
FUAR KATILIM 

ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 

 

MADDE 1-TARAFLAR: İşbu Fuar Katılım Sözleşmesi’ni imzalayan kuruluşlar “KATILIMCI” olarak DİŞSİAD 

Kongre ve Konferans Org. Ltd. Şti. ise “DÜZENLEYİCİ” diye anılacak, taraflar iş bu katılma koşullarını aynen kabul 

edeceklerdir. 

 

MADDE 2- KATILIMCI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: Fuar Katılım Sözleşmesi’ni imzalayarak, iş bu Form’da 

belirtilen DÜZENLEYİCİ’nin İstanbul Fuar Merkezi’nde organize ettiği sergi veya fuara (kısaca Fuar) katılmayı kabul 

eden KATILIMCI, bu imzadan sonra, fuara katılmayı reddetse dahi KATILIMCI’nın maddi ve manevi yükümlülükleri 

devam eder. KATILIMCI, fuar katılım koşulları, sergi veya fuarın yeri, KATILIMCI’nın fuar alanındaki yeri, 

düzenleme tarihleri, ünvanı vb hususlarda, DÜZENLEYİCİ’nin, sektörün talebi, ekonomik durumu, organizasyon 

gerekleri veya kendi takdiri ile yapacağı değişiklikleri (fuarın kısmen veya tamamen iptali dahil) peşinen kabul eder. Bu 

durum sözleşmenin fesih sebebi değildir, KATILIMCI’ nın ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. KATILIMCI, ancak 

DÜZENLEYİCİ’nin yazılı teyidi ile fuardan çekilme hakkına sahiptir.  

 

MADDE 3-DÜZENLEYİCİ’NİN HAKLARI: DÜZENLEYİCİ, Fuardan 3 gün öncesine kadar, hiçbir sebep 

göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve KATILIMCI’yı Fuardan 

çıkarabilir. DÜZENLEYİCİ, Fuar katılım bedelini fesih/çıkarma/fuar iptali bildiriminden itibaren 30 (Otuz) gün içinde 

KATILIMCI’ye iade eder. Sözleşmenin bu şekilde feshi, Fuardan çıkarma ve Fuarın kısmen veya tamamen iptali 

durumunda KATILIMCI, fuar katılım bedelinden başka, masraf, gecikme faizi ya da zarar ziyan adıyla bir talepte 

bulunma hakkına sahip olmadığını önceden beyan, kabul ve taahhüt eder. 

 

MADDE 4-FUAR ÜCRETİ: Fuar kira ücreti bir metrekare birim alınarak hesaplanır. Fuar Kira ücretine; fuarın tanıtımı 

ve duyurulması, danışma bürosu, fuarın genel güvenliğinin sağlanması (Stand, stand içi, sergilenen ürünlerin güvenliği 

ve temizliği ise KATILIMCI’ya aittir), genel temizlik hizmetleri ve fuar ile ilgili katalog bastırılması ve dağıtımı 

dahildir. Özel standlarda 2. kat uygulamaları, 2. kat toplam alanı, metrekare birim fiyatının %50’si ile çarpılarak 

ücretlendirilir ve sözleşme tutarına ilave edilir. Tüm ücretlere ayrıca KDV ve diğer vergiler eklenir. 

 

MADDE 5- ETKİNLİK İPTALİ: DÜZENLEYİCİ’nin fuar devam ederken bakım yapılması ya da güvenliğin 

sağlanması konusunda müdahale etme ya da yetkili makamlarca talep edilmesi durumunda etkinliği iptal etme yetkisi 

olacaktır; bu durumda KATILIMCI’nın, DÜZENLEYİCİ’den zararlarının tazminini isteme yetkisi olmayacaktır. 

KATILIMCI bu tür talepler ile ilgili olarak DÜZENLEYİCİ’yi beri tutacak ve zarara uğramasını engelleyecektir. 

 

MADDE 6-TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ: KATILIMCI, yasal ya da resmi düzenlemeleri ihlal etmesi durumunda, 

DÜZENLEYİCİ’nin uğrayacağı zararları tazmin edecektir. KATILIMCI fuar sırasında T.C. yasalarını ve 

yönetmeliklerini ihlal etmesi durumunda DÜZENLEYİCİ’nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve bu sebeple 

DÜZENLEYİCİ’NİN üçüncü kişilere ve/veya idari makamlara tazminat, idari para cezası vb. her ne nam altında olursa 

olsun herhangi bir ödeme yapması durumunda bu ödemeyi nakden ve defaten DÜZENLEYİC’nin ilk talebiyle birlikte 

geri ödemeyi kabul eder. Her türlü kanuni ve hukuki işlem karşısında sorumlu KATILIMCI’dır. Bu tip durumlar 

karşısında DÜZENLEYİCİ’nin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi kayıba karşı dava açma ve tazminat talep etme 

hakkı saklıdır. 

 

MADDE 7-ÖDEME: İşbu fuar katılım koşulları gereğince katılım belgesi imzalayan KATILIMCI, Fuar Katılımcısı 

Ödeme Taahhütnamesinde belirtilen taksitlerden herhangi birini vadesinde ödemediği takdirde, kalan bütün borcu 

muaccel hale gelir ve aylık %3 gecikme faizi ödemeyi kabul ve taahhüt eder. DÜZENLEYİCİ ödemelerin vadesinde 

yapılmaması halinde ayrıca sözleşmeyi herhangi bir bildirim öneli gerekmeksizin tek taraflı olarak feshedebilir. 

KATILIMCI, iş bu sözleşme bedelinin fuar bitiş tarihi itibariyle vadesi gelmiş kısmının tamamını ve varsa hasar bedelini 

ödemeden, sergilenen mallarını sergi alanı dışına çıkartamaz. KATILIMCI, DÜZENLEYİCİ’nin sözleşme bedelinin 

tamamını tahsil edene kadar söz konusu malları DÜZENLEYİCİ’ye ait depoda alıkoyma hakkı olduğunu ve bu sebeple 

DÜZENLEYİCİ’den herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözü edilen 

malların depoda kaldığı süredeki depo kira bedeli (Günlük depo kira bedeli m3 başına 3.000 TL ) KATILIMCI’ya ayrıca 

faturalanacak olup ödemesi 7 gün içerisinde DÜZENLEYİCİ’ye yapılacaktır. 

 

MADDE 8-STAND YASAĞI: Birden fazla firma birleşerek, tek bir stand ve tek alınlık altında Fuara katılamazlar. 

Üretici firma, reklam veya pazarlama amaçlı olarak başka bir firmanın logosunu ve / veya standını kullanamaz. Holding 

veya grup şirketleri, Fuarda sadece sözleşme yapan firma bazında temsil edilebilirler. Holdinge veya gruba ait diğer 

firmaların logosu kullanılamaz. Stand alınlık yazısı, aynı holding veya aynı grup içinde olsalar dahi Katılım Formu’nu 

imzalayan firmadan başkasına ait olamaz. DÜZENLEYİCİ ile sözleşmesi olmayan başka bir firma standı kullanırsa 

veya kullanmak isterse; müdahale edilerek kullanımın engelleneceğini kabul eder. KATILIMCI, bu fuar katılım 

koşulları ile sahip olduğu hakları kısmen de olsa hiçbir şekilde başka kişi ya da kuruluşlara kiralayamaz ve devredemez. 

 



MADDE 9-SPONSORLUK YASAĞI: KATILIMCI, yaptıracağı standa, söz konusu fuarın konusu haricinde, bir firma 

ile sponsorluk anlaşması kesinlikle yapamaz. Aksi durumun tespitinde DÜZENLEYİCİ firma uygulamalarını kaldırmak 

hakkına sahiptir. 

 

MADDE 10-STAND YÜKÜMLÜLÜKLERİ:  

10.1. KATILIMCI, sergileyeceği mal ve hizmetleri kendisine ayrılan alan içinde sergiler. Kiralanan alan içinde 

KATILIMCI’dan başkası sergileme yapamaz. Yapıldığının tesbiti halinde; KATILIMCI fuar katılım bedeli kadar cezai 

şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Stand çevresi ve iç güvenliği, sorumluluğu, hırsızlık vb tüm riskler, sonuçları, 

tazminatlar KATILIMCI’ya aittir. KATILIMCI, kendisine verilen standları hasara uğratmadan kullanır ve fuar 

bitiminde hasarsız, eksiksiz ve temiz bir şekilde DÜZENLEYİCİ’ye teslim eder. Duvar panoları ve alüminyum 

malzemelere çivi çakmak, delik açmak, seloteyp dışında yapıştırıcı kullanmak ve boyamak, yazılı izin olmadan reklam 

ve tanıtım amaçlı faaliyetlerde bulunmak kesinlikle yasaktır. KATILIMCI, DÜZENLEYİCİ tarafından hazırlanan 

Katılımcı Kılavuzu (Exhibitor Guidelines)’nda yer alan tüm koşulları peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcı Kılavuzu 

sözleşmenin imzasıyla birlikte teslim edilmiştir. KATILIMCI almadığını ve bilmediğini iddia edemez. DÜZENLEYİCİ; 

KATILIMCI Kılavuzu (Exhibitor Guidelines)’nda yer alan koşullara uyulmamasından doğacak hasarları ve fuar yerine 

verilecek her türlü hasarı KATILIMCI’dan tahsil eder. Ayrıca KATILIMCI, kendisine ayrılmış olan alan ve yükseklik 

limiti dışında, herhangi bir şekilde afiş, tabela, poster ve herhangi bir reklam materyali kullanamaz. 

 

10.2. Fuar alanında KATILIMCI, fuar süresince herhangi bir sebeple özel güvenlik ve temizlik personeli çalıştıramaz, 

bu durum sözleşmeye aykırılık kabul edilerek dilerse DÜZENLEYİCİ’nin sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmakla 

birlikte DÜZENLEYİCİ’ye m2 başına 500 TL ceza kesme hakkını verir, KATILIMCI bunu peşinen kabul ve taahhüt 

eder. Alanda güvenlik ve temizlik personeli bulundurma yetkisi yalnızca DÜZENLEYİCİ’ye aittir. Katılımcı, kendi 

sorumluluğunda olan alanlarda güvenlik ve temizlik hizmeti talep ederse; ücreti karşılığı sadece DÜZENLEYİCİ’nin 

belirlediği firmadan temin edebilir. 

 

10.3. Sağlık ve hijyen koşullarının sağlanabilmesi amacıyla fuar alanına dışarıdan yiyecek ve içecek sokulması 

kesinlikle yasaktır. DÜZENLEYİCİ, dışarıdan getirilen yiyecek ve içeceklerin Fuar alanına sokulmaması için her türlü 

tedbiri alabilir. Fuar ve fuaye alanında sadece DÜZENLEYİCİ’nin izin verdiği firmalar tarafından yiyecek ve içecek 

hizmeti verilebilir. Ayrıca KATILIMCI, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkındaki Yönetmelik şartlarına uymakla yükümlüdür. KATILIMCI stand alanında gerek Sağlık Bakanlığı 

gerekse de diğer yetkili bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınabilecek COVİD-19 önlemlerine uymayı 

kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

10.4: Fuar Alanında yükleme ve boşaltma işlemleri, yalnızca DÜZENLEYİCİ tarafından belirlenen taşımacılık ve 

elleçleme şirketi tarafından yerine getirilir. Taşıma ve elleçleme hizmetlerini veren kuruluşa ödeme, KATILIMCI 

tarafından yapılır. KATILIMCI tarafından ödeme yapılmaması nedeniyle DÜZENLEYİCİ tarafından ödeme yapılmak 

zorunda kalınması halinde, yapılan tüm ödemeler ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari avans faizi ile birlikte 

KATILIMCI’dan tahsil edilir.  

 

MADDE 11-FUAR KATILIM BEDELİ HARİCİ HİZMETLER: Katılımcı Kılavuzu’nda yer alan ve başlıcaları 

aşağıda belirtilen malzeme ve hizmetler, fuar katılım formundaki fuar katılım bedeline dahil değildir. KATILIMCI, 

talep etmesi durumunda, Katılımcı Kılavuzu’nda yer alan hizmetleri sadece DÜZENLEYİCİ’nin belirlediği firmadan 

ücreti karşılığı alabilir. KATILIMCI, yararlanmak istediği ve Katılımcı Klavuzu’nda yer alan hizmetleri fuar alanına 

kurulum için girilmeden önce sipariş etmek, talep edilen hizmetlerin bedelini peşinen ve nakden ödemekle yükümlüdür. 

Katılımcı Kılavuzu’nda yer alan başlıca ücretli malzeme ve hizmetler aşağıdaki gibidir: 

a-Telefon, fax iletişimi, elektrik, hava, doğalgaz, su kullanımları, 

b-Diğer tüm ekstra servislerden yararlanmak, (Host/Hostes, Stand içi Catering, Tercüman, Plazma tv, v.b.) 

c-Malzeme listesinden talep edilecek ilave stand malzemelerini kiralamak. (Sandalye, masa, banko ,vitrin, halı, koltuk, 

kanepe v.b.) KATILIMCI’nın talep edip kiraladığı malzemelerin güvenliği, temizliği ve hasara uğramadan eksiksiz geri 

teslimi kendisine aittir. Bu malzemeleri fuar bitiminde hasarsız ve eksiksiz olarak aldığı firmaya teslim etmelidir. 

DÜZENLEYİCİ’nin belirlediği firma, hasarlı ve eksik malzemelerin bedelini KATILIMCI’ya fatura eder. KATILIMCI 

bu faturayı 7 gün içinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 12-DEKORASYON UYGULAMALARI: İstanbul Fuar Merkezi’nde KATILIMCILAR için alan içerisinde 

özel dekorasyon standları yapacak tüm dekorasyon firmaları, İstanbul Fuar Merkezi’nin belirlemiş olduğu Stand 

Kurulum ve Uygulama Yönetmeliğini imzalamak zorundadır. KATILIMCI firmaların, stand kurulum sözleşmesi 

yapmadan önce, temasa geçtikleri dekorasyon firmalarının İstanbul Fuar Merkezi’nin Stand Kurulum ve Uygulama 

Yönetmeliği’ni imzalamasını sağlaması gerekmektedir. Stand Kurulum ve Uygulama Yönetmeliği’ni imzalamayan özel 

stand dekorasyon firmalarının, İstanbul Fuar Merkezi’ne girmeleri yasaktır. KATILIMCI firmaların, özel stand 

dekorasyonu tercih etmeleri halinde; hizmeti verecek ilgili firmanın, DÜZENLEYİCİ’nin ’Proje Hizmet ve Onay 

Birimi’ ne, fuar açılış tarihinden 90 gün önceye kadar yazılı başvurması gerekmektedir. KATILIMCI; anlaştığı 

dekorasyon firmasının imzalamış olduğu ‘’Stand Kurulum ve Uygulama Yönetmeliği’’nde bulunan tüm maddeler için 

müteselsilen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Stand dekorasyon projelerinin, mimari ve elektrik 



planlarının fuar başlangıç tarihinden en geç 45 gün önce DİŞSİAD Proje Denetim Birimi’ne iletilmesi gerekmektedir. 

 

MADDE 13-BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ: Fuar alanında stand kuran şirket ya da şahısların bu alanda çalıştırdıkları 

kişilere ait kimlik bildirim ve belgelerini (Şirketin Adı/Çalışanın Adı -Soyadı, T.C. No, SGK işe giriş bildirgesi, 

yabancılar için çalışma izin belgesi) stand kurulumu başlamadan önce, DÜZENLEYİCİ’ye yazılı olarak bildirmeleri ve 

teslim etmeleri zorunludur. Bu bilgilerin ve belgelerin verilmemesi durumunda, sorumluluk KATILIMCI firmaya ait 

olacaktır. KATILIMCI, güvenliği ve işçi sağlığı hususunda mer’i kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü tedbirleri 

alacak ve uygulanmasından sorumlu olacaktır. İş kazalarını önlemede kullanılacak bütün araç ve gereçler KATILIMCI 

tarafından temin edilecek olup, işbu araç ve gereçlerin kullanımının denetiminden, iş kazalarının önlenmesi için gerekli 

her türlü tedbirin alınmasından ve personelin iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki eğitiminden KATILIMCI sorumludur. 

Aksi halde tüm cezai ve hukuki sorumluluk KATILIMCI’ya ait olacaktır. KATILIMCI’nın bu madde kapsamındaki 

yükümlülüklerini ihlal etmesi nedeniyle DÜZENLEYİCİ’nin herhangi bir ceza, idari para cezası veya tazminat ödemesi 

durumunda, ilgili bedeller DÜZENLEYİCİ tarafından KATILIMCI’ya faturalandırılacak olup, KATILIMCI bu fatura 

bedelini 7 gün içinde ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI, bu sözleşme kapsamında çalıştırdığı 

personeline karşı her türlü yasal yükümlülükten sorumludur. KATILIMCI personelinin iş ve çalışma şartlarına dair yasal 

yükümlülüklerini (SGK., vergi dairesi, çalışma izni, ruhsat, vb.) ve bu yükümlülüklerden doğan ödemeleri yapmakla 

mükelleftir. Stand dekorasyon firmaları, fuar alanında alçıpan kullanamaz, boya yapamaz (su bazlı hariç), kaynak, kesim 

ve zımpara yapamaz, stand yüksekliği 5 mt’yi geçemez (balkon altları hariç). 

 

MADDE 14-SİGORTA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: KATILIMCI fuar tarihinden önce, fuar alanında yapacağı kurulum için, 

bu işler esnasında fuar alanına vereceği zararları içeren İnşaat Tam Risk Sigorta poliçesini, 3.Şahıs Mali Mesuliyet ve 

burada çalışacak elemanlar için İşveren Mali Mesuliyet poliçesini yaptırmak zorundadır. Bu poliçe de 

DÜZENLEYİCİ’ye rücu yolunu kapalı tutacak veya DÜZENLEYİCİ ortak sigortalı olarak görünecektir. Bu poliçeyi 

kuruluma başlamadan DÜZENLEYİCİ’ye ibraz etme zorunluluğu bulunmaktadır. Fuar başlamadan önce, fuarda yer 

aldığı bölüm için, Yangın, 3.şahıs Mali Mesuliyet ve İşveren Mali Mesuliyet poliçeleri ibraz edilecek olup, 3.Şahıs Mali 

Mesuliyet poliçesinde DÜZENLEYİCİ de 3.şahıs olarak kabul edilecektir. KATILIMCI’dan kaynaklı olarak fuar 

alanında oluşacak tüm hasarlardan, KATILIMCI sorumludur. KATILIMCI, ibraz etme zorunluluğu olan poliçelerde yer 

alan muafiyet kısımlarından da sorumlu olacaktır. Sergileyeceği tüm ürünler ile standına ait, taşıma, yerleşim ve fuar 

boyunca oluşabilecek zararlar, hırsızlık gibi tüm risklere karşı sigorta yapılması KATILIMCI sorumluluğundadır. 

KATILIMCI’nın fuarda sergileyeceği ürünlerin ve standının üzerinde meydana gelebilecek her türlü hasar ve ziyan 

KATILIMCI’ya aittir. KATILIMCI, bu tür hasarlar sebebiyle DÜZENLİYİCİ’yi sorumlu tutamaz. 

 

MADDE 15-3. KİŞİLERDEN ALINACAK HİZMETLER: KATILIMCI gerek hazırlık ve boşaltım gerekse de Fuar 

sırasında çalıştıracağı personel ve sergileyeceği mal ve hizmetler konusunda, stand kurum ve söküm için anlaşacağı 3. 

şahıs ve firmaların da hizmetlerini kapsayacak şekilde yasalara karşı yalnız kendisi sorumludur. 

 

MADDE 16- Fuar alanına girişin başlangıcından, çıkışın bitimine kadar, fuar alanında İstanbul Fuar Merkezi Alan 

Yönetimi, Yönetmelik, Kural ve Esasları gereğince tam yetkiye sahiptir; KATILIMCI ve DÜZENLEYİCİ, İstanbul 

Fuar Merkezi Alan Yönetimi’nin vereceği nihai kararlara uyacaklardır. 

 

MADDE 17-FUAR ALANI YASAKLARI:  

 

17.1. KATILIMCI’lara ait standlar, hiçbir şekilde fuar alanı içinde bulunan yangın ihbar sistemi elemanlarından ışık 

demetli Bim detektörlerini, yangın noktaları/dolaplarını, ilk yardım noktalarını, acil çıkışlar ve havalandırma 

menfezlerinin önlerini, restoran, büfe ve kafeteryaların önlerini, reklâm pano ve yönlendirmelerin önlerini kesinlikle 

kapatamaz, fuar alanında yanıcı/uçucu gaz dolu balon bulunduramaz ve reklâm amaçlı olarak da kullanamaz. Aksi 

durumda İstanbul Fuar Merkzi Alan Yönetimi, gerekli önlemleri almaya ve uygulamaya, maddi zarar tespitinde bunu 

tazmin ettirmeye yetkilidir. 

 

17.2. Yanıcı ve patlayıcı maddelerin fuar/sergi alanında sergilenmesi ve kullanılması yasaktır. Sergilenecek her türlü 

taşıt aracının yakıt depoları boş olarak getirilecektir. Gösteri mahiyetinde olan her türlü aktivite DÜZENLEYİCİ 'nin 

iznine tabidir. 

 

MADDE 18-DÜZENLEYİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ: DÜZENLEYİCİ, söz konusu Fuarın (veya serginin) 

açılmasını sağlamakla yükümlüdür. Fuar her gün davetiye ve/veya duyurularda belirtilen saatler arasında açık kalacaktır. 

Fuara ziyaretçi girişi aksi belirtilmediği takdirde ücretlidir. Bildirilen yerleşme tarihinde fuar yerinde olmayan, stand içi 

hazırlıklarını açılış günü saat 08.00’e kadar tamamlamayan, kirliliğe sebep olan tüm çalışmalarını fuar başlangıcından 

bir gün önce saat 17.00’ye kadar bitirmeyen, standını tamamlamayan KATILIMCI, fuar katılım ücretini ödeme 

yükümlülüğü devam etmekle birlikte, m2 başına 1.000 TL cezai şart ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. Ayrıca 

KATILIMCI’nın, tüm ödeme ve ceza sorumlulukları devam etmekle birlikte; fuara alınıp alınmayacağına 

DÜZENLEYİCİ karar verecektir. 

 



MADDE 19- FUAR ALANI SAATLERİ: Aksi belirtilmediği takdirde kurulum günlerinde alana giriş saati 09:00 ile 

20:00 arasıdır. Fuar alanında katılımcı firma veya katılımcının dekorasyon firmaları saat 22:00 kadar fuar alanında 

çalışabilirler. Bu zaman dilimleri dışında fuar alanına giriş ve çalışma yapmak yasak olup, bu saatleri değiştirme yetkisi 

sadece DÜZENLEYİCİ’ye aittir. Erken giriş yapmak isteyen KATILIMCI firmalar takvimin müsait olması ön şartı ile 

sadece DÜZENLEYİCİ’nin tarifesindeki ücreti ödeyerek ve yazılı iznini alarak fuar alanına giriş yapabilirler. 

 

MADDE 20-: KATILIMCI Standını, fuar açılışından bir gün önce saat 19:00’da ve fuar süresince her gün 19:15’te 

kapatır ve her sabah saat 08:30’da açar. Tüm Standlar fuarın resmi kapanış saatine kadar en az bir stand görevlisi ile 

birlikte açık olmalı ve kısmen dahi olsa boşaltılmamalıdır. Fuarın son günü, standını bitiş saatinden önce boşaltan 

KATILIMCI; m2 başına 1.000 TL ceza ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

MADDE 21-KATILIM FORMU: Katılım Formu’nu imzalayan KATILIMCI, katılma şartlarına ve 

DÜZENLEYİCİ’nin belirlediği kendisine verilen çalışma zaman tablosuna aynen uyacaktır. 

 

MADDE 22-FUAR ETKİNLİKLERİ: KATILIMCI, fuar alanında, yüksek sesli müzik yayını yapamaz, dans, folklor, 

fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. KATILIMCI, düzenlemeyi düşündüğü etkinlikleri DÜZENLEYİCİ’ye yazılı olarak 

bildirmek ve onay almak zorundadır. Eğer bu şartlar ihlal edilirse, DÜZENLEYİCİ müdahale edip, acil düzeltme ve 

durdurma hakkına sahiptir. Görsel, işitsel ve mobil reklam araçlarına, halka açık gösterilere, komşu katılımcılara 

rahatsızlık vermediği ve salonlardaki genel anons ve duyuruları engellemediği sürece, fuar öncesinde 

DÜZENLEYİCİ’den yazılı onayını almak şartıyla izin verilebilir. DÜZENLEYİCİ’den yazılı olarak izin alındığı 

takdirde, ses sınırı, ses kaynağından en çok 1 mt. Uzaklıkta 85 dbA olmak üzere etkinlik yapılabilir. DÜZENLEYİCİ, 

müzik yayını ve gösteri şekline uymayan, kuralları ihlal eden katılımcının enerjisini kesmeye, hiçbir geri ödeme 

yapmadan standlarını kapatmaya yetkilidir. Kurallara uymayan katılımcı m2 başına 1.000 TL ceza bedelini 

DÜZENLEYİCİ’ye ödemekle yükümlüdür. 

 

MADDE 23-ENERJİ KULLANIMI: Kontrolsüz enerji kullanımından doğan veya uygunsuz ekipman, teçhizat, 

kablolama vs. sebebiyle fuar alanında bulunan elektrik kabloları, priz vb. elektrik aksamına ya da KATILIMCI’ya 

verilen Plazma tv vb. her türlü ekipmana verilecek her türlü zarardan, KATILIMCI mesuldür. DÜZENLEYİCİ’nin veya 

İstanbul Fuar Merkezi Alan Yönetimi tarafından tespit edilen her türlü hasar, KATILIMCI firmaya fatura edilecektir. 

KATILIMCI, katılmış olduğu alanı fuar bitiminde temiz ve hasarsız olarak bırakmak zorundadır. Eğer temiz olarak 

bırakmaz ise KATILIMCI’ya m2 başına 1.000 TL yansıtılacaktır. 

 

MADDE 24-AJANS: Fuar süresince DÜZENLEYİCİ, fuar alanında fotoğraf, video çekim hizmetleri için yetkili bir 

ajans bulunduruyor ise, bu ajans dışındaki hiçbir kişi ya da kuruluşun çekim yapmasına izin verilmeyecektir. 

 

MADDE 25-SÖZLEŞMEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR: Bu Fuar Katılım Sözleşmesi’nde yer almayan teknik 

ve organizasyon detayları ile ilgili olarak Katılımcı Kılavuzu (Exhibitor Guidelines) ve DÜZENLEYİCİ’nin vereceği 

kararlar geçerlidir. 

 

MADDE 26-ORGANİZASYON: Fuar esnasında, diğer iştirakçi firmalarla, görevliler ve organizasyon ile ilgili tüm 

sorunlar öncelikle DÜZENLEYİCİ yetkililerine iletilecektir. Fuar esnasında, katılım ile ilgili tüm hususlarda, 

DÜZENLEYİCİ görevlileri tam yetkili olup, KATILIMCI, DÜZENLEYİCİ görevlilerinin bu yetkilerini peşinen kabul 

eder. 

 

MADDE 27-OTOPARK VE GÜVENLİK: DÜZENLEYİCİ ve İstanbul Fuar Merkezi, fuar alanı otoparkındaki 

araçlarda meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. KATILIMCI firmanın 

personeli, görevlileri, hizmet veren üçüncü kişi ve kurumlar tarafından bırakılan arabalara ve içerisindeki kıymetli 

eşyalara karşı üçüncü kişiler tarafından ifa edilecek, trafik kazası, hırsızlık sair her türlü haksız eylem nedeniyle 

DÜZENLEYİCİ ve İstanbul Fuar Merkezi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur. Herhangi bir nedenle fuar merkezi 

otoparkında ve fuar alanı içerisinde hukuka aykırı, haksız bir eyleme maruz kalan KATILIMCI şirket çalışanları, hiçbir 

nedenle zararlarının DÜZENLEYİCİ veya İstanbul Fuar Merkezi tarafından tazminini talep edemez, DÜZENLEYİCİ 

ve İstanbul Fuar Merkezi hiçbir gerekçe ile sorumlu tutulamaz. KATILIMCI özel eşyalarının güvenliği, kendileri 

tarafından sağlanacaktır. DÜZENLEYİCİ’nin anlaşmalı olduğu güvenlik şirketi, 5188 nolu kanun çerçevesinde fuar 

alanında ilgili yasanın verdiği yetkiler çerçevesinde genel güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdür. Standlarda 

oluşabilecek hırsızlık, yangın, sabotaj gibi olaylara yönelik yukarıdaki güvenlik tedbirleri kapsamında hizmet 

verildiğinden, spesifik olarak standa yönelik güvenlik hizmetinden DÜZENLEYİCİ sorumlu değildir. 

DÜZENLEYİCİ’nin anlaşmalı olduğu Güvenlik firması, teşhirleri ve stand donanımlarını gözetmek sorumluluğunu 

üstlenmez, herhangi bir kayıp ve zarar için mesuliyet kabul etmez. Güvenlik Firmasının genel güvenlik için mesuliyeti, 

mala zarar ve kişisel yaralanmaları kapsamaz 

 

MADDE 28-TEBLİGAT ADRESİ: Taraflar Fuar Katılım Formu’nda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri 

olduğunu kabul ederler. Herhangi bir değişikliğin iadeli taahütlü mektupla güvenli elektronik imzalı e-maille yazılı olarak 



bildirilmemesi halinde, bu adreslere yapılan tebligatlar muhatabına yapılmış sayılacak ve geçerli olacaktır. Adres 

değişikliklerinin bildirilmemesi halinde işbu sözleşmede belirtilen adrese Tebligat Kanunu md.35'e göre tebligat 

yapılması hususunda taraflar mutabık kalmışlardır. 

 

MADDE 29-UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ: Her türlü uyuşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri 

yetkilidir. 

 

MADDE 30: İşbu Sözleşme tek nüsha olarak düzenlenmiş olup imza sirkülerindeki yetkili kişiler tarafından 

imza altına alınmıştır. İşbu Sözleşme nedeniyle doğacak her türlü vergi, harç ve sair masraflar KATILIMCI ve 

DÜZENLEYİCİ tarafından eşit olarak ödenecektir. 

 

KATILIMCI, Sözleşme’nin iki nüsha olarak düzenlenmesini talep etmesi halinde, ikinci nüsha nedeniyle doğacak 

her türlü vergi, harç ve sair masraflar KATILIMCI tarafından ödenecektir. 

 

MADDE 31: SÜRE VE FESİH:  

 

31.1. Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer ve fuarın tamamlanma tarihine kadar geçerlidir. 

 

31.2. DÜZENLEYİCİ, KATILIMCI’nın bu sözleşmenin hükümlerinden herhangi birisine uymaması halinde bu 

sözleşmeyi süresinden önce ihbar öneline uymaksızın ve herhangi bir nam altında bedel ödemeksizin yazılı ihbar 

ile derhal haklı nedenle feshedilebilir. Bu halde KATILIMCI’nın eğer varsa ödenmemiş katılım bedelinin 

tamamı muaccel hale gelir ve DÜZENLEYİCİ’nin ayrıca zararlarının tazminini talep etme hakkı saklıdır.  

KATILIMCI, DÜZENLEYİCİ’nin işbu sözleşmeyi, işbu sözleşmede öngörülen şekillerden ve/veya tüm kanuni 

şekillerden biri ile fesh etmesi halinde hiçbir şekilde zarar, ziyan ve tazminat isteminde bulunmamayı kabul, 

beyan ve taahhüt eder.  

 

MADDE 32- SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: İşbu sözleşmedeki her türlü değişiklik yazılı olarak 

yapılmadıkça ve tarafların yetkilerince imzalanmadıkça geçerli değildir. 

 

MADDE 33- FERAGAT: İşbu sözleşmedeki herhangi bir hüküm veya koşulun yerine getirilmemesi veya 

sözleşmedeki bir maddenin uygulanmaması bu haktan feragat edildiği anlamını taşımaz. İşbu sözleşmeden 

doğan herhangi bir hak ya da talepten feragat, işbu sözleşmeden veya bu sözleşmenin herhangi bir hüküm ya da 

koşulun yerine getirilmemesinden doğan talepten vazgeçilmesi olarak yorumlanmayacaktır. Yazılı olarak 

yapılmayan ve feragati yapan taraf adına yetkililerce imzalanmayan hiçbir feragat geçerli olamayacaktır. 

 

MADDE 34-BÖLÜNEBİLİRLİK: İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz ve uygulanamaz 

sayılması sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

 

MADDE 35- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:  

 

35.1. Taraflar aralarındaki sözleşme kapsamında yükümlülüklerinin ifası amaçlarıyla veri sorumlusu sıfatıyla çalışanları, 

ortakları, hissedarları, tedarikçileri, yetkilileri gibi üçüncü kişilere ait kişisel verileri diğer tarafa aktarabileceklerini, 

aktarmaları halinde veri aktaran ve/veya veri alıcısı olarak aşağıda belirtilen şartlara uymayı, kabul, beyan ve taahhüt eder.  

a) Kişisel verilerin aktarılmasının gerekmesi halinde, aktarılacak kişisel veriler taraflarca aralarındaki sözleşme ve/veya 

ticari ilişki amacıyla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 

işlenecek ve aktarılacaktır. Aktarılan kişisel veriler sözleşme amacının dışında kullanılmayacak ve 6698 sayılı Kanuna 

aykırı olarak üçüncü kişilere aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin burada belirtilen amaç dışında herhangi bir şekilde 

işlenmesi ancak ve ancak söz konusu işlemeye yönelik olarak ilgili kişiye karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine 

getirilmesi ve gerekli hallerde açık rıza alınması halinde mümkün olacaktır.  

b) Kişisel verilerin aktarılması öncesinde aktarılan veriler bakımından veri sorumlusu olan tarafça ilgili kişilere aydınlatma 

beyanı yapılmış ve gerekmesi halinde bu kişilerin açık rızaları alınmış olacaktır.  

c) Taraflarca; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 

önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla kişisel verinin niteliğine göre uygun güvenlik düzeyini temin 

etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınacaktır. 

d) Taraflar; aktarılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durumu en 

kısa sürede diğer tarafa bildirecektir ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için veri 

aktaran tarafça talep edilen her türlü bilgi, belge ve destek gecikmeksizin sağlanacaktır. Veri aktaran taraf ise bu durumu 

en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bildirecektir.  

e) Aktarılan kişisel veriler, burada belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bu amaçların ifası için gerekli olan süre ve taraflar 

arasındaki sözleşmenin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak saklanacaktır. Söz konusu 

amacın ifası için üçüncü kişi konumundaki sağlayıcıların hizmetlerinin kullanılması halinde kişisel veriler ancak, işbu 

protokol hükümlerine riayet edilmesinin sağlanması halinde aktarılabilir. Bu madde tahtında veri aktarılan tarafça ya da 



onun sağlayıcıları tarafından yurt dışına Kişisel Veri aktarımının gerekli olması halinde ise yurtdışındaki üçüncü kişilere 

aktarım için Kanun’un aradığı şartların yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılacak 

tüm düzenlemelere riayet edilmesinden münhasıran yurtdışına aktaran taraf sorumludur. 

f) Veri aktaran taraf; veri alıcısı tarafın burada belirtilen yükümlülüklerini ihlâl etmesi halinde, söz konusu ihlâl düzeltilene 

dek veri aktarımını askıya alabilir ya da protokolü feshedebilir. 

g) Veri alıcısı taraf, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 6698 sayılı 

Kanunda belirtilen tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle birlikte müştereken sorumludur. Bu nedenle veri alıcısı taraf, 

veri işleyenler de dâhil olmak üzere kendi yetkisi altında faaliyet gösteren kişilerin, aktarılan kişisel verileri ancak ve 

sadece veri alıcısından aldıkları talimatlara uygun olarak işlenmesini sağlamakla yükümlüdür. 

h) Veri alıcısı taraf; taraflar arasındaki ticari ilişkinin ve/veya sözleşmenin sona ermesi, feshedilmesi veya yürürlük 

süresinin sona ermesi halinde, veri aktaranın tercihine bağlı olarak, aktarıma konu kişisel verileri yedekleri ile birlikte veri 

aktarana geri göndereceğini ya da kişisel verileri tamamen yok edeceğini, mevzuatta veri alıcısının bu yükümlülüğü yerine 

getirmesini engelleyen hükümler varsa, aktarıma konu kişisel verilerin gizliliğini güvence altına almak için gerekli idari 

ve teknik tedbirleri alacağını ve veri işleme faaliyetini durduracağını kabul eder. 

 

35.2. Taraflar veri sorumlusu sıfatıyla işledikleri ve/veya diğer tarafa aktardıkları kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı 

Kanun kapsamında her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendilerine ait olacağını kabul ve beyan eder. Bununla birlikte 

taraflar, diğer tarafın yukarıdaki hükümlere aykırı davranması halinde diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı 

veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kalabileceği idari para cezası, maddi veya manevi tazminat benzeri her nevi bedeli 

derhal tazmin ile mükellef olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 

İşbu sözleşme ………… tarihinde tanzim edilip imzalanmıştır.  

 

 

 

 

TARİH: 

 

KATILIMCI DÜZENLEYİCİ 

 

İmzası………………………………..…      İmzası………………………………..… 

 

Firma Kaşesi…………………………… Firma Kaşesi…………………………



 


