T.C.
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK YÖNETİCİLERİ KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
Madde 1: Kuruluş amacı
a) Kulüp, Sağlık ve Sağlık yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen üniversitemiz öğrencilerini birlik
ve bütünlük içerisinde bir araya getirerek onları toplumsal ve kültürel platformda bilgilendirmeyi
amaçlamaktadır.
b) Kulüp, Sağlık Yönetiminin önemini kamu sektörü ve özel sektör açısından irdeleyip bu konuda
çalışmalar yaparak, Sağlık Yönetimini ulusal çapta tanıtmak.
c) Kulüp, çeşitli sosyal aktiviteler ve organizasyonlarla öncelikle bölümümüz olmak üzere Yüksekokul ve
diğer üniversite öğrencilerinin sosyal ve aktif bir öğrencilik hayatının olmasını sağlamak.
d) Kulüp, üyelerin ve öğrencilerin diğer bölümlerin, Yüksekokul ve/veya Fakültelerin ve okulların
öğrencileriyle tanışmalarını, dostluk ve kardeşlik ilişkileri kurmalarına yardımcı olarak birlik ve
bütünlük zemini oluşturmayı amaçlamaktadır.
e) Kulüp, sağlık konusuna ilgi duyan üyelerin öğrencilerimizin özel sektör ve iş çevresi ile büyük sağlık
kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak.
f) Kulüp, Sağlık Hizmetleri alanında güncel bilgileri izlemek, araştırmak, tartışmak ve bu bilgileri
paylaşmayı hedeflemektedir.
g) Kulüp, öğrencilerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.
h) Kulüp, çeşitli bilimsel araştırma ve çalışmaların yapılmasına öğrencileri teşvik etmek ve bu tür
çalışmalara aktif katılımı sağlamayı hedeflemektedir.
i) Üniversitelerin işleyişine ve tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla bahsedilmeyen ama gerekli görülen diğer
çalışmaları yapmak.
Madde 2: Kurucu üyeler: Ad ve soyadları, bölümleri
1. Safa GÜNAL
Sağlık Yönetimi
2. Buse TUNÇ
Sağlık Yönetimi
3. Derya ÖNCÜL
Sağlık Yönetimi
4. Fatih Sultan Mehmet KARAC Sağlık Yönetimi
5. Serpil BOZKURT
Sağlık Yönetimi
6. Elif TÜZÜN
Sağlık Yönetimi
7.
Madde3: Kulübün yönetim organları
Kulüp Başkanı
: Derya ÖNCÜL
Kulüp Başkan Yardımcısı
: Fatih Sultan Mehmet KARACA
Kulüp Sekreteri
: Serpil BOZKURT
Kulüp Mali İşler Sorumlusu
: Elif TÜZÜN
1.Genel Kurul
a) Genel Kurul, Kulübün aktif üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunu bir yıllığına seçer.
b) Kulübün iç yönerge kabul ve değişikliklerini oylar.
c) Üyelikten çıkarılma, fahri üyelik ve danışmanlık tekliflerini oylar.
d) Her akademik yılda en az iki kez toplanır. Yönetim kurulunun çağrısı veya %51 aktif üyenin imzası
üzerine olağan üstü toplanır.
e) Aktif üyelerin salt çoğunluğunun oluşturmamış olan Genel Kurul toplantıları geçerli sayılmaz.

2.Yönetim Kurulu
a) Yönetim Kurulu, her akademik yılın başında Genel Kurul tarafından seçilen bir başkan, bir başkan
yardımcısı, bir sekreter, bir mali işler sorumlusundan oluşur.
b) Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda İstanbul Arel Üniversitesi Kulüpler Birliği doğal üyesidir. Kulüpler
Birliğinde görev alabilir Kulüpler Birliği yönetimine girebilir.
c) Yönetim Kurulu, Kulübün çalışmalarının yürütülmesinden, denetlenmesinden, tüzüğün
uygulanmasından, gelir ve giderlerinden Üniversite yönetimine ve üyelere karşı sorumludur.
d) Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararları karar defterine işler.
e) Yönetim Kurulu üyeleri fahri üyeleri ve danışmanları toplantılara davet edebilir, ancak bu kişiler oy
kullanamazlar.
f) Yönetim Kurulu aktif üyelerin %50 oyu ile görevden alınabilir.
g) Yönetim Kurulu Kulüpler Birliği Genel Kurulu aracılığıyla ögrenci kulüpleri ve liderlik ofisi ile Kulüpler
Birliği üst kurulu mali işler komitesine akademik yılın başında kulübün bütçe taslağını ve öngörülen
çalışma programını, akademik yıl sonunda ise yıl sonu faaliyet ve mali bilançoyu sunar.
Madde 4: Üyelik
a) İstanbul Arel Üniversitesi öğrencisi, İstanbul Arel Üniversitesi idari veya akademik personeli kulübe üye
olabilir.
b) Üyelik, her dönem başlangıcından itibaren ana kayıt formu ve üye kayıt formuna işlenerek gerçekleşir.
c) Üyelik her akademik yılın başında yenilenir.
d) Kulüp üyelik tanımları
Asil üye: En az altı aylık kaydı olan üyedir. Oy hakkı vardır.
Pasif üye: Kulübe yeni katılmış üyedir. Oy hakkı yoktur.
Fahri üye: Öğrenci olmayan İstanbul Arel Üniversitesi akademik, idari personeli veya üniversite dışından
olan üyedir. Oy hakkı yoktur.
e) Asil üyeler Yönetim Kurulu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma haklarına sahip olurlar.
f) Pasif üye şartlarını taşıyan üyeler seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar, ancak diğer tüm çalışmalara
katılma hakkına sahiptirler.
g) Kulübe, Yönetim Kurulu kararı ile fahri üye kabul edilir ancak fahri üyelerin oy verme ve seçilme hakkı
yoktur.
h) Üyelikten çıkarılma; Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun %51 oy çoğunluğu ile gerçekleşir.

Madde 5: Mali Hükümler
a) Yönetim Kurulu her akademik yılın başında yıl içinde öngördüğü faaliyetler ve bu faaliyetlerle ilgili
öngörülen gelir ve giderleri bir bütçe taslağı olarak Kulüpler Birliği üst kurulu mali işler komitesine,
öğrenci kulüpleri ve liderlik ofisine sunar.
b) Kulüp harcamaları Yönetim Kurulu kararı ve Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi, Mali İşler Dairesi onayı
ile yapılır ve kulüp Mali İşler Sorumlusu tarafından takip edilir.
c) Yönetim Kurulu, akademik yılsonunda bütün gelir ve giderlerini belgeleri ile birlikte Öğrenci Kulüpleri
ve Liderlik Ofisi ile Kulüpler Birliği üst kurulu Mali İşler Komitesine sunar.

d) Yönetim Kurulu sponsorluk sözleşmeleri için ilgili faaliyetten önce rektörlükten onay almak
zorundadırlar.
e) Sağlık Yöneticileri Kulübü, üyelerinden yıllık kulüp aidatı almamaktadır.
Madde 6: Kulübün Danışman Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. Failatun Sarı Orhan– Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı
Madde 7: Evrak ve Defterler
Sağlık Yöneticileri Kulübü, Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanmış aşağıdaki defterlerini
tutmak zorundadır.
a) Karar defteri: Genel kurul ve yönetim kurulu kararları bu deftere işlenir, alınan kararlar mevcut yönetim
kurulu tarafından onaylanır.
b) Gelir gider defteri: Üye aidatları, sponsorluk gelirleri vb. Kulübün tüm gelir giderleri bu deftere kayıt
edilir, yapılan harcamalara esas olan yönetim kurulu karar sayıları gider bölümünde gösterilir.
c) Ana kayıt ve Üye kayıt formu: Ana kayıt formuna içinde olduğu akademik yılın genel üye bilgileri, üye
kayıt formunaysa üyenin bilgileri işlenir. Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından onaylanmamış ana
kayıt ve üye kayıt formu geçersiz sayılır. Üye kayıt formunda Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi tarafından
onaylanan tarih geçerli sayılır ve bu tarih baz alınarak üyenin seçme ve seçilme hakkı belirlenir.
MADDE 8: KULÜP FAALİYETLERİNİN DENETİMİ
Kulübün faaliyet ve hareketlerinin tümünün denetimi Öğrenci Kulüpleri ve Liderlik Ofisi ve Öğrenci Kulüpleri
Birliği Üst Kurulu tarafından gerçekleştirilir
MADDE 9: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Her öğretim yılı başlangıcında genel kurul tarafından yapılır.
MADDE 10: SEÇİM VE OYLAMA
Her akademik yıl başlangıcında genel kurul kararıyla madde 3 ve madde 4 belirtilen esaslara göre seçim ve
oylama yapılır.
Madde 11: Yürürlük
Bu yönerge Üniversite Senatosunun olumlu görüşü ve Rektörün onayı ile yürürlüğe girer.
Madde 12: Yürütme
Bu yönerge hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.

