Genç Yeşilay
Etkinlik Takvimi

> ETKİNLİK TAKVİMİ

AĞUSTOS 2014
•

Gençlik Komisyonu yıl içerisinde teşkilatlanacağı okulları belirler
ve her okulda kiminle çalışacağı listesini hazırlar.

•

Listelerdeki arkadaşlarla toplantılar yapılır. Arkadaşlara Yeşilay
farkındalığı ve vizyonu kazandırılır.

•

Üniversitelerin son durumu; öğrenci profili, yönelimler, siyasi
tavırlarla ilgili bir tablo oluşturulur.

•

Yeni yılın faaliyet planı bu fotoğraf doğrultusunda şekillendirilir.

> ETKİNLİK TAKVİMİ

EYLÜL 2014
•

Kulübümüzün var olduğu ve kulüp açmayı planladığımız üniversitelerde stant
çalışması yapılacaktır.

•

Stant da kulüp üyeleri için nöbet listesi çıkarılır.

•

Stant, kalem, rozet, defter, gönüllü formu ve broşürlerden oluşan promosyon
malzemeleri ve satışa sunulacak Yeşilay Yayınları kitapları fiyat listesi ile beraber
adetli olarak bir gün öncesinden Kulüp Başkanına teslim edilir.

•

Gönüllü bilgilerinin sisteme işlenmesi için CRM formatı dijital ortamda Kulüp
Başkanına iletilir ve gönüllü bilgileri bu forma işlettirilerek teslim alınır.

•

Kulüp üyelerinden birisi fotoğraf çekimi için görevlendirilir. Çekilen fotoğraflar
dijital ortamda teslim alınır.

•

Stant çalışmasının yapıldığı günü ertesi artan materyaller, formlar, fotolar kulüp
başkanından teslim alınır.

•

Gençlik Komisyonu CRM formatı olarak alınan gönüllü bilgilerini sisteme girer.
Sistem aracılığı ile Kulüp başkanı, üyeleri ve gönüllülerine teşekkür mesajı atılır.
Çekilen fotolar web sitesi, Facebook ve Twitter’ da paylaşılır. Bütün bilgiler arşivlenir.

> ETKİNLİK TAKVİMİ

EKİM 2014
•

Üniversitede Yeşilay Kulübü açılması için başvuru yapılır.
Prosedür yerine getirilir.

•

Gençlik Komisyonu tarafından sunulan afişlerle okulda afişleme
çalışması yapılır. Afişlerin bir hafta okulun panolarında asılı
kalması sağlanır.

•

Kasım ayında yapılacak seminer için afişleme yapılır ve etkin bir
davet politikası belirlenir.

•

Yeşilay Kulüp başkanı ve üyelerinin diğer öğrenci kulüpleri ile
irtibata geçerek Yeşilay faaliyetlerine destek vermeleri sağlanır.

> ETKİNLİK TAKVİMİ

KASIM 2014
•

Kasım ayının ikinci haftası hedeflenerek bir seminer programı planlanır.
Seminerin güncel bir mesele olmasına ve gençlerin ilgi alakalarını
cezbetme potansiyeline dikkat edilir. (Teknoloji başlığının altındaki
bağımlılık başlıkları daha ilgi çekici olabilir.)

•

İmkân varsa diğer okullardan gelecek arkadaşların katılımı da planlanır.

•

Seminer günü stant çalışması Eylül ayındaki gibi yapılır.

•

Seminer fotoğraflanır. Fotoğraflardan seçilenlerden etkinlik afişleri
yapılır.  

•

Seminer sonrası semineri veren kişi ile Kulüp üye ve gönüllülerimizin
okul kantininde veya görünür bir yerde çay eşliğinde sohbet yapmaları
sağlanır. (Bu görüntü kulübümüzün okuldaki cazibesini arttırması için
önemlidir.)    

> ETKİNLİK TAKVİMİ

ARALIK 2014
•

Fotoğraf sergisi, bisiklet turu, ağaç dikme kampanyası, genel
merkez ziyareti, sigara lobisini protesto için tabutlu eylem,
alkol lobisini protesto için siyah çelenkli eylem v.b. faaliyetler
yapılabilir.

> ETKİNLİK TAKVİMİ

OCAK 2015
•

Üniversite Yeşilay Kulübü tarafından Yeşilay Haftası için faaliyet
teklifleri hazırlanır. Gençlik Komisyonu ile istişare edilip
kararlaştırılan faaliyetler için hazırlığa başlanır.

ŞUBAT 2015
•

Etkinliklere katılımın sağlanabilmesi maksadıyla diğer kulüplerle
görüşmeler yapılır.

•

Afiş hazırlığı yapılarak faaliyetler okul geneline duyurulur.

> ETKİNLİK TAKVİMİ

MART 2015
•

Yeşilay haftasında Üniversitenin Yeşilay Kulübünün belirlediği
faaliyetler gerçekleştirilecektir.

•

Yeşilay haftasında Gençlik Komisyonunun belirlediği faaliyetlere
destek verilecektir.  

> ETKİNLİK TAKVİMİ

NİSAN 2015
•

Nisan ayının ikinci haftası hedeflenerek bir seminer programı
planlanır. Seminerin güncel bir mesele olmasına ve gençlerin ilgi
duyacağı konular olmasına dikkat edilir. (Teknoloji bağımlılığı
daha ilgi çekici olabilir.)

•

İmkân varsa diğer okullardan gelecek arkadaşların katılımı da
planlanır.

•

Seminer günü stant çalışması yapılır.

•

Seminer haberleri oluşturulan panolarda duyurulur.

•

Seminer sonrası semineri veren kişi ile Kulüp üye ve gönüllülerimizin
okul kantininde veya görünür bir yerde bir araya gelmeleri sağlanır.
(Bu görüntü kulübümüzün okuldaki cazibesini arttırması için
önemlidir.)   

> ETKİNLİK TAKVİMİ

MAYIS 2015
•

Fotoğraf sergisi, bisiklet turu, ağaç dikme kampanyası, genel
merkez ziyareti, sigara lobisini protesto için tabutlu eylem,
alkol lobisini protesto için siyah çelenkli eylem v.b. faaliyetler
yapılabilir.

> ETKİNLİK TAKVİMİ

HAZİRAN 2015
•

Üniversitenin yaz tatiline girmesine yakın yılsonu etkinliklerinde özellikle
önümüzdeki yıla hazırlık olması için stant faaliyeti yapılır.

•

Stant da kulüp üyeleri için nöbet listesi çıkarılır.

•

Stant, kalem, rozet,  defter, gönüllü formu ve broşürlerden oluşan
promosyon malzemeleri ve satışa sunulacak Yeşilay Yayınları kitapları fiyat
listesi ile beraber adetli olarak bir gün öncesinden Kulüp Başkanına teslim
edilir.

•

Gönüllü bilgilerinin sisteme işlenmesi için CRM formatı dijital ortamda Kulüp
Başkanına iletilir ve gönüllü bilgileri bu forma işlettirilerek teslim alınır.

•

Kulüp üyelerinden birisi fotoğraf çekimi için görevlendirilir. Çekilen
fotoğraflar dijital ortamda teslim alınır.

•

Gençlik Komisyonu CRM formatı olarak alınan gönüllü bilgilerini sisteme
girer. Sistem aracılığı ile Kulüp başkanı, üyeleri ve gönüllülerine teşekkür
mesajı atılır. Çekilen fotolar web sitesi, Facebook ve Twitter’ da paylaşılır.
Bütün bilgiler arşivlenir.

YEŞİLAY GENEL MERKEZİ TEŞKİLATLANMA BİRİMİ GENÇLİK
KOMİSYONUNUN KULÜPLERE SAĞLAYACAĞI İMKÂNLAR

• Yeşilay Tanıtım ve Tanışma Toplantıları
• Yeşilay Sosyal Medya Bağımlılığı Semineri
• Yeşilay Madde Bağımlılığı Semineri
• Yeşilay Apaçi Gençlik Semineri
• Yeşilay Formatör Eğitimleri

Genç Yeşilay Kulüplerinin
Gerçekleştireceği Projeler

>    PROJELER

YEŞİLAY SOSYAL MEDYA OKULU PROJESİ
PROJE AMACI
Sosyal medyanın olumsuz ve kötüye kullanımına
yönelik eğitim yoluyla farkındalık oluşturmaktır.
Projenin özel amaçları ise;
Gençlik merkezlerinde Sosyal Medyanın
Etkin Kullanımı eğitimi almak için başvurması
öngörülen 1000 gence eğitim verilmesi.
Gençlerin medya iletişim araçlarını sağlıklı ve
doğru kullanmasına yönelik farkındalığının
artmasına katkıda bulunulması.
Gençlerin Yeşilay’a olan ilgi ve bilgisinin
arttırılması.

>    PROJELER

APAÇİ GENÇLİK SUNUMU
Yeşilay Kulübü olan üniversiteler ve talep gelen
diğer üniversitelerde Ömer Miraç Yaman tarafından,
Apaçi Gençlik hakkında bilgilendirme semineri
yapılmaktadır.
Bu programlarda Genç Yeşilay Komisyonu tarafından
stant faaliyeti yapılarak, programa katılan gençlerden
Yeşilay gönüllüsü olmak isteyenlerin gönüllü formları
doldurması sağlanmaktadır.
Yeşilay Yayınları olarak basılan Apaçi Gençlik Kitabının
da satışı yapılmaktadır.

>    PROJELER

SEMİNERLER
Yeşilay’ın bağımlılık konseptinde bulunan  konular,  
gençliğin gündem meselelerine dair Genç Yeşilay
Gönüllülerine yönelik aylık periyotlarla yapılacak
programlardır.
Genç Yeşilay Bünyesinde bulunan Üniversite Kulüpleri
başkan ve üyelerinden, Gençlik Merkezleri Temsilci ve
gönüllülerinden Formatör olmaya aday olanlar için bir
eğitim planlanacaktır.
Her Genç Yeşilay’da, tütün , madde, alkol, teknoloji ve
sağlıklı yaşam alanlarında birer kulüp üyesinin kapsamılı
formatör eğitimi alacağı bir eğitim programıdır.  
Program kapsamında formasyon kazanan üyeler TBM
kapsamında bulunduğu üniversitede eğitim/seminer
faaliyetlerini gerçekleştirebilecektir.

>    PROJELER

İSTİŞARE TOPLANTILARI
Katılımcılar:
• Genç Yeşilay Komisyonundan sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri,
• Teşkilatlanma Birimi,
• Üniversite Yeşilay kulüp başkanları,
• Gençlik Merkezi Yeşilay temsilcileri,
• Üniversite Yeşilay temsilcileri,
• STK Gençlik Teşkilatları Yeşilay temsilcileri.
15 günde bir Çarşamba günü yapılacak gündemli toplantılardır.
Toplantı sonrası görüşülen konular ve alınan kararları içeren
toplantı tutanağı düzenlenerek katılımcılara mail ortamında
ulaştırılacaktır.

>    PROJELER

KURSLAR
Genç Yeşilay Komisyonu  gönüllü portföyünde
bulunan  gençlerin zamanlarını anlamlı
geçirebilmeleri, sosyal ve kültürel faaliyetlere
yönlendirilmeleri ve bu tür faaliyetlerde
üretilen ürünlerin sergilenebilmesi
maksadıyla çalışmalar planlanacaktır.
Kurs seçimi, öğrencilerden gelen talepler
doğrultusunda değerlendirilerek, İSMEK
Genel Müdürlüğü ile görüşülecektir.

>    PROJELER

ALT KOMİSYONLAR
Genç Yeşilay Teşkilatlanma stratejisinin en
önemli hedeflerinden biriside Genç Yeşilay
Gönüllüleriyle Genel Merkez departmanlarının  
senkronizasyonunu sağlamaktır.
Genç gönüllüler ilgilendikleri alana göre;
Teşkilatlanma
Dergi
Proje - Arge
Eğitim

İletişim
Etkinlik
Dış ilişkiler
Bilgi İşlem

alanlarında alt komisyonlar oluşturarak her genç
gönüllünün bir alt komisyonda görev alması
sağlanacaktır.

>    PROJELER

YAZ KAMPLARI
Genç Yeşilay Kamp faaliyetleri iki şekilde organize
edilecektir.
Kurumların planladığı kamplar da Yeşilay İstasyonu
oluşturarak  gönüllü gençlerden formatör eğitimi
almış olanların eğitimci olarak faaliyetlere
katılımının sağlanması ve katılımcılar arasından
Genç Yeşilay Komisyonuna katılmak isteyenlere
gönüllü formu doldurmalarını sağlamak
Genç Yeşilay Gönüllülerinin katılacağı kamp
faaliyetleri ile;
Gönüllü gençlerin motivasyonlarını arttırmak
Yeşilay aidiyeti oluşturmak, yeni dönem yapılması
ön görülen faaliyetler üzerinde görüş almak.  

>    PROJELER

GEZİ VE PİKNİK ORGANİZASYONU

Gönüllü ve üyelerimizin motivasyonlarını ve aidiyetlerini arttırmak amacı ile;
• 1 İstanbul içi; (boğaz turu olabilir)
• 1 şehir dışı; (Edirne veya Bursa olabilir) gezi organizasyonu planlanacaktır.
Üniversitelerin dönem sonunda, sınavları bitiminde İstanbul içinde bir piknik
düzenlenecektir.

