
NETSA Yönetim Kurulu Görev Tanımları 

 
VP: Başkanın bulunamadığı durumlarda başkan görev tanımı içerisinde yer alan bütün 
sorumlulukları üstlenir. NETSA delegeleri ile aktif iletişim kurmakla yükümlüdür. Ayrıca 
delegeler ve yönetim kurulu arasındaki bağlantıyı verimli bir şekilde sağlamalıdır. 

Secretary: Sekreterin görevleri arasında kulüp kayıtlarını tutmak, kulübün tüm toplantılarında not 
almak ve bu notları Yönetim Kurulu’na sunmak bulunmaktadır. Toplantılarda bulunamadığı 
takdirde, görevlerini yerine getirecek kişiyi atamak kendi sorumluluğundadır. Haftalık 
toplantıların yerini ayarlamalı ve etkinlik takvimini düzenleyerek üyelerle paylaşmalıdır. Yönetim 
kuruluyla ilgili faaliyetlerin duyurularını üyelere yapmakla yükümlüdür. Üyelik veritabanını, 
email listelerini ve iletişim yazılımını muhafaza eder. 

Treasurer: Gerekli tüm finansal dokümanların kaydını tutarak Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan bir banka hesabını kontrol etmekle yükümlüdür. Kulüp hesaplarını gözetim altında 
tutar. Her ay başı toplantısında kulübün mali durumu hakkında rapor vermektedir. Harcamalar 
yapıldığında finansal işlemlerin ayrıntılı kayıtlarını tutar. Vergi formlarını ve ilgili resmi belgeleri 
doldurmak için direktör ile birlikte çalışır.  

Director: Direktör, tüm yasal ve resmi belgeleri saklar. Herhangi bir hukuk müşaviriyle yapılan 
tüm görüşmelerde bulunmalıdır. Kâr amacı gütmeyen bir statüye erişildiğinden emin olmak için 
kuruluş içindeki süreçleri denetlemekle sorumludur.  

Event coordinator: Etkinlik Koordinatörü etkinliklerin genel planlaması ve düzenlenmesinden 
sorumludur. Bir etkinliğin tüm planlama çalışmasını yürütmekle ve gerekli sorumlulukları 
dağıtmakla ilgilenir. Kulüp faaliyetlerinde düzeni sağlar ve etkinlik süresince işleyişi kontrol eder.   

Marketing coordinator: Sosyal medya hesapları ve web sitesi faaliyetlerinden sorumludur. 
Uygun sosyal medya platformunda yaklaşan etkinlikleri tanıtmak, üye sayısını arttırmak ve özel 
günler için paylaşımlar yapmak ile (örn. 19 Mayıs, 29 Ekim, Anneler Günü ...) yükümlüdür. Buna 
ek olarak, tüm web sitesi faaliyetlerini sürdürür, yaklaşan etkinliklerini zamanında duyurur. 
Pazarlama süreçlerini organize etmek için, faaliyetler sırasında resim ve diğer görsel-işitsel medya 
toplamalıdır. Event Coordinator ile işbirliği yapar ve etkinlikler sırasında görev tanımına uygun 
faaliyetleri kontrol eder.  

Outreach Coordinator: NETSA dışındaki kişilerle iletişimin sağlanması noktasında sorumluluk 
almaktadır (örn. şirketler, temsilciler, STK'lar, üniversite Türk Öğrenci Birlikleri). Ayrıca, 
NETSA'nın farklı topluluklar ve organizasyonlarla iletişimini ve paylaşımlarını genişletmesine 
olanak tanıyan potansiyel fırsatları belirler ve yönetim kuruluyla paylaşır. Etkinlik planlama 
sürecinde NETSA dışı görüşmeleri yapar ve güncellemeleri takip eder.  


