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

HAYVANCILIK
UŞAK 6.TARIM,
ve TEKNOLOJİLERİ FUARI

www.glplatformfuar.com

KATILIM SÖZLEŞMESİ
Katılımcı Firma :
Yetkili Kişi Adı

:

Adres

:

Yazışma Adresi :

Tel No. :

İlçe

:

Faks

İl

:

E-mail :

Posta Kodu

:

GSM

:
:

KAPALI ALAN KATILIM BEDELLERİ

İŞARETLEYİNİZ

ALAN FİYATI

25-49 m² arası

M²/birim ﬁyatı

300 TL +KDV

50-99 m² arası

M²/birim ﬁyatı

280 TL +KDV

100-249 m² arası M²/birim ﬁyatı

260 TL +KDV

250 m² ve üzeri M²/birim ﬁyatı

240 TL +KDV

Standart Stant

M²/birim ﬁyatı

60 TL +KDV

Standart Halı

M²/birim ﬁyatı

30 TL +KDV

HALI KAPLAMA

Talep Ediyoruz

Talep Etmiyoruz

KİRALANAN ALAN TİPİ

Standlı

Standsız

Kiralanan Toplam Alan

Alan (m2)/ Birim Fiyatı

m2 - Stand No

PEŞİNAT ÖDEMENİN YAPILACAĞI BANKA HESAP BİLGİLERİ
GL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
- ZİRAAT BANKASI - Kazımdirik Şb. (1403) / Hesap No: 74268982-5003
lban No: TR03 0001 0014 0374 2689 82 5003
- İŞ BANKASI - Karşıyaka Şb. (3470) / Hesap No: 3470-2374804
lban No:TR61 0006 4000 0013 4702 3748 04

ÖDEME TARİHİ

TUTAR

Toplam

TOPLAM
KDV (%18)
GENEL TOPLAM
ÖDEME ŞEKLİ

16 Eylül - 19 Eylül 2021 tarihleri arasında Uşak'ta düzenlenecek olan UŞAK 6. EGE TARIM ve HAYVANCILIK, SÜT TEKNOLOJİLERİ,
ÇİFTLİK EKİPMANLARI, SERA TEKNOLOJİLERİ FUARI'na katılımcı olmak için başvurduğumuzu bildiririz. Fuar katılım koşulları
kitapçığını okuduk ve burada yazılı olan tüm şartları kabul ediyoruz.
KATILIMCI FİRMA

İMZA TARİHİ

GL PLATFORM FUAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

....... / ....... /..........
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SÖZLEŞME ŞARTLARI
Bu sözleşmede organizasyona iştirak edecek kuruluşlar "KATILIMCI'; organizasyonu düzenleyecek GL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti. "GL PLATFORM" olarak anılacaktır.
1. Katılımcı ve GL PLATFORM 'un bu sözleşme kapsamındaki sorumlulukları sözleşmede yazılı bedelle sınırlıdır.
2. Bu sözleşme, tek bir standın tek bir katılımcı tarafından kullanımına yöneliktir; dolayısıyla anılan tüm haklar da bu katılımcıya aittir. Başka bir kimseye veya kuruluşa kesinlikle
devredilemez veya ortak kullanılamaz. Sözleşmenin tarafı olmayan hiçbir kişi veya kuruluş hiçbir şekilde hak sahibi olamaz. Katılımcı, organizasyona ilişkin belirtmiş olduğu
iştigal konusunu değiştiremez ve izin verilmediği takdirde stantta satış yapamaz. Sözleşmede adı geçmeyen ﬁrmaların katalogda yer alması veya standa isimlerinin yazılması gibi
haklar talep edilemez.
3. Katılımcı, başvurusunun resmiyet kazanabilmesi ve alan tahsisinin kesinleşmesi için, Katılımcı Sözleşmesi'ni eksiksiz doldurup, katılımcı tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş
olarak, tahsisin yapılmasını takiben 7 iş günü içerisinde %30 peşinatı ödeyerek GL PLATFORM 'a ulaştırmayı kabul eder. Belirtilen tarihe kadar peşinatını ödemeyen ﬁrmalara, alan
tahsisi yapılmayacaktır. Ödeme planı, Katılımcı Sözleşmesi'nde belirtilen ücretler ve koşullar çerçevesinde hazırlanır. Ödemeler, GLPLATFORM tarafından belirtilen banka hesap
numaralarına, ödeme planında yer alan zaman cetveli çerçevesinde yapılır.
4. İşbu organizasyon sözleşmesi, yasal neden olmaksızın tek taraﬂı olarak feshedilemez. Taraﬂarca bu sözleşmenin imzalanmasından sonra, katılımcı taraf organizasyona
katılmaktan, mücbir bir sebep göstererek vazgeçerse %30' unu, organizasyon tarihinden 60 gün önce vazgeçerse %50'sini, 30 gün önce vazgeçerse %70'ini cezai şart olarak
ödemekle yükümlüdür. Katılımcı 30 günden daha az bir sürede organizasyona katılmaktan vazgeçerse katılım payının tamamını, organizasyon bitiminden 15 gün içerisinde
ödemekle yükümlüdür. Katılımcı herhangi bir nedenle organizasyona eksik süreyle katıldığından bahisle katılım bedellerinden indirim talep edilemez. Katılımcı bedelinin
ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, işbu sözleşme ile belirtilen vadeden itibaren TTK 1461 / 2 maddesi gereği cari banka ıskonto faizinin de ödeneceğini katılımcı kabul ve
taahhüt eder. İşbu sözleşmeden doğan hukuki anlaşmazlıkların çözümünde, İzmir Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir. Katılımcı, bu sözleşmenin ödeme planı bölümünde
yazılı olan borçlardan ya da vermiş olduğu kambiyo senetlerinden herhangi birisini vadesinde ödemediği takdirde bütün borçları ve kambiyo senetlerinin de muacceliyet
kesbedeceğini kabul eder. Böyle bir durumda ayrıca hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraﬂı olarak feshedebilir. Bu durumda katılımcı, sözleşme bedelini,
sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen süreler göz önünde bulundurularak cezai şart olarak öder.
5. Katılımcının herhangi bir sebeple organizasyona katılmaması durumunda boş olan standını, organizasyonun görüntüsünü bozmamak gayesiyle, GL PLATFORM istediği gibi
değerlendirmekte tamamen serbesttir.
6. Organizasyonun katılım payına dahil olan hizmetler;
a) Sözleşmede belirtildiği kadar alan birimine sahip stant alanının tahsis edilmesi,
b) Organizasyonun genel güvenliğinin temini,
c) Organizasyonun tanıtımı ve duyurulması,
d) Genel temizlik hizmetleri (Stant içi temizlik hariç),
e) Fuar alanının genel dezenfeksiyonu,
f) Fuar alanı ziyaretçi girişlerinde gerekli hijyen tedbirleri,
g) Organizasyon kataloğunda; ﬁrma adı, adres, telefon ve faks numaralarından oluşan bir tanıtımla yer almak,
Bunların dışındaki malzeme ve hizmetler ayrı ücrete tabi olup, taraﬂar arasında düzenlenecek bir sözleşme ile talep edilir.
7. Katılımcı bu sözleşmeyi imzalamakla kendisine tahsis edilen standın tüm sorumluluğunu üstlenmiş olur. Katılımcı kiraladığı alanı, standı ve malzemeleri korumakla ve teslim
aldığı şekilde iade etmekle, aksi durumda verdiği zararı karşılamakla yükümlüdür. Stantların diğer müşterilere ait olmayan dış yüzeyleri ve ﬁrma isimlerinin yazıldığı alınlıklar ise
GL PLATFORM'un tasarrufuna olan bölümler olup, bunlara herhangi bir malzeme iliştirmek veya yapıştırmak ancak GL PLATFORM' un bildireceği standartlara uyulması kaydıyla
özel izinle ve ücrete tabi olarak mümkündür.
8. Katılımcı kendilerine tahsis edilen stantların iç dekorasyonunu organizasyon açılış saatinden 8 saat önce bitirmekle yükümlüdür. GL PLATFORM, katılımcıların iç dekorasyonunu
düzenlemesinde taraf değildir.
9. Katılımcılar organizasyon alanında diğer stantları rahatsız edecek şekilde yüksek sesli müzik veya video yayını, folklor, fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. Katılımcılar
düzenlemeyi düşündükleri gösterilerde GL PLATFORM' un yazılı iznini almak zorundadırlar. GL PLATFORM; müzik yayını ve gösteri şekline uymayan, kuralları ihlal eden ﬁrmaların
enerjilerini kesmeye, hiçbir geri ödeme yapmadan stantlarını süresiz olarak kapatmaya yetkilidir. Aşağıdaki ﬁrma personeli imzası ve ﬁrma kaşesi, bu yetkinin okunup kabul
edildiğini onaylar. Katılımcılar, organizasyon bürosu tarafından belirlenecek şekil ve şartlarda stant iç düzenlemesini yapacaklar ve belirlenen genel kurallara uyacaklardır.
Yangın önleme kurallarına aykırı aktiviteler yapamaz ve malzemeler kullanamaz.
1O. Organizasyona katılım sözleşmesini imzalayan katılımcı, sözleşme hükümlerine ve GL PLATFORM' un bildireceği zaman cetvelindeki işlemlerin yürütülmesi ile ilgili
organizasyon şartlarına uymak zorundadır. Zaman cetveli bu sözleşmenin bir parçası olup, katılımcı tarafından uyulmaması halinde, GL PLATFORM uğradığı zararı tazmin ettirme
hakkına sahiptir.
11. Yukarıda belirtildiği üzere, katılımcının sözleşmeyi ihlali neticesi cezai şart olarak ödenmesi kararlaştırılan miktarın, katılımcı tarafından ihlalin gerçekleştiği tarihten
itibaren 7 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, bu sürenin sona ermesini müteakip her ay için %1 O oranında faiz uygulanacaktır.
12. Organizasyonun başlangıç tarihi, hizmetin başladığı tarihtir. Dolayısıyla, hizmet bedeli organizasyon müddeti içinde fatura edilecektir.
13. GL PLATFORM, Organizasyonun açılış tarihini ve süresini değiştirme, uzatma veya erteleme, kapanış tarihini herhangi bir güne değiştirme hakkına sahip olacak ve bunlardan
dolayı Organizasyon katılımcılarına herhangi bir tazminat ödemeyecektir. Organizasyonunun tamamı veya bir kısmı beklenmedik yasal nedenlerle veya resmi makamların
alacakları kararlar veya savaş, seferberlik, grev, kriz, kargaşa, ayaklanma, salgın hastalık, karantina, deprem, su baskını, doğal afetler vs. sonucu olanaksız hale gelebilir. Yukarıda
yazılı sebeplerin birinin organizasyon başlama tarihinden önce ortaya çıkması halinde komple organizasyon, eşit stant alanları ve eşit süreyle GL PLATFORM tarafından
belirlenecek tarihte yapılacaktır. Anılan nedenlerden birinin organizasyon başlama ve bitiş tarihleri arasında meydana gelmesi halinde ise GL PLATFORM 'un hiçbir yazılı
sorumluluğu söz konusu değildir. Organizatörün kontrolü dışındaki nedenlerden veya bir mücbir sebepten dolayı gerçekleştirilememesi durumunda, katılımcılarının ödediği
meblağlar, organizasyon hazırlık masraﬂarından onların payına düşen kısmın düşülmesinin ardından kendilerine geri ödenecektir.
14. Taraﬂar, bu sözleşmede yazılı adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece, bu adreslere yapılacak
bildirimlerin kanunen geçerli, tebligatın bütün hukuki sonuçlara haiz olacağını beyan ve kabul etmişlerdir. İşbu sözleşme, iki nüsha olarak hazırlanmış olup, birer sureti taraﬂara
verilmiştir. Taraﬂar sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt eder.
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İMZA TARİHİ

GL PLATFORM FUAR HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
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DESTEKLEYENLER // UŞAK

DESTEKLEYENLER // ULUSAL

DESTEKLEYEN

ORGANİZASYON
Ankara Cad. No:97 Kat:6 Bornova / İZMİR
Tel: 0 232 347 80 33 -- Faks: 0 232 347 80 53 -- GSM: 0 507 941 36 62 - 0 507 941 36 61 - 0554 533 40 36
E-posta: info@glplatformfuar.com - sales2@glplatformfuar.com - satis3@glplatformfuar.com
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