BAİBÜ İLKYARDIM TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
1. GENEL HÜKÜMLER VE İLKELER
BAİBÜ İlkyardım Topluluğu tüm etkinliklerini bilimsel yaklaşım, amatör bir ruh ve
takım anlayışı içinde; sosyal bütünlük ve demokratik bir anlayışla; insancıl, tarafsız, maddi
çıkar ve karşılık beklemeden, ayrım gözetmeden ve birlik içinde gerçekleştirir. Hiçbir ideolojik
ve siyasi tartışma içine girmez.
BAİBÜ İlkyardım Topluluğu içinde bireyler; bir ilkyardımcıda olması gereken
sorumluluk alma, sakin olma ve kendine güvenme; ani durumlar karşısında akılcı ve pratik
hareket edebilme, eldeki olanakları kullanabilme ve toplum içinde bir birey olarak kişiliğinin
şekillenmesine katkıyı hedefler.
Ana ilkesi ilkyardım konusunda üyelerini ve toplumu bilinçlendirmek ve eğitmektir. Bu
amaçla Sağlık Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı'na bağlıdır.
2. AMAÇ VE ETKİNLİKLER
Topluluk genel hüküm ve ilkelerinde belirtilen amaçlara ek olarak BAİBÜ
öğrencilerinin ve halkın ilkyardımın önemini kavraması, ilkyardım konusunda bilinç
kazanması, üyelerinin gelişmeleri ve değişiklikleri takip etmesi, ilkyardım uygulama
becerisini pekiştirmesi ve sürdürmesini amaçlar.
2.1.ETKİNLİKLER
1. Farklı ortamlarda, İlkyardım gerektiren durumlarda müdahale yeterliliğini
kazanmak için uygulamalı geziler düzenlemek.
2.Topluluk bünyesinde, başka kurumlarla ve bireylerle işbirliği içerisinde seminerler
düzenlemek.
3. Sinevizyon gösterileri düzenlemek.
4. Eğitim seminerleri düzenlemek ya da ilkyardım kurslarına yönlendirmek.
5. Tatbikatlar düzenlemek.
6. Üyeleri kaynaştırmak ve topluluğu tanıtmak amacıyla yemek, dinleti, konser
şeklinde eğlence faaliyetleri düzenlemek.
7. Öncelikle sağlık ve ilkyardımı ilgilendiren önemli hafta ve günlerde halka yönelik
eğitim faaliyetleri düzenlemek.
8. Diğer kuruluş ve toplulukların faaliyetlerine katılmak.

3.ÜYELİK
3.1 Üye Olma: Topluluğumuza halen BAİBÜ öğrencisi olan. Başvuru formunu
dolduran ve yıllık aidatı veren herkes üye olabilir. BAİBÜ'den mezun olan öğrenciler
topluluğun onur üyesi olabilir.
3.2.Üyelik Çıkma/Çıkarılma: Yönetim kurulu tarafından tespit edilen topluluğun
çalışmaları ve gelişmesini olumsuz yönde etkileyen, topluluğun genel hüküm ve ilkelerine
ters düşen faaliyet ve davranış içinde olan, topluluğu maddi ve manevi yönden zarara
uğratıp bunu karşılamayan ve bunda direnen; genel kurul toplantılarına mazeretsiz olarak 3
defa üst üste katılmayan, üyelik aidatını ödemeyen üyeler, yönetim kurulu kararı ile
üyelikten çıkarılır. Gerekli durumlarda Sağlık Kültür ve Spor İşleri Daire Başkanlığı'na
veya Rektörlük Makamına durum bildirilir.
3.3.Üyelik ile İlgili Genel Hükümler: Üyeler topluluk tüzüğündeki kurallara ve
topluluk amaç ve ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdürler. Bütün üyeler Genel Kurul
ve topluluk etkinliklerini katılmaya yükümlüdürler.
4.TOPLULUĞUN ORGANLARI
İlkyardım Topluluğu aşağıda belirtilen kurullardan oluşur.
4.1. GENEL KURUL
Genel Kurul, üyelerin tamamından oluşur. Her üyenin söz hakkı vardır. Ancak görüş
belirtmek isteyen üyeler genel kurul öncesi Yönetim Kurulu'na yazılı olarak başvurmak
zorundadır.
Kurul olağan olarak yılda iki kere toplanır. İlk toplantısını güz döneminin başladığı
ilk 3 hafta içerisinde, ikinci toplantısını da bahar döneminin ilk 3 haftasında yapmak
zorundadır. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri güz döneminin başladığı ilk 3
hafta içerisinde yapılır.
Bütün üyeler toplantıya katılmakla yükümlüdür. Toplantının yürütülmesi Yönetim
Kurulu'nun sorumluluğu altındadır.
Genel Kurul üyelerinin 2/3'ünün yazılı başvurusuyla olağan dışı olarak toplanabilir.

Yıllık olağan genel kurulların ilkinde Yönetim Kurulu, o yılın faaliyet raporu ile mali
durumunu açıklar ve yönetim kurulunun raporları görüşülüp karara bağlanır.
Topluluğun çalışma esasları hakkında değişiklik gerekli görülürse 2/3 çoğunlukla
topluluk tüzüğünde gerekli değişikliklerin yapılması için karar alınabilir ve Yönetim
Kurulu'nda gereğinin yapılması istenebilir.
Genel Kurul'da seçilecek olan Yönetim Kurulu, aday listelerden seçilir. Bir üye aynı
anda en fazla iki aday listesinde yer alabilir. Denetleme Kurulu'nda yer alan adaylar
Yönetim Kurulu'nda yer alamaz. Yönetim kurulu en az 5 en çok 7 asil ile 2 ya da 3 yedek
üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ise 3 asil ve 1 yedek üyeden oluşur. Başkanlık seçiminde
adaylardan herhangi birinin oyların 2/3 'ünü alması gerekir. Oylamalar eleme sistemine
göre yapılır.
4.2 YÖNETİM KURULU
4.2.1 Görev ve Yetkileri
•

Etkinlikleri düzenlemek.

•

Gerektiğinde olağan üstü genel kurulu toplamak.

•

Toplulukta faaliyet gösterecek alt birimleri oluşturmak.

•

Topluluk amaç ve çalışma konularına işlerlik kazandırmak. Genel kurul kararlarını
uygulamak.

•

Yasa, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri yapmak, üyelerinin önerileri
doğrultusunda tüzük hakkında gerekli değişiklikleri yapmak.

•

Gelecek çalışma programı ve bütçesini hazırlamak.

•

Alt birimlerin uyarıları doğrultusunda gerekli önlemleri almak.

•

Alt birimlerin çalışma ve önerileri doğrultusunda kararlar almak.

•

Genel kurula katılmayan üyelerin mazeretleri hakkında kararlar almak.

•

Üyelikten çıkarma konusunda alınan karara işlerlik kazandırmak.

•

Kurul toplantısından en az bir gün önce Genel kurul'a mali raporu sunmak.

•

Aktif birimleri doğrudan denetlemek.

4.3 DENETLEME KURULU
•

Genel kurul tarafından üç kişi olarak aktif üyeler arasından seçilir.

4.3.1 Görev ve Yetkileri:
•

Etkinliklerde Yönetim Kurulu'nu Genel Kurula karşı denetlemekle sorumludur.

•

Gerektiğinde Yönetim Kurulu 'nu uyarır.

•

Üyelikten çıkarılma konusunu Yönetim Kurulu ile ortak inceler ve ortak karar verir.

•

Topluluğun mali durum ile ilgili Yönetim kurulu'nun hazırladığı mali raporu inceler.

•

Denetim kurulu aldığı kararları bir hafta süre ile ilan eder.

4.4 DANIŞMA KURULU
•

Kişilerin Yönetim Kurulu'na başvuruları ile Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.
Üye olmaları koşul değildir.

•

Topluluktan gelen herhangi bir danışma isteğinde topluluğa yardımcı olur.

4.5 AKADEMİK DANIŞMA:
•

Yönetim kurulu toplantılarına katılır ve toplantılar düzenleyebilir.

•

Topluluğun faaliyet alanlarına ilgi duyan ve bu konuda yeterli bilgiye sahip olan en az
bir olmak kaydıyla topluluğun ihtiyaç alanına göre akademik danışman sayısı
arttırabilir.

4.6 AKTİF BİRİMLER:
•

Toplulukta çeşitli alanlarda etkinlik düzenleyecek olan alt birimler Yönetim Kurulu
tarafından kurulur.

•

Her alt birimin sorumlusu Yönetim Kurulu'na rapor verir. Sorun ve dileklerini yönetim
Kuruluna yazılı olarak sunarlar. Aktif üye adaylarını belirlerler.

•

Her alt birim topluluk tüzüğünü aşmayan bir iç tüzük hazırlayabilir.

5. BELGELER:
•

Üye kayıt defteri: üye kayıtlarının tutulduğu bir defter.

•

Toplantı tutanakları,

•

Gelen-giden evrak defteri,

•

Genel Kurul yoklamaları ve Yönetim Kurulu karar defteri

•

Demirbaş defteri,

•

Topluluğun mali durumunu gösterir işletme defteri,

•

İlan ve afişler.

6. ETKİNLİK RAPORU:
Son akademik yılda gerçekleştirdiği etkinlikleri ve bu etkinlikleri düzenlerken
karşılaştığı kolaylaştırıcı ve güçleştirici unsurları belirten bir etkinlik raporu hazırlayarak, bu
raporu en geç bahar dönemi genel sınavları bitiminden sonraki iki hafta içinde Sağlık-Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı’na verir. Etkinlik Raporunu zamanında vermeyen Yönetim Kurulu
üyelerinin üyelikleri sona erer.
Etkinlik programlarını Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu’na sunmadan önce Akademik
Danışmanlarının onayını alır.

7. ÖĞRENCİ TOPLULUĞUNA YENİ ÜYE KAZANDIRMA:
BAİBÜ içinde yıl boyu süren etkinliklerden yararlanarak, tanıtım festivali, bahar
festivali, gazete, dergi reklâmları, el ilanları aracılığı ile tanıtım ve reklâmlarını yapabilir ve üye
sayılarını arttırabilirler.
8. BAİBÜ İLK YARDIM TOPLULUĞUNUN MALİ KAYNAKLARI:
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversite Öğrenci Topluluklarının amaç ve işleyişi, mali
kaynağa ihtiyaç duyulan etkinlikler düzenlemeyi hedeflemese de, toplulukların seçmiş
oldukları bazı program, etkinlik ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde, Üniversitenin sağladığı
hizmetler dışındaki ihtiyaçlar için mali desteği aşağıda belirtilen şekillerde sağlayabilirler:
1) Sponsorluk,
2) Bağış toplama etkinlikleri,
3) Topluluk üyelerinin ürettiği mal ve hizmetler.
Öğrenci Toplulukları temin ettikleri tüm gelirler için, Gelir makbuzu keser ve kaydını
muhasip üye marifeti ile tutar.
SPONSORLUK:
Öğrenci Toplulukları ve şubeleri, etkinliklerine mali kaynak sağlayabilmek amacıyla
çeşitli özel ve devlet kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler. Sponsorluk
hizmeti almadan önce yapılacak iş birliği ve sağlanacak destek hakkında Öğrenci Etkinlikleri
Komisyonu’na bilgi verirler. Üniversite yönetiminden onay alındığı takdirde sponsorluk
sözleşmesi imzalayabilirler.
Yasa dışı kuruluşlar ve yüz kızartıcı suçlardan ağır hüküm giymiş kişiler sponsor
olamaz.

