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NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 

YEŞİLAY KULÜBÜ TÜZÜĞÜ 

KAPSAM 

Madde 1- 

Bu tüzük, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri tarafından Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

Yeşilay Kulübü’nün kuruluş ve işleyişini düzenleyen kuralları açıklar. 

AMAÇ 

Madde 2- 

1. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencilerinin sosyal yaşam içinde yararlı bireyler olmasını 

sağlamak, 

2. Toplumun Yeşilay’ın faaliyet alanlarındaki sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik 

yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak, 

3- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi öğrencileri arasında Yeşilay’ın faaliyet konuları ile ilgili 

dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla sosyal etkinliklerde bulunmak, 

4. Kulüp üyelerinin, gerek Üniversite bünyesindeki diğer kulüpler gerekse sivil toplum 

kuruluşları ile ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, fikir edinmelerini ve tecrübe 

kazanmalarını sağlamak. 

 

İSİM, ADRES, NİTELİK 

Madde 3- 
 

       Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Yeşilay Topluluğu/Kulübü, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi 

öğrencilerinin sosyal faaliyeti olarak kurulmuştur. Karar, yürütme ve denetim organları “Nuh 

Naci Yazgan Üniversitesi Öğrenci Topluluk ve  Kulüpleri Yönergesi” esas alınarak 

oluşturulmuş olup, faaliyetlerini  Yönerge hükümlerine uygun olarak  Nuh Naci Yazgan 

Üniversitesi Nuh Naci Yazgan Yerleşkesi   ve   Kayseri adresinde sürdürmektedir. 

 

KULÜBÜN ÇALIŞMA ALANI 

Madde 4- 

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur: 

1. Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek bütün üniversite öğrencilerinin Türkiye Yeşilay 

Cemiyetinin faaliyet alanı hakkında görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici 

çalışmalara yer verir. 
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2. Yeşilay’ın faaliyet alanlarında yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler 

yapar. 

3. Bulunulan yöredeki bağımlılık vb. faaliyet alanlarındaki sorunlarla ilgili bilgiler 

toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar. 

4. Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir. 

5. Kulüp saatlerinde, Yeşilay’ın faaliyet alanında konusunda uzman olan kimseler 

aracılığıyla eğitici konuşmalar hazırlar. 

6. Gerek üyelerine gerekse Üniversitede bütün öğrencilere, Yeşilay’ın etkinlikleri ile 

ilgili öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler.  

7. Gerek üniversiteler arası ve gerekse de bölgede Yeşilay Şubesi veya Temciliği 

aracılığıyla, faaliyet bölgesinde veya Üniversitede eğitici program ve seminerlere 

katılır ve bu faaliyetlerin yaygınlaşmasını sağlar. 

8. Yeşilay Kulübünün, Rektörlük/Dekanlıkça görevlendirilmiş bir Danışman Öğretim 

Üyesi/Görevlisi olacaktır. 

9.  Yeşilay Kulübü Başkanı aynı zamanda Yeşilay’ın Üniversitedeki temsilcisidir.  

KULÜBÜN İŞLEYİŞİ 

Madde 5- 

Yeşilay Kulübünün işleyişi aşağıdaki kurallar çerçevesinde yürütülür: 

1. Kulübün organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur. 

2. İstanbul Üniversitesi Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Yönergesi”   hükümleri 

doğrultusunda seçilir ve görev yaparlar. 

3. Her akademik takvim yılında bir defa yapılacak genel kurul ve her ay yapılacak 

yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlar toplantılardan hemen sonra Fakülte 

Dekanlık/ Yüksekokul Müdürlüklerine yazılı olarak iletilir. Danışman Öğretim Üyesi 

toplantılarda yer alacaktır; 

4. Her eğitim ve öğretim yılında düzenlenecek etkinliklerin amacı ve içerikleri belirtilir, 

öngörülen etkinliklerin tarihleri saptanır. Rektörlük, Dekanlık ve Müdürlükler uygun 

görülen etkinliklere izin ve destek verir; 

5. Güncel olarak ortaya çıkan ve yıllık programda bulunmayan etkinliklerin 

yapılabilmesi için en geç bir hafta öncesinden Dekanlık ve Müdürlüklere bildirilir. 

6. Fakülte/Yüksekokul içinde yapılacak etkinlikler için Danışman Öğretim Üyesi, ya da 

Kulüp Temsilcisi aracılığıyla onayı alınır. Fakülte/Yüksekokul dışında üniversitenin 

diğer birimlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler için doğrudan başvurular yerine 

Dekanlık/Müdürlük aracılığıyla ilgili birime başvurulur; 
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7. Kulüplerin gereksinimlerinin karşılanmasında olanaklar ölçüsünde Dekanlıklar ve 

Müdürlükler yardımcı olur. Dekanlık ve Müdürlük dışında üniversitemizin herhangi 

bir birimine yapılacak istekler Dekanlıklar ve Müdürlükler aracılığıyla gerçekleştirilir; 

Üyelerden üyelik aidatı ya da başka bir başlık adı altında para alınamaz. 

ÜYELİK 

Madde 6- 

1. Kulübe üye olan herkes bu tüzüğü kabul etmiş sayılır. 

2. Yeşilay Kulübü üyeleri yapılacak kulüp faaliyetlerinden yararlanmada öncelikli olma 

hakkına sahiptir. 

3. Yönetim Kurulu, gerekçe göstermek şartıyla Danışman Hocanın onayı ile kulüp 

üyelerini üyelikten çıkartabilir. Üyelikten çıkartma gerekçeleri aşağıda gösterilmiştir. 

ı. Kulüp kaynaklarını kişisel amaç için kullanmak, 

ıı. Kulüp hesap, evrak ve kayıtlarında uygunsuz işlemek yapmak, 

ııı. Kulüp yapısının sağladığı bazı yetkileri kötüye kullanmak, 

ıv. Kulüp faaliyetlerini engelleyici, karalayıcı faaliyetlerde bulunmak, 

v. Akademisyenlerle ilişkilerinde uygunsuz davranmak, 

vı. Devamsızlık üyelik değerlendirmesinde önemlidir. Kulüp faaliyetleri kapsamında 

gerekli olduğu zamanlarda, görevini mazeretsiz olarak yerine getirmeyen üyeler 

üyelik hakkını kaybeder. 

vıı. Türkiye Cumhuriyeti temel ilkelerine, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi yasal 

mevzuatına aykırı davranan üyenin üyeliği iptal edilir. 

vııı. Üyeliğin sona ermesi için üyenin kulüp faaliyetlerinden uzaklaşması ve 

mazeretsiz devamsızlık yapılması yeterli sebeptir. Bu maddenin yürütülmesini ve 

karara bağlanmasını Yönetim Kurulu üstlenir. 

ıv- Kulüp üyesi yazılı başvuru ile üyelikten istifa edebilir.  

x.  Kulübün amaçlarına aykırı çalışma yapanlar ve verilen görevi yerine 

getirmeyenler, Kulüp Yönetim Kurulunun uyarısına rağmen bu tutumlarında ısrar 

ederlerse, Yönetim Kurulunun çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten 

çıkarılan öğrencinin, yeniden başvurma hakkı saklıdır. Dekanlık/ Müdürlük 

başvuruyu inceler, kulübün görüşünü alarak karara bağlar. 
 

TÜZÜK YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Madde 7-      
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          Bu Tüzük Yeşilay Kulübü Genel Kurulu tarafından kabul edildiği   ……../ ……. / 

………tarihinde Genel Kurul Başkanı ve sekreteri, Yönetimi Kurulu Üyeleri ve Topluluk ve 

Kulüp Danışmanı tarafından imzalanarak yürürlüğe girer. 

          Tüzük değişikliği Yönetim Kurulu önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir, 

Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Koordinatörlüğüne bildirilir. 

 

YEŞİLAY KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ 

1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece 

sorumludur. 

2. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kulüp toplantısına çağırır. 

3. Üniversite bünyesinde diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar. 

4. Danışmanın gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kulüp üyelerine iletir. 

5. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır. 

YEŞİLAY KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ 

Kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır: 

1. Kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir. 

2. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur. 

3. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir. 

 

YEŞİLAY KULÜBÜNÜN KURULUŞU 

1. Yeşilay Kulübünün tüzük hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen (19) 

öğrenciden oluşmuştur. 

2. Yeşilay Kulübünün görevlendirilmiş Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Mustafa Nisari’dir. 

3. Genel Kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş 

bölümü yaparak; 

Başkanlığa (Yusuf Kılınç),  

Başkan yardımcılığına (Süleyman Yasir Kalaycı),  

ve  

üyeliklere de  

1- Fatih Demir 

2- Ersoy Çetin 
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3- Furkan Selim 

4- Ozan Kılıçkaya 

5- Durmuş Hasdemir 

6- Mehmet Ali Konaç 

7-Mehmet Ali Öztürk 

8- Enver Çınar 

9- Osman Aydoğan 

10- Yaşar Turgut, 

11- Kadir Say 

12- Ali Halit Özdemir 

13- Furkan Yoldaş 

14- Tunahan Kaya 

15- Ömer Dağlı  

16- Oğuzhan Keleş 

17- Talha Bilgöl                               

                                                                          seçilmişlerdir.  

 

İMZALAR 

 

 

      KULÜP DANIŞMANI                                                           KULÜP BAŞKANI                                         
 

 

 

 


