
BOZOK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSLERİNDE ASILACAK OLAN AFİŞ, PANKART 

VE İLANLAR HAKKINDA YÖNERGE 

 

Madde 1- Bozok Üniversitesine ait binalarla kampüs alanları içindeki açık ve kapalı 

mekânlarda her türlü afiş, pankart, duvar ilanı, resim, şema, kroki ve benzerlerinin asılması, 

bu yönerge hükümlerine tabidir. 

 

Madde 2- Her tür el ilanı, reklâm ya da bildirinin, Üniversite Rektörlüğünden, yazılı izin 

alınmaksızın kapalı veya açık mekânlarda dağıtılması ve Üniversiteye ait kampüslerde, kapalı 

ve açık mekânlarda herhangi bir yere asılması kesinlikle yasaktır. Herhangi bir ilan ya da 

bildirinin dağıtılması için Emniyet Müdürlüğü’nden izin alınmış olması, Üniversite 

Rektörlüğünden yazılı izin alınması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu konudaki kesin 

karar, Üniversite Rektörlüğüne aittir. Rektörlük yetkilisinin imza ve mührünü taşımayan 

belgelerin asılması ve dağıtılması yasaktır. 

 

Siyasi amaçlı ve içerikli ya da bu şekilde yorumlanabilecek afiş, pankart, ilan, resim, şema, 

kroki ya da karikatür asılması ve dağıtılması yasaktır. Keza, din, mezhep ve felsefi inanç 

ayrımı veya propagandası yapar nitelikte görülen ya da genel adaba, ahlaka, kişilik haklarına 

ve yasaların emredici kurallarına aykırı olduğu kanısına varılan her tür belgede bu yasak 

kapsamındadır. 

 

Madde 3- Asılması rektörlük tarafından uygun görülen her türlü bildiri, ilan, poster ve 

benzerleri, ancak Üniversite kampüsünde bulunan camlı-kilitli ilan panolarına asılabilir. 

 

Yetkililerin imza ve mührünü taşımayan veya bu yerler dışında kalan, kapı, pencere, cam, 

bina duvarı, sütun veya ağaç gövdeleri gibi yerlere asılan ilan, pankart, poster ya da bildiriler 

herhangi bir uyarıya ve emre gerek duyulmaksızın, ilgili birimin sorumluları ve Güvenlik 

Görevlileri tarafından derhal toplanacaktır. 

 

Madde 4- İç mekânlarda asılacak olan ilan, poster ya da bildirilerin 70x100 cm den büyük 

boyutlarda olmamaları gerekmektedir. Bu boyutlardan daha büyük olanlar asılamazlar.  

 

Madde 5- Bozok Üniversitesi Rektörlük mühür ve yetkilisinin imzasını taşımayan, üniversite 

öğrencisi ya da personeli olmayanlar tarafından hazırlanan ve reklâm içerikli ilan, pankart ya 

da posterler Madde 3’te sayılı yerlere asılamazlar. İnternet üzerinden yapılacak duyurular, 

Rektörlük iznine tabidirler. İlçe Meslek Yüksekokullarına ait kampüslerde Rektörlüğün iznini 

almak koşuluyla Müdürler ilan, pankart ya da posterleri imzalamaya yetkilidir. 

 

Madde 6- İlan ya da posterlerin askıda kalma süresi, etkinliğin sona erme tarihidir. İndirilen 

ilan ya da poster ve benzerleri, arşive kaldırılır. 

 

Madde 7- Doğrudan doğruya Rektörlük, Fakülte Dekanlıkları, Enstitü ve Yüksekokul 

Müdürlükleri ile Genel Sekreterlik ve Daire Başkanlıkları tarafından yapılmasına gerek 

duyulan ilan ve duyurular ile kongre, sempozyum, seminer vb. bilimsel etkinlik duyuruları 

için bu yönerge hükümleri uygulanmaz. 

 

Madde 8- Bu yönerge hükümlerine aykırı davranışta bulunulduğu tespit edilenler hakkında 

disiplin soruşturması açılır. 

 

Madde 9- Bu yönerge, Bozok Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Madde 10- Bu yönerge hükümlerini Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


