
Seyahat Acentaları ve
Tedarikçileri Fuarı
5 - 6 Şubat 2016
Antalya Cam Piramit

ÖDEME PLANI (Tablo 3)

Katılım Bedeli               

Katalog                          

Web Sayfası Banner    

E-Bülten Banner          

Ticari Sunum                 

Sponsorluk                    

Extra Elektrik Talebi  

Ara Toplam                   

KDV %18   

Ara Toplam 

Peşin Ödeme İndirimi (%)

İndirim Miktarı  

Genel Toplam

Katılımcı Şirket Adı     : ............................................................................................................................................................................................................

Yetkili                    : ...........................................................................................................................................................................................................

Tebligat Adresi             : ........................................................................................................................................................................................................... 

                                         ........................................................................... Şehir     :...........................................  Posta Kodu  :.......................................

Telefon                          :...........................................................................  Faks      :...........................................................................................................

E-Mail (Şirket Genel)  :...........................................................................  Web      :...........................................................................................................

Vergi Dairesi                 :..........................................................................   Vergi No  :...............................................................................................................

Faaliyet Konusu           :............................................................................................................................................................................................................

FUAR KATILIM ve EK HİZMET, HİZMETLER SÖZLEŞMESİ
KATILIMCI KURULUŞA AİT BİLGİLER (Tablo 1)

Fuar Sorumlusu : ........................................................................... Görevi  : .................................................................................................................

Gsm  :............................................................................ E-mail   : .................................................................................................................

Adres  : ...........................................................................................................................................................................................................

Tel  : ...........................................................................  Fax       : .................................................................................................................

Alan Birim/Fiyat

6 m2   380 TL 

8 m2  370 TL 

9 m2  - 11 m2 360 TL 

12 m2 - 15 m2 350 TL

16 m2 - 20m2 340 TL

21 m2 - 40m2 330 TL

41 m2 - 60m2 320 TL

61 m2 - 100m2 310 TL

100 m2 - 500m2 300 TL

Sponsorluk Bedeli

Yaka Kartı Arkası 7.000 TL 

Yaka İpi 7.000 TL

Kapı Kayıt Kıyafeti 7.000 TL

Salon Adı 7.000 TL

Koktely 10.000 TL

Kahve Molası 3.000 TL

Gala Gecesi 40.000 TL

Karton Çanta 7.000 TL

Bez Çanta 7.000 TL

Web Sitesi veya E-mail Bülten Fiyatları

Süre Frekans Birim Fiyat Toplam

0 Ay   1 250 TL    250 TL

1 Ay   2 240 TL    480 TL

3 Ay   6 230 TL 1.380 TL

6 Ay 13 220 TL 2.860 TL

9 Ay 19 210 TL 3.990 TL

12 Ay 26 200 TL 5.200 TL

Katalog ve Forum Defteri 
Reklam Sayfaları Fiyatları

Ayraç 2.000 TL

Arka Kapak   2.000 TL

Kapak İçi   1.500 TL

Son Sayfa   1.000 TL

İç Sayfalar   750 TL 

KATILIMCI FİRMANIN

STANT ALANLARI, KATALOG ve INTERNET TANITIM FİYATLARI (Tablo 2)

Peşinat Tarihi : ............................................. %20 Peşinat : ........................................... TL

..................  -  Kas-15

................... -  Ara-15

.................. -  Oca-16

.................. -  Şub-16

.................. -  Mar-16

................... -  Nis-16

.................. -  May-15

.................. -   Haz-15

................. -   Tem-15

................. -   Ağu-15

................... -   Eyl-15

................... -   Eki-15

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

.................TL..................

Fuara 180 gün kala %  14
Fuara 150 gün kala %  12
Fuara 120 gün kala %  10
Fuara   90 gün kala %  8
Fuara   60 gün kala %  6
Fuara   30 gün kala %  4
Fuara      0 gün kala %  2

Belgelerin Teslim Tarihi : ............................................................

Peşin Ödeme İndirimleri 
Genel Toplamın Ödenmesi Durumunda Geçerlidir. 

KATILIMCI ŞİRKETİ KANUNEN TEMSİLE YETKİLİ KİŞİ   
 
Adı Soyadı  : ......................................................................................
Unvanı  : ......................................................................................
T.C. Kimlik No : ......................................................................................
Tarih  : ......................................................................................
Kaşe - İmza    
    

AGORAS FUARCILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.    
 
Yetkili Kişi  : ......................................................................................
Unvanı  : ......................................................................................
Tarih  : ......................................................................................
Kaşe - İmza  AGORAS FUARCILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.                                                                                         

Fener Mah. Bülent Ecevit Bulv. Rüyamkent 1 Sit.                                                                               
A Blok K.2 D.7 07160 Muratpaşa Antalya-Türkiye                                                                    
T.+90 242 323 5110  F.+90 242 323 5111                                                                                  
Antalya Kurumlar V. D. - 0080761827
Mersis No. -0-0080-7618-2700010 Tic.Sic.No. - 62491
www.agoras.com.tr

Fuara 360 gün kala % 26
Fuara 330 gün kala % 24
Fuara 300 gün kala % 22
Fuara 270 gün kala % 20
Fuara 240 gün kala % 18
Fuara 210 gün kala % 16

:.............m2x...................TL=......................................TL

:.................................................................................TL

:.................................................................................TL

:.................................................................................TL

:.................................................................................TL

:.................................................................................TL

:............ kw x 20,00  TL=............................................TL

                       :.............................................................TL

                       :.............................................................TL

                       :.............................................................TL

                       :.............................................................%

                       :.............................................................TL

                       :.............................................................TL

Elektrik Bedeli : Tüm firmalar, stantlarında kullanacakları m2 başına 100 Watt üzerindeki elektriğin KW’ını 
sözleşmede veya daha sonra kendilerine gönderilecek olan ‘‘ Katılımcı El Kitabı’’ndaki Elektrik Talep 
Formu ile bildirmek zorundadır. Talep edilen fazladan her 1 KW’ın bedeli 20,00 TL+KDV’dir.

Peşinat Miktarı aşağıdaki banka hesabımıza veya şirketimize makbuz karşılığı yatırılmaktadır.
Garanti Bankası Antalya / Fener Mahallesi Şubesi TL  Hesabı 1128 / 6298414 IBAN TR98 0006 2001 1280 0006 2984 14 
Garanti Bankası Antalya / Fener Mahallesi Şubesi EURO  Hesabı 1128 / 9092804 IBAN TR11 0006 2001 1280 0009 0928 04 
Garanti Bankası Antalya / Fener Mahallesi Şubesi USD  Hesabı 1128 / 9092803 IBAN TR38 0006 2001 1280 0009 0928 03 
Bu sözleşme formunun 1. 2. 3. ve 4. Sayfasında bulunan sözleşme genel katılım koşullarını aynen kabul ediyorum. 5 - 6 Şubat 2016 tarihleri arasında SAKIP SABANCI FUAR VE 
KONGRE MERKEZİ CAM PİRAMİT’TE AGORAS FUARCILIK tarafından düzenlenecek olan SATEF SEYAHAT ACENTALARI VE TEDARİKÇİLERİ FUARI’na bu sözleşmedeki tüm şartlar 
çerçevesinde katılmayı kabul ediyorum.



Seyahat Acentaları ve
Tedarikçileri Fuarı
5 - 6 Şubat 2016
Antalya Cam Piramit

FUAR, FORUM ve SPONSORLUK KATILIM SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR:
1.1.İşbu sözleşme aşağıda ticari unvanı ve adresi belirtilmiş bulunan 
AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. ile bilgileri sözleşmenin ön 
yüzündeki Tablo 1’de bulunan ve bundan sonra KATILIMCI olarak 
anılacak olan şirket arasında ve aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar 
çerçevesinde sözleşmenin ön yüzündeki Tablo 3’te belirtilen tarihte 
imzalanmıştır. 

AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti.
(Bundan böyle sözleşme içeriğinde AGORAS olarak anılacaktır)
Fener Mah. Bülent Ecevit Bulvarı 
Rüyam Kent 1 Sitesi A Blok K 2 D 3 07160 Muratpaşa
Antalya Türkiye
Telefon: +90 242 323 51 10 Faks : +90 242 323 51 11
www.agoras.com.tr   info@agoras.com.tr 

1.2.SATEF Seyahat Acentaları ve Tedarikçileri Fuarı, fikir olarak SAYD 
Seyahat Acentaları Yöneticileri Derneği’nin ortaya koyduğu, SAYD ile 
birlikte AGORAS Fuarcılığın geliştirdiği, iki kurumun birlikte organize 
ettiği Seyahat Acentaları ve Tedarikçilerinin buluştuğu fuar ve 
konferans programıdır.

2.KONUSU:
2.1.1.İşbu sözleşmenin konusu, 5174 sayılı kanun gereğince Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni ile düzenlenen,  SATEF 2016 
Seyahat Acentaları ve Tedarikçileri Fuarı (Bundan böyle sözleşme 
içeriğinde SATEF olarak anılacaktır) aşağıda belirlenmiş olan tarih 
ve yerde AGORAS Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından organize 
edilecek olup, aşağıda belirlenmiş şartlarda KATILIMCI’nın fuara 
katılması ve/veya foruma katılması ve/veya sponsor olması ve bu 
hususta tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.SÜRE:
3.1.İşbu sözleşme, Tablo 3’te belirtilen tarihte imzalanmış olup; bu 
tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşme tarafların karşılıklı 
yükümlülükleri tamamen yerine getirilinceye kadar yürürlükte kalacak 
olup; taraflar yükümlülüklerini îfâdan sonra herhangi bir ihtara, ihbara 
ve yazılı bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erecektir.

4. SATEF FUAR ORGANİZASYONU:
4.1.Fuar Yeri, Tarihi:
4.1.1. SATEF Fuarı, Sakıp Sabancı Fuar ve Kongre Merkezi, Cam 
Piramit’te  5 - 6 Şubat 2016 tarihleri arasında,  Cuma günü başlayıp 
Cumartesi günü bitecek şekilde 2 (iki) gün içinde gerçekleştirilecektir.
4.1.2.AGORAS uygun gördüğü takdirde fuarın yapılacağı fuar alanını 
değiştirme hakkına sahiptir. Cam Piramit iç mekânda (Tablo 2’ de 
belirtilen şartlar doğrultusunda) sözleşme yapmış olan KATILIMCI, 
sözleşme şartları doğrultusunda yeni fuar alanında AGORAS ile 
mutabık kalmak şartı ile yer alma hakkına sahip olacaktır, dış mekânda 
(Tablo 2’ de belirtilen şartlar doğrultusunda) sözleşme yapmış olan 
KATILIMCI yeni bir sözleşme yapmak ve AGORAS ile mutabık kalmak 
kaydı ile yeni fuar alanında yer alma hakkına sahip olacaktır. 

4.2.SATEF FORUM ORGANİZASYONU
4.2.1 SATEF FORUM 2016 organizasyonu, 5 – 6 Şubat 2015 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek olan SATEF 2016 Seyahat Acentaları ve 
Tedarikçileri Fuarı’na paralel olarak Sakıp Sabancı Fuar ve Kongre 
Merkezi, Cam Piramit’in alt katında bulunan konferans salonlarında 
düzenlenecektir. 
4.2.2. SATEF kapsamında KATILIMCI veya katılımcı olmayan firmalar 
saatlik dilimlerle salon kiralayarak ticari sunum gerçekleştirebilirler. 
Firma, ürün, marka, hizmet tanıtımı maksatlı düzenlenen ticari 
sunumlar saatlik olarak ücretlendirilecektir. 
4.2.3 SATEF’in düzenleneceği Cam Piramit’te 4 adet konferans 
salonu bulunmaktadır. Agoras salonu 350 kişi, Anthea salonu 400 
kişi kapasitelidir. Paralel 1 salonu 80, Paralel 2 salonu ise 60 kişi 
kapasitelidir. Anthea, Paralel 1 ve Paralel 2 salonları düz zeminlidir. 
4.2.4. AGORAS’ın Sorumlulukları:
4.2.4.1 KATILIMCI’nın etkinliğini gerçekleştirmesini sağlayacak ses 
düzenini temin etmek.
4.2.4.2 KATILIMCI’nın sunumu için kullanılmak üzere barkovizyon 
temin etmek.
4.2.4.3 KATILIMCI’nın sunumu için kullanılmak üzere bilgisayar temin 
etmek.
4.2.4.4 KATILIMCI’nın etkinliği sırasında yardımcı olmaları adına bir 
adet salon hostesi ve bir adet teknik sorumlu bulundurmak.
4.2.4.5 Etkinlik dinleyicilerinin kaydı için kapı kayıt sistemini oluşturmak 
ve işletmek.
4.2.4.6 SATEF Forum Etkinlik Programı’nın basılı olduğu not defterlerini 
dinleyicilere temin etmek.
4.2.4.7 SATEF Fuarı’nın kalemini dinleyicilere temin etmek.
4.2.4.8 Etkinlik mola(ları)sı için CoffeBreak hizmeti sağlamak.
4.2.4.9 Etkinlik ile ilgili ön hazırlık desteği vermek.
4.2.4.10 Etkinliğin düzenleneceği zaman dilimi içerisinde salon 
kapısında etkinlik afişini bulundurmak.
4.2.4.11 KATILIMCI’nın etkinlik sonrası tanıtımları için etkinlik sırasında 
fotoğraf ve video çekimi organize etmek.
4.2.5. KATILIMCI’nın Sorumlulukları
4.2.5.1 Etkinliğe ön hazırlık sırasında AGORAS’a destek vermek.
4.2.5.2 AGORAS’ın vereceği standart ve opsiyonel hizmetler 
kapsamında gerekli olacak görsel, sunum vb. öğeleri AGORAS’a 
zamanında temin etmek. 
4.2.5.3 AGORAS tarafından verilen hizmetler göz önünde 
bulundurularak belirlenen ödemeyi, en geç etkinlikten 1 ay önce 
peşinen kredi kartı, havale veya çek ile tamamlamak.
4.2.5.4 KATILIMCI’nın etkinlik düzenleyeceği salona üçüncü bir firma ya 
da kurum sponsor olur ise; KATILIMCI’nın, üçüncü firma ya da kurum 
ile AGORAS arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesi kapsamında 
gerçekleştirilen hizmetlere itiraz etme hakkı yoktur.

4.3.Ziyaretçi Bilgileri:
4.3.1.Giriş - Çıkış Saatleri: Fuar alanına ziyaretçi girişi, fuar süresince, 
her gün sabah saat  10:00’da başlayacak, akşam saat  19:00’de sona 
erecektir.  6 Şubat 2016 Cumartesi günü kapanış saati  18:00 olarak 
belirlenmiştir. 
4.3.2.Ziyaretçi Giriş Ücreti: Fuar girişi, fuar davetiyesi ile girenlere 
ücretsizdir. Davetiyesi olmayanlar fuar alanına belirlenen ücret 
karşılığında girebilirler.

4.4.  SATEF Fuarı’nda Yer Alacak Katılımcı Profili:
a. Eğlence Tedarikçileri
b. Alışveriş Hizmetleri
c. Etkinlik Hizmetleri Organizatörleri
d. Tur Organizatörleri
e. Konaklama Hizmetleri 
f. Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
g. Seyahat Hizmetleri
h. Sağlık Hizmetleri
ı. Lojistik Hizmetleri
4.5.Katılımcılar.
4.5.1.Fuarda yer alacak, ürün profilinde belirtilmiş olan ürünler, sadece 
o ürünleri üreten firmalar ya da o ürünlerin dağıtımını yapan firmalar, 
uygulamacılar ve hizmet verenler tarafından sergilenebilir. 

5.KATILIMCININ KİRALADIĞI FUAR ALANI DETAYLARI
5.1.İşbu sözleşme maddeleri uyarınca AGORAS tarafından organize 
edilen SATEF Fuarı’nda KATILIMCI’nın ödeyeceği (aşağıda şartları 
belirlenen) kira bedeli aşağıda detaylandırılan hizmetleri kapsar:

5.2.Alan Kira Ücretine Dâhil Hizmetler:
5.2.1.Boş alanın kiralanması(paket stant alınması durumunda, stant 
dâhil alan)
5.2.2.Fuar alanının iç ve dış aydınlatması
5.2.3.Fuar saatleri süresince fuarın genel güvenliğinin ve genel temizlik 
hizmetlerinin sağlanması (stant içinin güvenliği ve temizliği katılımcıya 
aittir)
5.2.4.m2 başına 100W’lık elektrik gücü temini
5.2.5.Dâhili anons sistemi, acil durumlarda ilk yardım hizmetleri
5.2.6.Fuarın yurt içinde ve dışında muhtelif araçlarla tanıtılması, 
duyurulması, ziyaretçilerin davet edilmesi
5.2.7.Her katılımcıya 2 (iki) adet otopark kartı ve 1 (bir) adet katılım 
sertifikası 
5.2.8.Fuar katılımı ile ilgili her türlü reklam, yayının yapım ve dağıtım 
hizmetleri 
5.2.9. B2B İkili Görüşme Sistemi’ne KATILIMCI’nın kaydı

5.3.En küçük kiralanabilecek alan 6m2  ‘dir. Daha küçük alanlar sadece 
yerleşim planı kesinleşince ve uygun yerler oluştukça kiralanabilir. 

5.4.Katılımcılar, kiraladıkları alanı boş alan olarak kiralamaktadırlar. Arzu 
eden katılımcılar AGORAS’ın sunmuş olduğu stant seçeneklerinden 
birini değerlendirip, bedeli karşılığında stant kiralayabilirler. Arzu eden 
firmalar, AGORAS’ın onayladığı bir mimarlık ofisi veya stant firmasıyla 
anlaşıp özel stant yaptırabilirler.

6. SATEF FUARI SPONSORLUK SEÇENEKLERİ VE KURALLARI
6.1 Yaka Kartı Sponsorluğu
6.1.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihi yaka kartı 
sponsorluğu ise; AGORAS, KATILIMCI’nın ismini veya logosunu ve/veya 
KATILIMCI’nın tescilli markasının ismini logosunu veya KATILIMCI’nın 
isteği doğrultusunda belirlenen metni fuara kayıt sırasında ziyaretçi 
ve katılımcılara temin edilen yaka kartının arka yüzüne bastırmakla 
yükümlüdür. 
6.1.3. AGORAS, yaka kartı sponsoru olan KATILIMCI’nın logosuna 
fuar kataloğundaki ve web sitesindeki sponsorlar başlığı altında yer 
vermekle yükümlüdür.
6.1.4. AGORAS, yaka kartı sponsoru olan KATILIMCI’nın bir reklam 
sayfasına bedelsiz olarak fuar kataloğunda 1 iç sayfa olarak  yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.1.5. AGORAS, yaka kartı sponsoru olan KATILIMCI’nın temin ettiği 
banner’ı web sitesinde 1 periyot (15 gün) boyunca bedelsiz olarak 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.1.6. AGORAS, yaka kartı sponsoru olan KATILIMCI’nın temin ettiği 
banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde bedelsiz olarak yayınlamakla 
yükümlüdür. 
6.1.7. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.1.8. Sponsor KATILIMCI’nın logosunun basılı olduğu yaka kartları 
sadece ziyaretçilere dağıtılacaktır. Katılımcılara verilen yaka kartlarında 
sponsor logosu bulunmayacaktır.
6.2 Boyun İpi Sponsorluğu
6.2.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihi boyun 
ipi sponsorluğu ise; AGORAS, KATILIMCI’nın ismini veya logosunu 
ve/veya KATILIMCI’nın tescilli markasının ismini veya logosunu veya 
KATILIMCI’nın isteği doğrultusunda belirlenen metni fuara kayıt 
sonucunda tüm ziyaretçi ve katılımcılara verilen yaka kartının boyun 
ipine Agoras ve SATEF markaları ile birlikte bastırmakla yükümlüdür.
6.2.3. AGORAS, boyun ipi sponsoru olan KATILIMCI’nın logosuna fuar 
kataloğundaki ve web sitesindeki sponsorlar başlığı altında yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.2.4. AGORAS, boyun ipi sponsoru olan KATILIMCI’nın bir reklam 
sayfasına bedelsiz olarak fuar kataloğunda 1 iç sayfa olarak yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.2.5 AGORAS, boyun ipi sponsoru olan KATILIMCI’nın temin ettiği 
banner’ı fuar web sitesinde 1 periyot (15 gün) boyunca bedelsiz olarak 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.2.6. AGORAS, boyun ipi sponsoru olan KATILIMCI’nın temin ettiği 
banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde bedelsiz olarak yayınlamakla 
yükümlüdür. 
6.2.7. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli olan 
görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin 
etmekle yükümlüdür. 
6.2.8. Sponsor KATILIMCI’nın logosunun basılı olduğu boyun ipleri 
sadece ziyaretçilere dağıtılacaktır. Katılımcılara verilen yaka kartlarının 
boyun iplerinde sponsor logosu bulunmayacaktır. 
6.3. Kayıt Masası Sponsorluğu
6.3.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihi kayıt 
masası sponsorluğu ise; AGORAS, KATILIMCI’nın tercihine göre 
görselin tasarımını yapmak ve KATILIMCI’nın onayından sonra baskıyı 
yaptırmakla yükümlüdür. Kayıt masası sponsorluğunun uygulanacağı 
alanda; AGORAS ve Fuar görseli, KATILIMCI’nın görseli ile eşit oranda 
kullanılacaktır. 
6.3.3. AGORAS, kayıt masası sponsoru olan KATILIMCI’nın logosuna 
fuar kataloğundaki ve web sitesindeki sponsorlar başlığı altında yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.3.4. AGORAS, kayıt masası sponsoru olan KATILIMCI’nın bir reklam 
sayfasına bedelsiz olarak fuar kataloğunda 1 iç sayfa olarak yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.3.5. AGORAS, kayıt masası sponsoru olan KATILIMCI’nın temin ettiği 
banner’ı fuar web sitesinde 1 periyot (15 gün) boyunca bedelsiz olarak 

yayınlamakla yükümlüdür. 
6.3.6. AGORAS, kayıt masası sponsoru olan KATILIMCI’nın temin ettiği 
banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde bedelsiz olarak yayınlamakla 
yükümlüdür. 
6.3.7. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.4. T-Shırt Ve Şapka Sponsorluğu
6.4.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin t-shirt 
ve şapka sponsorluğu olması durumunda; AGORAS, kayıt masasında 
görevli host ve hosteslerin KATILIMCI’nın ismi ve/veya logosu; ve/veya 
KATILIMCI’nın tescilli markasının ismi ve/veya logosunun basılı olduğu 
t-shirt ve/veya şapkaları giymelerini sağlamak; KATILIMCI ise bu t-shirt 
ve/veya şapkaları temin etmekle yükümlüdür. 
6.4.2 KATILIMCI, kayıt masasında görevli host ve hostesleri belirleme 
hakkına ve AGORAS’ın veya host ve hostesleri görevlendiren üçüncü 
firmanın eleman seçimine itiraz etme hakkına sahip değildir. 
6.4.3. “Ürün ve/veya marka promosyonu yapmak” kayıt masasında 
görevli host ve hosteslerin iş tanımında yer almaz. KATILIMCI, kendi 
ürünlerini, broşürlerini, numunelerini dağıtmak istediği takdirde, kendi 
promosyon elemanlarını kullanmakla yükümlüdür. 
6.4.5. AGORAS, t-shirt ve şapka sponsoru olan KATILIMCI’nın logosuna 
fuar kataloğundaki ve web sitesindeki sponsorlar başlığı altında yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.4.6. AGORAS, t-shirt ve şapka sponsoru olan KATILIMCI’nın bir 
reklam sayfasına bedelsiz olarak fuar kataloğunda 1 iç sayfa olarak yer 
vermekle yükümlüdür. 
6.4.7. AGORAS, t-shirt ve şapka sponsoru olan KATILIMCI’nın temin 
ettiği banner’ı websitesinde 1 periyot (15 gün) boyunca bedelsiz olarak 
yayınlamakla yükümlüdür.
6.4.8. AGORAS, t-shirt ve şapka sponsoru olan KATILIMCI’nın 
temin ettiği banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde bedelsiz olarak 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.4.8. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli olan 
görsel ve yazılı  materyali AGORAS’a zamanında temin 
etmekle yükümlüdür.
6.5. Web Sitesi Banner Reklamı
6.5.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin web 
sitesi banner reklamı olması durumunda; AGORAS, fuar web sitesinde 
KATILIMCI’nın temin ettiği banner’ı, anlaşılan tarih aralığında, üstüne 
tıklandığında KATILIMCI’nın belirlediği linke ulaştıracak şekilde 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.5.2. AGORAS, web sitesi banner reklamı sponsorluğunu tercih 
eden KATILIMCI’nın logosuna fuar kataloğunda ve web sitesindeki 
sponsorlar başlığı altında yer vermekle yükümlüdür. 
6.5.3. KATILIMCI’nın web sitesi banner reklamı sponsorluğunu 6 
(altı) ay ve daha uzun bir süre için satın alması durumunda; AGORAS, 
KATILIMCI’nın temin ettiği bir reklam sayfasına fuar kataloğunda 1 iç 
sayfa olarak bedelsiz olarak yer vermekle yükümlüdür. 
6.5.4 KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gereken 
görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.5.5. Fuar tarihinde bir değişiklik olması durumunda sponsorluk 
süresi kadar banner yayında kalacaktır. Fuar tarihi planlanandan 
daha sonraya ertelenmesi durumunda, banner fuar tarihinden 2 ay 
sonrasına kadar yayınlanacaktır. 
6.6. E-Bülten Banner Reklamı
6.6.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin 
e-bülten banner reklamı sponsorluğu olması durumunda; AGORAS, 
fuar e-bülteninde KATILIMCI’nın temin ettiği banner’ı üstüne 
tıklandığında KATILIMCI’nın belirlediği linke ulaştıracak şekilde 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.6.2. KATILIMCI’nın e-bülten banner reklamı sponsorluğunu 6 (altı) 
ay ve daha uzun bir süre için satın alması durumunda; AGORAS, 
KATILIMCI’nın temin ettiği bir reklam sayfasına fuar kataloğunda 1 iç 
sayfa olarak bedelsiz olarak yer vermekle yükümlüdür. 
6.6.3. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.6.4. Fuar tarihinde bir değişiklik olması durumunda sponsorluk 
süresi kadar banner yayında kalacaktır. Fuar tarihi planlanandan 
daha sonraya ertelenmesi durumunda, banner fuar tarihinden 2 ay 
sonrasına kadar yayınlanacaktır. 
6.7. Katalog Reklamları
6.7.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin 
katalog reklamı sponsorluğu olması durumunda; AGORAS, 
KATILIMCI’nın reklamına KATILIMCI’nın tercihi doğrultusunda ayraç, 
arka kapak, arka kapak içi, son sayfa veya iç sayfalardan birinde yer 
vermekle yükümlüdür.
6.7.2. AGORAS, fuar kataloğunu katılımcılara ücretsiz olarak ikişer 
adet dağıtmakla ve fuardan sonra muhtelif kurum ve meslek odalarına 
ve diğer potansiyel katılımcılara ücretsiz olarak temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.7.3 KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.8. Fuar Çantası Sponsorluğu
6.8.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin fuar 
çantası sponsorluğu olması durumunda; AGORAS, KATILIMCI’nın 
logosunu, ismini, KATILIMCI’nın tescilli markasının logosunu veya 
ismini fuar çantasının üstüne kolay görülebilecek şekilde bastırmakla 
yükümlüdür. 
6.8.2. AGORAS, fuar çantası sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
temin edeceği bir reklam sayfasına fuar kataloğunda 1 iç sayfa olarak 
bedelsiz olarak yer vermekle yükümlüdür. 
6.8.3. AGORAS, fuar çantası sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
logosuna fuar kataloğundaki ve web sitesindeki sponsorlar başlığı 
altında yer vermekle yükümlüdür. 
6.8.4. AGORAS, fuar çantası sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
temin edeceği banner’ı fuar web sitesinde 1 periyot (15 gün) boyunca 
bedelsiz olarak yayınlamakla yükümlüdür. 
6.8.5. AGORAS, fuar çantası sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
temin edeceği banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde bedelsiz olarak 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.8.6. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.9. Gala Yemeği Sponsorluğu
6.9.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin gala 
yemeği sponsorluğu olması durumunda; AGORAS, KATILIMCI’nın 
logosuna sahnedeki fonda yer vermekle yükümlüdür.
6.9.2. AGORAS, gala yemeği sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
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adının anonslar sırasında sıkça telaffuz edilmesini sağlamakla 
yükümlüdür. 
6.9.3. AGORAS, yemek menüsünü gala yemeği sponsorluğunu tercih 
eden KATILIMCI ile birlikte belirlemekle yükümlüdür. 
6.9.4. AGORAS, gala yemeği sırasında 2 (iki) saat boyunca sahne alacak 
kokteyl müziği yapan bir grup bulmakla yükümlüdür. 
6.9.5. AGORAS, gala yemeği sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
logosuna fuar kataloğundaki ve web sitesindeki sponsorlar başlığı 
altında yer vermekle yükümlüdür. 
6.9.6. AGORAS, gala yemeği sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
temin edeceği bir reklam sayfasına  fuar kataloğunda bedelsiz 1 iç 
sayfa olarak yer vermekle yükümlüdür. 
6.9.7. AGORAS, gala yemeği sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
temin edeceği banner’ı fuar web sitesinde 1 periyot (15 gün) boyunca 
bedelsiz olarak yayınlamakla yükümlüdür.
6.9.8. AGORAS, gala yemeği sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
temin edeceği banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde bedelsiz olarak 
yayınlamakla yükümlüdür. 
6.10. Açılış Kokteyli Sponsorluğu
6.10.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihinin açılış 
kokteyli sponsorluğu olması durumunda; AGORAS, kokteyl salonunun 
fonunda KATILIMCI’nın belirlediği görsele yer vermekle yükümlüdür. 
6.10.2. AGORAS, sunum sırasında açılış kokteyli sponsorluğunu tercih 
eden KATILIMCI’nın adının anonslar sırasında telaffuz edilmesini 
sağlamakla yükümlüdür. 
6.10.3. AGORAS, kokteyl menüsünü açılış kokteyli sponsorluğunu 
tercih eden KATILIMCI ile birlikte belirlemekle yükümlüdür. 
6.10.4. AGORAS, iki saat boyunca sahne alacak kokteyl müzikleri çalan 
bir grup bulmakla yükümlüdür. 
6.10.5. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın bir reklam sayfasına fuar kataloğunda bedelsiz 1 iç sayfa 
olarak yer vermekle yükümlüdür. 
6.10.6. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın logosuna fuar kataloğundaki ve fuar web sitesindeki 
sponsorlar başlığı altında yer vermekle yükümlüdür. 
6.10.7. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın temin edeceği banner’ı fuar web sitesinde 1 periyot (15 
gün) boyunca bedelsiz olarak yayınlamakla yükümlüdür.
6.10.8. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın temin edeceği banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde 
bedelsiz olarak yayınlamakla yükümlüdür.
6.10.9. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin etmekle 
yükümlüdür. 
6.11. Salon Sponsorluğu
6.11.1. KATILIMCI’nın sözleşmede belirtilen sponsorluk tercihi salon 
sponsorluğu ise; AGORAS, KATILIMCI’nın ismini tercih ettiği salona 
vermekle ve söz konusu salonun içinde KATILIMCI’nın logosunun ve/
veya KATILIMCI’nın tescilli markasının adı veya logosunun basılı olduğu 
görsel ve yazılı materyallere yer vermekle yükümlüdür. 
6.11.2. AGORAS, salon sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
adının oturumlar sırasındaki anonslarda sıkça telaffuz edilmesini 
sağlamakla yükümlüdür. 
6.11.3. Salon sponsoru olan FİRMA, salon içerisinde dinleyicilere 
numune ve broşür dağıtma hakkına sahiptir. 
6.11.4. AGORAS, salon sponsorluğunu tercih eden KATILIMCI’nın 
logosuna fuar kataloğundaki ve fuar web sitesindeki sponsorlar başlığı 
altında yer vermekle yükümlüdür. 
6.11.5. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın bir reklam sayfasına fuar kataloğunda bedelsiz 1 iç sayfa 
olarak yer vermekle yükümlüdür. 
6.11.6. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın temin edeceği banner’ı fuar web sitesinde 1 periyot (15 
gün) boyunca bedelsiz olarak yayınlamakla yükümlüdür.
6.11.7. AGORAS, açılış kokteyli sponsorluğunu tercih eden 
KATILIMCI’nın temin edeceği banner’ı fuar e-bültenlerinden birinde 
bedelsiz olarak yayınlamakla yükümlüdür.
6.11.8. KATILIMCI, sponsorluk hizmetinin gerçekleşmesi için gerekli 
olan tüm görsel ve yazılı materyali AGORAS’a zamanında temin 
etmekle yükümlüdür.
6.12. Sponsorluk Ek Hizmetlerine İlişkin Hükümler
6.12.1. KATILIMCI’nın satın aldığı sponsorluk seçeneğine ek olarak; 
AGORAS, SATEF Fuarı’nın ziyaretçi datasını KATILIMCI ile paylaşabilir. 
İletişim bilgilerinin paylaşılmasının yasal olarak sakıncalı görüldüğü 
durumlarda ise AGORAS, fuar ziyaretçi datasının bir kısmını veya 
tamamını KATILIMCI ile paylaşmama hakkını saklı tutar. 
6.12.2. KATILIMCI’nın satın aldığı sponsorluk seçeneğine ek olarak; 
AGORAS, KATILIMCI logosuna fuar kataloğundaki ve fuar web 
sitesindeki sponsorlar başlığı altında yer verebilir. KATILIMCI, 
logosunun sponsorlar başlığı altında kullanım sıralamasına itiraz 
edemez. AGORAS, KATILIMCI logosunu katalog ve web sitesi sayfasının 
tasarımı ve diğer kuruluş logolarının dağılımı çerçevesinde uygun 
gördüğü şekilde kullanma hakkını saklı tutar. 
6.12.3. KATILIMCI’nın satın aldığı sponsorluk seçeneğine ek olarak; 
AGORAS, KATILIMCI’nın temin ettiği bir reklam sayfasına fuar 
kataloğunda yer verebilir. KATILIMCI’nın reklam sayfasının yerini 
belirleme hakkı yoktur. AGORAS, KATILIMCI’nın reklam sayfasını 
diğer reklam sayfalarının dağılımını göz önünde bulundurarak uygun 
gördüğü yerde kullanma hakkını saklı tutar. 
6.12.4. KATILIMCI’nın satın aldığı sponsorluk seçeneğine ek olarak; 
AGORAS, KATILIMCI’nın temin edeceği banner’ı fuar web sitesinde 
yayınlayabilir. KATILIMCI, AGORAS’ın banner’ı  yayınladığı yere 
itiraz edemez. AGORAS, KATILIMCI’nın banner’ını diğer bannerların 
dağılımını göz önünde bulundurarak uygun gördüğü yerde yayınlama 
hakkını saklı tutar. 
6.12.5. KATILIMCI’nın satın aldığı sponsorluk seçeneğine ek olarak; 
AGORAS, KATILIMCI’nın temin edeceği banner’ı fuar e-bültenlerinden 
birinde yayınlayabilir. KATILIMCI, banner’ın yayınlanacağı alanı 
belirleme hakkına sahip değildir. AGORAS, KATILIMCI’nın banner’ını 
diğer bannerların dağılımını göz önünde bulundurarak uygun gördüğü 
yerde yayınlama hakkını saklı tutar. 

7.MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER:
7.1.1.İşbu sözleşme maddeleri uyarınca AGORAS tarafından 
organize edilen SATEF Fuarında KATILIMCI’nın ödeyeceği tüm ücret 
KATILIMCI’nın katıldığı alan kira bedeli, sponsorluk bedeli ve forumda 
ticari sunum bedelinin toplamıdır.

7.2.Bedeller:
7.2.1.KATILIMCI’nın katıldığı m2 büyüklüğüne, standart stand talebinin 
olup olmamasına bağlı olarak Tablo 2’ de belirtildiği gibidir.
7.2.2.KATILIMCI firma arzu ederse, tek sözleşmede, fuara katılım 

bedeli ile birlikte AGORAS’ın sunduğu stant seçeneklerinden birinin 
kiralama bedelini birlikte kapsayan bir sözleşme yapabilir. Arzu ederse, 
stant kiralama sözleşmesini ayrıca yapabilir.

7.3.Katılım Bedeli ve Ödemeler:
7.3.1.KATILIMCI’nın fuara katılım, sponsorluk ve ticari sunum bedeli, 
sözleşmenin ön yüzündeki Tablo 2’de Genel Toplam karşılığında TL 
olarak belirtildiği gibidir. 

7.4.Peşin Ödeme İndirimi:
7.4.1.KATILIMCI firma arzu ederse ödemesini peşin veya taksitli 
yapabilir. 
7.4.2.Peşin ödeme durumunda, fuara kalan süre gün sayısı oranında 
indirimler Tablo 3’de belirtildiği oranda uygulanacaktır. 
7.4.3.Taksitli ödeme durumunda taksitler Tablo 3’teki Ödeme 
Planındaki gibi olacaktır.

7.5.Ödemeler:
7.5.1.AGORAS, KATILIMCI’dan katılım bedelini, çek veya senet gibi 
değerli evraklarla, banka havalesi ile veya kredi kartı ödemesi ile 
makbuz karşılığı tahsil edebilir.

8.FATURALAMA:
8.1.Katılım, sponsorluk ve ticari sunum bedeli toplam faturası KDV 
dâhil olarak AGORAS tarafından tanzim edilerek KATILIMCI’ya fuar 
bittikten sonraki 1 (bir) hafta içinde posta ile gönderilecektir.

9.MUACCELİYET ŞARTI:
9.1.KATILIMCI’nın, işbu sözleşme konusu vadeli yapılacak ödemelerden 
herhangi biri vadesinde ödenmez veya eksik ödenirse, diğer tüm 
ödemelerde muacceliyet kesbedecektir.
9.2.Taksitlendirilen, kambiyo senedine bağlanan ödemelerde, 
herhangi bir taksitin gününde ödenmemesi durumunda, başkaca bir 
ihtar ve ihbara gerek olmaksızın bütün taksitler muaccel hale gelir. 

10. TEMERRÜT:
10.1.Katılım bedelinin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde, işbu 
sözleşmeyle belirlenen vadeden itibaren TTK’nun 1461/2 maddesi 
gereği cari banka ıskonto faizini de (asgari aylık %3) ödeyeceğini 
katılımcı kabul ve taahhüt eder. 

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
11.Yer Başvurusu:
11.1.KATILIMCI, fuar organizatörü tarafından hazırlanan yer başvurusu 
sözleşme formunu eksiksiz ve tam olarak doldurup imzalayarak, ilgili 
fuar veya sergiye iştirakine istinaden genel katılım koşullarını kabul 
ettiğini beyan eder.
11.2.Sözleşme formu dışında yer talebinde bulunmak mümkün 
değildir. Özel durumlarda, fuar organizatörü, bir fuar katılım talebini 
kabul etmeme, talep edilen m2 ‘nin altında tahsis etme, tahsis edilen 
yeri değiştirme, tahsis edilen stant alanını tazminat hakkı olmaksızın 
iptal etme yetkisine sahiptir.
11.3.Sözleşme formunda talep edilen bilgiler eksiksiz ve tam olarak 
doldurulmalıdır. AGORAS, sözleşme formunda zikredilmemiş veya 
beyan edilmemiş mal ya da hizmeti, herhangi bir zarar taahhüdü altına 
girmeksizin reddetme hakkına sahiptir.

12.Kabul:
12.1.AGORAS’ın başvuru kabul etmeme hakkı saklıdır.
12.2.Bir KATILIMCI, AGORAS’a, orijinal sözleşmeyi, ödeme belgelerini 
teslim etmedikçe ve de peşinatını banka hesabına yatırmadıkça, 
işbu sözleşme ile belirlenen yeri AGORAS, KATILIMCI’ya teslim 
etmekle yükümlü tutulamaz, KATILIMCI sözleşmede AGORAS’a düşen 
yükümlülükleri îfâya zorlayamaz. Orijinal sözleşmeyi, kaşe ve imzalı bir 
şekilde AGORAS’a teslim etmemiş, peşinatını yatırmamış ve ödeme 
belgelerini teslim etmemiş firmaların yeri Kıdemli Opsiyonda 15 
(onbeş) gün kalır. 15 (onbeş) gün sonra da farklı bir firmaya satılabilir. 
15 (onbeş) gün gecikmeden sonra, evraklarını teslim eden veya 
peşinatını yatıran firmaya farklı bir yer verilebilir. Yerin başka birisine 
verilmesi, katılanın bu sözleşme ile üstlendiği ödeme yükümlülüklerini 
yapmasına engel değildir. AGORAS, sözleşme bedelinin tamamını 
herhangi bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın nakden ve defaten talep 
ve tahsil edebilir. 
12.3.Katılım koşulları belgesini imzalayarak, fuara katılmayı kabul 
eden KATILIMCI, bu imzadan sonra, katılmaktan vazgeçemez ve 
yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.
12.4.AGORAS’ın işbu sözleşmenin 11.2. maddesindeki her türlü hakkı 
saklı kalmak üzere; fuara katılmak, sponsor olmak, ticari sunumda 
bulunmak amacıyla, sözleşmeyi imzalayan KATILIMCI, ödeme planında 
belirtilen %20 peşinatın ödenmesi halinde, yine ödeme planında 
belirtilen tarihlere göre çekleri ve senetleri AGORAS’a teslim ettikten 
sonra, sözleşmesi kabul edilmek üzere değerlendirmeye alınır.
12.5.Maddi yükümlülüklerini yerine getirmemiş veya katılım koşullarını 
ihlal etmiş olan KATILIMCI’lar, katılım hakkından mahrum edilebilirler.
12.6.Eğer, KATILIMCI’ya tahsis edilen yer, elde olmayan sebepler 
dolayısıyla müsait değilse, KATILIMCI yer kiralama bedelinin iadesini 
talep edebilir, tazminat talep edemez.

13.Ek Katılımcılar ve Grup Stantları:
13.1.KATILIMCI firmalar, kiraladıkları stantlarda, üçüncü bir firmanın 
da ürünlerini, üçüncü firmanın izni ve onayı ile sergileyecekleri 
takdirde, bu Alt KATILIMCI’larını AGORAS’a yazılı olarak bildirmekle 
yükümlüdürler. 
13.2.Alt KATILIMCI’lar, sözleşme sahibi Ana KATILIMCI ile temsilcilik, 
distribütörlük, bayilik gibi ticari anlaşmalar çerçevesinde veya şirketler 
topluluğu gibi bir organik ilişki içinde olmak zorundadırlar. 
13.3.Bir ticari ilişkinin belgelenmemesi durumunda, her Alt KATILIMCI 
veya Ana KATILIMCI, her Alt KATILIMCI için, 2.000 TL katılım bedelini 
AGORAS’a fatura karşılığı ödemekle mükelleftir.
13.4.AGORAS, Ana KATILIMCI’nın kendisine bildirdiği her Alt KATILIMCI 
ve markayı onayladığına dair bilgiyi, Ana KATILIMCI’ya göndermekle 
mükelleftir.
13.5.AGORAS, Ana KATILIMCI’nın bildirdiği ve kendisinin onayladığı 
her Alt KATILIMCI ve markayı web sitesinde, KATILIMCI’lar arasında 
yayınlamakla, katalogda tanıtım sayfası vermekle mükelleftir.
13.6.AGORAS’ın yazılı onayı olmadan, KATILIMCI’lar, kendilerine tahsis 
edilmiş olan stant alanını tamamen veya kısmen, para karşılığı veya 
bedelsiz olarak üçüncü şahıs (veya firmalara) kullandıramazlar.
13.7.Daha önce bilgi formunda belirtilmemiş olan ürün veya firmaların 
stantta tanıtımı ve reklamı yapılamaz.
13.8.Alt KATILIMCI, Ana KATILIMCI ile aynı koşullardan mesuldür. 
Bir stant iki veya daha fazla firmaya tahsis edildiyse, her firma hem 

beraber hem ayrı ayrı AGORAS’ a karşı, katılım koşullarına uymak 
zorundadır. Her ikisi de AGORAS’a karşı müştereken ve müteselsilen 
sorumludur.
13.9.Ana KATILIMCI, Alt KATILIMCI’nın ödemesi gereken fuar katılım 
bedeline müşterek borçlu ve müteselsil kefildir.
13.10.Eğer bir Alt KATILIMCI, AGORAS’ın onayı olmadan katılımda 
bulunursa, AGORAS’a, Ana KATILIMCI’yla, kontratını herhangi bir 
ikazda bulunmadan iptal etme ve standı, Ana KATILIMCI’nın zararına 
boşaltma hakkı doğar. Ana KATILIMCI hiçbir tazminat talebinde 
bulunamaz.
13.11.Fuarın genel çizgisi ile uyum içinde olan sektörel grup 
stantlarına, toplu katılımlı dernek, kurum stantlarına, milli katılımlara 
onay verilebilir.
13.12.Ana KATILIMCI’nın katılmaması durumu, Alt KATILIMCI’nın 
kabulünün de otomatik olarak iptalini beraberinde getirir.
13.13.Grup katılımlarda, katılım bedelinin karşılığında kesilen fatura, 
sadece sözleşme sahibi Ana KATILIMCI’ya kesilebilir. Ana KATILIMCI’nın 
katılım bedelinden bir kısmının, Alt KATILIMCI’ya fatura edilmesi 
mümkün değildir.

14.Sözleşmenin İptali ve Cezai Şartlar:
14.1.AGORAS, kendi kontrolleri dışında (force majeure) oluşan 
durumlarda, KATILIMCI tarafından bir tazminat talebine maruz 
kalmaksızın, fuar ve/veya forum tarihinde değişiklik yapma veya 
fuarı ve/veya forumu iptal etme hakkına sahiptir. Hiçbir KATILIMCI, 
sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştiremez ve fesih edemez.
14.2.İşbu sözleşme imzalanmasına rağmen, KATILIMCI’nın herhangi 
bir nedenle fuara ve/veya foruma katılmaması durumunda, peşinat 
ödenmemiş olsa dahi, KATILIMCI, sözleşme ile belirlenen ücreti 
ödemek zorundadır. 
14.3.KATILIMCI’nın işbu sözleşmeye aykırı her türlü eylemi ve 
KATILIMCI’nın fuara katılmadığı, fuarın herhangi bir gününde terk ettiği 
AGORAS’ın iki çalışanı tarafından tutulan tutanakla tespit edilirse, bu 
tutanak HUMK 287. maddesi anlamında kesin delil olup, KATILIMCI bu 
tutanağa mukabil başkaca delil ikame edemez.
14.4.KATILIMCI, herhangi bir nedenle fuara ve/veya foruma eksik 
süreyle katıldığından bahisle, katılım bedelinden indirim talep edemez. 
14.5.Sözleşme sahibi tarafından yapılan iptal taleplerinde, AGORAS, 
iptal tazminatı talep etme hakkına sahiptir.

14.6.Bu Tazminat bedeli:
14.6.1.Sözleşme, fuar organizasyon tarihine 4 (dört) aydan fazla süre 
kala iptal edilmiş ise, sözleşme bedelinin %25’i
14.6.2.Sözleşme, fuar organizasyon tarihine 4 (dört) aydan az süre kala 
iptal edilmiş ise, sözleşme bedelinin %50’si
14.6.3.Sözleşme, fuar organizasyon tarihinden 3 (üç) aydan az süre 
kala iptal edilmiş ise, sözleşme bedelinin %75’i
14.6.4.Sözleşme, fuar tarihinden 2 (iki) aydan önce ve daha az süre 
kala iptal edilmiş ise, sözleşme bedelinin %100’ü KDV’si ile birlikte 
talep edilecektir. 

15.Katılımcı Giriş Kartları:
15.1.Her KATILIMCI’ya 10 (on) adet, ücretsiz KATILIMCI kartı verilir. Her 
15m2 için (toplam sayı 40 (kırk)’ı geçmemek şartıyla) bir adet ücretsiz 
KATILIMCI giriş kartı verilir.
15.2.Ücretsiz KATILIMCI giriş kartları sadece KATILIMCI, KATILIMCI’nın 
stant çalışanları ve temsilcileri için resmi olarak düzenlenecektir. 
Usulsüz kullanım halinde kartlar yenisi verilmemek üzere geri alınır.
15.3.KATILIMCI’ların VIP Müşterileri için, müşteri bilgilerini paylaşarak, 
önceden VIP Kartları çıkartmaları mümkündür.

16.Matbu ve Online Davetiyeler ve Profesyonel Ziyaretçi Denetimi:
16.1. SATEF Fuarı’nın, özellikle sektör mensuplarına duyurularak fuarı 
ve forumu ziyaret etmeye davet edilmeleri için, AGORAS, her yıl belli 
miktarda bedelsiz giriş sağlayan fuar davetiyesi bastırıp, katılımcılarına 
ve ilgili sektör mensuplarına dağıtır. 
16.2. Fuara ve foruma Bedelsiz Giriş sağlayan matbu Fuar Davetiyesi ile 
fuarı ziyarete gelenlerden giriş ücreti tahsil edilmez. 
16.3. Tüm ziyaretçiler fuar girişindeki bilgisayar sistemine kayıt 
yaptırarak, giriş yaka kartı alacaklardır. Giriş yaka kartı ile fuar alanına 1 
kez giriş ve çıkış yapma hakkı verilir. 
16.4. Kapı kaydında zaman kaybetmek istemeyen, indirimli biletten 
yararlanmak isteyen ziyaretçiler, fuarın web sitesinden on-line kayıt 
yapabilirler. On line kayıt yapanlar, kendilerine gönderilecek e-mail’in 
çıktısı ile fuar alanına gelmelidirler.
16.5. Fuar Davetiyesi olmadan fuara gelen ziyaretçilerden, ziyaretçi 
ücreti tahsil edilecektir.
16.6. Katılımcılar, AGORAS’ın izni olmadan, davetiye bastıramazlar. 
İzinsiz davetiye basımı durumunda, AGORAS bu davetiyeleri girişte 
kabul etmez.
16.7. Kapı Kaydından elde edilen verilere dayanılarak Agoras Fuarcılık, 
fuar ziyaretçi istatistiği üretecek ve sonuç raporunda katılımcılarla, 
kamuoyu ile paylaşacaktır. Agoras Fuarcılık, Kapı Kayıt Sponsorları ile 
kapıda kayıt yaptıran ziyaretçi verisini paylaşacaktır.

17. Fuar Kataloğu:
17.1.Fuar kataloğunu, AGORAS hazırlayıp, yayınlamak ve dağıtmakla 
mükelleftir. Her KATILIMCI, katalogda, şirket ismi, logosu, iletişim 
bilgileri, Türkçe ve İngilizce kısa tanıtım yazısı ve de faaliyet gösterdiği 
hizmetler ve ürünlerle ilgili bilgi ile yer alabilir.
17.2.KATILIMCI firmalar yanlış, eksik veya atlanmış bilgileri için hak 
iddia edemez, herhangi bir talepte bulunamaz.
17.3.AGORAS, katalogda yer alan bilgilerin içeriğinden ve elde 
olmayan nedenlerden ötürü, baskıda meydana gelebilecek hatalar için 
mesuliyet kabul etmez.
17.4.KATILIMCI’lar, arzu ettikleri takdirde, fuar kataloğunda, ön 
sayfada Tablo 2’de belirtilen bedeli karşılığında, reklam sayfası ile de 
yer alabilirler.

18. E-bülten Yayınlanması ve Reklam İmkânları:
18.1.AGORAS, SATEF Fuarı’nın duyurusunu etkin bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için, yurtiçinde Türkçe fuar e-bültenleri 
yayınlamaktadır. 
18.2.Her KATILIMCI’nın fuara katıldığı, bu e-bültenler aracılığıyla, 
KATILIMCI listesinde duyurulmaktadır. 
18.3.Arzu eden KATILIMCI’lar, kendi web sitelerine link verilecek 
şekilde Türkçe e-bültenlerde banner reklamı aracılığıyla, kendilerini 
tanıtabilirler.

19.Diğer Tanıtım Yayınları:
19.1.AGORAS fuardan önce, fuar alanında ve fuar sonrasında fuarı ve 
forumu tanıtmak üzere gerekli gördüğü fuar gazetesi, broşür, CD 
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gibi başka yayınlar da hazırlayabilir veya başka bir ajansa, yayıncıya 
hazırlatabilir. AGORAS, bu yayınları KATILIMCI’ların da reklam 
vermesine açıp açmama özgürlüğünü saklı tutar. AGORAS hazırladığı 
bu tür yayınları, KATILIMCI’ların reklamına açtığı takdirde sadece fuarın 
KATILIMCI’sı olan firmalar, bu yayınlara reklam verebilir.

20.Fuar Sigorta Kapsamı:
20.1.AGORAS, teşhir yapılacak salonları genel olarak sigortalatmıştır. 
Bu sigortanın kapsamındaki riskler; doğal afet, yangın, sızıntı ve su 
baskını hasarlarıdır. Ancak bu sigorta, katılımcıların fuarda teşhir ettiği 
emtiaları kapsamamaktadır.
20.2. KATILIMCI firmalar, stantlarının içinde sergileyecekleri ürünlerinin 
her türlü elektrik, yağmur, doğal afet gibi ürünün bozulmasına ve 
çalınma riskine karşı sigortalatmakla mükelleftir. AGORAS, fuarda 
teşhir edilen ürünlerin sigortasını yaptırmamaktadır.

21.Stant Yapımı:
21.1.KATILIMCI’lar, AGORAS teknik bürosu tarafından belirlenecek 
şekil ve şartlarda fuar iç düzenlemesini yapacaklar ve belirlenen genel 
kurallara uyacaklardır. 
21.2.AGORAS, KATILIMCI’arın iç dekorasyonunun düzenlenmesinde 
taraf değildir. 

22.Standart Stant Yapım Kuralları:
22.1.KATILIMCI firmalar, fuara, AGORAS’ın belirlediği standart stant 
seçeneklerinden biri ile veya arzu ettikleri bir mimarlık ofisinin stant 
hizmetinden yararlanarak katılabilirler.
22.2.KATILIMCI, kiraladığı standı, hasara uğratmadan kullanmakla 
yükümlüdür. Sunta paneller ve alüminyum malzeme üzerine çivi 
çakmak, delik açmak, boyamak ve yapıştırıcı kullanmak yasaktır. 
22.3.Aksi halde katılımcı, gerek bu hasarları gerekse fuar alanı içinde 
sebep olacağı her türlü hasarı nakden tazmin edecektir. Katılımcı 
hasar tazminatını ödemeden, sergilenen ürünleri fuar alanı dışına 
çıkartamaz.

23.Özel Stant ve Stant Mimarlık Ofislerinin Kuralları:
23.1.KATILIMCI firmalar fuara, AGORAS’ın onayladığı, arzu ettikleri bir 
mimarlık ofisine yaptırdıkları stant ile katılabilirler.
23.2.KATILIMCI firmaların, özel stant yaptırması durumunda, KATILIMCI 
firma ile mimarlık ofisinin anlaşması gerçekleşir gerçekleşmez, 
katılımcının ve mimarlık ofisinin bu anlaşmayı AGORAS’a bildirmesi 
gerekmektedir. AGORAS, alanda stant yapacak her mimarlık ofisinin 
iletişim bilgilerini ve hangi katılımcıların stantlarını yapacağı bilgisini 
takip edecek ve uygulamalarla ilgili olarak mimarlık ofislerini 
bilgilendirecektir.
23.3.1774 sayılı kanun hükmü gereğince; fuar alanında stant kuran 
şirket ya da şahısların bu alanda çalıştırdıkları kişilere ait kimlik bildirim 
ve belgelerini (Şirketin Adı /Çalışanın Adı, Soyadı, T.C. No, Yabancılar 
için çalışma izin belgesi) stant kurulumu başlamadan önce, AGORAS’a 
yazılı olarak bildirmeleri ve teslim etmeleri zorunludur. Bu bilgilerin ve 
belgelerin AGORAS’a verilmemesi durumunda, sorumluluk KATILIMCI 
firmaya, şahsınıza/şirketinize ait olacaktır. 
23.4.Özel stant yapımcısı, mimarlık ofisleri kendi personelinin SGK 
sigortasını yaptırmakla mükelleftir. Herhangi bir iş kazası durumunda, 
mimarlık ofisi kendi personelinin, KATILIMCI firma da kendi 
personelinin sağlığından sorumludur.
23.5.KATILIMCI, stant dekorasyon planını, fuar açılış tarihinden en az 
1 (bir) ay önce AGORAS’a onaylatacaktır. Yükseklikle ilgili bir sorun 
olması durumunda da aynı adadaki komşu stanttan, yazılı onay 
gerekmektedir.
23.6.Stant dekorasyonu, komşu stantlara görüntü bozukluğu 
yaratmayacak şekilde yapılır. Standart yükseklik 2,45m’dir. AGORAS 
denetiminde, komşu stantlardan onay alındığı takdirde en fazla 
6.00m’dir. Özel stant yapımlarında AGORAS’ın ve komşu stantların 
onayı alınmadan stant kurulumu yapılamaz. Aksi takdirde, şikâyet 
gelmesi durumunda KATILIMCI firmaya AGORAS’ın 4.000 TL’lik cezai 
yaptırım uygulama hakkı saklıdır.
23.7.Arzu eden KATILIMCI’lar, fuarın gerçekleştiği fuar salonlarının 
duvarlarına veya çatılarına bayrak, flama, balon gibi görselleri, Katılımcı 
El Kitabı’ nda belirtilen bedeli karşılığında ve kuralları çerçevesinde 
asabilirler. KATILIMCI’lar, stantlarından uzanan ve yükseklik limitini 
aşan, kule, boru ve diğer konstrüksiyonlara tutundurulmuş, aşağıya 
veya yukarıya sarkan flama, bayrak, balon gibi reklam görsellerini de 
yine Katılımcı El Kitabı’nda belirtilen bedeli karşılığında asabilirler, 
kullanabilirler.
23.8.KATILIMCI firmaların fuar alanına giriş, stant yapım ve çıkış 
programları Katılımcı El Kitabı’nda belirtildiği gibi uygulanır. 
23.9.KATILIMCI firmalar veya stant yapımını üstlenmiş olan mimarlık 
şirketleri, gürültü, toz ve her türlü kir yaratan stantlarda, inşaat 
çalışmalarını, fuardan bir gün önce saat 12:00’ye kadar bitirmekle 
mükelleftirler. Bu saatten sonra gürültülü, tozlu ve kirli çalışma yapan 
KATILIMCI’lar ve mimarlık ofisleri, geciktirdikleri her firma standı için, 
4.000 TL gecikme cezası ödemek ile yükümlüdürler.
23.10.KATILIMCI firmalar, stantlarının içinde teşhir edecekleri 
ürünlerinin ve dekorasyon hazırlıklarını fuarın açılmasından bir önceki 
günün akşamı saat 21:00’e kadar bitirmekle yükümlüdürler. 
23.11.Fuarın kapanışından sonraki gün öğlen saat 12:00’ye kadar, 
KATILIMCI firmaların fuar alanını boşaltıp, temiz bir şekilde teslim 
etmeleri gerekmektedir. Fuar alanını, belirtilen saate kadar 
temizlemeyen KATILIMCI’ların bırakılan stantları, malzemeleri, çöpleri 
AGORAS ekipleri tarafından sökülür, çöpe atılır ve oluşan maliyet %200 
oranında artırılarak, KATILIMCI firmaya fatura edilir. Ayrıca daha uzun 
bir söküm zamanı talep eden firmalara, günlük salon kirası paylaştırılıp 
fatura edilir. 
23.12.Stantlar hakkında şikâyet vukuunda, 1 (bir) saat içinde düzeltme 
ve iyileştirme yapmayan KATILIMCI’lar, 4.000 TL ceza ödemek ile 
yükümlüdür. Aksi takdirde AGORAS, onay alınmadan yapılan stantları 
sökme hakkına da sahiptir.
23.13.Yukarıda belirtilen AGORAS’ın stant kurma koşullarına uymayan 
mimarlık ofisleri, fuarın web sitesinde, mimarlık ofislerinin kara 
listesinde yayınlanacak ve 1 (bir) yıl boyunca AGORAS fuarlarında stant 
yapmalarına müsaade edilmeyecektir. Bu bilgi tüm katılımcı firmalara 
e-mail ve faksla duyurulacaktır.

24.Lojistik ve Gümrükleme Hizmetleri:
24.1.Sorunsuz ve uygun bir hizmet verebilmek için, stantlara mal nakli, 
geçici ya da daimi ithalat amaçlı gümrükten mal çekimi ve dekorasyon 
işlemleri, AGORAS tarafından önerilecek firmaların görevlendirilmesi 
ile koordine edilmiştir. Önerilen firmalar dışında çalışılan firmalar için, 
AGORAS hiçbir koordinasyon sorumluluğu kabul etmeyecektir.

25.Teknik Hizmetler:
25.1.Fuar esnasında, KATILIMCI firma stantlarına, telefon ve faks 
bağlantısı yapılmamaktadır. Firmalar, kurulacak olan Business 
Center’da verilecek olan internet, telefon, faks ve fotokopi gibi 
hizmetlerden ücreti karşılığında yararlanabileceklerdir.
25.2.AGORAS teknik personeli, stant yetkililerine sadece ana elektrik 
hattını, su hattını, kullanılmış su giderini göstermekle mükelleftir. 
AGORAS personeli, stant içindeki bağlantıyı yapmakla mükellef 
değildir. 
25.3.Stantlara, ana elektrik, su ve hava bağlantıları sadece bina sahibi 
kurumun onayladığı teknik ekip tarafından yapılır. Firmalar başka 
hatlardan elektrik, su ve hava alamazlar.
25.4.Stant içine döşenen elektrik, su ve hava bağlantıları, stant 
tamamlanmadan mutlaka AGORAS teknik ekibine gösterilmeli ve onay 
alınmalıdır. Standartlara uymayan elektrik, su ve hava tesisatlarının 
ana bağlantıları yapılamaz.
25.5.AGORAS teknik ekibinin kontrolünden geçirilmeyen ve komşu 
stantlara ve ortak alanlara zarar veren durumlarda, AGORAS, 
KATILIMCI firmaya 4.000 TL ceza uygulayabilir.
25.6.Stant içi elektrik, su, hava tesisatlarını AGORAS teknik ekibi 
yapmaz.
25.7.Tüm KATILIMCI firmalar, stantlarında kullanacakları elektriğin 
KW’ını sözleşmede veya daha sonra kendilerine gönderilecek 
olan “Katılımcı El Kitabı’ndaki” Elektrik Talep Formu ile bildirmek 
zorundadırlar. AGORAS, her katılımcıya 1m2 için 100W’lık elektrik 
temin etmektedir. Daha yüksek elektrik talepleri için, talep edilen her 
1KW’ın bedeli 20 TL + KDV’dir. 
25.8.Verilmiş olan tesisat malzemelerinde veya binanın kendisinde 
oluşan zararlardan, KATILIMCI mesuldür. Tespit edilen hasar, KATILIMCI 
firmaya fatura edilecektir.
25.9.Kontrolsüz enerji kullanımından doğan her türlü zarardan, 
KATILIMCI mesuldür. Tespit edilen her türlü hasar, KATILIMCI firmaya 
fatura edilecektir.

26.Stant Temizliği:
26.1.AGORAS, fuar alanının temizliğini organize eder.
26.2.KATILIMCI, kendi standının, her gün fuar açılmadan önce 
temizlenmesinden, kendisi sorumludur. Arzu eden KATILIMCI firmalar, 
AGORAS’ın önerdiği anlaşmalı temizlik firmasının hizmetlerinden 
yararlanabilirler.
26.3.KATILIMCI, her akşam kendi çöp kutusunu standının önüne 
bırakmalıdır.

27.Güvenlik:
27.1.AGORAS, yurt içinde fuar düzenlenmesine dair usul ve esaslara 
dayanan 5174 sayılı kanun gereğince, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
tebliğinde yer alan güvenlik koşulları ile ilgili maddelere riayet eder.
27.2.Fuar alanının ve salonlarının genel güvenliğinden, yürürlükteki 
mevzuat doğrultusunda, fuar saatleri sırasında AGORAS sorumludur. 
Bunun dışında AGORAS’a ek bir sorumluluk yüklenemez.
27.3.KATILIMCI’ların özel eşyalarının güvenlik sorumluluğu, kendileri 
tarafından sağlanacaktır. AGORAS, teşhirleri ve stant donanımlarını 
gözetmek sorumluluğunu kabul etmez. AGORAS, herhangi bir kayıp ve 
zarar için mesuliyet kabul etmez.
27.4.AGORAS’ın genel güvenlik için mesuliyeti, mala zarar ve kişisel 
yaralanmaları kapsamaz.
27.5.Arzu eden KATILIMCI’lar, AGORAS’ın anlaşmalı güvenlik hizmeti 
sağlayıcısından arzu ettikleri düzeyde güvenlik hizmeti alabilirler.
27.6.AGORAS, fuar alanı otoparkındaki araçlarda meydana gelecek her 
türlü hasar ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez. KATILIMCI 
firmanın personeli, görevlileri, hizmet veren üçüncü kişi ve kurumlar 
tarafından bırakılan arabalara ve bu arabalar içerisindeki kıymetli 
eşyalara karşı üçüncü kişiler tarafından ika edilecek, trafik kazası, 
hırsızlık sair her türlü haksız eylem nedeniyle AGORAS’ın hiçbir 
sorumluluğu yoktur. 
27.7.Herhangi bir nedenle fuar merkezi otoparkında ve fuar alanı 
içerisinde hukuka aykırı, haksız bir eyleme maruz kalan KATILIMCI şirket 
çalışanları, hiçbir nedenle zararlarının AGORAS tarafından tazminini 
talep edemez, AGORAS, hiçbir gerekçe ile sorumlu tutulamaz. 
27.8.KATILIMCI firma, çalışanlarını, araçlarda değerli eşya 
bırakılmaması konusunda uyarmakla yükümlüdür. KATILIMCI, 
çalışanlarına bu madde ile üstlendikleri yükümlülükleri hiçbir şarta tabi 
olmaksızın tebliğe yükümlüdür. Olası ihtilaflarda, zarara uğrayan kişiler, 
bu madde ile üstlendikleri yükümlülükleri bilmedikleri iddiasında 
bulunamazlar.

28.Fuar Alanında Müzik Yayını ve Müzikli Gösterilerle Diğer 
Aktiviteler:
28.1. AGORAS Fuar alanına merkezi ses sistemi ile müzik ve anons 
yayını yapacaktır.
28.2 KATILIMCI’ların müzikli veya müziksiz, gösterileri, eğitimleri, 
sunumları ve diğer her türlü etkinlikleri için AGORAS fuar alanına 
uygun bir yer hazırlayıp KATILIMCI’ların ortak kullanımına sunacaktır. 
KATILIMCI’lar her türlü etkinliklerini AGORAS’a önceden bildirmek 
şartıyla, AGORAS’ın onayından sonra ortak etkinlik alanını 
kullanabileceklerdir. AGORAS ortak etkinlik alanında yapılacak 
etkinlikleri, Ziyaretçiye tanıtım kampanyası esnasında duyuracaktır.
28.3 KATILIMCI’lar, fuar alanında, kendi stantlarında yüksek sesli 
müzik yayını yapamaz, dans, folklor, fasıl gibi gösterilerde bulunamaz. 
KATILIMCI’lar, düzenlemeyi düşündükleri gösterileri AGORAS’a yazılı 
olarak bildirmek ve AGORAS’tan yazılı olarak onay almak zorundadırlar. 
28.4.Eğer bu şartlar ihlal edilirse, AGORAS müdahale edip, acil 
düzeltme ve durdurma hakkına sahiptir.
28.5.Görsel, işitsel ve mobil reklam araçlarına, halka açık gösterilere, 
komşu KATILIMCI’lara rahatsızlık vermedikçe, şikâyet edilmediği 
sürece ve salonlardaki genel anons ve duyuru sistemini duyulmaz hale 
getirmedikçe fuar öncesinde yönetime bildirilmek ve yazılı onayını 
almak şartıyla izin verilebilir.
28.6.AGORAS, müzik yayını ve gösteri şekline uymayan, kuralları ihlal 
eden firmaların enerjilerini kesmeye, hiçbir geri ödeme yapmadan 
stantlarını kapatmaya yetkilidir.

29.Fuar Alanında Yetki:
29.1.Fuar alanına girişin başlangıcından, çıkışın bitimine kadar, fuar 
alanında AGORAS tam yetkiye sahiptir.
29.2.AGORAS’ın her türlü talimat verme ve özellikle idari açıdan 
talimatları değiştirme, kaldırma, yenileme 
hakkına saklıdır.
29.3.Fuar alanına hayvan alınmaz.
29.4.AGORAS, KATILIMCI stantlarını, etkinliklerini, planlarını ve ürün 

teşhirlerini; fotoğraf, kamera ya da çizim yoluyla kaydetme ve bunları 
reklam amaçlı ve basın bültenleri için, KATILIMCI’nın herhangi bir itiraz 
hakkı olmadan kullanma hakkına sahiptir.
29.5.Aynı şartlar, AGORAS’ın izniyle basına çektirilen fotoğraflar için 
de geçerlidir.
29.6.KATILIMCI firma, fuarın açık olduğu saatlerde, kendi standında 
teknik ve ticari bilgi verecek nitelikte, en az bir elemanını stant görevlisi 
olarak bulundurmaya mecburdur.

30.Yasal Tebligat Adresleri:
30.1.İşbu sözleşmenin 1. maddesinde belirtilen adresler tarafların 
yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecek, söz konusu adreslere 
gönderilen tebligatlar geçerli sayılacaktır.
30.2.Adres Değişikliği: Tarafların, bu sözleşmenin imzalandığı sırada 
belirttikleri adreslerin değişmesi halinde yeni tebligat adreslerini adres 
değişikliğine ilişkin olduğunu açıkça bildirir iadeli taahhütlü mektup 
ile yazılı olarak bildirme yükümlülüğü vardır. Aksi takdirde eski adrese 
yapılmış tebligatların geçerli olacağı kabul edilmiş sayılacaktır.

31.Uyuşmazlıkların Çözümü:
31.1.Bu sözleşme nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların, 
taraflar arasındaki ilişkilere zarar
vermeyecek şekilde çözümlenmesi esastır. Ancak, karşılıklı mutabakatla 
çözümlenemeyen ihtilaflarda taraflar, Antalya Merkez Mahkeme ve 
İcra dairelerinin tek yetkili olduğunu peşinen kabul ederler.

32.Mücbir Sebepler:
32.1.AGORAS tarafından düzenlenecek fuar organizasyonunun 
tamamı veya bir kısmı, resmi makamların alacakları kararlar veya 
beklenmedik yasal nedenlerle mücbir sebep olarak kabul edilen 
veya ticareti engelleyici nitelikte savaş, seferberlik, grev, kargaşa, 
ayaklanma, salgın hastalık, karantina, deprem, su baskını, doğal 
afetler vb. sonucu olanaksız hale gelebilir. Yukarıda yazılı sebeplerin 
birinin, fuar başlama tarihinden önce ortaya çıkması halinde komple 
organizasyon, eşit stant alanları ve eşit süreyle AGORAS tarafından 
belirlenecek tarihte yapılacaktır. 
32.2.Anılan nedenlerden birinin fuar başlama ve bitiş tarihleri arasında 
meydana gelmesi halinde ise, AGORAS’ın hiçbir maddi ve hukuki 
sorumluluğu söz konusu değildir.

33.Diğer Hükümler:
33.1.AGORAS, mahkeme kararı olmaksızın ve yasaklanmaksızın; 
fuar, forum ve sponsorluk genel katılım koşullarına uymayan, fuarın 
huzurunu bozan, kiralamış olduğu stant alanına ilaveler yapan veya 
istenmeyen maddeleri getiren, sergileyen şahısları ve KATILIMCI’ları 
fuar ve forum alanına sokmamaya, standını kapatmaya, verilen 
her türlü hizmeti durdurmaya, mevcut mallarını sergiletmemeye, 
herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğünde olmaksızın hareket 
etme yetkisine sahiptir.
33.3.Bu sözleşmede belirtilmeyen, fuar alanındaki teknik altyapı 
hizmetleri, organizasyon detayları ile ilgili düzenlemeler, Katılımcı El 
Kitabı’nda belirtildiği gibi uygulanacaktır.
33.4.KATILIMCI’lar, fuar ve forum alanında kendilerine tahsis edilen 
bölümde veya fuarın herhangi bir yerinde kullanacağı, unvan, ürün, 
marka, hizmet dolayısıyla fuara katılmış veya katılmamış üçüncü 
şahısların her türlü fikri haklarına, telif haklarına tecavüz ettiği 
takdirde, bu fiilinden tamamen kendisi sorumludur.
33.5.İşbu sözleşme mukabilinde kiralanacak stantlarda müzik yayını 
yapılabilmesi için standı kiralayan firmanın, stantta müzik yayını 
yapacağı süre içerisinde geçerli olmak üzere Mesam, Müsam ve 
benzeri nitelikteki kurulan müzik ve telif hakları organizasyonu ile 
yapılmış olan lisans sözleşmesi bulunması gerekmekte olup KATILIMCI 
firma, Mesam ya da Müsam tarafından kendisine ve/ veya kiraya 
veren AGORAS’a karşı lisans sözleşmesi olmaksızın müzik yayını 
yapılması sebebiyle idari para cezası ve tazminat sair cezai yaptırımlar 
uygulanması halinde, cezayı ve tazminatı ödeme yükümlüsünün 
tamamıyla kendisinin olduğunu, herhangi bir nedenle AGORAS’ın idari 
para cezası, tazminat ödemesi ve sair yaptırımla karşılaşması halinde 
AGORAS tarafından ödenen bu bedelin kendisine, başkaca hiçbir ihtar 
ve ihbara gerek olmaksızın rücu edileceğini, peşinen kabul, beyan ve 
taahhüt etmektedir. 
33.6.KATILIMCI’lar tarafından yapılacak tüm itirazlar fuarın yapıldığı ayı 
müteakip 1 (bir) ay içerisinde yapılmalıdır.
33.7.AGORAS’ın ziyaretçiler için çekiliş düzenleme veya düzenlememe 
hakkı saklıdır.
33.8.Yabancı KATILIMCI’ların, İngilizce sözleşmelerinde, tercümeden 
kaynaklanan muhtemel herhangi bir yorum farkında Türkçe metin 
bağlayıcıdır.
33.9.Delil Sözleşmesi; Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda; 
KATILIMCI, AGORAS Şirketi’nin defter, bilgisayar kayıtlarının geçerli, 
bağlayıcı ve kesin delil olacağını, bunlara karşı her türlü itiraz ve defi 
haklarından ve dava halinde, AGORAS Şirketi’nin defterlerinin uygun 
tutulduğu hususundaki yemin teklif haklarından peşinen feragat 
ettiğini kabul ve beyan eder. AGORAS şirket kayıtları ve ticari defterleri 
HUMK 287. madde uyarınca münhasır delil olup, başka delil ikame 
edilemez.

34.İmza:
34.1.İşbu sözleşme 4 (dört) sayfadan oluşmaktadır. KATILIMCI firma, 
AGORAS tarafından Düzenlenen RENSEF Fuarı’na ve forumuna, bu 
sözleşmede ve Katılımcı El Kitabı’nda belirtilen şartlar çerçevesinde 
katılmayı kabul etmektedir. AGORAS, bu sözleşmede ve Katılımcı El 
Kitabı’nda belirtilen şartlar çerçevesinde, fuar, forum ve sponsorluk 
hizmeti vermeyi kabul etmektedir. Bu sözleşmenin imzalanmasıyla 
taraflar, tüm yazılı koşulları aynen kabul etmektedirler.
34.2.İşbu sözleşmeyi imzalayacak firmanın kanuni temsilcisi olan 
yetkilisi, resmi imza sirkülerini ve T.C. Nüfus Cüzdanını ve T.C. Kimlik 
Numarasını AGORAS’a ibraz etmekle yükümlüdür.
34.3.İşbu sözleşmeden ve AGORAS’a verilen kıymetli evraklardan 
doğan her türlü hukuki anlaşmazlıkların çözümünde, Antalya 
Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ederim. 
34.4.İşbu sözleşmeden doğacak damga vergisi katılımcıya aittir.
34.5.İşbu sözleşme 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiştir.
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