
10-12 ARALIK 2020

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR. 1

Fatura Adı:

Fatura Adresi (Farklı ise):

Katalog Adı:

Yetkili Adı / Ünvanı:

Adres:  

Vergi Dairesi:                                                                                   Vergi No:                                                                        T.C. Kimlik No: 

Telefon:  +90(           )                                                                     Telefon 2:  +90(           )

Faks:  +90(           )                                                                          Cep Tel:  +90(           )                                                             

E-Posta:                                                                                            Web:

Markalar:

       Elektronik fatura kullanıcısı iseniz işaretleyiniz

DİJİTAL FUAR KATILIM ÜCRETİ

DİJİTAL FUAR
KATILIM SÖZLEŞMESİ

HALKBANK İZMİR  (TL)
IBAN: TR94 0001 2009 4250 0010 2611 21

ZİRAAT BANKASI İZMİR KURUMSAL  (TL)
IBAN: TR97 0001 0017 5159 4830 2650 03

VAKIFBANK İZMİR  (TL)
IBAN: TR35 0001 500158007287 3557 54

İZFAŞ A.Ş. BANKA HESAP NUMARALARI

İşbu başvuru formu, katılım koşulları (5 sayfa) ve katılımcı kılavuzunu (yazılı kuralları) okudum ve aynen kabul ediyorum.

Firma Adına Yetkili Kişi Firma Kaşesi ve İmza Tarih İZFAŞ Adına Yetkili İmza ve Kaşe

Zeytin                 

 Zeytinyağı                 

 Süt ve Süt Ürünleri                     

Fermente Ürünler                   

Fidan, Tohum, Gübre                    

Ambalaj             

Şişe, Kasa, Bidon                    

Üretim Teknolojileri                    

Saklama Üniteleri                     

Gıda Analiz Labaratuvarları                 

Diğer

1.000 TL + KDV
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BAŞVURU
İZFAŞ, 10-12 Aralık 2020 tarihleri arasında dijital ticaret platformunda gerçekleştirilecek olan Olivtech "Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri ve Teknolojileri 
Fuarı" bu sözleşme çerçevesinde gerekli şartları yerine getiren üyelerine platform sisteminde çevrimiçi stant ve kullanıcı profili tahsis edecek olup, 
bu alanda yapılacak sergileme ve tanıtım    faaliyetlerinde kullanılmak üzere çevrimiçi stantların yapılandırmasını sağlayacaktır.  (Katılımcı), İZFAŞ 
tarafından tahsis edilen çevrimiçi stantlarda ürünlerini sergilemek suretiyle Fuar’a katılmak niyetindedir. 
Katılım formu eksiksiz doldurularak peşinat ve bakiyeye ait çeklerle birlikte İZFAŞ’ a ulaştırılmalıdır. Son başvuru tarihi 1 Aralık 2020’dir. İZFAŞ 
başvuruları kabul edip etmemekte serbesttir. Ayrıca, evvelce İZFAŞ’a borcu olan ve/veya borcunu zamanında ödememiş olan firmalar, fuara katılmaktan 
men edilebilir.

ÖDEME
Ödemelerin İZFAŞ A .Ş . adına ve hesabına yapılması gerekmektedir  Ödemelerde İZFAŞ tarafından hazırlanan ve katılımcı tarafından işbu sözleşmenin 
imzalanması ile kabul edilmiş sayılan ödeme planına uyulması zorunludur. Ödemenin vadelerine uyulmadığı taktirde herhangi bir ihtara gerek olmaksızın 
gerekli yasal işlem başlatılacaktır. Sözleşmeden doğan damga vergisi katılımcı tarafından ödenecektir . Ödemelerde gecikme olması halinde, TCMB’nin 
ticari işler bakımından belirlediği ve sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli olan temerrüt faizi oranının yüzde yüz fazlası oranında gecikme faizi 
uygulanacaktır.

İZFAŞ'IN KATILIMI İPTAL ETME HAKKI:
İZFAŞ, aşağıdaki hallerde, önceden onay verdiği katılıma ilişkin onayını iptal etme hakkına sahiptir: 
• Katılımcı tarafından dijital platformun zamanında kullanılmaya başlanmaması hali 
• Katılımcının, peşinatı veya bakiye  bedelini veya ödemesi gereken diğer ücretleri, vadesinde ödememesi hali,
• Katılımcının adli/idari tasfiyesinin başlamış olduğunun öğrenilmesi hali,
• Katılımcı firmanın, katılımcı kılavuzunu ihlal etmesi, İZFAŞ görevlilerinin talimatlarına uymaması hali,
• 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince aşağıdaki maddelere uyulmaması hali;
• İZFAŞ, bu maddede yazılı iptal nedenlerinin varlığı nedeniyle uğradığı zararların tazminini katılımcı firmadan isteme hakkına da ayrıca sahiptir. 
Katılımcı firmanın ise, belirtilen şekilde katılımının iptali nedeniyle İZFAŞ’tan hiçbir ad altında tazminat ve/veya kar mahrumiyeti vb talep etme hakkı 
bulunmamaktadır.
 
İZFAŞ'IN BİLİMSEL BELGE SUNULMASINI İSTEME HAKKI
İZFAŞ’ın kontrol yükümlülüğü bulunmamakla birlikte, herhangi bir nedenle, katılımcı tarafından iddia edilen vasfa sahip olmadığı konusunda kuşku 
duyulan/ tehlike arz eden/ geçerli mevzuata aykırı yanları bulunduğu şüphesi olan ( sahte/kaçak vb. ) ürünlerin kaldırılması ya da ürünlerle ilgili bilimsel 
belge gösterilmesi İZFAŞ tarafından istenebilir. İstek üzerine anılan ürünleri kaldırmayan ya da bilimsel belge gösteremeyen katılımcının ürünlerinin 
kaldırılması talep edilebilecektir. (Yabancı dilde bilimsel belge sunulması halinde, belgenin Türkçeye çevrilmesi yükümlülüğü Katılımcı'ya aittir.)
Bu şekilde ürünleri kaldırmayan katılımcının bahse konu ürünlerinin İZFAŞ tarafından toplatılabileceği hususunda katılımcı işbu sözleşmeyi imzalamakla 
İZFAŞ’a muvafakat vermiştir. Bu itibarla, İZFAŞ tarafından herhangi bir Mahkeme kararına gerek olmaksızın toplanan ürünler fuar bitiminde teslim 
edileceği gibi katılımcı fuar alanından da uzaklaştırılabilecektir. Bu hallerde, katılımcının katılım ücreti ve fer’ilerini ödeme sorumluluğu devam edecek 
olup İZFAŞ’tan hiçbir ad altında tazminat/ kar kaybı vb. talep etme hakkı bulunmamaktadır. 

ÜRÜN LİSTESİ
Firmanın katılımı, sergilenecek ürün listesi, stant onayında adı geçen katılımcılar ve alanlar ile sınırlıdır. Firma, sergileyeceğini beyan ettiği ve kabul edilen 
ürünleri dışında ürünler sergileyemez. Aksi halde İZFAŞ tarafından aykırılığın giderilmesi istenebileceği gibi ürünleri dijital fuardan çıkarılabilecektir.

DEVİR YASAĞI
Katılımcılara tahsis edilen dijital platform İZFAŞ’ın bilgisi ve yazılı onayı olmadıkça tamamen ve kısmen hiçbir şekilde devredilemez, kullandırılamaz, 
kiralanamaz. Aksi takdirde katılımcı firma fuardan çıkarılmayı ve yer tahsis ücretinin 5 katı ücreti cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elektrik kesilme ve arızalarından doğacak zararlarda İZFAŞ sorumluluk kabul etmez.

TEKNİK ŞARTLAR
Fuar öncesi, esnası ve sonrası için geçerli İZFAŞ’ın öngördüğü ve talep edeceği teknik kuralları ve katılımcı kılavuzunu fuar katılımcısı, işbu 
sözleşmeyi imzalamakla kabul etmiş olur.

REKLAM TANITIM ETKİNLİKLERİ

Görsel ve İşitsel Etkinlik Düzenlemesi:
Her türlü etkinlik, yayın ve reklam için İZFAŞ’ tan yazılı onay alınması gerekmektedir.

İşbu başvuru formu, katılım koşulları (5 sayfa) ve katılımcı kılavuzunu (yazılı kuralları) okudum ve aynen kabul ediyorum.

Firma Adına Yetkili Kişi Firma Kaşesi ve İmza Tarih İZFAŞ Adına Yetkili İmza ve Kaşe

DİJİTAL FUAR
KATILIM SÖZLEŞMESİ
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ÜRÜN VE HİZMET TANITIMI
Katılımcının ürettiği ya da distribütörlüğünü yaptığı, başvuru formunda belirterek onaylanmış ürün ve/veya hizmetlerinin tanıtımını yapmasına izin 
verilmektedir. Optik ve/veya akustik yollarla tanıtımın etkisini artırmak amacıyla kullanılacak aparat ve ekipmanların kullanılması, İZFAŞ Fuarlar 
Müdürlüğünün yazılı izininin varlığı ile mümkündür. Katılımcı, kendisine tahsis edilen stant alanı dışında, İZFAŞ’ın reklam ve sponsorluk çalışmalarının 
bir parçası olması hali dışında, hiçbir surette tanıtım yapamaz. Siyasi nitelikli reklam yapmak yasaktır. 

FOTOĞRAFLAR, ÇİZİMLER, FİLMLER
İZFAŞ; fuar, sergilenen ürünler, fuar kurulumu ve stantlar ile ilgili olarak fotoğraflar ve filmler çekme, çizimler yapma ve bunları katılımcının herhangi bir 
sebeple itiraz etme hakkı olmaksızın tanıtım ya da basın amaçlarıyla bedelsiz şekilde her türlü kullanma hakkına sahiptir . Basın veya televizyonkanalları 
tarafından İZFAŞ’ın onayı ile çekilmiş olan fotoğraflar da bu kapsamdadır. 

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI
Sergilenen ürünlerin telif hakkı ya da diğer patent haklarının korunması katılımcının sorumluluğundadır. Fuar esnasında, başka katılımcılar tarafından 
fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edildiğini iddia eden katılımcıların, başvurularını ilgili yasal mercilere yöneltmesi gerekmekte olup bu hallerde 
İZFAŞ’ın hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

ALAN DÜZENLEMELERİ VE İHLALLER
Katılımcılar, işbu katılım sözleşmesini imzalamakla; etkinlik boyunca, fuar merkezinin bütün bölümlerinde, alan düzenlemelerine, talimatlara ve 
anonslara uymayı kabul ve taahhüt eder. Resmi kimlik kartı taşıyan İZFAŞ çalışanlarının talimatlarına ve anonslara uyulmalıdır. Katılım için Genel ve Özel 
Şartların  veya alan düzenlemeleri çerçevesinde İZFAŞ çalışanlarının talimatlarının ve anonslarının ihlal edilmesi, yapılan uyarıdan sonra bu ihlallerin 
devam etmesi  halinde masrafları katılımcı tarafından karşılanmak üzere ve katılımcının tazminat talep etme hakkı olmaksızın ve her hangi bir yargı 
kararına da ihtiyaç duyulmaksızın İZFAŞ’ın standı derhal kapatma ve katılımcıyı fuar alanından çıkarma hakkı bulunmaktadır. Bu hallerde ihlal eylemi 
gerçekleştiren katılımcı, katılım bedeli kadar cezai şart da ayrıca ödeyecektir.

VERİ KULLANIMINA MUVAFAKAT VERİLMESİ
Katılımcı, işbu sözleşmeyi imzalamakla, başvuru formuyla İZFAŞ’a ve eğer varsa hizmet sağlayıcılarına bedelsiz şekilde, sağladığı verilerin (firma 
ismi, adresi, telefon/faks numarası ve e-posta adresi vb) etkinlik ve bilgi sağlama (reklam) amaçlarıyla depolanmasına, işlenmesine ve kullanılmasına 
muvafakat verir.

KAMU GÜVENLİGİ VE DÜZENİN GÜVENCE ALTINA ALINMASI
Katılımcı, tüm mer’i yasa hükümleri ile yönetmeliklere uymayı kabul ve taahhüt etmektedir. Katılımcı sadece doğru şekilde bulundurulan ve korunan 
donanım ve ürünleri sergilemekle yükümlüdür. Bu ürünler ve ekipmanların teknik güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere de uymak zorundadır. 

DEĞİŞİKLİK
İZFAŞ’ın, göreceği lüzum üzerine, fuarı iptal etme, erteleme, yerini değiştirme, fuar süresini kısaltma ya da uzatma ve/veya İZFAŞ’a göre teknik, resmi 
ya da diğer nedenlerle katılımcıya tahsis edilen alanın yerini değiştirme, içeriğini değiştirme ve boyutunu küçültme hakları saklı olup bu haklar, katılımcı 
tarafından bilinmekte ve kabul edilmektedir. 
Bu itibarla işbu maddede bildirilen durumların ortaya çıkması, katılımcıya sözleşmeyi fesih hakkını doğurmayacağı gibi katılımcı her halde, İZFAŞ’tan her 
hangi bir ad altında tazminat/kar kaybı/ müspet ya da menfi zararlarının tazminini talep etmeyeceğini, madde metninde sayılan ihtimal ve koşulların her 
birini basiretli bir iş adamı gibi değerlendirdiğini, sonuçlarını kestirdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

İZFAŞ'IN İCRA-İ YETKİSİNE İLİŞKİN MUVAFAKAT
İşbu sözleşmede, fuar öncesi, fuar esnası ve fuar sonrasında, uygun gördüğü şekilde, düzen ve kalitenin etkin ve hızlı şekilde sağlanabilmesi, etkinliğin 
ideal düzeyde stabil ve kargaşadan uzak geçmesi amacıyla konulan kurallara katılımcı tarafından uyulması zorunludur. Yukarıda ilgili maddelerde de açık 
şekilde sıralandığı üzere, İZFAŞ’ın, yasalara, işbu sözleşme ve eki belgelerdeki hükümlere, İzfaş çalışanlarının talimatlarına, anonslara vb. talimatlara 
uymayan katılımcının ürünlerini toplaması/fuar alanından uzaklaştırılması/katılımının iptali vb yetkileri bulunmakta olup; bu yetkiler her hangi bir 
Mahkeme kararı vb adli karar aranmaksızın seri şekilde İZFAŞ tarafından kullanılabilecektir. Katılımcı, işbu sözleşmeyi imzalamış olmakla İZFAŞ’ın bu 
şekilde sahip olduğu cezai yetkilerin varlığına muvafakat etmiş sayılmaktadır. Bu şekilde cezai bir işlemle karşılaşan tarafın, İZFAŞ’tan hiçbir ad altında 
tazminat/alacak/kar kaybı vb. talep ve ve dava hakkı bulunmamaktadır.

ZARARLARIN TAZMİNİ
İşbu sözleşme hükümleri gereği cezai şart ödemek durumunda kalan katılımcı, ayrıca zarar meydana gelmesi halinde bu zararı da tazmin etmek 
zorundadır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME
Taraflar arasındaki tüm uyuşmazlıklar, İZFAŞ defter ve kayıtlarına göre çözülür. Anlaşmazlıkların hallinde İZMİR Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri 
yetkilidir.

İşbu başvuru formu, katılım koşulları (5 sayfa) ve katılımcı kılavuzunu (yazılı kuralları) okudum ve aynen kabul ediyorum.

Firma Adına Yetkili Kişi Firma Kaşesi ve İmza Tarih İZFAŞ Adına Yetkili İmza ve Kaşe

DİJİTAL FUAR
KATILIM SÖZLEŞMESİ
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Dijital Platform Örneği

HİZMET BİLGİLERİ

İşbu başvuru formu, katılım koşulları (5 sayfa) ve katılımcı kılavuzunu (yazılı kuralları) okudum ve aynen kabul ediyorum.

Firma Adına Yetkili Kişi Firma Kaşesi ve İmza Tarih İZFAŞ Adına Yetkili İmza ve Kaşe
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TEMSİLCİLİKLER FORMU

Hol:                              Stant No:

Temsilci Firma Adı:

Yetkili Adı / Ünvanı:

Adres:  

Telefon:  +90(           )                                                                                                 Faks:  +90(           )                                                                                                        

E-Posta:                                                                                            Web:

Markalar:

Hol:                              Stant No:

Temsilci Firma Adı:

Yetkili Adı / Ünvanı:

Adres:  

Telefon:  +90(           )                                                                                                 Faks:  +90(           )                                                                                                        

E-Posta:                                                                                            Web:

Markalar:

Hol:                              Stant No:

Temsilci Firma Adı:

Yetkili Adı / Ünvanı:

Adres:  

Telefon:  +90(           )                                                                                                 Faks:  +90(           )                                                                                                        

E-Posta:                                                                                            Web:

Markalar:

İşbu temsilcilik formunu (yazılı kuralları) okudum ve aynen kabul ediyorum.

Firma Adına Yetkili Kişi Firma Kaşesi ve İmza Tarih İZFAŞ Adına Yetkili İmza ve Kaşe

KATILIMCI FİRMA ADI:

ÜRÜN GRUPLARI

Zeytin                  Zeytinyağı                  Süt ve Süt Ürünleri                     Fermente Ürünler                   Fidan, Tohum, Gübre                    Ambalaj             

Şişe, Kasa, Bidon                    Üretim Teknolojileri                    Saklama Üniteleri                     Gıda Analiz Labaratuvarları                 Diğer

ÜRÜN GRUPLARI

Zeytin                  Zeytinyağı                  Süt ve Süt Ürünleri                     Fermente Ürünler                   Fidan, Tohum, Gübre                    Ambalaj             

Şişe, Kasa, Bidon                    Üretim Teknolojileri                    Saklama Üniteleri                     Gıda Analiz Labaratuvarları                 Diğer

ÜRÜN GRUPLARI

Zeytin                  Zeytinyağı                  Süt ve Süt Ürünleri                     Fermente Ürünler                   Fidan, Tohum, Gübre                    Ambalaj             

Şişe, Kasa, Bidon                    Üretim Teknolojileri                    Saklama Üniteleri                     Gıda Analiz Labaratuvarları                 Diğer


