
                                                                                                                                                       

15. INTOURMARKET MOSKOVA ULUSLARARASI SEYAHAT & TURİZM FUARI 2020 
12 Mart 2020 - 14 Mart 2020 │ Expocentre │ Moskova │ Rusya Federasyonu 
 
 

ALAN AYIRMA KONTRATI   ITM    
 

İsim  

Katılımcı  

Adres  
  
 

ÖZELLİKLER Toplam m2 Fiyat m2 Toplam Euro 

Sadece Boş Alan ( 1 koridor açık )  330.-  

2 Koridor Açık + %10 Toplam Boş Alan    

3 Koridor Açık + %15 Toplam Boş Alan    

4 Koridor Açık + %20 Toplam Boş Alan    

İkinci Kat + %50 Toplam Boş Alan    

Ekipmanlı Alan   400.-  

Registration : Etkinlik rehber listesi, web siteleri , katılımcı isimliği (5m2 için 1 adet)   750.- 

Temizlik : Gün : ...... m2 : …… x 2,5 euro    

İlaveler ( Elektrik 10 kW )   250.- 

TOPLAM    

 

ÖDEME  Tarih Euro Not     

Peşinat   Onay ile GARANTİ BANKASI - 320 – 9064339 IŞIKLAR ŞUBESİ 
İNTOURMARKET FUARCILIK LTD.ŞTİ 
EURO IBAN - TR87 0006 2000 3200 0009 0643 39 
 

1. Taksit    

2. Taksit    

TOPLAM    

 

ONAY   
 

Tarih : 00.00.2019 
 
 

 

 
ITM 2020 fuarına katılımımızı onaylamakta ve yanı sıra 

işbu kontratın bir parçası olan ITM Koşul ve Şartlarını 

kabul ettiğimizi belirtiriz. ITM Koşul ve Şartlarını okuduk 

ve bunlara onay verdik. İşbu kontratın yapılması ve ITM 

tarafından teslim alınması ( e mail olarak veya ıslak 

imzalı ), Katılımcının söz konusu bedelin tamamını 

ödemeyi kabul ettiği yolunda ilave bir kanıt sayılacaktır. 

 
Yetkili İmza ve Firma Kaşesi : 
 

 

ITM KOŞUL ve ŞARTLARI 

* Onaylanan teklif sözleşme niteliği 

kazanır. 

* Yapılacak ödemelerde tüm banka 

masrafları tarafınıza ait olacak 

şekilde ödeme yapmanız gerekir. 

Bunun için ödeme yaparken * 

Details of charges kısmı ''OUR'' 

işaretlenerek ödeme yapınız. 

* Yurt dışı hizmeti olduğundan KDV 

muaftır. 

* ITM 2020 fuarının düzenleyicisi 

firma İntourmarket Türkiye’nin alan 

ayırma ile ilgili koşul ve şartlarını 

içeren ek bu sözleşmenin ayrılmaz 

bir parçasıdır. 
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ITM KOŞUL VE ŞARTLAR 
KURALLAR VE YÖNETMELİKLER 
1. Ticari fuarın organizasyonu ve zaman programı 
Başvuru sahibi bundan sonra organizatör olarak anılacak olan İntourmarket Türkiye Ltd. şirketini sözleşme ortağı olarak kabul                
etmektedir. Organizatör, orijinal katılım teklifinde belirtilen tarihe karşın, fuar açılış tarihi ve süresini, fuar katılımcısının               
kontratı iptal etme veya organizatörden tazminat talep etme yetkisi olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 
2. Kayıt ve kabul 
Kayıt, katılım koşullarının onaylanmasına bağlıdır ve teslim alınmasını takiben fuar katılımcısı kontratı doldurularak             
tamamlanmalıdır. Kontrat, uygun şekilde doldurulması, imzalanması ve organizatöre geri gönderilmesi hâlinde yasal olarak             
bağlayıcılık kazanacaktır. Belirli hizmetler için yapılan başvuru veya siparişler yalnızca uygun formlar aracılığı ile iletilmesi               
durumunda kabul edilecektir. Belirli koşullara tabi olarak yapılacak kayıtlar ve rezervasyonlar ancak organizatör tarafından              
açıkça onaylanması hâlinde kabul edilecektir. Belirli sergi alanları için yapılacak tercihler mümkün olması durumunda dikkate               
alınacaktır. Rakiplerin hariç tutulmasına ilişkin talepler kabul edilemez. Kayıt süresi sona ermeden fuar alanının tamamı               
rezerve edilmiş olabilir. Böyle bir durumda kontrat gerçekleştirilemeyecektir. Organizatörün, bu kararın gerekçelerini belirtme             
zorunluluğu olmaksızın rezerve edilmiş ve onaylanmış olan alamı değiştirme ya da bir başvuruyu reddetme hakkı vardır.                
Organizatör bu tür bir değişikliği fuar katılımcısına zamanında bildirecektir. Fuar katılımcısı kendisine ayrılmış olan alanı               
yalnızca vadesi gelmiş olan tüm tutarları ödedikten sonra devralabilir, bunlara daha önceki etkinliklerden kalan tutarlar da                
dâhildir. Organizatör, ticari fuarın açılış tarihinden en geç bir gün öncesinden fuar katılımcısı ya da temsilcisi tarafından talep                  
edilmemiş olan stand alanını kendi takdiri doğrultusunda kullanabilir, fuar katılımcısının bu konuda herhangi bir iddia veya geri                 
ödeme talebinde bulunma yetkisi yoktur. 
Fuar katılımcıları bina ve güvenlik yönetmeliklerinin yanı sıra tüm kanun kuralları ve düzenlemelerine uymayı taahhüt ederler.  
3. Katılım ücreti ve ödeme koşulları 
Organizatör tarafından faturalandırılan katılım ücretinin ödemesi zamanında ve tam olarak, fatura üzerinde belirtilen             
organizatörün hesabına yapılmalıdır. Ödeme nakit veya transfer emri ile yapılmalıdır, senet kabul edilmez. Fuar standının               
alınması ancak kontratta belirtilen ödeme koşulları ve son ödeme tarihlerine uyulduğu takdirde sağlanacaktır. Ödemenin              
geciktirilmesi durumunda organizatör kontratı iptal etme hakkını saklı tutar. 
4. Vaz geçme, şikâyetler 
Fuar katılımcısının kontrattan (kayıt) çekilmesi yazılı olarak yapılmalı ve taahhütlü posta ile iletilmelidir. Aşağıdaki iptal               
bedelleri katılımcı tarafından ödenmelidir: fuarın açılışından önceki 1 aya kadar katılım bedelinin -%25 tutarı bildirimi takiben;                
fuarın açılışından önceki 1 aydan daha kısa süre için katılım bedelinin -%50 tutarı bildirimi takiben. 
Bu iptal bedellerinin ödenme yükümlülüğü, organizatörün söz konusu standı bir başkasına devretmiş olup olmadığına              
bakılmaksızın geçerliliğini sürdürecektir. Fuar katılımcısı herhangi bir kusuru organizatöre derhal veya en geç fuarın sona               
ermesinden önce açıkça rapor edecek ve organizatöre bunu giderme olanağını verecektir, aksi takdirde tüm yasal hak                
taleplerinden feragat etmiş sayılacaktır.  
5. Standın kurulması (kurulum ve sökme dâhil) 
Sergilenen malların kurulumu belirtilen zamandan önce başlatılmamalıdır. Tüm sarma malzemeleri kaldırılmalıdır. Bir ada             
standı olmadığı takdirde fuar katılımcısının standına ek alan ilave edebilmesi için komşu standların yazılı onayını almış olması                 
gereklidir. Katılımcı, Bina ve İtfaiye Departmanlarının temsilcilerinin ve diğer yetkili makamların temsilcilerinin belirteceği tüm              
güvenlik yönetmeliklerini derhal yerine getirecektir. Söküm işleri ancak fuar bittikten sonra başlayabilir. Sökme ancak fuarın               
kapanış tarihinden sonra başlayabilir. Kurma ve sökme sorumluluğu fuar katılımcısına aittir. İlgili son gün/bitim tarihlerine               
uyulmaması durumunda organizatör, masrafları katılımcı tarafından karşılanmak üzere standların temizlenmesi ve buralarda            
depolanan malların çıkartılarak götürülmesi işlerini ayarlayabilir. Yanı sıra kiralanan alanların ve nesnelerin tekrar orijinal              
hâline getirilmesi de katılımcının görevidir. Temizlik ve onarımlar da dâhil olmak üzere tüm masraflar katılımcıya fatura                
edilecektir. 
6. Katalog girişleri 
Her bir fuar katılımcısı kendi firmasını (mevcut olması durumunda müşterek-kiracıları ve alt-kiracıları da dâhil olmak üzere)                
fuar kataloğuna girmekle yükümlüdür. Katalog formunda belirtildiği şekilde her halükârda minimum kayıt, katılımcının açık              
talimatı olmaksızın dâhi gerçekleştirilecektir. 
7. Müşterek katılımcılar ve birleşik standlar 
Alt-kiralama, sergi alanlarının devredilmesi ve resmi stand sahibi dışındaki firmalarla ilgili –basılı veya sesli-görsel medya               
aracılığı ile yapılan-tüm reklâm faaliyetleri organizatörün açık onayına tabidir. Müşterek katılımcı olarak belirtilen ve fuar               
kataloğuna girmesi zorunlu olan her bir müşterek katılımcı, ilgili formda belirtilen bedelleri üstlenmelidir. Müşterek              
katılımcılar, resmi bir stand sahibi ile birlikte sergi açan tüm firmalar olarak tanımlanır. Ana fuar katılımcısı, kendisinden veya                  
müşterek katılımcılarından kaynaklanan her türlü gidere ilişkin olarak organizatöre karşı sorumludur. Katılımcının önceden izin              
almaksızın müşterek-katılımcılar alması durumunda organizatör, kontratı bildirimde bulunmaksızın iptal etme ve sergi alanını             
masrafları katılımcı tarafından karşılanacak şekilde temizletme hakkını saklı tutar. Stand sahibinin zarar için tazminat talep               
etme hakkı yoktur. 
8. Sigorta ve sorumluluk 
Tüm fuar malları ve tüm cihazlar, ekipmanlar, nakliye riskleri vs. için etkinlikten önce, etkinlik sırasında ve sonrasında her türlü                   
riske karşı sigorta yapılması tek başına fuar katılımcısının sorumluluğu altındadır. Hiçbir durumda organizatör sergilenen              
mallara veya konulan ya da ya da arkada bırakılan stand ekipmanlarına gelecek zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. Aynı                  
şekilde organizatör kaza veya mücbir sebep olaylarından da sorumlu tutulamaz. Organizatör herhangi bir sigorta yaptırmak               
zorunda değildir. Organizatör hiçbir şekilde fuar alanında katılımcılar, çalışanları veya temsilcileri tarafından park edilmiş              
araçlardan sorumlu tutulamaz. Fuar katılımcıları kendileri, çalışanları, temsilcileri veya sergileri ya da fuar tesisatları tarafından               
kişilere veya nesnelere verilen herhangi zararlardan sorumlu tutulacaklardır. Organizatörün zarar görmesi engellenecek ve             
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tazmin edilecektir. Fuar katılımcısı kurulum ve sökme işlemleri sırasında mallarının güvenliği için özel dikkat gösterecektir.               
Geceleri değerli ve kolaylıkla taşınabilen sergi unsurları kilitli bir yerde tutulmalıdır. Organizatör, fuar katılımcısı adına herhangi                
bir gönderiyi teslim almayacaktır ve teslimatlara ilişkin herhangi kayıplar, yanlışlıklar ya da gecikmelerden sorumlu tutulamaz.               
Fuarın nakliye komisyoncusu fuar katılımcısının sergi unsurlarını ve ambalaj malzemelerini riski katılımcıya ait olmak üzere               
depolayacaktır. Gecenin salonlarda veya açık hava fuar alanlarında geçirilmesi yasaktır. Organizatör, fuar katılımcısının,             
çalışanlarının veya üçüncü tarafların fuarda tuttukları sergi unsurlarının hazırlıkları, yerleştirilmesi ya da işlemesinden ya da               
herhangi diğer nedenlerden kaynaklanan herhangi ekonomik kayıplardan, olumsuz sağlık etkilerinden veya herhangi diğer             
zararlarından sorumlu tutulamaz. Organizatör kâr kayıplarından sorumlu tutulamaz. Sorumluluk reddi, organizatör, onun            
çalışanları veya temsilcileri tarafından kasıtlı olarak verilen veya büyük ihmâli nedeniyle oluşan zararları kapsamaz. Bu               
koşulların kanıtlanması zarar gören tarafın yükümlülüğüdür. Fuar katılımcısı tarafından yapılacak herhangi bir iddia             
organizatöre derhal ve yazılı olarak bildirilmelidir, aksi hâlde hakkını kaybedecektir. Yayınlarda, resmi ticari fuar kataloğundaki               
girişlerde ve/veya herhangi diğer basılı fuar materyallerindeki yanlışlıklara ilişkin (örneğin basım hataları, form ile olan               
uyumsuzluklar, yanlış sınıflandırma, eksiklik, vs.) herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Etkinlik programının yeniden             
düzenlenmesi, farklı bir yere kaydırılması, tamamen iptal edilmesi, veya fuarın herhangi bir nedenden ötürü bir başka etkinlik                 
ile birleştirilmesi durumunda katılımcının herhangi bir yasal hak talep etme yetkisi yoktur. 
9. Reklâm materyallerinin dağıtılması, perakende satışlar, numuneler 
Basılı unsurlar ve reklâm materyalleri yalnızca kiralanmış olan alanda dağıtılabilir. Stand dışında yapılacak reklâmlar özel izne                
tabidir ve ücretlendirilir. Perakende satışlar, kâr amaçlı dağıtımlar ve numunelerin dağıtılması organizatörün onayını gerektirir. 
10. Güvenlik yönetmeliği 
Fuar katılımcısı fuar alanındaki tüm güvenlik ve yangından korunma kurallarına uymalıdır ve bunların ihlâlinden sorumlu               
tutulacaktır. Fuar sırasında, kurulum ve sökme işlemleri esnasında güvenlik ve koruma kurallarının ihlâl edilmesinin önlenmesi               
için fuar katılımcısı, fuar idaresinin teknik güvenlik yönetmeliklerine ilişkin yönergelerine uymakla yükümlüdür ve belirli teknik               
güvenlik önlemlerini gerektiren sergilerde bu maddeleri vurgulamalıdır. Katılımcı çalışan veya hareketli mekanizmaları olan ve              
ziyaretçiler ya da personel açısından risk oluşturan sergi unsurları için güvenilir bir korunma sağlamalıdır. Katılımcı, gaz, yanıcı                 
materyaller ve diğer tehlikeli materyalleri kullanmak niyetinde olması durumunda organizatöre bildirimde bulunmak            
zorundadır. Katılımcı bunları yalnızca organizatörün yazılı onayı ile kullanabilir. Katılımcının yukarıdaki hükümlerden herhangi             
birine uymaması durumunda organizatör yasal gerekliliklere uygun olmayan veya tehlikeli olduğunu düşündüğü tüm ürünleri              
sergileme standından çıkartmak yetkisine sahiptir. Katılımcı kiraladığı alanda kullanılacak yangın söndürme malzemelerine ait             
tüm maliyetleri kendisi karşılayacaktır. 
11. Nakliye 
Her bir katılımcı malları fuar alanına naklettirmek için herhangi bir taşıma acentesi ile nakliye sözleşmesi yapmakta özgürdür.                 
Bununla birlikte fuar yerindeki konumu en iyi şekilde belirtmelidir, organizatör tarafından tek bir taşıma ve lojistik acentesi                 
atacaktır ve kendisine Rusya Federasyonuna girecek olan tüm fuar malzemelerinin saha içindeki işlemleri ve gümrükten               
çekilmeleri konusunda tek sorumluluk kendisine verilecektir. Katılımcıların mallarını bir başka taşıma acentesi ile göndermeleri              
durumunda gümrükten çekme işlemleri için resmi taşıma ve lojistik acentesi ile bağlantı kurmaları zorunludur. Katılımcıların               
mallarının fuar yerine nakliyesinin düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi işbu fuar kontratının ayrılmaz bir parçası değildir. Bunun               
yerine, katılımcı üçüncü bir taraf (resmi acente veya bir başka taşıma acentesi) ile kendi adına ve hesabına bir nakliye                   
sözleşmesi yapabilir. Sözleşmeli taşıma acentesi organizatörün, Expotour Ldt.’nin yardımcısı konumunda olmayacaktır,           
dolayısı ile organizatör nakliye veya geç teslimattan kaynaklanan herhangi bir taleple ilgili olarak sorumlu tutulamaz. Katılımcı                
tarafından taşıma acentesine aleyhine yapılacak taleplere karşılık Expotour tarafından katılımcı aleyhine yapılacak taleplerin             
mahsup edilmesi yasaktır.  
12. Koşullara uyulmaması 
Katılımcının katılım koşullarına uymaması durumunda organizatör kontratını iptal edebilir. 
13. Bitim süresi ve mahkeme yeri 
Katılım kaydının yapılması ile katılımcı bu kayıt kurallarının tüm tarafları yasal olarak bağladığını kabul etmektedir. Katılımcı 
tarafından yapılacak herhangi bir talep fuarın son gününde yazılı olarak organizatöre iletilmelidir. Daha sonra iletilen talepler 
geçersiz sayılacaktır. Etkinliğe katılmakla ilgili tüm ücretler katılımcı tarafından ödenecektir. Katılımdan veya fuara iştirakten 
kaynaklanan tüm sorumluluklara ilişkin anlaşmazlıkların çözüm yeri Antalya / Türkiye olacaktır. Katılımcı ve organizatör işbu 
sözleşmenin yalnızca Türkiye kanunlarına göre yönetileceği konusunda anlaşmışlardır. Taraflar işbu kontrattan kaynaklan tüm 
anlaşmazlıkların yargı yerinin Antalya / Türkiye olduğu hususunda mutabıktırlar. 
 
 
Yukarıdaki koşul ve şartları aldım ve bu belge ile bunlara uymayı kabul ediyorum. 
 
İsim : Tarih  
 
 
İmza :                                              Şirket İsmi  
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