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Maxima Stand + Halı m2/birim fiyatı

50-99 m arası m /birim fiyatı
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100 m2 ve üzeri m2/birim fiyatı

495 TL+KDV

........................................................................
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KİRALANAN
TOPLAM ALAN

ALINAN (M2)
BİRİM FİYATI

M2 - STAND NO

......... ADET SU BAĞLANTI ÜCRETİ

650 TL+KDV

ELEKTRİK BAĞLANTI ÜCRETİ

650 TL+KDV

PEŞİNAT ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ
GLPlatform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
* Ziraat Bankası - Kazımdirik Şb. (1403) / Hesap No: 74268982-5003
Iban No: TR03 0001 0014 0374 2689 82 5003
* İş Bankası - Karşıyaka Şb. (3470) / Hesap No: 3470-2374804
Iban No: TR61 0006 4000 0013 4702 3748 04

240 TL+KDV

TOPLAM

TOPLAM
KDV (%18)
GENEL TOPLAM

* Çeklerin Anlaşılan Vadelerde Sözleşme İmzalandığı Tarirten İtibaren 10 İş Günü İçerisinde Organizatöre Ulaştırılması Gerekmektedir.

ÖDEME TARİHİ

TUTAR

ÖDEME ŞEKLİ

08-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Fuar İzmir / Gaziemir’de düzenlenecek HORECA FAIR - ULUSLARARASI 3.EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ, GIDA
ve İÇECEK ÜRÜNLERİ, GIDA İŞLEME, DEPOLAMA, SOĞUTMA, TAŞIMA ve MARKET EKİPMANLARI FUARI’na katılımcı olmak için başvurduğunuzu
bildiririz. “Fuara Katılım Koşulları Kitapçığı”nı okuduk ve burada yazılı olan tüm şartları kabul ediyoruz.
KATILIMCI FİRMA

İMZA TARİHİ

GL PLATFORM FUAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

....... / ....... /..........

www.horecafuar.com adresindeki KATILIMCI KLAVUZU bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
‘‘BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

2021

ULUSLARARASI 3.EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ,
GIDA ve İÇECEK ÜRÜNLERİ, GIDA İŞLEME, DEPOLAMA,
SOĞUTMA, TAŞIMA ve MARKET EKİPMANLARI FUARI

A. Fuar Katılım Sözleşmesi Genel Şartlar
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Madde 16 - Katılımcılar sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendilerine
ayrılan alan içinde sergileyebilirler. Katılımcının hiçbir ürünü ya da
tanıtım malzemesi bu alan dışına çıkamaz. İzin verilmediği sürece
kendi stand alanı dışında tanıtım yapamaz. Stand alanında, sadece
kendi firmasına ait ve Organizatör tarafından onaylanan ürünlerini
sergileyebilir.

melere ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın aylık %3 gecikme faizi
uygulanır. Ödemelerin taksitler halinde yapılması kararlaştırılmışsa bir
taksitin ödenmemesi, tüm katılım ücretini muaccel hale getirir.
Organizatör, muaccel olan bu bedeli tercih hakkı kendisinde olarak
Sözleşmeyi haklı nedenle feshetmeden veya Sözleşmeyi haklı nedenle
feshederek feshe bağlı cezai şart olarak talep etme hakkına sahiptir.

Madde 17 - Fuar süresince Fuar alanında katılımcı, ziyaretçi ve
personel için her türlü yemek, içecek, kokteyl, ikram hizmetleri gibi
hizmetler Fuar alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Söz
konusu hizmetlerin dışarıdan temin edilmek istenmesi halinde
Organizatör, bu hizmetleri dışarıdan verdirip verdirmeme hakkına
sahiptir.

Madde 24 - Katılımcı, Sözleşme imza tarihini takiben Katılımcı, bu
Sözleşmede yazılı istisnalar dışında ancak Organizatör'ün yazılı onayı
ile Fuardan çekilme hakkına sahiptir. Katılımcı, 31 Ocak 2021 tarihine
kadar Fuara katılmaktan vazgeçer ve aynı süre içerisinde bunu
Organizatör'e yazılı olarak bildirirse, Sözleşme feshedilmiş olacaktır ve
Katılımcı'nın bu Sözleşme kapsamında ödemekle yükümlü olduğu
bedelin %50'sini cezai şart olarak Organizatör'e ödemekle yükümlüdür.
31 Ocak 2021 tarihinden sonra Katılımcının Fuara katılmama kararı
alması, katılmaması ya da herhangi bir nedenle Sözleşmeyi tek taraflı
olarak feshetmesi halinde bu Sözleşme kapsamında ödemekle
yükümlü olduğu bedelin tümünü cezai şart olarak Organizatör'e
ödemekle yükümlüdür. Müşteri'nin Fuar katılım ücretinde indirim veya
kesinti yapmaya yetkisi yoktur. Sunulan bütün hizmetler mevcut
kaynaklar ve kapasitelere göredir.

Madde 18 - Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir
kısmını, işbu Sözleşme'de aksi kararlaştırılmadığı taktirde bir
başkasına kiralayamaz ve/veya kullandıramaz. Birden fazla firma
tarafından stand alanının paylaşılması, ve/veya alt katılımcı olarak var
olan bir katılımcının standında alan kullanılması ve/veya eş katılımcı
veya ilave katılımcıların dahil edilmesi Organizatör'ün iznine tabidir.
Katılımcının kendinden başka bir firma ile stand alanını paylaşması,
başvuru formlarında belirtilmesi koşuluyla sadece Organizatör'ün yazılı
onayı ile yapılabilir. Eş katılımcılar aynı zamanda işbu Sözleşmenin
şartlarına tabidir. Ana katılımcı eş katılımcılarını ve/veya ilave
katılımcılarını bu konularda ve her türlü ilave hususta bilgilendirmekten
sorumludur. Eğer çok sayıda firma ortak ana katılımcı olarak birlikte bir
stand kiralamak isterse, başvurularında ortak bir temsilci
yetkilendireceklerdir. Her türlü etkinlikte, Katılımcıların her birinin
sergilerini görüntülemesi ve stand için personel istihdam etmesi
gereklidir. Ortak ana Katılımcılar, katılımcı ücretinden ve kullanılan her
türlü hizmet ücretinden münhasıran ve birlikte sorumludurlar.
Madde 19 - Katılımcı, Fuara katılım karşılığında işbu Sözleşmede
belirtilen toplam tutarı Fuar Katılım Bedeli olarak Organizatör'e
ödeyecektir. Fuar katılım ücreti için 1m², birim alan olarak alınmıştır.
Seçenekler ve Katılımcının seçmiş olduğu stand alanı Katılım Tipi
kısmında ayrıca gösterilmiştir.
Madde 20 - Aşağıda belirtilen hizmetler ve bu Sözleşmede özellikle
belirtilmedikçe diğer hizmetler katılım ücretine dahil değildir. Bu
hizmetler Katılımcı tarafından istendiği takdirde, ücreti karşılığında
Organizatör tarafından sağlanır.
• Telefon, internet, telefaks hizmetleri,
• Trifaze/monofaze elektrik, basınçlı hava, su,
• Özel stand malzemeleri ve ilaveler,
• Taşıma ve depolama hizmetleri,
• Reklam alanı ve sponsorluklar,
• Konaklama ve servis hizmetleri

• Katılımcı, Fuar Katılım Bedeli veya talep ettiği diğer hizmet bedelleri
ödeme yükümlülüğünü ihlal ederse,
• Organizatör, Katılımcının kusuru nedeniyle herhangi bir zarara maruz
kalır veya Katılımcı, işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getirirken herhangi bir nedenden dolayı üçüncü şahıslara zarar verirse,

Madde 21 - Organizatör, döviz cinsinden belirtilen ödemeleri fiili
ödeme günündeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru karşılığı Türk
Lirası olarak tahsil edecektir. Organizatör, Katılımcı'dan katılım
bedelini, çek, banka havalesi ile veya kredi kartı ödemesi ile makbuz
karşılığı tahsil edebilir.
Madde 22 - Katılımcının fuara katılabilmesi için, fuar katılım ücretinin
(KDV dahil) ödenmiş olması veya bu Sözleşmede belirlenen ödeme
planına uygun olarak, Sözleşmede belirlenen tarihte Organizatör
tarafından kabul edilen ödeme belgelerinin Organizatör'e teslim edilmiş
olması gerekmektedir. Ödeme planında ve/ veya ödeme planına
bağlanan ödeme belgelerinin tesliminde gecikme olması halinde
Organizatör, Katılımcı'nın fuara katılmasını engelleme, enerji vb.
ihtiyaçlarını sağlamama ve bunlara ek veya bunlardan bağımsız olarak
işbu Sözleşmeden doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı
tutarak ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
Sözleşme'yi feshetme veya askıya alma hakkına sahiptir.
Madde 23 - Fuar katılım ücretinin ve/veya Organizatör'den talep edilen
diğer hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde meydana gelecek gecikme-
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Madde 25 - Sözleşme, Sözleşmenin taraflarınca imzalandığı tarihte ve
en geç Katılımcı'nın imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve Tarafların
her biri açısından; borçların tümüyle ve noksansız olarak yerine
getirileceği tarihe kadar yürürlükte kalacak; borçların tümüyle ve
noksansız olarak yerine getirildiği tarihte sona erecektir. Taraflar,
aşağıdaki nedenlerin ortaya çıkması halinde Organizatör'ün yazılı
olarak ihtar edeceği tek taraflı beyanla Sözleşmeyi haklı nedenle fesih
hakkı bulunduğunu kabul etmişlerdir. Organizatör, Sözleşme'yi haklı
nedenle feshetmesi halinde Sözleşme bedelinin toplamını cezai şart
olarak talep etme hakkına sahiptir. Organizatör'ün Sözleşmenin haklı
nedenle feshinden doğan zarar ve ziyanını ayrıca talep etme hakkı
saklıdır. Organizatör'ün haklı fesih nedeniyle mahkemeye başvurması
ya da Katılımcının bu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak ödeme
yükümlülüklerini zamanında, tam veya kısmen yerine getirmemesi
halinde ortaya çıkacak zararlardan ve icra/yargılama giderleri ile
avukatlık ücretlerinden Katılımcı sorumludur. Organizatör'ün bu hakkını
kullanmaması hakkını kullanmaktan vazgeçtiği, fuar bedelini veya
cezai şartı veya Sözleşmeden doğan sair haklarını talep etme
hakkından vazgeçtiği veya Katılımcının davranışına onay verdiği
anlamına gelmez.

• Katılımcı hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi talebinde
bulunulur ya da iflasının ertelenmesine karar verilirse, acze düşer veya
konkordatoya başvurursa,
• Belirtilen özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşmenin Katılımcı
tarafından başka nedenlerle kısmen ya da tamamen ihlal edilmesi,
yükümlülüklerin, taahhütlerin yerine getirilmemesi ve gönderilen yazılı
uyarıya rağmen 7 gün içinde bu ihlal durumuna son verilmemesi
halinde.
Madde 26 - Sözleşme'de belirtilen ödeme tarihleri kesin vadeler olup,
Katılımcı'nın söz konusu vadelerde ödeme yapmaması halinde,
Katılımcı mütemerrit olmuştur ve ayrıca bir temerrüt ihtarına gerek
yoktur.
Madde 27 - Ödemelerinin tamamını yapmamış ve/veya Fuar
katılımından vazgeçmiş katılımcıların stand yerlerinin tasarrufu
tamamen Organizatör'e aittir.
Madde 28 - Organizatör tarafından verilecek hizmetlerin belirtilen son
başvuru tarihinden sonra talep edilmesi, "Online Bilgi Sistemindeki"
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ilgili formların eksiksiz olarak doldurulup gönderilmemesi veya onay

hakkını

rın Katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulup, onayladıktan sonra
r
hal, Fuar sahibi veya işleticisinden kaynaklanan sorunlar ile resmi
uygulanabilir. Fuar alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak Fuar tarihleri
içerisinde yazılı itiraz yapılmazsa hizmet tam ve kusursuz olarak
alınmış kabul edilir. Katılımcı, söz konusu hizmet faturasını ödemekle

dolaylı olarak engelleyici ve geciktirici kararlarını, işlemlerini mücbir

tarihine kadar bilgi göndermeyen Katılımcılar için, katalog sayfasına
tarafından verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin Fuar öncesinde

edilecek olup, mücbir sebep nedeniyle sözleşmeyi sona erdirme hakkı

verilmeyecektir.

kabul ve taahhüt eder.

sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı
lepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.
ait Fuar alanında ya da standda kullanılan
her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür vb.nin her

Katılımcı Firma, stant alanı, alanda sergilenecek ürünlerin
hijyeni ve stant alanında görevlendirilecek personelin maske, el
dezenfektanı gibi önleyici tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Fuar alanı genel dezenfeksiyonu organizatör firma ve İzfaş
tarafından yapılacaktır. Fuar alanı ziyaretçi girişlerinde gerekli hijyen
tedbirleri alınacaktır.
Katılımcı,

tılımcı münhasıran sorumludur

alacaklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik

eder.
r, Katılımcı stantlarını, etkinliklerini, planlarını ve
ları reklam amaçlı ve basın bültenleri için, Katılımcının herhangi bir

kuruluş, firma ve şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını
haizdir.
9

Katılımcı,
ve yazılı veya sözlü olarak taraflar arasında bu konuya ilişkin daha
önce yapılmış tüm görüşmelerin, temsillerin ve anlaşmaların yerini alır.
ve benzeri konularda, resmi makamların istekleri,sektörün talebi,
ekonomik durum, organizasyon şartları, fuarın genel başarısı için veya

40
beraber bir bütündür.
41

fesih sebebi olarak kabul edilemez ve Fuar bedelini ödememe ya da

42
adreslerine yapılan her türlü bildirim Katılımcıya yapılmış bir bildirim
yerine geçer.
tarafa

bildirimde

bulunacaklarını,

bulunmadıkları

takdirde bu
ebligat

veya Katılımcı ile ilgili adli veya idari bir hukuki bir işlem yapılması vb.
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Madde 7 -

Madde 43 -

Katılımcı bu kuruluştan işbu Sözleşme koşulları dahilinde gelecek her
Madde 44 özel her türlü

kayıt,

belge,

doküman

ve

bilgisayar

kayıtları

almayı kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 8 - Katılımcının, stand ve stand dekorasyon projelerini, proje
12 Mart 2021 tarihine

vergisi Organizatör tarafından ödenir ve yarısı Katılımcıya fatura edilir.

mal ve malzeme girişi yapmalarına izin verilmeyecektir. Onaysız
Madde 47 - Katılımcı, işbu Sözleşmeyi imzalamadan önce Sözleşmeyi

olan katılımcı, komşu standa bakan yükseltisini temiz, nötr renkli
(beyaz ya da kırık beyaz) bir kaplamayla kapatmak zorundadır.

eder.

Madde 9 -

Madde 1 sadece yerleşim planı kesinleşince ve uygun yerler oluştukça
kiralanabilir.
Madde 2 - Standların yapımı, iç dekorasyonu ile mamüllerin

Madde 10 verilmeyen, genel stand kullanımından özel stand kullanımına
geçmekten kaynaklanan fark, Katılımcıya geri ödenmez.
Madde 11 Katılımcı başka hatlardan veya teknik ekip bilgisi dışında bir hattan
elektrik, su veya hava alamaz. Stant içine döşenen elektrik, su ve hava

Katılımcı, tedarikçi firmaya sözleşmede yer alan ilgili tüm koşulları
bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Katılımcı, stand kurulumu için çalışacak
tedarikçilerini ve söz konusu tedarikçilerin yetkili kişilerinin isim ve
etmesi halinde Organizatör tarafından dekoratör firma tavsiye edilebilir.

Madde 12 - Standlar koridor alanına kesinlikle taşamaz, standların
herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına taşamaz. Aykırılık

Madde 3 - Standart konstrüksiyon ücretine, yan ve arka bölmeler, firma

- Katılımcılar Fuar alanına 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat

almakla yükümlüdür.
Madde 5 - Fuar alanına kurulum için (05 Nisan 2021 Saat: 10.00’dan,
07 Nisan 2021 Saat 19.00’a kadar) getirilecek konstrüksiyon malzemeleri
yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş)
ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. Fuar alanı atölye amaçlı
kullanılamaz, talaşlı ve cüruflu imalat, kompresör ile boya kullanımı v.b.
yasaktır.
Madde 6 - Stand kurulum işlerinin en geç 05 Nisan 2021 Saat:
10.00’dan, 07 Nisan 2021 Saat 19.00’a kadar bitirilmesi mecburidir. Bu

ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Koridorlara halı kaplandıktan
sonra salonlarda palet (çekçek), forklift, el arabası gibi koridor halısına
zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz.

KATILIMCI FİRMA

masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcıya aittir. Katılımcı söz
konusu masrafları ödemeyi peşinen kabul eder.
Madde 13 - Katılımcı, stand kurulumu için çalışacakları ses düzeni
şirketlerini, mimarlık şirketlerini ve söz konusu şirketlerin yetkili
kişilerinin isim ve telefonlarını en geç proje onayı aşamasında
veya duvarları delmek, stand panolarına çivi çakmak, delmek gibi
hasar verici işlemler yapmak, salon sütunlarına kaynak yapmak ve
salon duvarlarını kirletmek, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme
kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana getirmek
yasaktır. Katılımcı, stand alanı içerisinde ve fuar alanında meydana

Madde 14 - İki ve çok katlı yapılar stand proje onayı ile birlikte
kurulabilir. Katılımcı, teknik@glplatformfuar.com email adresinden
ölçülü ve detaylı stand görselleri ile proje onayını alır. İki ve çok katlı
stand tasarım ve inşaası ile ilgili öncelikli ölçütler şu şekildedir:
• Özel stand inşaası yapan Katılımcı, tasarım ve stand inşaası
nedeniyle oluşabilecek tüm zararlardan sorumludur.

İMZA TARİHİ

GL PLATFORM FUAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

....... / ....... /..........

www.horecafuar.com adresindeki KATILIMCI KLAVUZU bu sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır.
‘‘BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

2021

ULUSLARARASI 3.EV DIŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ,
GIDA ve İÇECEK ÜRÜNLERİ, GIDA İŞLEME, DEPOLAMA,
SOĞUTMA, TAŞIMA ve MARKET EKİPMANLARI FUARI

• Modüler Alüminyum Sistem veya Ahşap taşıyıcılar ile iki ve çok katlı
standların yapımı yasaktır. (Örnek: Octanorm, Mero, Maxima ve Alüminyum
Modüler Sistem, vs.)
• İki ve çok katlı standların yapımı ile ilgili statik raporu talep edildiğinde
Organizatör'e sunulabilmelidir ve standlar çelik konstrüksiyon olmak
zorundadır. İki ve çok katlı standların tasarım ve yapım onayı verilmesi
durumunda "3.Şahıs Mesuliyet Sigortası" Katılımcı tarafından yapılarak
ORGANİZATÖR'e sunulmak zorundadır. Söz konusu sigortanın
yaptırılmaması halinde ORGANİZATÖR, standın yapımını durdurma
hakkına sahiptir.
Madde 15 - Standları boşaltma işlemi 11 Nisan 2021 günü saat 18:30'dan
12 Nisan 2021 günü saat öğlen 12:00'a kadar yapılır. Verilen zaman içinde Fuar
alanını boşaltmamış Katılımcının malzemeleri önceden herhangi bir uyarıya
gerek kalmaksızın bizzat Organizatör veya görevlendireceği kişiler
tarafından alan dışına çıkarılır. Organizatör'ün alan dışına çıkartılan
malzemeyi koruma ve kollama yükümlülüğü yoktur. Bu esnada oluşacak
masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu Katılımcıya aittir. Katılımcı, standı
öngörülen tarih ve saate kadar boşaltmama ya da standın tahliyesi ile
malzemelerin alan dışına çıkartılmasıyla ilgili Organizatör tarafından yapılan
her türlü masraftan bizzat sorumludur.
Madde 16 - Katılımcı, Fuar süresince kullanacağı elektrik gücünün kaç kW
olduğunu Organizatör'e bildirmekle yükümlüdür. Ziyaretçi çıkış saatlerinden
yarım saat sonra stand elektriği kesilir. Bu saatten sonra çalışma yapmak
isteyenler Organizatör'den izin almalıdır. Elektrik kesintilerinden dolayı
oluşan hasarlardan Organizatör sorumlu değildir. Fuarın son günü Fuar
kapanış saatinden yarım saat sonra, güvenlik nedeniyle, genel elektrik
kesintisi yapılır. Katılımcı her firma elektrik bağlantı ücreti olarak 650,00 TL
+ KDV ödeyecektir. Stant elektrik kullanım bedeli, katılımcı firmaya teknik
hizmeti veren stand firması ve/veya katılımcı firma yetkilisi tarafından talep
edilen kW üzerinden fuar sonunda hesaplanıp faturalandırılacak olup,
elektrik kullanım bedelini katılımcı firma ödeyecektir. Kontrolsüz enerji
kullanımından doğan her türlü zarardan Katılımcı münhasıran sorumludur.
Organizatör teknik personeli, stant yetkililerine sadece ana elektrik hattını
göstermekle mükellef olup stant içindeki bağlantıyı yapmakla mükellef
değildir. Katılımcının teşhir edeceği veya kullanacağı elektronik malzemeler
için topraklama hattı talebi olacak ise bu talebi fuar başlangıcından bir ay
önce organizatöre bildirmekle mükellef olup, fuar alanı teknik şartları müsait
ise organizatör topraklama hattını belirtilen ek ücret dahilinde çekmekle
yükümlüdür.
Madde 17 - Reklam balonları ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin
Fuar alanına getirilmesi ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde
Organizatör ve/veya Fuar alanı sorumluları devreye girecek ve söz konusu
unsurları Fuar alanı dışına çıkaracaktır. Fuar alanında hareketli motorlu
balon ve/veya zeplin kullanımı yasaktır. LPG, kaynak tüpü kullanımı ancak
bu kullanıma ilişkin izinlerin, belgelerin vs. Organizatör'e sunulması ile
mümkün olup, söz konusu kullanımın tüm sorumluluğu Katılımcıya aittir.
Madde 18 - Organizatör, Fuar alanı genel ve koridor temizliğinden
sorumludur. Stand içi temizlik Katılımcıya aittir. Ancak ekstra malzemeler
listesinde belirtilmesi ve Online Bilgi Sistemi'nde talep edilmesi halinde
stand içi temizliği hizmeti (sadece yerlerin, halı ise elektrikli süpürge ile
silinebilir bir kaplama ise silinmesi) belirtilen ücret karşılığı Organizatör
tarafından verilebilir.
Madde 19 - Katılımcı, Organizatör veya temsilcilerinin her zaman Fuara
katılıma ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile Katılımcı'nın
Fuara yönelik diğer faaliyetlerini denetleme, işbu Sözleşmeye uygunluğunu
kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. Katılımcı bu kapsamdaki erişim ve
denetimler için Organizatör'e veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı
sağlayacaktır.
Madde 20 - Organizatör, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca Fuar'ın
kurulum aşamasından başlayarak, söküm aşamasının tamamlanmasına
kadar gerekli denetimleri yapma ve/veya yaptırma hakkına sahiptir.
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Katılımcı, bu denetimlerim yapılmasına izin vereceğini, denetimler
sonucunda tespit edilen eksiklikleri derhal gidereceğini kabul ve taahhüt
etmektedir. Aksi halde Katılımcı standı kuramayacağı gibi, Fuar'a katılım da
gösteremez.
Madde 21 - Katılımcı, işbu Sözleşme kapsamında Fuar mahallerinde
çalışırken veya Fuar süresince çalışanlarına ve ziyaretçilere sağlıklı ve
emniyetli bir iş ortamı sağlamakla sorumlu olup, iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uymakla yükümlüdür. Katılımcı, kendi personelinin,
taşeronlarının, Organizatör personelinin ve üçüncü şahısların sağlık ve
emniyetlerini, fuar alanında bulunduğu süre içerisinde yürütülen
çalışmalardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacaktır. Katılımcı, asgari
sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve
tehlikeleri derhal Organizatör'e rapor edecektir. Katılımcı, bu Sözleşme
koşullarına, mevzuata ve Fuar alanı kurallarına uymama nedenleriyle gerek
kendi personeline karşı gerekse Organizatör'ün personeli ya da 3.
Şahısların mal ve canına karşı meydana gelebilecek zararlardan kendisinin
sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir kaza nedeniyle
Katılımcının kendi personelinin, çalıştırdığı taşeronlarının ve stand
kurulumu için anlaştığı firmaların personelinin, Organizatör'ün personelinin
ve 3. Kişilerin zarar görmesi nedeniyle Organizatör'e karşı tazminat
talebinde bulunulması halinde Katılımcı Organizatör'ün kendisine rücu
edebileceğini ve rücu edilen miktarı kayıtsız, şartsız ilk talepte ödeyeceğini
kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 22 - Katılımcı kendisinin ve taşeronlarının, aşağıda yer alan
koşullara uyacağını ve taahhütleri yerine getireceğini kabul etmiştir. Aksi bir
durumda Organizatör, gerekli her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir.
Aşağıda talep edilen tüm dokümanlar, Fuar başlangıcından en geç 20 gün
önce Organizatöre ve/veya Organizatör tarafından yetkilendirilen kuruluşa
teslim edilecektir.
22.1. Elektrik
22.1.1.1. Panolar
22.1.1.1. Elektrik panosu kurmak zorunluluğu olan stantlarda pano mutlaka
kapaklı olacak gövdeli ise kapak topraklama kablosu ile gövdeye
irtibatlandırılacaktır.
22.1.1.2. Panolarda linye güçlerine uygun sigortalar kullanılacaktır.
22.1.1.3. Panoda en az 30 mA lik kaçak akım rölesi bulunacaktır.
22.1.1.4. Metal gövdeli panolarda 1 kW lık yalıtım halısı kullanılacaktır.
22.1.2. Kablolar
22.1.2.1. Kullanılan kablolar alev iletmeyen cinste olacaktır.
22.1.2.2. Sıcak bölgelerde silikonlu kablo kullanılacaktır.
22.1.2.3. Kablolar kesitlerine uygun yükleri besleyecek şekilde seçilecektir.
22.1.2.4. Kabloların renk kodlamaları uygun olacaktır.
22.1.2.4.1. Renk Kodları: Faz: Kahve, siyah Nötr: Mavi Topraklama: Sarı,
yeşil
22.1.2.5. Plastik Malzemeler (Boru, Kasa, Buat) alev iletmeyen nitelikte
olmalıdır.
22.1.2.6. Elektrik tesisatı kurulumu yapacak kişilerin bu işi yapmaya ehil
olduklarına dair belge tarafımıza iletilecektir.
22.1.3. Mekanik ve Statik
22.1.3.1. Fuar standının statik dayanımı İzmir ili için deprem şartları dikkate
alınarak belgelenecektir.
22.1.3.2. Fuar stant malzemelerinin tehlike (asbest ve türevi) türü ve yangın
dayanımı belgelenecektir.
22.1.3.3. Her türlü makine, donanım ve araç yalnızca ilgili yönetmelik ve
zorunlu standartlara uygunluğunu belgelenmesi halinde fuar standında
sergilenebileceğinden bu konuyla ilgili belgelendirmeler tarafımıza teslim
edilecektir.
Tek suret olarak düzenlenen bu Sözleşme ve ekleri Sözleşme'nin ilk 3
sayfasının karşılıklı olarak imzalanması ile teati edilmiştir ve aslı Organizatör
tarafından muhafaza edilecektir.
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