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YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 

ÖĞRENCİ ŞENLİĞİ DÜZENLEME ESASLARI 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu düzenlemelerin amacı, Üniversitemiz tarafından her yıl 

yapılmakta olan öğrenci şenliklerinin gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, Yaşar Üniversitesi tarafından düzenlenecek 

öğrenci şenliklerini ve bu etkinliklere ilişkin örgütlenmeleri kapsar. 

Şenlik Zamanı 

MADDE 3 – (1) Yaşar Üniversitesi öğrenci şenlikleri her yıl tercihen Mayıs ayının ilk 

iki haftası içinde kalan iki gün için düzenlenir. Şenliklerin günü Koordinasyon Kurulu 

tarafından belirlenir. 

Şenlik Mekanı 

MADDE – 4 (1) Şenlikler ağırlıklı olarak Yaşar Üniversitesi kampus alanında 

gerçekleştirilir. 

Şenliklerin Organizasyonu 

MADDE 5 – (1) Şenlikler Öğrenci Konseyinin önerileri dikkate alınarak, 

Koordinasyon Kurulu ile Teknik Şartname Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Yetkili 

birimler tarafından organizasyon ile ilgili çalışmalara Ekim ayında başlanır. 

Koordinasyon Kurulu 

MADDE 6 – (1) Koordinasyon Kurulu ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında 

Üniversite Genel Sekreterliği, Satın Alma Müdürlüğü, SKS Müdürlüğü, Halkla İlişkiler ve 

Protokol Müdürlüğü, İdari İşler Müdürlüğü, Medya İlişkileri Müdürlüğü, Medya Merkezi 

Birimi, Mezunlar Ofisi ve Öğrenci Konseyi temsilcilerinden oluşur. 

(2) Koordinasyon Kurulu ihtiyaca göre kurul başkanının daveti üzerine toplanarak, 

şenliklerin yapılmasına ilişkin olarak görev dağılımı yapar, yapılan çalışmaları yönlendirir ve 

denetler. 

Teknik Şartname Komisyonu 

MADDE 7 – (1) Teknik Şartname Komisyonu Halkla İlişkiler ve Protokol 

Müdürlüğü, SKS Müdürlüğü ve İdari İşler Müdürlüğü temsilcilerinden oluşur. 

(2) Komisyon, şenliklerin yapılması için satın alınması gereken mal/hizmetleri 

belirleyerek şartname formatında Rektörlük makamının onayına sunar. 

Şenlik Programı 

MADDE 8  – (1) Öğrenci konseyinin önerisi, Koordinasyon  Kurulu ve  Şartname 

Komisyonunun çalışmaları sonucu belirlenen şenlik programı onay alınmak üzere Rektörlük 

makamına sunulur. Alınan onay sonrası Medya İlişkileri Müdürlüğü ile Halkla İlişkiler ve 

Protokol Müdürlüğü tarafından şenlik programının öğrencilere ve halka duyurulması sağlanır. 

Açılış Töreni 

MADDE 9 – (1) Şenlik programı açılış töreni ile başlar. Törende Öğrenci Konseyi 

Başkanı ve Rektörün konuşması sonrası sportif başarı ödülleri sunumu gerçekleştirilir. 



Güvenlik Önlemleri 

MADDE 10 – (1) Şenlikler sırasında doğabilecek olası sorunlara müdahale etmek 

üzere Öğrenci Konseyinin belirleyeceği, her Fakülte ve Yüksekokuldan gönüllü öğrencilerden 

oluşan bir güvenlik grubu oluşturulur. Görevli öğrenciler ihtiyaç halinde üniversite güvenlik 

biriminden yardım isteyebilirler. 

(2) Rektörlükten onay alınan şenlik programı gecikmeksizin İzmir Valiliğine alındı 

belgesi karşılığı teslim edilir. 

Araçların Kampüse Alınması 

MADDE 11 – (1) Şenlik günleri, Üniversite Mütevelli Heyet Üyeleri ile ihtiyaca göre 

sanatçıların araçları yerleşke içine alınabilir. 

Sağlık Önlemleri 

MADDE 12 – (1) Şenlikler sırasında doğabilecek olası sağlık sorunları dikkate 

alınarak yerleşkede bir ambulans bulunması sağlanır. Bunun için gerekli hizmet alımı SKS 

Müdürlüğünün talebi üzerine Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. 

Yerleşkede Öğrenci Davranışları 

MADDE 13 – (1) Şenlikler sırasında öğrenciler ve katılımcılar diğer kişileri rahatsız 

eden, çevreyi ve üniversiteyi zarara uğratan eylemlerden kaçınmak zorundadır. Şenlikler 

sırasında keyif verici madde, alkol ve tütün gibi maddelerin tüketilmesi yasaktır. 

Şenlik Bütçesi 

MADDE 14 – (1) Şenliğin yapılması için gerekli giderler Üniversite bütçesinden 

karşılanır. Yapılacak harcamalar bütçede belirlenen üst sınırı aşamaz. Öğrenci Konseyi; 

etkinliklerin gerçekleştirilmesinde önceliği öğrenci topluluklarına verecek önerilerde 

bulunmaya, mal/hizmet alımlarında azami tasarrufa dikkat eder. 

(2) Yapılacak harcamaları karşılamak üzere Öğrenci Konseyi üyeleri şenlikleri ayni ya 

da nakdi açıdan destekleyecek firmaları bulmak için gerekli çabalarda bulunur. Destekleyici 

firmalarla gerekli sözleşmeler Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılır. 

Yürürlük 

MADDE 15 – (1) Bu usul ve esaslar, Yaşar Üniversitesi Senatosu tarafından kabul 

edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 16 – (1) Bu usul ve esasları Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Senato  tarafından onaylandığı tarih: 07.09.2012 


