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DAYANAK
Madde 1Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 22.10.2008 tarih ve B.16.0.AGM.0.10.00.00 sayılı
Mevlevîlik ve Semâ hakkında yayınladığı genelge.
KAPSAM
Madde 2Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Semâ Topluluğu’nda görev alan Topluluk Genel Yönetmeni,
Semâ Yönetmeni, Sanat Yönetmeni, Topluluk Sekreteri, Topluluk Danışmanı, Postnişin,
Semâzenbaşı, Semâzenler ve Mutrip heyetinin çalışma usul ve esaslarını kapsar.
AMAÇ
Madde 3Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Semâ Topluluğu’nun; yönetimi, çalışma usûl ve esasları ile
uygulamaya ilişkin organizasyon, iaşe ve ibate gibi hususların belirlenmesi amacıyla
düzenlenmiştir.
TANIMLAR
Madde 4Semâ Topluluğu: Topluluk Genel Yönetmeni, Semâ Grubu, Mutrip Heyeti, Sanat Yönetmeni,
Topluluk Danışmanı ve Topluluk Sekreterini;
Semâ Grubu: Postnişin ve/veya Semâzenbaşı (Semâ Yönetmeni) ve Semâzenleri;
Mutrip Heyeti: Topluluk içindeki müzisyenleri;
Topluluk Genel Yönetmeni: Semâ Topluluğunun idaresinden sorumlu Selçuk Üniversitesi
Rektörlüğünce görevlendirilecek kişiyi;
Sanat Yönetmeni: Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı tarafından görevlendirilecek bir
öğretim elemanını;
Topluluk Sekreteri: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından görevlendirilecek
personeli;
Topluluk Danışmanı: Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünü ifade eder.
YÖNETİM ESASLARI
Madde 5Topluluk Genel Yönetmeni, Enstitü Müdürlüğünce önerilen adaylar arasından Rektör
tarafından; Sanat Yönetmeni, Topluluk Danışmanı, Topluluk Sekreteri ve Semâ Topluluğu
üyeleri ise Topluluk Genel Yönetmeninin görüşü alınarak Enstitü Müdürlüğünün önerisi ile
Rektör tarafından görevlendirilir.

Semâ Topluluğu üyeleri; akademik ve idari olmak üzere Selçuk Üniversitesi personelinden
oluşur. Gerekli görüldüğü takdirde Selçuk Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri
de katılabilir. Ek maliyet getirmemek ve 18 yaşından küçüklerin velisinin yazılı izni
bulunmak kaydıyla, Selçuk Üniversitesi Personelinin öğrenci olan çocukları ve diğer
öğrencilerin de katılımı sağlanabilir.
Madde 6Semâ Topluluğu’nun yönetimi, organizasyon ve faaliyeti ile ilgili işlemler bu yönergede
öngörülen usûl ve esaslar dâhilinde:
Semâ Grubu; Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğünce;
Mutrip Heyeti; Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünce;
Topluluk ihtiyaçları (araç, gereç ve demirbaş malzemeleri), Yurt içi ve yurt dışı
organizasyonlar, iaşe ve ibate, yolluk / yevmiye gibi hususlar, Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığınca yürütülür.
Madde 7Semâ Topluluğu’nun, Semâ ve Mevlevîlik Kültürü ile ilgili eğitimi Selçuk Üniversitesi
Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konularda gerekli
görüldüğü takdirde konu ile ilgili çalışma yapan resmi kurum ve sivil toplum örgütleri ile
işbirliği yapılabilir. Ayrıca enstitü, Semâ Topluluğunun Mevlevîlik usûl ve esaslarına yönelik
her türlü danışmanlık ve denetleme hakkına sahiptir.
Madde 8Semâ Topluluğu üyeleri Selçuk Üniversitesi’nin organize ettiği resmi Semâ programları
dışında, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün yazılı izni olmaksızın başka yerlerde ve başka
gruplarla ferdi veya grup olarak Semâ programlarına katılamazlar. Aksine hareket edenler
hakkında yetkili amir tarafından soruşturma açılıp gerekli cezai hükümler uygulanır.
Madde 9Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün önceden belirlediği Konya içi resmi Semâ programının
icra edileceği tarihte Topluluk üyeleri idari izinli sayılırlar.
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü’nün önceden belirlediği il dışı ve yurt dışı Semâ
programlarında Topluluk üyelerinin programa katılmaları için kadroları dâhilinde devlet
memurları yönetmeliğindeki ilgili madde uygulanır.
Madde 10Semâ Topluluğu üyeleri, kendilerine tahsis edilen demirbaş malzemelerine gerekli özeni
göstermek ve malzemelere zarar verdikleri takdirde bunları tazmin ile yükümlüdür.
Semâ Topluluğu’ndan ilişiği kesilen veya ayrılan topluluk üyeleri kendilerine tutanak karşılığı
verilen malzemeleri yine imza karşılığı tutanak ile sağlam bir şekilde gerekli amire teslim
etmekle yükümlüdürler.

Madde 11Semâ Topluluğu üyeleri, yetkili amir tarafından ilan edilecek prova, program ve toplantılara
katılmak zorundadırlar.
Madde 12Semâ Topluluğu üyeleri icra ettikleri her programı geleneğe uygun olarak eksiksiz ve
tasavvufi kavramları mutlaka anlatarak icra etmelidir.
Madde 13Semâ Topluluğu üyeleri, Mevlevî geleneğinde yer aldığı için topluluğun görselliğini
tamamlaması açısından adabına uygun olarak sakal bırakabilirler.
Madde 14Semâ Topluluğu üyeleri icra edilecek programlarda Mevlevîlik adap ve erkânına aykırı ve
yakışıksız hareketlerde bulunamazlar.
Madde 15Semâ Topluluğu üyeleri başta sağlık sebebi olmak üzere geçerli ve yönetimi tatmin edebilen
mazeretler dışında topluluktan azlini isteyemezler.
Madde 16Bu yönergede ve Semâ yönetimince yukarıdaki maddelere göre tespit olunan hususlara
uymayanlar hakkında ilgili yönetim tarafından tutanak düzenlenir. Tutanak çerçevesinde
şahsın Semâ Topluluğu’nda kalması sakıncalı görüldüğü takdirde şahıs Semâ Yönetimi
tarafından azledilir.
Madde 17Yönergede yer almayan hususlarda yapılacak uygulamaya ilişkin esaslar yürürlükteki
mevzuata ve yönergeye aykırı olmamak üzere Semâ yönetimince tespit edilir.
Madde 18Semâ Topluluğu üyelerinin görev, yetki, sorumlulukları ve vereceği hizmetler Rektörlüğün
idaresindedir.
Madde 19Bu yönerge Selçuk Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Madde 20Bu yönerge hükümlerini Selçuk Üniversitesi Rektörü yürütür.

