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1. İsim:
1.1 Öğrenci topluluğunun resmi adı “KANOPE”dir.
1.2 Kulübün yurtdışı temaslarda resmi adı “KANOPE” olarak geçecektir. Bu noktadan sonra öğrenci
topluluğuna “kulüp” adı ile değinilecektir.
2. Genel İlkeler:
2.1 Kulüp; hiçbir politik, dini, sosyal, ırksal, ulusal, cinsel veya başka herhangi bir ayrım
gözetmeksizin amaçları doğrultusunda çalışır.
2.2 Kulüp, üyelerinin özgür iradelerine saygı duyar.
2.3 Kulüp, Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi’ndeki işleyiş esaslarına uygun olarak
çalışır.
3. Amaçlar:
3.1 Kulübün kuruluş amacı; üyeleri aracılığıyla topluma ve Kocaeli Üniversitesi’ndeki öğrencilere
şunları kazandırmaktır:
3.1.1 Kulüp üyelerinin her birini kan,kök hücre ve organ bağışı konusunda eğitmek ve anlatımı
konusunda yeterlilik kazandırmak.

1

3.1.2 Kocaeli Üniversitesi çatısı altındaki tüm fakülte öğrencilerini kulüp üyeleri aracılığıyla kan,kök
hücre ve organ bağışı konusunda bilinçlendirmek.
3.1.3 Kulüp üyeleri ve bilinçlenen Kocaeli Üniversitesi öğrencileri aracılığıyla toplumu kan,kök hücre
ve organ bağışı konusunda bilinçlendirmek.
3.1.4 Kan,kök hücre ve organ bağışı yapmak isteyen gönüllülere gerekli ortamın Kızılay ve Sağlık
Bakanlığının desteğiyle sağlanması.
3.1.5 Kan,kök hücre ve organ bağışı dışında halk sağlığını ilgilendiren osteoproz,bilinçsiz ilaç
kullanımı,diyabet vb. alanlarda öncelikle Kocaeli Üniversitesi başta olmak üzere toplumun
bilinçlendirilmesi
3.1.6 Tanınırlığın artırılması,dönem 1 ve diğer fakültelerdeki yeni başlayan öğrenciere özel tanıtım
faaliyetlerinin yapılması
4. Kulübün Felsefesi:
4.1 Yapılan etkinlikler, gönüllülük esasına dayanır. Kulüp üyeleri herhangi bir çıkar gözetmez.
4.2 Düzenlenen etkinliklerin Kocaeli Üniversitesi ‘ndeki tüm öğrencileri kapsaması ve etkinlikler
sonucu toplumun farkındalığının arttırılması beklenmektedir.
4.3 Düzenlenen aktiviteler üniversiteye fayda sağlamalı, üniversitenin ismine herhangi bir
durumda zarar verebilecek aktiviteler olmamalıdır. Yapılan aktivitelerde üniversite çapında değişim
yaratabilme arzusu aranır.
4.4 Bütün bunlar dahilinde kulübün felsefesi içerisinde fırsat buldukça üniversite çapında, ulusal ve
uluslararası düzenlediği organizasyonlar ile Kocaeli Üniversitesi’nin tanınırlığını ve kalitesini
arttırmaktır.
5. Yönetim Kurulu:
5.1 Kulübün Danışman Öğretim Üyesi, Yönetim ve Denetim Kurulları’yla iletişim içinde olma ve en az
ayda 1 kere yapılacak olan toplantıya katılma görevlerin kabul etmektedir.
5.2 Kulüp, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.
5.3 Yönetim Kurulu Başkan, iki Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Mali Koordinatör ve iki
Organizasyon Sorumlusu olmak üzere yedi üyeden oluşur.
5.3.1 Başkan Yardımcıları ve Mali Koordinatör için Organizasyon Ekibi’nde en az 1 yıl; Başkan için en
az 2 yıl üyelik şartı aranır. Bu vasıflarda aday çıkmaması halinde başkalarının adaylık koymasının önü
açılır.
5.4 Yönetim Kurulu üyeleri adaylık usulünce faaliyet senesinin ilk toplantısında ayrı ayrı oylama
yapılarak bir faaliyet senesi için seçilir.
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5.5 Yönetim Kurulu’nun kulübü resmi olarak temsil etme yetkisi vardır.
5.6 Yönetim Kurulu’nda görev yapmakta olan bir ekip üyesi Yönetim Kurulu’nda başka bir görevde
daha yer alamaz; ancak Yönetim Kurulu dışında olmak şartıyla diğer görevlerden yalnızca bir
tanesinde daha bulunabilir.
5.7 Başkan yardımcılarından biri ameliyathane gözlemciliği etkinliğinden sorumlu olurken diğeri
diğer fakültelerdeki Kanope faaliyetlerinden sorumludur. Diğer fakültelerden sorumlu başkan
yardımcısının görev kapsamında duyuruların yapılması,etkinliklerde yoklamanın tutulması sorumlu
başkan yardımcısı tarafından yürütülür. Ameliyathane gözlemciliğinden sorumlu başkan yardımcısı
isim listelerini aylık olarak yönetim kuruluna bildirmelidir.
6. Denetim Kurulu:
6.1 Denetim Kurulu biri Denetim Kurulu Başkanı olmak üzere 3 kişiden oluşur. Denetim Kurulu
Başkanlığı bir önceki senenin Denetim Kurulu Başkanı tarafından kulübün faaliyetlerinin ve
imtiyazlarının korunması amacı ile tavsiye usulü ile devredilir.
6.2 Kurul Başkanı faaliyet senesinin ilk toplantısında tavsiye ettiği ismi açıklar. Tavsiye olunan kişi
görevi kabul edip etmemekte özgürdür. Görevin kabul edilmediği durumda Kurul Başkanı’nın başka
bir ismi tavsiye etme hakkı vardır. Diğer Denetim Kurulu üyeleri senenin ilk toplantısında aday
olarak oylama usulü ile seçilirler.
6.3 Denetim Kurulu’nun sorumlulukları:
6.3.1 Yönetim Kurulu ve Organizasyon Ekibi’ni denetlemek,
6.3.2 Koordinatörlerden aylık raporlar almak yolu ile Çalışma Kurullarının aktivitelerini takip etmek,
6.3.3 Gerekli gördüğü takdirde karşılaşılan sorunları Yönetim Kurulu’na rapor etmek,
6.3.4 Kulübün amaçlarını, hedeflerini ve felsefesini göz önüne alarak buna aykırı olan kişi ve
durumların önüne geçmek veya olduğu takdirde tekrarlanmasını engellemek adına kulübü koruyucu
önlemleri almaktır. Bu görevlerin detaylarından iç tüzükte bahsedilecektir.
6.4 Denetim Kurulu üyeleri seçildikleri dönemde kulüp içerisinde Yürütme Ekibi dışında görev
alabilirler. Denetim Kurulu Başkanı’nın böyle bir ayrıcalığı bulunmamaktadır.
6.5 Denetim Kurulu faaliyetlerin tüzüğe ve içtüzüğe aykırı yapıldığı konusunda kanaat getirdiği
takdirde raporunu sunmak ve nedenlerini açıklamak şartı ile Yönetim Kurulu veya Yürütme Kurulu
tarafından alınan bir kararı feshedebilir. Konu ile ilgili son karar Yürütme Kurulu toplanarak verilir.
6.6 Denetim Kurulu faaliyetlerin tüzüğe ve içtüzüğe aykırı yapıldığı konusunda kanaat getirdiği
takdirde raporunu sunmak ve nedenlerini açıklamak şartı herhangi bir Yürütme Kurulu üyesini ve
kalıcı veya geçici olarak görevden alabilir. Bu yetki ve görevler içtüzükte detaylı olarak açıklanmıştır.
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7. Yürütme Kurulu:
7.1 Kulüp içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi hakkında karar alma mekanizması görevini yönetim
ekibi gerçekleştirir.
7.2 Yürütme Kurulu; 7 Yönetim Kurulu üyesi, Denetim Kurulu Başkanı ve her bir Çalışma Kurulu’nun
Koordinatörlerinin toplamından oluşur. Toplam üye sayısı o faaliyet senesindeki koordinatör
sayısına bağlıdır.
7.3 Yürütme Kurulu’nun kulübün aktivitelerinin yürütülmesi hakkında, aktivitelerin özenli bir şekilde
yürütülmesi açısından doğrudan karar verme yetkisi vardır.
7.4 Yürütme Kurulu’ndaki tüm görevlerde rol almak için kulüp içinde en az 1 yıl üye olma şartı
aranır.
7.4.1 Bu şartın sağlanamaması halinde diğer üyelere bu görevlere aday olma hakkı tanınır.
8. Mali Konular:
8.1 Kulübe aktivitelerde kullanılmak üzere tüm kaynaklardan sunulan aynı yardımlar Mali
Koordinatör tarafından tutulan deftere nerede kullanıldığı da dahil edilmek üzere işlenir.
8.2 Kulübe kullanılmak üzere tahsis edilen nakdi yardımlar kulübün KOÜ Tıp Fakültesi Vakfı’ndaki
hesabına aktarılacak olup aktarılan miktarın takibi ve bu hesabın kontrolü Kulüp Başkanı ve Mali
Koordinatör’ün yetkisi altındadır. Mali Koordinatör bu yardımları da deftere işler.
8.3 Mali Koordinatör kulübün yaptığı etkinliklerde koordinatörler tarafından istenmesi halinde
belirli bir miktar nakdi hesap dışında tutacaktır.
8.4 Mali Koordinatör’ün tuttuğu bu kayıtlar istendiği takdirde kulübü denetleyen kuruluşlara ve
Yönetim Ekibi üyelerinin incelemesine açıktır. Faaliyet senesinin sununda tutulan kayıtlar Denetim
Kurulu’na sunulacaktır.

9. Çalışma Kurulları ve Koordinatörler:
9.1 Kulüp aktivitelerini destekleme, koordine etme ve gerçekleştirme amacıyla Çalışma Kurulları’na
fiilen ayrılmıştır.
9.2 Çalışma Kurulları’nın oluşturulması, dağıtılması, birleştirilmesi veya kapatılması ile ilgili kararlar:
9.2.1 Senenin ilk toplantısında Organizasyon Ekibi tarafından oylanarak ve seçimi gerçekleştirilerek,
9.2.2 Senenin geri kalan kısımlarında Yönetim Ekibi tarafından oylanarak ve kurulma halinde
kurucuları Koordinatör ve Koordinatör yardımcısı olarak atanarak gerçekleştirilir.
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9.3 Bu kurulların çalışmaları Organizasyon Ekibi tarafından senenin ilk toplantısında seçilmiş bir
Koordinatör ve bir Koordinatör yardımcısı tarafından yönetilir.
9.4 KANOPE Koordinatörleri Genel Kurul tarafından seçilmiş veya Yönetim Ekibi tarafından tavsiye
ile görevlendirilmiş kişilerdir.
9.5 Tüm Koordinatörler kulübün tüzük ve içtüzüğüne uygun çalışmalı ve topluluğun ilke ve amaçları
doğrultusunda hareket etmelidir.
9.6 Tüm Koordinatörler Denetim Kurulu’na aylık periyodlar ile bir çalışma raporu sunmak
durumundadır. Rapor yöneticinin bir aylık periyotta yaptığı çalışmalar ile gelecek periyodlarda
yapmayı plandığı çalışmalar hakkında gelişmeleri içermelidir.
9.7 Koordinatörler, görev aldıkları süre dahilinde diğer kulüplerin aktivitelerine katılabilirler ,diğer
kulüplerde proje yürütücüsü olarak görev alabilirler. Ancak Denetim Kurulu aksaklık tespit ederse,
yönetim kurulu kararı sonucu görevden alınır.
10.Tüzük Değişiklikleri:
10.1 Tüzükte yapılacak düzenlemeler, üyelerin yarısından fazlasının bulunduğu veya temsil edildiği
bir toplantıda oylayanların yarısından fazlası tarafından kabul edilmesi durumunda geçerli olur.
10.2 Tüzükte yapılan değişiklikler kulübün amaç ve ruhuna aykırı olamaz. Olması halinde,
gerekçelerin de yazıldığı rapor ile Denetim Kurulu Başkanı daha önce belirtildiği üzere bu konudaki
değişikliği feshetme hakkına sahiptir. Konu hakkında son karar Denetim Kurulu ile Yönetim
Kurulu’nun ortak oylaması sonucu alınır.
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