KATILIMCI KİRA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - FUAR VE STANT KATILIM BİLGİLERİ
Fuar Adı :....................................................................................................................................................................................................................
Fuar Tarihi :........................................................................................ Fuar Yeri :.............................................................................................
Stant Bilgileri :.........................................................................................................................................................................................................
No :.................................................................................................. M :....................................................................................................................
Stant Alınlık Yazısı :...............................................................................................................................................................................................
Stant Ürün Grubu :................................................................................................................................................................................................
MADDE 2 - REKLAM VE SPONSORLUK BİLGİLERİ
Hizmet :.....................................................................................................................................................................................................................
MADDE 3 - İLETİŞİM BİLGİLERİ
KATILIMCI YETKİLİ 1

KATILIMCI YETKİLİ 2

Adı :...............................................................................................

Adı :................................................................................................

Soyadı :........................................................................................

Soyadı :.........................................................................................

Unvanı :.......................................................................................

Unvanı :........................................................................................

Tel :.................................................................................................

Tel :.................................................................................................

E-posta :......................................................................................

E-posta :.......................................................................................

NETWORK YETKİLİ 1

NETWORK YETKİLİ 2

Adı :...............................................................................................

Adı :................................................................................................

Soyadı :.......................................................................................

Soyadı :.........................................................................................

Unvanı :.......................................................................................

Unvanı :........................................................................................

Tel :...............................................................................................

Tel :.................................................................................................

E-posta :......................................................................................

E-posta :.......................................................................................

MADDE 4 - ÖDEME BİLGİLERİ
Stand Miktarı :........................................................................................ Kdv % 18 :..........................................................................................
Sponsorluk Miktarı :............................................................................ Kdv % 18 :..........................................................................................
Diğer :.........................................................................................................................................................................................................................
Toplam Miktar :.................................................................................................................................................................................................
Peşinat Miktarı Ve Tarihi:...................................................................................................................................................................................
(Sözleşme imza sonrası 7 gün içerisinde %20 alınır. 2 ay kalaya kadar iptallerde tamamı iade edilir.)

Kalan Miktarı Ve Tarihi :......................................................................................................................................................................................
(2 ay kala %80 ödeme tamamlanır. 15 gün kalaya kadar iptallerde %50'si iade edilir.)

MADDE 5 - STANT TİPİ
Kurumsal Stant :.....................................................................................................................................................................................................
Dahil Servisler :.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Standart Stant :..........................................................................................

1 Masa ( )

2 Sandalye ( )

Fuar Alınlığı ( )
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FUAR KATILIM KURAL VE DÜZENLEMELERİ
MADDE 6 - GENEL DÜZENLEMELER – Ka lımcılar, Türkiye'deki
düzenlenen fuar ve sergileri düzenleyen 27 Haziran 2000 tarihli
24092 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yur çinde Fuar
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği'nce yayınlanan Fuar Yönetmeliği ve ilgili mevzua a yer alan
ilave hükümlere tabidir.
MADDE 7 - KATILIM SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI – Ka lım
sözleşmeleri özel formlarla imzalanır. Ka lım sözleşmeleri
ka lımcıların kendisi tara ndan doldurulur ve imzalanır. Sözleşme
ka lımcı tara ndan imzalandığı zaman sözleşme formunda
ka lımcının tüzel kişiliği, sermayesi ve kayıtlı adresi belir lecek r.
Sözleşme, ka lımcının yetkili temsilcilerince imzalanır. Bu durumda
NETWORK FUARCILIK ka lımcıya bir alındı teyidi gönderecek r.
Ka lımcı tara ndan imzalanan ka lım sözleşmesinin NETWORK
FUARCILIK tara ndan alınması, ka lımcının, Madde 1'de yer alan
düzenlemeleri bildiğini ve bunları fuar alanının kurallarına uygun
olarak ih razi kayı a bulunmadan kabul e ğini ifade eder.
Ka lımcı, NETWORK FUARCILIK'ın önceden izni olmadan hak ve
yükümlülüklerini temlik edemez ve stant alanını bir üçüncü tarafa
kiraya veremez.
Ka lımcının standında fuara ka lan her şirket, sınırlı bir esasta olsa
dahi, ka lım sözleşmesini imzalamakla yükümlüdür. Bu ka lımcı,
Madde 38'te belir len vergiler peşinata tekabül eden bir kayıt ücre
ödeyecek r. İş bu ka lım sözleşmesi, şirkete, bir resmi ka lımcıya
sağlanan tüm avantajlardan (katalogda yer alma,) yararlanma hakkı
kazandırır
MADDE 8 - KATILIM ŞARTLARI - NETWORK FUARCILIK aksi
belir lmedikçe potansiyel ka lımcıların uygunluğunu değerlendirme
ve stant kiralama alanını sınırlandırma hakkını saklı tutar. İşbu
Sözleşme'nin imzasını takiben Ka lımcı'nın yazılı onayı olmaksızın
kiralama alanı sınırlandırılmayacak r.
MADDE 9 - SÖZLEŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ- KABUL VE RET –
NETWORK FUARCILIK'ın kabul e ğine dair yazılı bildirimini 10 gün
içerisinde sunmaması halinde başvuru ret edilmiş sayılacak r.
Reddedilen müracaatçı, daha önce ka lmış olduğunu veya ka lması
için NETWORK FUARCILIK'ın kendisini davet e ğini ileri sürerek ret
kararına i raz edemez. Başvurusu reddedilen müracaatçı, kendisi ile
NETWORK FUARCILIK arasında gerçekleş rilen yazışmaları, sipariş̧
edilen hizmetler için herhangi bir ödemenin nakde çevrilmesini veya
kendi adının herhangi bir listede yer almasını kendisinin kabul
edilmesi gerek ğinin bir kanı olarak gösterme hakkına da sahip
olmadığı gibi bunların her hangi bir dava da delil olarak
kullanamayacağını kabul ve taahhüt eder.
Kabul, NETWORK FUARCILIK tara ndan yapılacak yazılı bildirim ile
yapılır. Kabul edildiğini teyit eden yazılı bildirimin duyurunun
müracaatçıya tebliği üzerine Ka lım Sözleşmeleri ka ve gayrikabili
rücu hale gelir.
Fuara ka labilecek olan şirket ve dernekler tüzel kişiliğe haiz ve
fuarın açıldığı tarih i bariyle en azından bir yıldır faal olmaları ve ilgili
fuarın konusuyla yakından ilgili alanlarda faaliyet gösteriyor olmaları
gereklidir.
MADDE 10 – FUAR YERİ - Fuar, Madde 1' de belir len alanda

NETWORK
KAŞE ve İMZA

gerçekleş rilecek r. NETWORK FUARCILIK, fuar organizatörü olarak,
fuarın Sözleşme'de belirlenen yer- tarih ve sürede
gerçekleş rilmesine engel teşkil edecek bir sebebin varlığı halinde
fuar yerini, açılış tarihini veya süresini değiş rme, süresini uzatma,
erteleme, dilediği tarihte kapatma hakkını saklı tutar ve Ka lımcıları
tazmin etmekle yükümlü olmayacak r.
Fuarın NETWORK FUARCILIK'ın kontrolü dışındaki nedenlerle
sebeplerle gerçekleş rilememesi halinde Ka lımcılar tara ndan
ödenen tutarlar, fuar hazırlık masraﬂarına ait payları düşüldükten
sonra kendilerine iade edilir.
MADDE 11 – HİZMETLER – NETWORK FUARCILIK, iş bu ka lım
sözleşmesinde belir len ücretlere tabi olarak ka lımcıya kayıt, stant
tahsisi sağlamayı kabul eder. Ka lımcı, NETWORK FUARCILIK'a
istediği hizmetleri fuar tarihinden 20 gün önce yazılı olarak
bildirecek r. Ka lımcı listesinde ka lımcıların logosu, ir bat bilgileri
ve (varsa) fuar kataloğunda yayınlanacak olan uygun hizmetlere
ilişkin bilgiler yer alacak r. Ka lımcının hizmetler bakımından söz
konusu bilgileri uygun şekilde sunmaması ve yanlış, eksik veya
yanıl cı bilgi sunması halinde NETWORK FUARCILIK, ka lımcının söz
konusu bilgileri uygun şekilde sunmamasından kaynaklanabilecek
zararlar, gecikme veya sorunlardan dolayı sorumlu tutulmayacak r.
Ka lımcı, kendisine temin edilecek hizmetlerin miktarını ar rma
taleplerini veya ilave malzeme ve teçhizat taleplerini NETWORK
FUARCILIK'a fuar tarihinden 20 gün önce yazılı olarak bildirecek r.
NETWORK FUARCILIK kendi takdirine göre söz konusu talepleri
ka lımcıya yazılı bildirimde bulunarak kabul veya reddedebilir.
Ka lımcının talebinin alınmasından i baren 10 gün içerisinde böyle
bir bildirimde bulunulmadığı takdirde ilgili talep reddedilmiş
sayılacak r. NETWORK FUARCILIK tara ndan temin edilen ilave
hizmetler, malzemeler ve teçhizat, taraﬂarca mutabık kalınan ﬁyatlar
üzerinden ka lımcıya gönderilecek proforma faturaya göre ayrıca
fatura edilecek r.
MADDE 12 – STANTLAR – Ka lımcıya tahsis edilecek stant alanı
minimum 4 m2 olacak r.
NETWORK FUARCILIK (a) ilgili ücre n ödenmesine tabi olarak fuar
boyunca kullanılmak üzere stantları hazır (kurulmuş ve dekore
edilmiş olarak) teslim edebilir veya (b) Ka lımcının masraﬂarı
ka lımcıya ait olmak üzere standı kurmasını veya üçüncü taraﬂara
kurdurup dekore e rmesini isteyebilir. Stant kurulumları ve
dekorasyonları bi şik stantlar için görüntü kirliliği yaratmayacak bir
şekilde gerçekleş rilecek r. Duvarlara çivi çakmak, duvarları delmek
veya boyamak ve alüminyum proﬁller ve ahşap paneller üzerine
tutkal sürmek kesinlikle yasak r. Kurulum ve dekorasyondan arta
kalan malzemeler fuar açılmadan önce fuar alanının dışına
çıkarılacak r. Standın NETWORK FUARCILIK veya ka lımcının kendisi
tara ndan kurulup kurulmadığına bakılmaksızın ka lımcı kurulum ve
dekorasyon projelerini sunacak ve NETWORK FUARCILIK'ın önceden
yazılı müsaadesini alacak r. NETWORK FUARCILIK, fuar tarihinden 4
ha a öncesine kadar projelerin değiş rilmesini ve/veya reddine
karar verebilir. Standlar bildirilen yüksekliğin üzerinde olamaz, diğer
standların görselliğini etkileyemez. Yan veya karşı standın önünü
kapatamaz.
Bu durumda ka lımcı, tadil edilmiş veya yenilenmiş projeleri
NETWORK FUARCILIK'ın derhal onayına sunacak r. Ka lımcı veya
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yüklenicisi, tüm kurulum ve dekorasyon işlerini fuar açılış tarihinden
24 saat öncesine kadar tamamlamakla ve kurulum ve dekorasyon
işleri, güvenlik ve temizlik gereksinimleri konusunda NETWORK
FUARCILIK'ın talimatlarına uygun hareket etmekle sorumludur.
Daha sonradan koridorlarda bulunan tüm malzemeler herhangi bir
uyarı yapılmadan güvenlik ve temizlik personeli tara ndan fuar
alanından çıkarılacak r. NETWORK FUARCILIK, bu malzemelerin zarar
görmesinden veya kaybolmasından sorumlu tutulamaz. Ka lımcı,
kendisi veya kendi adına üçüncü taraﬂarca gerçekleş rilen kurulum
(sta k elektrik ve teknik kusurlar ve farklılıklar dâhil) ve dekorasyon
işlerinden kaynaklanan veya bunlarla bağlan lı olarak ortaya çıkan
her türlü zarar ve hasardan dolayı NETWORK FUARCILIK'ın ilk talebi
üzerine NETWORK FUARCILIK'ğa tazmin etmekle yükümlü olacak r.
MADDE 13 - KATILIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ- Ka lımcı, fuara kendi
isteğiyle ka lmakta olduğunu ve ka lımcının fuardaki cari
başarısında NETWORK FUARCILIK'a i bar etmediğini kabul ve beyan
eder. NETWORK FUARCILIK fuarın cari açıdan başarısız olmasından
hiçbir sure e sorumlu tutulmayacak r. Kayıt yapılması, ka lımcıyı
kendisine tahsis edilen standı veya yeri işgal etmekle ve fuar sona
erene kadar düzgün ve ter pli tutmakla yükümlü kılar. Ka lımcıların
fuar kapanmadan önce kendi numunelerini paketlemeye başlamaları
veya fuar alanı dışına çıkarmaları yasak r. Fuar sırasında kullanılan ve
teşhir edilen ürünler ka lımcının göze mi ve kontrolü al nda
tutulmalıdır. Ka lımcı, kendisinin ürünlerinin arızalanması,
bozulması, çalınması, kaybı veya hasar vermesi ve bu makine ve
ürünlerin fuar alanına ve/veya üçüncü taraﬂara verdiği zararlar dâhil
olmak üzere her türlü zarardan tek başına sorumlu olacağını kabul ve
taahhüt eder. Ka lımcı, söz konusu zararlardan dolayı NETWORK
FUARCILIK'ın ilk talebi üzerine NETWORK FUARCILIK'a tazmin
edecek r. Ka lımcı, iş bu sözleşmede belir len olayların herhangi
birinin meydana gelmesi durumunda herhangi bir tazminat talep
etme hakkına sahip değildir. Fuar başladıktan sonra fuar alanına
ürün ge rmek ve bunları dışarı çıkarmak kesinlikle yasak r. Fuar
alanlarında ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak tütün ürünleri
kullanılamaz. Gerekli ruhsatların alınması ve ilgili kanun ve
yönetmeliklerde belir len yasal gereksinimlerin yerine ge rilmesi
kaydıyla fuar alanında alkollü içki tüke lebilir. Fuar alanı yöne minin
iç kararı gereği alkol tüke lmesi yasak ise tel uyarıda alkol servisine
son verilir. Ka lımcılar, NETWORK FUARCILIK'ın ilgili kanun ve
yönetmeliklerin ka lımcı tara ndan ihlali nedeniyle idari makamların
uyguladığı idari para cezalarından ve yap rımlarından dolayı maruz
kaldığı bilumum zararlardan dolayı, NETWORK FUARCILIK'a ödemeyi
kabul ve taahhüt eder. Alt yüklenicilerinde bu sözleşmede yer alan
tüm yükümlülüklere uyması ka lımcının sorumluluğundadır.
Genel olarak ka lımcı, yürürlükteki düzenlemelere ve özellikle alt
yükleniciler, sağlık, emniyet ve yasa dışı çalışma konularında
sonradan çıkarılabilecek veya değiş rilebilecek diğer düzenlemelere
uygun hareket edecek r. Ka lım Sözleşmesi, ka lımcıların bu
düzenlemelerin ve “Ka lımcı Kılavuzunda” yer alan özel
düzenlemeler ile resmi kurumlarca, NETWORK FUARCILIK ve fuar
alanı işletmecisi tara ndan alınan kamu düzeni ve poli ka
tedbirlerine uygun hareket etmesini gerek rmektedir. Bu
düzenlemelerin, yukarıda belir len diğer hükümlerin veya başka
herhangi bir yasal gereksininim ka lımcı tara ndan herhangi bir
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şekilde ihlal edilmesi, NETWORK FUARCILIK tara ndan herhangi bir
tazminat, ücret iadesi veya sair ödeme yapılmadan ka lımcının
derhal geçici veya kalıcı olarak fuar dışına çıkarılmasına yol açabilir.
NETWORK FUARCILIK, yukarıda belir len bu düzenlemeleri ihlal
eden uygulamalara müdahale edebilir ve söz konusu düzenlemelerin
göze lmemesinin yol açabileceği sonuçlardan dolayı sorumluluk
kabul etmez. Ka lımcı, iş bu maddede belir len yükümlülüklerin
ihlali nedeniyle resmi makamların idari yap rımlarından ve üçüncü
taraf tazminat taleplerinden tek başına mesul olacak ve NETWORK
FUARCILIK bundan dolayı üçüncü taraﬂara veya resmi makamlara
herhangi bir ödeme yapması durumunda ka lımcı NETWORK
FUARCILIK tara ndan ödenen tutarın tamamını nakden ve defaten
NETWORK FUARCILIK'a ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İşbu ka lım
sözleşmesinin herhangi bir hükmünün herhangi bir kanun veya
yönetmelik çerçevesinde, tamamen veya kısmen yasa dışı, geçersiz
veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, söz konusu
hüküm veya hükmün aykırı olan kısmı, bu ölçüde, işbu ka lım
sözleşmesinin bir parçası değilmiş şeklinde mütalaa edilecek ancak iş
bu ka lım sözleşmesinin kalan kısmının yasallığı, geçerliliği veya
uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecek r.
MADDE 14 - KATILIMCI FİRMA STANT GÖREVLİSİ- Fuar süresince
is hdam edilecek personel fuar tarihinden 7 gün önce yazılı olarak
NETWORK FUARCILIK'a bildirilecek r. Ka lımcı, her bir stant için
yeterli personel is hdam etmek ve kendi personeli için isimlik ve
geçiş kar almakla yükümlüdür. İş bu ka lım sözleşmesi, ka lımcı ile
NETWORK FUARCILIK arasında, İş Kanunu ve ilgili mevzuatla
düzenlenen alt yüklenici ilişkisi kapsamında NETWORK FUARCILIK
ka lımcının personeline karşı müşterek ve müteselsil mesuliye ne
yol açan bir hukuki ilişki teşkil edecek şekilde yorumlanmayacak r. İş
bu sözleşmede yer alan hiçbir husus, ka lımcının stant görevlisini
NETWORK FUARCILIK'ın bir çalışanı veya temsilcisi kılacak veya böyle
bir ilişki tesis edecek şekilde yorumlanmayacak r. Ka lımcı, İş
Kanunu'na, Sosyal Güvenlik Kanunu'na ve tüm ilgili mevzuata uygun
hareket edilmesi de dâhil olmak üzere kendi personelinin
is hdamına ilişkin tüm konularda tek başına sorumlu olacak r. İş
Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve yasal mevzuat hükümleri
uyarınca, ka lımcının personeline karşı yükümlülükleri dolayısı ile,
NETWORK FUARCILIK'ın idari yap rımlara tabi tutulması, ödeme
yapması veya buna ilişkin bir uyuşmazlığın tara olması durumunda,
ka lımcı NETWORK FUARCILIK'ın tüm zararını herhangi bir davaya
konu olmadan tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.
MADDE 15 - SINIFLANDIRMA – Ka lımcılar, NETWORK FUARCILIK
tara ndan profesyonel kategorilerine göre gruplandırılır. Ka lımcılar
sadece izin talep etmiş oldukları ürünler için fuara ka labilirler.
Ka lımcılar, sadece bu kalemlere ilişkin katalog ve broşürleri fuarda
dağıtabilir.
MADDE 16 - KABUL EDİLEBİLİR NUMUNELER – Ka lımcı, fuara kendi
adına veya şirke adına ka lır. Ka lımcının kendi standında, kendi
ka lım sözleşmesinde belir len ve NETWORK FUARCILIK tara ndan
fuar nomenklatürüne tekabül etmiş olarak kabul edilen ürünler veya
hizmetler dışındaki ürünleri sunması halinde ka lımcı, fuardan
çıkarılabilir ve bu durumda NETWORK FUARCILIK'ın hiçbir ödeme
yükümlülüğü bulunmayacak r. Ka lımcı, önceden yazılı izin
olmadan, fuara ka lmayan ﬁrmaların veya bu ﬁrmaların ürünlerinin
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reklamını hiçbir sure e yapamaz. Ka lımcı, söz konusu izni tevsik
edici belgeyi, NETWORK FUARCILIK'a ka lım sözleşmesini
gönderirken ekleyecek r. Ka lımcı, kolilerin zamanında teslim
edilmesini sağlamak için her türlü tedbiri almakla sorumludur.
NETWORK FUARCILIK 'ın bu düzenlemelerin 26. maddesinde
belir len mesul olmama durumu bu konudaki gecikmelerin tüm
sonuçları için de geçerlidir.
MADDE 17 – YASAKLANMIŞ NUMUNELER – Patlayıcılar, ateşleyiciler
ve diğer tehlikeli veya zararlı maddelere izin verilmez. Ka lımcının
söz konusu yasağa aykırı hareket etmesi sebebi ile NETWORK
FUARCILIK' ın zarara uğraması halinde, Ka lımcı NETWORK
FUARCILIK'ın oluşan ve oluşacak tüm zararını tazmin edecek r. Söz
konusu maddeleri kendi standına ge ren herhangi bir ka lımcı ilk
talep üzerine bunları derhal fuar dışına çıkaracak r. Bu talebin yerine
ge rilmemesi halinde NETWORK FUARCILIK, daha sonradan
başla labilecek takibatlara halel ge rilmeksizin ve riski ka lımcıya ait
olmak üzere anılan malzemeleri dışarı çıkartmak için kendi
tedbirlerini alacak r. Diğer ka lımcıları veya NETWORK FUARCILIK'ı
rahatsız edebilecek herhangi bir cismin veya cihazın kurulumu veya
çalış rılması kesinlikle yasak r.
MADDE 18 - TAM VEYA KISMİ DEVİR YASAĞI –
Tahsis edilen stant veya alan sadece tahsis sahibi tara ndan işgal
edilecek r. Standın veya alanın tamamının veya bir kısmının
herhangi bir şekilde devri kesinlikle yasak r ve standın derhal
kapa lmasına yol açabilir ve NETWORK FUARCILIK bundan dolayı
ödeme iadesinde bulunmayacak r.
MADDE 19 - BROŞÜRLER, HOPARLÖRLER, ZİYARETÇİLERİ DAVET Broşürler ancak her bir ka lımcıya tahsis edilen stant veya alan
sınırları içerisinde dağı labilir. Hoparlörle tanı m yapmak kesinlikle
yasak r. Fuarda genel anonslar sadece ka lımcılara ve ziyaretçilere
ilişkin bilgilere yönelik r. Reklam veya kişisel duyurulara izin
verilmez. Fuar açılmadan önce, kendi stantlarında veya alanlarında
herhangi bir şekilde (CD, radyo, videogram, ﬁlm gösterimi, müzisyen,
şarkıcı, vs) müzik çalmak isteyen ka lımcılar, MESAM'dan, ilgili
meslek kuruluşundan veya eser sahibinden gerekli tüm yasal izinleri
alacak r. Ka lımcı, üçüncü taraﬂarın ﬁkri mülkiyet haklarının ihlal
taleplerinden dolayı NETWORK FUARCILIK'a tazmin edecek r.
NETWORK FUARCILIK 'dan izin almadan ka lımcı; standında par ,
davet, veremez, Dj, müzik grubu ge remez, normal şartlarda ses
düzeyi 70 dB üzerine çıkamaz. Bu kurala uymayan ka lımcının
standındaki güç kaynağı uyarısı yapıldıktan sonra kapa lacak r.
MADDE 20 - TABELALAR, POSTERLER – Tabela veya pano asmak için
özel olarak tahsis edilen ve talep üzerine ka lımcılara şema üzerinde
gösterilen yerler dışında reklam panosu veya tabela asılması yasak r.
Standın içine yerleş rilen ancak dışarıdan görülebilen pano veya
posterlerde NETWORK FUARCILIK'ın izni bulunmalıdır ve bu pano
veya posterlerde fuarın düzenine veya niteliğine aykırı unsurlar varsa
veya fuarın amacını veya karakterini taşımıyorsa NETWORK
FUARCILIK buna izni vermeyebilir. Aynı husus, fuar duvarlarında
ka lımcılar için temin edilen reklam panoları için de geçerlidir. Bu
düzenlemeye aykırı olarak yerleş rilen pano, tabela veya posterler
risk ve masraﬂarı ka lımcıya ait olmak üzere ve önceden haber
verilmeden NETWORK FUARCILIK tara ndan bulundukları yerden
kaldırılacak r.
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MADDE 21 - FOTOĞRAFLAR – FİLMLER – SES KAYDI – Fuar alanı
içerisinde profesyoneller tara ndan üre len fotoğraﬂara, video ﬁlm
ve müziklere NETWORK FUARCILIK'ın yazılı izniyle müsaade edilebilir.
Fuarın kapanışından i baren iki ha a içerisinde tevsik edici belge
veya kopyası NETWORK FUARCILIK'a sunulmalıdır. Bu izin, her zaman
için geri çekilebilir. NETWORK FUARCILIK, ziyaretçilerin fotoğraf veya
ﬁlm çekmelerini veya ses kaydetmelerini yasaklayabilir. Stantlarda
bulunan belirli nesnelerin resimlerinin çekilmesi ka lımcıların
talebiyle yasaklanabilir. NETWORK FUARCILIK, izin verilmiş olsa dahi
resim veya video çekiminden kaynaklanan ih laﬂar veya şikâyetler
bakımından hiçbir sorumluluk kabul etmez. Ka lımcılar, kendi
markalarının, logo ve ürünlerinin sunumları da dahil olmak üzere
fuarda kendi standını temsil eden tüm fotoğraﬂarın NETWORK
FUARCILIK tara ndan sadece kendi tanı m amacıyla kullanılmasına
izin verir. Bu izin beş yıl süreyle geçerlidir ve sadece ile şim, tanı m
broşürleri ve NETWORK FUARCILIK basın paketleriyle ilgilidir.
Ka lımcı, bu konuda herhangi bir ödeme alma hakkından ve
NETWORK FUARCILIK'ın tanı m malzemelerini kullanma
konusundaki haklarından feragat eder. Fotoğraﬂarın çoğal lmasına
veya sunumuna eşlik eden yorumlar veya başlıklar onun imajına veya
pres jine zarar vermeyecek r.
MADDE 22 - STANTLARIN GÖRÜNÜMÜ – Stantların görünümü
mükemmel ve kusursuz olmalıdır. Açılmış paketler, ambalajlar ve
stantlarda sunum amacıyla kullanılmayan kalemler ile personele ait
eşyalar ziyaretçilerin göremeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.
Stan a fuar ziyaret saatlerinde mutlaka yetkin bir kişinin
bulundurulması zorunludur. Ka lımcılar, süresi uza lsa dahi, fuar
sona ermeden kendi stantlarını sökemez ve kendi ürünlerini dışarı
çıkaramaz. Fuar ziyaret saatlerinde, sergilenecek ürünlerin üzerini
örtülü tutmak yasak r. Gece kullanılan örtüler ise ziyaretçiler
tara ndan görülmemeli ancak stant içerisinde görünmeyen bir yerde
muhafaza edilmelidir. NETWORK FUARCILIK, emniyet
düzenlemelerine aykırı olan kalemlerin üzerindeki örtüleri kaldırma
hakkını saklı tutar ve bundan kaynaklanabilecek zarar ziyandan hiçbir
sure e sorumlu olmayacak r. Ka lımcılar tara ndan is hdam edilen
ve fuara ka lan herhangi bir kişi uygun şekilde giyinmeli, her zaman
nazik olmalı ve uygun bir şekilde davranmalıdır. Ka lımcının
personeli ziyaretçilere veya diğer ka lımcılara bağırmamalı veya
onları herhangi bir şekilde rahatsız etmemelidir. Ka lımcılar veya
çalışanları koridorlarda dolanmamalı veya oyalanmamalıdır.
MADDE 23 - STANTLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI, HASAR, HAK
MAHRUMİYETİ- Ka lımcılar, kendilerine tahsis edilen stantları veya
alanları olduğu gibi kabul edecek ve bunları aynı şekilde muhafaza
edecek r. Stantlarda (dış görünüm, numaralama, temin edilen
yapıların yüksekliği, vs gibi) değişiklik yapılması kesinlikle yasak r.
Ka lımcılar, kendi cihazlarının tesislere, binalara, ağaçlara ve
üzerinde bulundukları yere verdiği her türlü zarar ziyandan sorumlu
olacak r ve zarar/ziyandan doğan tüm masraﬂarı tazmin etmeyi
kabul ve taahhüt eder. Ka lımcılar, kendi stantlarını, özellikle stant
konﬁgürasyonu ve emniyet kurallarının uygulanması bakımından
olmak üzere ka lımcı kılavuzunda yer alan düzenlemelere uygun
şekilde düzenleyecek ve donatacak r. Üstü açık standı bulunan
ka lımcılar, kendi yerlerine kurmak istedikleri yapılara ait çizimleri
NETWORK FUARCILIK'a sunacak r.
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MADDE 24 - ONAYLI YÜKLENİCİLER – Sadece NETWORK FUARCILIK
LTD. ŞTİ. tara ndan onaylanmış olan yükleniciler fuar için gereken
kurulum işlerini yapmaya ve ekipmanı temin etmeye yetkili olacak r.
Ka lımcı, temin edilen ekipmanın muhafazasını sağlayacak ve hasar
gören ekipmana Ka lımcıya bildirilecek ve akabinde bu ekipmana
ilişkin zarar Ka mcı Tara ndan karşılanacak r. Zararın giderilme şekli
her somut olayda taraﬂarın mutabaka ile belirlenecek r.
MADDE 25 - SU VE ELEKTRİK TEMİNİ- NETWORK FUARCILIK, su ve
elektrik dağı m şirketlerine ve fuar merkezine bağımlıdır. Bunlarda
herhangi bir nedenle veya süreyle kesin olması halinde hiçbir
sorumluluk kabul etmez.
MADDE 26 – ATIK İMHASI – NETWORK FUARCILIK, a k ayırma ve
imhası konusunda kaçınılmaz olarak tüm sektörleri kapsayan ilgili
kanun ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdür. Bu
nedenle NETWORK FUARCILIK, bunun doğasında var olan
masraﬂarın, vergi ve yükümlülüklerin tamamını veya bir kısmını
ka lımcılara yansıtma hakkını saklı tutar. NETWORK FUARCILIK
ayrıca, üre kleri a k miktarını kontrol al nda tutmalarının kendi
menfaatlerine olduğu konusunda ka lımcıları bilinçlendirmeyi de
taahhüt eder.
MADDE 27 - ZİYARET SAATLERİ– ERİŞİM VE DOLAŞIM - Stantlara,
ka lımcılar, ka lımcıların personeli ve ziyaretçiler tara ndan
“Ka lımcı Kılavuzunda” belir len gün ve saatlerde erişilebilir. Fuar
kapandıktan sonra elektrikler kesilecek ve ka lımcıların salonlara
girişi kesinlikle yasaklanacak r ve fuar alanı 30 dakika sonra
tamamen boşal lacak r. Ka lımcılar, fuar alanı işletmecisinin
düzenlemelerinde belir len tesislere, yerlere ve park alanına erişim
şartlarına uygun hareket edecek r.
MADDE 28 – OTOPARK – Otopark alanları, “Ka lımcı Kılavuzunda”
yer alan özel bir form kullanılarak ka lımcının talebi üzerine tahsis
edilir. Tesislerdeki otopark alanı Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi yöne mine ai r ve NETWORK FUARCILIK, Merinos Atatürk
Kongre Kültür Merkezi yöne minin talima üzerine ka lımcının
talebini reddedebilir.
MADDE 29 - FUAR KILAVUZU – Durum elverdiği takdirde NETWORK
FUARCILIK, ka lımcılara yönel len sorulara yanıt vermeye yönelik bir
kılavuz hazırlayacak r.
MADDE 30 - İKRAM STANTLARI – Fuarda tüke lecek yiyecek ve
içecekler NETWORK FUARCILIK veya fuar alanı işletmecisi tara ndan
tespit edilen catering şirketlerince sağlanacak r. Yüklenici, dilerse
fuar şartlarına uygun olmak kaydıyla çay ve yiyecek ikramını kendisi
yapacak r.
MADDE 31 - FUAR ALANINDAN AYRILMA – Tüm ka lımcılar, fuarın
kapanmasından i baren 24 saat içerisinde kendi numune ve
demirbaşlarını alacak ve (şayet ka lımcı veya yüklenicileri tara ndan
kurulmuş ise) stantlarını sökecek r. NETWORK FUARCILIK, yukarıda
belir len son tarihten sonra fuarda kalan eşya ve ekipmandan dolayı
kesinlikle sorumluluk kabul etmez ve ka lımcı, NETWORK
FUARCILI'ın ilk talebi üzerine bertaraf ve temizlik masraﬂarını
ödemekle yükümlüdür. NETWORK FUARCILIK, söz konusu eşya ve
makinelerin bir olaya neden olması halinde talep edebileceği
tazminat haklarına halel ge rmeksizin risk ve masra ka lımcıya ait
olmak üzere standın herhangi bir zamanda kaldırılmasını sağlama
hakkını saklı tutar.
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MADDE 32 - SÜRE VE FESİH – İşbu sözleşme, ka lım sözleşmesinin
Madde 4 uyarınca NETWORK FUARCILIK tara ndan kabul edilmesi
üzerine yürürlüğe girecek r ve taraﬂarın yükümlülükleri, işbu ka lım
sözleşmesi uyarınca yerine ge rildiği tarihte kendiliğinden sona
erecek r. Ka lımcının, işbu sözleşme çerçevesindeki
yükümlülüklerinin herhangi birini ihlal etmesi halinde NETWORK
FUARCILIK'ın makul bir süre tanımakla sözleşmeye aykırılığın
giderilmesini yazılı olarak talep etmesine rağmen Ka lımcı'nın bu
sürede aykırılığı gidermemesi halinde, NETWORK FUARCILIK yazılı
bidirimle herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olmadan işbu
sözleşmeyi derhal ve tek taraﬂı olarak feshetmeye yetkilidir.
Taraﬂarın her biri, diğer tara n tasﬁye edilmesi, iﬂas etmesi veya
alacaklılarıyla icra ve iﬂas mevzua uyarınca anlaşması, hakkında
kayyum tayin edilmesi, yediemin, tasﬁye memuru atanması, iﬂas,
konkordato veya benzer takip başla lması ve bu durumun 60 gün
içerisinde ortadan kaldırılmaması, sona erdirilmemesi veya
önlenmemesi veya faaliyetlerine son verme kararı alınması ve benzer
bir durumun meydana gelmesi halinde ihbarda bulunmaya gerek
olmadan Ka lım Sözleşmesini derhal feshedebilir veya askıya alabilir.
Aşağıda belir len iptal ücre nin NETWORK FUARCILIK'a peşin olarak
ödenmesi kaydıyla NETWORK FUARCILIK'a yazılı bildirimde
bulunmak sure yle ka lımcı işbu ka lım sözleşmesini kendi isteğiyle
tek taraﬂı olarak feshedebilir: (i)Ka lım sözleşmesinin fuar tarihinden
2 ay önce tek taraﬂı olarak feshedilmesi halinde NETWORK
FUARCILIK'a ka lım bedelinin %50'sine tekabül eden iptal ücre
ödenecek r. Fuar tarihinden 15 gün önceki iptallerde ka lım
bedelinin %80'i NETWORK FUARCILIK'a ödenmelidir. Bu sürelerden
sonra ka lımcı işbu sözleşmeyi tek taraﬂı olarak feshedemez.
MADDE 33 - ZEMİN ALANININ AZALTILMASI - ALANIN
KULLANILMAMASI – Stant alanının azal lması halinde 4000 TL
tutarında bir iptal ücre uygulanacak r. Fuar açılışından önceki gün
saat 10:00'a kadar işgal edilmeyen stantlar veya pozisyonlar işgal
edilmemiş sayılacak r ve kesin mutabakatla NETWORK FUARCILIK,
bunları kendi takdirine göre dilediği şekilde değerlendirme hakkına
sahip olacak r. Standın veya alanın işgal edilmemesi durumunda
NETWORK FUARCILIK, her kontrat başına tahsis edilen tüm zemin
alanına ve sipariş edilen hizmetlere tekabül eden iptal ücre ni alma
hakkına sahip olacak r.
MADDE 34 - SİGORTA VE MESULİYET – Ka lımcılar, kendi ürün ve
ekipmanlarının zarar veya hasarını teminat al na almak üzere
nakliye sigortası yap racak ve gerekli güvenlik tedbirlerini alacak r.
NETWORK FUARCILIK, ka lımcının ürünlerinin zarar veya hasar
görmesinden sorumlu değildir. Ka lımcı, masraﬂarı kendine ait
olmak üzere, fuara ka lımını ve ka lımcının veya personelinin diğer
ka lımcılara ve/veya onların çalışanlarına, NETWORK FUARCILIK'a,
fuar yeri işletmecisine ve üçüncü taraﬂara verdiği bilumum zararları
ka lımcı kılavuzunun hükümlerine göre teminat al na almak üzere
NETWORK FUARCILIK'ın kabul edeceği sigorta şirketlerine, minimum
tutarı, ilgili yılın zorunlu traﬁk sigortası limitlerine eşdeğer olan
üçüncü taraf mesuliyet sigortası yap racak r. Sigorta poliçelerinde
sigorta şirke veya Ka lımcı tara ndan NETWORK FUARCILIK'a
ve/veya NETWORK FUARCILIK'ın çalış ğı sigorta şirke ne rücu hakkı
kesinlikle hariç tutulacak r. Üçüncü taraf mesuliyet sigorta poliçesi,
ka lım sözleşmesinin NETWORK FUARCILIK tara ndan kabul edildiği
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ve Madde 4 uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten i baren [7 gün
içerisinde] NETWORK FUARCILIK'a sunulacak r. Stand alanında
değerli malzeme ka lımcı tara ndan bırakılmayacak r. Malzemenin
kaybı veya üçüncü şahıslar tara ndan izinsiz alınması durumunda
ka lımcı sorumludur.
MADDE 35 - ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERİLMESİ- Ayrıca, kendilerini
NETWORK FUARCILIK'a bağıtlayan sözleşmenin şahsi niteliğinden
dolayı ka lımcılar, fuarın özellikle ziyaretçiler ve diğer ka lımcılar
bakımından genel menfaatlerine uygun bir tutum benimseyecek r. Bu
bakımdan, NETWORK FUARCILIK veya diğer ka lımcılar ile bir ih laf
veya anlaşmazlık olması halinde ka lımcılar fuarın sorunsuz ve
pürüzsüz devam etmesini engelleyebilecek herhangi bir şey
yapmamayı taahhüt ederler. Herhangi bir kişinin fuarın pürüzsüz
gerçekleş rilmesini engelleyen bir tutum sergilemesi veya bu
düzenlemeleri ihlal etmesi halinde NETWORK FUARCILIK söz konusu
kişinin derhal fuar alanı dışına çıkarılmasını sağlayacak tedbirler
alabilir.
MADDE 36 –İLGİLİ KANUN VE YARGI YERİ - İş bu ka lım sözleşmesi,
Türkiye Cumhuriye Kanunlarına tabi olacak ve buna göre
yorumlanacak r. Ka lımcılar ile NETWORK FUARCILIK arasında ortaya
çıkan işbu sözleşmeden çıkacak ih laﬂar, Bursa Mahkemeleri ve İcra
Daireleri tara ndan ka sure e çözümlenecek r. Banka çekleri veya
kabul edilen ödemeler, iş bu yetkili mahkeme hükmünden bir feragat
teşkil etmeyecek r. İlgili kanun Türk kanunudur. .
MADDE 37 - ÖDEME – Herhangi bir depozito olmadan iade edilen
başvuru formları dikkate alınmaz. Teknik gereksinimlere ilişkin
siparişler, tüm önceki faturalar tam olarak ödeninceye kadar kayda
alınmaz. Teknik gereksinimlere ilişkin siparişler, bakiye ödemeyi tam
olarak yapmayan bir ka lımcıya teslim edilmez. Ka lım sözleşmesi
çerçevesindeki ödemeler şu şekilde yapılacak r: - Fuar ücre nin
%50'sine (yüzde elli) tekabül eden tutardaki peşinat, Madde 4 uyarınca
kayıt için sunulan ka lım sözleşmesiyle birlikte ödenmelidir. Bu ödeme
çek veya banka havalesiyle yapılabilir. Herhangi bir peşinat olmadan
iade edilen ka lım sözleşmesi dikkate alınmaz. NETWORK
FUARCILIK'ın başvuruyu reddetmesi halinde bu peşinat ka lımcıya
iade edilecek r. Ancak müşterinin vazgeçmesi halinde veya diğer
durumlarda ödeme yapılmayacak r. Ödemeler banka havalesiyle
yapılacak r. Ödemelerin banka havalesiyle döviz cinsinden yapılması
halinde ilgili ödeme, ödeme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası'nın geçerli olan döviz alış kuru üzerinden dönüştürülerek TL
cinsinden muhasebe ve fatura hesaplarında kullanılacak r. Ödemenin
Türk Lirası cinsinden yapılması halinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez
İş bu sözleşmenin taraﬂarı;
a) NETWORK FUARCILIK LTD. ŞTİ.
Bu sözleşmede kısaca “NETWORK FUARCILIK”
olarak anılacak r.
Ticari Merkezi: Çekirge Cd. No:51/4 16050, BURSA
Ticaret Sicil No: 8857
Vergi Dairesi: Çekirge
Vergi Hesap No: 6310701784

Kaşe ve İmza

Bankası'nın efek f döviz alış kuru temel alınarak ücret hesaplanacak ve
bu bedel bankaya ya rılacak r. Hesap Bilgileri: Ka lımcının temerrüde
düşmesi halinde NETWORK FUARCILIK, peşina n tamamına el
koyacak r. NETWORK FUARCILIK, yukarıda belir len ödeme planına
göre fatura tanzim edecek ve ka lımcı faturaları, faturayı almasını
izleyen 8 gün içerisinde ödeyecek r. Ka lımcı, tanzim tarihinden
i baren 8 gün geçen faturalara i raz edemez. Ka lımcı, i razlarını 8
gün içerisinde taahhütlü postayla bildirecek r. NETWORK
FUARCILIK'ın ödemeyi vadesinde alamaması halinde NETWORK
FUARCILIK, başka bir işleme gerek olmadan kaydı iptal edilmiş sayarak
kendisinin sair haklarına halel ge rilmeksizin işgal edilmemiş
pozisyonları dilediği şekilde kullanabilir. Kesin mutabakatla ve
NETWORK FUARCILIK, süre uza lmasını kabul etmedikçe, borçlu
olunan tutarın bir taksi e ödenmemesi, kalan bakiyelerin tamamının
kendiliğinden muaccel hale gelmesine ve ödenmemiş tutarın %15'ine
tekabül eden cezai şart ve aylık % 2 temerrüt faizi tahakkuk
e rilmesine yol açacak r. Yukarıdaki hususlara ilaveten ka lımcı
tara ndan önceden yapılan ödemeler ceza olarak kabul edilerek
ka lımcıya iade edilmeyecek r.
MADDE 38 - VERGİLER – İş bu sözleşmeden doğan damga vergisi dâhil
olmak üzere tüm vergi ve harçlar ka lımcı Ka lımcı tara ndan
karşılanacak r.
MADDE 39 - TAZMİNAT – Ka lımcı, bilhassa sigorta yap rmamak, fuar
alanını donatma şartlarına uymamak, emniyet kurallarına riayet
etmemek veya standı işgal etmemek, kabulde belir lenlere uymayan
ürünleri sunmak dâhil olmak üzere işbu ka lım sözleşmesinin ve
ka lımcı kılavuzunun hükümlerinin ihlal edilmesi nedeniyle NETWORK
FUARCILIK'ın ve üçüncü taraﬂarın maruz kaldığı maddi veya manevi
zararlardan dolayı NETWORK FUARCILIK'a tazmin etmekle yükümlü
olacak r.
MADDE 40 - DİĞER HÜKÜMLER - NETWORK FUARCILIK veya fuar
merkezinin kontrolü dışında herhangi bir üçüncü şahıs veya kurum
tara ndan veya terör olayları, doğal afet, olağanüstü hal ve diğer
mecburi sebeplerden dolayı fuarın 15 gün kala iptali durumunda fuar
ücre nin %80'i iade edilir. 48 saat kala veya fuar esnasında iptali
durumunda ücre n %20'si iade edilir.
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