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SAĞLIĞI FUARI
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İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu



TOS+H Expo 2022

1A Başvuru
1. Sayfa

t r td
Bağdat Cad. No: 181/6 
34730 K öy - İSTANBUL

TR

Lütfen tüm sayfaları k
yetk z attıktan sonra 
aşağıdak rese gönder

1 rket ve Adr g r

r  T r nvanı 

Adres 

Posta Kodu, Ş  

 
 

Telefon 

Faks

rket E-Posta

Internet Adr  

F rma S

Genel Müdür  

Bay

r Fatura Adı / Adr  Verg r  Verg rası 

Lütfen sayfayı ç r

1 3
-

 3.3

   
Alan (m2)   

 

 max.  max.

15 Kasım 2021 tarihine kadar geçerli
erken rezervasyon fiyatları:
(E-posta veya faks gönderim tarihi esas alınır) 

16 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli fiyatlar:
(E-posta veya faks gönderim tarihi esas alınır) 

3.1

3.2

Temel donanımlı stand ile katılım

Stand montajı dahil - Asgari stand alanı: 12 m² net
Donanım ve tasarım ayrıntıları (1C Formu)

12 m²

Stand montajı dahil
sergi alanı fiyatı

3.120 ₺/m²

Stand montajsız sergi alanı katılımı

Boş sergi alanı - Asgari stand alanı: 36 m² Sadece net
sergi alanı fiyatı

2.500 ₺/m²

3.1

3.2

Temel donanımlı stand ile katılım

Stand montajı dahil - Asgari stand alanı: 12 m² net
Donanım ve tasarım ayrıntıları (1C Formu)

Stand montajı dahil
sergi alanı fiyatı

3.620 ₺/m²

Stand montajsız sergi alanı katılımı

Boş sergi alanı - Asgari stand alanı: 36 m² Sadece net
sergi alanı fiyatı

Firma
başına

3.000 ₺/m²

Her katılımcı için fuar kayıt ücreti 4.500 ₺

Alt katılımcı ücreti 5.000 ₺3.4

Fuar standında tanıtımı yapılacak
ticari marka başına

200 ₺3.5

Özel Bölüm
(Sağlık & Güvenlik, Start-Up)

Notlar

8.000 ₺3.6

Planlanan Son 
Rezervasyon Tar

24 Ocak 2022
Telefon: (0216) 385 66 33
Fax: (0216) 385 74 00
E-Posta: info@tezulas-fuar.com

Bayan

Bay
Bayan

 4. TÜRK İŞ GÜVENLİĞİ VE
SAĞLIĞI FUARI
14 - 17 Mayıs 2022 - İstanbul, Türkiye

www.toshexpo.com.tr

 2

GSM

E-Posta                                                                                                   Faks 

Bay
Bayan

Ad Soyad                                                      



Verilen yetki kişiye katılımcı sıfatı kazandırmaz.
Yetki verilen kişinin adresi yukarıda belirtilen şirket adresinden
farklı ise doldurunuz.

Alt katılımcı formunun (1B Formu) esas katılımcı ve alt katılımcı tarafından
birlikte imzalanması, resmi şirket mühürleri ile mühürlenerek Tezulaş Fuar’a
teslim edilmesi gerekmektedir.
Önemli: Kayıt bedeli olan 4.500 ₺’nin ve alt katılımcı bedeli olan 5.000 ₺’nin
her altı katılımcı için ayrı ayrı ödenmesi zorunludur (Bakınız: 1B Formu).

Fuar standında tanıtımı yapılacak her bir ticari marka başına
200 ₺ kayıt ücreti ödenmesi zorunludur.
Tanıtımı yapılacak ticari markalar aşağıda yer almaktadır:

1A
TR

Başvuru
2. Sayfa

Ş rket

Ad Soyad

Adres

Posta Kodu, Ş

Telefon 

GSM 

Faks 

E-posta

ICC Kongre Merkezi Fuar Alanı / İstanbul’da 14 - 17 Mayıs 2022 tarihlerinde
düzenlenecek olan TOS+H Expo-4. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı’nın 
Başvuru Formunu (Ekli 1A+1B+1C+1D formunu) ve Katılım Sözleşmesini
okuduk ve tüm katılım ve iş koşullarını aynen kabul ediyoruz.

8

7

Adres

Posta Kodu, Ş

Telefon Faks

E-posta

Katılımcı  

Ürün es e (1D Formu) göre serg lenecek ürünle  kod 
numaraları 

  Uzunluk Ağırlık

m2  başına düşen azam yük (azam  2.5 t) 

Alt katılımcı sayısı

  

6

4

5

Bay
Bayan

Posta Kodu /Ş

Tanıtımı yapılacak ticari marka sayısı

 4. TÜRK İŞ GÜVENLİĞİ VE
SAĞLIĞI FUARI

Planlanan Son 
Rezervasyon Tar

24 Ocak 2022
Telefon: (0216) 385 66 33
Fax: (0216) 385 74 00
E-Posta: info@tezulas-fuar.com

TOS+H Expo 2022

14 - 17 Mayıs 2022 - İstanbul, Türkiye
www.toshexpo.com.tr



TOS+H EXPO 2020

Phone.: +49/(0)211/4560-7762
Fax: +49/(0)211/4560-7740
E-mail: SchreiberG@messe-duesseldorf.de

Registration deadline:   

17 January 2020

3 – 6 May 2020 – Istanbul, Turkey
www.toshexpo.com

1A2 Application
Special Area - 

Meeting Point Safety 
& Health

Start-Up Zone

Please send the original to

Messe Düsseldorf GmbH
U1 - IFM
Postfach 10 10 06
40001 Düsseldorf, Germany

GB

For use by Organizer only

Kunden-Nummer

Anmeldung erfasst

Anmeldung geprüft

1 Contact2

Name *)  Phone. *)

E-mail *)  Fax *)

M: male 
F: female 

M
F

1 Company and address

Company

Address

Post Code, City

P.O. Box Post Code, City

Country 

 

Phone. *)

Fax *)

E-mail *)

Internet

Owner 

Managing Director

M
F

M
F

Value added tax registration number (VAT Reg No)
 

*) Data protection regulations see www.messe-duesseldorf.de. 
 Permission for use for promotional purposes can be withdrawn at any time.

**) All amounts are inclusive of 18 % Turkish VAT

w
1 Special Area* 3

Meeting Point for Safety & Health

 
 for noncommercial exhibitors presenting their work and services  
 experts for questions on the practical implementation of health and  
 safety policy requirements.

         noncommercial Association or Organization

Start-Up Zone 

Company age: < 5 years 

Employees: < 20

Annual turnover: < EUR 5 million

1 Exhibitor Package  4
The exhibitor package incorporates the following: 

• Upright pillar system construction 

• One table

• Two stools

• One outlet 200V/500W

• Shared use of storage room   

• Standard lettering max. 15 letters

• Basic cleaning 

• Basic catalogue entry

• Two exhibitor badges  

 

additional: 

• Further services on request  
   (e.g. shop-window mannequins, show cases, etc.)

• Extra space for exhibits limited to 2 sqm, 250 €/sqm 

Total price:         960.- €** 

Legally binding signature and company stamp

Place, Date

*minimum of 4 companies must be realised 

Only for Special Area 

 OSGB

Özel Bölüm

1A2 Özel Bölüm
(Sağlık & Güvenlik, Start-Up)
Başvuru Formu

TR

Lütfen tüm sayfaları k
yetk z attıktan sonra 
aşağıdak rese gönder

 2

GSM

E-Posta                                                                                                   Faks 

1 rket ve Adr g r

r  T r nvanı 

Adres 

Posta Kodu, Ş  

 

Telefon 

Faks

rket E-Posta

Internet Adr

F rma S

Genel Müdür 

Bay

r Fatura Adı / Adr  Verg r  Verg rası 

1 3

 

* en az 4 firmanın katılımı ile geçerlidir.

Sağlık & Güvenlik
     Ticari olmayan birlik veya kuruluşlar
     OSGB - Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
     Start-Up 
 Kuruluş yılı: < 5 yıl
 Çalışan sayısı: < 20
 Yıllık ciro: < 1 Milyon TL

Katılımcı Paketi 4

 

Katılımcı paketine aşağıdaki hizmetler dahildir:

• Dik sütunlu konstrükiyon
• 1 masa
• 2 bar sandalyesi
• 1 priz 200V/500 W
• Depo alanının paylaşımlı kullanımı

• Standart alınlık yazısı (max. 15 harf)
• Genel temizlik
• Katalog kayıt
• 2 adet katılımcı giriş kartı

ayrıca:
• Talep edilmesi halinde ek hizmetler
(vitrin mankenleri, camekanlı dolap vs.)
• Ek sergi alanı: 2.000 ₺/m² (max. 2 m² ile sınırlıdır)

Toplam Fiyat: 8.000 ₺

Bayan

Bay
Bayan

Bay
Bayan

Ad Soyad                                                      

Fuara özel bölümde katılacak firmalar tarafından dolduruluacaktır.

ICC Kongre Merkezi Fuar Alanı / İstanbul’da 14 - 17 Mayıs 2022 tarihlerinde
düzenlenecek olan TOS+H Expo-4. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı’nın 
Özel Bölüm Başvuru Formunu (1A2) ve Katılım Sözleşmesi’ni
okuduk ve tüm katılım ve iş koşullarını aynen kabul ediyoruz.

Katılımcı  

 4. TÜRK İŞ GÜVENLİĞİ VE
SAĞLIĞI FUARI

Planlanan Son 
Rezervasyon Tar

24 Ocak 2022
Telefon: (0216) 385 66 33
Fax: (0216) 385 74 00
E-Posta: info@tezulas-fuar.com

TOS+H Expo 2022
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www.toshexpo.com.tr
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1B
TR

Alt Katılımcı
Başvuru Formu

Lütfen tüm sayfaları k
yetk z attıktan sonra 
aşağıdak rese gönder

 
 Evet Hayır

3

5

                                             Telefon                                       GSM 

E-Posta  Faks

1 Alt Katılımcı olarak aşağ r retler
yoruz. 

      4.500 ₺
  

     200 ₺

5.000 ₺

6

 

 
 Evet Hayır

        kod numaraları                                    

Fatura adresi ana katılımcının
adresidir.

Fatura adresi alt katılımcının
adresidir.

 
 ğrudan kataloğ

2

Ana Katımcı1

 T r nvanı

Adres

Posta Kodu, Ş

r

Telefon 

Faks

E-Posta

Alt Katılımcı 4

Genel Müdür

r  T r nvanı

Adres

Posta Kodu, Ş r, Ülke

r

Telefon

Faks

E-Posta

Ağ

Bay
Bayan
Bay
Bayan

ICC Kongre Merkezi Fuar Alanı / İstanbul’da 14 - 17 Mayıs 2022 tarihlerinde
düzenlenecek olan TOS+H Expo-4. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı’nın 
Başvuru Formunu (Ekli 1A+1B+1C+1D formunu) ve Katılım Sözleşmesini
okuduk ve tüm katılım ve iş koşullarını aynen kabul ediyoruz.

Tanıtımı Yapılacak Ticari Marka Başına
Alt Katılımcı Ücreti
Fuar Kayıt Ücreti

 4. TÜRK İŞ GÜVENLİĞİ VE
SAĞLIĞI FUARI

Planlanan Son 
Rezervasyon Tar

24 Ocak 2022
Telefon: (0216) 385 66 33
Fax: (0216) 385 74 00
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Ana Katılımcı Şirket Yetkili İmzası ve Şirket Müdürü

Yer, Tatih

t r td
Bağdat Cad. No: 181/6 
34730 K öy - İSTANBUL



TR

1C

7.1.1    

  

  

  

                                                                     beyaz

  

  

   

  3 adet sandalye, beyaz

   Her 5 m²

  

  

 

 

3.120
₺/m2

15.11.2021 tarihine kadar
“erken rezervasyon”

fiyatı

16.11.2021 tarihinden
itibaren geçerli

fiyat

Erken rezervasyon fiyatına dahil olan ek hizmetler:
 TOS+H Expo 2022’de Medya Ekranı’nda 30 saniyelik firma tanıtım videosunun 
yayınlanması.
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TR

1D
t

01 
 
01.01 

Donanım (KKD)
Kişisel Koruyucu

01.01.01 Koruyucu başlıklar, baretler

01.02.01 Yüksekten düşmeye karşı
koruyucu ekipman
ve sistemler

01.02.02 Kişisel güvenlik donanımları
ve ekipmanları

01.02.03 Alarm sistemleri

01.01.02 
                     koruyucu gözlükler

01.01.03 Kulak koruyucuları
01.01.04 Solunum koruyucuları, 

Kişisel koruyucu donanım
(KKD) tedarikçileri, üreticileri

01.01.05 
01.01.06 
                    kol koruyucuları

El koruyucuları, eldivenler,

Bacak koruyucuları, güvenlik

Cilt koruyucuları

01.01.07 
                    botları, koruyucu      
                    ayakkabılar
01.01.08 

01.01.09 
01.01.10 

01.02 Güvenli Ekipman
ve Sistemler

02.01 İşyeri Hekimliği ve
İşyeri Sağlık Birimleri

02.02 İlkyardım ve Kurtarma

02.03 İş Güvenliği Sağlığı
Yönetimi / Korunma 

02.04 Hijyen ve Sıhhi
Malzemeler

02.05 İşyeri Mimarisi, Ergonomi

01.03 Kurumsal Kıyafetler /
Kurumsal Kimlik
Belirleyen ve Kurumsal
İmaj Oluşturan Giysiler

01.04 Koruyucu Giysiler ve İş
Kıyafetleri için Kumaşlar

01.05 Aksesuarlar &
Tamamlayıcı Unsurlar

 
04 Yazılım 

Hizmetler ve
Danışmanlık

Medya / Eğitim /
Organizasyon 

02 İşyerinde Sağlıkİşyerinde Korunma

03.01 Yangından Korunma /
Güvenlik Ürünleri
& Sistemleri

03.02 Patlayıcı ve Toksik
Maddelerden Korunma

03.03 Elektrik Tesisatı Risklerine
Karşı Korunma

03.04 Hava Kirliliği Denetimi

03.06 İşyerinde Çevre Koruma
Önlemleri

03.07 Ölçüm ve Kontrol
Teknolojileri

03.08 Makineler için Güvenlik
Cihazları

03.09 Güvenli Çalışma Noktaları

03.10 Hizmet ve Ekipmanlar

03.11 Nakliye ve Araç Güvenliği

03.12 Malzemelerin Korunması

03.13 Kriz ve Acil Durum
Yönetimi

03.05 Ses Kirliliğinin Azaltılması
/ Susturucular /
Titreşimden Korunma

03 İşyeri Güvenliği

05 

06 
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2
Katılım Sö

 1 Fuarın Adı 

 2 Or atör

 3 Fuar Yer

 4 

 5 Fuar Sür

 6 Planlanan Son Rezervasyon Tar

 7 Kayıt Ücr Fuar Ka r

 8 Katılım Ücretler

 9 Katılım Başvurusu

Grup Katılımı

 10 Katılım Onayı 

 11 Ödeme Koşulları 

 12 Vazgeçme veya Fuara Katılmama

 13 Değ k kler ve Hakların Korunması 

 14 Fuar Alanı ve Fuar Standlarının Kullanımı

 15 Alt Katılımcılar ve Standları 

 16 

S

Sağlık ve Güvenlik, Start-Up Bölümü

Fuar Sigortası ve Fuar Organizatörünün
Sorumluluğunun Bulunmaması

Fuar Tarihlerinin ve Sürelerinin Değişmesi Halinde
Hakların Saklı Tutulması
Nihai Hükümler

erg cek Ürünler  17 

Tek 18 

 19 

Ç kümler 20 

  21 

 22 
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SAĞLIĞI FUARI
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1   Fuarın Adı 
TOS+H Expo 2022
4th  TURKISH OCCUPATIONAL  
SAFETY + HEALTH EXHIBITION 
4. TÜRK İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI FUARI

 14 - 17 Mayıs 2022 
İstanbul, Türkiye

 2   Organizatör 
 

tezulaş fuar dan. hizm. ltd. 
Bağdat Cad. 181/6
34730 Kadıköy – İstanbul, Türkiye
Telefon: +90 216 385 66 33
Faks: +90 216 385 74 00
Email: info@tezulas-fuar.com
 www.tezulas-fuar.com 

Messeplatz, 40474 Düsseldorf
Almanya
Telefon: +49 211 4560 7762
Faks: +49 211 4560 7740
Email: info@messe-duesseldorf.de 
 www.messe-duesseldorf.de

İşbirliği yapılan kuruluş:
Messe Düsseldorf GmbH

 3   Fuar Yeri 
ICC – İstanbul Kongre Merkezi Fuar Alanı
Darülbedai Cad. No: 3
34367 Şişli – Harbiye
İstanbul – Türkiye

 Taraflar

 5   Fuar Süresi 
Stand Kurulumu:  11 – 13 Mayıs 2022
   Çalışma saatleri bildirilecektir.

Fuar Süresi:  14 – 17 Mayıs 2022
   Çalışma saatleri bildirilecektir.

Fuar 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü açılacaktır.

 

Standların Toplanması:  18 Mayıs 2022
   Çalışma saatleri bildirilecektir.

 

 

saat içinde çıkılması gerekir.

 6 Planlanan Son Rezervasyon Tarihi
24 Ocak 2022

4.500 ₺
(İngilizce

 7   Kayıt   Kataloğuna Giriş
7.1 Kayıt  

 

8    Ücretleri

 

 

 

 

 
 
 

8.2   Stand  

8.3  Çöplerin 

8.4  Genel 

kurulum  onayı ve ilgili işlemler
Fuar merkezi sahibinin / organizatörün kendi stand dekorasyonunu gerçekleştirecek
katılımcılara yönelik stand kurulumuna ilişkin onay işlemi için alacağı ücretler Teknik
Hizmetler’de belirtilmiştir.

Katılımcılar fuar veya stand yapımı ve sökümü sırasında ortaya çıkan her türlü çöp
ve/veya atıkları acil olarak ortadan kaldırmak ya da kaldırılmasını sağlamak için hizmet
almak zorundadır. Salon, koridorlar ve acil çıkış yolları atık ve çöp ile kapatılmamalıdır.
Daha fazla ayrıntı için Teknik Şartname’ye bakınız.

• Fuarın ziyarete açık olduğu süre içinde net sergi alanının (stand alanının) kullanıma
sunulmuş olması
• Ortak alan giderleri payı (brüt ve net alan arasındaki fark)
• Stand numarası
• Fuar salonu içindeki koridor ve geçişlerin temizlenmesi (stand alanı temizliği katılımcıya aittir)
• Genel güvenliğin sağlanması (özel güvenlik hizmeti verilmemektedir)

tahliyesi

Hizmetler

4

Fuar katılımı için aşağıdaki 8.1. – 8.5 numaralı maddelerde belirtilen 
koşullara uygun katılım ücreti ödenecektir.
8.1  Fuar salonu dahilinde stand alanı
8.1.1  Erken rezervasyon paket fiyatı   3.120 ″/m²
15.11.2021 tarihine kadar e-posta veya faks ile başvuru formunun 
gönderilmesi ve başvuru sonrası düzenlenecek olan proforma 
faturanın en geç 7 gün içinde ödenmesi şartları ile geçerlidir. 
(Asgari stand alanı: 12 m², temel donanımlı ve stand dahil stand kirası)
8.1.2  Normal paket fiyatı    3.620 ″/m²  
16.11.2021 tarihinden itibaren geçerli fiyat.
(Asgari stand alanı: 12 m², temel donanımlı stand dahil stand kirası)
Paket fiyatına dahil olan hizmetler
Standın kurulması, toplanması ve aşağıdaki hizmetler:
• Stand alanının tamamının duvardan duvara gri halı ile kaplanması
• Standı komşu stand alanlarından ayıran 288 cm yükseklikte duvarlar
• Koridor tarafında azami 20 harf alabilecek alınlık yazısı (siyah folyo 
kesim, logosuz), standın üzerinden bir alüminyum modüler sistem ile 
tutturulacak, 30 cm yüksekliğinde, beyaz 
• 1 adet kilitlenebilir dolap, 100 x 100 cm
• 1 adet kilitlenebilir gardrop
• 1 adet masa, 80 x 80 cm, beyaz 
• 3 adet sandalye, beyaz
• Her 5 m² stand alanı için 1 adet aydınlatma spotu, 100 W, elektrik 
tüketimi ve elektrik bağlantısı dahil
• 1 adet priz, 2 KW
• 1 adet çöp sepeti
Ek aydınlatmalar veya prizler için ayrıca elektrik bağlantısı sipariş 
edilmelidir.
8.1.3  Stand montajsız sergi alanı için erken rezervasyon fiyatı
Boş sergi alanı fiyatı     2.500 ″/m²  
15.11.2021 tarihine kadar e-posta veya faks ile başvuru formunun 
gönderilmesi ve başvuru sonrası düzenlenecek olan proforma 
faturanın en geç 7 gün içinde ödenmesi şartları ile geçerlidir.
(Asgari stand alanı: 36 m²)
8.1.4  Stand montajsız sergi alanı için normal fiyat  
Boş sergi alanı fiyatı     3.000 ″/m²
16.11.2021 tarihinden itibaren geçerlidir.
(Asgari stand alanı: 36 m²)
8.1.5   Fuar kayıt ücreti     4.500 ″
8.1.6   Alt katılımcı ücreti (firma başına)   5.000 ″
8.1.7  Tanıtımı yapılacak ticari marka başına ücret  200 ″
8.1.8  Sağlık & Güvenlik, Start-up    8.000 ″
(Ticari olmayan birlik ve kuruluşlar, OSGB – Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimi, Start-up Bölümü)
(Ortak kullanım alanı, 1 adet desk, bar sandalyesi, katalog kayıt)
8.1.9  Fatura değişikliği taleplerinde her bir fatura için 500 ″ ödenir.

TOS+H Expo 2022

Bir tarafta Tezulaş Fuar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Tezulaş” 
olarak anılacaktır) bu sözleşmenin 1A ve 1B eklerinde tam 
ismi/ünvanı ve adresi yazılı Katılımcı Şirket (“Katılımcı” olarak 
anılacaktır) ile 14 – 17 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 
olan 4. TOS+H Expo Türk İş Güvenliği ve Sağlığı Fuarı’na (“Fuar” olarak 
anılacaktır) katılımı konusunda işbu Katılım Sözleşmesi’nde de 
(“Sözleşme” olarak anılacaktır) yazılı hüküm ve koşullarda 
anlaşmışlardır. Katılım Sözleşmesi’ni ve Başvuru Formu’nu imzalayan 
Katılımcı tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiştir.

7.2 Fuar Kataloğuna Giriş
7.1 maddede belirtilen katalog kayıt işlemi için katılımcıya ayrıca form 
gönderilecektir. Bu işlemler (7.1 ve 7.2) alt katılımcılar için de 
geçerlidir. Her katılımcıya bir adet fuar kataloğu ücretsiz olarak 
verilecektir.
7.2.1  Fuar Kataloğu Tezulaş tarafından yayımlanacaktır. Zamanı 
gelince katılımcılar Tezulaş, Messe Düsseldorf veya yetkilendirilen bir 
üçüncü şahıs tarafından kataloğa giriş ve kataloğa reklam verme 
olanakları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilecektir.
Fuar kataloğuna bilgi girişi için ilan edilen son gönderi tarihine kadar 
bilgi göndermeyen katılımcılar için, katalog sayfasına fuar katılım 
sözleşmesinde bulunan iletişim bilgileri yerleştirilecektir. 
Hatalı veya eksik veya gerçekleşmemiş katalog kayıtları için tazminat 
talep edilemez.



8.5    Vergi Hükümleri 

 9    Başvurusu 

tezulas fuar dan. hizm. ltd. 
Bağdat Cad 181/6
34730 Kadıköy – İstanbul, Türkiye

  Onayı 

 11  Ödeme Koşulları 

tezulas fuar dan. hizm. ltd. şti.
AKBANK T.A.Ş.
Çiftehavuzlar – İstanbul Şubesi 
Şube No: 0138
Hesap No: 0123299
IBAN: TR98 0004 6001 3888 8000 1232 99
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11.1 Katılım onayı verilmesiyle birlikte 8. maddede belirtilen katılım 
ücretleri tahakkuk edecektir. Katılımcı firma başvuru formu ve 
sözleşme ile birlikte katılım onayı verilmiş olan sözleşmede belirtilen 
ve fuar esnasında alacağı hizmetlere karşılık gelen bedeli Türk Lirası 
(TL) olarak Tezulaş’ın 11.3. maddede belirtilen hesabına 7 (yedi) gün 
içerisinde ödemekle yükümlüdür. 
11.2 Ayrıca sipariş edilecek teslimatlar veya hizmetler ödemeleri 
gerçekleştikten sonra ifa edilecektir.
11.3 Ödemelerin fuarın ve katılımcı adının belirtilmesi suretiyle 
Tezulaş’ın aşağıda belirtilen hesabına Türk Lirası (TL) olarak yapılması 
gerekmektedir:

11.4 Ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde Tezulaş 
katılımcıya ait stand ekipmanları ve sergi ürünleri üzerinde rehin 
hakkını kullanabilir. Tezulaş rehin alınan malların göreceği zarar 
ve/veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.
11.5 Faturaların katılımcının talebi üzerine üçüncü kişilere 
gönderilmesi katılımcının maddi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
11.6 Bu Sözleşme ve eklerinde belirlenen ödemeler Ödeme 
Koşulları’nda yazılı vadelerde yapılmadığı takdirde Tezulaş’ın T.C. 
Merkez Bankası’nın yıllık değişen oranlarda, kısa vadeli avans işlemleri 
için uyguladığı reeskont faiz oranı ile vade farkı talep hakkı doğar. 
Temerrüt halinde Tezulaş’ın haklı fesih hakkı yanında, aşan zararlarıyla 
birlikte Sözleşme’de yazılı bedellerin tamamını isteme ve ayrıca 
mahkemeye başvurarak yasal haklarını talep hakkı saklıdır.
11.7 Katılımcının mücbir sebep halleri dışında, fuara kısmen ya da 
tamamen katılmaması ya da Sözleşme’den doğan hakları hiç ya da 
kısmen kullanmaması Sözleşme’de yazılı Fuar Katılım Bedeli’nin 
iadesini veya bedelde indirim yapılmasını gerektirmez.
11.8 Katılımcının fuar katılım bedellerini ödemede temerrüde 
düşmesi halinde Tezulaş ayrıca bir uyarıda bulunmaksızın Müşteri’ye 
tahsis edilen stand alanını tek taraflı olarak değiştirme ve Müşteri’ye 
dilediği koşullarda ve daha önce tahsis edilen alanın teknik 
koşullarından bağımsız olarak yeni bir alan tahsis etme hakkına 
sahiptir. Müşteri, temerrüdünün bir sonucu olarak Tezulaş’ın alanı 
değiştirme ve yeni alan tahsis etme hakkı bulunduğunu temerrüdüne 
konu fuar katılım bedeli tutarında sorumluluğu devam etmek 
koşuluyla, verilecek yeni alanı kabul etmiş sayılacağını önceden beyan 
ve kabul etmiştir.

• Stand kurulumu, fuar ve stand toplanması süresince yangından korunma hizmeti
• Genel aydınlatma
• Açık alanların tasarımı (bayraklar, işaretlendirme)
• Bir fuar yönetim bürosu oluşturulması ve işletilmesi
• Ziyaretçilere yönelik tanıtım çalışması
• Zorunlu sorumluluk sigortası

Katılım onayından önce fuara katılmaktan vazgeçen firma 2.000 ″ ceza bedeli 
ödeyecektir.

Firmaya özgü bazı hizmetlerden veya genel hizmetlerden yararlanmayacak olmak 
katılım ücretinde indirim hakkı doğurmayacaktır. Tüm ücretler KDV hariç net 
rakamlar olup, faturalandırma sırasında KDV ilave edilecek ve ödenecektir. Gerekli 
herhangi bir ek teknik hizmet, örneğin elektrik, güvenlik ekipmanları, su, işgücü vs. 
sadece Tezulaş tarafından sağlanmakta ve özel sipariş formları kullanılarak sipariş 
edilebilmektedir.
Katılım ücretine dahil hizmetlere ilave olarak talep edilecek diğer tüm stand 
kurulum hizmetleri veya diğer hizmetler için ödenecek ücretler karşılıklı anlaşma ile 
veya Tezulaş’ın etkinlik tarihinde geçerli olan fiyat listesine göre belirlenecektir.
Stand alanlarının fuarın resmi açılış saatleri dışında kullanılması halinde katılımcılar 
ek kira bedeli ödemek zorundadırlar.
Tezulaş tarafından açıklanan ücretler sabit fiyatlar olup, katılım onayı alındıktan 
sonra her iki taraf için de bağlayıcı nitelik taşımaktadır.
Katılımcı ile Tezulaş arasında kararlaştırılmış olan başlangıç koşullarında veya yasal 
düzenleme ve harçlarda kabul onayı sonrasında herhangi bir değişiklik meydana 
gelirse, Tezulaş bu farkı katılımcıdan talep etme hakkına sahiptir.

Esas itibariyle fuara ancak ürün grupları fuarın ürün listesine uygun olan katılımcılar 
kabul edilebilir. Aksi takdirde fuara katılım için yasal hak iddia edilemez. 
Fuara katılacak firmalar ve sergilenecek ürünlere ilişkin karar yetkisi Tezulaş’a aittir. 
Tezulaş’a karşı (daha önceki fuar katılımlarından ve/veya bu sözleşmenin 11. 
maddesinde belirtilen katılım koşullarından doğan) maddi yükümlülüklerini yerine 
getirmemiş olan firmaların fuara katılmasına onay verilmeyebilir. Fuara katılım onayı 
yazılı olarak bildirilir ve sadece onay belgesinde adı geçen katılımcı için geçerlidir. 
Onay yazısının elektronik posta ile gönderilmesiyle birlikte katılımcı ve Tezulaş 
arasındaki sözleşme yürürlüğe girmiş olur. Tezulaş ilgili e-postayı gönderdiğinde, onay 
yazısı Katılımcı’nın erişimine açık hale gelir. Katılımcı gelen kutusunu düzenli 
aralıklarla kontrol ettiğinden emin olmalı ve e-postanın eline ulaşması için tüm teknik 
koşulları sağlamalıdır. Katılımcının e-posta adresi değişirse Tezulaş derhal haberdar 
edilmelidir. Katılım onayının hatalı koşullar ve bilgilere dayalı olarak verilmiş 
olduğunun tespit edilmesi veya onay koşullarının ortadan kalkması halinde, Tezulaş 
vermiş olduğu onayı geri çekme hakkına sahiptir.
Tezulaş’ın bazı standların veya giriş ve çıkışların veya koridorların yerlerinde değişiklik 
yapmak zorunda kalması, katılımcıya herhangi bir tazminat talep hakkı doğurmaz. 
Tahsis edilen alanın Tezulaş’ın sorumluluğunda olmayan bir nedenden ötürü 
kullanıma sunulamaması halinde katılımcı katılım ücretinin iadesini talep etme 
hakkına sahiptir. Bu durumda ayrıca bir tazminat talebinde bulunulamaz.
Tezulaş tarafından katılım onayı verilmesinden (sözleşmenin yürürlüğe girmesinden) 
sonra, örneğin sergilenecek ürünlerin (kaybolma, nakliye veya gümrük işlemlerinde 
gecikme gibi nedenlerle) fuara zamanında ulaşmaması veya hiç ulaşamaması veya 
katılımcının veya yetkilendirdiği kişinin geç kalması veya fuara hiç katılamaması 
durumlarında dahi katılımcının fuar katılım ücretinin tamamını ödeme yükümlülüğü 
ortadan kalkmayacaktır. 
Tahsis edilmiş olan, ancak katılımcı veya yetkilendirdiği kişi tarafından fuar tarihinden 
2 gün önce teslim alınmayan stand alanları başka amaçla kullanılabilir. Ancak bu 
durumda katılımcının sözleşmeden doğan yükümlülükleri geçerliliğini koruyacak ve 
katılımcı para iadesi veya herhangi bir başka hak talep edemeyecektir.

Sözleşmenin 8. maddesinde belirtilen katılım ücretleri net fiyatları yansıtmakta 
olup, bunlara yasal katma değer vergisi ilave edilecektir. Alınan hizmetlerin ilave 
vergiler doğurması halinde bu vergiler de katılımcı tarafından ayrıca ödenecektir.
Katılımcı ödeme günü sözleşmede belirtilmiş olan katılım ücretlerini Tezulaş’a 
ödemekle yükümlüdür. Bu sözleşme ve ekleri nedeniyle doğmuş ve doğacak damga 
vergisi katılımcı tarafından derhal yetkili resmi makama ödenecek ve ödeme ile ilgili 
belgeler sekiz işgünü içerisinde Tezulaş’a ibraz edilecektir.
Ayrıca Katılımcı’ya ait Fuar Alanı’nda ya da stand alanında 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, resim, harç, fon 
ve diğer mali yükümlülüklerden Katılımcı sorumludur. Katılımcı bu Sözleşme 
koşullarına ve mali yükülülüklere uymama nedeniyle Tezulaş nezdinde doğabilecek 
tüm mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt 
eder.

Başvurularda belirtilecek hiçbir ek koşul veya ön koşul dikkate alınmayacaktır. Özel 
stand yeri talepleri katılım için ön koşul oluşturamaz.
Katılım başvurusu Tezulaş tarafından verilecek katılım onayından bağımsız olarak 
bağlayıcı nitelik taşır.
Herhangi bir rakip firmanın fuar katılımının engellenmesine ilişkin talepler dikkate 
alınmayacaktır.
Katılım başvurusu Tezulaş’a ulaştırıldığı andan itibaren geçerlidir ve katılım onayı 
verilene kadar veya katılım talebinin reddine kadar bağlayıcı nitelik taşır. Başvuru 
formunda verilen bilgiler saklanacak ve sözleşmenin uygulanma aşamasında 
üçüncü şahısların kullanımına sunulacak olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu hükümleri saklıdır. 
Planlanan son rezervasyon tarihinden sonra gönderilen başvurular ancak boş sergi 
alanı kalmış olması halinde dikkate alınacaktır. 
Fuar merkezinde çalışabilmeleri için özel olarak yetkilendirilmiş firmalardan 
alınacak hizmetler için başvurular Tezulaş üzerinden yapılmalıdır.
Katılımcı adayının vergi levhası ve imza sirküleri fotokopisini sözleşme ile birlikte 
ibraz etmesi zorunludur. Katılımcı adayı vermiş olduğu vergi levhası, imza sirküleri 
ve faaliyet gösterdiği sektöre ilişkin bilginin doğru ve geçerli olduğunu taahhüt eder. 
Bu bilgilerde meydana gelebilecek muhtemel bir değişikliğin hemen fuar 
organizatörüne bildirilmesi zorunludur. Vergi levhası ve imza sirküleri fuara katılım 
amacıyla, aynı zamanda da başvuru yapan taraf ve fuar şirketi arasındaki ileride 
yapılacak tüm diğer ticari işlemlerde kullanılacaktır.

Fuar katılım başvuruları için ilişikteki başvuru formunun doldurulması ve Katılım 
Koşulları’nın kabul edilmesi zorunludur. Eksiksiz doldurulmuş ve katılımcının yasal 
imzasını taşıyan başvuru formu aslının en kısa sürede aşağıda belirtilen adrese 
gönderilmesi gerekir:
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Katılımcı stand kurulumu için çalışacağı tüm şirketleri ve söz konusu şirketlerin 
yetkili kişilerinin isim ve telefonlarını en geç proje onayı aşamasında Tezulaş’a 
bildirmek zorundadır. Fuar alanına zarar vermek, zemini veya duvarları delmek, 
salonların duvarlarına, kapılarına veya tavanlarına herhangi bir şey yapıştırmak, 
kimyasal yapıştırıcı içeren banner ve benzeri tanıtım malzemeleri uygulamak ve 
kirletmek yasaktır. Aksi olan durumlarda Katılımcı vereceği her türlü hasarı 
Tezulaş’a nakden ödemekle yükümlüdür. 
14.3 Standları boşaltma işlemi Katılımcılar tarafından Teknik Sözleşme’de 
belirtilen saatler içerisinde yapılır. Verilen süre içinde stand alanını boşaltmamış 
Katılımcı malzemeleri önceden herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın bizzat 
Tezulaş veya görevlendireceği kişiler tarafından alan dışına çıkartılır. Tezulaş’ın 
alan dışına çıkartılan malzemeyi koruma ve kollama yükümlülüğü yoktur. Bu 
esnada oluşacak masraf, hasar ve kaybın sorumluluğu Katılımcı’ya aittir. 
Katılımcı, standı öngörülen tarih ve saate kadar boşaltmama ya da standın 
tahliyesi ile malzemelerin alan dışına çıkartılmasıyla ilgili Tezulaş tarafından 
yapılan her türlü masraftan bizzat sorumludur. Yapılan harcama Katılımcı’ya 
fatura edilir ve Katılımcı tarafından faturasına binaen Tezulaş’a derhal ödenir.
14.4 Fuarın açık olduğu süreler içinde standlarda yeterli sayıda görevli 
bulundurulmalı ve standlar ziyaretçilerin ziyaretine açık tutulmalıdır. 
Katılımcılar fuarın açık olduğu saatler dışında -stand sahibinin izni olmaksızın- 
başka standlara girme hakkına sahip değildir.
14.5 Katılımcı mal ve hizmetlerini sadece kendisine ayrılan alan içinde 
sergileyebilir. Katılımcı kendisine verilen alanı herhangi bir hasara uğratmadan 
kullanacaktır. Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, 
delik açmak, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme kullanmak, boyamak, 
zeminde herhangi bir zarar meydana getirmek yasaktır. Aksi olan durumlarda 
Katılımcı vereceği her türlü hasarı Tezulaş’a nakden ödemekle yükümlüdür. 
Hasar tazmin edilmeden Tezulaş’ın Katılımcı’nın fuar alanından çıkışını 
engelleme hakkı vardır. Katılımcı’nın şirket ürünleri sayfasında belirtilen ürün ya 
da hizmet portföyünde yer almayan ürünleri sergilemesi durumunda, Tezulaş’ın 
söz konusu ürünleri Fuar alanı dışına çıkarma hakkı vardır.
14.6 Fuar süresince, sektörel yayınların abonelik satışları haricinde, fuarda ürün 
teslim edilerek satış yapılması yasaktır. Bu şekilde satış yapılması halinde 
Tezulaş standı kapatma yetkisine sahiptir. Stand kapatıldığında Katılımcı hiçbir 
ücret, gider ve zarar ziyan talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri 
sırasında oluşacak her türlü masraf Katılımcı’ya aittir. Broşür dağıtımı için stand 
alanı haricinde başka bir alan kullanımı yasaktır.
14.7 Fuar alanında ve standda yapılacak audio-visual (görsel-işitsel) gösteri 
nedeni ile gelecek ziyaretçilerin fuar koridorlarında ve komşu standlarda 
izdihama yol açmaması gerekmektedir. Aksi durumlarda Tezulaş görevlileri 
gösteriye müdahale edecekler, gerekirse gösteriyi durduracaklardır. 
Görsel-işitsel bir gösteri yapılacak ise, bu gösterinin detayları Tezulaş’a yazılı 
olarak bildirilmelidir. Stand dahilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörden 
çıkan sesin standın içine dağılacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir. 
Hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde Tezulaş görevlilerin 
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 Tezulaş görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. 
Stand sınırından 1 metre uzaklıkta ses düzeyinin 65 db’yi aşması durumunda, 
Tezulaş görevlileri Katılımcı’yı önce uyaracak ve sesi 65 db’nin altına çekecektir. 
Uyarılar sonuç vermez ise Tezulaş görevlilerinin etkinliğe müdahale, Katılımcı’ya 
sağlanan stand elektriğini süreli ya da tümden kapatma hakkı vardır.
14.8 Katılımcı stand konstrüksiyonlarını fuar alanı duvarlarına, zeminine, 
pencerelerine ya da tavanına hiçbir şekilde tutturamaz. Stand yapımı sırasında 
fuar alanının tabanına, zeminine zarar verebilecek bir çalışma yapılmasının 
zorunlu olması halinde Katılımcı stand alanını Tezulaş’ın onaylayacağı bir 
koruyucu malzeme ile kaplamakla yükümlüdür. 

Tezulaş’ın izni olmadıkça katılımcıların kendilerine tahsis edilen stand alanını – 
ücret karşılığında veya ücretsiz olarak – tamamen veya kısmen üçüncü 
şahısların kullanımına sunma hakkı yoktur. Onay belgesinde belirtilmemiş ürün 
veya firmalar için söz konusu standlarda herhangi bir tanıtım yapılamaz.
Katılımcının kendinden başka bir alt katılımcı ile stand alanını paylaşması 
Tezulaş’a yapılacak yazılı başvuru sonrasında onay alınması ile mümkündür. Alt 
katılımcılar da esas katılımcılarla aynı koşullara tâbidir. Alt katılımcılar Tezulaş’a 
alt katılımcı ücreti ödemekle yükümlüdür. Alt katılımcı ücretinin/kayıt ücretinin 
ödenmesi her zaman ana katılımcının sorumluluğu altındadır. Alt katılımcının 
fuara Tezulaş’ın onayı olmaksızın katılması halinde, Tezulaş’ın ana katılımcıyla 
yapmış olduğu sözleşmeyi süresiz olarak feshetme ve oluşacak masraflar ana 
katılımcıya ait olmak üzere standı boşaltma hakkı vardı. Bu durum katılımcıya 
fuzuli işgale itiraz hakkı vermeyecektir. Katılımcı ayrıca tazminat talebinde 
bulunamayacaktır.
Alt katılımcılar kendi görevlileri ve kendi ürünleri ile ana katılımcı ile birlikte 
aynı stand içinde temsil edilen katılımcılardır. Ana katılımcıyla ticari veya 
yönetimsel bağları bulunan firmalar da alt katılımcılar olarak sınıflandırılırlar. 
Temsilciliklerin fuara alt katılımcı sıfatıyla katılmalarına izin verilmez.

Katılımcı, katılım onayından önce başvurusunu geri çekme hakkına sahiptir. 
Ancak, son kayıt tarihinden sonra ve ancak katılım onayından önce başvurusunu 
geri çeken katılımcı yaptığı avans ödemesinin tamamını kaybeder. 
Katılım onayından sonra katılımcının artık başvurusunu geri çekme veya sergi 
alanını küçültme hakkı bulunmamaktadır. Hem katılım ücretini hem de fiilen 
yapılan diğer masrafları ödemekle yükümlüdür. Katılımcının kendisine tahsis 
edilen stand alanını işgal etmemesi ve bu alanın Tezulaş tarafından başka bir 
şekilde kiralanabilmesi (takas hariç olmak üzere) halinde, katılımcı katılım 
bedelinin % (40)’ını ve fiili olarak yapılan diğer masrafları ödeyecektir. Katılımcı, 
kendisinden talep edilen masrafların aşırı olduğuna dair kanıt sunma hakkını 
saklı tutar.
Katılımcının geri çekilme talebi veya tahsis edilen stand alanından herhangi bir 
şekilde feragat etmesi, ancak Tezulaş’ın yazılı onayı ile geçerlilik kazanacaktır. 
Katılımcının mal varlığı ile ilgili olarak iflas davası başvurusunda bulunulması 
veya bu tür bir başvurunun yetersiz mal varlığı gerekçesiyle reddedilmesi 
durumunda Tezulaş sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda 
katılımcı Tezulaş’ı derhal bilgilendirecektir.

 12   Vazgeçme veya Fuara Katılmama

Katılımcı, Tezulaş’ın, fuar yeri, genel yerleşim projesi/planı, müşterinin 
fuar alanındaki yeri, stand alanı, düzenleme tarihleri, ismi ve benzeri 
konularda, resmi makamların istekleriyle değişiklik yapma hakkına 
sahip olduğunu önceden beyan ve kabul etmiştir. Tezulaş, fuar alanında 
genel yerleşimde ya da Katılımcı’nın fuar alanındaki yerinde gerek 
gördüğü her türlü değişikliği yapabilir. Burada belirtilen değişiklikler 
Katılımcı için fesih sebebi olarak kabul edilemez ve fuar katılım bedelini 
ödememe ya da indirim gerekçesi olarak ileri sürülemez.

 13   Değişiklikler ve Hakların Korunması

14.1 Sadece stand alanı kiralamış olan Katılımcılar için kurallar:
Stand kurulum işlerinin Teknik Sözleşme’de belirtilen saatler içerisinde 
bitirilmesi mecburidir. Bu süre sonunda işlerini bitirmeyen şirketlere 
Tezulaş’ın müdahale etme ve çalışmayı durdurma yetkisi vardır. 
Salonlarda palet (çekçek), forklift, el arabası gibi fuar alanının zeminine 
zarar verecek taşıyıcılar kullanılamaz.
Fuar alanına kurulum için getirilecek konstrüksiyon malzemeleri yarı 
mamul halinde (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş) 
ve montaja başlanabilir koşulda olmalıdır. Fuar alanı atölye amaçlı 
kullanılamaz, kompresör boya kullanımı kesinlikle yasaktır. Sadece 
stand alanı kiralamış olan Katılımcıların stand ve stand dekorasyon 
projelerini proje boyutlarının sergi düzenine uygunluğunu ve statik 
projelerini 31.03.2022 tarihine kadar Tezulaş’a onaylatması zorunludur. 
Stand projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli, 3 boyutlu olarak onaya 
sunulmalıdır. Tezulaş projeleri onaylayıp, onaylamama hakkına sahiptir. 
Proje onayına sahip olmayan Katılımcı’nın fuar alanına stand kurmak 
için mal ve malzeme girişi yapmasına izin verilmeyecektir. Tezulaş fuar 
alanında genel yerleşimde gerekli gördüğü her değişikliği yapabilir. 
Onaysız projelere Tezulaş’ın müdahale etme, durdurma ve yıkma hakkı 
vardır. Komşu standlarla konstrüksiyonlara ilişkin uyuşmazlığı 
engellemek için komşu katılımcılarla iletişime geçilmelidir. Belirtilen 
konstrüksiyon/yapı standartlarında kalmak koşuluyla da olsa komşu 
standların yükseklik farkından dolayı doğacak uyuşmazlıklardan Tezulaş 
sorumlu değildir. Standı, komşu standa göre daha yüksek olan Katılımcı, 
komşu standa bakan yükseltisini temiz bir kaplamayla kapatmak 
zorundadır. 
14.2 Standlar ve sergilenecek eşyalar koridor alanına kesinlikle 
taşamaz, standların herhangi bir noktasının izdüşümü koridor alanına 
taşamaz. Aykırılık halinde Tezulaş’ın eski hale veya uygun hale getirme, 
taşmayı ortadan kaldırma hakkı vardır. Bu işlemler sırasında ortaya 
çıkan masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcı’ya 
faturalandırılacaktır. Katılımcı söz konusu masrafları ödemeyi peşinen 
kabul eder.

 14   Fuar Alanı ve Fuar Standlarının Kullanımı

 15   Alt Katılımcılar ve Grup Katılımı Standları

11.9 Müşteri, Sözleşme’de yazılı taahhütlerini kısmen veya tamamen 
ihlal etmesi veya borç ve taahhütlerini süresinde veya eksiksiz olarak 
yerine getirmemesi durumunda temerrüde düşmüş sayılacaktır.
Taraflar, temerrüt tarihinde geçerli T.C. Merkez Bankası’nın yıllık, 
değişen oranlarda, kısa vadeli avans işlemleri için uyguladığı reeskont 
faizini bu Sözleşme’de uygulanacak temerrüt faizi olarak kabul ve 
beyan etmişlerdir.
11.10 Müşteri, bu Sözleşme kapsamında; kâr kaybı gibi sonuç olarak 
ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan 
dolayı Tezulaş’a karşı talepte bulunma hakkına sahip olmayacaktır.
11.11 Ödeme tarihlerine riayet edilmemesi halinde Tezulaş sözleşmeyi 
feshetme veya stand alanını geri alma hakkına sahiptir. Bu durumda 
Katılım Koşulları’nın 12. maddesi uygulanır.
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 16   Sağlık & Güvenlik, Start-Up Bölümü

 17   Sergilenecek Ürünler

 
• Ticari olmayan birlik ve kuruluşlar
• OSGB – Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
• Start-up Bölümü: Kuruluş: ˂ 5 yıl
  Çalışan sayısı: ˂ 20
  Yıllık ciro: ˂ 1 milyon TL

 18   Teknik Koşullar 

 19   Fuar Sigortası ve Fuar Organizatörünün
Sorumluluğunun Bulunmaması

 

 20   Çeşitli Hükümler
20.1 Açık ve kapalı fuar alanı içinde her türlü sesli ve görsel yayın hakkı 
(radyo, TV.. vs) münhasıran Tezulaş’a aittir. Yayın için izin alınması şarttır. 
İzinsiz yayın halinde yayın araçları fuar alanına sokulmaz.
20.2 Standlarda sergilenen tüm fikri ve sınai hak konusu ürünler (ve 
yazılımlar) lisanslı olmalı ve bunların telif hakları bulunmalıdır.
20.3 Sergi alanlarının tahsis edilmesinden sonra katılımcılara 
gönderilecek sirkülerlerle fuar hazırlıklarına ve fuarın uygulanmasına 
ilişkin hususlar hakkında bilgi verilecektir. Bu sirkülerlerin dikkate 
alınmamasından doğacak sonuçlar tamamen katılımcının sorumluluğu 
altındadır.
20.4 20.04.2022 gününe kadar stand görevlilerinin isim, soyadı ve 
görevlerinin Tezulaş’a yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten 
sonra yapılan başvurular için kişiye özel isim kartı verilmeyecek, üzerinde 
“stand görevlisi” yazılı bir kart verilecektir. Söz konusu kartlar haricinde 
fuara “Katılımcı” sıfatıyla giriş imkânı yoktur. Stand görevlisi kartı sadece 
fuar yetkilisine imza karşılığı teslim edilir. İsim kartı kontrolünde 
Tezulaş’ın kimlik sorma hakkı vardır. İsim kartı ile kimlik bilgilerinin 
tutmaması durumunda Tezulaş söz konusu isim kartını iptal etme ve isim 
kartına el koyma hakkına sahiptir.
20.5 Fuarın açık olduğu saatler içerisinde Tezulaş’tan izin alınmaksızın 
hiçbir şekilde mal girişi ve çıkışı yapılamaz. Katılımcı fuar sona ermeden 
standını boşaltamaz ve stand alanında en az 1 stand görevlisi 
bulundurmak zorundadır.
20.6 Fuar süresince fuar alanında kokteyl, ikram hizmetleri gibi 
hizmetler fuar alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Aksi 
halde Tezulaş bu hizmetleri verdirmeme hakkına sahiptir.
Tezulaş katılımcıların (stand sahiplerinin) standlarını ziyaret eden 
misafirlerine sunmak amacıyla sınırlı miktarda dışarıdan yiyecek ve içecek 
getirmesine izin vermektedir. Katılımcı, bu amaçla kendi imkanları ile fuar 
alanına getireceği yiyecek ve içeceklerin gıda standartlarına uygunluğunu 
ve hijyen şartlarını sağlamasını garanti eder, aksi takdirde meydana 
gelebilecek herhangi bir rahatsızlık ve/veya benzeri durumlarda Katılımcı 
tüm sorumluluğu üstlenir. Ayrıca bu yiyecek ve içecek ikramları dolayısıyla 
internet, yazılı ve/veya görsel basın, sosyal medya platformlarında 
olumsuz, Tezulaş ve/veya ICC Kongre Merkezi’nin itibarını zedeleyen 
yayın olması halinde Tezulaş, Katılımcı’dan yazılı ve görsel basın aracılığı 
ile açıklamalarda bulunmasını, Tezulaş ve/veya ICC Kongre Merkezi’nin 
sorumlu olmadığını dile getirmesini talep edecektir.
Tezulaş dışarıdan gelecek fast food ve/veya benzeri paket servis ve 
catering hizmetine izin vermez.
20.7 LPG, kaynak tüpü, reklam balonları ve benzeri yanıcı ve patlayıcı 
maddelerin fuar alanına getirilmesi ve kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi 
takdirde Tezulaş 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.
20.8 Katılımcı, Tezulaş veya temsilcilerinin her zaman fuara katılıma 
ilişkin kayıtları, standı, sergilenen mal ve hizmetler ile Katılımcı’nın fuara 
yönelik diğer faaliyetlerini denetleme, işbu Sözleşme’ye uygunluğunu 
kontrol etme hakkı olduğunu kabul eder. Katılımcı bu kapsamdaki erişim 
ve denetimler için Tezulaş’a veya yetkilendirdiği kişiye gereken kolaylığı 
sağlayacaktır.
20.9 Katılımcı, bu Sözleşme kapsamında fuar mahallerinde çalışırken 
veya fuar süresince çalışanlarına ve ziyaretçilere sağlıklı ve emniyetli bir iş 
ortamı sağlamakla sorumlu olacaktır. Katılımcı, kendi personelinin, 
taşeronlarının, Tezulaş personelinin ve üçüncü şahısların sağlık ve 
emniyetlerini, fuar süresince yürütülen çalışmalardan kaynaklanan 
tehlikelere karşı koruyacaktır. Katılımcı, asgari sağlık ve emniyet 
koşullarına uyacak, tüm kazaları, yaralanmaları ve tehlikeleri derhal 
Tezulaş’a rapor edecektir.
Katılımcı, bu Sözleşme koşullarına, mevzuata ve fuar alanı kurallarına 
uymama nedenleriyle gerek kendi personeline karşı gerekse Tezulaş 
personeli ya da üçüncü şahıslara karşı doğacak her türlü mali, hukuki ve 
cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder ve taahhüt eder.
20.10 Fuar alanında verilen teknik koşullar ve sipariş formlarında bahsi 
geçen hizmetler ile ilgili olarak fuar tarihleri içerisinde yazılı itiraz 
yapılmazsa hizmet alınmış kabul edilir. Katılımcı, söz konusu hizmet 
faturasını ödemekle yükümlüdür.

Ürünleri ana katılımcı tarafından sergilenen firmalar fuarda tanıtımı 
yapılan ticari markalar olarak sınıflandırılır.
Bir katılımcının ürün yelpazesinin sunumu için gerekli olan cihaz, makine 
ve ürünlerin üreticileri alt katılımcı veya fuarda tanıtımı yapılan ticari 
markalar olarak tanımlanmayacaktır. Fuara kabul koşulları çerçevesinde 
alt katılımcıların tam adresleriyle fuar kataloğunda yer alabilmeleri için, 
gerekli ücretlerin ödenmiş olması ve gerekli belgelerin zamanında teslim 
edilmiş olması gerekir. 
Sergilenecek ürünlerin fuarın sektörel içeriğine uygun olması koşuluyla 
Tezulaş grup katılımı standları oluşturulmasına izin verebilecektir. Fuar 
koşulları grup katılımı standlarında temsil edilecek tüm katılımcılar için de 
bağlayıcı nitelik taşıyacaktır. Bir standın iki veya daha fazla sayıda firmaya 
birlikte tahsis edilmesi halinde, her firma maddi açıdan Tezulaş’a karşı 
ortak ve ayrı ayrı yükümlü olacaktır. Grup standı içinde yer alacak firmalar 
başvuru formunda ortak bir temsilci belirleyeceklerdir.

Sergilenecek tüm ürünlerin başvuru formunda tek tek belirtilmesi ve 
tanımlanması zorunludur. Yanıcı özelliğe sahip veya keskin kokulu veya 
tanıtımları esnasında gürültü oluşturabilecek ürünler Tezulaş’ın yazılı 
onayı olmaksızın sergilenemez.
Sergilenen ürünler fuar süresince kaldırılamaz. Sergilenen ürünlerin 
çalıştırılması ve tanıtılması sadece yasal mevzuatlar ve kabul edilen 
standartlar çerçevesinde mümkündür. Tezulaş, yasal mevzuatlar, 
lisanslar, kotalar veya satış gelirlerinin transferleri konularıyla ilgili 
soruların muhatabı ve sorumlusu değildir.

Teknik Koşullar, Katılım Koşulları’nın kapsamında yer almakta ve bağlayıcı 
nitelik taşımaktadır. Teknik Koşullar katılımcıya hizmet sipariş formları ile 
birlikte ulaştırılacaktır.  

Tezulaş’ın yangın, hırsızlık, soygun, kırılma, akıntı ve su hasarları gibi 
olağan risklerin yanı sıra fuar alanına ve fuar alanından taşınma gibi 
riskleri de kapsayan genel bir sigorta sözleşmesi bulunmaktadır. İstemesi 
halinde her Katılımcı katılım riski masrafları kendisine ait olmak üzere bu 
genel sigorta sözleşmesi kapsamına girebilir. Talep üzerine ilgili form 
Katılımcı’ya hizmet paketi teklifiyle birlikte ayrı bir dosya olarak gönderilir.
Kaybolan, çalınan, herhangi bir şekilde zayi olan veya hasarlanan stand 
malzemesi ya da sergilenen ya da kullanılan mallar nedeniyle Tezulaş 
sorumluluk kabul etmemektedir. Katılımcı rücuen dahi olsa Tezulaş’tan 
bir talepte bulunamaz. 
Tezulaş sergilenecek ürünleri ve stand donanımlarını korumakla yükümlü 
değildir. Sunulan güvenlik önlemleri veya münferit durumlarda 
dekorasyon hizmeti verilmiş olması da bu sorumluluk muafiyetini 
kısıtlamayacaktır.
Bu genel sözleşmenin sunduğu sigorta korumasından yararlanmayan veya 
zamanında talep etmemiş olan katılımcılar, fuar şirketinin sunduğu 
sigorta korumasını satın almış olmaları halinde, uğrayacakları her türlü 
zararı talep etme hakkından feragat etmiş olurlar. Meydana gelecek tüm 
zararlar yazılı olarak polise ve sigorta komisyoncusuna bildirilmelidir. 
Yangın, hırsızlık ve soygun gibi olaylar en geç (24) saat içinde fuar 
yönetimine ve polise yazılı olarak ihbar edilmelidir. Tezulaş yalnızca kasıt 
veya ağır ihmal söz konusu olduğunda mali kayıplardan ve mal veya 
varlıklara verilen zarardan sorumlu olur. 
Katılımcı, fuar katılımı nedeniyle üçüncü şahıslara vereceği hasarlardan, 
aynı zamanda fuar alanına ve fuar salonlarına ve/veya bunların mobilya 
ve donanımlarına vereceği zararlardan, bu tür hasarların yerel bir üçüncü 
taraf tazminat sigortası tarafından karşılandığı durumlar hariç olmak 
üzere, sorumlu tutulacaktır.
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 21   Fuar Tarihlerinin ve Süresinin Değişmesi Halinde
Hakların Saklı Tutulması

 

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB
(TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ)
DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.

Türkiye Cumhuriyeti tarafından getirilecek, fuar başvuru koşullarında yer 
almayan herhangi bir kural ve düzenleme ile ilgili ek kısıtlamaların her 
zaman önceliği bulunmaktadır.
İdari makamların kısıtlayıcı kararları ve/veya mücbir sebeplerin mevcut 
olması halinde Tezulaş etkinliği erteleme, süresini kısaltma veya uzatma 
veya iptal etme ve geçici olarak veya tamamen veya kısmen veya tümüyle 
kapatmak zorunda kalabilir. Böyle bir idari makam kararı, mücbir sebep, 
doğal afet, salgın hastalık, pandemi, savaş, şiddet eylemleri, grev, lokavt, 
terör saldırısı veya terör uyarısı (örneğin bomba tehdidi), ulaşımda, 
tedarik hatlarında ve/veya haberlere erişimde büyük bir kısıtlama ya da 
ciddi bir aksama, ülke yönetiminin koyduğu yasaklar ya da ülke yönetimi 
tarafından konulan diğer kısıtlama türleri gibi kısa vadeli ve geçici 
olmayan olayları kapsamaktadır.
Yukarıda açıklanan istisnai olaylardan biri veya birkaçı nedeniyle fuar 
tarihlerinin ve süresinin değiştirilmesinin gerekli olması durumunda, 
etkinliğin ertelendiği zaman aralığı öncelikle idari makamların talimat ile 
görüşleri, akabinde Tezulaş’ın çıkarları gözetilerek ve katılımcılar için 
makul olacak şekilde belirlenecektir. Özellikle, yeni fuar tarihinin bir 
önceki etkinlikten bu yana normal etkinlik döngüsü üzerinden yüzde (30) 
zaman farkı içinde olup olmadığı dikkate alınacaktır.
Ayrıca, yukarıda sayılan hallerden birinde veya bu istisnai hallere benzer 
bir durumda gerekli olması halinde fuarın kısmen veya tamamen 
kapatılması, uzatılması veya geçici olarak kapatılması kararı da Tezulaş’ın 
çıkarları gözetilerek ve katılımcılar için makul olacak şekilde alınacaktır. 
Yukarıda sayılan durumlarda katılımcının katılım ücretinde indirim yapma 
ve/veya iade talep etme hakkı bulunmamaktadır.
Sadece fuarın iptal edilmesi halinde, yukarıda belirtilen mücbir 
sebeplerden dolayı katılımcının katılım ücreti ödeme zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bu durumda katılımcı, Tezulaş ve katılımcı arasında her 
iki tarafın da yararı gözetilerek uygun bir risk dağılımı olacak şekilde, 
etkinliğin hazırlanmasında yapılan masraflara makul bir payla katılacaktır.
Bu pay, fuar katılım koşullarında yer alması halinde, katılımcının katılım 
onayından önce katılımdan vazgeçmesi durumunda ödemesi gereken 
bedele karşılık gelmektedir. Bu bedel, Tezulaş tarafından katılımcıya o 
güne kadarki sağlanan hizmetlerin değeri için bir tazminat niteliğini taşır.
Hibrit bir fuar söz konusu olduğunda, Tezulaş yalnızca hibrit fuarın sanal 
bileşenlerinin gerçekleşmesine izin vermekte özgürdür. Bu durumda, 
fiziksel etkinlik ile bağlantılı olarak fuar alanında verilen hizmetlere ilişkin 
katılım ücreti katılımcıya geri ödenir. Katılımcı fuar katılım koşullarında 
belirtilen fuar kayıt ücretinin yanı sıra hibrit fuarın sanal bileşenleri için 
katılım ücreti öder.

 22   Nihai Hükümler 
22.1 Sözleşme, Sözleşme’nin taraflarca imzalanmasının ardından 
Tezulaş’ın onay yazısını gönderdiği tarihte 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 Tezulaş’ın yazılı olarak ihtar 
edeceği tek taraflı beyanla Sözleşme’yi haklı nedenle fesih hakkı 
bulunduğunu kabul etmişlerdir. Tezulaş, Sözleşme’yi haklı nedenle 
feshetmesi halinde Sözleşme’de yazılı bedellerin tamamına hak kazanır. 
Tezulaş’ın sözleşmenin haklı nedenle feshinden doğan zararlarını tazmin 
hakları ve ayrıca mahkemeye başvurarak yasal haklarını talep hakkı 
saklıdır. Tezulaş’ın haklı fesih nedeniyle mahkemeye başvurması ya da 
Katılımcı’nın bu Sözleşme’den doğmuş ve doğacak ödeme 
yükümlülüklerini zamanında, tam veya kısmen yerine getirmemesi 
halinde ortaya çıkacak zararlardan ve icra-yargılama giderleri ile avukatlık 
ücretinden Katılımcı sorumludur. Tezulaş’ın bu hakkını kullanmaması, 
hakkını kullanmaktan vazgeçtiği veya Katılımcı’nın davranışına onay 
verdiği anlamına gelmez.
 a. Katılımcı, Fuar Katılım Bedeli veya Diğer Hizmet Bedelleri 
ödeme yükümlülüğünü ihlal ederse,
 b. Tezulaş, Katılımcı’nın kusuru nedeniyle herhangi bir zarara 
maruz kalır veya Katılımcı, bu sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine 
getirirken herhangi bir nedenden dolayı üçüncü şahıslara zarar verirse,
 c. Katılımcı hakkında iflas kararı alınır, iflasının ertelenmesi 
talebinde bulunulur ya da iflasının ertelenmesine karar verilirse, Katılımcı 
acze düşer veya konkordatoya başvurursa,

 d. Belirtilen özel taahhütlerin ihlalleri dışında Sözleşme’nin 
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.
22.2 Katılımcı, Tezulaş’ın önceden yazılı muvafakatini almaksızın bu 
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 Tezulaş’a karşı hüküm doğurmaz. Tezulaş bu 
Sözleşme’yi ve Sözleşme’den 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 hakkına haizdir. 
22.3 Bu Sözleşme ve varsa ekleri hükümlerinde her türlü değişiklik 
ancak yazılı ek sözleşmelerle yapılabilir. Bu Sözleşme, Tezulaş ile Katılımcı 
arasındaki sözleşmenin bütününü oluşturur ve yazılı veya sözlü olarak 
taraflar arasında bu konuya ilişkin daha önce yapılmış tüm görüşmelerin, 
temsillerin ve anlaşmaların yerini alır.
22.4 Sözleşmeden doğan herhangi bir hakkın süresi içinde 
kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
22.5 Ekler Sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, Bu Sözleşme 1A, 1A2, 1B, 
1C, 1D Formu ile beraber bir bütündür. 
22.6 Tüm ikili anlaşmalar, münferit izinler ve özel düzenlemeler için 
fuar şirketinin yazılı onayı gerekir. Fuar katılım onayında, söz konusu 
belgenin Tezulaş tarafından bilgisayar ortamında hazırlandığına dair bir 
ibarenin yer alması halinde bu yazılar, ayrıca imzalı olmaları şartı 
aranmaksızın, bağlayıcı nitelik taşırlar. Katılımcının söz konusu etkinlik için 
müşteri olarak Tezulaş’a kayıt yaptırmış olması ve kendisine ait bir 
imzanın bulunması halinde, verilecek siparişler/hizmetler Tezulaş’a bu 
yöntemle elektronik yoldan iletilse dahi, geçerli olacaktır.
22.7 Katılımcılar’ın Tezulaş’a yöneltecekleri – kasta dayalı sorumluluk 
hariç – tüm talepler altı ay içinde zaman aşımına uğrayacaktır. Bu tarihten 
sonra yöneltilecek talepler geçersiz olacaktır. Zaman aşımı süresi fuarın 
kapanış gününün denk geldiği ayın sonunda başlar.
Bu sözleşmenin hükümlerinden birinin kısmen veya tamamen geçersiz 
kalması veya sözleşmede bir eksik tespit edilmesi halinde sözleşmenin 
diğer hükümleri geçerli olmaya devam edecektir. Geçersiz kalan hüküm 
veya eksik hüküm, yasal olarak mümkün olabilecek ve sözleşme 
taraflarının sözleşmenin anlam ve hedefine göre muhtemelen tercih 
edecekleri koşullara en yakın olan bir hükümle değiştirilecektir. 
Sözleşme hükümlerinden birinin geçersizliği bu hükümde belirtilen hizmet 
kapsamından veya süreden (nihai tarih veya süre) kaynaklanıyorsa, bunun 
yerine hukuki açıdan izin verilen ve hükümde belirtilene en yakın gelen 
kapsam esas alınacaktır. 
22.8 Bu Sözleşme’den ve Sözleşme’nin sona ermesinden doğan 
ihtilaflarda (Türk) hukuku uygulanacaktır. Taraflar İstanbul (Merkez) 
Mahkemeleri’nin ve Merkez İcra Daireleri’nin münhasır yetkisini kabul 
eder. 
22.9 Bu sözleşme ile ilgili tüm uyarılar Taraflar’ın Sözleşme’de yazılı 
bulunan adreslerine yapılır. 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 bildirirler.
22.10 Anlaşmazlık halinde, Tezulaş’ın tutmuş olduğu resmi, özel her 
türlü kayıt, belge, döküman ve bilgisayar kayıtları anlaşmazlığın 
çözümünde kesin delil teşkil eder.
22.11 Bu Sözleşme ve eklerinin nedeniyle doğmuş ve doğacak her türlü 
vergi, resim, harç, damga vergisi vs. mali yükümlülüklerden Katılımcı 
sorumlu olacaktır. Damga vergisinin tamamı Katılımcı tarafından 
ödenecek ve karşılanacaktır.
22.12 Tek suret olarak düzenlenen bu Sözleşme karşılıklı olarak 
imzalanarak teati edilmiştir ve düzenlenen bu sözleşme aslı Tezulaş 
tarafından muhafaza edilecektir. 
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