03-06
MART
�2021
fuarizmir

A
ULUSLARARASI

3. OTEL EKIPMANLARI
VE AGIRLAMA KONAKLAMA
TEKNOLOJiLERi FUARI
1

1

1

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde düzenlenmektedir.

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

A. Fuar Katılım Sözleşmesi Genel Şartları
Madde 1 - Bir tarafta GL PLATFORM FUAR HİZ. LTD. ŞTİ.. (“Organizatör” olarak anılacaktır), diğer tarafta işbu sözleşmenin Katılımcı
Firma kısmında tam ismi/unvanı ve adresi yazılı katılımcı
(“Katılımcı” olarak anılacaktır) arasında 03-06 Mart 2021 tarihlerinde
gerçekleştirilecek olan HORECA FAIR ULUSLARARASI 3. OTEL
EKİPMANLARI ve AĞIRLAMA KONAKLAMA TEKNOLOJİLERİ
FUARI’na (“Fuar” olarak anılacaktır) katılım konusunda, işbu
sözleşmede (“Sözleşme” olarak anılacaktır) yazılı hüküm ve koşullar
üzerinde mutabakata varmışlardır. Katılım sözleşmesinin ilk 3
sayfasını imzalayan Katılımcı, aşağıda yazılı tüm katılım koşullarını
aynen kabul etmiştir.
Madde 2 - Bu Sözleşmeyi imzalayan, Katılımcı adına sözleşme imzalamaya ve şirketi temsil ve ilzama yetkisi bulunduğunu taahhüt eder.
İmzalayan kişilerin yetkileri ile ilgili bir sorun halinde tüm sorumluluk
Katılımcı’ya ve/veya imzalayan kişi/kişilere aittir. Sözleşme’nin
Katılımcı’yı temsil ve borçlandırmaya yetkisi olmayan kişilerce
imzalanmış olması durumunda Organizatör’ün karşı karşıya
kalabileceği her türlü zarar ve ziyan, Sözleşme’yi imzalayan yetkisiz
kişi ve halin icabına göre ve yasanın elverdiği ölçülerde Katılımcı
tarafından karşılanacaktır. Katılımcı’nın en az iki imza ile temsil
ediliyor olması durumunda, Sözleşme’yi bu yetkililerden en az biri
imzalamışsa ve Katılımcı herhangi bir zamanda bu sebeple
Sözleşme’nin geçersizliğini iddia ediyorsa, imza sahibi kişi (veya
kişiler) kötü niyetli olarak kabul edilecek ve Organizatör’ün uğradığı
zararın tamamını tazmin edecektir. Bu durum Katılımcı’nın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda sorumlu olmadığını ispat
külfeti herhalükarda Katılımcı ve/veya imzalayan kişi/kişilerdedir. Buna
ilaveten Organizatör, Katılımcı tarafından kendisine bildirilen elektronik
posta adresine göndereceği elektronik posta ile Katılımcıyı, işbu Sözleşme ile Fuara katılım talebinde bulundukları hususunda bilgilendirecektir. Söz konusu elektronik postanın Katılımcıya ulaşması halinde
Katılımcı işbu Sözleşmenin yetkisiz kişiler tarafından imzalandığını ve/
veya bağlayıcı olmadığını iddia edemez.
Madde 3 - Katılımcı, Sözleşme konusu Fuar için Organizatör’ün
üçüncü şahıs ve kuruluşlarla yaptığı ve yapacağı sözleşmelere tüm
koşul ve kuralları ile uymayı kabul ve beyan eder.
Madde 4 - Fuar alanına girişin başlangıcından itibaren çıkışa kadar
Organizatör ve yetkilendirdiği yüklenicileri, Fuar alanında tam yetkiye
sahiptir. Organizatör’ün Fuar alanı ve organizasyonu alanında
profesyonellik ve fayda tesisi adına her türlü talimat verme ve özellikle
yasal zorunluluklar nedeni ile idari açıdan talimatları değiştirme,
kaldırma ve yenileme hakkı saklıdır.
Madde 5 - Organizatör, Katılımcıya ücretsiz Fuar Giriş Kartı verecektir.
Katılımcıya özel verilen Fuar Giriş Kartlarının satışı kesinlikle yasaktır.
Madde 6 - Katılımcı, kendi alanında sergileyeceği ürünlere, personele
ve üçüncü kişilere karşı meydana gelebilecek doğrudan veya dolaylı
tüm hasarlardan kendisi sorumludur. Fuar sırasında Katılımcının sergileyeceği ürünlere, kişisel eşya ve kıymetli mallarına karşı
gelebilecek hırsızlık, zarar, ziyan ve kaybolma gibi durumlardan
Katılımcı münhasıran sorumludur. Katılımcı bu risklere karşı
personelini ve Fuar’da sergileyeceği ürünlerini kendisi sigorta
ettirmelidir. Organizatör, Fuar düzenlemesine ilişkin mevzuatta yer alan
güvenlik koşulları ile ilgili maddelere riayet edecektir. Fuar saatleri
sırasında Fuar alanının ve hollerin gü-venliğinden Organizatör
sorumludur. Bunun haricinde Organizatör’ün herhangi bir ek
yükümlülüğü bulunmamaktadır. Katılımcıların stant alanında teşhir
edilen mallarının, stant donanımlarının ve özel eşyalarının sorumluluğu
kendileri tarafından sağlanacaktır. Buna ilaveten Fuar alanı
otoparkında meydana gelebilecek her türlü hasar ve zararlardan Organizatör sorumlu değildir.
Madde 7 - Fuar alanında ve stantta yapılacak audio - visual (görsel işitsel) gösteri nedeni ile gelecek ziyaretçilerin Fuar koridorlarında ve
komşu standlarda izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durum-

larda Organizatör görevlileri Katılımcıyı önce uyaracak ve sesi 80
dB’nin altına çekmesini talep edecektir. Uyarılar sonuç vermez ise
Organizatör görevlilerinin etkinliğe müdahale, Katılımcıya sağlanan
stand elektriğini süreli ya da tümden kapatma hakkı vardır. Stand alanı
ve/veya Fuar alanı genel elektriğinin kesilmesi nedeniyle meydana
gelecek zararlardan Organizatör sorumlu değildir. Organizatör’ün
sorumlu olduğu alanlarda, işbu madde uygulama alanı bulmayacaktır.
Madde 8 - Fuar alanına 18 yaşından küçükler ancak velilerinin yanlarında olması halinde girebilirler. Fuarın kurulumu ve sökümü
sırasında fuar alanına 18 yaşından küçükler velileri yanlarında olsa
bile giremezler. Buna ilaveten fuar alanına Organizatör’ün özel izni
olmadığı sürece hayvan sokulması da yasaktır.
Madde 9 - Açık ve kapalı Fuar alanı içinden her türlü sesli ve görsel
yayın hakkı (radyo, TV vs.) münhasıran Organizatör’e aittir. Yayın
için izin alınması şarttır. İzinsiz yayın halinde yayın araçları Fuar
alanına sokulmaz.
Madde 10 - Katılımcı, standlarda sergilenen tüm fikri ve sınai hak
konusu ürünün, yazılımın vs. lisanslı ve telif hakkı sahibi veya
kullanma hakkı olduğunu kabul eder. Katılımcı’nın üçüncü bir şahsın
Fikri veya Sinai Mülkiyet Hakkını ihlal etmesi halinde bunun tüm
sonuçlarından kendisi sorumludur. Organizatör’ün bu nedenle
herhangi bir zarara uğraması halinde, Katılımcı söz konusu zararı
yazılı olarak kendisine bildirilen bedel üzerinden ödemekle
yükümlüdür. Bu Sözleşme veya Fuara katılım, Organizatör ve diğer
üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Hakları üzerinde bir hak bahşetmez.
Madde 11 - Katılımcı, kendi sergileyeceği ürünlerin, kullanacağı malzemenin, çevre ve insan sağlığıyla ilgili mevzuata, idari düzenlemelere
aykırı olmayacağını kabul ve taahhüt etmiştir. Katılımcı, işbu Sözleşme
kapsamında Fuardan yararlanırken her türlü mevzuata ve idari
düzenlemelere uygun davranmayı taahhüt etmiştir. Bu bağlamda,
alkollü içecek ikramı, tadımı ve tanıtımı ile ilgili bütün yasal izinleri ve
TAPDK izinlerini yazılı almak sorumluluğu ve yükümlülüğü
Katılımcıya aittir. Aksi davranışlar nedeniyle Organizatör’e ve/veya
alan sahibine kesilecek ceza veya cezalar Katılımcıya rücu edilecektir.
Madde 12 - 5727 sayılı “Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine”
dair kanun gereğince Fuar alanında tütün ve tütün ürünleri tüketilmesi
yasaktır. Kendisine tahsis edilen stand alanında, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin tütün ürünleri tüketmesine izin veren Katılımcı, uygulanacak
tüm yasal müeyyideden doğrudan sorumludur. Yasağa uymayan ve/
veya kendi standında sigara içilmesine engel olmayan Katılımcılar nedeni ile Organizatör’e ve/veya alan sahibine kesilecek ceza veya cezalar Katılımcıya rücu edilecektir.
Madde 13 - Katılımcı tarafından çekiliş düzenlenmek istenmesi halinde
ilk olarak Organizatör’ün yazılı onayı alınacak ve Organizatör’ün
onay vermesi halinde de, yasal mevzuat uyarınca Milli Piyango İdaresi
ve sair kurumlardan gerekli izinler alındıktan sonra söz konusu çekiliş
düzenlenebilecektir. Organizatör’ün ziyaretçiler için çekiliş düzenleme
veya düzenlememe hakkı saklıdır.
Madde 14 - Katılımcı, standında ziyaretçilere teknik ve satış
konusunda bilgi verebilecek en az bir görevliyi, fuar açılışından bir saat
öncesinden başlayarak, kapanış saatine kadar bulundurmak
zorundadır.
Madde 15 - Fuarın açık olduğu saatlerde, fuar alanına mal giriş ve çıkışı yapılamaz. Fuar süresince, sektörel yayınların abonelik satışları
haricinde, Fuar’da fiyat etiketleri ile sergileme, perakende satış
yapmak ve standdan ürün teslimi yasaktır. Bu şekilde satış
yapılması halinde Organizatör standı kapatma yetkisine sahiptir. Stand
kapatıldığında Katılımcı hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan talep
edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her
türlü masraf Katılımcıya aittir. Broşür dağıtımı için stand alanı haricinde
başka bir alanın kullanımı yasaktır.
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Madde 16 - Katılımcılar sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendilerine
ayrılan alan içinde sergileyebilirler. Katılımcının hiçbir ürünü ya da tanıtım malzemesi bu alan dışına çıkamaz. İzin verilmediği sürece
kendi stand alanı dışında tanıtım yapamaz. Stand alanında, sadece
kendi firmasına ait ve Organizatör tarafından onaylanan ürünlerini
sergileyebilir.

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

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

Madde 24 - Katılımcı, Sözleşme imza tarihini takiben Katılımcı, bu
Söz-leşmede yazılı istisnalar dışında ancak Organizatör’ün yazılı onayı
ile Fuardan çekilme hakkına sahiptir. Katılımcı, 31 Aralık 2020 tarihine
kadar Fuara katılmaktan vazgeçer ve aynı süre içerisinde bunu
Organizatör’e yazılı olarak bildirirse, Sözleşme feshedilmiş olacaktır
ve Katılımcı’nın bu Sözleşme kapsamında ödemekle yükümlü olduğu
bedelin %50’sini cezai şart olarak Organizatör’e ödemekle
yükümlüdür. 31 Aralık 2020 tarihinden sonra Katılımcının Fuara
katılmama kararı alması, katılmama-sı ya da herhangi bir nedenle
Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmesi halinde bu Sözleşme
kapsamında ödemekle yükümlü olduğu bedelin tümünü cezai şart
olarak Organizatör’e ödemekle yükümlüdür. Müşteri’nin Fuar katılım
ücretinde indirim veya kesinti yapmaya yetkisi yoktur. Sunulan bütün
hizmetler mevcut kaynaklar ve kapasitelere göredir.

Madde 18 - Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir
kısmını, işbu Sözleşme’de aksi kararlaştırılmadığı taktirde bir
başkasına kiralayamaz ve/veya kullandıramaz. Birden fazla firma
tarafından stand alanının paylaşılması, ve/veya alt katılımcı olarak var
olan bir katılımcının standında alan kullanılması ve/veya eş katılımcı
veya ilave katılımcıların dahil edilmesi Organizatör’ün iznine tabidir.
Katılımcının kendinden başka bir firma ile stand alanını paylaşması,
başvuru formlarında belirtilmesi koşuluyla sadece Organizatör’ün yazılı
onayı ile yapılabilir. Eş katılımcılar aynı zamanda işbu Sözleşmenin
şartlarına tabidir. Ana katılımcı eş katılımcılarını ve/veya ilave
katılımcılarını bu konularda ve her türlü ilave hususta bilgilendirmekten
sorumludur. Eğer çok sayıda firma ortak ana katılımcı olarak birlikte bir
stand kiralamak isterse, başvurularında ortak bir temsilci
yetkilendireceklerdir. Her türlü etkinlikte, Katılımcıların her birinin
sergilerini görüntülemesi ve stand için personel istihdam etmesi
gereklidir. Ortak ana Katılımcılar, katılımcı ücretinden ve kullanılan
her türlü hizmet ücretinden münhasıran ve birlikte sorumludurlar.
Madde 19 - Katılımcı, Fuara katılım karşılığında işbu Sözleşmede
belirtilen toplam tutarı Fuar Katılım Bedeli olarak Organizatör’e
ödeyecektir. Fuar katılım ücreti için 1m², birim alan olarak alınmıştır.
Seçenekler ve Katılımcının seçmiş olduğu stand alanı Katılım Tipi
kısmında ayrıca gösterilmiştir.
Madde 20 - Aşağıda belirtilen hizmetler ve bu Sözleşmede özellikle belirtilmedikçe diğer hizmetler katılım ücretine dahil değildir. Bu hizmetler
Katılımcı tarafından istendiği takdirde, ücreti karşılığında Organizatör
tarafından sağlanır.
• Telefon, internet, telefaks hizmetleri,
• Trifaze/monofaze elektrik, basınçlı hava, su,
• Özel stand malzemeleri ve ilaveler,
• Taşıma ve depolama hizmetleri,
• Reklam alanı ve sponsorluklar,
• Konaklama ve servis hizmetleri
Madde 21 - Organizatör, döviz cinsinden belirtilen ödemeleri fiili ödeme
günündeki T.C. Merkez Bankası Döviz Alış Kuru karşılığı Türk Lirası
olarak tahsil edecektir. Organizatör, Katılımcı'dan katılım bedelini, çek,
banka havalesi ile veya kredi kartı ödemesi ile makbuz karşılığı tahsil
edebilir.

Madde 25 - Sözleşme, Sözleşmenin taraflarınca imzalandığı tarihte ve
en geç Katılımcı’nın imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecek ve Tarafların
her biri açısından; borçların tümüyle ve noksansız olarak yerine getirileceği tarihe kadar yürürlükte kalacak; borçların tümüyle ve noksansız
olarak yerine getirildiği tarihte sona erecektir. Taraflar, aşağıdaki
nedenlerin ortaya çıkması halinde Organizatör’ün yazılı olarak ihtar
edeceği tek taraflı beyanla Sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı
bulunduğunu kabul etmişlerdir. Organizatör, Sözleşme’yi haklı nedenle
feshetmesi halinde Sözleşme bedelinin toplamını cezai şart olarak
talep etme hakkına sahiptir. Organizatör’ün Sözleşmenin haklı
nedenle feshinden doğan zarar ve ziyanını ayrıca talep etme hakkı
saklıdır. Organizatör’ün haklı fesih nedeniyle mahkemeye başvurması
ya da Katılımcının bu Sözleşmeden doğmuş ve doğacak ödeme
yükümlülüklerini zamanında, tam veya kısmen yerine getirmemesi
halinde ortaya çıkacak zararlardan ve icra-yargılama giderleri ile
avukatlık ücretlerinden Katılımcı sorumludur. Organizatör’ün bu hakkını
kullanmaması hakkını kullanmaktan vazgeçtiği, fuar bedelini veya
cezai şartı veya Sözleşmeden doğan sair hakla-rını talep etme
hakkından vazgeçtiği veya Katılımcının davranışına onay verdiği
anlamına gelmez.
• Katılımcı, Fuar Katılım Bedeli veya talep ettiği diğer hizmet bedelleri
ödeme yükümlülüğünü ihlal ederse,
• Organizatör, Katılımcının kusuru nedeniyle herhangi bir zarara maruz
kalır veya Katılımcı, işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getirirken herhangi bir nedenden dolayı üçüncü şahıslara zarar verirse,
• Katılımcı hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi talebinde
bulunulur ya da iflasının ertelenmesine karar verilirse, acze düşer veya
konkordatoya başvurursa,
• Belirtilen özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşmenin Katılımcı
tarafından başka nedenlerle kısmen ya da tamamen ihlal edilmesi,
yükümlülüklerin, taahhütlerin yerine getirilmemesi ve gönderilen yazılı
uyarıya rağmen 7 gün içinde bu ihlal durumuna son verilmemesi
halinde.

Madde 22 - Katılımcının fuara katılabilmesi için, fuar katılım ücretinin
(KDV dahil) ödenmiş olması veya bu Sözleşmede belirlenen ödeme
planına uygun olarak, Sözleşmede belirlenen tarihte Organizatör
tarafından kabul edilen ödeme belgelerinin Organizatör'e teslim edilmiş
olması gerekmektedir. Ödeme planında ve/ veya ödeme planına
bağlanan ödeme belgelerinin tesliminde gecikme olması halinde
Organizatör, Katılımcı'nın fuara katılmasını engelleme, enerji vb.
ihtiyaçlarını sağlamama ve bunlara ek veya bunlardan bağımsız olarak
işbu Sözleşmeden doğan her türlü alacak ve talep haklarını saklı
tutarak ayrıca bir ihbara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak
Sözleşme'yi feshetme veya askıya alma hakkına sahiptir.

Madde 26 - Sözleşme'de belirtilen ödeme tarihleri kesin vadeler olup,
Katılımcı'nın söz konusu vadelerde ödeme yapmaması halinde,
Katılımcı mütemerrit olmuştur ve ayrıca bir temerrüt ihtarına gerek
yoktur.

Madde 23 - Fuar katılım ücretinin ve/veya Organizatör'den talep edilen
diğer hizmetlerin bedellerinin ödenmesinde meydana gelecek gecikme-

Madde 28 - Organizatör tarafından verilecek hizmetlerin belirtilen son
başvuru tarihinden sonra talep edilmesi, "Online Bilgi Sistemindeki"

Madde 27 - Ödemelerinin tamamını yapmamış ve/veya Fuar
katılımından vazgeçmiş katılımcıların stand yerlerinin tasarrufu
tamamen Organizatör'e aittir.
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ilgili formların eksiksiz olarak doldurulup gönderilmemesi veya onay
alınamaması durumunda, Organizatör’ün bu talepleri gerçekleştirme
konusunda garantisi ve herhangi bir sorumluluğu yoktur. Organizatör
tarafından gönderilecek “Online Bilgi Sisteminde” bulunan ilgili formların Katılımcı tarafından eksiksiz olarak doldurulup, onayladıktan sonra
verilen süreler içerisinde Organizatör’e gönderilmelidir. Eksik, geç veya
gönderilmemiş formlardan doğacak sorunlardan Organizatör sorumlu
değildir. Verilen süre dâhilinde yapılmayan hizmet taleplerinin yerine getirilmesi durumunda, duyurulan normal bedel üzerinden %50 fiyat farkı
uygulanabilir. Fuar alanında verilen hizmetlerle ilgili olarak Fuar tarihleri
içerisinde yazılı itiraz yapılmazsa hizmet tam ve kusursuz olarak
alınmış kabul edilir. Katılımcı, söz konusu hizmet faturasını ödemekle
yükümlü-dür. Fuar kataloğuna bilgi girişi için ilan edilen son gönderi
tarihine kadar bilgi göndermeyen Katılımcılar için, katalog sayfasına
Sözleşme’de bulunan iletişim bilgileri yerleştirilecektir. Organizatör
tarafından verilecek hizmetler ile ilgili ödemelerin Fuar öncesinde
gerçekleştirilmesi gerek-mektedir. Aksi durumda talep edilen hizmetler
verilmeyecektir.
Madde 29 - Organizatör, işbu Sözleşmenin imzalanmış ve Sözleşme
gereklerinin ifa edilmiş olmasına rağmen Fuarın bütününün selameti
açısından Katılımcıyı red hakkına sahiptir. Bu durumda Katılımcının
yap-tığı tüm ödemeler iade edilir. Sözleşmenin imzalanmasına rağmen
bu madde gereğince Fuara kabul edilmeyen Katılımcı hiçbir nam
altında Organizatör’den hak ve tazminat talebinde bulunmayacağını
kabul ve taahhüt eder.
Madde 30 - Organizatör, Katılımcıya Fuarla ilgili olarak diğer katılımcılar, ziyaretçi sayısı, Fuarda ticari bağlantılar sağlanması veya ciro veya
kazançla ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir taahhütte bulunmamıştır. Katılımcı işbu Sözleşme kapsamında, kar kaybı gibi
sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı
zararlardan dolayı Organizatör’e karşı her ne ad altında olursa olsun talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.
Madde 31 - Organizatör’e ait Fuar alanında ya da standda kullanılan
her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim, katalog, broşür vb.nin
herhangi bir şekilde kullanımı nedeniyle mevzuat uyarınca doğmuş ya
da doğacak her türlü vergi, harç, fon ve diğer mali yükümlülüklerden
Katılımcı münhasıran sorumludur. Katılımcı, işbu Sözleşme koşullarına
ve mali yükümlülüklere uymama nedeniyle Organizatör nezdinde
doğabilecek tüm mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait
olduğunu ve bu nedenle doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini
kabul ve taahhüt eder.
Madde 32 - Organizatör, Katılımcı stantlarını, etkinliklerini, planlarını ve
ürün teşhirlerini fotoğraf, kamera ya da çizim yoluyla kaydetme ve bunları reklam amaçlı ve basın bültenleri için, Katılımcının herhangi bir
itiraz hakkı olmaksızın kullanma hakkına sahiptir. Aynı koşullar
Organizatör’ün izniyle çekilen fotoğraflar için de geçerlidir.
Madde 33 - Katılımcı, Organizatör’ün önceden haber vermek kaydıyla, Fuar’ın yeri, düzenlenme tarihi ve ismi, genel yerleşim projesi/planı,
sergi alanı ve salonlarına giriş ve çıkışlarının yerinin değiştirilmesi ve
kapatılması, Katılımcı’nın Fuar alanındaki yeri, stand alanı, büyüklüğü
ve benzeri konularda, resmi makamların istekleri,sektörün talebi,
ekonomik durum, organizasyon şartları, fuarın genel başarısı için veya
yalnızca kendi takdiri ile değişiklik yapma hakkına sahip olduğunu
önceden beyan ve kabul etmiştir. Organizatör, Fuar alanında genel
yerleşimde ya da Katılımcının Fuar alanındaki yerinde gerek gördüğü
her türlü değişikliği yapabilir. Burada belirtilen değişiklikler Katılımcı
için fesih sebebi olarak kabul edilemez ve Fuar bedelini ödememe ya
da indirim gerekçesi olarak ileri sürülemez. Katılımcı işbu Sözleşmeyi,
Fuar yer ve tarihinde değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve
böyle bir değişikliğe itiraz hakkı olmadığını kabul etmektedir.
Madde 34 - Organizatör, işbu Sözleşmenin imzalanmış ve sözleşme
gereklerinin ifa edilmiş olmasına rağmen fuar standartlarına ve
Organizatör tarafından tespit edilmiş katılımcı profiline uygunsuzluk
veya Katılımcı ile ilgili adli veya idari bir hukuki bir işlem yapılması vb.

nedenlerle Katılımcıyı red hakkına sahiptir. Organizatör’ün bu hakkını
kullanması halinde, Katılımcının yaptığı tüm ödemeler iade edilir.
Sözleşme imzalanmasına rağmen bu madde gereğince fuara kabul
edilmeyen Katılımcı zarar, ziyan vb. nam altında Organizatör’den
tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 35 - Taraflar, Fuar’ın düzenlenmesine ya da Katılımcının Fuar’a
katılmasına engel teşkil eden deprem, yangın, savaş, olağanüstü hal,
Fuar sahibi veya işleticisinden kaynaklanan sorunlar ile resmi makam
veya yetkili mercilerin işin yapılmasını doğrudan veya dolaylı olarak
engelleyici ve geciktirici kararlarını, işlemlerini mücbir sebep veya haklı sebep hali olarak kabul etmişlerdir. Mücbir sebep hallerinden birinin
oluşması halinde etkilenen taraf diğer tarafı mücbir sebebin oluştuğu
tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazı ile haberdar
edecektir. Söz konusu bildirim yapılmadığı taktirde bildirimi yapmakla
yükümlü olan tarafın mücbir sebepten etkilenmediği kabul edilecek
olup, mücbir sebep nedeniyle sözleşmeyi sona erdirme hakkı sona
erecektir. Organizatör ve bu maddede yazılı koşullara bağlı olarak
Katılımcı, mücbir sebebin çıkmasına müteakip 30 gün içerisinde
Sözleşme’yi feshetmek veya mücbir sebebin ortadan kalkmasına kadar
bekleme hakkına sahip olacaklardır. Organizatör’ün, mücbir sebebin
ortaya çıkmasını müteakip 30 gün içinde Fuar yerini ve zamanını/
tarihini değiştirme hakkı saklıdır. Katılımcı yapılacak değişiklere
uyacağını önceden kabul etmiştir. Katılımcı’nın mücbir sebebe bağlı
fesih hakkını kullanması, Organizatör’ün bu maddede yazılı sürede
Fuar yerini ve zamanını değiştirme hakkını kullanmamış olması
koşuluna bağlıdır. Katılımcı işbu Sözleşmeyi, fuar yer ve tarihinde
değişiklik olabileceğini bilerek imzalamakta ve böyle bir değişikliğe
itiraz hakkı olmadığını kabul etmektedir.
Madde 36 - Katılımcı Firma, stant alanı, alanda sergilenecek ürünlerin
hijyeni ve stant alanında görevlendirilecek personelin maske, el
dezenfektanı gibi önleyici tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Madde 37 – Fuar alanı genel dezenfeksiyonu organizatör firma ve
İzfaş tarafından yapılacaktır. Fuar alanı ziyaretçi girişlerinde gerekli
hijyen tedbirleri alınacaktır.
Madde 38 - Katılımcı, Organizatör’ün önceden yazılı muvafakatini almaksızın işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, hak ve
alacaklarını tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devir ve temlik
edemez. Standı, kendisine tahsis edilen alanı bir başkasına
devredemez, kiralayamaz, kullandıramaz. Bu tür devir ve temlikler
Organizatör’e karşı hüküm doğurmaz. Organizatör işbu Sözleşmeyi
ve Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya
tamamen bütün hukuk ve vecibeleri ile birlikte kendi sermaye iştiraki
olan kuruluş, firma ve şirketler ile üçüncü şahıslara devretmek hakkını
haizdir.
Madde 39- İşbu Sözleşme ve varsa ekleri hükümlerinde her türlü değişiklik ancak yazılı ek sözleşmelerle yapılabilir. Bu Sözleşme,
Organizatör ile Katılımcı arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturur
ve yazılı veya sözlü olarak taraflar arasında bu konuya ilişkin daha
önce yapılmış tüm görüşmelerin, temsillerin ve anlaşmaların yerini alır.
Madde 40 - Ekler, Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, işbu ekleri ile
beraber bir bütündür.
Madde 41 - Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
Madde 42 - Sözleşmede yazılan/belirtilen adres, telefon, faks ve mail
adreslerine yapılan her türlü bildirim Katılımcıya yapılmış bir bildirim
yerine geçer. Taraflar, işbu Sözleşmede bildirdikleri adreslerinin
tebligat adresleri olduğunu, adreslerinin değişmesi halinde yazılı olarak
diğer tarafa bildirimde bulunacaklarını, bulunmadıkları takdirde bu
Sözleşme’de bildirilen adreslerine gönderilen tebligatların Tebligat
Kanunu ve ilgili di-ğer mevzuat uyarınca usulüne uygun olarak tebliğ
edilmiş sayılacağını kabul ve taahhüt ederler.
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Madde 43 - Bu Sözleşme’den ve Sözleşme’nin sona ermesinden doğan ihtilaflarda (Türk) hukuku uygulanacaktır. Taraflar İzmir
Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasır yetkisini kabul ederler.
Madde 44 - Anlaşmazlık halinde, Organizatör’ün tutmuş olduğu resmi,
özel her türlü kayıt, belge, doküman ve bilgisayar kayıtları
anlaşmazlığın çözümünde kesin delil teşkil eder.
Madde 45 - Bu Sözleşme ve ekleri nedeniyle doğmuş ve doğacak harç,
fon vs. mali yükümlülüklerden Katılımcı sorumlu olacaktır. Damga
vergisi Organizatör tarafından ödenir ve yarısı Katılımcıya fatura edilir.
Madde 46 - KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı) Fuar'a katılan ve imalatçı konumunda
olan küçük ve orta ölçekli firmaları desteklemektedir. Detaylar için
www.kosgeb.gov.tr web sitesi ziyaret edilebilir.
Madde 47 - Katılımcı, işbu Sözleşmeyi imzalamadan önce Sözleşmeyi
inceleyecek yeterli süreye sahip olduğunu, Sözleşme koşulları hakkında
bilgi sahibi olduğunu, Organizatör ile söz konusu koşulları müzakere
ederek kabul ettiğini ve yine işbu Sözleşme ile Fuara, kendi istek ve
iradesi ile katıldığını, yazılı tüm koşulları aynen kabul ettiğini beyan
eder.
Madde 48 – İzmir Ticaret Odası Fuar’a katılan üyelerini
desteklemektedir.
Detaylar
İçin
(www.eoda.izto.org.tr/web/
fuar_tesvik_bilgi.aspx?id=295) web sitesi ziyaret edilebilir.

Madde 7 - Fuar'ın iş sağlığı ve güvenliği denetimi Organizatör
tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapıldığı taktirde,
Katılımcı bu kuruluştan işbu Sözleşme koşulları dahilinde gelecek her
türlü talebi yerine getirmeyi, bu kuruluşun yapacağı uyarıları dikkate
almayı kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 8 - Katılımcının, stand ve stand dekorasyon projelerini, proje
boyutlarının sergi düzenine uygunluğunu ve statik projelerini fuarın büsel görünümü ve standartları açısından 10 Şubat 2021 tarihine kadar
Organizatör'e onaylatması zorunludur. Stand projeleri ölçülendirilmiş,
ölçekli, 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. Organizatör projeleri
onaylayıp onaylamama hakkına sahiptir. Proje onayına sahip olmayan
katılımcıların Fuar alanına stand kurmak için mal ve malzeme girişi
yapmalarına izin verilmeyecektir. Onaysız projelere Organizatör'ün
müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı vardır. Komşu stantlarla,
konstrüksiyonlara ilişkin uyuşmazlığını engellemek için komşu
katılımcılar ile temasa geçilmelidir. Belirtilen konstrüksiyon/yapı
standartlarında kalmak koşuluyla da olsa komşu standların yükseklik
farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan Organizatör sorumlu
değildir. Standı, komşu standa göre daha yüksek olan katılımcı, komşu
standa bakan yükseltisini temiz, nötr renkli (beyaz ya da kırık beyaz)
bir kaplamayla kapatmak zorundadır.

B. Fuar Katılım Sözleşmesi Teknik Şartlar

Madde 9 - Stand ve dekorasyon projelerine verilen onay Fuar'ın estetik
bütünlüğünü sağlamaya yönelik olup, statik, mekanik vb. kontrollerin
yapılmasından Katılımcı sorumludur. Projenin Organizatör tarafından
onaylanması, Katılımcı'nın iş sağlığı ve güvenliği kuralları uyarınca
sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Madde 1 - En küçük kiralanabilecek alan 24 m²`dir. Daha küçük alanlar
sadece yerleşim planı kesinleşince ve uygun yerler oluştukça
kiralanabilir.

Madde 10 - Fuar'ın açılışına bir ay kalaya kadar yazılı bilgisi
verilmeyen, genel stand kullanımından özel stand kullanımına
geçmekten kaynaklanan fark, Katılımcıya geri ödenmez.

Madde 2 - Standların yapımı, iç dekorasyonu ile mamüllerin
sergilenmesi ve bu konuda yapılacak harcamalar Fuar'a katılan
Katılımcı'ya aittir. Katılımcı standın iç dekorasyonunu standın bütün
uygulamalarından sorumlu olarak istediği tedarikçi firmaya verebilir.
Katılımcı, tedarikçi firmaya sözleşmede yer alan ilgili tüm koşulları
bildirmekle yükümlüdür. Ayrıca Katılımcı, stand kurulumu için çalışacak
tedarikçilerini ve söz konusu tedarikçilerin yetkili kişilerinin isim ve
telefonlarını Organizatör'e bildirmek ile yükümlüdür. Katılımcı talep
etmesi halinde Organizatör tarafından dekoratör firma tavsiye edilebilir.
Madde 3 - Standart konstrüksiyon ücretine, yan ve arka bölmeler, firma
alınlık yazısı, 1 adet üçlü priz, her 4 metrekareye 100 Watt'lık spot, 1
masa ve 3 sandalye dahildir.
Madde 4 – Katılımcılar Fuar alanına 28 Şubat 2021 Pazar günü saat
10:00'den itibaren girebilirler. Söz konusu tarih ve saatler kesin
olmayıp, Organizatör tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
Katılımcı, Fuar'a bir ay kala, Organizatör'den söz konusu tarihler ve
saatler ile ilgili bilgi almakla yükümlüdür.
Madde 5 - Fuar alanına kurulum için (28 Şubat 2021 saat 10:00'den, 02
Mart 2021 saat 19:00'ye kadar) getirilecek konstrüksiyon malzemeleri
yarı mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar
verilmiş) ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. Fuar alanı atölye
amaçlı kullanılmaz, talaşlı ve cüruflu imalat, kompresör ile boya
kullanımı vb. yasaktır.
Madde 6 - Stand kurulum işlerinin en geç 28 Şubat 2021 saat
10:00'dan 02 Mart 2021 Saat: 19:00’a kadar bitirilmesi mecburidir. Bu
süre sonunda işlerini bitirmeyen şirketlere Organizatör'ün müdahale
etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. Belirtilen zamana kadar
stand yapımını bitirmemiş olan Katılımcı, m² başına 150,00 TL + KDV
ceza ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Koridorlara halı kaplandıktan
sonra salonlarda palet (çekçek), forklift, el arabası gibi koridor halısına
zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz.

Madde 11 - Standlara ana elektrik, su ve hava bağlantıları sadece
Organizatör'ün teknik ekibi tarafından gösterilen noktalardan yapılır.
Katılımcı başka hatlardan veya teknik ekip bilgisi dışında bir hattan
elektrik, su veya hava alamaz. Stant içine döşenen elektrik, su ve hava
bağlantıları stant tamamlanmadan mutlaka Organizatör teknik ekibine
gösterilmeli ve onay alınmalıdır. Mevzuata ve iş güvenliği
standartlarına uymayan elektrik, su ve hava bağlantı tesisatlarının ana
bağlantıları yapılamaz, hiçbir şekilde cihaz ve makinelere bağlanamaz.
Madde 12 - Standlar koridor alanına kesinlikle taşamaz, standların
herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına taşamaz. Aykırılık
halinde Organizatör'ün eski hale veya uygun hale getirme, taşmayı
ortadan kaldırma hakkı vardır. Bu işlemler sırasında ortaya çıkan
masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcıya aittir. Katılımcı söz
konusu masrafları ödemeyi peşinen kabul eder.
Madde 13 - Katılımcı, stand kurulumu için çalışacakları ses düzeni
şirketlerini, mimarlık şirketlerini ve söz konusu şirketlerin yetkili
kişilerinin isim ve telefonlarını en geç proje onayı aşamasında
Organizatör'e bildirmek zorundadır. Fuar alanına zarar vermek, zemini
veya duvarları delmek, stand panolarına çivi çakmak, delmek gibi
hasar verici işlemler yapmak, salon sütunlarına kaynak yapmak ve
salon duvarlarını kirletmek, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme
kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar meydana getirmek
yasaktır. Katılımcı, stand alanı içerisinde ve fuar alanında meydana
getirebileceği hasarları ayrıca bir tespit, ihtar ve ihbara gerek
kalmaksızın Organizatör'ün tuttuğu tutanak ile yazılı olarak kendisine
bildirdiği bedel üzerinden ödemekle yükümlüdür.
Madde 14 - İki ve çok katlı yapılar stand proje onayı ile birlikte
kurulabilir. Katılımcı, teknik@glplatformfuar.com e-mail adresinden
ölçülü ve detaylı stand görselleri ile proje onayını alır. İki ve çok katlı
stand tasarım ve inşaası ile ilgili öncelikli ölçütler şu şekildedir:
• Özel stand inşaası yapan Katılımcı, tasarım ve stand inşaası
nedeniyle oluşabilecek tüm zararlardan sorumludur.
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• Modüler Alüminyum Sistem veya Ahşap taşıyıcılar ile iki ve çok katlı
standların yapımı yasaktır. (Örnek: Octanorm, Mero, Maxima ve
Alüminyum Modüler Sistem, vs.)
• İki ve çok katlı standların yapımı ile ilgili statik raporu talep edildiğinde
Organizatör'e sunulabilmelidir ve standlar çelik konstrüksiyon olmak
zorundadır. İki ve çok katlı standların tasarım ve yapım onayı verilmesi
durumunda "3.Şahıs Mesuliyet Sigortası" Katılımcı tarafından yapılarak
ORGANİZATÖR'e sunulmak zorundadır. Söz konusu sigortanın
yaptırılmaması halinde ORGANİZATÖR, standın yapımını durdurma
hakkına sahiptir.
Madde 15 - Standları boşaltma işlemi 06 Mart 2021 günü saat 18:30'dan
07 Mart 2021 günü saat öğlen 12:00'a kadar yapılır. Verilen zaman içinde
Fuar alanını boşaltmamış Katılımcının malzemeleri önceden herhangi bir
uyarıya gerek kalmaksızın bizzat Organizatör veya görevlendireceği
kişiler tarafından alan dışına çıkarılır. Organizatör'ün alan dışına çıkartılan
malzemeyi koruma ve kollama yükümlülüğü yoktur. Bu esnada oluşacak
masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu Katılımcıya aittir. Katılımcı, standı
öngörülen tarih ve saate kadar boşaltmama ya da standın tahliyesi ile
malzemelerin alan dışına çıkartılmasıyla ilgili Organizatör tarafından
yapılan her türlü masraftan bizzat sorumludur.
Madde 16 - Katılımcı, Fuar süresince kullanacağı elektrik gücünün kaç
kW olduğunu, Organizatör'e bildirmekle yükümlüdür. Ziyaretçi çıkış
saatlerinden yarım saat sonra stand elektriği kesilir. Bu saatten sonra
çalışma yapmak isteyenler Organizatör'den izin almalıdır. Elektrik
kesintilerinden dolayı oluşan hasarlardan Organizatör sorumlu değildir.
Fuarın son günü Fuar kapanış saatinden yarım saat sonra, güvenlik
nedeniyle, genel elektrik kesintisi yapılır. Katılımcı her firma elektrik
bağlantı ücreti olarak 650,00 TL + KDV ödeyecektir. Stant elektrik
kullanım bedeli, katılımcı firmaya teknik hizmeti veren stand firması ve/
veya katılımcı firma yetkilisi tarafından talep edilen kW üzerinden fuar
sonunda hesaplanıp faturalandırılacak olup, elektrik kullanım bedelini
katılımcı firma ödeyecektir. Kontrolsüz enerji kullanımından doğan her
türlü zarardan Katılımcı münhasıran sorumludur. Organizatör teknik
personeli, stant yetkililerine sadece ana elektrik hattını göstermekle
mükellef olup stant içindeki bağlantıyı yapmakla mükellef değildir.
Katılımcının teşhir edeceği veya kullanacağı elektronik malzemeler için
topraklama hattı talebi olacak ise bu talebi fuar başlangıcından bir ay
önce organizatöre bildirmekle mükellef olup, fuar alanı teknik şartları
müsait ise organizatör topraklama hattını belirtilen ek ücret dahilinde
çekmekle yükümlüdür.
Madde 17 - Reklam balonları ve benzeri yanıcı ve patlayıcı maddelerin
Fuar alanına getirilmesi ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde
Organizatör ve/veya Fuar alanı sorumluları devreye girecek ve söz
konusu unsurları Fuar alanı dışına çıkaracaktır. Fuar alanında hareketli
motorlu balon ve/veya zeplin kullanımı yasaktır. LPG, kaynak tüpü
kullanımı ancak bu kullanıma ilişkin izinlerin, belgelerin vs. Organizatör'e
sunulması ile mümkün olup, söz konusu kullanımın tüm sorumluluğu
Katılımcıya aittir.
Madde 18 - Organizatör, Fuar alanı genel ve koridor temizliğinden
sorumludur. Stand içi temizlik Katılımcıya aittir. Ancak ekstra malzemeler
listesinde belirtilmesi ve Online Bilgi Sistemi'nde talep edilmesi halinde
stand içi temizliği hizmeti (sadece yerlerin, halı ise elektrikli süpürge ile
silinebilir bir kaplama ise silinmesi) belirtilen ücret karşılığı Organizatör
tarafından verilebilir.
Madde 19 - Katılımcı, Organizatör veya temsilcilerinin her zaman Fuara
katılıma ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile
Katılımcı'nın Fuara yönelik diğer faaliyetlerini denetleme, işbu
Sözleşmeye uygunluğunu kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder.
Katılımcı bu kapsamdaki erişim ve denetimler için Organizatör'e veya
yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı sağlayacaktır.
Madde 20 - Organizatör, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı uyarınca
Fuar'ın kurulum aşamasından başlayarak, söküm aşamasının
tamamlanmasına kadar gerekli denetimleri yapma ve/veya yaptırma hak-

kına sahiptir. Katılımcı, bu denetimlerim yapılmasına izin vereceğini,
denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikleri derhal gidereceğini kabul ve
taahhüt etmektedir. Aksi halde Katılımcı standı kuramayacağı gibi, Fuar'a
katılım da gösteremez.
Madde 21 - Katılımcı, işbu Sözleşme kapsamında Fuar mahallerinde çalışırken veya Fuar süresince çalışanlarına ve ziyaretçilere sağlıklı ve
emniyetli bir iş ortamı sağlamakla sorumlu olup, iş sağlığı ve güvenliği
kurallarına uymakla
yükümlüdür.
Katılımcı,
kendi
personelinin,
taşeronlarının, Organizatör personelinin ve üçüncü şahısların sağlık ve
emniyetlerini, fuar alanında bulunduğu süre içerisinde yürütülen
çalışmalardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruyacaktır. Katılımcı, asgari
sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve
tehlikeleri derhal Organizatör’e rapor edecek-tir. Katılımcı, bu Sözleşme
koşullarına, mevzuata ve Fuar alanı kurallarına uymama nedenleriyle
gerek kendi personeline karşı gerekse Organizatör’ün personeli ya da 3.
Şahısların mal ve canına karşı meydana gelebilecek zararlardan kendisinin
sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir kaza nedeniyle
Katılımcının kendi personelinin, çalıştırdığı taşeronlarının ve stand
kurulumu için anlaştığı firmaların personelinin, Organizatör’ün personelinin
ve 3. Kişilerin zarar görmesi nedeniyle Organizatör’e karşı tazminat
talebinde bulunulması halinde Katılımcı Organizatör’ün kendisine rücu edebileceğini ve rücu edilen miktarı kayıtsız, şartsız ilk talepte ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
Madde 22 - Katılımcı kendisinin ve taşeronlarının, aşağıda yer alan koşullara uyacağını ve taahhütleri yerine getireceğini kabul etmiştir. Aksi bir
durumda Organizatör, gerekli her türlü tedbiri alma hakkına sahiptir. Aşağıda talep edilen tüm dokümanlar, Fuar başlangıcından en geç 20 gün önce
Organizatöre ve/veya Organizatör tarafından yetkilendirilen kuruluşa teslim
edilecektir.
22.1. Elektrik
22.1.1.1. Panolar
22.1.1.1. Elektrik panosu kurmak zorunluluğu olan stantlarda pano mutlaka
kapaklı olacak gövdeli ise kapak topraklama kablosu ile gövdeye irtibatlandırılacaktır.
22.1.1.2. Panolarda linye güçlerine uygun sigortalar kullanılacaktır.
22.1.1.3. Panoda en az 30 mA lik kaçak akım rölesi bulunacaktır.
22.1.1.4. Metal gövdeli panolarda 1 kW lık yalıtım halısı kullanılacaktır.
22.1.2. Kablolar
22.1.2.1. Kullanılan kablolar alev iletmeyen cinste olacaktır.
22.1.2.2. Sıcak bölgelerde silikonlu kablo kullanılacaktır.
22.1.2.3. Kablolar kesitlerine uygun yükleri besleyecek şekilde seçilecektir.
22.1.2.4. Kabloların renk kodlamaları uygun olacaktır.
22.1.2.4.1. Renk Kodları: Faz: Kahve, siyah Nötr: Mavi Topraklama: Sarı,
yeşil
22.1.2.5. Plastik Malzemeler (Boru, Kasa, Buat) alev iletmeyen nitelikte
olmalıdır.
22.1.2.6. Elektrik tesisatı kurulumu yapacak kişilerin bu işi yapmaya ehil
olduklarına dair belge tarafımıza iletilecektir.
22.1.3. Mekanik ve Statik
22.1.3.1. Fuar standının statik dayanımı İzmir ili için deprem şartları dikkate
alınarak belgelenecektir.
22.1.3.2. Fuar stant malzemelerinin tehlike (asbest ve türevi) türü ve yangın
dayanımı belgelenecektir.
22.1.3.3. Her türlü makine, donanım ve araç yalnızca ilgili yönetmelik ve
zorunlu standartlara uygunluğunu belgelenmesi halinde fuar standında
sergilenebileceğinden bu konuyla ilgili belgelendirmeler tarafımıza teslim
edilecektir.
Tek suret olarak düzenlenen bu Sözleşme ve ekleri Sözleşme’nin ilk 3 sayfasının karşılıklı olarak imzalanması ile teati edilmiştir ve aslı Organizatör
tarafından muhafaza edilecektir.

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

Türkiyenin en büyük, en modern, en yeni fuar
merkezi olarak fuarizmir'de son teknolojik
donanımlarla sağlamlaştırılmış teknik bir alt
yapıya sahip

Horeca Executive Chef Club'ın 700 aşkın
üyesi (sadece çalışan ve yönetici karar verici
aşçılardan oluşan) şeflerimiz özel aktiviteler
workshoplar ve ikili görüşmeler ile stant açan
firmalarımız ile sezonun satın alımlarını
gerçekleştiriyorlar.

► 4 adet hol

► 119.400 m' açık ve kapalı sergi alanı
► 15.600 m' fuaye

► 16.000 m' cafeler ve restoranlar

3 gece konaklamaları ve transferleri
tarafımızdan karşılanmaktadır.

► 93.000 m' (2.500 araç) otopark
► 330.000 m' toplam alan

► 4 seminer salonu bulunmaktadır.
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ZÜCCACİYE ÖZEL BÖLÜMÜ
Mutfakların en kullanışlı, sofraların en göz alıcı ürünleri
HORECA FAİR ZÜCCACİYE ÖZEL BÖLÜMÜNDE.
Firmanızı tanıtma imkanı bulacağınız bu alanda
ürünlerinizi, hem sektör profesyonelleri hem de son
tüketiciye tanıtıp, bambaşka bir etki bırakabilirsiniz.
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www.glplatformfuar.com

GI PlallCN'ffl Fuarcılık Hlzmetlert Ud. Şif.
GI Platform Exhlbltlon Servlces Company
Adres , Ankara Cad. No,97 Kat,6 Bomova/İZMİR
Tel

, +902323478033

Faks

: +90 232 347 8053

Gsm

'+905079413666-05079413661-05545334036

e-posta: lnfo@glplatformfuar.com
sales20glplatfonnfuar.com - satis30glplatformfuar.com

