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ORDU ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
SERGİ VE ETKİNLİK YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1 - Bu yönerge, plastik sanatlar konusunda öncelikle sergi, yan faaliyet olarak konferans
açık oturum, film, dia gösterisi, atölye, kurs çalışmaları düzenleme yolu ile yaygın bir eğitim
sağlayarak toplumun sanat zevk ve kültürünü geliştirmek, plastik sanatlara olan ilgisini artırmayı
amaçlar.
Kapsam
Madde 2- Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin düzenlediği veya ortak olarak katkı
yaptığı kongre, çalıştay, sempozyum, panel, sergi, konser, konferans, seminer, vb. bilimsel, kültürel,
sanatsal etkinlikleri kapsar.
Kanuni Dayanak
Madde 3 - 2547 Yükseköğretim kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar:
Madde 4 – (1) Bu yönergede geçen;
a) Dekan : Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanını
b)Fakülte: Güzel Sanatlar Fakültesini
c)Komisyon Başkanı : Seçici Kurul Başkanını
ç)Rektör: Ordu Üniversitesi Rektörünü
d)Üniversite: Ordu Üniversitesini
ifade eder,
Seçici Kurul
Madde 5 – (1) Ordu üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerinden birer seçici kurul üyesi ve
iki yedek üyeden oluşur. Seçici Kurul Üyeleri, Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri arasından
bölüm başkanlıklarının önerisi ve Dekan oluru ile seçilerek, Rektör onayına sunulur. Seçici Kurul,
Rektörlük onayından sonra kesinlik kazanır ve çalışmalara başlar. Seçici Kurul üyeleri ilk
toplantılarında kendi aralarında başkan seçer.
( 2) Seçici Kurulun görev süresi iki yıldır.
( 3) Seçici Kurul, sergi ve etkinlikleri değerlendirmek üzere yılda iki kez genel toplantı yapar. Gerekli
durumlarda ise olağanüstü toplantı yapar. Bu toplantılarda, nitelikli düzenlemeler hariç, sergi açma
ve etkinlik isteklerini inceleyip; gerektiğinde eserlerin tümünü veya birkaçını görerek sergi ve
etkinliğin açılıp açılamayacağını karara bağlar.
(4) Seçici Kurul kararlarını çoğunlukla verir. Toplantıya katılamayan asıl üyelerin yerine yedek
üyeler çağırılır. Seçici Kurul, Dekanlıkça toplantıya çağırabilir. Seçici Kurul üyeleri Kişisel sergi
açmak isterlerse bu isteklerinin görüşüleceği toplantıya katılamazlar.
Sergi Etkinlik:
Madde 6 – (1) Sergi ve etkinlik düzenlemek isteyen taraf bir dilekçe ile bölüm başkanlığına başvurur.
Bölüm başkanlığının veya bölüm kurulunun uygun görüşü sonrasında Seçici Kurulca sergilenmeye
değer görülen eserlerin sergi tarihleri, başvuru sahiplerinin istekleri göz önünde bulundurularak kurul
ve Dekanlık Makamınca belirlenir.
( 2) Sergi tarihlerinde herhangi bir nedenle yapılacak değişiklik Dekanlığa en az on gün önce sergi
sahiplerince yazı ile bildirilir.
( 3) Sergi talepleri ve sergilerin kurulumu aşağıda belirtilen süreç içinde gerçekleştirilir.
a) Üniversite bünyesinde sergi açmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşların başvuruları yazılı olarak
alınır.
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Üniversite içinden gelen taleplerin en az 2 hafta önce, Üniversite dışından gelen sergi taleplerinin
ise en az 4 hafta öncesinden Rektörlük Makamına yazı ile bildirilmesi gerekir. Seçici Kurul
başvuruların kendilerine tebliğ tarihinden itibaren değerlendirme raporunu 3 gün içinde Dekanlık
Makamına sunmak zorundadır.
Sergilenecek eserlerin, sergilemeye uygun niteliğe ve donanıma haiz olması gerekir.
Sergi taleplerinin değerlendirmesinde eserlerin etik, estetik, eğitici, sanatsal vb. öğeleri
barındırması gözetilir.
Sergileme talebinde bulunan, sergilenecek eserlerin tümünün asıllarını ya da dijital kopyalarını
Komisyona sunmak zorundadır.
Sergilenecek eserlerin, demokratik hukuk kuralları çerçevesinde, farklı inanç ve perspektiflere
saygılı inanç, engellilik veya cinsiyet üzerinden ayrımcılık yapmayan, ahlakdışı unsurlar
barındırmayan, siyasi parti veya dini grupların propagandasını taşımayan nitelikte olması esastır.
Sergilenecek Eserlerle ilgili yasal sorumluluk sanatçıya aittir

Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 7 - Bu Yönerge Ordu Üniversitesi Senatosunca onaylandığı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Ordu Üniversitesi Rektörü adına Ordu Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Dekanı yürütür.
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