
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ  ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT-SPOR ETKİNLİKLERİ YÖNETMELİĞİ
               

Kuruluş ve Kapsamı
Madde 1  — Bu Yönetmel�k 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanununun  2880 sayılı Kanunla değ�ş�k 46 ve 47’�nc�

maddeler�ne göre çıkarılmış olan ve 3.2.1984 tar�h, 18301 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan “ Yükseköğret�m Kurumları
Med�ko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşler� Da�res� Uygulama Yönetmel�ğ�’n�n 16 ve 17’nc� maddeler� uyarınca Gaz�osmanpaşa
Ün�vers�tes�nde kurulacak Öğrenc� Kültür, Sanat, ve Spor B�rl�kler�’n�n kuruluş, örgütlenme, yönet�m ve çalışmaları �le görevl�ler�n
yetk� ve sorumluklarına �l�şk�n esasları kapsar.

Madde 2 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)
Öğrenc� Etk�nl�kler� Kom�syonu; Rektör tarafından görevlend�r�lecek Rektör Yardımcısının başkanlığında Ün�vers�te

Senatosu tarafından seç�mle �k� yıl �ç�n bel�rlenen altı öğret�m elemanı, Ün�vers�ten�n Sağlık, Kültür ve Spor Da�re Başkanı,
Ün�vers�te Öğrenc� Konsey� başkanı ve her eğ�t�m-öğret�m yılı �ç�n kuruluş sırasına göre b�r Kulüp Başkanından oluşur. Süres�
dolan öğret�m elemanı, kom�syon üyel�ğ�ne yen�den seç�l�r. Başkan, Yönet�m Kurulu üyeler�nden b�r�n� kend�s�ne yardımcı olarak
seçer.

Amaç
Madde 3 — Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Yükseköğret�m Kurumları Sağlık, Kültür ve Spor İşler�  Da�res� Uygulama

Yönetmel�ğ�’nde öngörüldüğü üzere, öğrenc�ler�n beden, ruh sağlığı ve k�ş�l�k yönünden gel�şmeler�n� desteklemek, boş
zamanlarını değerlend�rmeler�n� ve d�nlenmeler�n� sağlamak g�b� sosyal, kültürel ve sport�f alanlardak� öğrenc� etk�nl�kler� �le
bunlara �l�şk�n çalışmaları düzenlemekt�r.

Tanımlar
Madde  4— Bu Yönetmel�kte:
a)   Sağlık Kültür ve Spor Da�res�, ”Da�re”
b)  Öğrenc� Etk�nl�kler� Kom�syonu, “Kom�syon”
c)  Öğrenc� Kültür, Sanat ve Spor Kulüpler� “Kulüp”
d)  (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071) Kulüplere danışmanlık yapan öğret�m elemanları, Kulüp Danışmanı.
 sözcükler� �le �fade ed�l�r.
Organlar ve Örgütlenme
Madde 5 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)
Öğrenc� kültür, sanat ve spor etk�nl�kler� �le �lg�l� organlar;
a) Öğrenc� Etk�nl�kler� Kom�syonu; başkan ve dokuz üyeden,
b) Kulüp danışmanları; kulüp danışmanlıkları �ç�n uygun görülen öğret�m elemanlarından,
c) Kulüp başkanları; kültür, sanat ve spor kulüpler�n�n başkanlığına seç�len öğrenc�lerden oluşur.
Kom�syonun İş Bölümü ve Çalışması
Madde 6 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071) 
Kom�syon Başkanı, çalışmaların gerekt�rd�ğ� kurulların oluşturulmasını ve �ş bölümünün yapılmasını kulüp danışmanları

�le kulüp başkanlarından �steyeb�l�r.
Madde 7 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Öğrenc� Etk�nl�kler� Kom�syonu; Kom�syon Başkanı ya da üyeler�n �steğ� üzer�ne gündem konularını görüşmek üzere

toplanır.
Madde 8 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Kulüp danışmanları �le kulüp başkanları, gerekl� durumlarda b�rl�kte ya da tek olarak toplanab�lecekler� g�b�, her kulübün

yetk�l� organları da kend� aralarında toplanab�l�rler. Toplantıdan çıkan öner�ler kulüp danışmanları tarafından Öğrenc� Etk�nl�kler�
Kom�syonuna �let�l�r.

Kom�syonun Görev ve Sorumlulukları
Madde 9 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Kom�syonun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Öğrenc� etk�nl�kler�n�n 2547 sayılı Kanunda bel�rt�len yükseköğret�m�n amaçlarına uygun olarak gerçekleşmes�n�

sağlamak,
b) Öğrenc� etk�nl�kler�n� yönlend�rmek amacıyla öğrenc� kulüpler�n�n kurulmasını teşv�k etmek, Denetleme Kurulunun

rapor ve öner�ler� doğrultusunda �lg�l� mevzuat hükümler�ne aykırı hareket eden kulüpler�n kapatılmasını Rektörlük onayına
sunmak,

c) Öğrenc�ler�n ders dışı sosyal, kültürel, sport�f etk�nl�klere katılmasını ve bu etk�nl�klerden her öğrenc�n�n
yararlanmasını teşv�k etmek,

d) Öğrenc� kültür, sanat ve spor etk�nl�kler�nde kulüplere gerekl� olacak yardımların ayrılması �ç�n kulüpler�n talepler�n� ve
bütçe öner�ler�n� Ün�vers�te Yönet�m Kuruluna sunmak,

e) Her eğ�t�m-öğret�m yılı sonunda öğrenc� etk�nl�kler� �le �lg�l� b�r rapor hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,
                Gel�r Kaynakları
                Madde 10 — (Başlığı �le değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
                Öğrenc� kültür, sanat ve spor etk�nl�kler�n�n gel�r kaynakları şunlardır:
                a) K�ş� ve kuruluşlarca yapılacak olan her türlü ayn� ve nakd� bağış ve yardımlar,
                b) Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığı bütçes�nden bütçe �mkanları doğrultusunda ayrılacak ödenekler,
                c) İlg�l� mevzuat hükümler�ne göre bel�rlenen d�ğer gel�rler,
           

G�derler



Madde 11 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Öğrenc� kültür, sanat ve spor etk�nl�kler�ne �l�şk�n g�derler şunlardır:
a) Etk�nl�kler�n gerekt�rd�ğ� her türlü dem�rbaş ve sarf malzemeler� �le araç-gereçler�n tem�n� g�derler�,
b) Etk�nl�kler�n yapılması �le �lg�l� beslenme, barınma, ulaşım, �let�ş�m ve d�ğer organ�zasyon g�derler�,
c) Etk�nl�kler�n gerekt�rd�ğ� d�ğer düzenleme ve organ�zasyon g�derler.
Mal� Kaynakların Kullanımı
Madde 12 — (Başlığı �le değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığının bütçes�nden sosyal, kültürel ve sport�f etk�nl�kler �ç�n bütçe �mkanları

çerçeves�nde ayrılacak ödenekler ve elde ed�len d�ğer gel�rler�n kullanılmasında, �lg�l� kulüp yönet�mler�n�n öner� ve görüşler�
alınarak Rektörün onayı �le Sağlık Kültür ve Spor Da�re Başkanlığının Satınalma Şube Müdürlüğü tarafından gerekl� satın alma
�şlemler� gerçekleşt�r�l�r.

Madde 13 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Öğrenc� etk�nl�kler� çerçeves�nde bu Yönetmel�ğ�n 10 uncu maddes�nde sayılan gel�rlerden gel�r gerçekleşmes�

durumunda usulüne göre gel�r ve g�der kayıtlarının yapılması �ç�n Stratej� Gel�şt�rme Da�re Başkanlığının �lg�l� banka hesabına
yatırılır.

Madde 14 — Rektör, 12 ve 13 üncü maddelerdek� onay yetk�s�n� b�r  Rektör Yardımcısına devredeb�l�r.
Denetleme Kurulu
Madde 15 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Denetleme Kurulu; Ün�vers�te Senatosu tarafından öner�lecek ve Rektör onayı �le �k�şer yıllığına görevlend�r�lecek üç

öğret�m elemanından oluşur.
Madde 16 — (Değ�ş�k:R.G.-1/12/2008-27071)  
Denetleme Kurulunun görevler� şunlardır:
a) Ün�vers�te bütçes�nden öğrenc� etk�nl�kler� �ç�n ayrılan ödeneğ�n ya da araç, gereç ve malzeme yardımlarının gerekt�ğ�

g�b� kullanılıp kullanılmadığını denetlemek,
b) Kulüp akt�v�teler�n� denetlemek ve gerekl� hallerde �lg�l� mevzuat hükümler�ne uymayan kulüpler�n kapatılması �ç�n

Öğrenc� Etk�nl�kler� Kom�syonuna rapor sunmak.
Yürürlük
Madde 17 — Mal�ye Bakanlığı �le Sayıştay’ın görüşler� alınarak hazırlanan bu yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe

g�rer.
Madde 18 — Bu Yönetmel�k hükümler�n� Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes� Rektörü yürütür.


