T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
TİCARİ REKLAM, İLAN, AFİŞ, STANT VE TANITIM ARAÇLARI
UYGULAMA YÖNERGESİ
(10.03.2021 Tarih ve 06-01 Sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)

BÖLÜM 1
Amaç, Kapsam, Dayanak, Temel İlkeler ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1: Bu yönerge Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsü, Fakülteler, Meslek
Yüksekokulları ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sınır alanları içerisinde ilan, reklam ve
tanıtım yapmak amacıyla açılan stant, konulan pano, tanıtıcı levha, afiş, vb. yol açtığı görüntü
kirliliğini ortadan kaldırmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, öğrencilerin sosyal ve kültürel
anlamda gelişmelerine katkıda bulunmayı, afiş duyuru ilan asma ve stant kullanımını düzenlemeyi ve
bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları
esasları belirler.
Kapsam
MADDE 2: Bu yönerge Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsü, Fakülteler, Meslek
Yüksekokulları ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin sınır alanları içerisinde ticari reklam,
duyuru, ilan, afiş, stant açılması ve tanıtım araçları ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3: Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, Türk
Ceza Kanununun ilgili maddeleri ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile diğer ilgili
mevzuat hükümlerinin Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü yetki, görev ve
sorumluluklarını belirleyen hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
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Temel İlkeler
MADDE 4: Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş ve tanıtım araçlarında aşağıda belirtilen temel ilkeler esas
alınır.
a. Reklam, duyuru, ilân ve afişler yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüstlük ilkesi içerisinde
olmalıdır.
b. Reklam, duyuru, ilân ve afişler kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol
açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez; yasadışı veya kınanacak
davranışları cesaretlendiremez.
c. Reklam, duyuru, ilân ve afişler, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı
ayrımcılık üzerine kurulamaz, ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez ve istismar edemez.
d. Reklam, duyuru, İlan, afiş, vb. tanıtım araçları üzerinde Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkol içeren
içecek firmalarının isimleri ya da logoları bulundurulamaz.
e. Genel ahlak kurallarına aykırı ifadeler ya da görüntüler içeremez.
f. Cinselliğin istismarı ile pornografi içeren ifadeler ya da görüntüler taşıyamaz.
g. Reklamlar, tüketicinin güvenini kötüye kullanacak ya da onun tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar
edecek biçimde olamaz.
h. Reklamlarda, bilgi vererek, anlam karışıklığına yol açarak veya abartılı iddialar ileri sürerek yanlış
izlenimler yaratmak suretiyle tüketiciyi doğrudan ya da dolaylı olarak yanıltabilecek ifadeler ya da
görüntüler kullanılamaz.
Tanımlar
MADDE 5 (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini,
b) Rektörlük: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünü,
c) Rektör: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörünü,
d) Genel Sekreter: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genel Sekreterini,
e) Daire Başkanı: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanını,
f) Birimler: Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksekokulu, İdari Birimler ve Merkezleri,
g) Kişiler: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenci ve personel olmayan kişileri
h) Kurumlar: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi dışındaki kurum ve kuruluşları,
i) Öğrenci: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri,
j) Senato: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Senatosunu,
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k) Yönetim Kurulu: Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
l) Reklâm: Bir ürünü veya hizmeti tanıtmayı, halkı bu ürünü veya hizmeti satın almaya
yöneltmeyi amaçlayan etkinlikleri,
m) İlan: Ticari amacı bulunmayan duyuru veya bilgilendirme etkinliğini,
n) Stant: Ürün sunumu/ teşhiri/ sergilenmesi için tasarlanan seyyar ve geçici reklâm ürünlerini,
o) Tanıtım: Herhangi bir ürün, hizmet, kişi, kurum vb. unsurlar hakkında hedeflenen kamuoyu
algılamasını oluşturmak, mevcut algının korunmasını sağlamak ya da değiştirmek amacıyla
tasarlanmış, yazılı ve/ veya görsel mesajlar içeren uygulamaları,
p) Tanıtım Araçları: Reklam, ilan ve tanıtım yapmak amacı ile açılan stant, asılan her türlü afiş,
ilan, poster, pankart, resim, şema, kroki, duyuru, broşür, vb. tüm araçları,
q) Yönerge: Kütahya Sağlık BilimleriÜniversitesi, Üniversite Fiziki Mekanlarının Kullanımı ile
Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçlarına İlişkin Uygulama Yönergesini,
İfade eder.
BÖLÜM 2
İLAN, REKLAM VE TANITIM ARACI ÇEŞİTLERİ,
KULLANIM ALANLAR VE YERLERİ

İlan, Reklam ve Tanıtım Aracı Çeşitleri
MADDE 6 (1) Üniversite'nin belirlediği ölçülerde kullanılan duyuru, ilan, reklam ve tanıtım aracı
çeşitleri şunlardır;
a. Bez-kağıt Afişler
b. 80x140 cm ebadında stant
c. Bez ya da naylon branda
d. El İlanları ve broşürler
e. İlgili kişiler tarafından önerilen diğer tanıtım araçları

(2) Kullanım Alanları ve Yerleri
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsü, Fakülte Dekanlıkları, Meslek Yüksekokulları ve
Uygulama ve Araştırma Merkezleri sınır alanları içerisinde kullanılacak reklam, duyuru, afiş, stant vb.
alan ve yerleri şunlardır:
a. Kampus Kafeterya ve diğer Okul Kafeteryaları
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b. Yemekhaneler
c. Konferans Salonları
d. Bina koridorlarında bulunan panolar
e. Spor Sahaları (Branda asma amaçlı ve özel günlerde kullanılır)
f. Fakülte Dekanlıkları ve Meslek Yüksekokul Müdürlüklerinde uygun görülen yerler
BÖLÜM 3
GENEL İLKELER
Uygulamaya İlişkin Genel İlkeler
MADDE 7: Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş ve tanıtımlar da aşağıda belirtilen genel ilkeler esas alınır;
a. Stant talebinde bulunacak olan öğrenci toplulukları, firma, kamu kuruluşları ile gerçek kişilerin
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na dilekçe ile başvuru yapması gerekmektedir.
b. Talep edilen kitap stantları ile ilgili olarak; satışı ve tanıtımı yapılacak kitap listelerinin dilekçe
ekine konularak ilgili kitap listesinin onaylanması ve stant bedelinin ödenerek, Stant Bilgi ve
Taahhütname Formu’ nu doldurduktan sonra stant açabilirler.
c. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Kabahatler
Kanunlarına uyulmaması hallerinde öğrenci toplulukları, firma, kamu kuruluşları, kişi veya kişiler
sorumludurlar.
d. Başvuru dilekçesi ile verilen ürün listesi dışında bulunan ürünler ve bandrolü bulunmayan ürünlerin
satışı yapılmayacaktır. Yapıldığı takdirde ilgili firma, kamu kuruluşları ile kişi ve kişiler sorumlu
olacaklar ve konu ile ilgili kanuni işlemler yapılacaktır.
e. Öğrenci toplulukları, firma, kamu kuruluşları, kişi veya kişiler yapmak istedikleri etkinlik ve sosyal
faaliyetler ile ilgili duyuru ve afişleri, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na verecekleri
dilekçeye eklemeleri gerekmektedir.
f. Üniversite birimlerinde açılacak stant ve duyurularda, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen ücretler geçerlidir.
g. Müracaat ve başvuru yapılması izin verildiği anlamına gelmez. İzin alınmadan hiçbir surette ilan ve
afiş asılamaz, stant açılamaz, reklam ve tanıtım aracı konulamaz. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına
aykırı olan, bozulan veya tahrip olan, afişlerin üzerinde “Uygundur” ibaresi olmayan ve yeniden izin
verilmesi uygun görülmeyen tanıtım araçları, yazılı uyarıya gerek kalmadan görsel ve çevresel kirliliğe
neden olmayacak şekilde Üniversite tarafından kaldırılacaktır.
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BÖLÜM 4
İZİN MERCİİ VE DENETİM
İzin Mercii
MADDE 8:
Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş asma, stant açma ve tüm tanıtım araçlarına izin verme mercii
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığıdır. Ancak bu işlerin Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve
Uygulama ve Araştırma Merkezleri bünyesinde yapılması isteniyorsa Fakülte Dekanlıkları ve Meslek
Yüksekokul ya da Araştırma Merkezi Müdürlüklerinin bilgisi dâhilinde izin verilir.
Başvuruda İstenecek Belgeler
MADDE 9:
İlan, duyuru, afiş asmak, stant açmak ve tanıtım yapmak için; Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı’na aşağıdaki belgelerle başvurulması zorunludur.
a. Başvuru Dilekçesi
b. Satışı yapılacak ürünlerin listesi
c. İlan, afiş, duyuru vb. örneği

Denetim
MADDE 10:
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kampüsü, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları ve Uygulama ve
Araştırma Merkezleri sınırları içerisinde bulunan her türlü ilan, reklam ve tanıtım araçları Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve ilgili Yükseköğretim birimi idaresi tarafından denetlenir.
İzinsiz Konan Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş ve Tanıtım Araçları
MADDE 11:
Bu Yönerge Hükümlerine aykırı veya izinsiz yapılan ilan, reklam, stant açma ve tanıtım araçlarının;
yazılı uyarıya gerek kalmaksızın kaldırtılması gerekir. Kaldırılmadığı takdirde görsel ve çevresel
kirliliğe neden olmayacak şekilde Üniversite Güvenlik Birimi tarafından kaldırılacaktır.
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İzinsiz Ticari reklam, duyuru, ilân, afiş ve Tanıtım Araçları koyanlar için;
a. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddeleri,
b. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddeleri,
c. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun ilgili maddeleri,
d. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri,
e. Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri, doğrultusunda işlem yapılır.

BÖLÜM 5
DİĞER HÜKÜMLER

Yürürlük
MADDE 12:
Bu yönerge Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversite Senatosu tarafından kabul edilerek karara
bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 13:
Bu Yönerge hükümleri, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Ek-1
6

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA
Üniversiteniz bünyesinde bulunan ve aşağıda adı numaraları yazılı Fakülte / Meslek Yüksekokulu / Enstitü /
bilboardlarda …../…../…... - …../…../….. tarihleri arasında afiş / ilan vs. asmak istiyoruz. Fikir ve Sanat Eserlerini
Koruma Hakkındaki Kanunu’na ve T.C. Anayasası ve herhangi bir kanun/KHK vs. muhalefet etmeden, Üniversitenizin
tüm kural ve kaidelerine uyacağımızı taahhüt eder, belirtilen maddelere uygun olarak afiş / ilanları asacağımızı
beyan ederek aşağıda belirtilen belgeleri ve ödeme dekontunu ekte sunar;
Gereğini saygılarımızla onayınıza arz ederiz. .…./.…./202…
AFİŞ / İLAN ASILMAK İSTENİLEN
YERLER
:

TARİHLER

ÜCRETLENDİRME

1-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

2-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

3-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

4-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

5-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

6-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

7-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

8-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

9-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

10-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

…………………………………

Adres

:

Adı Soyadı
İmza-Kaşe

Tel.:
Mail :

Eki: 7
Başvuru Dilekçesi ile Teslim Edilecek Belgeler:


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afiş / İlan Asma Taahhütnamesi (Afiş/İlanı asılacak olan kurumlar tarafından imzalanıp
kaşelenmesi gerekmektedir.)








İlan Edilecek Afiş veya İlan örneği (Onaylı taslağı da olabilir)
Kurum Açma İzin Belgesi (Onaylı)
Vergi Levhası
Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi
Afiş veya ilan asmak için görevlendirilen personelin adı-soyadı ve iletişim bilgileri.
Dekont (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak
“Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.)

Not: Evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısı elden/ posta yolu ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde talep işleme alınmayacaktır.
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Ek-2
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA
Üniversiteniz bünyesinde bulunan ve
aşağıda adı yazılı alanlarda …../…../……. - …../.…./……. tarihleri arasında
……………………………………….…………......….…… faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve tüm
kanunlarına muhalefet etmeden, Üniversitenizin tüm kural ve kaidelerine, Tüketici haklarına, iade ve cayma haklarına (dijital üyelikler
materyaller vb. dahil) eksiksiz uyacağımızı taahhüt ediyoruz. Belirtilen maddelere uygun olarak stant açacağımızı/faaliyette bulunacağımızı
ve kesinleşmiş işlemler sonrası ücret iadesi talebinde bulunmayacağımızı beyan ederek aşağıda belirtilen belgeleri ekte sunar;
Gereğini saygılarımızla onayınıza arz ederiz. .…./.…./202…
FAALİYET ALANI

TARİHLER

ÜCRETLENDİRME

1-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

2-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

3-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

4-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

5-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

6-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

7-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

8-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

9-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

10-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

Adres

:
Adı Soyadı
İmza-Kaşe

e-mail :
Tel.:
Eki: …………………………..

Başvuru Dilekçesi ile Teslim Edilecek Belgeler:

 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Stand Açma/Faaliyette Bulunma Taahhütnamesi (Stant açacak/Faaliyette bulunacak









kişi/kurum tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
Bilgi Formu ve Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
Kurum Açma İzin Belgesi (onaylı)
Vergi Levhası örneği (onaylı)
Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi
Valiliklere bağlı Ticaret İl Müdürlüklerinden alınan Kapıdan Satış Yetki Belgesi, (Bu belgesi olmayanlar satış, üyelik vs.
yapamazlar.)
Satışı ve tanıtımı yapılacak materyallerin isim listesi
Müracaat esnasında kurum kimlik fotokopileri ile Başkanlığımıza bildirilmesi zorunlu olan stantta/faaliyetlerde
görevlendirilecek personelin listesi (Bildirilen personelin adı-soyadı ve iletişim bilgileri yazılı yaka kartları, standın açık olduğu süre
boyunca yakalarında takılı olmak zorundadır.).
Dekont (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına
muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme
yapılmış sayılmaz).

Not: Evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısı elden/ posta yolu ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde talep işleme alınmayacaktır.

Ek-3
T.C.
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KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA
Üniversiteniz bünyesinde bulunan ve aşağıda adı yazılı Fakülte / Meslek Yüksekokulu /
Enstitülerde …./…./…. - …./…./…. tarihleri arasında kitap standı açmak istiyoruz. Fikir ve Sanat
Eserlerini Koruma Hakkındaki Kanu’na muhalefet etmeden, Üniversitenizin tüm kural ve kaidelerine,
Tüketici haklarına, iade ve cayma haklarına (dijital üyelikler materyaller vb. dahil) eksiksiz uyacağımızı
taahhüt ediyoruz. Belirtilen maddelere uygun olarak stant açacağımızı ve kesinleşmiş işlemler sonrası ücret
iadesi talebinde bulunmayacağımızı beyan ederek aşağıda belirtilen belgeleri ekte sunar;
Gereğini saygılarımızla onayınıza arz ederiz. .…./.…./202…
STAND AÇILACAK YERLER ___

TARİHLER

ÜCRETLENDİRME

1-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

2-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

3-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

4-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

5-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

6-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

7-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

8-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

9-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

10-

…………………………………………

...../…../202… - ...../…../202…

………………………..

Adres

Adı Soyadı

:

İmza-Kaşe
Tel. ve e-mail:
Eki: ………………………….
Başvuru Dilekçesi ile Teslim Edilecek Belgeler:


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kitap Standı Açma Taahhütnamesi (Stant açacak yayınevi tarafından imzalanıp
kaşelenmesi gerekmektedir.)











Bilgi Formu ve Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
Yayın Listesi
Kurum Açma İzin Belgesi (Onaylı.)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikası (Geçerlilik tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir.)
Vergi Levhası örneği (onaylı)
Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Kapıdan Satış Yetki Belgesi (Bu belgesi olmayanlar satış, üyelik vs. yapamazlar.)
Müracaat esnasında kurum kimlik fotokopileri ile Başkanlığımıza bildirilmesi zorunlu olan stantta
görevlendirilecek personelin listesi (Bildirilen personelin adı-soyadı ve iletişim bilgileri yazılı yaka kartları, standın açık olduğu süre
boyunca yakalarında takılı olmak zorundadır.)
Dekont (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak
“Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.)

Not: Evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısı elden/ posta yolu ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına
gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde talep işleme alınmayacaktır.
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Ek-4
T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
AFİŞ / İLAN ASMA BİLGİ FORMU
Afiş / İlan asılacak tarihten en az 2 hafta önce dilekçe ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
Başvuru Dilekçesi ile Teslim Edilecek Belgeler:


Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Afiş / İlan Asma Taahhütnamesi (Afiş/İlanı asılacak olan kurumlar tarafından imzalanıp
kaşelenmesi gerekmektedir.)








İlan Edilecek Afiş veya İlan örneği (Onaylı taslağı da olabilir)
Kurum Açma İzin Belgesi
Vergi Levhası
Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi
Afiş veya ilan asmak için görevlendirilen personelin adı-soyadı ve iletişim bilgileri.
Dekont (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak
“Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.)

Afiş / İlan Açmak İçin Uyulacak Şartlar:









Üniversitemiz tarafından afiş / ilan asmalarına onay verilen kurumlarının, afiş / ilan asma izin yazılarını Üniversitemiz
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından afiş / ilan asmadan önce almaları ve afiş / ilan asacakları birimin yetkilisine
ibraz etmeleri gerekmektedir.
Kurumların başvurularında gönderilen dilekçedeki tarih ve yerler dikkate alınacaktır. İzin verilen tarih ve yerlerde
sonradan değişiklik yapılmayacaktır.
Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Hakkındaki Kanuna aykırı davranılmayacaktır. Korsan ilanlara izin verilmeyecektir.
Korsan ilan tespit edildiği takdirde izin iptal edilir ve gerekli yasal işlem başlatılır.
Örneği veya taslağı sunulan afiş ve ilanlar haricinde afiş veya ilan asılmayacaktır.
Afiş ve ilan asımı için gerekli her türlü malzeme müracaat eden kurum tarafından karşılanacaktır.
Afiş / ilan başlama tarihi belirtilen tarihlerin mesai başlama saatinden itibaren, yine belirtilen bitiş tarihi mesai bitiş
saatine kadar asılı kalabilecektir.
Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR71 0001 0001 7985
7514 3650 01 Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki IBAN no’lu hesabına yatırıldığına dair dekont, Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına gönderilecektir. (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret
yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde
ödeme yapılmış sayılmaz.). Yatırılan ücret sonradan iade edilemez.

Firma Adı
Firma Adresi
Telefon ve Faks Bilgileri

(Kaşe-İmza)

…../…../202…

Ek-5
T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
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FAALİYET BİLGİ FORMU
Stand açılacak tarihten en az 2 hafta önce dilekçe ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
Başvuru Dilekçesi ile Teslim Edilecek Belgeler:
 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Stand Açma/Faaliyette Bulunma Taahhütnamesi (Stant açacak/Faaliyette






bulunacak kişi/kurum tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
Bilgi Formu ve Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
Kurum Açma İzin Belgesi (onaylı)
Vergi Levhası örneği (onaylı)

Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi
Valiliklere bağlı Ticaret İl Müdürlüklerinden alınan Kapıdan Satış Yetki Belgesi, (Bu belgesi olmayanlar satış, üyelik vs.
yapamazlar.)

 Satışı ve tanıtımı yapılacak materyallerin isim listesi
 Müracaat esnasında kurum kimlik fotokopileri ile Başkanlığımıza bildirilmesi zorunlu olan stantta/faaliyetlerde
görevlendirilecek personelin listesi (Bildirilen personelin adı-soyadı ve iletişim bilgileri yazılı yaka kartları, standın açık olduğu
süre boyunca yakalarında takılı olmak zorundadır.).

 Dekont (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına
muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme
yapılmış sayılmaz.)

Not: Evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısı elden/ posta yolu ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde talep işleme alınmayacaktır.

Stand Açmak ve Diğer Faaliyetler İçin Uyulacak Şartlar:


Üniversitemiz tarafından stant açmalarına ve faaliyette bulunmalarına onay verilen kişi/kurumların, stant/faaliyet izin
yazılarını Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından stant açmadan/faaliyete başlamadan önce almaları
ve stant açacakları/faaliyette bulunacakları birimin yetkilisine ibraz etmeleri gerekmektedir.



Stant/Faaliyet başvurularında gönderilen dilekçedeki tarih ve yerler dikkate alınacaktır. İzin verilen tarih ve yerlerde
sonradan değişiklik yapılmayacaktır. Ancak erteleme gerekçelerinin ispatı olacak yasal belgeleri ile müracaat edildiği
takdirde “uygundur” havalesinin yapıldığı tarihten itibaren en az 3 (üç) iş günü sonrasından başlamak üzere olan
talepler için uygun görülmesi halinde erteleme yapılabilir.



Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunlarına aykırı davranılmayacaktır. Korsan yayın ve faaliyetlere izin
verilmeyecektir. Korsan yayın ve faaliyetler tespit edildiği takdirde stant kapatılır, faaliyetlere son verilir ve gerekli yasal
işlem başlatılır.



Dilekçede belirtilen faaliyet ve içerikleri dışında faaliyette bulunulmayacaktır.



Stant/Faaliyet için gerekli her türlü malzeme müracaat eden kişi/kurum tarafından karşılanacaktır.



Stant/Faaliyete başlama tarihi mesai başlama saatinden, bitiş tarihi mesai bitiş saatine kadar açık kalabilecektir.



Ücretli bir faaliyet ise; Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının
TR71 0001 0001 7985 7514 3650 01 Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki IBAN no’lu hesabına yatırıldığına dair
dekont, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilecektir. (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi
yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz). Yatırılan stant ücreti sonradan iade edilemez.

Firma Adı
Firma Adresi
Telefon ve e-mail Bilgileri

(Kaşe-İmza)

…../…../202…

Ek-6

T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
KİTAP STANDI BİLGİ FORMU
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Stand açılacak tarihten en az 2 hafta önce dilekçe ve aşağıda sıralanan belgelerle birlikte
Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
Başvuru Dilekçesi ile Teslim Edilecek Belgeler:
 Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kitap Standı Açma Taahhütnamesi

(Stant açacak yayınevi

tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)









Bilgi Formu ve Müracaat Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir.)
Yayın Listesi
Kurum Açma İzin Belgesi (Onaylı)
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifikası (Geçerlilik tarihine dikkat edilmesi gerekmektedir.)
Vergi Levhası örneği (onaylı)
Ticaret odasından alınan Oda Sicil Kayıt ve Faaliyet Belgesi
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan Kapıdan Satış Yetki Belgesi (Bu belgesi olmayanlar satış, üyelik vs.
yapamazlar.)



Müracaat esnasında kurum kimlik fotokopileri ile Başkanlığımıza bildirilmesi zorunlu olan stantta
görevlendirilecek personelin listesi (Bildirilen personelin adı-soyadı ve iletişim bilgileri yazılı yaka kartları, standın açık olduğu
süre boyunca yakalarında takılı olmak zorundadır.)



Dekont

(Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına

muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış
sayılmaz.)

Not: Evrakların aslını veya aslının aynıdır onaylısı elden/ posta yolu ile Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor
Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde talep işleme alınmayacaktır.

Kitap Standı Açmak İçin Uyulacak Şartlar:
 Üniversitemiz tarafından stant açmalarına onay verilen yayınevlerinin, stant izin yazılarını Üniversitemiz
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından stant açmadan önce almaları ve stant açacakları birimin
yetkilisine ibraz etmeleri gerekmektedir.
 Stant başvurularında gönderilen dilekçedeki tarih ve yerler dikkate alınacaktır. İzin verilen tarih ve yerlerde
sonradan değişiklik yapılmayacaktır. Ancak erteleme gerekçelerinin ispatı olacak yasal belgeleri ile
müracaat edildiği takdirde “uygundur” havalesinin yapıldığı tarihten itibaren en az 3 (üç) iş günü
sonrasından başlamak üzere uygun görülmesi halinde erteleme yapılabilir.
 Fikir ve Sanat Eserlerini Koruma Hakkındaki Kanuna aykırı davranılmayacaktır. Korsan yayına izin
verilmeyecektir. Korsan yayın tespit edildiği takdirde stant kapatılır ve gerekli yasal işlem başlatılır.
 Yayın listesinde yer alan kitaplar haricinde yayın satışı yapılmayacaktır.
 Stant için gerekli her türlü malzeme yayınevi tarafından karşılanacaktır.
 Stant başlama tarihi mesai başlama saatinden, bitiş tarihi mesai bitiş saatine kadar açık kalabilecektir.
 Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR71 0001
0001 7985 7514 3650 01 Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki IBAN no’lu hesabına yatırıldığına dair
dekont, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına gönderilecektir. (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca
havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz). Yatırılan stant ücreti sonradan iade

edilemez.

Firma Adı
Firma Adresi
Telefon ve e-mail Bilgileri

(Kaşe-İmza)

…../…../202…

Ek-7
12

AFİŞ / İLAN ASMA
TAAHHÜTNAMESİ

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Madde 1) Üniversitenize bağlı birimlerde…../…./…..

- …./…./….. tarihleri arasında asacağımız afiş / ilan

ücretini, asmadan önce Üniversiteniz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR71 0001 0001 7985 7514 3650 01
Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki İBAN no’lu hesabına yatırmayı

(Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi

yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı”
şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.),

Madde 2) Afiş / ilanın asılmasından ve indirilmesine, afiş / ilan asılmasından doğacak herhangi bir zarar
ziyan oluşması durumunda zarar ve ziyanı ödeyeceğimi, mağdurların mağduriyetlerini gidereceğimi, olumsuzluk
nedeniyle idare tarafından asılmasına izin verilen afiş / ilanların kaldırılmasına karar verilirse yönetim tarafından
gerekçe gösterilmeksizin verilen kararlara koşulsuz uyacağımı, sunulan örneğinde veya taslağında sergilenmesinde
mahsur görülmeyen afiş / ilanların asıldığında tekrar ayrıntılı incelemeye tabi tutulup uygun görülmeyenlerin asılan
yerlerden indirilmesinin / kaldırılmasının idarenin takdirinde olduğunu, genel ahlaka, devletin bölünmez
bütünlüğüne, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı korsan herhangi bir afiş / ilana yer vermeme ve
korsan afiş / ilanın asılmaması hususunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yasalarda suç olduğu
düzenlenen veya kamu düzenine ve üniversitenizin hak ve menfaatlerine uymayan bir durum oluşması durumunda
asılan afiş / ilanların derhal kaldırılacağının tarafıma bildirildiğini ve bu durumlar karşısında idareye itirazda
bulunmayacağımı, süresi dolduğunda idareden bir görevli nezaretinde asılan afiş / ilanları kaldıracağımı, idare
tarafından verilen talimatlara göre hareket edeceğimi kurumum ve şahsım adına taahhüt ederim.

Saygılarımızla.

….…/….../202….
Kurum Yetkilisinin
Adı Soyadı
İmza-Kaşe
NOT: Ücretsiz faaliyetlerde Madde 1 dikkate alınmayacaktır.

Ek-8
STAND AÇMAVE FAALİYETTE BULUNMA
13

TAAHHÜTNAMESİ

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Madde 1) Üniversitenize bağlı birimlerde…../…./…..

-

…./…./….. tarihleri arasında açacağımız

stand/gerçekleştireceğimiz faaliyet ücretini, standı açmadan/faaliyette bulunmadan önce Üniversiteniz Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığının TR71 0001 0001 7985 7514 3650 01 Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki IBAN
no’lu hesabına yatırmayı (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı”
kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış
sayılmaz.),

Madde 2) Stant açmada ve kapamada / faaliyette bulunmada ve sonlandırmada, faaliyetler esnasında
herhangi bir zarar

ziyan oluşması durumunda zarar ve ziyanı ödeyeceğimi, mağdurların mağduriyetlerini

gidereceğimi, Tüketici haklarına, iade ve cayma haklarına (dijital üyelikler materyaller vb. dahil) eksiksiz
uyacağımızı, herhangi bir olumsuzluk nedeniyle idare tarafından standın kaldırılmasına/faaliyetin sona
erdirilmesine karar verilirse yönetim tarafından gerekçe gösterilmeksizin verilen kararlara koşulsuz uyacağımı,
liste üzerinden incelenerek sergilenmesinde mahsur görülmeyen kitapların, malzemelerin ve faaliyetin içeriğine
göre dokümanların stant açıldığında/faaliyet başladığında tekrar ayrıntılı incelemeye tabi tutulup uygun
görülmeyenlerin stanttan kaldırılmasının/faaliyet içeriğinden çıkartılmasının idarenin takdirinde olduğunu, genel
ahlaka, devletin bölünmez bütünlüğüne, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı korsan herhangi bir
yayına stantta yer vermeme ve korsan yayının el altından satılmaması hususunu, 4077 ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve Türkiye Cumhuriyeti anayasası ve kanunları uyarınca yasalarda suç
olduğu düzenlenen veya kamu düzenine ve üniversitenizin hak ve menfaatlerine uymayan bir durum oluşması
durumunda derhal standın kaldırılacağının/faaliyetin sonlandırılacağının tarafıma bildirildiğini ve bu durumlar
karşısında idareye itirazda bulunmayacağımı, standın/faaliyetin süresi dolduğunda idareden bir görevli
nezaretinde standı kaldıracağımı/faaliyeti sonlandıracağımı, idare tarafından verilen talimatlara göre hareket
edeceğimi kurumum ve şahsım adına taahhüt ederim.
Saygılarımızla…

..…../…..../202....
Firma Yetkilisinin
Adı Soyadı
İmza-Kaşe

NOT: Ücretsiz faaliyetlerde “Madde 1” dikkate alınmayacaktır.
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Ek-9
KİTAP STANDI AÇMA
TAAHHÜTNAMESİ

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
Üniversitenize bağlı birimlerde…../…./….. - …./…./….. tarihleri arasında açacağımız kitap standı
ücretini, standı açmadan önce Üniversiteniz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının TR71 0001 0001 7985 7514
3650 01 Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki IBAN no’lu hesabına yatırmayı (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık
makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji

stant açmada ve kapamada, kitap satışında
veya tanıtımında herhangi bir zarar ziyan oluşması durumunda zarar ve ziyanı ödeyeceğimi, mağdurların
Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.),

mağduriyetlerini gidereceğimi, Tüketici haklarına, iade ve cayma haklarına (dijital üyelikler materyaller vb.

dahil) eksiksiz uyacağımızı, herhangi bir olumsuzluk nedeniyle idare tarafından standın kaldırılmasına karar
verilirse yönetim tarafından gerekçe gösterilmeksizin verilen kararlara koşulsuz uyacağımı, liste üzerinden
incelenerek sergilenmesinde mahsur görülmeyen kitapların stant açıldığında tekrar ayrıntılı incelemeye tabi
tutulup uygun görülmeyenlerin stanttan kaldırılmasının idarenin takdirinde olduğunu, genel ahlaka, devletin
bölünmez bütünlüğüne, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı korsan herhangi bir yayına stantta
yer vermeme ve korsan yayının el altından satılmaması hususunu, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanunu uyarınca yasalarda suç olduğu düzenlenen veya kamu düzenine ve üniversitenizin hak ve
menfaatlerine uymayan bir durum oluşması durumunda standın derhal kaldırılacağının tarafıma bildirildiğini ve
bu durumlar karşısında idareye itirazda bulunmayacağımı, standın süresi dolduğunda idareden bir görevli
nezaretinde standı kaldıracağımı, idare tarafından verilen talimatlara göre hareket edeceğimi kurumumyayınevim ve şahsım adına taahhüt ederim.

Saygılarımızla…

..…../…..../202…..
Yayınevi Yetkilisinin
Adı Soyadı
İmza-Kaşe

15

T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
STAND VE DİĞER FAALİYETLER İÇİN BAŞVURU FORMU
Ek-10
ADI SOYADI

:

FAALİYET İÇERİĞİ VE KONUSU

:

TEMSİL EDİLEN KURULUŞLARIN ADLARI

:

TELEFON NUMARASI

:

İŞ ADRESİ

:

E-POSTA ADRESİ

:

BAŞLAMA TARİHİ

:

BİTİŞ TARİHİ

:

FAALİYET İÇİN YATIRILACAK TUTAR
(EK-1’deki talebe göre memur tarafından hesaplanır)

Talep Edenin
Adı Soyadı

İzin

:
:

Şube Müdürü

Tarih :
İmza :

Uygundur

Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

Onay

Daire Başkanı
Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

:

Uygun Değildir

Tarih :
İmza :

Uygundur

…../…../202…

…../…../202…

Uygun Değildir

Tarih :
İmza :

…../…../202…

AÇIKLAMALAR


Ücretsiz faaliyetler dışındaki tüm faaliyetlerde izin onayı alındıktan sonra K.S.B.Ü. Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığının Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki TR71 0001 0001 7985 7514 3650 01 IBAN numarasına toplam
tutar yatırılacaktır. (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken
“alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır.
Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.






Dekontun/makbuzun aslı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırıldıktan sonra faaliyet izni verilecektir.
Çalışma sırasında oluşacak tüm zararlardan talep eden taraf sorumludur ve zararı karşılamakla yükümlüdür.
Talep eden kişi/kurum tarafından kesinleşmiş işlemlerin iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
Genel ahlaka, devletin bölünmez bütünlüğüne, herhangi kanuna aykırı içerikte faaliyetler ile 4077 ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yasalarda
16 suç olduğu düzenlenen veya kamu düzenine ve üniversitenizin
hak ve menfaatlerine aykırı faaliyetlerde bulunulamaz.

T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ÜCRETLİ AFİŞ ASMA BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI

:

AFİŞ / İLANIN İÇERİĞİ VE KONUSU

:

TEMSİL EDİLEN KURULUŞLARIN ADLARI

:

TELEFON NUMARASI

:

İŞ ADRESİ

:

E-POSTA ADRESİ

:

BAŞLAMA TARİHİ

:

BİTİŞ TARİHİ

:

AFİŞ / İLAN İÇİN YATIRILACAK TUTAR

:

(EK-1’deki talebe göre memur tarafından hesaplanır)

Talep Edenin
Adı Soyadı

İzin

:

Tarih :
İmza :

:

Şube Müdürü

Uygundur

Daire Başkanı

Tarih :
İmza :

Uygundur

…../…../202…

Uygun Değildir

Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

Onay

Ek 11

…../…../202…

Uygun Değildir

Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

Tarih :
İmza :

…../…../202…

AÇIKLAMALAR


İzin onayı alındıktan sonra K.S.B.Ü. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası/Merkez Şubesi’ndeki TR71 0001 0001
7985 7514 3650 01 IBAN numarasına toplam tutar yatırılacaktır. (Ödeme; müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi
yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz).





Çalışma sırasında oluşacak tüm zararlardan talep eden taraf sorumludur ve zararı karşılamakla yükümlüdür.
Talep eden kişi/kurum tarafından kesinleşmiş işlemlerin iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
Genel ahlaka, devletin bölünmez bütünlüğüne, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı korsan herhangi bir afiş /
ilana yer vermeme ve korsan afiş / ilanın asılmaması hususunu, 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca yasalarda suç
olduğu düzenlenen veya kamu düzenine ve üniversitenizin hak ve menfaatlerine uymayan afiş / ilanlar asılamaz.

17

T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

ÜCRETSİZ AFİŞ ASMA BAŞVURU FORMU
ADI SOYADI

:

AFİŞİN İÇERİĞİ VE KONUSU

:

TEMSİL EDİLEN KURULUŞLARIN ADLARI

:

KURUM STATÜSÜ

:

TELEFON NUMARASI

:

İŞ ADRESİ

:

E-POSTA ADRESİ

:

BAŞLAMA TARİHİ

:

BİTİŞ TARİHİ

:

Talep Edenin
Adı Soyadı

İzin

:

Tarih :
İmza :

:

Şube Müdürü

Uygundur

Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

Onay

Daire Başkanı
Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

…../…../202…

Uygun Değildir

Tarih :
İmza :

Uygundur

EK 12

…../…../202…

Uygun Değildir

Tarih :
İmza :

…../…../202…

AÇIKLAMALAR




İzin onayı alınmadan afiş / ilan asılamaz.
Çalışma sırasında oluşacak tüm zararlardan talep eden taraf sorumludur ve zararı karşılamakla
yükümlüdür.
Genel ahlaka, devletin bölünmez bütünlüğüne, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa aykırı korsan
herhangi bir afiş / ilana yer vermeme ve korsan afiş / ilanın asılmaması hususunu, 4077 ve 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca
18 yasalarda suç olduğu düzenlenen veya kamu düzenine
ve üniversitenizin hak ve menfaatlerine uymayan afiş / ilanlar asılamaz.

T.C.
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ
ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

YAYINEVLERİ FAALİYETLERİ İÇİN BAŞVURU FORMU
Ek 13
ADI SOYADI

:

FAALİYET İÇERİĞİ VE KONUSU

:

TEMSİL EDİLEN KURULUŞLARIN ADLARI :
TELEFON NUMARASI

:

İŞ ADRESİ

:

E-POSTA ADRESİ

:

BAŞLAMA TARİHİ

:

BİTİŞ TARİHİ

:

FAALİYET İÇİN YATIRILACAK TUTAR
(EK-1’deki talebe göre memur tarafından hesaplanır)

Talep Edenin
Adı Soyadı

İzin

:
:

Şube Müdürü

Tarih :
İmza :

Uygundur

Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

Onay

Daire Başkanı
Varsa Gerekçesi
Adı Soyadı
:

:

Uygun Değildir

Tarih :
İmza :

Uygundur

…../…../202…

…../…../202…

Uygun Değildir

Tarih :
İmza :

…../…../202…

AÇIKLAMALAR


Ücretsiz faaliyetler dışındaki tüm faaliyetlerde izin onayı alındıktan sonra K.S.B.Ü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat
Bankası/Merkez Şubesindeki TR71 0001 0001 7985 7514 3650 01 no'lu IBAN numarasına toplam tutar yatırılacaktır. (Ödeme;
müracaat dilekçesi Başkanlık makamınca havalesi yapıldıktan sonra yapılacaktır. Ücret yatırılırken “alıcı” kısmına muhakkak “Kütahya Sağlık
Bilimleri Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı” şeklinde yazılmalıdır. Aksi halde ödeme yapılmış sayılmaz.






Dekontun/makbuzun aslı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ulaştırıldıktan sonra faaliyet izni verilecektir.
Çalışma sırasında oluşacak tüm zararlardan talep eden taraf sorumludur ve zararı karşılamakla yükümlüdür.
Talep eden kişi/kurum tarafından kesinleşmiş işlemlerin iptalinde ücret iadesi yapılmayacaktır.
Genel ahlaka, devletin bölünmez bütünlüğüne, herhangi kanuna aykırı içerikte faaliyetler ile 4077 ve 6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkında Kanunlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu uyarınca yasalarda suç olduğu düzenlenen 19
veya kamu düzenine ve üniversitenizin hak ve menfaatlerine aykırı
faaliyetlerde bulunulamaz.
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