
 

 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSLERİNDE 
ÜNİVERSİTE DIŞI KURUM ve KURULUŞLARIN VE KULÜPLERİN 

TANITIM ETKİNLİKLERİNDE UYGULANACAK KURALLAR 
(2014 Ocak İtibariyle) 

 
a) Tanıtım esnasında BU kampüslerinde, Güney Meydan’da, diğer mekânlarda, dershanelerin 

yakınında müzik çalınamaz ve sesli tanıtım yapılamaz. 
 

b) Güney Yerleşkede açılacak firma ve şirket stantların boyutu 2x3 metrekareyi ve yüksekliği 2 
metreyi geçmemelidir. Stand açılabilecek noktalar aşağıdaki krokide belirtilmiştir. Belirtilen 
boyutların ve alanların dışında açılması istenen standlar (kulüplerin etkinlik alanındaki büyük 
bir organizasyon için gerekli giderleri karşılamak amacıyla istenebilir) Öğrenci İşleri Dekanlığı 
(ÖİD) iznine tabidir. 

 
c) Alkollü içeceklerin ve tütün ürünlerin herhangi bir şekilde tanıtımı yapılamaz.  

 
d) ÖİD’den özel olarak onay alınmış olanların dışında herhangi bir ürünün para ile satışı 

yapılamaz. 
 

e) Tanıtımla ilgili her türlü malzeme etkinlik için belirlenen tarihler sonunda kaldırılır. 
Malzemelerini zamanında kendileri kaldırmayan birimlere ve firmalara karşı sorumluluk 
üniversiteye ait değildir. 

 
f) Etkinlikler esnasında fakülte ve sınıf girişlerinde ve önlerinde yiyecek maddeleri dağıtılamaz ve 

satılamaz. 
 

g) Öğrenci kulüpleri gerekli izinleri aldıkları takdirde Güney Meydan’da kulüp standı açabilirler.  
 

h) Ücretsiz stand açma ve afiş asma ÖİD iznine tabidir. 
 

i) Araç standları, istisnanı koşullar altında, sadece Güney Kampüs öğrenci otoparkında en çok üç 
araba park yeri büyüklüğünde bir alanda, personel servisleri ve öğrenci araçlarının giriş 
çıkışlarını engellemeyecek şekilde yerleştirilmesi kaydıyla ÖİD iznine tabidir. 

 
j) Öğrenim süresi dışında kalan zamanlardaki organizasyonlar için firmalara ve şirketlere tanınan 

stand açma hakları, organizasyon süresinden farklı bir sürede açılabilir. Standın açılacağı 
tarihler ÖİD, ilgili kulüp ve firma tarafından ortak belirlenir. Verilen stand açma hakları en 
fazla iki farklı tarihe dağıtılabilir. 

 
k) Tanıtım için binalardan alınacak olan masa ve sandalyeler akşamları tekrar bina görevlilerine 

teslim edilmelidir. 
 

l) İzin alınmadan veya izin süreci tamamlanmadan asılan firma/etkinlik afişleri indirilecek ve ilgili 
kulüp hakkında gerekli işlem yapılacaktır. 

 
m) Etkinlik/firma tanıtım afişlerinin ilgili KAK-YK ve ÖİD onayından sonra tanıtım için ayrılan 

yerlere asılması gerekmektedir. Bu tanıtım malzemelerinin üniversitenin tanıtım etkinlikleri için 
ayrılmış boardlara, tenis kortlarının tellerine ve merdiven demirlerine asılmaması konusunda 
hassasiyet gösterilmesi gereklidir. 

 
n) Yüksek bütçesi nedeniyle kulüplerin gerçekleştirmekte zorlandığı etkinlik için aşağıda 

belirlenenlerin dışında alınması istenen sponsorluklar KAK-YK/ÖİD onayıyla belirlenecektir. 
 

o) Tüm tanıtım etkinlikleri aşağıda verilen “Fiyat Listesi” uyarınca ücretlendirilmelidir. Fiyat ve 
kurallara tüm kulüpler ve kulüpler aracılığı ile okulda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar 
uymalıdır. 


