
T.C.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

TANITIM ARAÇLARINA İLİŞKİN UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1-(1)  Bu yönerge Ün vers teye bağlı  tüm yerleşkeler n açık ve kapalı  alanlarına lan,
reklam ve tanıtım yapmak amacıyla açılan stant, asılan her türlü af ş, lan, poster, pankart, res m,
şema, krok , reklam, duyuru, broşür,.. vb. n n yol açtığı görüntü k rl l ğ n  ortadan kaldırmak, t car
rekabet  eş t  şartlarla  sağlamak,  öğrenc ler n  sosyal  ve  kültürel  anlamda  gel şmeler ne  katkıda
bulunmak, bu şler  yapan gerçek ve tüzel k ş lerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda
bulundukları esasları bel rler. 

Kapsam
MADDE  2- Bu yönerge Ün vers teye bağlı tüm yerleşkeler n açık ve kapalı alanlarına lan, reklam
ve tanıtım yapmak amacıyla açılan stant, asılan her türlü af ş, lan, poster, pankart, res m, şema,
krok , reklam, duyuru, broşür,.. vb. le lg l  ş ve şlemler  kapsar.

Dayanak
MADDE  3-(1) Bu  yönerge  04/11/1981  tar h  ve  2547  sayılı  Yükseköğret m  Kanunu’nun  14.
Maddes ne  dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Yönergede adı geçen ter mler;

a) B r mler :Fakülte,  Yüksekokul,  Enst tü,  Konservatuar,  Meslek  Yüksekokulu,
Merkezler, İdar  b r mler ,
b) Çalışan : G resun Ün vers tes  personel n ,
c) Da re Başkanı : G resun Ün vers tes  Sağlık, Kültür ve Spor Da re Başkanını,
ç) Da re Başkanlığı : G resun Ün vers tes  Sağlık, Kültür ve Spor Da re Başkanlığını,
d) Genel Sekreter : G resun Ün vers tes  Genel Sekreter n ,
e) K ş ler : G resun Ün vers tes nde öğrenc  ve personel olmayan k ş ler
f) Kurumlar : G resun Ün vers tes  dışındak  kurum ve kuruluşları, 
g) Öğrenc : G resun Ün vers tes nde öğren m gören öğrenc ler ,
ğ) Rektörlük : G resun Ün vers tes  Rektörlüğünü,
h) Rektör : G resun Ün vers tes  Rektörünü,
ı) Senato : G resun Ün vers tes  Senatosunu,
) Şube Müdürü : Sağlık, Kültür ve Spor Da re Başkanlığı Şube Müdürünü,

j) Tanıtım Araçları : İlan, reklam ve tanıtım yapmak amacı le açılan stant, asılan her türlü af ş,
lan, poster, pankart, res m, şema, krok , reklam, duyuru, lan, broşür, vb.

k) Ün vers te : G resun Ün vers tes n ,
l) Yönet m Kurulu : G resun Ün vers tes  Yönet m Kurulunu,
m) Yönerge :G resun Ün vers tes  Tanıtım Araçlarına İl şk n Uygulama Yönerges n  fade
eder.



İKİNCİ BÖLÜM
Tanıtım Aracı Çeş tler , Genel Şartlar, Kullanım Alan ve Yerler , 

Uygulamaya İl şk n Genel Esaslar 

Tanıtım aracı çeş tler
MADDE 5 (1)Ün vers ten n bel rled ğ  ölçülerde duyuru, lan, reklam ve tanıtım aracı çeş tler ;

a)Bez-kağıt af şler
b)En az 80*140 cm ebatında stant,
c)Bez yada naylon branda,
ç)El lanları ve broşürler,
d)İlg l  k ş ler  tarafından  öner len  ve  Ün vers te  tarafından  uygun görülen  poster,  res m,  şema,
krok ,reklam ,duyuru… vb. g b  d ğer tanıtım araçları olarak bel rlenm şt r.

Genel şartlar
MADDE  6-(1) Reklam  ve  tanıtım  yapmak  amacıyla  açılan/asılan  tanıtım  araçları  Ün vers te
Rektörlüğünden  yazılı  z n  alınmadıkça,  açık  kapalı  mekânlara  açılması/asılması  kes nl kle
yasaktır.  Emn yet  Müdürlüğü’nden  z n  alınmış  olması,  Ün vers te  Rektörlüğünden  yazılı  z n
alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu konudak  kes n karar Ün vers te Rektörlüğüne a tt r.
Rektörlük yetk l s n n mzasını ve kaşes n  taşımayan belgeler n asılması yasaktır.
 
(2)  Ün vers tem z  web  sayfası  üzer nden  yapılacak  duyurular  Rektörlük  zn ne  tab d r.
Ün vers ten n  merkez  b r mler  dışındak  lçelerde  yer  alan kampus  alanlarında;  Rektörlük zn
alınmak  kaydı  le  lg l  b r m  yetk l ler ;  tanıtım  araçlarını  astırmak  hususunda  yetk l  ve
sorumludur.

(3) Tanıtım araçları yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüstlük lkes  çer s nde olmalıdır.
Kamu düzen n  bozucu n tel kte olamaz, ş ddet  hareketler ne yol  açıcı,  göz yumucu,  özend r c
veya destekley c  unsurlar çeremez; yasadışı  veya kınayıcı davranışlara cesaretlend remez. D n,
d l,  ırk,  mezhep,  felsef  düşünce  ve  c ns yete  dayalı  ayrımcılık  üzer ne  kurulamaz,  ayrımcılığı
destekleyemez, kötüleme çeremez ve st smar edemez. Tanıtım araçları üzer nde Tütün ve Tütün
Mamuller  le Alkol çeren çecek f rmalarının s mler  ya da logoları bulundurulamaz. Genel ahlak
kurallarına  aykırı  fadeler  ya  da  görüntüler  çeremez.  Tüket c n n  güven n  kötüye  kullanacak,
yanlış zlen m yaratacak, ya da onun tecrübe ve b lg  eks kl kler n  st smar edecek b ç mde olamaz.

Kullanım alanı ve yerler
MADDE  7-(1) Açılması  Rektörlük  tarafından  uygun  görülen  tanıtım  stantları  Ün vers ten n
b r mler nde yetk l  personelce uygun görülen yerlere; asılması Rektörlük tarafından uygun görülen
her türlü tanıtım araçları Ün vers te yerleşke alanı çer s nde bulunan lan panolarına asılacaktır.

(2) Ün vers te Rektörlüğünden yazılı z n alınmamış, yetk l  personel n mza ve kaşes n  taşımayan
veya lan panoları dışında kalan kapı,  pencere, cam, b na duvarı, sütun ve ağaç gövdeler  vb. g b
yerlere asılan her türlü  tanıtım araçları  herhang  b r uyarıya  gerek duyulmaksızın  lg l  b r m n
sorumluları ve/veya güvenl k görevl ler  tarafından derhal toplatılacaktır.

Uygulamaya l şk n esaslar ve stant ücret
MADDE 8-(1) Reklam ve tanıtım yapmak amacıyla açılan/asılan tanıtım araçlarına l şk n ş ve
şlemler n uygulanmasında aşağıda bel rt len genel lkeler esas alınır.

a)Stant  taleb nde  bulunacak  olan  öğrenc ,  f rma,  kamu  kuruluşları  le  k ş  ve  k ş ler n  Da re
Başkanlığına d lekçe le başvuru yapması gerekmekted r.



b)Ün vers te  b r mler nde  açılacak  stantlarda  Ün vers te  Yönet m  Kurulu  tarafından
günlük……………………..olarak  bel rlenen  stand  ücret n n,  stant  açılmadan  önce  G resun
Ün vers tes  Stratej  Gel şt rme  Da re  Başkanlığı’nın…………………..IBAN  no’lu  hesabına
yatırılıp  dekontunun  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Da res  Başkanlığı’na  gönder lmes  gerekmekted r.
Yatırılan stant ücret  sonradan ade ed lemez

c)Talep ed len k tap stantları le lg l  olarak; satışı ve tanıtımı yapılacak k tap l steler n n d lekçe
ek ne konularak, lg l  k tap l stes n n onaylanması, stant bedel n n ödenmes  ve ödemeye l şk n
belge le Yönerge ek nde bulunan B lg  ve Taahhütname Formu’nun (EK-1) mzalanarak  Da re
Başkanlığına ulaştırılmasından sonra stant açılab l r.

ç)Başvuru d lekçes  le ver len ürün l stes  har c nde bulundurulan ürünler n satışı yapılmayacak,
yapıldığı takd rde lg l  f rma, kurum kuruluş, k ş  veya k ş ler sorumlu tutulacaktır.

d)F k r  ve  Sanat  Eserler  Kanunu,  Tüket c n n  Korunması  Hakkındak  Kanun  ve  Kabahatler
Kanunlarına  uyulmaması  haller nde  öğrenc ,  f rma,  kamu  kuruluşları,  k ş  ve/veya  k ş ler
sorumludur.

e)Öğrenc ,  f rma,  kamu  kuruluşları,  k ş  veya  k ş ler  yapmak  sted kler  etk nl k  ve  sosyal
faal yetler le lg l  tanıtım araçları örneğ n  Da re Başkanlığına verecekler  d lekçeye (süres  ve kaç
adet asılacağının bel rt ld ğ  ) eklemeler  gerekmekted r.

f)Müracaat  ve  başvuru  yapılmış  olması  z n ver ld ğ  anlamına  gelmemekted r.  İz n alınmadığı
tesp t  ed len,  zn  yen lenmeyen,  z n şartlarına aykırı  olduğu tesp t  ed len, bozulan veya tahr p
olan, lg l  personel tarafından mza ve kaşes  bulunmayan af ş, poster, pankart, res m, şema, krok ,
reklam, duyuru ve lanlar Ün vers te yetk l  personel  tarafından kaldırılacaktır.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuruda Talep Ed lecek Belgeler, Asılma Süres , Onay Makamı

Başvuruda talep ed lecek belgeler
MADDE 9-(1) Stand açmak ve tanıtım aracı  asmak ç n;  Da re Başkanlığına aşağıda bel rt len
belgeler le başvurulması gerekmekted r.

-Başvuru D lekçes
-Satışı yapılacak ürünler n l stes
-Tanıtım aracı örneğ

Tanıtım stantlarının ve araçlarının açılma/asılma süreler  
MADDE 10-(1) Tanıtım Stantları; başvuruda bulunan öğrenc , f rma, kamu kuruluşları le k ş  ve
k ş ler n başvuru d lekçes nde bel rtm ş olduğu tar h n ncelenmes  net ces nde, uygun görülen tar h
aralıklarında faal yet gösterecekt r. 

(2) Tanıtım araçları etk nl k tar h nden en fazla k  hafta önces nden asılab l r, arkalarında asılma
ve kaldırılma tar hler  bulunur. Kaldırılma tar h nde lg l  b r m n sorumluları ve/veya lg l  kampus
de görev yapan koruma ve güvenl k görevl ler  tarafından kaldırılır. Kaldırılan tanıtım araçları lg l
b r m sorumlusu tarafından arş vleneb l r.

Tanıtım araçları ve stantları onay makamı
MADDE 11-(1) Ün vers tem z öğrenc  topluluklarının ve/veya öğrenc  etk nl kler  le lg l  tanıtım
araçları Da re Başkanlığında; Da re Başkanı veya Şube Müdürler nce; Ün vers te dışındak  f rma,



kamu kurum ve kuruluşları, k ş  veya k ş lerden gelen tanıtım araçları Rektörlük Makamı Oluru le
Genel Sekreter/ Da re Başkanlığı yetk l ler nce onaylanacaktır.

Gerek duyulan tanıtım araçları
MADDE 12-(1) Doğrudan doğruya Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı akadem k ve dar  b r mlerce
yapılması gereken lan, duyuru, kongre, sempozyum, sem ner vb. etk nl k l şk n tanıtım araçları
ç n bu yönerge hükümler  uygulanmaz.

İz ns z tanıtım standı açılması, tanıtım aracı/araçları asılması ve yönerge hükümler ne 
aykırı davranılması

MADDE 13-(1) Bu Yönerge hükümler ne aykırı olarak z ns z asılan tanıtım araçları ve stant açma
durumlarında; yazılıyı uyarıya gerek kalmaksızın kaldırılması gerekmekted r. Aks  takd rde görsel
ve çevresel k rl l ğe neden olmayacak şek lde Ün vers te b r m yetk l ler  ve/veya koruma güvenl k
görevl ler nce kaldırılacaktır.

Yönerge hükümler ne aykırı davrananlar hakkında;

-5846 Sayılı F k r ve Sanat Esreler  Kanununun lg l  maddeler
-4077 sayılı Tüket c n n Korunması Hakkında Kanunu
-5326 sayılı Kabahatler Kanunu
-2547 sayılı Yükseköğret m Kanunu
-Türk Ceza Kanununun lg l  maddeler  uyarınca şlem tes s ed lecekt r.

Yürürlük
MADDE 14-(1) Bu yönerge Senato’da  kabul ed ld ğ  tar hte yürürlüğe g rer.

Yürütme
MADDE 15-(1) Bu yönerge hükümler n  Rektör yürütür.

EK:1-K tap Standı B lg  Formu
      2-Taahhütname



T.C.
                                                     GİRESUN ÜNİVERSİTESİ                                                  Ek-1

KİTAP STANDI BİLGİ FORMU

Stant açılacak tar hten en az 3 hafta önce d lekçe ve aşağıda sıralanan belgelerle b rl kte 
Ün vers tem z Rektörlüğüne başvurmanız gerekmekted r.

Başvuru D lekçes  le tesl m ed lecek belgeler:

1. G resun Ün vers tes  K tap Standı Açma Taahhütnames  (Stant açacak yayınev  tarafından 
mzalanıp kaşelenmes  gerekmekted r.)

2. Yayın L stes
3. Kültür ve Tur zm Bakanlığı Sert f kası (Geçerl l k tar h ne d kkat ed lmes  gerekmekted r.)
4. Verg  Levhası
5. T caret odasından alınan Oda S c l Kayıt ve Faal yet Belges
6. Sanay  ve T caret Bakanlığından alınan Kapıdan Satış Yetk  Belges
7.Stantta  görevlend r lecek  personel n  adı-soyadı  ve  let ş m  b lg ler .  Görevl  personel n  yaka
kartları standın açık olduğu süre boyunca yakalarından takılı olması zorunludur.

Not: Evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısı elden/posta yolu le Ün vers tem z Rektörlüğüne
göndermen z gerekmekted r. Aks  takd rde taleb n z şleme alınmayacaktır.

K tap standı açmak ç n uyulacak şartlar:

1.  G resun Ün vers tes  Rektörlüğü tarafından stant açmalarına onay ver len yayınevler n n, stant
z n  yazılarını  G resun  Ün vers tes  Sağlık  Kültür  ve  Spor  Da res  Başkanlığı  b r m nden stant

açmadan önce almaları ve stant açacakları b r m n yetk l s ne braz etmeler  gerekmekted r.

2. Stant başvurularında gönder len d lekçedek  tar h ve yerleşkeler göz önüne alınacaktır. Bunun
har c nde herhang  b r yerleşke ç n stant açma steğ ne z n ver lmeyecekt r.

3. F k r ve Sanat Eserler n  Koruma Hakkındak  Kanuna muhalefet ed lmemel d r. Korsan yayına
z n ver lmeyecekt r.  Korsan yayın tesp t  ed ld ğ  takd rde stant  kapatılır  ve gerekl  yasal  şlem

başlatılır.

4. Tarafımıza gönder len yayın l stes nde yer alan k taplar har c nde yayın satışı yapılmayacaktır.

5. Stant ç n gerekl  her türlü ek pman (masa dah l) tem n nden yayınev  sorumludur.

6. K tap standı başlangıç tar h nden b t ş tar h ndek  mesa  b t m ne kadar açık kalab lecekt r.
 
7. Ün vers te Yönet m Kurulu tarafından günlük……………………..olarak bel rlenen k tap standı
ücret n ,  standı  açmadan  önce  G resun  Ün vers tes  Stratej  Gel şt rme  Da re  Başkanlığı’nın
IBAN no’lu hesabına yatırıp dekontunu Sağlık Kültür ve Spor Da res  Başkanlığı’na gönderecekt r.
Yatırılan stant ücret  sonradan ade ed lemez.

F rma Adı
F rma Adres
Telefon ve Faks B lg ler

                                                                                                                                    …/…/20…



KİTAP STANDI AÇMA TAAHHÜTNAMESİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
                                                            GİRESUN

        Stant açmada ve kapamada, k tap satışında veya tanıtımında herhang  b r zarar  z yan oluşması
durumunda zarar ve z yanı ödeyeceğ m , mağdurların mağdur yetler n  g dereceğ m , olumsuzluk
neden yle  dare  tarafından  standın  kaldırılmasına  karar  ver l rse  yönet m  tarafından  gerekçe
göster lmeks z n ver len kararlara koşulsuz uyacağımı, l ste üzer nden ncelenerek serg lenmes nde
mahsur  görülmeyen  k tapların  stant  açıldığında  tekrar  ayrıntılı  ncelemeye  tab  tutulup  uygun
görülmeyenler n  stanttan  kaldırılmasının  daren n  takd r nde  olduğunu,  genel  ahlaka,  devlet n
bölünmez bütünlüğüne, 5846 sayılı F k r ve Sanat Eserler  Kanununa aykırı korsan herhang  b r
yayına  stantta  yer  vermeme  ve  korsan  yayının  el  altından  satılmaması  hususunu,  4077  sayılı
Tüket c n n  Korunması  Hakkında  Kanunu,  5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu,  2547  sayılı
Yükseköğret m  Kanunu  ve  5326  sayılı  Kabahatler  Kanunu  uyarınca  yasalarda  suç  olduğu
düzenlenen  veya  kamu düzen ne  ve  ün vers tem z n hak  ve  menfaatler ne  uymayan b r  durum
oluşması  durumunda  standın  derhal  kaldırılacağının  tarafıma  b ld r ld ğ n  ve  bu  durumlar
karşısında  dareye  t razda  bulunmayacağımı,  standın  süres  dolduğunda  dareden  b r  görevl
nezaret nde  standı  kaldıracağımı,  dare  tarafından  ver len  tal matlara  göre  hareket  edeceğ m
kurumum-yayınev m ve şahsım adına taahhüt eder m.

         Saygılarımızla

                                                                                                                    Yayınev  Yetk l s n n
                                                                                                                          Adı Soyadı
                                                                                                                           İmza-Kaşe


