KOÇ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI
Etkinlik Bütçe Talep Formu
Bu form; Koç Üniversitesi öğrenci kulüp ve gruplarının etkinliklerini projelendirerek
detaylandırmalarını ve bütçe yapmalarını sağlayan bir formdur. Form aynı zamanda etkinlik
dışı her türlü diğer masraf kalemleri (demirbaş alımı, ulaşım vb.) için de kullanılmalıdır.
Lütfen e-posta olarak yollayınız.

1. Kulüp/Grup Adı: ...............................................................................................
2. Etkinlik Adı: .......................................................................................................
3. Etkinlik İçerik/Amaç: ………………………………………………………………
4. Etkinlikten Sorumlu Öğrenciler (birden fazla öğrenci bilgisi verilmesi gerekmektedir)
a. İsim Soyad: .............................................................................................
b. İletişim Bilgileri
i. Telefon: .......................................................................................
ii. E-mail: .........................................................................................
5. Etkinlik Detay:
a. Tarih: .............................................................
b. Yer: ................................................................
c. Saat Aralığı: .....................................................
d. Etkinlik Türü
i. Seminer/Panel
ii. Parti
iii. Konser
iv. Festival
v. Diğer: ......................................................
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e. Konuşmacı Bilgisi:
i. Üni. İçinden
1. İsim: ..................................................................
2. Unvan: ..............................................................
ii. Üni. Dışından
1. İsim: ......................................................................
2. Unvan: .....................................................................
f.

Açık veya Kapalı Etkinlik:
i. Açık (üni dışından katılıma açık):
1. Servis ihtiyacı: ..........................................................
ii. Kapalı (üni dışından katılım yok):

g. Tahmini Katılımcı Sayısı: ...........................................................
6. Etkinlik Talepleri
a. CIT: Ücretsiz bir taleptir. (sayı ve özellik belirterek giriş yapınız lütfen)
i. Genel Teknik Destek .....................................................................
ii. Ses sistemi ....................................................................................
iii. Hoporler .........................................................................................
iv. Mikrofon ..........................................................................................
v. Elektrik ............................................................................................
vi. Laptop ..............................................................................................
vii. Projektör ..........................................................................................
viii. Sahne kurulumu ..............................................................................
ix. Diğer ................................................................................................
b. İkram: Ücretli bir taleptir.
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i. Cookie

(Kişi sayısı bilgisi veriniz)………………………………..

ii. Kokteyl

(Kişi Sayısı bilgisi veriniz)…………………….………….

iii. Yemek

(Kişi ve öğün bilgisi veriniz)………………………………

iv. İçecek

(Detay bilgisi veriniz) ………………………………………

1. İkram Yeri: .................................................................................
2. İkram Saat Aralığı:……………………………………………….
**İkram Malzemeleri (tabak, bardak, karıştırıcı, masa, peçete, vs.) ücretsizdir.

İkram için talep edilen tahmini toplam bütçe:
c. Basılı Materyal : Ücretli bir taleptir. (sayı ve ebatlarla birlikte giriş yapınız
lütfen)
i. Afiş .........................................................................................
ii. Flyer .......................................................................................
iii. Davetiye .................................................................................
iv. Sertifika ...................................................................................
v. Dosya .....................................................................................
vi. Kalem ......................................................................................
vii. Bloknot ....................................................................................
viii. Yaka Kartı.................................................................................
ix. Yaka İpi.....................................................................................
x. Rozet………………………………………………………………
xi. Diğer ........................................................................................

Basılı Materyal için talep edilen tahmini toplam Bütçe:
d. Ulaşım : Ücretli bir taleptir. (kişi sayısı ve araç detayı belirterek giriş
yapınız.)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Ulaşım için talep edilen tahmini toplam Bütçe:
e. Konaklama: Ücretli bir taleptir. (kişi sayısı ve detayları belirterek giriş
yapınız.)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Konaklama için talep edilen Tahmini toplam Bütçe :
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f.

Özel İstekler : Ücretli bir taleptir. (sayısını belirterek giriş yapınız lütfen)
i. Plaket ............................................................................
ii. Tema fidan bağışı..........................................................
iii. Telsiz ……………………………………………………….
iv. Ekstra Ses Sistemi ………………………………………….
v. Diğer ..............................................................................

Özel istekler için Talep edilen Tahmini toplam Bütçe :
7. Etkinlik dışı demirbaş alımı: (teknik özellik belirtiniz)
…………………………………………………………………………………………………...
8. Etkinlik dışı masraf kalemi:……………………………………………………………………
9. Eklemek istedikleriniz?………………………………………………………………….
10. Lütfen aşağıdaki bilgileri forma ekleyiniz:
**Etkinlik Program Akışı
** Tahmini Gelirler
a. Gelirler ………………………………………………………………………....
i.

Sponsorluk Geliri …………………………………………

ii.

Katılımcı Geliri ……………………………………………..

iii.

Stant Geliri…………………………………………………….

iv.

Diğer …………………………………………………………….

Tahmin edilen Toplam Gelirler :
Tahmin edilen Toplam Giderler:
Öğrenci Dekanlığından Talep edilen tahmini Toplam Bütçe:
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