ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI
YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK
Amaç
Madde 1. Bu Yönergenin amacı Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları’nın (ÖKSBT) kuruluş
bildirgeleri uyarınca Kültür Sanat, Spor ve Bilim alanında gösterecekleri faaliyetlerle üyelerin boş
zamanlarını etkin ve yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, bedensel, ruhsal ve kişilik yönünden
gelişmelerine katkıda bulunacak etkinliklerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2. Bu Yönerge, Uludağ Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından düzenlenecek tüm Kültür-Sanat, Spor
ve Bilim etkinliklerini ve bu etkinliklere ilişkin örgütlenmeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu Yönerge 2547 Sayılı Yasanın 14. Maddesine ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal
Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği’nin 16. ve 17. Maddeleri ve Uludağ
Üniversitesi Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Etkinlikler Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiştir.
İKİNCİ BÖLÜM
TANIMLAR-ORGANLAR VE NİTELİKLER
Tanımlar
Madde 4. Bu Yönergede yer alan terimlerden;
a) Genel Kurul, Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları (ÖKSBT) üyelerinden oluşan organı,
b) Yürütme Kurulu, ÖKSBT Genel Kurulunun seçtiği organı,
c) Birlik Başkanı, Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu (ÖEK)’nun kendi üyeleri arasından seçtiği öğretim
elemanını,
d) Başkan, Yürütme Kurulu Başkanını,
e) Sayman, ÖKSBT’nin gelir-gider kayıtlarını tutan kişiyi,
f) Yazman, diğer bütün kayıtları tutan kişiyi,
g) Danışman, ÖKSBT’nin danışman öğretim elemanını,
h) Merkez, Uludağ Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı Toplulukları ifade eder.
Şube, Merkeze bağlı faaliyet gösteren ve en az on üye öğrenciden oluşan bir birimdir.
Organlar
Madde 5. ÖKSBT’nin organları:
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu’dur.
Nitelikler
Madde 6.
a) ÖKSBT’ler en az 20 öğrenci ile kurulur. Kurucu öğrencilerin imzaları bulunan dilekçeleri ile topluluğun
amaçlarını ve faaliyet alanlarını tanımlayan ayrıntılı bir kuruluş bildirgesini bağlı bulundukları Birliğe,
topluluğun danışmanı olarak seçtikleri öğretim elemanını ise onay için ÖEK’ya sunarlar. Bağlı bulunulan

Birlik oluru ve ÖEK onayı ile topluluk kuruluş onayı alır. Genel Kurullarını yapıp Yürütme Kurullarını
belirleyerek, en az 20 üye kaydı yaptıktan sonra kuruluş tamamlanır ve faaliyetlerde bulunabilir. Aynı
etkinlik alanında birden fazla topluluk kurulamaz.
b) Topluluklarla aynı kampus alanında şube açılamaz. Merkez Topluluk dışında en az on kişinin başvurusu
ile şube kuruluşu talebi, ÖEK’ya yapılır ve bu kurul tarafından karara bağlanır.
c) Topluluğa üye olma ve devam şartları şube üyeliği için de aranır.
d) Şube, faaliyetlerini Topluluk aracılığı ile alacağı izinle yapar.
e) Şube, üyelerinin kendi arasından seçtikleri başkan tarafından temsil edilir.
f) Merkez veya şubeden birine üye olunabilir.
g) Şube Başkanı, şubenin bulunduğu yerdeki kurumun idari birim yetkilisinin gözetiminde yapılan seçimle
belirlenir.
h) Şube Başkanlarının seçimi her yılın Ekim ayı içinde yapılır. Toplantı yapılması ve Başkanın seçiminde
topluluklar için aranan nisaplar aranır.
ı) Şube Başkanı, Topluluk genel kurulundan önce Faaliyet Raporu ve Planlanan Faaliyetleri merkeze
gönderir.
i) Şubeler topluluk temsilcileri aracılığıyla oy kullanırlar. Temsilcinin Topluluk genel kurulunda oy hakkı
her kayıtlı tam on üyeye bir oy hakkı tanınarak belirlenir.
Madde 7. Kuruluş onayı alan her ÖKSBT, onay tarihinden sonraki 10 iş günü içerisinde Genel Kurulunu
yapmak zorundadır. Aksi durumda kuruluş tamamlanmamış olur. Genel Kurul, ÖEK tarafından belirlenen
bir öğretim elemanının gözetiminde yapılır. Kuruluş aşamasından sonraki Olağan Genel Kurullar her eğitim
yılının başında yapılır. Üyelerin en az 1/3’nün ilgili Öğrenci Toplulukları Birliklerine başvurusu ile Genel
Kurul Olağan Üstü toplanabilir. Genel Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Çoğunluk
sağlanamazsa genel kurul 10 gün içerisinde tekrarlanır, ikinci genel kurulda çoğunluk aranmaz.
Madde 8. ÖKSBT’lerin Yürütme Kurulu, Genel Kurul’ca seçilen ve en az 3’ü ara sınıf öğrencisi olan 5
kişiden oluşur. Seçimlerde en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olur. Yürütme kurulunun diğer üyeleri
kendi aralarından bir sayman ve bir yazman seçerler. Topluluk, başkan tarafından temsil edilir. Topluluğun
harcama kayıtları sayman, yazışmalar ve diğer kayıtlar yazman tarafından tutulur ve danışman tarafından
denetlenir.
Madde 9. Her ÖKSBT’nin kendisinin belirlediği ve ÖEK tarafından onaylanan bir danışman öğretim
elemanı vardır. Danışmanlar her eğitim yılının başında yapılacak Genel Kurulda salt çoğunlukla belirlenir
ve ÖEK onayı ile görevine başlar. Danışmanın ÖEK tarafından onaylanmaması veya görevini süresinden
önce bırakması halinde yürütme kurulu ÖEK’ya başka bir danışman önerir.
Yetki ve Sorumluluklar
Madde 10. ÖKSBT’nin organları ve bu organların yetki ve sorumlulukları:
a) Genel Kurul : Başkan ve yürütme kurulu üyelerini seçmek, danışmanı belirlemek, yıllık faaliyet
raporunu onaylamak,
b) Yürütme Kurulu : Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak, danışman
adaylarını belirleyerek genel kurula sunmak, başka topluluklarla ilişkiler kurarak ortak faaliyetlerde
bulunmak,
c) Danışman: Yürütme Kurulunun faaliyetlerine karışmamak koşulu ile topluluğa yardımcı olmak ve
önerilerde bulunmaktır.
Bütçe ve Harcamalar
Madde 11. ÖKSBT’lerin gelirleri, topluluğun aktivitelerinden elde edilen gelirlerden, topluluğa yapılacak
bağışlardan ve Sağlık-Kültür ve Spor İşleri Dairesi (SKSD) bütçesinden verilecek desteklerlerden oluşur.

Madde 12. Her türlü sponsorluk işlemleri Rektörlük tarafından onaylandıktan sonra birlik başkanlıklarınca
yürütülür.
Madde13. Her türlü görsel, işitsel ve eğitsel nitelikteki ücretli etkinlikler ve bunlara ait harcamalar
Rektörlük’çe onaylandıktan sonra birlik başkanlıklarınca yürütülür.
Defterler
Madde 14. ÖKSBT’ler, SKSD tarafından onaylanmış aşağıdaki defterleri tutmak ve genel kurullarında yeni
seçilecek yürütme kuruluna eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.
a) Gelir-Gider Defteri : Topluluk saymanı tarafından tutulur. Alınan ve harcanan paralar, evrakları ile
birlikte bu deftere kaydedilir.
b) Yazışma Dosyası : Topluluk yazmanı tarafından tutulur. Toplulukla ilgili her türlü karar ve yazışma bu
dosyada toplanır.
c) Karar Defteri : Öğrenci Toplulukları Birlikleri tarafından tutulur.
Üye Olma ve Üyeliğin Sona Ermesi
Madde 15. Uludağ Üniversitesi’ne kayıt olan her ön lisans ve lisans öğrencisi bir veya birden fazla
topluluğa üye olabilir, ancak birden fazla topluluğun yürütme kuruluna seçilemez. SKSD Başkanlığı Kültür
Müdürlüğü’ne, üye olmak istediği topluluğu belirten bir dilekçe ile başvurup aidatını yatıran her ön lisans
ve lisans öğrencisi o topluluğun üyesi olur. Üyelikten ayrılma da aynı şekilde SKSD Başkanlığı Kültür
Müdürlüğü’ne verilecek bir dilekçe ile gerçekleşir. Üyelik süresi bir yıldır. Her yıl kasım ayı sonuna kadar
üyeliklerin yenilenmesi gereklidir. Üyelik yenileme işlemini yapmayanların üyeliği düşer. Üye aidatları,
Birliklerin teklifi ve ÖEK’nın onayı ile yıllık olarak belirlenir.
Mezun olan veya herhangi bir nedenle üniversiteden ilişiği kesilen, kaydını donduran veya Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümlerince ceza alan ve bu cezası kesinleşen öğrencinin üyeliği sona erer.
Etkinliği Durdurma, Kapatma
Madde 16. Yürütme Kurulu seçimlerinde, Yürütme Kurulu seçim gününden en az 3 ay (90 gün) öncesinden
üyelik işlemlerini tamamlamış olanlar oy kullanma hakkına sahiptir.
Madde 17. Üye sayısı 20’nin altına düşen ve 10 gün içerisinde yeter sayıda üye kaydı yapmayan
topluluklar kendiliğinden fesh olmuş sayılır.
Madde 18. Geçerli bir neden olmadan Genel Kurullarını yapmayan ve/veya yıl sonu faaliyet raporunu
vermeyen topluluklar kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Yasa, yönetmelik ve bu yönergede belirlenen amaç
dışında, hukuka, ahlaka ve öğrencilik sıfatına yakışmayan faaliyetlerin tespiti halinde topluluklar ÖEK
tarafından kapatılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
Yürürlük
Madde 19. Bu Yönerge Uludağ Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği 12 Nisan 2005 (2005-06/5)
tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
Yönergenin 4/h maddesi ile 6. maddesi Uludağ Üniversitesi Senatosunun 21 Mart 2008 gün ve 05
sayılı oturumunda alınan 7 nolu kararı ile değiştirilmiştir.
Yürütme
Madde 20. Bu yönerge U.Ü. Rektörü tarafından yürütülür.

Uludağ Üniversitesi Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim
Etkinlikleri Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; öğrencilerin beden ve ruh sağlıklarını, kişiliklerini geliştirmek amacıyla
yapılacak etkinliklerle ilgili olarak oluşturulacak organların teşkiline, bunların görev ve yetkilerine ve
çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; Uludağ Üniversitesi’nde öğrenciler tarafından düzenlenecek tüm kültür-sanat,
spor ve bilim etkinliklerini ve bu etkinliklere ilgili olarak oluşturulacak organların teşkiline, bunların görev
ve yetkilerine ve çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 47 inci maddelerine
dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen:
a) Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu (ÖEK): öğrenci etkinliklerinden sorumlu organı,
b) Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları (ÖKSBT): öğrenci kuruluşlarını,
c) Kültür Sanat Etkinlikleri Öğrenci Temsilcisi: Kültür sanat birliği seçimleri sırasında en çok oy alan birlik
üyesini,
d) Bilim Dalı Etkinlikleri Öğrenci Temsilcisi: Bilim dalı birliği seçimleri sırasında en çok oy alan birlik
üyesini,
e) Spor Etkinlikleri Öğrenci Temsilcisi: Spor birliği seçimleri sırasında en çok oy alan birlik üyesini,
f) Danışman: öğrenci topluluğu danışman öğretim elemanını,
g) SKSD: Sağlık, kültür ve spor işleri dairesini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Organların Oluşumu, Görev ve Yetkileri
Organlar
Madde 5- Bu yönetmelik uyarınca öğrenci etkinlikleri aşağıda belirtilen organlar aracılığı ile
gerçekleştirilir:
a) Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu (ÖEK): Rektör tarafından görevlendirilen bir rektör yardımcısı veya
danışmanının başkanlığında, Senato tarafından seçilen sekiz öğretim elemanı, Birlikleri oluşturan topluluk
başkanlarınca seçilen üç öğrenci temsilcisinden oluşur. Sağlık, kültür ve spor işleri dairesi (SKSD) Başkanı
ile öğrenci konsey başkanı komisyonun doğal üyesidir. Başkan, komisyon üyelerinden birini yardımcısı
olarak seçer. ÖEK üyelerinin görev süreleri eğitim yılının başında başlar ve bir yıldır. Komisyonunun
sekreterya görevini SKSD Başkanı yürütür.

b) Öğrenci Kültür Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları (ÖKSBT) : Kuruluşları ve çalışma esasları bir yönerge
ile belirlenen öğrenci kuruluşlarıdır.
c) Kültür Sanat Toplulukları Birliği : ÖEK tarafından kendi üyeleri arasından bir yıllığına seçilen bir
başkan ve Kültür-Sanatla ilgili öğrenci toplulukları başkanlarının kendi aralarından seçtikleri dört asil döert
yedek üyeden oluşur. Başkan, üyelerden birini kendine yardımcı olarak seçer.
d) Spor Toplulukları Birliği : ÖEK tarafından kendi üyeleri arasından bir yıllığına seçilen bir başkan ve
Spor ile ilgili öğrenci toplulukları başkanlarının kendi aralarından seçtikleri dört asil dört yedek üyeden
oluşur. Başkan, üyelerden birini kendine yardımcı olarak seçer.
e) Bilim Dalı Toplulukları Birliği : ÖEK tarafından kendi üyeleri arasından bir yıllığına seçilen bir başkan
ve bilim dalı ile ilgili öğrenci toplulukları başkanlarının kendi aralarından seçtikleri dört asil dört yedek
üyeden oluşur. Başkan, üyelerden birini kendine yardımcı olarak seçer.
Birlikler biri eğitim yılı başı, diğeri sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanmak zorundadır.
Başkan gerekli gördüğü zaman birlikleri toplantıya çağırabilir. Birlik başkanları kendilerine bağlı öğrenci
topluluklarının kuruluş, çalışma ve denetimlerinden sorumludur.
Öğrenci etkinlikleri komisyonunun çalışma esasları
Madde 6- ÖEK, öğrenci etkinliklerinin yürütülebilmesi için gerekli kriterleri belirleyerek etkinliklerin en
üst düzeyde planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Eğitim döneminin başında ve sonunda olmak
üzere yılda en az iki defa ve başkanın gerekli gördüğü durumlarda toplanır. Başkan gerekirse komisyonu
kültür sanat toplulukları birliği, spor toplulukları birliği ve bilim dalı toplulukları birliği ile birlikte
toplantıya çağırabilir.
Birlikler, bünyelerinde bulunan toplulukların istek ve önerileri doğrultusunda hazırlayacakları
çalışma programlarını, bütçe önerilerini ve yıl sonunda hazırlayacakları faaliyet raporlarını ÖEK’ya
sunarlar. ÖEK bu raporlardan oluşturacağı genel programı her eğitim yılı başında, gerçekleştirilen
etkinliklerle ilgili raporu da eğitim yılı sonunda Senatoya sunar.
Öğrenci etkinlikleri komisyonu görev ve sorumlulukları
Madde 7- ÖEK’nin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Öğrenci etkinliklerini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak en üst
düzeyde planlayıp yürütülmesini sağlamak.
b) Öğrenci etkinliklerinin yürütülmesi için gerekli kurulları ve komisyonları oluşturmak.
c) ÖKSBT’lerin verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak için tedbirler almak, denetleme görevini
yapmak.
d) ÖKSBT’lerin faaliyetlerine katkıda bulunabilmek amacıyla harcamaları planlamak ve bütçe yapmak.
e) Öğrenci etkinlikleri ile ilgili yıllık faaliyet raporu ve gelecek yılın faaliyet programını her yeni eğitim yılı
başında Senatoya sunmak.
f) Üniversite dışındaki veya üniversiteler arası benzer kuruluşlar ile ilişki kurarak ortak etkinlikler için
çalışmalarda bulunmaktır.
Üniversite şenlikleri yürütme kurulu
Madde 8- Üniversitede her yıl geleneksel olarak yapılan şenlikler, Üniversite Şenlikleri Yürütme Kurulu
tarafından düzenlenir.
Bu Kurul:
ÖEK başkanı ve yardımcısı, bu kurulun başkanı ve yardımcısı, birlik başkanları, birlikler tarafından
seçilen üç öğrenci temsilcisi, öğrenci konsey başkanı ve SKSD başkanından oluşur. Rektör gerekli gördüğü
öğretim elemanlarını da Kurulun üyesi olarak görevlendirebilir.
Öğrenci Toplulukları Birliklerinin görev ve sorumlulukları
Madde 9- Öğrenci Toplulukları Birliklerinin görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Akademik takvime uygun olarak çalışma takvimi oluşturmak.
b) Bağlı öğrenci toplulukları yürütme kurullarının yıllık faaliyet planlarını değerlendirerek benzer
etkinliklerin birlikte yürütülmesini sağlamak.

c) Hazırlayacakları genel etkinlik programını onay için Öğrenci Etkinlikleri Komisyonuna sunmak.
d) Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunca onaylanan etkinliklerin yürütülmesini sağlamak,
e) Yapılacak olan etkinliklerin plan ve programlarını hazırlamak, kayıtlarını tutmak ve zamanında
SKSD Kültür Müdürlüğüne bilgi vermek.
f) ÖEK’ya sunulmak üzere yıl sonu faaliyet raporlarını hazırlamak.
g) Her eğitim öğretim yılı başında, bağlı toplulukların genel kurullarını koordine etmek.
h) Birlik üyeleri arasında görev dağılımı yaparak etkinliklerin sorumlu yürütücülerini belirlemek.
i) Etkinliklerin yürütülmesinden sorumlu kişiler ve etkinlik yapma talebinde bulunan toplulukların
başkanları ile alt komisyonlar oluşturarak etkinlikleri gerçekleştirmek.
j) Birlikler, yapacakları her iş ve işlemde SKSD Kültür Müdürlüğünü yazılı olarak bilgilendirir. Bilgi
verilmediği taktirde etkinliklere başlanılamaz.
k) Zorunlu sebeplerden dolayı, onayı alınan yıllık faaliyet planının dışlındaki etkinlik talepleri için,
ilgili birliklere başvurmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 10- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 03 Şubat 1984 gün ve 18301 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi
Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
Madde 11- 25/07/2001 tarih ve 24473 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Uludağ Üniversitesi Öğrenci
Kültür-Sanat ve Spor Etkinlikleri Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Uludağ Üniversitesi Rektörü yürütür.

