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STANT SATIŞ SÖZLEŞMESİ

KATILIMCI BİLGİLERİ
Firma İsmi

Firma Adresi
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STAND 
BİLGİLERİ

ÜCRETLENDİRME TERCİH 
EDİLENERKEN REZERVASYON 

(Geçerlilik Süresi: 30 Mayıs 2022)
STANDART REZERVASYON 
(Geçerlilik Süresi: 30 Mayıs 2022 sonrası)

Boş Alan (Min 18 m²) 
(3x6 metre) 369 €/m2 424 €/m2 

Standard Stand Paketi 
(Min 9 m²) (3x3 metre) 399 €/m2 439 €/m2 

Ada Stand (Ekstra) 24 €/m2  28 €/m2

TOPLAM (%18 KDV dahil)

** Her bir stand için büyüklüğünden bağımsız olarak,  tek ödeme 300 Euro  hizmet bedeli alınacaktır. Toplama 
eklenecektir. 
** Rezervasyon anında toplam tutarın %50’si alınır. 
** 18% KDV son toplama eklenecektir
** Erken Rezervasyon, ödemenin tümünün   30 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması durumundadır. Aksi takdirde, 
depoziti ödenen standlar için de Standart Rezervasyon ücretleri uygulanır.

2023 IEEE PES Generation, Transmission & Distribution 

International Conference and Exposition, Istanbul  

Istanbul Kongre Merkezi (ICC), Harbiye, Istanbul

23-25 May, 2023, Istanbul, Turkey https://ieee-gtd.org

https://ieee-gtd.org


 
 
 

 

 

• Standart Stand Paketi Modüler Stand Kurulum İçeriği 

 Minimum 9 m² 

• Firma adını içeren sütun kornişi (18 karakter) 

• 1 Desk (9 m² için) 

• 2 Sandalye (9 m² için) 

• 1 Soket (5 Amp) 

• Aydınlatma elemanı (Floresan ya da Spot Lamba) 

• 1 Atık kutusu 

• Katılımcı kataloğunda şirket profili ve bilgisi (Online & Offline) 

TERCİH EDİLEN STAND PAKETİ DAHİL HİZMETLER

• 9 m² Stand Alanı (3x3 metre)  

• Modüler stant kurulumu (Ayrıntılı bilgi aşağıda bilginize sunulmuştur.) 

• Online/Offline tüm katılımcı kataloglarında Firma Profil 
Bilgisi

• Yalnızca Tercih Edilen Stand Alanı (elektrik ve inşaat dahil 
değil) 

• Online/Offline tüm katılımcı kataloglarında Firma Profil 
Bilgisi

 / 2 20

STAND SATIŞ SÖZLEŞMESİ

PAKETE DAHİL ÜRÜN VE HİZMETLER

STANDART STAND PAKETİ 
(Minumum 9 m²) 

BOŞ ALAN (Standlı Katılım) 
(Minumum 18 m²) 

STANT SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu fuar 5174 sayılı kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde 
düzenlenmektedir. Stand Kurulumları Sedef Grup tarafından yapılacaktır.



 

 

• Katılımcı Yaka Kartları 

Yukarıdaki katılımcı stand paketi uyarınca aşağıdaki numaralar kadar ücretsiz 
geçiş için katılımcı yaka kartı sağlıyoruz. Rozetler için, kişisel kimlik kartlarınızı 
hazırlamamız için lütfen aşağıdaki Katılımcı Yaka Kartı Formumuzu doldurunuz. 

 

KATILIMCI YAKA KARTI FORMU 
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STAND BÜYÜKLÜĞÜ ÜCRETSİZ YAKA KARTI TAHSİSİ

9 m² 3

18 m² 5

27 m² 6

1. KATILIMCI

AD SOYAD:

UNVAN:

FİRMA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

2. KATILIMCI

AD SOYAD:

UNVAN:

FİRMA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

STANT SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Daha büyük stantların yaka kartı talepleri için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
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3. KATILIMCI

AD SOYAD:

UNVAN:

FİRMA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

4. KATILIMCI

AD SOYAD:

UNVAN:

FİRMA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

5. KATILIMCI

AD SOYAD:

UNVAN:

FİRMA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

6. KATILIMCI

AD SOYAD:

UNVAN:

FİRMA:

TELEFON:

E-MAIL:

ADRES:

STANT SATIŞ SÖZLEŞMESİ



 

 

 

info@travele22com  
gurkan@travele22.com 
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Stand rezervasyonunuzun onaylanması için lütfen proforma faturanız düzenledikten sonra 1hafta içinde 
ödemenizi yapınız. Fuar standının rezervasyonu sırasında toplam ödemenin % 50’si tahsil edilip, kalan % 
50’si+300 Euro 2 ay içerisinde tamamlanmalıdır. 
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ÖDEME PLANI

HESAP BİLGİLERİ

Firma Bilgisi: HAKAN TURİZM SEYAHAT İTHALAT 
İHRACAT ,İNTERNET YAZILIM , ŞEHİR PLANLAMA, 
VE DANIŞMANLIK HİZM. LTD. ŞTİ.

Banka Bilgisi: Garanti BBVA Bank

Şube No/Şube Adı: 719 - KIZILTOPRAK

Para Birimi: EURO

Hesap No: 9081505

Hesap Adı: IEEE PES GTD 2023

SWIFT: TGBATRISXXX

IBAN: TR41 0006 2000 7190 0009 0815 05

Banka Adres Bilgisi: Fenerbahçe, Bağdat Cad. 64/A, 34726 Kadıköy / 
İstanbul, TURKEY

Bu sözleşmeyi imzalayarak, fuar alan rezervasyonumu onaylıyorum ve yukarıda belirtilen onay 
koşulları tarafımca 
tamamlanmadıysa, E22’nin fuar alan rezervasyonumu, değiştirme veya iptal etme hakkını saklı 
tutmasına izin veriyorum.

Firma Kaşesi ve Firma Yetkili İmzası: 

Tarih: 

STAND SATIŞ SÖZLEŞMESİSTANT SATIŞ SÖZLEŞMESİ
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Öncelikli Tercih Edilen 
Stand No:



 

 

Konferans Sekreterliği           Fatih Özveren  |  ozverenf@itu.edu.tr  

Organizasyon Resmi Websitesi    https://ieee-gtd.org  

E-mail                 ieee-gtd-2021@ieee.org  

Yönetim Firması                         E22 Travel, Meetings & Conferences 

Adres                 Altunizade Kısıklı Caddesi (Regus) No: 28 34662   
                     Üsküdar, İstanbul, Turkey  

Telefon                +90 216 266 3432  

E-mail                      info@travele22.com  

                       gurkan@travele22.com  
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İLETİŞİM BİLGİLERİ

STANT SATIŞ SÖZLEŞMESİ



 

SÖZLEŞME MADDELERİ 
İSTANBUL, TÜRKİYE’de düzenlenen IEEE PES GT&D 2023 Fuarı'nı düzenleyen genel 
kurallar ve düzenlemeler 

İstanbul'un Harbiye semtinde bulunan İstanbul Kongre Merkezi'nde (ICC) 2023 IEEE PES GT&D 
İstanbul kapsamında bu fuar alanı güvence altına alınacaktır. 
Fuar, daha geniş enerji üretimi ve yenilenebilir enerji, iletim ve dağıtım sistemleri ile ilgili yeni 
geliştirilen ticari ürünlere ayrılacaktır. E22 Seyahat,, 2023 IEEE PES GT&D'nin toplantı, fuar 
yüklenicisi ve yönetim şirketidir ve bu kuralların ve düzenlemelerin uygulanmasından 
sorumludur. 

BÖLÜM 1 | GENEL HÜKÜMLER 
1.1: Mevcut yönergeler, Kuzey Amerika'da yılda iki kez düzenlenen Güç ve Enerji konulu en 
büyük konferans ve sergi olan IEEE PES GT&D Fuarı için geçerli olacaktır; sadece IEEE PES 
sponsorluğunda ve IEEE PES Türkiye tarafından düzenlenen, teknik olarak İstanbul Teknik 
Üniversitesi'nin sponsorluğunda, EnerjiSA ve EAE Group'un ortak ev sahipliğinde, ELDER 
tarafından desteklenen; 23 Mayıs - 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik 
planlayıcısı ve yönetim şirketi E22 PCO(Professional Conference Organizer), 30 yıllık tecrübe 
ve eğitim geçmişine sahip bir şirkettir. !

Katılımcılar, www.ieee-gtd.org adresindeki kayıt başvurularını doldurarak ve E22’ye göndererek, 
aşağıdaki koşulları kabul ederler. Ayrıca, katılımcılar tüm uygun yasal ve idari ön koşullara ve 
özellikle çalışma yasalarına uyacaklardır. Etkinlik tesislerinde gösterilecek olan mevcut 
yönergeler, aynı şekilde konukları da kapsamaktadır. E22 veya bu kuruluşun diğer herhangi bir 
çalışanı, mevcut genel standartların ve yönergelerin düzenlemelere uyulmasını sağlayacaktır. 

1.2: E22, Etkinliğin yeri, süresi, açılış ve kapanış tarihlerini, stantların ve diğer idarelerin 
maliyetini ve aynen kayıtların kapanma tarihi gibi onaylama maliyetini belirleyen standartları 
korumak için yetkilidir. E22, IEEE PES GT&D tarafından yapılan seçimler, tanıtılan öğelerin veya 
yönetimlerin terminolojisi gibi Etkinliği göstermesine ve / veya ziyaret etmesine izin verilen kişi 
veya kuruluşların kategorize edilmelerine tek başına karar verecektir. 

BÖLÜM 2 | KAYIT VE KABUL 

2.1: E22, 2023 IEEE PES GT&D İstanbul etkinliği için gereken standartları sağlayacaktır.!
Etkinlik'in yeri, süresi, açılış ve kapanış tarihleri,, stantların maliyeti ve diğer yönetim kararlarını 
onaylama E22’nin yetkisindedir. 
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2.2: Standart rezervasyon teyidi, başkaları hariç olmak üzere, yalnızca E22  tarafından hazırlanan 
resmi yapı kullanılarak doldurulacaktır. Ne bir başka kayıt yazışma talebi, ne gönderimi ne de bir 
başka rezervasyon kanalı kayıt oluşturmayacaktır. https://ieee-gtd.org/ adresinden 
erişilebilmekte olan başvuru formu tamamlanmalı, işaretlenmeli ve E22'ye geri gönderilmelidir. 

2.3: E22, başvurularla ilgilenecek ve onaylamalara ilişkin hüküm verecektir. Katılım, E22 
tarafından katılımcıya yazılı bir onay gönderilmediği sürece geçerli olmayacaktır. 

2.4: E22, bu nedenle, resmi kayıt yapısında belirtilen şartnamelerde veya kamusal çatışmalarla 
ilgili olarak veya belirli şartlara uygun olmayan herhangi bir kayıt başvurusunu kısaca veya 
mutlak olarak reddetme yetkisine sahiptir. 

2.5: Bu formu imzalayarak fuar düzeni kurallarına uymayı kabul ediyorsunuz. E22, fuar düzenini 
bozacak herhangi bir durumda kurulacak olan stanta müdahale etmeye, red etme ve gerekirse 
iptal etme yetkisine sahiptir. Bu durumda gerekli iptal koşulları uygulanır. Stant alanı mevcut 
ilkeleri, fuar alanında uyulması gereken kurallar tüm katılımcı ve stant sahibi firmalar için 
geçerlidir. Stantlar tehlikeli madde içermemesi, fuar alanına uygun formatta olması, fuar alanına 
ziyaretçi ve diğer stantlara herhangi bir tehlike oluşturmaması gerekir.  

2.6: Katılımcı, mevcut standartlar ve yönergelerin 2.3 ve 2.4 maddelerine göre katılımcının 
onayını yeniden düşünmeyi meşrulaştıracak nitelikte, katılımcının katılımından sonra meydana 
gelen veya ortaya çıkmayan gerçekler veya koşullar hakkında E22'yi sorumlu tutamaz. 

2.7: Ayrıca, E22 stant da sergilenen malzemeler hakkında ekstra bilgi talep edebilir. Katılımcı 
firma fuar öncesi bu bilgileri paylaşmayı red ederse, stant iptali E22 tarafından yapılacak ve 
ödemelerin  iadesi yapılmayacaktır. 

2.8: Kayıt ödemelerinde ve toplanmasında herhangi bir ayrıcalık uygulanmaz. 

2.9: Stantların Ülke ve bölgelere göre gruplanması, eg: Ülke pavilyonları, smart city gibi, E22  
önceden bildirilmeli ve stant gruplanmaları her ne amaçla olursa olsun önceden E22 tarafından 
onaylanmalıdır. 

2.10: Genel koşul ve kurallara bağlı kalarak, 2023 IEEE PES GT&D konferansına katılan 
delegelerin beraberinde gelen eşleri, arkadaşları ve konferans ve fuar için faydalı olabiceğine 
karar veren işiler , fuar alanına girebilirler. 

2.11: Etkinlik başladıktan sonra var olan bir standın içine promosyon materyali koyarak katılmak 
isteyen başka bir firma katılımcısı olursa, ya da bir firma büyük bir stant alıp bölerek başka alt  
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firmalara kiralama ya da ücretsiz kullandırma yapacaksa, E22 ye önceden bildirilmeli ve E22 ‘nin 
onayı alınmalıdır.  E22 bu durumda stant ücretini artırma hakkını saklı tutar. 

BÖLÜM 3 | KAYIT VE KATILIM 
3.1: Yapılan stand rezervasyonu sahte firma adı ile yapıldıysa, E22 tarafından anında iptal edilir 
ve ödenen ücretin tamamı iptal cezası olarak alınır ve iade yapılmaz. 

3.2: Fuar katılımı için https://ieee-gtd.org/  adresinden stand başvurusunda bulunan firmalar 
stand başvurusunu yaptıktan sonra E22 başvuruyu onaylar. Bu onaydan sonra katılımcı firma 
toplam stand maliyetinin %50 sini firma hesap numarasına yolladıktan sonra sözleşme karşılıklı 
olarak imzalanır ve firmanızın logosu online fuar haritasında yerini alır. 

3.2.1: Erken ödeme; Bu aşamadan sonra ödemesini erken ödeme dönemi içerisinde yapan 
katılımcı firma, sözleşmeyi imzaladığı tarih ne olursa olsun geriye kalan %50 lİk ödeme tutarını 30 
Mayıs 2022 tarihine kadar yapmak zorundadır. Bu tarihe kadar yapmazsa toplam stand ücreti 
geç ödeme tarihi için geçerli olan fiyatlar üzerinden değerlendirecektir. 

3.2.2: Geç ödeme; 30 Mayıs 2022 tarihinden sonra yapılan stand sözleşmeleri için geç ödeme 
fiyatları uygulanacaktır. Yine sözleşme aşamasında toplam stand ücretinin yarısı (%50) alınıp, geri 
kalan ödeme 2 ay içerisinde tamamlanmalıdır. 

3.2.3: Katılımcı firma fuardan çekilme kararı alırsa;   Erken dönemde yapılan rezervasyonda, 30 
Mayıs 2022 tarihine kadar iptal istenirse, stant ücreti toplamının %30’, yapılan ödeme içinden 
iptal cezası olarak kesilir ve IEEE’nin bütçesine kalır.   
20 Kasım 2022 tarihine kadar yapılan iptaller için toplam stant ücretinin %50’si idari para cezası 
olarak kesilir ve IEEE’nin bütçesine kalır. 
İster geç ister erken rezervasyonda katılımcı firma fuardan, 20 Kasım 2022’den sonra çekilmek 
isterse, toplam stand ücretinin tamamı yanar ve IEEE’nin bütçesine aktarılır. Kurulmuş olan bir 
stant var ise, E22’nin mülkiyetine geçer. 
Mücbir durumlardan dolayı kongrenin iptal edilmesi durumunda  her ne olursa olsun toplam 
stand ücretinin %20 si hizmet bedeli olarak kesilecektir. 

3.3: Fuar organizasyonundan 2 gün önce fuar stand kurulumları başlayacaktır ( ICC kongre – fuar 
merkezi  B-4 ve B-5 katı). Katılımcı firmaya standının ne zaman kurulacağı bilgisi verilecektir. 
Bütün standlar 23 Mayıs 2023 sabah 09:00 itibari ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazır olacaktır. Bu 
saate kadar sizin standınız kurulmamış ve fuar katılımından vazgeçmiş iseniz Katılımcı firmanın 
organizasyondan çekildiği kabul edilecek ve stand alanı kullanımı E22‘nin mülkiyetine kalacaktır. 
E22 standı başkalarının kullanımına bırakılabilir ya da boş alan olarak değerlendirebilir. Buna E22 
karar verecektir. Ayrıca katılımcı firma fuara katıldıktan sonra memnun olmama gibi bir sebeple 
ödeme iadesi talebinde bulunamaz. 
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3.4: Katılımcılar tarafından talep edilebilecek olan herhangi bir istisnai donanım ve etkinlik ile 
özdeşleşen malzemeler, stand büyüklüğüne ve olabilirliğine göre E22 den talep edilecektir. Tüm 
stand malzemeleri, örneğin: TV ekranı, kahve makinesi, printer, dolap, etc. Fuar öncesinde 
taleplerinizi E22 ye bildirmeniz durumunda Ücretler sizinle paylaşılıp, tedarik edilecektir. Bu 
malzemelerin dışarıdan getirilmesi kesinlikle yasaktır. 

3.5: Katılımcılara 2 stant paketi önerilmiştir:  (18% KDV son toplama eklenecektir)

3.5.1: Boş Alan : Sadece Fuar Alanı dahil (elektrik ve inşaat hariç) boş alan (Minimum 18 m2) 
Katılımcı Kataloğundaki firma Profili ile aşağıdaki gibidir:!
Boş Alan minimum18 m2 ve ücreti;!
369 Euro /m2 (Erken Rezervasyon) -  30 Mayıs 2022 tarihine kadar rezervasyon yapılırsa. 
424 Euro /m2 (Geç Rezervasyon)     -   30 Mayıs 2022 tarihinden sonra rezervasyon yapılırsa. 

3.5.2: Modüler Stand: Modüler stant kurulu minimum 9 m2 olarak kiralanır. Katılımcı 
Kataloğundaki Firma Profili aşağıdaki gibidir: !
Modüler Stant min 9 m2 ve ücreti; 
399 € / m2 (Erken Rezervasyon)   -    30 Mayıs 2022 tarihine kadar rezervasyon yapılırsa. 
439 € / m2 (Geç Rezervasyon) -    30 Mayıs 2022 sonrası yapılan rezervasyonlarda geçerlidir.  

***Her bir stand için büyüklüğünden bağımsız olarak, tek ödemede 300 Euro + KDV hizmet 
bedeli alınacaktır. Bu meblağ ilk ödemeye eklenecektir.!

***Ada Stant: Her iki stant tipi içinde geçerli olmak üzere, eğer firmanın alacağı stant 
büyüklüğüne bakılmaksızın ortada bir ada şeklinde duruyorsa (4 tarafıda firmaya ait olan tek 
stant şeklinde)  !
Ada Stant için extra ücret ;  
24 Euro /m2 (Erken Rezervasyon )   - 30 Mayıs 2022 tarihine kadar rezervasyon yapılırsa. 
28 Euro /m2 (Geç Rezervasyon )       -  30 Mayıs 2022 tarihinden sonra rezervasyon yapılırsa 

BÖLÜM 4 | YERLERİN ATANMASI 

4.1: E22 Seyahat fuar alanında stant haritasını hazırlayacak. Haritada hazırlanan stant 
alanlarından istediğiniz stant numarası ile stantları seçebilirsiniz. Belirlenen stant alanları dışında 
özel stant alanı talebiniz olursa E22 seyahat ile iletişime geçebilirsiniz. Size sunulan stant alanları 
çok gerekli görülürse E22 stant alanlarını değiştirme yetkisine sahiptir. 

4.2: E22 gerçekte spesifikasyonu olmadan, belirli bir alanın kullanımı için herhangi bir seçenek 
sunmayacaktır. Geçmişte yapılmış işler, belirli bir alana katılımcının avantajına herhangi bir 
ayrıcalık sağlamaz. 
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4.3: Bölümlerin oluşturulmasında ve stantların yerleştirilmesinde E22, katılımcı tarafından iletilen 
istekleri, katılımcının tanıtmayı planladığı öğelerin veya yönetimlerin niteliği ve talebini ve 
standın hareket tarzını dikkate almaya çalışacaktır. Stantların değiştirilmesi, geçiş yollarının 
yeniden yapılandırılması vb. gibi durumlarda E22 sorumlu tutulmayacaktır. 

4.4: Firmalar stant yerlerini sözleşmeyi alıp imzalasa bile , E22 gerekli gördüğü taktirde stantların 
m2 lerini koruyarak stant yerlerinde değişiklik yapabilir. 

4.5: Fuar alanı çizim ve ölçüleri, komşu stantlar ile konumları olabildiğince kesin ölçümleri 
içermektedir. 

4.6: E22 Seyahat, fuar alanın gösterilen unsurları ile orijinal olanlar arasında fark edilebilecek 
küçük sapmalardan veya stantların doğasında meydana gelen ayarlamalardan (komşu stantların 
değiştirilmesi, geçiş yollarının yeniden yapılandırılması vb) sorumlu tutulmayacaktır. 

4.7: E22, böylece, katılımcı tarafından ilk başvurulan alan ile karşılaştırıldığında, + veya -% 15'lik 
bir farkla bir alanı tahsis etmek için gereken yetkiyi saklı tutmaktadır.


4.8: Stantların yerleri, yapı şemasına bakılmaksızın, varsa numarasına göre seçilebilir ve Sergi 
Kayıt Formunda talep edilir. 

BÖLÜM 5 | STANTLARIN KURULUMU VE UYGUNLUK 

5.1: E22 Seyahat tarafından verilen uzman rehber, fuarın başlamasından önce, standını kurmak, 
yerleştirmek ve getirdikleri materyalleri stantlarına yerleştirmek için gerekli olan süreyi verecektir. 
Ve yine aynı şekilde fuar bitiminde stantları kaldırmak ve malzemelerini toparlamak için son gün 
öğleden sonra 17:00 den itibaren gece boyunca vakitleri vardır. O gecenin sabahına stant 
kaldırma işi bitmelidir. 

5.2: Katılımcının, özellikle Etkinlik tesislerindeki araç trafiğinde olduğu gibi, ürünün fuar alanına 
girişlerini ve kalkışlarını kontrol ederek E22’nin yönergelerine uyması gerekir.!

5.3: Katılımcıların veya yöneticilerinin stant kurulumlarını E22 tarafından belirlenen tarihlerde ve 
durumlarda tamamlanması beklenmektedir. E22 tarafından belirlenen kapanış süresinden sonra, 
hiçbir koşulda ve diğer katılımcıların avantajları açısından güvensiz olabilecek hiçbir baskı, 
teçhizat, nakliye aracı veya dışarıdan E22 den onaysız işçiler Etkinlik alanına giremez, orada 
tutulamaz. 

5.4: Her katılımcı firma yetkilisi / görevlisi, stant içeriğinin doğru olduğundan emin olacaktır. 
Fuar alanına girecek olan  ürünlerin, malzemelerin taşıma araçlarından çıkartılırken firma yetkilisi 
ürünlerin doğruluğunu kontrol etmek zorundadır. Yanlış ürünün ya da malzemenin standa 
girişinden E22 sorumlu değildir. Katılımcı firma görevlisinin bu süreçte yer almaması durumunda 
fuara gelen stant ve malzemeyi E22 bekletebilir, reddedebilir ya da geri gönderebilir. 
Gümrükten çıkan mal ya da ürünler E22 nin sağlayacağı, taşıma personeli tarafından fuar alanına  
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getirilecektir. Ve bu hizmet için ekstra ücret alınacaktır. Lokal malzeme ulaşımı ve malzemelerin 
stant alanına sokulması E22 personelince sağlanan hizmetlerdir. Gümrük şirketi de E22 
tarafından tavsiye edilecektir. Farklı gümrük firması kullanımında da, E22 nin lokal ulaşım 
imkanları kullanılmalıdır. (stantların içeri girişleri ancak bu şekilde E22 tarafından organize 
edilebilir.) 

5.5: Stantların kurulması, hiçbir durumda etkinlik tesisinin kalıcı mekana zarar vermemeli ve 
diğer katılımcı misafirlerin stantlarına zarar vermemelidir. Verilmesi durumunda, verilen zarar 
tespiti E22 tarafından yapılır ve miktar zarar veren şirkete fatura edilir. 

5.6: Katılımcı firma, stantı için gerekli olan TV, Led ekran, masa, sandalye, kahve makinesi gibi 
ekstra taleplerini sadece E22 ye iletebilir ve E22 den kiralayabilir.  Fuar öncesi yada fuar sırasında 
E22 personeli ile iletişime geçilmelidir. 

5.7: Kapalı gösteri alanlarında, asma ve kaplama dahil olmak üzere kullanılan tüm malzemeler, 
ilgili ilkelere ve yönergelere uygun olmalıdır ve E22, tutarlı ve uygun olmayan herhangi bir 
donanımın veya kurulumun ortadan kaldırılmasını veya yok edilmesini garanti etmektedir. Fuar 
merkezinin tamamında kapalı ve açık alanlarda, asma ve kaplama dahil kullanılan tüm 
malzemeler, fuarın kurallarına ve yönergelere uygun olmalıdır. Belirlenmiş Reklam alanlarına bu 
tip asma ve kaplamaları sadece E22 yapabilir. 

5.8: 5.7. deki kurallara uymayan afiş, poster, etc. Firma tanıtım malzemeleri E22 tarafından fuar 
alanı dışına atılacaktır. 

5.9: Katılımcı, incelemenin yapıldığı saatte fuar standında sorumlu / yetkili eleman hazır 
bulunacaktır. Fuar alan yetkilileri gerekli görüldüğü taktirde stant tekrar kontrol edebilir.  

5.10: Fuar alanı ölçüleri ve kuralları, web sitemizin fuar sayfalarında belirtilecektir. Özel stant 
tasarımı yaptıran firma (E22’nin fuara özel stant fiyatları ve elemanları vardır.) stant projesini ve 
açıklamalarını E22 ye önceden göndererek onay almalıdır. Onay alma süresinin son tarihi 15 
Şubat 2023 dür. E22 stant kurma yönergelerine uymayan veya önceden onay alınmadan 
kurulan stantları reddetme hakkına sahiptir. 


BÖLÜM 6 | STANTLARIN İŞLEVİ VE MÜLKİYETİ 

6.1: E22 tarafından yeri belirlenen ya da değiştirilen alanın tamamını veya bir kısmını bilinçli 
veya bilinçsiz taşımak, kiralamak veya pazarlamak kesinlikle yasaktır. Stant alanını kiralayan firma, 
kendi standı içinde başka bir firmanın mallarını hizmetlerini sergileyemez tanıtamaz. 

6.2: Katılımcı, kendi alanında, onaylama başvurusunda kaydedilenler ve E22 tarafından onay 
verilen ürün veya yönetim terminolojisine göre ayarlananlar dışında herhangi bir donanım, öğe 
veya malzeme getirmeyecektir. 

6.3: Katılımcı, baştan stanttın içine yerleştireceği materyal ve malzemelerin listesini verecek ve 
bunları standına yerleştirecektir. Sonradan farklı malzeme gelecek ise E22’ ye bildirmeli ve  
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uygunluk onayı almalıdır. Farklı gelen malzemeler fuar için tehlike içermeyen ve fuar formatına 
uygun malzemeler olmalıdır. 

6.4: Stantlar, Etkinlik boyunca ideal durumda tutulmalıdır; Her gün yapılacak temizliğin 
masrafları katılımcıya aittir, ödemesi E22’ye yapılır, fuar sırasında ücretler size bildirilecektir. 
Etkinliğin genel fuar katılımcıları ve ziyaretçilere açıldığında standın tüm detayları ile kurulumu 
tamamlanmış, temizliği bitmiş ve stantta hiçbir atık malzeme, işçi kalmamış olması gerekir. 

6.5: Her türlü baskılar, kapanış saatlerinde kullanılan örtüler, stant girişinde kullanılmayan 
nesneler ve personelin vestiyerleri misafirlerin görüş alanı dışında olmalıdır. Yine, bu nedenle, 
fuarın açılış saatlerinde eşyaların açık bırakılması yasaktır. E22, bu tür bir faaliyetten 
kaynaklanabilecek zarar veya talihsizlikler için hiçbir yükümlülük altına girmeden maddeleri 
kapsayabilecek her şeyi ortadan kaldırma yetkisine sahiptir. Katılımcılar ve temsilcileri konuklara 
ve farklı katılımcılara (müşteriyi rahatsız etmeden veya standı aşmadan) uygun davranış 
içerisinde olmalıdırlar. Diğer katılımcı firmalar ve fuar ziyaretçilerini rahatsız edecek düzeyde 
yüksek sesle konuşmamalı ve gereksiz gürültülerden kaçınmalıdır.  

6.6: Stantlar, E22‘nin size sunacağı stant firması tarafından kurulup eksiksiz olarak sizlere teslim 
edilecektir. Bu saatten sonra stantın sorumluluğu tamamen katılımcı firmaya aittir.  Katılımcı firma 
fuar organizasyonu bittikten sonra, standının sökülüp atıkların dışarıya çıkartıldığından emin 
olmak zorundadır. Bu aşama da E22‘nin işçileri bu konuda ücretli olarak sizlere hizmet verecektir. 
Stand alanını hiç bir kalıntı kalmadan bırakmak katılımcı firmanın sorumluluğudur. !

6.7: Katılımcılar stantlarını iptal etmiş ya da kurulduğu halde stant/firma görevlileri gelmemiş 
olsalar bile etkinlik bitmeden stantlarını boşaltamazlar. Stantların boşaltılacağı gün fuarın son 
günü organizasyonun bitiş saatindedir (17:00 pm). Gecikme durumunda fuar alanı şirketi 
devreye girip cezai yaptırım uygulayacaktır.  

BÖLÜM 7 | ETKİNLİĞE ERİŞİM 

7.1: IEEE adına E22 tarafından verilen veya kabul edilen bir onay olmaksızın Etkinlik tesislerine 
hiç kimse kabul edilemez. 

7.2: E22, Etkinliğe erişimi reddetme veya varlığı veya davranışı Etkinliğin güvenliğine, huzuruna 
veya resmine zarar verebilecek herhangi bir kişinin, misafirin veya katılımcının çıkarılması 
yetkisine sahiptir. 

7.3: Katılımcı firmalar, istedikleri kişi veya şirketleri fuara davet edebilirler. Tüm davetlilerin 
listelerini E22 ye fuardan 15 gün önce yazılı olarak bildirmelidirler. Onlar, E22 tarafından fuar 
girişine ziyaretçi olarak kaydedilirler, yaka kartlarını alarak fuar ziyaretçisi olarak giriş yaparlar.!

7.4: E22 tarafından IEEE adına dağıtılan konferans ve fuar yaka kartları kişiye özel olup, satış, 
pazarlama gibi farklı amaçlarla kullanılması kesinlikle yasaktır. taleplerin ve IEEE tarafınca 
sağlanmamış kartların yayılması veya teklif edilmesi, suçlamaya  tabii olacaktır. 
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7.5: Katılımcı firmaların broşürlerinin duracağı Broşür Rafları fuarın çeşitli yerlerinde olacaktır. 
Sadece katılımcı firma yaka kartı olan kişiler bu raflara firma/ürün/hizmet tanıtım broşürleri 
koyabilirler. Ancak başka alanlara, masalara, cam ve duvar diplerine, vb. yerlere broşürleri 
bırakmak ve dağıtmak yasaktır. 

BÖLÜM 8 | FUAR ALANI İÇİNDE İLETİŞİM  

8.1: Etkinlik raporu oluşturma ve dağıtma hakkı sadece E22’ye aittir. Raporu hazırlamak için 
temel veriler katılımcılar tarafından kendi rızaları ile dağıtılmaması garantisi IEEE tarafından 
temin edilerek, web sitesinden ve kayıt formundan girilerek oluşturulur.  

IEEE’nin salt bir şekilde, etkinlik raporunu oluşturma, dağıtma ve yayma seçeceği mevcuttur. Söz 
konusu envanter için tanıtımın hazırlanması gibi, doğrudan söz konusu olanların tamamını veya 
bir kısmının tahkim kararının hakkı IEEE adına E22’ ye aittir. Raporun oluşturulması için gerekli 
olan veriler, katılımcılar tarafından kendi sorumluluğuyla ve dağıtım yapmama şartı altında, IEEE 
tarafından belirlenen zaman dilimlerinde sağlanacaktır. 

8.2: Bu nedenle, katılımcı, IEEE aleyhine veya Etkinliğin arkasındaki motivasyonlar için, Türkiye 
ve yurtdışında, IEEE' ye veya dağılımla özdeşleşen yapımcılara veya pazarlamacılara karşı, 
resminin iletimi, kayıtları veya diğer bazı yardımları (kitaplar, broşürler) yoluyla kesin bir şekilde 
izin verir; standının, ticari markasının, marka adının, personelinin veya öğelerinin veya 
idarelerinin resminin ve katılımcıların uzmanları, alt yüklenicileri ve ortak sözleşme tarafları 
tarafından kullanımı herhangi bir duruma karşı mevcut taahhütle geçerli olacaktır. 

8.3: IEEE adına E22, etkinlik alanında Etkinliği kolaylaştıracak herhangi bir pankartın gösterimi 
konusunda tek yetkili olduğunu açıkça belirtmektedir. Bundan dolayı, katılımcı, genel donatım 
ön koşulları ve sınırlamaları uyarınca, yalnızca kendi standında, yalnızca kendi afişlerini ve ticari 
markalarını kullanabilir. 

8.4: Herhangi bir el ilanı, broşür, liste, basılı malzeme, ücret veya herhangi bir türden nesne, 
katılımcılar tarafından sadece kendi stantlarında dağıtılabilir. Açıkça görünmeyen öğelerle 
özdeşleşen hiçbir taslak, E22'nin önceden onayı olmadan dağıtılamaz. 

8.5: IEEE tarafından onaylanmadan, her türlü, fuar konusu dışı ticari yayın, çalışma veya fırsatla 
özdeşleştirilen gazetelerin, süreli yayınların, piyango biletlerinin, yaka kartlarının veya yatırım 
tavsiyesi dokumanların dağıtılması veya sunulması, tıpkı genel duyarlılığın değerlendirilmesi 
olarak nitelendirilen taleplerde olduğu gibi, Etkinlik alanının tamamında yasaktır. 

8.6: Herhangi bir ışık veya ses duyurusu ve yollarda kargaşaya neden olabilecek herhangi bir 
programlama, yönlendirme veya gösteri, trafiğe veya Etkinliği düzenlemeye yönelik bir 
ağırlaşma meydana gelmesine sebebiyet verebileceğinden, IEEE  adına E22 tarafından daha 
önce onaylanması için katılımcı tarafından E22 ye sunulmalıdır; bu durumun ortaya çıkması 
durumunda IEEE verilebilecek herhangi bir onayı reddetmeye hak kazanacaktır.  Tüm stand 
malzemeleri ve görselleri stand alanının içinde sergilenmeli, koridorlara çıkarılmamalıdır. 
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8.7: Katılımcılar, IEEE tarafından verilen olağanüstü, önceden oluşturulmuş bir onay olmaksızın, 
hiçbir durumda yürüyüş rotalarını engellememeli veya ihlal etmemelidir.!

8.8: Katılımcılar, genel nüfusu kalite, iş koşulları ve ürün veya idareleriyle toplam ve hedef bir 
şekilde özdeşleştiren garantiler hakkında makul bir şekilde aydınlatmayı, ilgili standartlara ve 
yönergelere göre oluşturulduğunundan emin olmalıdır. Katılımcılar, yanlış yönlendirebilecek 
veya makul olmayan rekabet oluşturabilecek herhangi bir promosyon yapmamalı veya herhangi 
bir faaliyette bulunmamalıdır. 

8.9: Katılımcı firma, sergileyeceği tüm makine, ürün, alet, vb. lerin lisans/sertifika hakkının 
kendinde olduğundan, yada farklı markalara ait teçhizat kullanıyorsa bunun izinin kendisine 
verildiğinden emin olmalıdır.. Katılımcılar, bu konuda tek ve tam sorumluluk üstlenecek ve IEEE 
ve E22’yi bu tür herhangi bir durum için hiçbir şekilde sorumlu tutamayacaktır. 

8.10: Gerekli olan her noktada, özellikle ilgili çalışma kılavuzları, yurt dışından gelen teçhizat 
veya eşyalar için gümrük gereklilikleri ve temizlik ve güvenlik kuralları olmak üzere, Etkinlikte 
işbirliği sözleşmelerine uymak, katılımcı firmanın görevidir. IEEE adına E22, bu bağlamda ortaya 
çıkabilecek herhangi bir zorluk için ne zaman olursa olsun sorumlu tutulamaz.


BÖLÜM 9 | FİKRİ MÜLKİYET VE DİĞER HAKLAR 

9.1: Katılımcı, maddi yasal ve idari düzenlemelere göre, gösterilen donanım, öğeler ve idarelerle 
(lisanslar, marka adları, modeller vb.) tanımlanan lisanslı inovasyon yada kullanım haklarının 
güvencesini garanti edecektir. Donanımın, öğelerin veya idarelerin tanıtılmasından önce söz 
konusu önlemlerin benimsenmesi gerekmekte ve IEEE ve E22, özellikle başka bir katılımcı veya 
bir misafir ile bir anlaşmazlık olması durumunda, bu konudaki herhangi bir yükümlülüğü, özel bir 
muafiyet olmaksızın, reddetmektedir. 

9.2: Fotoğraf ve. Kamera çekimleri (resimler veya filmler), Etkinlik tesislerinde E22'nin 
oluşturulmuş onayına bağlı olarak izin verilebilir. Söz konusu onay, E22 ‘ ye önceden 
sunulmalıdır. Bu durumlarda benzeri medya firmalarının fuar alanına giriş saatleri ve kalış süreleri 
E22 tarafından planlanacaktır. 

9.3: E22, konukların fotoğraf çekmesini kısıtlama hakkına sahiptir. 

9.4: Stantlarda belirli malzemelerin fotoğraflanması, katılımcının izni/talebi ve etkinliğinde E22 
onayına bağlıdır.


BÖLÜM 10 | SİGORTA 

10.1: IEEE adına E22, katılımcıların aldıkları standın metre kare başına ücret karşılığında, her 
türlü talihsizlik için stantlarını ve stantlarındaki malzemeleri güvence altına alması gerekmektedir. 
Aksi taktirde doğabilecek sorunlardan E22 ve IEEE sorumlu tutulamaz. Stantlarda bulunan ve 
katılımcıya ait olan makine, teçhizat, laptop, telefon PC, küçük elektronik aletler ve olabilecek 
diğer malzemeler, E22 ye bildirilecektir. Hesaplama yapıldıktan sonra sigorta ücreti sizlere  
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bildirilecektir. Ayrıca stant da bulunan stant görevlileri, yetkilileri içinde sağlık sigortası 
yapılacaktır.  Her katılımcı için belirlenen sigorta kapsamı ve ücreti sizlere bildirilecektir.  

10.2: IEEE, Fuar Merkezi ve E22, fuar alanını genel güvenlik düzeyi kapsamında 
sigortalamaktadır. Ancak her katılımcı firma standının ve çalışanlarının güvenliğinden sorumlu 
olacaktır. 

BÖLÜM 11 | ETKİNLİK SONUNDA STANTLARIN SÖKÜLMESİ 

11.1: Stantların sökülmesi fuarın son günü (25 Mayıs 2023) akşam üzeri 17:00 de 
başlayacaktır. Katılımcının veya uygun şekilde onaylayan temsilcisinin, sökülüm işleminin 
başından itibaren ve stant tamamen temizlenene kadar stant yerinde hazır bulunması 
gerekmektedir. 

11.2: Stantların, ürünlerin, tasarımların, süsleme malzemelerinin, görsel afiş ve standa dair her 
şeyin, fuar sonunda bulunduğu yerden sökülmesi ve stant alanının temiz bir şekilde bırakılması 
gerekiyor. E22’nin anons edeceği saat ve tarih arasında, gösterdiği mekanlar üzerinden, 
katılımcıların gözetiminde stant görevlileri tarafından yapılacaktır. Bu işçileri E22 size 
sağlayacaktır. E22, tercih ettiği eşyaların katılımcının maliyeti ve tehlikesi olacak şekilde bir 
gözetmene nakledilmesi için red hakkına sahiptir ve E22 herhangi bir ufalanma, birikme veya 
kısmi talihsizlikten sorumlu tutulamaz. E22 den kiralamış olduğunuz, masa, sandalye, kahve 
makinesi, LCD ekran, Printer, etc. Gibi malzemeler stantlar sökülmeye başlanmadan önce E22’nin 
gözetiminde ilgili firmalara teslim edilmelidir. Eksik yada hiç teslim edilmeyen malzeme olursa 
ürünün satış bedeli E22 tarafından firmanıza fatura edilmek zorunda kalınır.


11.3: Katılımcı firmalar, kendileri için atanmış alanları, buldukları durumda bırakmalıdır. 
Katılımcıların stantları veya ürünleri tarafından ilgili donanım, yapı veya zemin yüzeyinde 
meydana gelen herhangi bir parçalanma, zedelenme E22"nin uzman kişileri tarafından 
değerlendirilecek ve bu tür hasralardan katılımcı firma sorumlu olacak ve tüm masrafları 
karşılayacaktır.  Ayrıca stand alanın sökülmesi sonrası temizlik için çıkabilecek ekstra masraflar 
E22 tarafından katılımcı firmaya fatura edilir. 

BÖLÜM 12 | MUHTELİF HÜKÜMLER 

12.1: 2023 IEEE PES GT&D kayıt miktarının açıkça yetersiz olduğunu dikkate alırsa, Etkinliği iptal 
edebilir veya erteleyebilir. Etkinliğin herhangi bir sebeple İptal olması durumunda stant 
rezervasyonu yapan katılımcı firmaya toplam stant ücretin %15 ’lik servis bedeli kesilerek iadesi 
yapılacaktır. Başka bir tarihe ertelendiği taktirde o an’a kadar ödediği miktar ertelenen tarihe 
aktarılacaktır. Fakat tarih değişikliğinden kaynaklanan fiyat farkları olursa, bu fark fiyatlara 
yansıtılacak ve ek ödeme talep edilecektir. 

12.2: IEEE, aynı şekilde, mücbir sebepler meydana gelirse, Etkinliği iptal edebilir veya 
erteleyebilir. Mücbir sebepler (Force Majeure) ülkede yada yakın komşularda olabilecek savaş, 
ayaklanma, iç kargaşa; aynı olayların Dünya çapında olması, aşırı hava koşullarından dolayı  
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olağanüstü fırtına, kötü hava koşulları, dünya çapında olağanüstü bir yeni, parasal, politik veya 
sosyal koşullar ve değişiklikler, ayaklanamalar, pandemi ve bulaşıcı hastalıklar, ve IEEE ve onun 
imkanlarının kısıtlanması; fuar alanının zarar görmesi ve konaklama imkanlarının da erişilmez 
olması gibi durumlara sebep olacağından etkinlik iptal olabilir ve E22 ve IEEE bundan asla 
sorumlu tutulamaz. Bu durumda yine E22 seyahat servis bedeli olarak o an’a kadar yapılan 
ödemeden %15 kesecek ve geri kalan ücreti iade edecektir.


12.3: Fuar organizasyonunun belirli kuralları vardır.  E22 ve IEEE’nin belirlediği fuar koşulları ve 
yönergeleri bu sözleşmede belirtilmiştir. Kurallara uymayıp, fuar organizasyonunun asayişini 
bozan davranışlar, konuşmalar, hal ve hareketler, istenmeyen tutumlar olması durumunda 
konuşularak uzlaşılamayan durumlarda maalesef Polisin müdahale etme yetkisi bulunmaktadır.. 

12.4: 12.3. de belirtilen durum, özellikle herhangi bir korumanın olmaması, armatürlerin 
uyumsuzluğu, sağlık kurallarının tanınmaması, stanttın kontrolünün olmaması, onay 
başvurusunda kaydedilenlerle tutarlı olmayan öğelerin tanıtılması ve benzeri durumunda 
geçerlidir.!

12.5: Böyle bir durumda, katılımcının işbirliği için ödenen meblağ E22 tarafından, hala 
ödenmesi gereken meblağların veya diğer bazı zararların maliyet eşitlemesinin 
taksitlendirilmesine bağlı olmaksızın saklı tutulacaktır, iade edilmeyecektir. 

12.6: Sorun ne olursa olsun, bir katılımcının başka bir katılımcıya karşı yaptığı veya E22 tarafına 
yapılan şikayetler Etkinlikten uzakta incelenecektir ve Etkinliğin sessizliğini veya resmini 
bozmasına kesinlikle izin verilmeyecektir. 

12.7: Katılımcı, Mahkeme faaliyetlerini başlatmaktan kaçınmak için ilk önce samimi bir yatıştırma 
tekniğini uygulamayı deneyecektir. E22, gerekli koşullara, IEEE PES GT&D 2023 Fuarını yöneten 
genel kurallara ve düzenlemelere uymayan herhangi bir kayıt başvurusunu geçici veya kesin 
olarak reddetme hakkını saklı tutar.


BÖLÜM 13 | SON HÜKÜMLER 

13.1 Bu sözleşme… /… / …… tarihinde imzalanmış ve toplam 13 bölümden oluşmaktadır. 
Okunduktan, anlaşıldıktan, kabul edildikten sonra taraflarca imzalandıktan sonra iki nüsha olarak 
düzenlenmiştir.  

13.2 Bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Bu belge sözleşme niteliğindedir, bu belgenin tamamını veya bir kısmını kullanmak, kopyalamak 
yasaktır. 
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