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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ DANS KULÜBÜ 

Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü (BÜDANS), 1991 yılında resmi faaliyetlerine 
başlamış ve gün geçtikçe artan üye ve dans kursları ile üniversitenin en aktif ve en 
geniş kulüplerinden biridir. Toplam 5000’i aşkın üye ve her sene her seviyeden 500’e 
yakın dans eğitimi alan öğrenci sayısına ulaşmıştır. BÜDANS, yıllardır eğitimini 
verdiği Uluslararası Salon Sansları, Arjantin Tango ve Sosyal Latin Dansları’nın yanı 
sıra, repertuarına talep doğrultusunda flamenko, hiphop, lindy hop, solo jazz, oryantal 
ve modern dans gibi dans türlerini de eklemektedir.  

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dansı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla verilen 
başlangıç ve ileri seviye dans kurları ile öğrenciler zevk ve yeteneklerine uygun dansı 
keşfetme olanağı bulmaktadır. Bunun yanısıra BÜDANS kendi bünyesinde, Türkiye 
Dans Sporu Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalara aktif olarak katılan lisanslı 
dans sporcuları da yetiştirmektedir.  

Her yıl Türkiye çapında gösteri ve organizasyonlarla adından söz ettiren BÜDANS’ın 
etkinlikleri şu şekildedir:  

Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali: Yılların birikimi ve köklü yapısı ile BÜDANS 
dans sporunu tanıtmak ve sevdirmek amacı ile her sene en prestijli olarak bilinen 
Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivalini organize etmektedir. Türkiye’nin ilk dans 
festivali olma özelliğine sahip Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali BÜDANS’ın 
Türkiye çapındaki en büyük organizasyonudur. Her yıl mayıs ayında 3 gün boyunca 
gerçekleşen bu festivalde Türkiye’nin dört bir yanından gelen dans toplulukları gün 
boyunca düzenlenen workshopların keyfini sürerken akşamları dans geceleri ve 
partiler ile eğlenmekte, en önemlisi ise sahne performanslarını yüzlerce seyirciyle 
buluşturma imkanı elde etmektelerdir. Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali 1999 
senesinden günümüze kadar Türkiye’deki hemen hemen bütün üniversiteler ve dans 
okullarının yanı sıra,  

• Dünya şampiyonları Bryan Watson - Carmen Vincelj çiftini,  
• Dünyaca ünlü tango eğitmeni Richard Garcia’yı,  
• 2009’dan beri Türkiye Latin Amerikan dans şampiyonları olan ve Latin gösteri 

grubu eğitmenliğini üstlenen Erhan Kuş – Seda Arıgül çiftini,  
• Türkiye şampiyonu Önder Pamukoğlu’nu,  
• Dünya şampiyonları Cihat Can – Gizem Senyaprak çiftini,  
• Türkiye şampiyonu Aytunç Bentürk’ü,  
• Türkiye şampiyonu ve dünya dereceli dans çifti Cem Demir - Melisa Sahra 

Katılmış’ı 
• Türkiye şampiyonu Aydın Kocamusaoğlu – Pelin Koyun’u 
• Türkiye şampiyonu Murat Elmadağlı’nı 
• Türkiye şampiyonu Hande Altıparmak’ı da sahnesinde ağırlamıştır.  



Bunun yanı sıra BÜDANS; Tan Sağtürk, Duygu Günyel, Ahmet Dündar, Özge 

Selvitopu, Gökhan, İdil Zorluoğlu, Zühtü Berivan, Ece Usta, Ümit İris gibi Türkiye’nin 

sayılı dans eğitmenlerini de izleyicilerle buluşturmuştur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dancers of The Rain: Okulumuzdan mezun olmuş, eski gösteri grubu 

dansçılarımızın yeni gösteri grubu üyeleriyle ve sahneyle buluşmasına olanak veren 

tek günlük dans organizasyonudur.  

 

 



Dans Geceleri: Katılımcılara eğlenceli ve nezih bir ortamda dans etme olanağı veren 

BÜDANS dans geceleri başlangıç seviyedeki dansçılara pratik yapma olanağı 

verirken ileri seviye dansçılara da doyasıya dans edebileceği bir gece sunmaktadır. 

Her hafta düzenlenen dans gecelerine Boğaziçi Üniversitesi’nden olduğu kadar diğer 

üniversitelerin dans kulüplerinden de katılım olmakta, dans camiasının birbirini 

tanıması ve kaynaşmasına olanak sağlanmaktadır.  

 

 

 

Boğaziçi Kupası Sportif Salon Dansları Yarışması: Yurtiçinden ve yurtdışından 

pek çok ünlü dansçının ve hakemin katıldığı, Türkiye’nin en kaliteli yarışmalarından 

birinin organizasyonu BÜDANS’a aittir.  

 

 

BÜDANS tüm bunların yanı sıra Üniversite Dans Kulüpleri Birliği’nde kurucu üye 

olarak yer almakta, farklı üniversitelerin dans kulüplerince ortak olarak 

gerçekleştirilen etkinliklerde aktif olarak rol almaktadır.  



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 20. DANS FESTİVALİ 

Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali, Türkiye’nin ilk dans festivali olma özelliğine 
sahip, profesyonel ve amatör birçok dansçıyı bir araya getiren 3 günlük bir 
organizasyondur. Bu sene 20.’si gerçekleşecek olan Boğaziçi Üniversitesi Dans 
Festivali 2-3-4 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacaktır. Festivalimiz, 3 gün boyunca 
profesyonel dansçıların, dans okullarının ve üniversite dans kulüplerinin gösterilerini 
Boğaziçi Üniversitesi sahnesinde buluşturmaktadır. Festival süresince her gün 
gösterilerin ardından dans gecesi ya da parti şeklinde eğlenceler düzenlenmektedir.  

BÜDANS, kurucu üyelerinden biri olduğu, 20 üniversite dans topluluğunu bir araya 
getiren Üniversite Dans Kulüpleri Birliği’nin yönetim kurulu üyesi olup, bahsi geçen 20 
üniversite ile aktif iletişim halindedir ve ortak organizasyonlar düzenlemektedir.  

BÜDANS 20. Dans Festivali’ni yaklaşık 3.000 afiş, 20.000 el ilanı ile Boğaziçi 
Üniversitesi kampüslerinde açılacak olan stantlarda ve Üniversite Dans Kulüpleri 
Birliği’nde tanıtımını yapacaktır. Ayrıca BÜDANS sosyal medya aracılığı ile 5.000’den 
fazla kişiye ulaşarak Dans Festivali’nde 3.000’den fazla dansçı ve izleyiciyi 
ağırlamaktadır.  

BÜDANS, 20. Dans Festivali’nde sizin de desteğinizi görmekten ve organizasyonla 
birlikte firmanızın ismini ve logosunu tüm katılımcı üniversitelere, Boğaziçi 
Üniversitesi’ne ve tüm medya organları aracılığıyla tüm Türkiye’ye duyurmaktan 
mutluluk duyacaktır. Festivalimize Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na BÜDANS adına 
yapacağınız bağışlarla veya ürün ve hizmet sponsoru olarak destek olabilirsiniz. 
Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na BÜDANS adına yapılan bağışlar GOLD, SILVER ve 
BRONZ olarak kategorilendirilmiş paket haklarına sahip olacaklardır.  

 

GOLD BAĞIŞ  

20. Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali Gold bağış bedelleri aşağıdaki gibi 
belirlenmiştir:  

25.000 TL: Gold bağış hakları ve kampüste bir gün stant açma hakkı   

27.500 TL: Gold bağış hakları ve kampüste iki gün stant açma hakkı   

30.000 TL: Gold bağış hakları ve kampüste üç gün stant açma hakkı  



Gold bağış yapmaya gönüllü kişi ve kuruluşların sahip olacağı haklar aşağıdaki 
gibidir:  

• Festivalin her türlü tanıtımında kullanılmak üzere, kulüp adını ve klasikleşmiş 
“BÜDANS” logosunu anlamsal ve görsel açıdan bozmamak kaydıyla, Gold bağış 
sahibi kurumun adı festival isminin başına eklenecektir.  

• Bağış yapan kurum, gösteri girişlerinde, tabanı 9 metrekare, büyüklüğü 3x3 olmak 
ve yüksekliği 2 metreyi geçmemek kaydıyla tanıtım masası açabilir. (Stantlar için 
masa, sandalye ve elektrik temin edilecektir. Firma kendi standını kurmakta 
özgürdür. Stant açmak için okulun belirlediği ücret, bağış bedeline dâhildir)  

• Bağış yapan kurum, kurulacak tanıtım masasında ürün sergileyebilir ve bu ürünlerin 
ücretsiz dağıtımını yapabilir.  

• Bağış yapan kurumun logosu basılacak 5.000 afis ve 30.000 el ilanı ile 
davetiyelerde yer alacaktır. (Gold bağışçı logosu diğer bağışçı logolarından daha 
belirgin olacaktır.) Bahsedilen afiş ve el ilanların şehir içi ve dışındaki birçok 
üniversiteye ve kültürsanat merkezlerine dağıtımı yapılacaktır.  

• Bağış yapan kurumun logosu http://budans.boun.edu.tr web sitesinde 1 yıl boyunca 
yer alacak ve kurumun sitesine doğrudan link verilecektir. Sitemiz her ay ortalama 
2000 tekil ziyaretçi almaktadır.  

• Bağış yapan kurum, festival kapsamında gerçekleşecek; workshop, parti, dans 
gecesi gibi etkinliklerimizin gerçekleşeceği mekanlara ve salon girişlerine bez afiş ve 
banner asma, rollup bulundurma hakkına sahiptir. Gold bağış yapan kurumun afiş ve 
banner’ları diğer bağışçılarımızdan daha belirgin olacaktır.  

• Festivalimizde yer alacak üniversite ve dans okulları ile kurulucak tüm iletişim 
kanallarında ve sosyal medyada yapılacak festival tanıtımlarında firmanız bağışçı 
olarak belirtilecek, bu yolla firmanız binlerce üniversite öğrencisine, personeline ve 
üniversitemizin bize sunduğu geniş ağ sayesinde festivalimize davet edilen herkese 
ulaşacaktır.  

• Basın ve sosyal medya aracılığıyla yapılacak tüm duyurularda Gold bağışçımızın 
ismi ve logosu yer alacaktır.  

• BÜDANS, bağışçı kurum talep ettiği takdirde, firmanın kutlama veya açılış 
gecelerinde festivalde gerçekleştirdiği gösterileri sunabilir.  

• Dans festivalimizin tek bir Gold bağışçısı olacaktır.  

Firmanızın ilgisi doğrultusunda, karşılıklı görüşmelerle teklifler üzerinde değişiklik 
yapılabilmektedir.  



SILVER BAĞIŞ  

20. Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali Silver bağış bedelleri aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir:  

15.000 TL, Silver bağış hakları  

20.000 TL, Silver bağış hakları ve kampüste bir gün stant açma hakkı  

22.000 TL, Silver bağış hakları ve kampüste iki gün stant açma hakkı  

Silver bağış yapmaya gönüllü kişi ve kuruluşların sahip olacağı haklar aşağıdaki 

gibidir:  

• Bağış yapan kurum, gösteri girişlerinde, tabanı 9 metrekare, büyüklüğü 3x3 

olmak ve yüksekliği 2 metreyi geçmemek kaydıyla tanıtım masası açabilir. 

(Stantlar için masa, sandalye ve elektrik temin edilecektir. Firma kendi standını 

kurmakta özgürdür. Stant açmak için okulun belirlediği ücret, bağış bedeline 

dâhildir)  

• Bağış yapan kurum, kurulacak tanıtım masasında ürün sergileyebilir ve bu 

ürünlerin ücretsiz dağıtımını yapabilir.  

• Bağış yapan kurumun logosu basılacak 5.000 afis ve 30.000 el ilanı ile 

davetiyelerde yer alacaktır. Bahsedilen afiş ve el ilanların şehir içi ve dışındaki 

birçok üniversiteye ve kültürsanat merkezlerine dağıtımı yapılacaktır.  

• Bağış yapan kurumun logosu http://budans.boun.edu.tr web sitesinde 1 yıl 

boyunca yer alacak ve kurumun sitesine doğrudan link verilecektir. Sitemiz her 

ay ortalama 2000 tekil ziyaretçi almaktadır.  

• Basın ve sosyal medya aracılığıyla yapılacak tüm duyurularda bağışçımızın 

ismi ve logosu yer alacaktır.  

• BÜDANS, bağışçı kurum talep ettiği takdirde, firmanın kutlama veya açılış 

gecelerinde festivalde gerçekleştirdiği gösterileri sunabilir.  

 

Firmanızın ilgisi doğrultusunda, karşılıklı görüşmelerle teklifler üzerinde değişiklik 

yapılabilmektedir.  



BRONZ BAĞIŞ  

20. Boğaziçi Üniversitesi Dans Festivali Bronz bağış bedelleri aşağıdaki gibi 

belirlenmiştir:  

10.000 TL, Bronz bağış hakları 

13.000 TL, Bronz bağış hakları ve kampüslerde bir gün stant açma hakkı  

Bronz bağış yapmaya gönüllü kişi ve kuruluşların sahip olacağı haklar aşağıdaki 

gibidir:  

• Bağış yapan kurum, gösteri girişlerinde, tabanı 9 metrekare, büyüklüğü 3x3 

olmak ve yüksekliği 2 metreyi geçmemek kaydıyla tanıtım masası açabilir. 

(Stantlar için masa, sandalye ve elektrik temin edilecektir. Firma kendi standını 

kurmakta özgürdür. Stant açmak için okulun belirlediği ücret, bağış bedeline 

dâhildir)  

• Bağış̧ yapan kurum, kurulacak tanıtım masasında ürün sergileyebilir ve bu 

ürünlerin ücretsiz dağıtımını yapabilir.  

• Bağış yapan kurumun logosu basılacak 5.000 afis ve 30.000 el ilanı ile 

davetiyelerde yer alacaktır. Bahsedilen afiş ve el ilanların şehir içi ve dışındaki 

birçok üniversiteye ve kültür sanat merkezlerine dağıtımı yapılacaktır.  

• Bağış yapan kurumun logosu http://budans.boun.edu.tr web sitesinde 1 yıl 

boyunca yer alacak ve kurumun sitesine doğrudan link verilecektir. Sitemiz her 

ay ortalama 2000 tekil ziyaretçi almaktadır.  

• Basın ve sosyal medya aracılığıyla yapılacak tüm duyurularda bağışçımızın 

ismi ve logosu yer alacaktır.  

Firmanızın ilgisi doğrultusunda, karşılıklı görüşmelerle teklifler üzerinde 

değişiklik yapılabilmektedir.  

 
 
 
 



ÜRÜN VE HİZMET SPONSORLUĞU  

Ürün sponsorluğu, Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü Gösteri Grubu gösterilerinin 

kostümleri, her sene geleneksel olarak basılan dans festivali t-shirtleri ve/veya 

firmanızın önereceği başka bir kıyafet seçeneğini kapsayan kostüm sponsorluğunu 

veya festival kapsamındaki açılış kokteyli, parti, dans gecesi gibi 

organizasyonlarımızda yiyecek içecek sponsorluğunu içermektedir. BÜDANS 

dansçılarının saç ve makyaj gereksinimlerini karşılanması, video ve fotoğraf çekimi 

ve diğer çeşitli hizmetler sunmak hizmet sponsorluğu kapsamına girmektedir.  

Bunun yanı sıra firmanın ürünlerinin katılımcı dansçılar ve/veya izleyicilere 

dağıtılması da ürün sponsorluğu kapsamındandır.  

Firmanın Boğaziçi Üniversitesi 20. Dans Festivali'nde ürün ve hizmet sponsoru 

olması halinde sahip olacağı haklar şu şekildedir:  

• Sponsor kurumun logosu, http://budans.boun.edu.tr web sitesinde 3 ay 

boyunca yer alacak ve kurumun sitesine link verilecektir.  

• Kurum festival salonunda sponsorlara ayrılacak alanda bez afiş bulundurma 

ve ücretsiz ürün dağıtabilme hakkına sahip olacaktır.  

• Firma ister kendi belirleyeceği ister organizasyon komitemizce 

görevlendirilecek kişiler aracılığıyla gösteri girişinde broşür dağıtımı 

yapabilecektir.  

• Firmanızın ilgisi doğrultusunda, karşılıklı görüşmeler ile teklifler üzerinde 

değişiklikler yapılabilmektedir.  

Türkiye’nin pek çok ilkini gerçekleştirmiş ve düzenlediği organizasyonların da 

başarısını gözle görülür bir şekilde arttıran, Türkiye dans camiasındaki önemli 

yerini korumakta kararlı olan Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü’ne 

gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.  

 

 

 



İletişim Bilgileri: 
Organizasyon Komitesi Sorumlusu: 
 

Anıl Biberci                                                                                                                

Tel: +90 506 361 8272 

Bilge Tufan 

Tel: + 90 507 725 8455  

Web Sitesi: http://budans.boun.edu.tr 

E-Posta Adresi: budans@boun.edu.tr 

Youtube Adresi: https://www.youtube.com/budansofficial 

Posta Adresi: Boğaziçi Üniversitesi Dans Kulübü 34342 Bebek/İstanbul  

 


