Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.

Application Deadline
Son başvuru tarihi
10.08.2015
3 – 5 Kasım / November 2015
Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Center
Istanbul, Turkey
APPLICATION FORM / BAŞVURU FORMU
Please complete, sign and return the original Application Form and GTC with signature and stamp by mail to the Organizer with an English
version of the Company Certiﬁcate of the Tax Registration to the above address.
Lütfen, orijinal Başvuru Formunu ve GŞK’yı doldurduktan sonra ıslak imza ve mühür ile tamamlayarak posta yoluyla, Şirket Vergi Levhasının Türkçe versiyonu ile
birlikte yukarıdaki adresteki Organizatöre gönderin.

1. Exhibiting company details (please write clearly in capital letters only)
Fuara katılacak firma bilgileri (lütfen yalnızca büyük harf kullanarak açık bir şekilde yazın)

Company / Şirket ___________________________________________________________________________________________________
Person in charge of Texworld Istanbul

❑ Mr

❑ Ms ________________________________________________________

Texworld Istanbul sorumlusu

❑Bay

❑Bayan _______________________________________________________

Position / Görevi _____________________________________________________________________________________________________
Legally responsible person

❑ Mr ❑ Ms __________________________________________________________

Yasal sorumlu

❑ Bay ❑ Bayan _________________________________________________________

Position / Görevi _____________________________________________________________________________________________________
E-Mail / E-posta _____________________________________________________________________________________________________
(please note that all information related to Texworld Istanbul will be sent to this e-mail address / Texworld Istanbul ile ilgili tüm
bilgiler bu e-posta adresine gönderilecektir)

Address / Adres _____________________________________________________________________________________________________
City / Şehir

____________________________________________ Zip Code / Posta Kodu _____________________________________

Country / Ülke _____________________________________________________

Province / Bölge ______________________________

Phone / Telefon _____________________________________________________________________________________________________
Country Code / Ülke Kodu
Area Code / Alan Kodu
Number / Numara
Fax / Faks

_______________________________________________________________________________________________________
Country Code / Ülke Kodu
Area Code / Alan Kodu
Number / Numara

Company Website / Şirket Websitesi ____________________________________________________________________________________
Agents / Temsilciler
Name / İsim ______________________________ Country / Ülke ___________________________________________________________
Name / İsim ______________________________ Country / Ülke ___________________________________________________________
Company Foundation Date / Firma kuruluş tarihi __________________________________________________________________________
Number of Employees / Toplam çalışan sayısı ___________________________________________________________________________
a) in administration / yönetimde _____________________

b) in manufacturing / üretimde ___________________________________

c) in sales / satışta __________________________ d) in development – design / geliştirme – tasarımda ___________________________
Overall turnover for the last two years in US$ and running meters / Amerikan Doları ve metretül olarak son iki yıldaki toplam cironuz
2013 $_____________________________________________ running meters / metretül __________________________________________
2014 $_____________________________________________ running meters / metretül __________________________________________
This fair is organized with the inspection of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in accordance with the Law number 5174.
Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) denetiminde düzenlenmektedir.

2. Products that will be exhibited at Texworld Istanbul (indicate with a percentage)
Texworld Istanbul'da sergilenecek ürünler (yüzde olarak belirtiniz):

2.1 Fabrics / Kumaşlar
2.1.1. Silk / İpek

_____%

2.1.6. Denim / Denim

_____%

2.1.11. Functional Fabrics / Fonksiyonel kumaşlar

2.1.2. Cotton / Pamuk

_____%

2.1.7. Linen-Hemp / Keten-Kenevir

_____%

2.1.12. Embroidery-Lace / Brode-Dantel

_____%

2.1.3. Wool / Yün

_____%

2.1.8. Yarns/ İplik

_____%

2.1.13. Accessories / Aksesuarlar

_____%

2.1.4. Knitted fabrics / Örme

_____%

2.1.9. Fibers / Elyaf

_____%

2.1.14. Wool Blends / Yün Karışımlı

_____%

2.1.5 Prints / Baskılı

_____%

2.1.10. Silky aspects / İpek görünümlü

_____%

_____%

2.1.1 Our fabrics are for the following end-uses (indicate with percentage) / Kumaşlarımız, aşağıdaki nihai kullanımlar içindir (yüzde olarak belirtiniz)
2.1.1.1. Ladieswear / Bayan giyim

_____%

2.1.1.5. Sport and casual wear / Spor ve günlük giyim

_____%

2.1.1.2. Menswear / Erkek giyim

_____%

2.1.1.6. Swimwear and lingerie / Mayo ve iç çamaşırı

_____%

2.1.1.3. Children and infant’s wear
Çocuk ve bebek giyimi

_____%

2.1.1.7. Work wear / İş kıyafetleri

_____%

2.1.1.4. Young Fashion / Genç Giyim

_____%

2.1.1.8. Marriage-Coctail/ Gelinlik-Gece Kıyafetleri

_____%

2.2.1. Design, Style, Trends
Tasarım, Stil, Trendler

_____%

2.2.4. Logistics and supply chain management
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

_____%

2.2.2.. Trade Publisher / Sektörel Yayınlar

_____%

2.2.5. Others / Diğer

_____%

2.2 Others / Diğer

3. Please specify your product range / Lütfen ürün yelpazenizi belirtiniz

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4. Product information / Ürün bilgileri
Are you producing yarns and ﬁbers? İplik veya elyaf üretiyor musunuz?
if yes / evet ise: ❑ own use / firma içi kullanım

❑ no / hayır
❑ for sale / satış için

❑ yes / evet

Do you provide a full package service?

❑ no / hayır

❑ yes / evet

Bitmiş ürün hizmeti veriyor musunuz?

Are you a garment manufacturer? Konfeksiyon üreticisi misiniz?
if yes / evet ise:
❑ own collection / kendi koleksiyonumuz

❑ no / hayır
❑ yes / evet
❑ on demand / talep üzerine

Are you also a manufacturer of home and household textile?

❑ no / hayır

❑ yes / evet

Aynı zamanda ev ve ev tekstili üreticisi misiniz?

❑ no / hayır
❑ yes / evet
Çevre dostu kumaşlar kullanıyor musunuz?
if yes / evet ise:
Please specify / Lütfen açıklayın____________________________________________________________________________
Do you use eco- friendly fabrics?

5. Production – Capacities / Üretim - Kapasite
5.1 Spinning / İplik eğirme ___________________________

(number of spindles and annual capacity in tons)
(ton cinsinden ve iğ sayısı olarak yıllık kapasite)

5.2 Weaving / Dokuma

___________________________

5.3 Knitting / Örme

(number of looms and annual capacity in running meters)
(dokuma tezgahı sayısı ve metretül cinsinden yıllık kapasite)
_____________________________ (number of knitting machine and annual capacity in tons)

5.4 Printing / Baskı

______________________________

(örme makinesi sayısı ve ton cinsinden yıllık kapasite)

5.5 Production in meters 2013 / Metre bazında üretim 2013 _____________ 2014 ___________________________________
6. Minimum order quantity / Minimum sipariş miktarı
❑ 50 - 100 running meters / metretül
❑ 100 - 500 running meters / metretül

❑ + 500 running meters / metretül

7. Additional information / Ek Bilgi
7.1. Price range of main items from ___________ to________ / Ürünlerin fiyat aralığı: ____________ ile___________ arasında
7.2. Percentage of qualities, designs in a new collection per season / Sezon başına yeni koleksiyondaki kalite, tasarım yüzdesi
____%
7.3. Percentage of new colors per season (main color card) / Sezon başına yeni renk yüzdesi (ana renk kartı)
____%
7.4. Please list a few customer references / Lütfen bir kaç müşteri referansı yazınız:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

This fair is organized with the inspection of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in accordance with the Law number 5174.
Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) denetiminde düzenlenmektedir.

2. Products that will be exhibited at Apparelsourcing Istanbul (indicate with a percentage)
Apparelsourcing Istanbul'da sergilenecek ürünler (yüzde olarak belirtiniz):

2.1 Menswear / Erkek Giyim
_____% Sportwear / Sporgiyim

_____% Coats / Kaban

_____% Uniforms / Uniforma

_____% Shirting / Gömleklik

_____% Underwear / İç Giyim

_____% Knitwear / Triko

_____% Tailoring / Özel Üretim

_____% Swimwear / Mayo

2.2 Ladieswear / Bayan Giyim
_____% Sportswear / Spor Giyim

_____% Coats / Kaban

_____% Lingerie / İç Giyim

_____% Knitwear / Triko

_____% Suiting / Takım

_____% Swimwear / Mayo

_____% Uniforms / Uniforma

2.3 Childrenswear / Çocuk Giyim
_____ % Baby 0-18 months / Bebek 0-18 Ay

_____% Teenager 6-14 years / Ergen 6-14 yaş

_____ % Child 2-6 years / Çocuk 2-6 Yaş

_____% Knitwear / Triko

2.4 Fashion Accessories / Moda Aksesuarları
_____% Bags & Leather Goods / Çanta / Deri Ürünler

_____% Socks / Çorap

_____% Shoes / Ayakkabı

_____% Hats & Caps / Şapka

_____% Gloves & Scarves / Eldiven & Eşarp

_____% Ties & Bow Ties / Kravat

3. Please specify your product range / Lütfen ürün yelpazenizi belirtiniz
3.1 High end products / Yüksek Kalite Ürünler
3.2 Medium range products / Orta Kalite Ürünler
3.3 Mass market products / Kitle Pazar Ürünleri

_____% Other / Diğer

❑ No ❑ Yes
❑ No ❑ Yes
❑ No ❑ Yes

4. Product information / Ürün bilgileri
❑ No ❑ Yes
❑ No ❑ Yes
❑ No ❑ Yes
❑ No ❑ Yes

4.1 Contract Manufacturing / Fason Üretim
4.2 ODM – Original Design Manufacturing / Orjinal Tasarım İmalatı
4.3 Private Label / Özel Marka
4.4. Your own labels / Kendi Markanız

5. Which eco-standards / Ürün bilgileri
Are you a garment manufacturer? Konfeksiyon üreticisi misiniz?
if yes / evet ise:
❑ own collection / kendi koleksiyonumuz

❑ no / hayır
❑ yes / evet
❑ on demand / talep üzerine

Are you also a manufacturer of home and household textile?

❑ no / hayır

❑ yes / evet

Aynı zamanda ev ve ev tekstili üreticisi misiniz?

❑ no / hayır
❑ yes / evet
Çevre dostu kumaşlar kullanıyor musunuz?
if yes / evet ise:
Please specify / Lütfen açıklayın____________________________________________________________________________
Do you use eco- friendly fabrics?

5. Production – Capacities / Üretim – Kapasite
5.1 Spinning / İplik eğirme ___________________________

(number of spindles and annual capacity in tons)
(ton cinsinden ve iğ sayısı olarak yıllık kapasite)

5.2 Weaving / Dokuma

___________________________

5.3 Knitting / Örme

(number of looms and annual capacity in running meters)
(dokuma tezgahı sayısı ve metretül cinsinden yıllık kapasite)
_____________________________ (number of knitting machine and annual capacity in tons)

5.4 Printing / Baskı

______________________________

(örme makinesi sayısı ve ton cinsinden yıllık kapasite)

5.5 Production in meters 2013 / Metre bazında üretim 2013 _____________ 2014 ___________________________________
6. Minimum order quantity / Minimum sipariş miktarı
❑ 50 - 100 running meters / metretül
❑ 100 - 500 running meters / metretül

❑ + 500 running meters / metretül

7. Additional information / Ek Bilgi
7.1. Price range of main items from ___________ to________ / Ürünlerin fiyat aralığı: ____________ ile___________ arasında
7.2. Percentage of qualities, designs in a new collection per season / Sezon başına yeni koleksiyondaki kalite, tasarım yüzdesi
____%
7.3. Percentage of new colors per season (main color card) / Sezon başına yeni renk yüzdesi (ana renk kartı)
____%
7.4. Please list a few customer references / Lütfen bir kaç müşteri referansı yazınız:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

This fair is organized with the inspection of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in accordance with the Law number 5174.
Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) denetiminde düzenlenmektedir.

8. Booth packages / Stand paketleri
Booth package includes (the quantity of the booth equipment depends on the booth sizes)
Stand paketine dahil olanlar (stand malzemesi miktarı stand büyüklüğüne göre değişir)











Stand construction and dismantling / Stand kurulumu ve sökülmesi
Partition walls, carpeting / Bölme duvarları, halı döşemesi
Table and chairs, rod and/or shelves / Masa ve sandalye, askılık veya raf
Lighting system / Aydınlatma sistemi
Power supply / Elektrik Bağlantısı
Exhibitor badges / Katılımcı Yaka kartları
Catalogue Entry / Katalog girişi
Promotional visitor material / Ziyaretçi promosyon malzemesi
Participation in Trend Forum / Trend Alanına katılım

The package includes different types of equipment according to stand size. The EXHIBITOR agrees that the details of the equipments shall
be defined in the Exhibitor Manual which will be prepared by the ORGANIZER.
Stand paketi stand büyüklüğüne göre farklı türde ekipmanlar içerir. KATILIMCI ekipmanların ayrıntısının ORGANİZATÖR tarafından
hazırlanacak olan Katılımcı Kılavuzu’nda belirtileceğini kabul eder.
Participation fee / Katılım ücreti
❑
❑
❑
❑
❑

12 sqm package stand (minimum) / 12 m² 'lik stand paketi (minimum):
15 sqm package stand / 15 m²'lik stand paketi:
18 sqm package stand / 18 m²'lik stand paketi:
21 sqm package stand / 21 m²'lik stand paketi:
Corner Stand / Köşe standı:

4.200,00 Euro + 18% VAT / KDV
5.250,00 Euro + 18% VAT / KDV
6.300,00 Euro + 18% VAT / KDV
7.350,00 Euro + 18% VAT / KDV
10% additional fee will be applied
%10 köşe stand bedeli alınacaktır
___________________________________________________________________________________________________
Further stand extension possible per 3 sqm on the condition that the EXHIBITOR pays the related additional fees.
Price per sqm is 350,00 € + 18% VAT.
KATILIMCI’nın ilgili ek ücretleri ödemesi şartı ile, standı 3er metrekare katlarında büyütmek mümkündür.
Metrekare birim fiyatı 350,00 € + %18 KDV’dir.

9. Payment Plan / Ödeme Planı

%50 advance payment shall be paid to the ORGANIZER according to the advance payment invoice within 7 days of the issue date
of the proforma invoice, in compliance with the GTC.
Bu Taahhüde göre, %50 ön ödeme, faturanın kesim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, ön ödeme proforma faturasına göre ORGANİZATÖR'e
ödenecektir.



Balance payments shall be invoiced by the ORGANIZER and paid by the EXHIBITOR within 7 days of the balance invoice issue
date in conformity with this Undertaking.
Bakiye ödemeler, ORGANİZATÖR tarafından faturalandırılacak ve KATILIMCI tarafından faturanın kesim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bu
Taahhüde uygun olarak ödenecektir.



All payments must be completed before the opening of the fair.
Tüm ödeme işlemlerinin, fuarın başlamasından önce tamamlanması gerekmektedir.



All payments must be made to the bank account provided below. All bank charges, if any, are the responsibility of the applicant.
Tüm ödemeler, aşağıda verilen banka hesabına yapılmalıdır. Varsa tüm banka masrafları, başvuru sahibinin sorumluluğundadır .

Account Owner/ Hesap Sahibi:
Account/ Hesap:
SWIFT Code/ SWIFT Kodu:
IBAN No:
IBAN No:
Reference/ Referans:

Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd.Şti
HSBC Bank A.Ş., Mecidiyeköy Şube
HSBCTRIX
TR190012300706101497877399 (EURO Account / EURO Hesabı)
TR74 0012 300 706 1014978 28200 (TL Account / TL Hesabı)
Exhibitor Name & Invoice No./ Katılımcı Firma sahibi Adı ve Fatura No

10. Name of legally responsible person (please print Last Name and First Name) / Yasal olarak sorumlu kişinin adı (Lütfen Soyad ve Ad olarak
yazınız)

Name/ İsim:
_______________________________________________________________________________________
Position / Görevi: _______________________________________________________________________________________
We hereby accept that signing this document constitutes valid acceptance of this Undertaking including the undertaking on “counterfeiting”,
which we acknowledge having examined and the terms of which we expressly accept. We hereby agree to receive invoices.
İşbu belge ile, bu belgeyi imzalayarak, Katılımcının Taahhüdü ve "sahte ürünlere ilişkin sorumluluk” dahil tüm hükümleri incelediğimizi ve şartlarını kabul ettiğimizi
beyan ederiz. İşbu Taahhüdümüz ile fatura almayı kabul ediyoruz.
NAME OF COMPANY REPRESENTATIVE
ŞİRKET YETKİLİSİ

STAMP and SIGNATURE
KAŞE ve İMZA

DATE - TARİH

NAME OF MESSEFRANKFURT
REPRESENTATIVE – MESSEFRANKFURT
ŞİRKET YETKİLİSİ

STAMP and SIGNATURE
KAŞE ve İMZA

This fair is organized with the inspection of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey in accordance with the Law number 5174.
Bu fuar, 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ) denetiminde düzenlenmektedir.

GENEL ŞART VE KOŞULLAR
1.
GİRİŞ
1.1. Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.
(bundan sonra kısaca "ORGANİZATÖR" olarak anılacaktır)
Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No:50 Devres Han K-2/ S
34427 Beyoğlu, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 296 26 26
Faks: +90 212 296 83 11
E-posta: info@turkey.messefrankfurt.com
Katılımcı Şirket (“KATILIMCI” olarak anılacaktır), Başvuru Formunda belirtilen
tarihlerde gerçekleştirilecek olan Texworld Istanbul Fuarı’na (bundan sonra “FUAR”
olarak anılacaktır) katılımı konusunda iş bu Başvuru Formu ve GŞK’da (bundan sonra
ikisi birlikte “Taahhüt” olarak anılacaktır) yazılı hüküm ve koşulları aynen kabul etmiştir.
ORGANİZATÖR ve KATILIMCI beraber ”Taraflar” olarak anılacaktır.
1.2. Bu Taahhüdü imzalayan, Katılımcı Şirket adına bu Taahhüdü imzalamaya ve şirketi
temsil ve ilzama yetkisi bulunduğunu taahhüt eder.
1.3. Fuar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin, 5174 sayılı yasaya uygun olarak verdiği izinle
düzenlenmektedir.
2.
FUARA KATILIM
2.1. Bu Taahhüdün KATILIMCI tarafından imzalanarak ORGANİZATÖR’e gönderilmesi,
KATILIMCI’nın Fuar’a katılma başvurusunun ORGANİZATÖR tarafından kabul edildiği
anlamına gelmez. ORGANIZATÖR, başvuruları aldıktan sonra bunları onaylama veya
herhangi bir gerekçe gösterme yükümlülüğü olmadan reddetme, hususunda karar verir.
Şirketlerden gelen, Başvuru Formunda listelenen faaliyet ve ürünlere uygun olmayan kayıt
başvuruları sistematik olarak reddedilecektir. Başvurunun, ORGANİZATÖR tarafından
reddedilmesi durumunda, KATILIMCI’nın (varsa) peşin olarak ödemiş olduğu tutarlar,
KATILIMCI’ya aynen iade edilir. KATILIMCI, ORGANİZATÖR’ün KATILIMCI’ya karşı bu
bedeli iade etmek dışında herhangi bir nam altında tazminat vb. yükümlülüğü olmadığını
kabul eder.
2.2. KATILIMCI tarafından imzalanan Taahhüdün ORGANİZATÖR’e gönderilmesinden sonra,
KATILIMCI’nın Fuara katılma talebi ORGANİZATÖR tarafından otuz (30) gün içinde
reddedilmediyse KATILIMCI’nın FUAR’a katılma ve ilgili tüm bedelleri bu Sözleşmede
belirtilen süreler içinde ödeme yükümlülüğü doğar. KATILIMCI’nın 4.6. maddede belirtilen
haller dışında katılımı iptal ve/veya cayma vb. hakkı bulunmamaktadır. KATILIMCI
tarafından yapılan tüm iptal talepleri ORGANİZATÖR tarafından reddedilecektir.
3.
FUAR ALANI YERLEŞİMİ VE FUAR KATILIM KOŞULLARI
3.1. Fuar Yeri, Tarihi ve Süresi:
i. FUAR Salonu/Alanı, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye,
İstanbul, Türkiye'dedir.
ii. Fuar tarihleri, açılış ve kapanış saatleri, Fuar Alanına giriş kuralları Kullanıcı Klavuzunda
yer almaktadır. MÜŞTERİ bu Taahhüdü imzalamakla, ORGANİZATÖR, tarafından
Kullanıcı Klavuzunda duyurulan Fuara giriş saatleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan,
tüm kurallara uymak zorunda olduğunu kabul etmiştir.
iii. ORGANİZATÖR tarafından hazırlanan Kullanıcı Klavuzu bu Taahhüdün ayrılmaz bir
parçasıdır.
3.2. Standlar:
i.

ii.

iii.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
i.
ii.

KATILIMCI, ekli Başvuru Formunda belirtilen sergilenebilecek mal, hizmet ve ürünler
listesinde yer alanlar dışındaki ürünleri sergileyemez. KATILIMCI’nın ekli Başvuru
Formunda belirtilen/ürün ya da hizmet portföyünde yer almayan ürünleri sergilenmesi
durumunda, ORGANİZATÖR’ün söz konusu ürünleri FUAR alanı dışına çıkarma hakkı
vardır.
Fuarın kamuya açık olduğu saatlerde sergilenen ürünleri örtü altında bırakmak kesinlikle
yasaktır. Şayet KATILIMCI, bu madde hükümlerini dikkate almayarak, standlarda üzeri
örtülü herhangi bir ürün bırakırsa, ORGANİZATÖR'ün, bu örtüleri kaldırma hakkı saklıdır.
Bu durumda, ORGANİZATÖR, bundan kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan
herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.
ORGANİZATÖR, fuar çevresinde poster asma konusundaki münhasır hakkını saklı tutar.
KATILIMCI buna göre, sadece kendi şirketi ile ilgili poster ve işaretleri sadece kendi standına
koyabilir; başka herhangi bir poster, logo veya işarete izin verilmez. Tüm poster, logo ve
işaretler, genel dekorasyona ilişkin düzenlemelere uymak zorundadır.
Standın Kullanımı: KATILIMCI, sergileyeceği mal ve hizmetleri sadece kendisine ayrılan
alan içinde sergileyebilir. KATILIMCI kendisine verilen alanı herhangi bir hasara
uğratmadan kullanacaktır. Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak,
delik açmak, hasar verici işlemler yapmak, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme
kullanmak, zeminde herhangi bir zarar meydana getirmek yasaktır. KATILIMCI, stand
alanı içerisinde ve fuar alanında meydana getirebileceği hasarları ayrıca bir tespit, ihtar
ve ihbara gerek kalmaksızın ORGANİZATÖR’ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden
ödemekle yükümlüdür. ORGANİZATÖR’ün, hasar tazmin edilmeden KATILIMCI’nın
FUAR alanından çıkışını engelleme hakkı vardır.
Mal Giriş-Çıkışı: FUARIN açık olduğu saatler içerisinde ORGANİZATÖR’den izin
alınmaksızın hiçbir şekilde mal girişi ve çıkışı yapılamaz. KATILIMCI, FUAR süresi
uzatılsa dahi, fuar sona ermeden standını boşaltamaz ve stand alanında her daim en az
bir (1) stand görevlisi bulundurmak zorundadır.
Fuarın Sona Ermesi-Çıkış: KATILIMCI, ORGANİZATÖR tarafından belirlenen ve
duyurulan dönemlerde Standı boşaltmayı taahhüt eder. KATILIMCI boşaltım esnasında
en az bir (1) adet stand görevlisini stand alanında hazır bulundurmakla yükümlüdür.
ORGANİZATÖR tarafından belirlenen zaman içinde FUAR alanını boşaltmamış
KATILIMCI’nın tüm malzemeleri, mal ve ürünleri, önceden herhangi bir uyarıya gerek
kalmaksızın bizzat ORGANİZATÖR veya görevlendireceği kişiler tarafından alan dışına
çıkarılır. ORGANİZATÖR’ün alan dışına çıkartılan malzemeyi koruma ve kollama
yükümlülüğü yoktur. Bu esnada oluşacak masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu
KATILIMCI’ya aittir. KATILIMCI, standı öngörülen tarih ve saate kadar boşaltmama ya da
standın tahliyesi ile malzemelerin alan dışına çıkartılmasıyla ilgili ORGANİZATÖR
tarafından yapılan her türlü masraftan bizzat sorumludur.
Dekorasyon - Demirbaşlar ve teçhizatlar
ORGANİZATÖR, Fuar alanının genel dekorasyonunda sorumlu olacaktır.
Münferit standların dekorasyonu, KATILIMCI tarafından, tamamen kendi sorumluluğunda ve
yükümlülüğünde gerçekleştirilecek ve talep üzerine KATILIMCI’ya gönderilecek olan ve
ORGANİZATÖR tarafından düzenlenen yönetmelikler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
1. PREAMBLE
1.1. Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.
(shall be hereinafter referred to as the “ORGANIZER”)
Ömer Avni Mahallesi, İnönü Caddesi, No:50 Devres Han K-2/ S
34427 Beyoğlu, İstanbul – Türkiye
Tel: +90 212 296 26 26
Faks: +90 212 296 83 11
E-posta: info@turkey.messefrankfurt.com
The Participating Company, whose full name/business name and address is provided
in the Application Form attached to this Agreement, (shall be hereinafter referred to as
the “EXHIBITOR”) has agreed on participation to the Texworld Istanbul Fair to be
organized on the dates provided in the Applicateion Form (shall be hereinafter referred to
as the “FAIR”) under the terms and conditions written in this Application Form and GTC
(shall be hereinafter referred together as the “Undertaking”). The ORGANIZER and the
EXHIBITOR are together referred to as the “Parties”.
1.2. The signatory of this Undertaking hereby undertakes that he is authorized to sign on
behalf of the Participating Company and to represent and bind the company.
1.3. This fair is organized with the permission of the Union of Chambers and Commodity
exchanges of Turkey in accordance with the law number 5174.
2.
ADMISSION TO THE FAIR
2.1. The submission of this Undertakingsigned by the EXHIBITOR to the ORGANIZER does
not constitute acceptance of the application of the EXHIBITOR by the ORGANIZER for
participation in the Fair. The ORGANİZER receives applications and decides whether to
approve them or refuse them without any obligation to give reasons for their decision.
Applications for registration from companies whose activities or products do not
correspond to those listed in the Application Form will be systematically refused. If an
application is refused by the Organizer, the advance payment of the EXHIBITOR (if any)
shall be returned to the EXHIBITOR. The EXHIBITOR agrees that the ORGANIZER shall
not be liable for any form of compensation towards the EXHIBITOR under any name
whatsoever.
2.2. In case participation request of the EXHIBITOR is not refused by the ORGANIZER witin
thirty (30) days upon the receipt of this Undertaking signed by the EXHIBITOR, the
EXHIBITOR becomes entitled to participate in the Fair and pay the related Fees within the
periods stated in this Agreement. The EXHIBITOR does not have any right to cancel and/
or withdraw its participation to the Fair other than the exceptions defined in Article 4.6.
Requests by the EXHIBITOR for cancellation will be refused by the ORGANIZER.
3.
FAIR GROUND SETTLEMENT AND CONDITIONS FOR FAIR PARTICIPATION
3.1. Fair Place, Date and Period:
The Fair Hall/Ground is in Lütfi Kırdar International Convention and Exhibition Centre,
Harbiye, Istanbul, Turkey.
ii. The fair dates, opening and closing hours and rules for access to the Fair Ground details
are stated on the Exhibitor Manual. By signing this Undertaking, the EXHIBITOR agrees
to comply with the rules including but not limited to hours of access to the Fair Ground
announced by the ORGANIZER on the Exhibitor Manual.
iv. The Exhibitor Manual prepared by the ORGANIZER is an inseperable part of this
Undertaking.
3.2. Booths/Stands:
i. The EXHIBITOR shall not exhibit goods, products and services which are not included in
the list of items that may be exhibited in the attached Application Form. If the EXHIBITOR
exhibits products not given in in the attached Application Form or in the company's service
portfolio, then the ORGANIZER is entitled to remove such products outside the FAIR
Ground.
ii. Leaving items on display under cover during hours when the Fair is open to the public
is strictly forbidden. If the EXHIBITOR ignores the provisions of this clause and leaves
any form of covering over objects on display, the ORGANIZER reserves the right to
remove such covering. In this event, the ORGANIZER cannot be held liable in any way
for any loss or damage that may result from this.
iii. The ORGANIZER reserves the exclusive right to afﬁx posters in the exhibition precincts.
The EXHIBITOR may accordingly only put up posters, logos and signs relating to their
own company, and then only on their own stand; no other posters or signs are permitted.
All posters, logos and signs must comply with the regulations concerning general
decoration.
3.3. Use of the stand: The EXHIBITOR may exhibit goods and services that he will exhibit
only within the area designated to the EXHIBITOR. The EXHIBITOR shall make use of
the area reserved to the EXHIBITOR without causing any damage. It is forbidden to nail
and drill walls, wall panels and aluminium materials, to perform damaging actions, to use
any adhesives other than double sided tape and to cause any damages to the floor. The
EXHIBITOR is liable to pay any damages that the EXHIBITOR may cause within the stand
zone and the fair ground by the amount as communicated by the ORGANIZER to the
EXHIBITOR with no need for any further survey, notice and warning. The ORGANIZER is
entitled to prevent exit of the EXHIBITOR from the Fair Ground unless the damages are
indemnified.
3.4. Entry and Exit of Goods: No entry and exit is allowed for goods without the authorization
of the ORGANIZER during the hours when the fair is open. The EXHIBITOR may not
evacuate the stand before the Fair is over even if the Fair period is extended and has to
make at least one (1) stand official available at the stand area at all times.
3.5. End of the Fair and Exit: The EXHIBITOR undertakes to evacuate the Stand with the
periods determined and announced by the ORGANIZER. The EXHIBITOR is obliged to
make at least one (1) stand official available in the stand area throughout the evacuation
process. All materials, goods and articles of the EXHIBITOR who fails to evacuate the
FAIR Ground within the time period determined by the ORGANIZER, shall be removed
from the area by the ORGANIZER in person or by those to be designated by the
ORGANIZER with no need for any prior warning. The ORGANIZER is not liable to protect
and safeguard the materials removed from the area. The responsibility to arise due to any
expenses, damages and losses to arise during such time shall belong to the EXHIBITOR.
The EXHIBITOR is actually responsible for any expenses to be incurred by the
ORGANIZER due to the failure to vacate the stand by the specified date and time or due
to evacuation of the stand and removal of the materials from the area.
i.

KATILIMCI, açılış gününden önce kendi standının dekorasyonunu bitirmiş olmalı ve ürün
teşhirlerini kurmuş olmalıdır.
iii. ORGANİZATÖR’ün yönetmeliklerinin genel hükümlerine uygun olmayan herhangi bir
dekorasyon, ancak detaylı ölçümler veya bir modelle planların sunulmasının ardından,
yazılı bir izin verilirse kabul edilecektir. Fuarın düzenlendiği bina için geçerli yönetmelikler
de ayrıca standlar için uygulanacaktır.
iv. ORGANİZATÖR, Fuarın genel görünümünü bozan veya komşu katılımcı firmaları veya
ziyaretçileri rahatsız eden veya ORGANİZATÖR'e önceden sunulan modele uymayan
herhangi bir dekorasyonun kaldırılmasını veya değiştirilmesini talep etme hakkını saklı tutar.
3.7. Ürün Satışı, Broşür Dağıtımı ve Poster Kullanımı:
i. Fuar süresi boyunca, Fuar alanında alıcıya anında teslimat içeren Satışlar kesinlikle
yasaktır. Bu
şekilde satış yapılması halinde ORGANİZATÖR standı kapatma yetkisine sahiptir. Stand
kapatıldığında KATILIMCI hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan, doğrudan veya dolaylı zarar,
kar ve/veya kazanç kaybı, talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında
oluşacak her türlü masraf KATILIMCI’ya aittir.
ii. KATILIMCI, standında sadece her türlü broşür, sirküler, katalog, el ilanı, hediye veya objeler
dağıtabilir. ORGANİZATÖR'ün önceden yazılı onayı olmadan, sergilenmeyen ürünlerle ilgili
herhangi bir bilgi materyali dağıtılmayacaktır.
iii. KATILIMCI, sadece, ekli Başvuru Formunda belirtilen malzeme, ürün veya hizmetleri
kendi standında sunabilir.
3.8. Görsel- İşitsel Unsurların Kullanımı:
i.
Herhangi bir ışıklı veya hoparlörlü reklam veya tanıtım, şov veya animasyon gösteri için
önceden ORGANİZATÖR'den yazılı onay alınacaktır. ORGANİZATÖR, komşu firmaların
rahatsız olması, ziyaretçilerin rahat hareket edememesi veya etkinliğin genel olarak
kesilmesi durumunda, verdiği izni herhangi bir zamanda kısmen ve/veya tamamen geri
çekebilir, değiştirebilir. KATILIMCI Ses ve ışık seviyeleri konusunda ORGANİZATÖR’ün
belirleyeceği talimatlara ve kriterlere uyacaktır.
ii.
Stand dâhilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerden çıkan sesin standın içine
dağılacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. Hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu
olmadığı takdirde ORGANİZATÖR görevlilerinin hoparlörleri stand içine çevirme ya da
etkinliği durdurma ve iptal etme hakkı vardır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin
yansıması stand alanının dışına taşamaz. Aksi halde ORGANİZATÖR görevlilerinin
gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand sınırından 1 metre uzaklıkta ses düzeyinin 85
dB’yi aşması durumunda, ORGANİZATÖR görevlileri KATILIMCI’yı önce uyaracak ve
sesi 85 dB’nin altına çekecektir. Uyarılar sonuç vermez ise ORGANİZATÖR görevlilerinin
etkinliğe müdahale, KATILIMCI’ya sağlanan stand elektriğini süreli ya da tümden
kapatma hakkı vardır. Sözkonusu ekipmanların fuar alanı dışına çıkarılmaması
durumunda stand elektriği kesilir ve bir daha verilmez. Stand Alanı ve/veya Fuar alanı
genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle yaşanacak hasarlardan ORGANİZATÖR sorumlu
değildir. Burada belirtilen azami ses seviyesi ORGANİZATÖR tarafından her zaman tek
tarfalı olarak değiştirilebilir.
3.9. Yayın ve Kayıt:
i.
Açık ve kapalı fuar alanı içinden her türlü sesli, görsel ve yazılı yayın hakkı (radyo, TV,
vs.) münhasıran ORGANİZATÖR’e aittir. KATILIMCI’nın yayın için ORGANİZATÖR’den
yazılı izin alınması şarttır. İzinsiz yayın halinde yayın araçları fuar alanına sokulmaz.
KATILIMCI ve/veya ziyaretçilerin Fuar alanında fotoğraf, film çekmeleri, ses kaydı vb.
dijital kayıt yapmaları yasaktır. ORGANİZATÖR, yetkisiz kayıtlar yapmak için kullanılan
herhangi bir cihaza el koyma hakkını saklı tutar. Şu kadar ki ORGANİZATÖR, Fuar
esnasında bu tür çekimler yapabilir.
ii.
Fotoğraf ve videolar, etkinlik sırasında ORGANİZATÖR ve/veya görevlendireceği üçüncü
kişiler tarafından çekilecektir. KATILIMCI, bu kayıtlarla ilgili olarak ORGANİZATÖR'e
önceden izin verdiğini kabul ve beyan eder. Standları ve ayrıca KATILIMCI tarafından kendi
standlarında sergilenen logo, marka ve modelleri gösteren bu fotoğraf ve videolar, ticari
uygulamalar ile tutarlı olarak, Messe Frankfurt GmbH ve/veya iştiraklerini yazılı mecralarda
veya internette, tüm pazarlama materyalleri ve faaliyetlerinde, yazılı ve/veya dijital formatta
tanıtmak için kullanılabilir. KATILIMCI, kendisi ve çalışanları adına bu hükmü açıkça kabul
eder. Standlardaki belirli nesneleri resmini çekmek veya filme almak, KATILIMCI’nın yazılı
talebi durumunda yasaklanabilir.
3.10. Temizlik: ORGANİZATÖR, FUAR alanı genel ve koridor temizliğinden sorumludur.
Stand içleri her daim düzenli ve temiz olmalıdır; stand içi temizlik KATILIMCI’ya aittir.
KATILIMCI, fuar bittiğinde stand alanını fuar girişinde teslim aldığı hali ile teslim etmelidir.
Aksi takdirde alanın temizlenmesi sırasında oluşacak masrafları ayrıca bir tespit, ihtar ve
ihbara gerek kalmaksızın ORGANIZATÖR’ün kendisine bildirdiği rakam üzerinden
ödemekle yükümlü olacaktır.
3.11. Lojistik:
Sergi mallarının fuar standına getirilmesi ve götürülmesi, boş ambalaj malzemelerinin
depolanması, kaldırma ve taşıma ekipmanlarının kullanımı, paketleme ve çözme için
personel istihdamı, sergi mallarının kurulumu ve ambalajlarının açılması ve bu bağlamdaki
diğer faaliyetler, münhasıran KATILIMCI’nın sorunu olacak ve onun tarafından
karşılanacaktır. ORGANİZATÖR’ün bu konuda herhangi bir sorumluluğu yoktur. Malların
ve sergi malzemelerinin fuar yerinde taşınması tamamen etkinliğin resmi taşıma şirketine
verilmiştir. Taşıma şirketi, Fuardan önce hizmetlerinin fiyatını, şart ve koşullarını
belirtmelidir. Sergilenen mal ve materyallerin teslimatı ancak, önceden belirlenen ve
duyurulan kurulum tarih ve saatlerinde yapılabilir. KATILIMCI, ORGANİZATÖR’ün sergi
mallarını, Fuar alanında teslim alan olarak belirtilemeyeceğini ve ORGANİZATÖR’ün
nakliye, teslim vb. dahil bu işlemlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul
etmiştir.
ii.
KATILIMCI, yurtdışından gelen mal ve ürünlerle ilgili gümrük formalitelerinin
gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır.
ORGANİZATÖR, bu tür formalitelerden
kaynaklanan herhangi bir sorunun yükümlülüğünü kabul etmez.
3.12. KATILIMCI, ORGANİZATÖR’ün önceden yazılı olarak onay vermesi halinde dışarıdan
alacağı hizmetler için, hizmeti verecek firmanın ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alarak
gerekli belgeleri tamamlayacağını kabul ve taahhüt eder. İzinlerin alınmamış olmasından
ya da belgelerin eksik olmasından ORGANİZATÖR’ün sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.13. Denetim: KATILIMCI, ORGANİZATÖR veya temsilcilerinin her zaman FUARA katılıma
ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile KATILIMCI’nın FUARA yönelik
diğer faaliyetlerini denetleme, iş bu Sözleşmeye uygunluğunu kontrol etme hakkı
olduğunu kabul eder.
3.14. Sağlık ve Emniyet: KATILIMCI, fuar mahallerinde çalışırken veya FUAR süresince
çalışanlarına ve ziyaretçilere sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı sağlamakla sorumlu
olacaktır. KATILIMCI, kendi personelinin, taşeronlarının, ORGANİZATÖR personelinin ve
üçüncü şahısların sağlık ve emniyetlerini, FUAR süresince yürütülen çalışmalardan
kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacaktır. KATILIMCI, asgari sağlık ve emniyet
koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve tehlikeleri derhal ORGANİZATÖR’e
rapor edecektir. KATILIMCI, işyeri emniyeti kurallarına, mevzuata ve FUAR alanı
kurallarına uymama nedenleriyle gerek kendi personeline karşı gerekse ORGANİZATÖR
personeli ya da 3. Şahısların mal ve canına karşı meydana gelebilecek her türlü zarar ve
ziyandan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
3.15. Yanıcı-Patlayıcı Malzeme Kullanımı: LPG, kaynak tüpü, reklam balonları ve benzeri
yanıcı ve patlayıcı maddelerin FUAR alanına getirilmesi ve kullanılması kesinlikle
yasaktır. Aksi takdirde ORGANİZATÖR ve/veya fuar alanı sorumluları devreye girecek
ve söz konusu unsurları FUAR alanı dışına çıkaracaktır. Özel olarak izin verilen alanlar
hariç olmak üzere sigara içmek kesinlikle yasaktır.
3.16. İlan: Fuar kataloğuna bilgi girişi için ilan edilen son gönderi tarihine kadar bilgi
göndermeyen katılımcılar için, katalog sayfasına bu Sözleşmede bulunan iletişim bilgileri
yerleştirilecektir. ORGANİZATÖR, yayınlayabileceği katılımcı firma listelerinde meydana
gelebilecek herhangi bir ihmal, yanlışlık, çoğaltma hatası, yanlış basım veya diğer bir
sorundan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.
i.

3.6. Decoration - Fixtures and ﬁttings
i. The Organizer will be responsible for the general decoration of the Fair hall.
ii. The decoration of individual stands will be carried out by the EXHIBITOR on their own
responsibility and liability, taking into account the regulations drawn up by the
Organizer, which will be sent to the EXHIBITOR on request. The EXHIBITOR must
have ﬁnished decorating their stands and setting up their product displays the day
before the opening day.
iii. Any decorations that do not comply with the general provisions of the ORGANIZER’s
regulations will only be accepted if written permission has been given, following
presentation of plans with detailed measurements or a model. The regulations
applicable to the building in which the Fair is held also apply to stands.
iv. The ORGANIZER reserves the right to request the removal or modiﬁcation of any
decoration which is detrimental to the general appearance of the Fair or inconveniences
neighbouring exhibitors or visitors or does not conform with the model submitted in
advance to the ORGANIZER.
3.7. Product Sales and Handing Out Brochures:
i. Throughout the FAIR time, Sales involving immediate delivery to the purchaser in the Fair
Hall are strictly prohibited. In case of such sale, the ORGANIZER is entitled to close down
the stand. When the stand is closed down, the EXHIBITOR may not demand any fees,
expenses and damages, losses, direct or indirect losses, loss of profit and/or income, and
any charges to occur during closing of the stand shall be payable by the EXHIBITOR
ii. The EXHIBITOR may distribute circulars, brochures, catalogues, leaﬂets, gifts or objects
of any kind on their own stand only. No information material on items not on display
may be distributed without the ORGANIZER’s prior written consent.
iii. The EXHIBITOR may offer only the materials, products or services listed on the
Application Form attached, on their stands.
3.8. Use of Audio-Visual Elements:
i.
Any illuminated or loudspeaker advertising, or any attraction, show or animated
display, must ﬁrst be submitted to the ORGANIZER for written approval. The
ORGANIZER may partially and/or fully withdraw, change their authorization at anytime if
neighbouring exhibitors are inconvenienced, if visitors are unable to move about freely,
or if the event is disrupted in general. The EXHIBITOR shall act in compliance with the
regulations and criterias determined by the ORGANİZER regarding the lightining and
volume levels.
ii.
If loudspeakers are to be used within the stand, such loudspeakers should be placed so
that the sound will be dispersed within the stand. The loudspeakers shall face inside the
stand. Otherwise, the ORGANIZER is entitled to position the loudspeakers in a manner
to face inside the stand or suspend or cancel the event. If a visual show is to take place,
then such show may not be reflected outside the stand area. Otherwise, the officials of
the ORGANIZER are entitled to intervene in the show. If the volume exceeds 85 dB 1
meter to the stand territory, then the officials of the ORGANIZER shall first warn the
EXHIBITOR to keep the volume below 85 dB. If the warnings fail, then the officials of the
ORGANIZER are entitled to intervene in the event and to turn off the stand power
provided to the EXHIBITOR for a certain period or permanently. If such equipment is not
removed outside the Fair Ground, then the stand power shall be cut and shall not be
provided again. The ORGANIZER is not responsible for any damages to be experienced
due to power failure in the Stand Area and/or a general power failure in the Fair Ground.
This maximum volume range stated herein may be ammended anytime unilaterally by
the ORGANIZER.
3.9. Broadcasting and Recording
i.
The rights relating to any audio and visual broadcasts (radio, TV, etc.) from open and
enclosed fair ground are solely belong to the ORGANIZER. It is mandatory for the
EXHIBITOR to receive written authorization for broadcasting from the ORGANIZER. In
case of any unauthorized broadcasting, then the broadcast vehicles shall not be allowed
to the fair ground. It is forbidden for the EXHIBITOR and/or the visitors to take
photographs, filming, sound recording and digital recording by any means in the Fair
Ground. The ORGANIZER reserves the right to conﬁscate any apparatus used to make
unauthorized recordings. However, the ORGANIZER is entitled to make such recordings
throughout the Fair.
ii.
Photographs and videos will be taken on site during the event by the ORGANIZER
and/or by third parties authorized by the ORGANIZER. The EXHIBITOR agrees and
undertakes that it has given prior consent to the ORGANIZER regarding such recordings.
These photographs and videos, which may feature people on stands, as well as logos,
brands and models presented by the EXHIBITOR on their stand, may be used
consistent with commercial practices, to promote Messe Frankfurt GmbH and/or all its
affiliates in printed form or on the Internet in all their marketing materials and activities
in written and/or digital format. The EXHIBITOR expressly agrees to this on its own
behalf and on behalf of their employees. The photographing or ﬁlming of speciﬁc objects
on stands may be prohibited if the EXHIBITOR request in writing.
3.10. Cleaning: The ORGANIZER is responsible for general and corridor cleanliness in the
FAIR Ground. The boots must be kept clean and tidy at all times; the EXHIBITOR is
responsible for the stand cleanliness. The EXHIBITOR should deliver the stand area in
the condition taken over when entering the fair. Otherwise, the EXHIBITOR shall be
obliged to pay any expenses to arise when cleaning the area by the amount as
communicated by the ORGANIZER with no need for any additional survey, notice and
warning.
3.11. Logistics:
i.
The transport of the exhibition goods to the Fair stand and back, the storage of
empty packing materials, the use of lifting and transport equipment, the employment
of personnel for packing and unpacking, the setting-up of the exhibition goods and
their repackaging and other activities in this context shall be the concern and at the
costs of the EXHIBITOR exclusively. Any liability whatsoever on the part of the
ORGANIZER shall be excluded. The transport of exhibits and goods at the fairground
is solely assigned to the official freight forwarder of the event. The freight forwarder
has to state the prices, and terms and conditions for its services before the Fair. Delivery
of the exhibition goods and materials can only be done during the pre- determined and
announced set-up dates and hours. The EXHIBITOR agrees that the ORGANIZER
cannot be designated as the recipient of the exhibition goods of the EXHIBITOR in the
Fair Ground and shall not be held liable from any action with regards to such process
including transportation and delivery.
ii.
The EXHIBITOR will be responsible for handling customs formalities concerning
materials and products arriving from abroad. The ORGANIZER cannot accept any
liability for any problems that may arise from such formalities.
3.12. For the outsourced services which are priorly approved in writing by the ORGANIZER,
the EXHIBITOR hereby agrees and undertakes that the firm that will provide the service
will receive authorization from the relevant organizations and institutions and will
complement the necessary documentation. The ORGANIZER has no responsibility for
not obtaining the authorizations or not completing the documents.
3.13. Audit: The EXHIBITOR hereby agrees that the ORGANIZER is always entitled to audit
the ORGANIZER or the representatives thereof with respect to the records regarding
participating in the FAIR, the goods and services exhibited and the other activities of the
EXHIBITOR relating to the FAIR as well as to audit the compliance thereof with this
Agreement.
3.14. Health and Safety: The EXHIBITOR shall be responsible for ensuring a healthy and safe
work environment for the visitors and the employees of the EXHIBITOR while working at
the Fair Ground or throughout the FAIR period. The EXHIBITOR shall safeguard health
and safety of his own personnel and subcontractors of the EXHIBITOR as well as the
personnel of the ORGANIZER and third parties against the hazards arising out of the

3.17. Mevzuata ve FUAR Düzenlemelerine Uygunluk: KATILIMCI, kendi sergileyeceği
ürünlerin, kullanacağı malzemenin, çevre ve insan sağlığıyla ilgili mevzuata, idari
düzenlemelere aykırı olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. KATILIMCI, bu Sözleşme
kapsamında Fuardan yararlanırken her türlü mevzuata ve idari düzenlemelere uygun
davranmayı da taahhüt etmiştir. KATILIMCI FUAR’ın sağlıklı ve ORGANİZATÖR’ün
standartlarına uygun sürdürülebilmesi için ORGANİZATÖR’ün yayınladığı/yayınlayacağı
ve/veya duyurduğu/duyuracağı FUAR yönetim ilk ve kurallarında uymayı taahhüt etmiştir.
3.18. ORGANİZATÖR, Fuar’ın niteliğine göre, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir
neden belirtmeksizin, Fuar ziyaretçileri ile ilgili çeşitli kısıtlamalar getirme hakkını saklı
tutar. ORGANİZATÖR tarafından düzenlenen veya kabul edilen bir giriş kartı sunmadan,
hiç kimse, sergi alanına kabul edilemez. ORGANİZATÖR, bu tür bir tedbir almayı gerekli
kılan bir davranış sergileyen kişileri dışarı çıkarma hakkını saklı tutar.
3.19. FUAR’a gelen ziyaretçiler ve katılımcılar yanıltıcı beyan ve taahhütlerde bulunamazlar.
KATILIMCI her halükarda, işbu Taahhüdünden, FUAR alanındaki faaliyetlerinden ve
bunların sonuçlarından kendisi sorumlu olacak ve bunlarla ilgili üçüncü şahısların her
türlü taleplerinden ORGANİZATÖR’ü ari kılacaklardır.
4.
MALİ HÜKÜMLER
4.1. Fuar Katılım Ücreti:
i.
Stand alanının birim kira fiyatı 350 Euro/ m²+ KDV’ dir. Stand alanı için seçenekler ve
KATILIMCI’nın seçmiş olduğu stand alanı, bu Taahhüde ekli Başvuru Formunda ayrıca
gösterilmiştir.
12 m²'lik stand paketi (minimum) - 4.200,00 Euro + %18 KDV
15 m²'lik stand paketi - 5.250,00 Euro + %18 KDV
18 m²'lik stand paketi - 6.300,00 Euro + %18 KDV
21 m²'lik stand paketi - 7.350,00 Euro + %18 KDV
% 10 köşe stand bedeli uygulanır











Stand Paketi kapsamındaki Genel Hizmetler
Stand kurulumu ve sökümü
Bölme duvarları/halı
Masa,sandalye, askılık veya raf
Aydınlatma sistemi
Elektrik Bağlantısı (3 KW elektrik bedeli dahildir, bunu aşan tutar KATILIMCI’ya ayrıca
fatura edilir)
Katılımcı Yaka Kartları
Katalog girişi
Ziyaretçi promosyon malzemesi
Trend Alanına katılım

Aşağıdaki hizmetler Fuar Katılım Ücretine dahil değildir ve verilmesi halinde ayrıca
faturalandırılacaktır. ORGANİZATÖR tek taraflı kararına bağlı olarak burada belirtilen
hizmetleri kısmen ve/veya tamamen verebilir.

Lojistik

Seyahat ve konaklama

Ek stand ekipmanı

Tercüman ve stand personeli

Tercüme, basım ve ofis hizmetleri

Catering

Stand temizliği
ve ORGANİZATÖR tarafından duyurulan diğer hizmetler.
iii. KATILIMCI, Sözleşme ve FUAR’a katılım karşılığında bu Sözleşmenin ekinde yer alan
Başvuru Formunda belirtilen, seçtiği stand paketine karşılık gelen toplam tutarı Fuar
Katılım Bedeli olarak ORGANİZATÖR’e ödeyecektir.
iv. Malzeme, işçilik, taşıma veya hizmetlerin maliyetinin ve/veya vergilerin, etkinlik açılış
tarihi ile ORGANİZATÖR'ün bu kabul şartlarını düzenlediği tarih arasında ciddi ölçüde
değişmesi durumunda, bu Sözleşmeye ekli Başvuru Formunda belirtilen ücrette değişiklik
yapılabilir.
4.2. Faturalar ve Ödemeler:
i. Ön Ödeme: KATILIMCI tarafından imzalanan Sözleşme’nin ORGANİZATÖR’e
gönderilmesinden sonra, ORGANİZATÖR, bu Sözleşmeye ekli Başvuru Formunda yer
alan Fuar Katılım Bedelinin %50’si + KDV tutarında fatura düzenler ve KATILIMCI’ya
gönderir. KATILIMCI ilgili faturayı, fatura kesim tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde bu
tutarı ORGANIZATÖR’ün banka hesabına nakden öder. Ön ödeme hiçbir halde
KATILIMCI’ya iade edilmeyecektir.
ii. Bakiye Fuar Katılım Bedeli, katılımcıların Fuar alanındaki yerlerinin ORGANİZATÖR
tarafından belirlenmesine müteakip KATILIMCI’ya e-posta ve/veya faks ile yapılan
bildirim ile muaccel hale gelir. Akabinde ORGANİZATÖR tarafından faturalandırılacak ve
KATILIMCI tarafından, ilgili fatura kesim tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde
ORGANİZATÖR’e ödenecektir. Bakiye ödeme hiçbir halde KATILIMCI’ya iade
edilmeyecektir. KATILIMCI burada yazılı koşullara uymayı beyan ve kabul eder.
ORGANİZATÖR’ün fatura tarihi ile ödeme tarihleri arasında oluşacak kur farklarını
KATILIMCI’dan talep hakkı saklıdır.
4.3. Diğer Hizmetlerin Bedeli: Stand Pakedi kapsamında bulunmayan tercüman, catering,
extra mobilya vb extra hizmetlerin bedelleri Katılımcı Klavuzunda bulunmaktadır.
KATILIMCI, Fuar Katılım Ücreti dışında satın aldığı veya yararlandığı Diğer Hizmetlere
dair ücretleri iş bu Sözleşmede veya diğer hizmetlere dair formlarda veya faturasında
belirtilen koşullarda ödemeyi beyan ve kabul etmiştir. Diğer Hizmetlere Dair Ücretler,
KATILIMCI tarafından, KATILIMCI’nın ilgili faturayı almasına müteakip fatura tarihinden
itibaren yedi (7) gün içinde ödenecektir. Fiyatlara KDV eklenecektir. ORGANİZATÖR
tarafından verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin fuar öncesinde gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Aksi durumda talep edilen hizmetler verilmeyecektir.

work performed throughout the FAIR. The EXHIBITOR shall observe any minimum
requirements of health and safety and shall immediately report any accidents, injuries
and hazards to the ORGANIZER. The EXHIBITOR hereby agrees and undertakes to be
responsible for all kinds of damages and losses to arise out of the failure to observe the,
safety rules of the workplace, legislation and the rules of the FAIR Ground with respect
to the property or physical integrity of own personnel of the EXHIBITOR and the
ORGANIZER or any third persons.
3.15. Use of Inflammable – Combustible Materials: It is absolutely prohibited to bring and
use LPG, welding tubes, advertising balloons and similar inflammables and combustibles
on the FAIR Ground. Otherwise, the ORGANIZER and/or officials of the fair ground shall
intervene and shall remove such elements outside the FAIR ground. Smoking is strictly
forbidden except in the areas where it is speciﬁcally permitted
3.16. Publication: For the participants who fail to send information by the announced deadline
for information to be contained in the fair catalogue, contact information given in this
Agreement shall be included on the catalogue page. The ORGANIZER will in no case
be held liable for any omissions, reproduction errors, misprints or other which may
occur in the lists of exhibitors that the ORGANIZER may be led to publish.
3.17. Compliance with the Legislation and the Regulations of the FAIR : The EXHIBITOR
agrees and undertakes that the products to be exhibited and the materials to be used by
the EXHIBITOR shall not contradict with the legislation on environmental and human
health and administrative regulations. While benefiting from the Fair within the scope of
this Agreement, the EXHIBITOR hereby undertakes to observe any legislation and
administrative regulations. The EXHIBITOR undertakes to act in accordance with the
FAIR direction rules and principles published/to be published and/or announced/ to be
announced by the ORGANIZER in order for the FAIR to proceed properly and in
accordance with the ORGANİZER’s standarts.
3.18. The ORGANIZER, in its own discretion, reserves the right to apply various restrictions
with regards to Fair visitors, without specifying any reason depending on the nature of the
Fair, No-one may be admitted to the exhibition precincts without presenting a pass
issued by or accepted by the ORGANIZER. The ORGANIZER also reserves the right to
expel anyone whose behaviour justiﬁes taking such a measure.
3.19. The participants and visitors of the FAIR cannot make misleading statements and
commitments. The EXHIBITOR, in any case, shall be liable from its Undertaking herein, its
activities in the FAIR Ground and their results and hold the ORGANIZER harmless from all
kinds of claims of third parties related to those activities.
4.
4.1.
i.

ii.

4.4. Ödemeler, Başvuru Formunda yazılı banka hesap numaralarına yapılacaktır. Bu
Sözleşme ve eklerinde belirlenen ödemeler, vadelerinde yapılmadığı takdirde
ORGANİZATÖR’ün gecikilen süre üzerinden aylık %2 gecikme faizi talep etme hakkı
doğar.
4.5. Temerrüt halinde ORGANİZATÖR aynen ifayı talep edebileceği gibi tercih hakkı
kendisine bağlı olarak bu akitten doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı tutarak
tek taraflı olarak akdi haklı nedenle feshedebilir veya Sözleşmeyi askıya alabilir.
Ödemelerinin tamamını yapmamış ya da fuara katılmamış katılımcıların stand alanlarının
tasarrufu tamamen ORGANİZATÖR’e aittir. ORGANIZATÖR’ün bu maddede belirtilen
fesih hakkını kullanması, KATILIMCI’ya ödediği bedellerin kısmen ve/veya tamemen
iadesini ve/veya sair zarar ziyanını ORGANİZATÖR’den talep hakkı vermez.
4.6. Cayma Hakkı: KATILIMCI, 4.2.ii. madde uyarınca, ORGANİZATÖR tarafından Fuar
alanı yerleşimine ilişkin bildirim yapılmadan ve/veya Bakiye Fuar Katılım Bedeli’ne
ödemeye ilişkin fatura düzenlenmeden FUARA katılmaktan vazgeçer ve aynı süre içinde
bunu ORGANİZATÖR’e yazılı olarak bildirirse KATILIMCI’nın bakiye katılım bedelini
ödeme yükümlülüğü olmayacaktır.
4.7. İade Olmaması: KATILIMCI’nın mücbir sebep halleri dışında, FUAR’a kısmen ya da
tamamen katılmaması ya da Sözleşmeden doğan hakları kısmen veya tamamen
kullanmaması, Sözleşmede yazılı FUAR Katılım Bedelinin tamamının ve/veya bir
kısmının iadesini veya bedelde indirim yapılmasını gerektirmez.
4.8. Muacceliyet: FUAR Katılım Bedelinin taksitler halinde ödenecek olması halinde
KATILIMCI’nın herhangi bir taksiti vadesinde ya da tamamen ödememesi halinde kalan
tüm Fuar Katılım Bedeli, başkaca bir uyarı yapılmaksızın ya da sure tanınmaksızın
kendiliğinden muaccel olur. ORGANİZATÖR’ün muaccel olan bu bedeli tercih hakkı
kendisinde olarak akdi haklı nedenle feshetmeden veya akdi haklı nedenle feshederek
feshe bağlı cezai şart olarak talep etme hakkına sahiptir. KATILIMCI’nın fuar katılım
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iii.

iv.

4.2.
i.

ii.

4.3.

4.4.

4.5.

FINANCIAL PROVISIONS
Fair Participation Fee:
The unit rent price of the stand area is 350 Euro / 1 square meter + VAT. The options for
the stands and the stand area picked by the EXHIBITOR are shown as in the Application
Form attached to this agreement.
12 sqm package stand (minimum) – 4.200,00 € + 18% VAT
15 sqm package stand – 5.250,00 € + 18% VAT
18 sqm package stand – 6.300,00 € + 18% VAT
21 sqm package stand – 7.350,00 € + 18% VAT
10% corner stand fee will apply
General Services within the scope of Stand Package
Stand construction and dismantling
Partition walls/carpeting
Table and Chairs,rod and/or shelves
Lighting system
Power supply (The cost of 3 KW power is included, any extra usage will be invoiced to
the EXHIBITOR additionally
Exhibitor badges
Catalogue Entry
Promotional visitor material
Participation in Trend Forum
The following services are not included in the Fair Participation Fee and shall be charged
separately when provided. The ORGANIZER, at its own discreation may fully and/or
partially provide the services stated herein.
Logistics
Travel and accommodation
Additional booth equipment
Interpreter and stand personnel
Translation, printing and office services
Catering
Stand cleaning
and other services announced by the ORGANIZER.
The EXHIBITOR shall pay the total amount for participation in the FAIR indicated in the
Application Form attached to this Agreement, to the ORGANIZER as Fair Participation
Fee in accordance with the stand package the EXHIBITOR has chosen.
The fee indicated in the Application Form attached to this Agreement may be revised if
the cost of materials, labour, transport or services, and/or taxes undergo any signiﬁcant
change between the date on which the ORGANİZER issued these conditions of
admission and the opening date of the event.
Invoice and Payment:
Advance Payment: Upon the receipt of the Agreement signed by the EXHIBITOR, the
ORGANIZER shall issue an invoice amounting to 50% of the total Fair Participation Fee
stated in the Application Form attached to this Agreement and send the invoice to the
EXHIBITOR. The EXHIBITOR shall pay such amount in cash to the bank account of the
ORGANIZER within seven (7) days from the issue date of the invoice. The advance
payment is not refundable under any circumstances.
The Balance Fair Participation Fee shall be due by sending a notification to the EXHIBITOR
via e- mail and/or fax following the determination of the the participant’s stand location in the Fair
Ground by the ORGANIZER. Then such amount shall be invoiced by the ORGANIZER and
paid by the EXHIBITOR to the ORGANIZER in seven (7) days from the balance invoice
issue date. The payment for Balance Fee is not refundable under any circumstances. The
EXHIBITOR hereby agrees and declares to abide by the conditions provided herein. The
right of the EXHIBITOR to demand any exchange rate differences to arise between the
date of the ORGANIZER'S invoice and the dates of payment shall be reserved.
Charges of Other Services: The charges for extra services that are not in the scope of
the Stand Package such as translator, catering, extra furniture and etc. are indicated in
the Exhibitor Manual. The EXHIBITOR hereby agrees and declares to pay for the other
services that the EXHIBITOR purchases or benefits from under the conditions as
specified in this Agreement or forms relating to other services or in the respective invoice
besides the Fair Participation Fee. Charges for Other Services shall be paid by the
EXHIBITOR in seven (7) days following the date of the related invoice, upon its recipt by
the EXHIBITOR. VAT shall be added on the prices. Payments relating to the services to
be provided by the ORGANIZER must be made before the fair. Otherwise, the demanded
services shall not be provided.
The payments shall be made to the bank account numbers as provided for in Application
Form. If the payments provided for in this Agreement and annexes hereto are not made
on due dates, then the ORGANIZER shall be entitled to demand a default interest of 2%
per month for the default period.
In case of default, the ORGANIZER may duly exercise such right or may terminate this
Agreement unilaterally on fair grounds by reserving any rights and demands arising out

bedellerini ödemede temerrüde düşmesi halinde ORGANİZATÖR, ayrıca bir uyarıda
bulunmaksızın KATILIMCI’ ya tahsis edilen stand alanını tek taraflı olarak değiştirme
ve/veya kaydını iptal etme ve KATILIMCI’ya dilediği koşullarda ve daha önce tahsis edilen
alanın teknik koşullarından bağımsız olarak yeni bir alan tahsis etme hakkına sahiptir.
4.9. Gecikme Faizi: KATILIMCI, bu akitte yazılı taahhütlerini kısmen veya tamamen ihlal
etmesi veya borç ve taahhütlerini süresinde veya eksiksiz olarak yerine getirmemesi
durumunda temerrüde düşmüş sayılacaktır. Taraflar, temerrüt süresine bağlı olarak aylık
%2 gecikme faizi ödenmesini karşılıklı olarak kararlaştırmışlardır.
4.10. İlan, Reklam Vergisi: KATILIMCI’ ya ait Fuar Alanında ya da stantta kullanılan her türlü
ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür vb. nin her hangi bir şekilde kullanımı
nedeniyle mevzuat uyarınca doğmuş ya da doğacak her türlü vergi, harç, fon ve diğer
mali yükümlülüklerden KATILIMCI sorumludur. KATILIMCI, bu Taahhüdün koşullarına ve
mali yükümlülüklere uymamama nedeniyle ORGANİZATÖR nezdinde doğabilecek tüm
mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
5.
SÜRE
Bu Taahhüt, KATILIMCI’nın ORGANİZATÖR’ün düzenlediği fuara katılabilmesi için
gerekli
koşulları
içermektedir.
KATILIMICI’nın
bu
Taahhüdü
imzalayarak
ORGANİZATÖR’e göndermesine mütakip, ORGANİZATÖR tarafından katılım talebi otuz
(30) gün içinde reddedilmediyse, imzalı Taahhüdün ORGANİZATÖR’e ulaştığı tarih itibarı
ile taraflar arasındaki akit inikat etmiş olacaktır. Bu akit, 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.
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7.
7.1.

7.2.
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7.6.

8.

DEĞİŞİKLİKLER:
ORGANİZATÖR, etkinliğin tarih ve yerine karar verecektir. KATILIMCI,
ORGANİZATÖR’ün, Fuarın yeri, genel yerleşim projesi/planı, KATILIMCI’nın fuar
alanındaki yerini, stand alanını, düzenleme tarihleri, ismi ve benzeri konularda, resmi
makamların istekleri, sektörün talebi, ekonomik durum, organizasyon şartları veya
yalnızca kendi takdiri ile değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu önceden beyan ve
kabul etmiştir. ORGANİZATÖR, özel durumların bir sonucu olarak alınması gereken
tedbirlerde veya Fuar Yerinin sahibi/işletmecisinin taleplerine uygun olarak, faydalı gördüğü
değişiklikler yapabilir.
ORGANİZATÖR, KATILIMCI tarafından ifade edilen istekleri, sergilediği ürünlerin niteliklerini
ve standlarının yerleşimini dikkate alarak, etkinlik planını düzenleyecek ve mümkün olduğu
ölçüde yer tahsis edecektir. Ancak, ORGANİZATÖR, katılımcı tarafından belirtilen herhangi
bir stand gerekliliklerini yerine getirmeyi garanti etmez. ORGANİZATÖR, herhangi bir
zamanda, gerekmesi durumunda, KATILIMCI tarafından talep edilen stand alanın boyut ve
yerleşimini değiştirme hakkını saklı tutar. Yerleşim projelerinin değiştirilmesinde
ORGANİZATÖR, KATILIMCI’ya değişikliği ve belirlenen yeni yeri bildirmek durumundadır.
Fatura daha sonra, tahsis edilen stand için geçerli olan ücret bazında hesaplanacaktır.
Burada belirtilen değişiklikler, KATILIMCI’ya FUAR’a katılmama ve fuar katılım ücretinde
indirim veya zarar ziyan, doğrudan veya dolaylı zarar, kar ve/veya kazanç kaybı vb. nam
altında tazminat talep etme ve/veya Fuar katılım bedelini ödememe hakkı vermez.
FESİH
ORGANİZATÖR, bu hakkını FUAR’dan on (10) gün öncesine kadar kullanmak koşuluyla,
hiçbir sebep göstermeksizin yazılı bildirimde bulunarak tek taraflı olarak KATILIMCI’ya
Fuardan çıkarabilir. Bu durumda ORGANİZATÖR Fuar katılım bedelini fesih/çıkarma
bildiriminden itibaren yedi (7) gün içinde KATILIMCI’ya iade eder. Bu şekilde Fuardan
çıkarma durumunda KATILIMCI, fuar katılım bedelinden başka, masraf, gecikme faizi ya
da zarar ziyan, kar ve/veya kazanç kaybı adıyla bir talepte bulunma hakkına sahip
olmadığını önceden beyan ve kabul eder.
ORGANİZATÖR, bu akdin kurulmasına ve akdin gereklerinin ifa edilmiş olmasına rağmen
fuar standartlarına ve ORGANİZATÖR tarafından tespit edilmiş KATILIMCI profiline
uygunsuzluk nedeniyle katılımcıyı red hakkına sahiptir. ORGANİZATÖR’ün bu hakkını
kullanması halinde, KATILIMCI’nın yaptığı tüm ödemeler iade edilir. Sözleşme
imzalanmasına rağmen bu madde gereğince fuara kabul edilmeyen KATILIMCI zarar,
ziyan, kar ve/veya gelir kaybı vb. nam altında ORGANİZATÖR’den tazminat talebinde
bulunmaya hakkı olmadığını kabul ve taahhüt eder.
Taraflar, aşağıdaki nedenlerin ortaya çıkması halinde ORGANİZATÖR’ün yazılı olarak
ihtar edeceği tek taraflı beyanla bu Akdi haklı nedenle fesih hakkı bulunduğu kabul
etmişlerdir;
KATILIMCI, Fuar Katılım Bedeli veya Diğer Hizmet Bedelleri Ödeme Yükümlülüğünü ihlal
ederse,
ORGANİZATÖR, KATILIMCI’nın kusuru nedeniyle herhangi bir zarara maruz kalır veya
KATILIMCI, bu akit konusu yükümlülükleri yerine getirirken herhangi bir nedenden dolayı
üçüncü şahıslara zarar verirse,
KATILIMCI, kendisi hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi talebinde bulunur ya
da iflasının ertelenmesine karar verilirse, acze düşer veya konkordatoya başvurursa,
Belirtilen özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşmenin KATILIMCI tarafından başka
nedenlerle kısmen ya da tamamen ihlal edilmesi, yükümlülüklerin, taahhütlerin yerine
getirilmemesi ve gönderilen yazılı uyarıya rağmen yedi (7) gün içinde bu ihlal durumuna
son verilmemesi halinde.
ORGANİZATÖR, Akdi haklı nedenle feshetmesi halinde Sözleşmede yazılı bedellerin
tamamına cezai şart olarak hak kazanır.
ORGANİZATÖR’ün Akdin haklı nedenle feshinden doğan zarar ve ziyanını ayrıca talep
etme hakkına sahiptir. ORGANİZATÖR’ün haklı fesih nedeniyle mahkemeye
başvurması ya da KATILIMCI’nın bu Akitten doğmuş ve doğacak ödeme
yükümlülüklerini zamanında, tam veya kısmen yerine getirmemesi halinde ortaya
çıkacak zararladan ve icra-yargılama giderleri ile avukatlık ücretlerinden KATILIMCI
sorumludur. ORGANİZATÖR’ün bu hakkını kullanmaması hakkını kullanmaktan
vazgeçtiği, fuar bedelini veya cezai şartı veya Akitten doğan sair haklarını talep etme
hakkından vazgeçtiği veya KATILIMCI’nın davranışına onay verdiği anlamına gelmez.
Sonuç Olarak Ortaya Çıkan Zararlar: Fuarın katılımcı açısından ticari başarısı, fuarda
ticari bağlantılar sağlanması konularında ORGANİZATÖR’ün hiçbir taahhüt ve sorumluluğu
olmadığı gibi, ORGANİZATÖR KATILIMCI’ya fuar nedeniyle hiçbir kazanç veya gelir
taahhüdünde bulunmamaktadır. ORGANİZATÖR, KATILIMCI’nın, kendisine tahsis edilen
yeri alması ile ilgili herhangi bir sorun ve herhangi bir ticari kayıp, kar kaybı ve herhangi bir
sonuçsal veya dolaylı kayıp dahil (örneğin, etkinliğin açılışının ertelenmesi veya erken
bitmesi, standların kapatılması veya tahrip edilmesi, yangın, hırsızlık, her türlü kaza veya
bozulma, vb.) herhangi bir nedenle maruz kalacağı her türlü genel rahatsızlıktan dolayı
herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir.
MÜCBİR SEBEPLER
KATILIMCI, FUAR’ın düzenlenmesine ya da KATILIMCI’nın FUAR’a katılmasına engel
teşkil eden deprem, yangın, savaş, terör olayı, sosyal ve toplumsal olay, olağanüstü hal
ve benzeri olağan ve olağanüstü sebepler, Fuar sahibi veya işleticisinden kaynaklanan
sorunlar ile resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını doğrudan veya dolaylı
engelleyici ve geciktirici kararlarını, işlemlerini mücbir sebep veya haklı sebep hali olarak
kabul etmiştir. Mücbir sebep hallerinden birinin oluşması halinde etkilenen taraf diğer
tarafı mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içerisinde yazı ile
haberdar edecektir. ORGANİZATÖR ve bu madde de yazılı koşullara bağlı olarak
KATILIMCI, mücbir sebebin çıkmasına müteakip 30 gün geçtikten sonra akdi feshetmek
veya mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar beklemek hakkına sahip olacaklardır.
ORGANİZATÖR’ün, mücbir sebebin ortaya çıkmasına müteakip 30 gün içinde FUAR
yerini ve zamanını/tarihini değiştirme hakkı saklıdır. KATILIMCI yapılacak değişiklere
uyacağını önceden kabul etmiştir. KATILIMCI’nın mücbir sebebe bağlı fesih hakkını
kullanması, ORGANİZATÖR’ün bu madde de yazılı sürede FUAR yerini ve zamanını
değiştirme hakkını kullanmamış olması koşuluna bağlıdır.

of the Agreement subject to the sole discretion of the ORGANIZER only or may suspend
this Agreement. The ORGANIZER shall have sole discretion over the stand areas for the
participants, who have not made all their payments or who have not participated in the
fair. In case the ORGANIZER uses its right for termination stated in this Article, this does
not give the EXHIBITOR the right to claim fully and/or partially returning of any amounts
paid and/or request any losses- damages from the ORGANIZER.
4.6. Rescission: If the EXHIBITOR decides not to participate in the FAIR before the
ORGANIZER sends the notification regarding the participants’ stand location in the Fair Ground
and/or issue of the invoice regarding the Balance Fair Participation Fee under the scope
of Article 4.2.ii and informs the ORGANIZER in writing within the same period, then the
EXHIBITOR shall no longer be liable to pay the Balancing Fair Participation Fee.
4.7. No Return: Except for the force majeure cases of the EXHIBITOR, not participating in
the FAIR, partially or fully, or failure to exercise the rights arising out of the Agreement,
partially or fully, does not necessitate return of, or discount in, the Fair Participation Fee
fully and/or partially given in the Agreement.
4.8. Acceleration: If the Fair Participation Fee will be paid in instalments and in case the
EXHIBITOR fails to pay any instalment in due time or in full, then the entire remaining
Fair Participation Fee shall become due and payable with no need for any further warning
or any need to grant any period. The ORGANIZER is entitled to exercise such amount
due and payable without terminating this Agreement on justified grounds or by terminating
this Agreement on justified grounds and demanding such amount as the penal condition.
If the EXHIBITOR fails to pay fair participation fees, then the ORGANIZER is entitled to
unilaterally cancel the registration and/or change the stand area allocated to the
EXHIBITOR without serving any further warnings and to allocate a new area for the
EXHIBITOR subject to any conditions as deemed desirable and as independently from
the technical conditions of the area allocated before.
4.9. Default Interest: The EXHIBITOR shall be considered in default if the EXHIBITOR
violates any commitments herein, partially or fully, or fails to duly fulfill any debts and
liabilities in due time and in full. The parties mutually agree that a default interest of 2%
per month shall be payable, depending on the default period.
4.10. Announcement, Advertisement Tax: The EXHIBITOR shall be responsible for any
taxes, levies, funds and other financial liabilities arising or to arise for any use of any
announcements, advertising, signs, posters, lettering, photos, catalogs, brochures, etc.
of the EXHIBITOR used at the Fair Ground or in the stand under the applicable legislation.
The EXHIBITOR hereby agrees and undertakes to be responsible for any financial, legal
and penal responsibility that may arise before the ORGANIZER due to the failure of the
EXHIBITOR to comply with the conditions of this Undertaking and financial liabilities.
5.
TERM
This Undertaking includes the terms required for participation of the EXHIBITOR to the
Fair. After the EXHIBITOR signs this Undertaking and sends it to the ORGANİZER if
participation request is not rejeceted by the ORGANIZER within thirty (30) days, the
Agreement shall be deemed executed upon receipt of this Undertaking by the
ORGANIZER. The Agreement shall remain in force for each Party until and unless each
such Party duly and completely fulfills their liabilities hereunder and shall expire on the
date when the liabilities are fulfilled completely and entirely.
6.

AMENDMENTS

The ORGANIZER will decide on the dates and venue of the event. The EXHIBITOR
hereby agrees and declares in advance that the ORGANIZER is entitled to make any
changes at the location and general layout project/plan of the Fair, the position of the
EXHIBITOR inside the Fair Ground, stand area, dates and name of the Fair and to similar
matters in parallel with the requests of the competent authorities, the demands of the
sector, economic situation, the conditions of the organization or subject to the sole
discretion of the ORGANIZER only. The ORGANIZER shall make any changes relating
to the measures as beneficial that should be taken as a result of special circumstances
or in accordance with the demands of the owner/operator of the Fair Place.
The ORGANIZER will draw up the plan for the event and allocate the space, as
far as possible taking into account any wishes expressed by the EXHIBITOR
the nature of their exhibits and the layout of their stands. However, the ORGANIZER
does not guarantee to fulfill all or any requested stand requirements made by the exhibitor.
The ORGANIZER reserves the right to modify the size and layout of the stand space
requested by EXHIBITOR at any time, if this is necessary. In changing the layout
projects, the ORGANIZER shall inform the EXHIBITOR about the change and the new
location determined. The invoice will then be calculated on the basis of the fee
applying to the stand allocated.
The changes specified herein may not give the EXHIBITOR a right for non-participation
to the FAIR and do not entitle the EXHIBITOR to claim discount in fair participation fees
or any indemnification due to damages and losses, direct or indirect losses, loss of profit
and/or income etc. and/or not to pay the fair participation fee.
7.
TERMINATION
7.1. The ORGANIZER unilaterally through service of a written notice without having to specify
any reason may exclude the EXHIBITOR from the Fair, provided that the ORGANIZER
is to exercise such right by not later than ten (10) days in advance of the Fair. In this case,
the ORGANIZER returns the Fair participation fee to the EXHIBITOR within seven (7)
days following the date of termination/exclusion. The EXHIBITOR herewith agrees and
declares in advance that, in case of exclusion from Fair in this manner, the EXHIBITOR
is not entitled to any claims, such as expenses, default interest or losses, loss of profit
and/or income and damages besides the fair participation fee.
7.2. The ORGANIZER is entitled to refuse the participant due to any noncompliance with the
fair standards and the customer portfolio as determined by the ORGANIZER any time
although this Agreement is executed and the requirements hereof are duly fulfilled. If the
ORGANIZER exercises such right, any payments made by the EXHIBITOR shall be
returned. The EXHIBITOR hereby agrees and undertakes that if the EXHIBITOR is not
admitted to the Fair under this article although this Agreement is signed, then the
EXHIBITOR shall not be entitled to any claims for indemnification from the ORGANIZER
for any losses and damages, loss of profit and/or income etc.
7.3. The parties agree that the ORGANIZER is entitled to terminate this Agreement on justified
grounds by a unilateral notice to be served by the ORGANIZER in any of the cases below;
i.
If the EXHIBITOR fails to pay the Fair Participation Fee or any other Services Fees,
ii.
If the ORGANIZER suffers any damage due to the default of the EXHIBITOR or if the
EXHIBITOR damages any third party property for any reason whatsoever when fulfilling
the liabilities hereunder,
iii. If a ruling for bankruptcy is made against the EXHIBITOR, if the EXHIBITOR asks for the
postponement of the ruling for bankruptcy or if a ruling is made for the postponement of
the ruling for bankruptcy, if the EXHIBITOR becomes insolvent or applies for a
composition with the creditors,
iv. Other than the violation of any commitments provided herein specifically, partial or full
violation of the Agreement by the EXHIBITOR, failure to fulfill the liabilities and
commitments and failure to correct such violation within seven (7) days despite the written
notice sent.
7.4. If the ORGANIZER terminates the agreement on justified grounds, then the ORGANIZER
shall be entitled to all of the amounts specified in the Agreement as penal condition.
7.5. The right of the ORGANIZER to claim losses and damages arising out of the justified
termination of the Agreement shall also be reserved. The EXHIBITOR is responsible for
any expenses of collection procedures or legal expenses and the attorney's fees if the
ORGANIZER applies to the court for justified grounds or if the EXHIBITOR fails to fulfill
payment liabilities arising and to arise out of this agreement in a timely manner, partially
or fully. Waiver of the ORGANIZER from such right does not imply that the ORGANIZER
waives from the right to demand fair amount or penal condition or any other rights arising
out of this agreement or consents to the actions of the EXHIBITOR.

SİGORTA
ORGANİZATÖR’ün Fuar süresince karşılaşılabilecek risklere karşı bir sigorta güvencesi
yoktur. KATILIMCI’ya kendi fuar faaliyetleriyle ilgili her türlü riske karşı bir “all risk”
sigortası yaptırması önerilir. Bu sigortayı yaptırmamanın sonuçlarından KATILIMCI
kendisi sorumlu olur. Kaybolan, çalınan, herhangi bir şekilde zayi olan veya hasarlanan
sergilenen ya da kullanılan mallar veya üçüncü şahıs fiilleri dahil ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere, ORGANİZATÖR fuarda ortaya çıkacak risklerle ilgili hiçbir sorumluluk
kabul etmemektedir. KATILIMCI rücuen dahi olsa ORGANİZATÖR’den bir talepte
bulunamaz.
10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
10.1. KATILIMCI, yürürlükteki yasal yönetmeliklere uygun olarak, sergiledikleri malzeme veya
ürünlere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunmasını sağlamaktan kişisel olarak
sorumludurlar. Bu tedbirler, bu tür malzeme veya ürünlerin sergilenmesinden önce
alınacaktır. ORGANİZATÖR, bu bağlamda herhangi bir yükümlülük kabul edemez.
10.2. Sahte ürünler sergilemek kesinlikle yasaktır. Bu kuralı ihlal eden ve standına bu sebep
ile herhangi bir makam tarafından el konulan bir müşteri, anında Fuardan çıkarılacaktır.
10.3. KATILIMCI’nın, standında sergilenen tüm fikri ve sınai hak konusu ürünlerinin (ve
yazılımların) lisanslı olduğu; KATILIMCI’nın bunların telif hakkı sahibi olduğu veya bunları
kullanma hakkı olduğu kabul edilir. KATILIMCI üçüncü bir şahsın Fikri veya Sinai Mülkiyet
Hakkını ihlal etmesi halinde bunun tüm sonuçlarından kendisi sorumludur. Böyle bir ihlal
olması halinde, KATILIMCI ORGANİZATÖR’ün tüm zararlarını tazmin etmeyi ve
ORGANIZATÖR’ü tüm üçüncü şahısların taleplerinden ari kılmayı kabul ve taahhüt eder.
KATILIMCI’nın bu Taahüdü veya Fuara katılımı, kendisine ORGANİZATÖR ve diğer
üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak bahşetmez.
10.4. Markaların Kullanımı: KATILIMCI, ORGANİZATÖR ve ORGANİZATOR’ün iştiraklerine
ismini, unvanını, logosunu ve/veya tescilli markalarını Fuar’ın tanıtımı ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinde, ticari teamüllere uygun olarak kullanma hakkı vermiştir.
11. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
11.1. Devir: KATILIMCI, ORGANİZATÖR’ün önceden yazılı muvafakatını almaksızın bu
Taahhüt kapsamındaki yükümlülüklerini, hak ve alacaklarını tamamen veya kısmen
üçüncü şahıslara devir ve temlik edemez. Standı, kendisine tahsis edilen alanı bir
başkasına devredemez, kiralayamaz, ve/veya alt- kiraya veremez, kullandıramaz. Bu tür
devir ve temlikler ORGANİZATÖR’e karşı hüküm doğurmaz.
11.2. Hakların Kullanılması: Bu Taahhütten doğan herhangi bir hakkın süresi içinde
kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
11.3. Ekler: Ekler, bu Taahhüdün ayrılmaz parçasıdır ve bu Taahhüt, ekli Başvuru Formu ve
ORGANİZATÖR’ün duyuracağı Kullanıcı Klavuzu ile bir bütündür.
11.4. Uygulanacak Hukuk ve Sorunların Halli: Bu Taahhüt ile ilgili ihtilaflarda Türk hukuku
uygulanacaktır. Taraflar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemelerinin ve Merkez
(Çağlayan) icra dairelerinin münhasır yetkisini kabul ederler.
11.5. Tebligat: Bu Taahhüt ile ilgili tüm uyarılar ”Giriş” bölümünde yazılı bulunan adreslerine
yapılır. KATILIMCI’nın adresi, ekli Başvuru Formunda, "Katılımcı Şirket bilgileri" kısmında
belirtilmektedir. Bu adreslere yapılan tebligatın yetkisiz kişilerce tebellüğ edildiği iddia
edilemez ve tebellüğ edilmese dahi geçerli tebligatın hukuki sonuçlarını doğurur. Taraflar
adres değişikliklerini birbirlerine yazılı olarak bildireceğini, bildirmedikleri takdirde bu
sözleşmede bildirilen adrese gönderilen tebligatların geçerli tebligatla aynı hukuki
sonuçları doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
i. ORGANİZATÖR tarafından Türkiye genelinde yayımlanan gazeteye verilecek ilan
ve/veya ORGANİZATÖR Web Sitesinde yapılacak duyuru ile KATILIMCI’ya resmi
tebligat yapılmış kabul edilir. KATILIMCI bu Taahhüdü, fuar yer ve tarihinde değişiklik
olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir değişikliğe itiraz hakkı olmadığını kabul
etmektedir. KATILIMCI değişikliğin bildirilmesinin ardından on beş (15) gün içinde yazılı
olarak itiraz etmediği sürece bu Taahhüt yeni tarih ve süre için geçerliliğini sürdürür.
ii. Bu Taahhütte yer alan düzenlemelere uygun olarak, e- posta ve/veya faks ile yapılacağı
belirtilen bildirimler yasal tebligat yerine geçer.
11.6. Kesin Delil Anlaşması: Anlaşmazlık halinde, ORGANİZATÖR’ün tutmuş olduğu resmi,
özel her türlü kayıt, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlığın çözümünde
kesin delil teşkil eder.
11.7. Vergiler: Bu Taahhüt ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak gümrük vergisi, damga
vergisi, harç, fon vs. mali yükümlülüklerden KATILIMCI sorumlu olacaktır. Bu Taahhüt ve
eklerinden kaynaklanan damga vergisi, KATILIMCI tarafından ödenecektir.
11.8. Suret: Tek asıl suret olarak düzenlenen bu Taahhüdün aslı ORGANİZATÖR tarafından
muhafaza edilecektir. Bu Taahhüdün Türkçe versiyonu geçerli olup, İngilizce versiyonu
bilgi amaçlıdır.
9.

7.6.

8.

Consequential Damages: The ORGANIZER assumes no responsibility and makes no
commitments with respect to commercial success of the Fair for the participant, for
establishing business contacts at the fair and the ORGANIZER makes no commitment of
any income or earnings to the EXHIBITOR regarding the fair. The ORGANIZER has no
liability concerning any general inconvenience whatsoever that the EXHIBITOR may
suffer for any reason, including problems concerning occupation of the space
allocated to them and any commercial losses, profit loss, and any resulting losses
or indirect losses, for example as a result of deferred opening or premature closure
of the event, the closure or destruction of stands, ﬁre, theft, deterioration or
accidents of any kind, etc.
FORCE MAJEURE

The Parties accept the cases of earthquake, fire, war, acts of terrorism, social
happenings, extraordinary circumstances and similar ordinary and extraordinary reasons,
problems arising out of the owner or operator of the Fair, which prevent the FAIR from
being organized or the EXHIBITOR from participating in the FAIR, or any actions and
decisions of the competent authorities or official authorities, which directly or indirectly
prevent and delay the business to take place, as the force majeure cases or cases of
justified grounds. In the event of a force majeure case, then the affected party shall inform
the other party within not later than 3 (three) days following the occurrence date of the
force majeure case. The ORGANIZER and the EXHIBITOR, subject to the conditions
provided in this article, shall be entitled to terminate the agreement within not later than
30 days following the occurrence of the force majeure case or to wait until the force
majeure case ceases to exist. The ORGANIZER is entitled to change the location and
time/date of the FAIR within 30 days following the occurrence of the force majeure case.
The EXHIBITOR hereby agrees in advance to observe any changes to be made. The
EXHIBITOR's exercise of the right of termination due to force majeure depends on the
ORGANIZER not having exercised the right to change the time and place of the Fair
within the period as provided for in this article.
9.
INSURANCE
The ORGANIZER does not provide any insurance coverage against any risks that may
occur throughout the Fair. The EXHIBITOR is recommended to take out its own "all risk"
insurance policy for its own fair activities. The EXHIBITOR shall be responsible for any
consequences of the failure to take out such policy insurance. The ORGANIZER does
not assume any responsibility relating to any risks that may arise during the fair, including
but not limited to loss, theft or destruction of, or damage to, goods exhibited or used in
any manner whatsoever, or any actions of third parties. The EXHIBITOR may not have
any claim against the ORGANIZER even if through recourse.
10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
10.1. The EXHIBITOR will be personally responsible for ensuring protection of their intellectual
property rights with respect to materials or products they are exhibiting, in compliance
with the statutory regulations in force. These measures shall be taken before such
materials or products are displayed. The Organizer cannot accept any liability in this
respect.
10.2.

Exhibiting counterfeit products is strictly forbidden. Any customer who violates this
regulation and any customer whose stand is impounded because of this by any
authority entitled to take such measures, may be excluded from the Fair immediately.
10.3. It is assumed that the EXHIBITOR is licensed for and owner of the copyrights of or is
authorized to use, any products (and software) subject to intellectual property rights
exhibited in its stand. If the EXHIBITOR infringes any Intellectual and Industrial Rights of
any third party, then the EXHIBITOR is responsible for any consequences thereof. The
EXHIBITOR undertakes to compensate all damages of the ORGANIZER resulted from
such breach and hold the ORGANIZER harmless from any third party claims in this
regard. This Undertaking or participation of the EXHIBITOR in the Fair does not grant
the EXHIBITOR, any rights over Intellectual Property Rights of the ORGANIZER or any
other third parties.
10.4. Use of Trademarks: The EXHIBITOR has given the ORGANIZER and the affiliates of
the ORGANIZER the right to use its name, trade name, logo and/or registered trademarks
in the advertisements or public relation activities of the Fair in accordance with the
commercial practices.
11.
MISCELLANIOUS
11.1. Assignment: The EXHIBITOR may not assign and transfer his liabilities, rights and
receivables hereunder to any third party, partially or fully, without the prior written consent
of the ORGANIZER. He may not transfer, lease and/or sublease the stand and any area
reserved for the EXHIBITOR to others and may not allow others to use the same. Any
such transfers and assigns shall not be valid before the ORGANIZER.
11.2. Waiver: Not exercising any of the rights arising out of this Undertaking within due period
shall not be deemed as waiver of these rights
11.3. Appendices: The exhibits are an integral part of this Undertaking, and this Undertaking
is a whole with Application Form attached and the Exhibitor Manual announced by the
ORGANIZER.
11.4. Governing Law and Settlement of Disputes: Any dispute that may arise out of this
Undertaking shall be subject to Turkish Law. The Parties agree and accept the exclusive
jurisdiction of Istanbul Central (Çağlayan) courts and Central (Çağlayan) execution
offices.
11.5. Notices: Any notices relating to this Undertaking shall be served to the addresses of the
parties provided in the “Preamble” section. The EXHIBITOR’s address is stated in the
a t t a c h e d Application Form under “Exhibiting Company’s details”. Any notices served
to such addresses may not be claimed to have been served to unauthorized persons and
shall yield the outcomes of a notice served in a legally valid way. The parties hereby
agree and undertake that they will inform each other about any changes to the address,
and that, otherwise the notices sent to the address as communicated herein shall yield
the same legal consequences with a valid notice.
i. The announcement to be made by the ORGANIZER in a newspaper published throughout
Turkey in general and/or the announcement to be published on the website of the
ORGANIZER shall be deemed as a legal notification to the EXHIBITOR. The EXHIBITOR
signs this Undertaking knowing that there might be a change in the dates and place of
the Fair and hereby agrees that the EXHIBITOR is not entitled to object to any such
changes. Unless the EXHIBITOR serves a written objection within fifteen (15) days
following the announcement of the change, then this Undertaking shall remain valid for
the new date and period.
ii. The notifications which are served vie e- mail and/or fax according to the requirements
stated in this Undertaking shall be deemed as legal notifications.
11.6. Final Evidence Agreement: In case of any disputes, any official, private records,
documents, papers and computer records maintained by the ORGANIZER shall
constitute final evidence in the settlement of the dispute.
11.7. Taxes: The EXHIBITOR shall be responsible for any financial liabilities such as customs
duty, stamp duty, fees, funds, etc. arising and to arise out of this Undertaking and annexes
hereto. The stamp duty arising from this Undertaking and its annexes shall be paid by the
EXHIBITOR.
11.8. Counterparts: This Undertaking is issued in a single original copy and the original copy
shall be kept by the ORGANIZER. The Turkish version of this Undertaking is
authoritative and English version is for information only.

