EGE ÜNİVERSİTESİ
KÜLTÜR VE SANAT DANIŞMA KURULU
YÖNERGESİ
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı, Üniversitemizin Kültürel ve Sanatsal politikasını belirlemek, bu yönde uygun
projeler hazırlamak ve ilgili mevzuat hükümlerini uygulanması esaslarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu yönerge, Ege Üniversitesi öğrencilerini, çalışanlarını, mezun ve emeklilerini sanatın ortak dilinde
buluşturmak, entelektüel farkındalığı arttırmak, kültür ve sanat etkinlikleri aracılığıyla bölgesel,
yurtiçi ve yurtdışındaki diğer üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlar, sivil toplum
kuruluşları ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren diğer kamu ve özel kuruluşlar arasında ilişkileri
güçlendirici çalışmalar yaparak, üniversitemizin örnek, önder ve yönlendirici kimliğini
etkinleştirmektir.
Dayanak
Madde 3
Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 4-5 ve 12. maddeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

Kültür ve Sanat Danışma Kurulu’nun Oluşumu
Madde 4
Kurul Ege Üniversitesi Rektörü veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında,
aşağıdaki üyelerden oluşur;
a) Rektör’ün görevlendireceği bir emekli öğretim üyesi,
b) E.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Böl. Başk. veya görevlendireceği bir öğretim üyesi,
c) E.Ü. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Başk. veya görevlendireceği bir öğretim üyesi,
d) E.Ü. İletişim Fak. Radyo Televizyon Sinema Böl. Başk. veya görevlendireceği bir öğretim üyesi,
e) E.Ü. Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü veya görevlendireceği bir öğretim üyesi,
f) E.Ü. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı,
g) E.Ü. Halkla İlişkiler Şube Müdürü,
h) E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi Müdürü,
i) E.Ü. Kampüs Kültür Merkezi Müdürü,
j) E.Ü. 50.Yıl Köşkü - Toplum Merkezi Müdürü,
k) E.Ü. Fakülte ve Yüksekokulları Kültür ve Sanat Temsilcileri Yıllık Olağan Toplantısında, Kurul
tarafından bir yıllık süre için seçilmiş iki temsilci,
l) E.Ü. Öğrenci Konseyi Başkanı,
m) Rektörün uygun göreceği akademisyen veya sanatçılardan sekiz kişi.
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Kurul’un Görevleri
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Madde 5
Plastik sanatlar, sahne sanatları, görsel sanatlar ve yazın sanatları alanında düzenlenen faaliyetlerin
nitelik ve niceliklerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmak.
Düzenlenen kültür-sanat faaliyetlerinin üniversite içine ve dışına etkin bir biçimde duyurulabilmesi
amacıyla projeler hazırlamak, benzer nitelikte faaliyette bulunan tüm kurumlarla ve şahıslarla iletişim
platformları oluşturmaya yönelik çalışmalarda bulunmak.
Sanatın her dalında bilgi, beceri ve deneyim kazanmak isteyenlere uzman ve sanatçıların gözetiminde
işleyen kurslar, atölyeler, yaz okulları vb. düzenlemek üzere önerilerde bulunmak.
Kültür ve sanatı özendirmek amacıyla, çeşitli kültür ve sanat dallarında yarışmalar yapmak üzere
projeler tasarlamak.
Üniversitenin sahip olduğu kültür ve sanat mekanlarının geliştirilmesi, ihtiyaca yönelik yeni fiziksel
alanların (kapalı ya da açık hava konser ve konferans salonları, sahneler, sergi galerileri, müzeler vb.)
oluşturulması yönünde program önerileri hazırlamak.
Üniversite bünyesindeki kültür ve sanat topluluklarının gelişimine katkıda bulunmak ve farklı
topluluklarının kurulmasına önderlik etmek üzere çalışmalar yapmak.
Ege Üniversitesi’nin tüm birimlerinde özgün sanat eserlerinin kalıcı veya gezici olarak
sergilenmesini sağlamak üzere çalışmalar yapmak.
Üniversite iletişim araçlarının (radyo, TV., dergi vb) güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için önerilerde
bulunmak.
Galeri sergi programlarının oluşturulmasında birimler arası koordinasyonu sağlamak.
Milli bayramlarımızın ve ulusal açıdan önemli günlerin anlam ve önemini pekiştirmek üzere ilgili
hafta ve günlerde kültür ve sanat etkinliklerine yönelik projeler hazırlamak.
Sanatçılarla işbirliği içinde olarak, sanatı/sanatçıyı destekleyici çalışmalar yapmak.
Fiziksel çevrenin düzenlenmesinde sanatsal bakış açısının ön plana çıkartılmasına yönelik önerilerde
bulunmak.
Bu yönerge kapsamında oluşturulacak seçici kurullarda ve komisyonlarda görev alacak üyeleri
Rektörlük makamına önermek.
Sanatçı, kurum ve kuruluşlarla yapılacak sözleşmelerin kapsamlarını belirlemek.
Önerilen ve/veya planlanan projeler için ortak işbirliği veya teknik danışma gereken durumlarda
üniversite dışından konuyla ilgili faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum
kuruluşlarının üst düzey yönetici/uzmanları ile ilişki kurmak. (İzmir İl Kültür Müdürlüğü, İZDOB,
İDSO, İDT, İzmir Resim Heykel Müzesi, il ve ilçe belediyelerinin şube müdürleri, tüm
üniversitelerin SKS Daire Başkanlıkları vb.)
Kurul’un İşleyişi
Madde 6
a) Kültür ve Sanat Danışma Kurulu’nun tanımlanmış olan tüm görevleri kapsamında hazırlanmış
olan proje önerileri Rektör’ün onayına sunulur. Onaylanan projelerin yürütücüleri Rektör
tarafından görevlendirilir.
b) Rektör tarafından görevlendirilmiş proje yürütücüsü ihtiyaç duyduğu durumlarda seçici kurulları
sekreterya aracılığıyla toplantıya çağırır.
c) Seçici Kurullar aldıkları kararları Rektör onayına sunar.
d) Kültür ve Sanat Danışma Kurulu gereğinde proje bazlı çalışma grupları oluşturur, toplantı
biçimini belirler ve grupları fesheder.
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Kurul’un Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
Madde 7
a) Kültür ve Sanat Danışma Kurulu olağan olarak Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez
Rektör’ün veya başkanın çağrısı ile toplanır.
b) Rektör gerekli gördüğünde, Kültür ve Sanat Danışma Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırır.
c) Kültür ve Sanat Danışma Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy
çokluğu ile alınır.

Kurulu’nun Organları
Madde 8
A) Seçici Kurullar
Danışma Kurulu tarafından her yılın Eylül ayında bir yıl için önerilen Rektör tarafından onaylanan
üyelerden oluşur. Proje yürütücülerinin isteği, sekreteryanın çağrısı üzerine seçici kurullar bir hafta
içinde toplanır ve yapmış oldukları çalışmayı sekreterya aracılığıyla Rektör’e sunar.
Seçici kurullar ve ilişkide olduğu dallar aşağıda belirtilmiş olup, her kurul kendilerine dalları ile
ilgili verilen görevleri yerine getirir.
a) Plastik Sanatlar Seçici Kurulları
-

Resim
Seramik ve cam
Heykel
Grafik ve fotoğraf

b) Sahne Sanatları Seçici Kurulları
-

Dans
Müzik
Tiyatro
Sinema ve video

c)

Yazın Sanatları Seçici Kurulu

d)

Moda ve Tekstil Tasarım Seçici Kurulu

B) Sekreterya
Sekreterya Rektörlük içindeki 50. Yıl Köşkü Müdürü tarafından yürütülür. Gündemin hazırlanması,
gönderilmesi, tutanakların tutulması, üyelere elektronik ortamda gönderilmesi, kararların
imzalatılması ve arşivlenmesi işlemini yürütür.

Yürürlük
Madde 9
Bu yönerge, Ege Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 10
Bu yönergeyi Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.
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