1. TARAFLAR
Bir tarafta Osmaniye Mh. Hacıağaç Mevkii No44/1 A B C Marmaris Muğla’da bulunan MTO
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan sonra MTO A.Ş. olarak anılacaktır) diğer tarafta
......................................................................................................................... adresinde
bulunan ....................................................................................................... (Bundan böyle
Katılımcı olarak anılacaktır.)
2. TANIMLAR MADDELER
Etkinlik Yeri: Martı Otel
Etkinlik Tarihi: 14-16 Ekim 2016
Stand Alanı: MTO A.Ş. tarafından bedel karşılığı tüm sorumluluk kendilerine ait olmak üzere
katılımcıya tahsis edilecek alan
Etkinlik Katılımcısı: Kendisine tahsis edilen stantta etkinliğe katılan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Teşhir: Tüm etkinlik katılımcılarının sergileyecekleri firma afiş ve reklamlarının sadece
kendilerine ayrılan alan içerisinde sergilenebilmesidir
3. ORGANİZASYON
Apiterapi Sempozyumu, bundan sonra Sempozyum olarak anılacaktır ve Marmaris Ticaret
Odası İle MTO A.Ş. tarafından organize edilecektir.
4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu 14-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Martı Otel de düzenlenecek
olan Apiterapi Sempozyumu 2016’ya katılacak katılımcıların etkinliğe katılma şartlarının ve
esaslarının belirlenmesidir.
HÜKÜMLER
Madde 1 MTO A.Ş. katılım sözleşmesinde 2 m2 alanı Katılımcıya tahsis etmekle
yükümlüdür.Katılımcı kendine tahsis edilen bu alanı hiçbir şekilde bir başka kişi ya da
kuruluşa kiralayamaz. Katılımcının kendine tahsis edilen bu alanı alt kiracıya verdiği MTO
A.Ş. tarafından tespit edildiğinde, Katılımcı MTO A.Ş. ’ye seçtiği stand bedeli kadar meblağı
cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 2 En küçük kiralanabilecek stand alanı 2 m2dir.
Madde 3 Sözleşme imzalayarak etkinliğe katılmayı kabul eden Katılımcılar işbu sözleşmenin
imza tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde noterden MTO A.Ş. ’ye ulaştıracağı bir
ihbarname ile etkinliğe katılmaktan vazgeçtiğini bildirdiği takdirde, MTO A.Ş. ’ye ödeme
yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

30 günlük süreden sonra Katılımcı etkinliğe katılmış sayılır ve fiilen katılmasa bile etkinlik
katılım bedelini ödemek zorundadır.
Madde 4 2 m2 alan için üç günlük katılım ücreti 300 Euro / 1000 TL’dir. Bedelin %25’i
sözleşme tarihinde, kalan kısmı ise etkinlik tarihinden en az üç hafta önce, aşağıda belirtilen
MTO A.Ş. hesabına yatırılacaktır.
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Madde 5 Katılım Sözleşmesi dışında yer talebinde bulunmak mümkün değildir. MTO
A.Ş. etkinlik başlangıç tarihine kadar tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat talebine
konu olmaksızın etkinlik alanının yerini, standın yerini ve metrekaresini değiştirme ve
metrekaresini küçültme hakkına sahiptir.
Madde 6 Standlar her akşam kapanış saatinden sonra etkinlik güvenliğine teslim edilecek ve
ertesi sabah etkinlik açılış saatinden bir saat önce stand görevlilerince teslim alınacaktır.
Katılımcının yukarıdaki hükme aykırı hareket etmesi durumunda gerek kendine gerek 3.
şahıslara verdiği zarardan dolayı doğrudan kendisi sorumludur. Bu hüküm etkinlik alanının
genel güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak konulmuş olup stand içi alana ilişkin
sorumluluk her koşulda katılımcıdadır.
Madde 7 Stand içinde meydana gelecek her türlü hasar ve zarar katılımcıya aittir. MTO
A.Ş. çalınan ya da hasar gören hiç bir malzeme ve üründen sorumlu değildir.
Madde 8 Sözleşmede belirtilen ödeme taahütlerinden herhangi birini Katılımcının yerine
getirmemesi halinde MTO A.Ş. bu sebeple doğmuş, doğacak tüm zararlarını Katılımcıdan
talep etme hakkına sahiptir.
Madde 9 Katılımcı sözleşmede belirtilmiş ve kendisine ayrılmış alanı hasara uğratmadan
kullanmakla yükümlüdür.Etkinlik alanındaki duvar, duvar panosu, alüminyum malzemeler ve
benzer sabit malzemeleri delmek, çivi çakmak, boyamak, çift taraflı bant dışında yapıştırıcı
malzeme kullanmak ve etkinliğin sabit alanlarına zarar vermek yasaktır. Aksi durumda
Katılımcı verdiği her türlü hasarı nakden ödemekle yükümlüdür.
Madde10 Etkinlik alanında kurulacak tüm standlar MTO A.Ş. tarafından yaptırılacaktır.
Madde 11 Stand iç dekorasyonu Katılımcılar tarafından tüm harcamalar kendilerine ait
olmak üzere yapılır.
Madde 12 Etkinlik öncesi hazırlık aşamasında katılımcıların giriş ve çıkış tarihleri MTO
A.Ş. tarafından katılımcılara bildirilecektir. Etkinliğe girişin başlangıcından etkinliğin çıkışına
kadar olan süreçte etkinlik alanında MTO A.Ş. tam yetkiye sahiptir.
Madde 13 MTO A.Ş. etkinlik katılım sözleşmesine uymayan, etkinliğin huzurunu bozan,
kiralamış olduğu stand alanına ilaveler yapan veya istenmeyen maddeler getiren şahısları

etkinlik alanına sokmamaya, standını kapatmaya herhangi bir tazminat ödeme
yükümlülüğünde olmaksızın hareket etme yetkisine sahiptir. MTO A.Ş.’nin onayı olmadan
katılımcılar kendilerine tahsis edilmiş olan stand alanını tamamen, kısmen, bedelli veya
bedelsiz olarak 3. şahıs (veya firmalara, başka firmaların ürün, hizmet, unvan ve markalarına)
kullandıramazlar.
Madde 14 Etkinlik Katılımcı Yaka Kartları Etkinlik girişinde her katılımcıya 1 adet
verilmektedir. Katılımcının standında görev yapacak kişilerin ad-soyad-görev-şirket adı
bilgilerini MTO A.Ş. ’ye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.Bu kart olmaksızın kimse
etkinliğe “katılımcı” sıfatıyla giremeyecektir.
Madde 15 Apiterapi Sempozyumu 2016 etkinliğinin kataloğunu MTO A.Ş. bastıracaktır.
MTO A.Ş. katılımcı tarafından gönderilecek bilgilerin kataloğa yanlış veya eksik yansıtması
durumundan sorumlu değildir. Bilgileri göndermeyen katılımcı katalogda yer almadığı
iddiasında bulunamaz.
Madde 16 Etkinlik kapanış saatinden 30 dakika sonra standlar boşaltılır. Kapanış
saatlerinden sonra standlarda çalışma yapmak isteyen Katılımcılar en geç kapanıştan 3 saat
önce MTO A.Ş.’ye konuyu bildirerek izin almak zorundadır
Madde 17 Katılımcı etkinlik web sitesindeki Katılımcı formunu eksiksiz doldurup, onaylayarak
belirtilen süre içerisinde MTO A.Ş.’ye göndermekle yükümlüdür. Eksik, geç ya da hiç
gönderilmemiş formlardan doğan problemlerden sorumluluk kabul edilmez.
Madde 18 MTO A.Ş. tarafından verilecek tüm hizmetlerin Katılımcı formlarında belirtilen son
başvuru tarihinden sonra talep edilmesi durumunda bu taleplerin gerçekleştirilmesi garanti
edilmemektedir.
Madde 19 MTO A.Ş. teknik hizmetlerden ve etkinlik alanında sağlanacak diğer
hizmetlerden (yemek, internet vb.) sorumlu değildir.
Madde 20 MTO A.Ş. kontrolü dışında gelişecek haller ve etkinlik alanını kendisine kiraya
veren firma ile yaşayacağı yasal uyuşmazlıklar neticesinde veya mücbir sebep olarak
nitelendirilecek durumlar nedeniyle etkinliğin gerçekleşememesi durumunda, etkinliğin
yerini ve tarihini değiştirme yetkisine sahiptir. MTO A.Ş. bu biçimde değişen bilgileri
Katılımcıya iletecektir.
Madde 21 Katılımcının etkinlik alanına, diğer katılımcılara, ziyaretçilere ve üçüncü kişilere
vereceği her tür zarar ve ziyandan katılımcı sorumludur
Madde 22 Bu katılım sözleşmesine ait damga vergisi Katılımcı tarafından usulüne uygun
olarak ödenecektir.
Madde 23 İşbu sözleşme ve sözleşmenin ifasından dolayı taraflar arasında diğer tarafı
temerrüde veya ademi ifaya düşürecek her türlü ihbarlarla noterden keşide edilmek suretiyle
yapılması şarttır.Bu şekil dışında yapılan ihbar ve ihtarların diğer akit tarafına ulaşsa dahi
geçerli olmadığını ve yasal sonuç doğurmayacağını taraflar şimdiden kabul etmişlerdir.

Madde 24 Taraflar işbu sözleşmeye Türk Hukukunun uygulanacağını kabul etmekte,doğacak
her türlü ihtilafta Marmaris mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağını şimdiden
kabul etmektedirler.
Madde 25 İşbu sözleşmenin tüm sayfaları aynı hükümde olup sözleşme ayrılmaz bir
bütündür. Ancak bir maddenin uygulanmasından vazgeçilmesi yahut taraflardan birinin
maddeyi uygulamamış olması sözleşmeyi geçersiz kılmaz.
İşbu26 maddeden ibaret sözleşme ..................... tarihinde tarafların hür iradeleri ile
tanzim edilmiş ve imzalanmıştır.
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