
Öğrenci Kulüplerinin 
Tanıtımı

Prof. Dr. GÜNAY GÜNGÖR
İstanbul Tıp Fakültesi ,

Halk Sağlığı Anabilim Dalı,

Çevre Sağlığı Bilim Dalı
ggungor@istanbul.edu.tr   

--------------------------
--------------------------

-

Ooh sağ ol 
be Dekanım 
sonunda da 
bana bir iş 
düştü

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MYp9E0emHxUVKM&tbnid=11d07KJSk-mTAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.yollu.com/category/karikatur/page/2/&ei=3NgyUtyeEKTG0QXBrIHYCA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNF_y9f1C7NM4N7DvShQL6fqNXRbJA&ust=1379150401600321
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=MYp9E0emHxUVKM&tbnid=11d07KJSk-mTAM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.yollu.com/category/karikatur/page/2/&ei=3NgyUtyeEKTG0QXBrIHYCA&bvm=bv.52164340,d.bGE&psig=AFQjCNF_y9f1C7NM4N7DvShQL6fqNXRbJA&ust=1379150401600321


Kültür ve sosyal faaliyetleri en üst düzeyde 
yürütmek.

VİZYON:

MİSYON
Gençlerin, kendine güvenen ve duyarlı bireyler haline 
gelmelerini sağlamak. 

Sanat ve bilgi üretiminde katkıda bulunmak.

İstanbul Üniversiteli ,İstanbul Tıp Fakülteli olarak birlik, 
beraberlik ve kardeşçe   yaşamalarını sağlamak.

Farklı kültürlerden gelen öğrencilerimizin bir araya gelerek 
etkileşimde bulunmalarını    sağlayarak farklı kültürleri 
tanımalarına katkıda bulunmak.

Kültürel farklılıkları bir araya getirerek kültür ve sanat 
alanında gençler arasında   dayanışma ve değişimi 
gerçekleştirmek.







Peki kulüpler Nasıl Kurulur?
• Tüm kulüpler ilgili öğrencilerin, kurulacak kulüp için önerdikleri danışmanın onaylı 

başvurusu üzerine ,Dekanlık Onayı ile kurulur.

• Bir kulübün kurulabilmesi için 20 öğrencinin kurucu üye olduğunu belirten 
dilekçeleri danışman     hocaları tarafından imzalanmalıdır.

• Kulübün Adı, 
• Kuruluş Amacı, 
• Başvuru yazısı kulüp çalışma esasları taslağı KULÜP KURUCU BAŞKANI ve kulüp 
• organlarında yer alacak isim listesi BİRİM KULÜP KOORDİNATÖRÜ , 

• YERLEŞKE KULÜP KOORDİNATÖRÜNE ve yazı ile DEKANLIK 

• ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİNE(ÖKM) ,SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE 
BAŞKANLIĞINDAN )  bildirilir.

• Kuruluşu tamamlanan kulüp ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİNİN onayı ile faaliyetine 
başlar.

• Kulüpler yapacakları faaliyetler için SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE 
BAŞKANLIĞINDAN ödenek alır.





• Öğrenci kulüpleri İstanbul Üniversitesi ,Sağlık Kültür ve Spor Dairesi , 
«öğrenci Kulüpleri Yönergesi» doğrultusunda kurulurlar.

• Bu yönerge, İstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı 
öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal 
amaçlarla kurulacağı gibi, lisans üstü programlarına kayıtlı öğrencilerin de 
üye olabileceği tüm kulüpleri kapsar.

• Öğrencilerin sportif amaçlı etkinlikleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Spor Birliği tarafından yürütülür ve bu 
yönergenin kapsamı dışında kalır.

• Kulüplerden Öğrenci Kültür Merkezi Sorumludur;

• Öğrenci Kültür Merkezi; Rektör Yardımcısı başkanlığında her yıl en az iki 
kez toplanır. Kulüplerin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinlikleri gözden 
geçirir, planlama yapar, yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine 
getirir.
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Kampüs Kulüp Koordinatörü

Madde 7- (1) Birimlerin bünyesindeki öğrenci kulüplerini kampüs düzeyinde temsil etmek üzere ÖKM Kurulunca önerilen 
öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir.

(2) Kampüs Kulüp Koordinatörü kampüste bulunan kulüplerin, birim ve üniversite imkânlarından yararlanmasını    
sağlamak, kulüpler arasındaki işbirliğini geliştirmek  ve  ÖKM  Kurulu  toplantılarında  kampüsteki  öğrenci  kulüplerini 
temsil etmekle görevlidir.

Birim Kulüp koordinatörü

Madde 8- (1)  Birim bünyesindeki öğrenci kulüplerinin arasında koordinasyonu sağlar ve işbirliğini geliştirir. Kulüplerin 
birim içindeki çalışmalarını düzenler ve birim imkanlarından yararlanmalarını sağlar.

(2) Birim Dekanı/Müdürü tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Tekrar görevlendirilebilir. Kampüs  Kulüp Koordinatörü ile 
birimindeki kulüpler arasında koordinasyonu sağlar.

Kulüp Danışmanı,
İlgili topluluğa yol göstermek ve yönlendirme yapmak üzere üniversite akademik personelinden olmak kaydıyla, topluluğun talebi ve 

kendilerinin kabulü üzerine faaliyetlere destek olur ve oy hakkı yoktur.



KULÜPLERİN  TUTMASI GEREKEN 
EVRAKLAR
 Üye kayıt defteri

 Yönetim kurulu karar defteri

 Genel kurul toplantı tutanak dosyası

 Varsa demirbaş eşya defteri

 Gelir-gider belgeleri

Tüm bu bilgilerin bir örneği SKS daire başkanlığına 
sunulur ve onaylatılması zorunludur.



KULÜP TÜZÜĞÜ
 Toplulukların kuruluş ve çalışma esaslarında 

GENEL AMAÇ ayrıntılı biçimde yazılır. Aynı konu 
ve amaçta sadece bir topluluk kurulabilir.



Kulüp Üyeliği Koşulları

Madde 12– Kulüp üyeliği ile ilgili olarak aşağıdaki koşullara uyulur:

(1) Kulüplere sadece İstanbul Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Öğrenciler dışında         çalıştırıcı,                
eğitmen      gibi            kişiler              Birim    veya    Kampüs    Kulüp Koordinatörünün onayı ile çalışmalara 
katılabilirler.

(2)  Üniversite    öğrencilerinin    kulüp    üyesi    olabilmesi    için,    Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliğine göre yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma veya çıkarma cezası almamış olmaları 
gerekir.

(3)  Üyelik,     aşağıda    sayılan     belgelerin    danışman     onayı     sonrası    Birim

Sorumlusuna teslimi ile gerçekleşir:
Öğrencinin ilgili iletişim ve adres bilgilerinin de yer aldığı katılım dilekçesi,

b) Öğrenci belgesi,

c) Öğrencinin disiplin durumunu gösteren belge,

d) 3 adet fotoğraf,

e) ÖKM Müdürlüğünce hazırlanan form (doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekir).

a) (4)  Lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler alanlarıyla ilgili meslek kulüpleri ile bağlı bulundukları 
enstitülerin yer aldığı kampüslerdeki herhangi bir sosyal kulübe üye olabilirler, ancak kulüplerin yönetim 
kurullarında görev alamazlar.



TOPLULUKLARIN UYMASI GEREKEN 
KURALLAR
 Kulüpler, üniversite içi(7 gün) ve dışı(15 

gün)faaliyetlerin tanıtım ve duyuruları için 
Sağlık, Kültür ve Spor D.Bşk’dan izin 
almalıdırlar. 

 Kulüpler kendi belirledikleri faaliyet alanının 
dışına çıkamazlar.

 Bir kulübün  yönetim kurulunda yer alan üye, 
başka kulübün  yönetim kurulunda görev 
alamaz.



Kulüp Kapatma
 Madde 13- (1) Öğrencinin yazılı başvuru ile istifa etmesi halinde kulüp 

üyeliği düşer.

 (2) Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevleri yerine 
getirmeyenler, Kulüp Yönetim Kurulunun yazılı uyarısına rağmen bu 
tutumlarında ısrar ederlerse, Kulüp  Yönetim  Kurulunun önerisi  ve 
danışmanın uygunu üzerine Birim Kulüp Sorumlusunun onayıyla Dekan/Okul 
Müdürü tarafından üyelikten çıkarılırlar. Dekan/Okul Müdürü konuyla ilgili 
olarak Kampüs Kulüp Koordinatörüne yazılı bilgi iletir. Üyelikten çıkarılan 
öğrenci kararın kendisine bildirim  tarihinden itibaren  15  gün  içinde  
ÖKM Kuruluna itiraz edebilir.  ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara 
bağlar. Verilen bu karar kesin nitelik taşır.

 (3) Mezun olan veya kaydını donduranların ya da herhangi bir nedenle 
Üniversiteden ilişiği kesilenlerin, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci 
Disiplin Yönetmeliği uyarınca uzaklaştırma veya çıkarma cezası alanların 
üyelikleri Birim Kulüp Koordinatörünün onayıyla Dekan/Okul Müdürü 
tarafından sonlandırılır. Üyelikten çıkarılan öğrenci kararın kendisine 
bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde ÖKM Kuruluna itiraz edebilir. 
ÖKM Kurulu itirazı 2 ay içinde karara bağlar. Verilen bu karar kesin 
nitelik taşır. 









•
Ne gereği var 

arkadaşım her gün 
kültür kulübünde 
görüyoruz ya seni  

Facebook bazılarının hiç işine 
yaramaz



T. C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ,SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR 
DAİRESİ  ÖĞRENCİ KÜLTÜR MERKEZİ YÖNERGESİ

ÖĞRENCİ  KULÜPLERİ  KURULUŞ VE İŞLEYİŞ 

YÖNERGESİ



• Öğrenci kulüpleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi 
Öğrenci Kulüpleri Yönergesi doğrultusunda kurulurlar.

•

• Bu yönerge, İstanbul Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı 
öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla 
kurulacağı gibi, lisans üstü programlarına kayıtlı öğrencilerin de üye 
olabileceği tüm kulüpleri kapsar.

• Öğrencilerin sportif amaçlı etkinlikleri İstanbul Üniversitesi Sağlık Kültür 
ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı Spor Birliği tarafından yürütülür ve bu 
yönergenin kapsamı dışında kalır.

• Kulüplerden Öğrenci Kültür Merkezi Sorumludur;

• Öğrenci Kültür Merkezi; Rektör Yardımcısı başkanlığında her yıl en az iki 
kez toplanır. Kulüplerin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinlikleri gözden 
geçirir, planlama yapar, yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine 
getirir.





Madde 1- Bu Yönergenin amacı, 
İstanbul Üniversitesi Sağlık 
Kültür ve Spor Dairesi 
Başkanlığına bağlı öğrenci 
kulüplerinin kuruluş, işleyiş ve 
çalışma esaslarını 
düzenlemektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve 
Tanımlar



YÖNERGENİN AMACI

• Öğrenci kulüplerinin verimli ve sağlıklı çalışması için tedbirler alır, 
denetler; 

• Kulüplerin yapacakları faaliyetlere göre mevcut imkânların (salon, 
ekipman, malzeme, maddi destek  .) paylaşımını ve dağıtımını yapar; 

• Üniversite dışındaki veya üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki 
kurar ve ortak etkinlikler için çalışmalarda bulunur; 

• Öğrenci etkinliklerinin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve bu 
Yönergeye uygun olarak planlanıp ÖKM Kurulu’nun çalışmasını 
düzenler.

• Etkinlik ve mekanlarda güvenlik önlemlerini almaya yetkilidir.

• Kulüplerin kuruluş aşamalarında denetleyici ve yönlendirici görev 
yapar.
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Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen kavramlardan; Üniversite : 
İstanbul Üniversitesini,

Rektör       :     İstanbul Üniversitesi Rektörünü,

Birim         :      İstanbul Üniversitesi bünyesindeki fakülte, 
yüksekokul, meslek                            
yüksekokulu, enstitü ve konservatuarı,

Kampüs   :    İstanbul Üniversitesi bünyesinde bu yönergeye 
göre oluşturulmuş 
yerleşkelerin  herbirini,

SKS          :     İstanbul Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor 
Dairesini,

ÖKM          :     İstanbul Üniversitesi Öğrenci Kültür 
Merkezini,

ÖKM Kurulu: Rektör Yardımcısı başkanlığında, SKS 
Başkanı, ÖKM Müdürü ve 
Kampüs

Kulüp Koordinatörlerinden oluşan kurulu,

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat

ÖKM Müdürü

Madde 5– (1) Rektör  tarafından  Üniversite  öğretim  üyeleri  
arasından  görevlendirilir  ve Üniversite bünyesindeki bütün 
kulüplerin kuruluş, işleyiş ve çalışma esaslarını koordine eder. Görev 
süresi 3 yıl olup süresi biten ÖKM Müdürü tekrar atanabilir.

(2) Öğrenci kulüplerinin verimli ve sağlıklı çalışması için tedbirler 
alır, denetler; kulüplerin yapacakları faaliyetlere göre mevcut 
imkânların (salon, ekipman, malzeme,  maddi  destek  v.s.)  
paylaşımını  ve  dağıtımını  yapar;  Üniversite dışındaki veya 
üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki kurar ve ortak 
etkinlikler için çalışmalarda bulunur; öğrenci etkinliklerinin 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’na ve bu Yönergeye   uygun      olarak 
planlanıp yürütülmesini   sağlar; kulüplerin kuruluş   aşamalarında  
denetleyici  ve yönlendirici görev yapar.

(3) ÖKM Kurulu’nun çalışmasını düzenler.

(4) Etkinlik ve mekanlarda güvenlik önlemlerini almaya yetkilidir.
ÖKM Kurulu
Madde 6- (1) Rektör Yardımcısı, SKS Başkanı, ÖKM Müdürü ve 
Kampus Kulüp Koordinatörlerinden oluşur.
(2) Rektör Yardımcısı başkanlığında her yıl en az iki kez toplanır,
(3) Kulüplerin gerçekleştirdiği faaliyet ve etkinlikleri gözden 
geçirir; planlama yapar, yönetmelikte yer alan diğer görevleri yerine 
getirir.
(4) Toplantı yeter sayısında salt çoğunluk aranır; kararlar basit 

çoğunlukla alınıR.



ÖĞRENCİ KULÜPLERİ 
Fakültemiz bünyesinde toplam 29  
farklı kulüp faaliyet 
göstermektedir. Bu kulüpler 
şunlardır; Atatürk Düşünce Kulübü

Bilgisayar Kulübü,
Çevre ve Kültür İlişkileri Kulübü
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kulübü
Dans Kulübü
Felsefe Kulübü
Folklor Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Geriatri ve Gerontoloji Kulüpleri
Kadın Çalışmaları Kulübü
Kayak Kulübü
Kitap Kulübü
ÖBAK
Resim ve Heykel Kulübü,
Sinema Kulübü,
Sosyal Sorumluluk Kulübü,
Spor Kulübü, 
Sualtı Sporları Kulübü,
Tıp Öğrencileri, Toplum sağlığı ve 
Hekim Hakları Çalışma Kulüpleri
Tiyatro Kulübü
TURKMSIC
Türk Tarihi ve Sanatları Kulübü
Tıp Felsefesi Kulübü
Erasmus Öğrenci Değişimi Kulübü
Doğal Hayatı ve Hayvanları Koruma 
Derneği
Halkçı Sağlık Kulübü
Gezi ve Eğlence Kulübü
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SİNİRBİLİM KULÜBÜ- 21 Mart 2015’de “Sinirbilim Günü” etkinliği düzenlendi. 
Yemek ve Ulaşım desteği verildi.
FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜ- 22-27 Nisan 2015 tarihleri arasında İzmir ve 
Bursa’da fotoğraf çekimi yaptılar ve 14 Mart Amfisi holünde çektikleri 
fotoğrafları sergi açarak öğrencilerimize sundular.
Resim ve Heykel Kulübü- Fakültemiz Kış Bahçesinde yaptıkları resimleri ve 
çalışmalarını sergi açarak gösterime sundular.
TurkMSIC – Yurtdışı değişim programını gerçekleştirdi. Brezilya, İspanya ve diğer 
ülkelerden 30 yabancı öğrenciyi Fakültemizde ağırladık. 
TurkMSIC- “Hasta Hakları Günü” kapsamında Fakültemizde yatan hastalara 
yönelik anket çalışması yaptı.
TurkMSIC- Yurtiçi ve Yurt Dışı Kongrelerde çalışmalarda bulundular.

ÇAPASAS(SUALTI SPORLARI KULÜBÜ)- “Sualtı Canlılarını İzleme ve Yeni Dalgıç 
Yetiştirmek” amacıyla 08-12 Nisan 2015 tarihinde Balıkesir/Ayvalık’a gittiler.
KAYAK KULÜBÜ – 11-12  Ocak 2015 tarihinde Uludağ gezisini düzenlediler. Ulaşım 
desteği verildi.

Öğrenci Kulübün Yetkililerinin                  
İletişim Bilgileri



İTF ÖĞRENCİ KULÜP TOPLANTISI  AŞAĞIDA 
BELİRTİLEN TARİH VE YERDE YAPILDI

Tarih : 14.10.2015 / 12:30

Yer : Kemal Atay Amfisi



Konuşma Metni

Toplumların bireysel gelişmişliğin önemli göstergelerinden biri kişisel hobilerin varlığıdır.Bu hobileri üniversitelerde 
yapan topluluklar ise öğrenci kulüpleridir.Üniversite tercihleri daha çok öğrencilerin ÖSYM'den aldıkları yerleşim 
puanlarına göre kıyaslanarak tercih edilmektedir.Bence Ünüversite tercihlerinde genel bir değerlendirme yapılmak 
isteniyorsa bir adım daha ileri gidilerek o üniversitelerin öğrenci kulüplerinin çalışmaları bana göre referans olarak 
alınmalıdır.Öğrenciler, bu kulüpler bünyesinde düzenledikleri aktivitelerle o üniversitenin öğrenci profilinide ortaya 
koyması açısından oldukça önemlidir.
Tıp, insan hakları, çevre - halk sağlığı, sağlıklı yaşam gibi konularda üniversitemizde ve toplumda bir farkındalık
yaratmak için yaptığınız araştırmalar ve kulüp etkinliklerinin önemli olduğu bilincinde olan İstanbul Tıp Fakültesi bu 
doğrultuda birçok etkinliğe ve eğitime önderlik etmektedir. Öğrenci kulüplerdeki çeşitli etkinliklere. üniversitemiz 
tarafından yeterince maddi destek sağlanmamasına rağmen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  kulüplerine  
gönül vermiş siz sevgili öğrencilerimizin üniversitemizi temsil etme sorumluluğunu ulusal ve uluslararası çalışmalarla 
fakültemizi başarılı bir şekilde temsil ediyorsunuz.Bu konuda sizlerle gurur duyuyoruz.Birbirinden farklı ve fazla sayıda 
çalışma grupları üzerinde uğraştığınız projeleriniz yaptığınız ve yapacağınız etkinliklerinizle fakülte içerisindeki öğrenci 
arkadaşlara teknik ve sosyal anlamda gelişmelerine de büyük katkı sağlıyorsunuz.Fakültemizde yaptığınız çeşitli 
etkinliğin hazırlanmasında çok emek ,özveri ve zaman harcıyorsunuz. Bir çok etmenin bir araya gelmesi etkinliğin 
kalitesini artırmaktadır.Bunun için çok az imkanlarla bile İstanbul Tıp kulüpleri olarak çok kaliteli işler 
yapıyorsunuz.Fakültemizde ulusal ve uluslararası arenada kulüp çatısı altında yaptığınız çeşitli etkinlikler ve 
gerçekleştirdiğiniz her faaliyet organizatör ve katılımcı öğrencilerin tıp alanında deneyimlerini artırmaktadır.Ayrıca 
öğrenci topluluklarının bilgi düzeylerini daha da yükseltmekte ve onlara ulusal ve uluslararası bir vizyon katmaktadır. 
Önceki yıllarda bu kollarda yapılan çalışmalar pek çok öğrencilerin kendilerini geliştirerek uluslararası kuruluşlarda 
çalışma fırsatı elde etmişlerdir.İstanbul Tıp fakültesi kulüp üyelerinin başarılarının devamını diler,emeği geçenleri 
tebrik ederim.Üniversitem ve Fakültem adına size ve BAŞKANINIZA çok teşekkür eder ,başarılarınızın devamını 
dilerim.

Prof.Dr.Günay Güngör
İstanbul Tıp Fakültesi 
Öğrenci Kulüpleri Başkanı



Prof.Dr. GÜNAY GÜNGÖ            İTF FAKÜLTESİ KULÜP KOORDİNATÖRÜ I
Hakan Berat CİNGÖZ                   Arcus LGBTİ
Serhat BAYKARA Briç ve Satranç Kulübü
Ceylen Fatma CEYLAN Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat Top.
Oğuzhan BERÇİK Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat Top.
Osman Erkin AYDEMİR Arcus LGBTİ
M. Beran KAŞISARI Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat Top.
Beyza Betül SEVGİ Fotoğrafçılık Kulübü
Burçe YÜCEL Resim Kulübü
Duygu GÜRÇIKAN  ÖBAK
Ulaş GÜLTÜRK Fotoğrafçılık Kulübü
Ali GEÇER Türk Tarihi ve Sanatları Kulübü
Arjen ÇELİK Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat Top.
Mehmet GÜNAY Fikir ve Felsefe Kulübü
Belgin DELİKKAYA Fikir ve Felsefe Kulübü
Emirhan KANDEMİR Gezi ve Eğlence Kulübü
Hamdullah ERK Kayak Kulübü
Talha AKYILDIZ Kayak Kulübü
Görkem UZUNYOLCU Müzik Kulübü
Yılmaz Can TÜZÜN Tıp Öğrencileri Kulübü
Samet SAMANCI                  Gönüllü Hekimler KULÜBÜ
Ceylan BAŞKAN Tıp Öğrencileri Kulübü
Zeki CENGİZ Folklor Kulübü
Sare Merve YILMAZ Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kulübü
Emrehan HAKKOYMAZ Müzik KULÜBÜ
Eymen FIRINCIOĞULLARI TurkMSIC –EMSA 
Siyamet CANGIR Kitap Kulübü
Aybegüm UYSAL Gezi ve Eğlence Kulübü
Mustafa ERSÖZLÜ Fikir ve Felsefe Kulübü
Kubilay EKİNCİ Tiyatro Kulübü KATILDI
İsmail ÖZER Bilgisayar ve İletişim Kulübü
Ömer PEKGÜL Briç ve Satranç Kulübü
Gazi ÇAPAR TurkMSIC –EMSA
Sevgi İPAR Tiyatro Kulübü
Diren Vuslat ÇAĞATAY Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kulübü
Serap ÇALIŞKAN (Memur )
Nedim POLAT(Kulüp Odaları 
Sorumlusu)



Kararlar :

Fakültemiz,Kulüp Kolları Başkanı Prof. Dr. Günay GÜNGÖR, kulüp 
kolları öğrencileriyle birlikte 14.10.2015 tarihinde aylık kulüp 
toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının gündemini öğrencilerin kulüp 
faaliyetlerini gerçekleştirirken salon ayarlamada yaşanan sorunlarla 
birlikte, bürokratik engeller, kulüp odalarının bakımsızlığı ve 
yetersizliği, aktivitelerin zamanında Dekanlığımıza bildirilmesi, 
Faaliyet Raporlarının hazırlanması, afişlerin imzalanması 
problemleri oluşturdu. Ayrıca toplantıda güncel duyurulular da 
öğrencilere iletildi.   Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Prof.Dr. 
Günay GÜNGOR, çözüm önerilerinde bulunarak, en kısa zamanda bu 
problemlerin çözüleceğini belirtti. 

Toplantı gündemi :

1- Öğrenci kulüp faaliyetleri  ve Yaşanan Problemler

2-Alınan Kararlar :

















RESİM KULÜBÜ



Satranç Oyun Alanı” Projesi
Fatih Belediyesinin sponsorluğunda 
gerçekleşen “Satranç Oyun Alanı” 
projesi, Fakültemiz Dekan Yardımcısı 
Prof. Dr. Feyza DARENDELİLER ve 
İstanbul Tıp Fakültesi Kulüp Kolları 
Başkanı öncülüğünde 14 Mart Amfisinin 
önünde öğrencilerimizin kullanımına(21-
04-2015) açıldı. Bu projenin 
oluşturulmasında katkıda bulunan 
herkese sonsuz teşekkür eder, başka 
projelere öncülük etmenizi dileriz.

İstanbul Tıp Fakültesi Kulüp Kolları 
Başkanı 
Prof. Dr. Günay GÜNGÖR




