İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
İNSAN HAKLARI KULÜBÜ

AMAÇ
İnsanın insanı sömürmesine karşı insanca bir yaşam alternatifini sunarken, halkların din, dil, ırk,
kültür arasındaki ayrımcılığa karşı toplumsal bilinçlenme, emeğin ve emekçinin hakları, kadının ikinci
cins olarak görülüp ezilmesi ve LGBT bireylerine karşı uygulanan ayrımcılığa karşı adalet ve toplumsal
eşitliği geliştirip pekiştirecek, ekoloji ve kentsel dönüşümü doğaya uyumlu yaşamak amacıyla çevrenin
kirlenmemesi ve insanca bir yaşam için mücadele edecek, bu anlamda bilinçlenmeyi sağlayacaktır.
MİSYON
Bizler üniversite öğrencileri olarak bu topluluğu kurduk, bireyleri insan hakları açısından
bilinçlendirmeyi onlara gösterebildiğimiz kadar doğruyu göstermeyi her türlü haksızlığa ve yolsuzluğa
karşı dik durmayı göstermek ve mücadele etmek için varız.
VİZYON
Ülkemizin ve dünyanın, insan haklarının korunmasına ve demokrasinin asıl kimliğine ne denli aç kalmış
olduğunu göstermek; ülkemizdeki temel sorunlara odaklanarak demokrasi ve insan hakları bilinci ile
bu problemlere çözüm önerileri getirmek ve üniversitemizdeki her bireye bu bağlamda asıl
demokrasiyi ve insan haklarının önemini aşılamak temel amacımızdır. Bu amaç doğrultusunda
ülkemizin temel problemleri olan terör, etnik sorunlar, sosyo-ekonomik ve kültürel sorunlar, temel hak
ve özgürlüklerinin sınırı, eğitimsizlik, kadın hakları vb. sorunlar karşısında Yeni Yüzyıl Üniversitesi
öğrencilerinde demokratik bilincin oluşması ve onların bu sorunların çözümü noktasında fikir ve tezler
üretebilmesi için katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca İnsan hakları ve demokrasi adına kurulmuş
üniversite dışı oluşumlarda da aktif bir biçimde rol alarak daha geniş perspektifte çalışmalar
amaçlarımız içerisinde tüzükte bulunmaktadır.
Bu amaç doğrultusunda;
  Konferans, söyleşi, panel, sempozyum, atölye çalışması vb. aktiviteler düzenler.
  Bilgilendirici yayınlar yapar; dergi, broşür vb. yayın faaliyetlerinde bulunabilir.
 İlgilenilen konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası üniversite kulüpleri ile diğer
kurum, kuruluş, şahıs ve örgütlerin çalışmalarını takip eder, bunlardan uygun gördüklerine
katılımı sağlar ve bunlarla ortak faaliyetler yürütür.








Ulusal ve uluslararası etkinliklerde Kadir Has Üniversitesi’ni temsil eder ve gerektiğinde ev
sahipliği yapar.
Etkinliklerin çeşitlendirilmesi ve daha yararlı hale getirilmesine yönelik fikir alış verişleri
için gerekli zemini hazırlar.
Kulüp üyelerinin gelişmesi amacıyla kulüp içi eğitimler ve programlar düzenler.

