STAND ALANI TAHSİS
SÖZLEŞMESİ

Supported By

1. TARAFLAR
Bir tarafta 100. Yıl Bulvarı No:101/A Ostim Yenimahalle / Ankara’da bulunan OSTİM Savunma ve
Havacılık Kümelenmesi Derneği (Bundan sonra OSSA olarak anılacaktır) diğer tarafta
.........................................................................................................................
adresinde
bulunan
....................................................................................................... (Bundan böyle OSSA Katılımcı ayrı ayrı
taraf, birlikte ise Taraflar olarak olarak anılacaktır.)
2. TANIMLAR MADDELER
Etkinlik Yeri: Ankara Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi
Etkinlik Tarihi: 13-15 Ekim 2020
Stand Alanı: OSSA tarafından bedel karşılığı ikili iş görüşmelerinin yapılması ve tüm sorumluluk
kendilerine ait olmak üzere katılımcıya tahsis edilecek alan
Katılım: OSSA ile aralarında imzalanmış sözleşme hükümleri çerçevesinde düzenleyicinin tahsis ettiği
bir standda ikili iş görüşmeleri yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
Teşhir: Tüm etkinlik katılımcılarının sergileyecekleri firma afiş ve reklamlarının, sadece kendilerine ayrılan
alan içerisinde sergilenebilmesidir
3. ORGANİZASYON
Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri (ICDDA),
(abe)tarafından organize edilecektir.

OSSA ve Advanced Business Event

4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşmenin konusu, 13-15 Ekim 2020 tarihleri arasında OSSA ve ABE tarafından etkinlik yerinde
düzenlenecek olan ICDDA 2020’ye katılacak katılımcıların etkinliğe katılma şartlarının ve esaslarının
belirlenmesidir.
HÜKÜMLER
Madde 1 OSSA işbu Sözleşme’de belirtilen ölçülerdeki alanı, Katılımcıya tahsis etmekle yükümlüdür.
Katılımcı kendine tahsis edilen bu alanı hiçbir şekilde bir başka kişi ya da kuruluşa kiralayamaz
(Ancak Katılımcının standı 3. Kişiye kullandırmak istemesi durumunda bunu OSSA’ya en geç etkinlik
tarihinden 15 gün evvel yazılı olarak bildirmesi koşuluyla kullandırabilir. Alt katılımcının stand alanını
kullanmasında dahi bu Sözleşmeyle ilgili bütün yükümlülükler ve tüm sorumluluklar, Katılımcıya aittir.
Katılımcının kendine tahsis edilen bu alanı alt kiracıya verdiği OSSA tarafından tespit edildiğinde, Katılımcı
OSSA’ya seçtiği stand bedeli kadar meblağı cezai şart olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Madde 2 En küçük kiralanabilecek stand alanı 6 m2’dir.
Madde 3 Sözleşme imzalayarak etkinliğe katılmayı kabul eden Katılımcılar işbu Sözleşmenin imza
tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde noterden OSSA’ya ulaştıracağı bir ihbarname ile etkinliğe
katılmaktan vazgeçtiğini bildirdiği takdirde, OSSA’ya ödeme yapma yükümlülüğü bulunmamaktadır. 15

günlük süreden sonra Katılımcı etkinliğe katılmış sayılır ve fiilen katılmasa bile etkinlik katılım bedelini
OSSA’ya ödemek zorundadır.
Madde 4 Katılım Sözleşmesi’nin ”Ödeme Planı” bölümü (Form A2), Katılımcının ödemeyi nasıl
gerçekleştireceğine dair bir taahhütü ifade eder ve bağlayıcıdır. Bu ödeme planında belirlenen
ödemelerin herhangi birinin zamanında yapılmaması veya eksik yapılması durumunda bütün ödemeler
muacceliyet kesbedecektir ve OSSA sözleşmenin tanzim tarihinden itibaren kanuni temerrüt faizi
talep edebilecektir.
Madde 5 İşbu Sözleşmede yer alan ve Katılımcılar tarafından OSSA’ya ödenmesi gereken bedeller Euro
cinsinden belirtilmiş ve sözleşme tarihindeki T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden TRY olarak
peşin ödeme ve taksitler belirtilmiştir. Sözleşmenin imzalandığı tarih ile ödeme yapılan/yapılacak tarih
arasında, sözleşmede yer alan ödeme dönemlerine uyulmaması durumunda, ödeme yapılan tarih
aralığındaki ücretlendirme üzerinden işlem yapılacaktır.
Madde 6 Katılım Sözleşmesi dışında yer talebinde bulunmak mümkün değildir. OSSA etkinlik başlangıç
tarihine kadar tek taraflı olarak ve herhangi bir tazminat talebine konu olmaksızın etkinlik alanının yerini,
standın yerini ve metrekaresini değiştirme hakkına sahiptir.
Madde 7 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 8 Stand içinde meydana gelecek her türlü hasar ve zarar katılımcıya aittir. Ancak etkinlik akşam
kapanış ve sabah açılış saatleri arasında meydana gelecek hasar ve zarar OSSA’ya aittir.
Madde 9 OSSA etkinlik yerleşim projesinde değişiklik yapma hakkı, Katılımcının onayına bağlıdır.
Madde 10 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.
Madde 11 Etkinlik alanında kurulacak tüm standlar OSSA tarafından ya da OSSA’nın
izni ile yaptırılacaktır.
Madde 12 Stand iç dekorasyonu, Katılımcılar tarafından tüm harcamalar kendilerine ait olmak üzere
yapılır.
Madde 13 Etkinlik öncesi hazırlık aşamasında katılımcıların giriş ve çıkış tarihleri OSSA tarafından
katılımcılara bildirilecektir. Etkinliğe girişin başlangıcından etkinliğin çıkışına kadar olan süreçte etkinlik
alanında OSSA tam yetkiye sahiptir.
Madde 14 OSSA etkinlik katılım Sözleşmesine uymayan, etkinliğin huzurunu bozan, kiralamış olduğu
Stand Alanına ilave ekler yapan veya istenmeyen maddeler getiren şahısları etkinlik alanına sokmamaya,

standını kapatmaya herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğünde olmaksızın hareket etme yetkisine
sahiptir. OSSA’nın onayı olmadan katılımcılar kendilerine tahsis edilmiş olan Stand Alanını tamamen veya
bedelsiz olarak 3. şahısa (veya firmalara, başka firmaların ürün, hizmet, unvan ve markalarına)
kullandıramazlar.
Madde 15 Etkinlik Katılımcı Yaka Kartları Etkinlik girişinde her katılımcıya 1 adet verilmektedir.
Katılımcının standında görev yapacak kişilerin ad-soyad-görev-şirket adı bilgilerini OSSA’ya yazılı olarak
bildirmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurularda kişiye özel katılımcı kartı
verilmeyecek ve bu kartın dışında kimse etkinliğe “katılımcı” sıfatıyla giremeyecektir. Katılımcı yaka kartı
yalnızca etkinlik yetkilisine, imza karşılığı teslim edilir.
Madde 16 Katılımcılar OSSA’nın izni olmadan giriş kartı bastıramaz. Katılımcılara aldıkları stand pakedine
uygun olarak belli sayıda giriş kartı verilecektir. Ek giriş kartı talepleri OSSA tarafından belirlenen
ücrete tabidir.
Madde 17 ICDDA Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2020 etkinliğinin kataloğunu, OSSA
bastıracaktır. OSSA, katılımcı tarafından gönderilecek bilgilerin kataloğa yanlış veya eksik yansıtması
durumundan sorumlu değildir.
Madde 18 Etkinlik kapanış saatinden 30 dakika sonra standların elektriği kesilir. Kapanış saatlerinden
sonra standlarda çalışma yapmak isteyen Katılımcılar, en geç kapanıştan 3 saat önce OSSA’ya konuyu
bildirerek izin almak zorundadır. Bahsedilen elektrik kesintilerinden doğabilecek hasarlarla ilgili olarak
OSSA sorumluluk kabul etmez.
Madde 19 OSSA etkinlik alanında verilecek catering hizmetleri konusunda izin yetkisine sahiptir. Etkinlik
alanında ikramlar etkinlik alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Etkinliğe yiyecek içecek
sokulması yasaktır.
Madde 20 Katılımcı etkinlik web sitesindeki Katılımcı formunu eksiksiz doldurup, onaylayarak belirtilen
süre içerisinde OSSA’ya göndermekle yükümlüdür. Eksik, geç ya da hiç gönderilmemiş formlardan doğan
problemlerden dolayı OSSA sorumluluk kabul etmez. Etkinlik alanında talep edilen hizmetlerle ilgili olarak
etkinlik tarihleri içerisinde yazılı itiraz yapılmazsa hizmet alınmış kabul edilir ve Katılımcı söz konusu
faturayı ödemekle yükümlüdür.
Madde 21 OSSA tarafından verilecek tüm hizmetlerin Katılımcı formlarında belirtilen son başvuru
tarihinden sonra talep edilmesi durumunda OSSA’nın bu talepleri gerçekleştirme hususunda garantisi
yoktur.
Madde 22 Fuar alanında sağlanacak teknik hizmetler fuar merkezi yetkilisinden temin edilecektir. Bu
konuda OSSA’nın Katılımcıya karşı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Madde 23 OSSA etkinlik alanına girişin başlangıcından itibaren çıkışın bitimine kadar fuar alanında tam
yetkiye sahiptir. Talimat verme hakkı saklıdır.
Madde 24 OSSA kontrolü dışında gelişecek haller, etkinlik alanını kendisine kiraya veren firma ile
yaşayacağı yasal uyuşmazlıklar ve davalar neticesinde veya doğal afet gibi mücbir sebep olarak

nitelendirilecek durumlar nedeniyle etkinliğin gerçekleşememesi durumunda, etkinliğin yerini ve tarihini
değiştirme yetkisine sahiptir. OSSA bu biçimde değişen bilgileri, Katılımcıya iletecektir.
Madde 25 Katılımcının etkinlik alanına, diğer katılımcılara, ziyaretçilere ve üçüncü kişilere vereceği her
tür zarar ve ziyandan katılımcı sorumludur.
Madde 26 OSSA, ICDDA Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri 2020 etkinliği ödeme planını
Form A2’de belirtmektedir. Etkinlik katılım bedeli sözleşmede belirtilen ödeme tarihinde / tarihlerinde
OSSA’ya nakden ödenecektir. Ödemeden sonra hazırlanacak olan Dernek bağış makbuzu, ödeme
planında belirtilen tarihlerde ödeme gününün TCMB efektif alış kuru üzerinden TRY (Türk Lirası)
çevrilerek kesilecektir. Ödemeler Form A2’de belirtilen OSSA banka hesap numarasına yatırılacaktır.
Madde 27 Bu katılım Sözleşmesine ait damga vergisi, Katılımcı tarafından usulüne uygun olarak
ödenecektir.
Madde 28 İşbu sSözleşme 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 29 Taraflar işbu sözleşmeye Türk Hukukunun uygulanacağını kabul etmekte,doğacak her türlü
ihtilafta ANKARA mahkeme ve icra müdürlüklerinin yetkili olacağını şimdiden kabul etmektedirler.
Madde 30 OSSA ile işbu Sözleşmeyi tanzim ve imza eden Katılımcı eğer sermaye şirketi ise Katılımcı adına
kaşe altına imza atan yetkili temsilcisi aynı imza ile bu Sözleşmedeki temsilcisi olduğu Katılımcının
(şirketin) işbu Sözleşmedeki tüm edinimlerine müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmayı da kabul ve
taahhüt etmektedir.
Madde 31 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.
“İşbu 31 maddeden ibaret 2 (nüsha) olarak düzenlenen Sözleşme ………. Tarihinde Taraflar’ın hür
iradeleriyle tanzim edilmiş ve imzalanarak yürürlüğe girmiştir.”
Firma:

Firma: OSSA

Yetkili Adı Soyadı:

Yetkili Adı Soyadı: A. MİTHAT ERTUĞ

İmza:

İmza:

Kaşe:

Kaşe:

Aşağıdaki paket seçeneklerini dikkatlice inceleyerek firmanız için en uygun olanı seçiniz. Paketlerin içeriği aşağıda
detaylı olarak dikkatinize sunulmuştur. Standınız için görsel hazırlamanızı önemle tavsiye ederiz (Afiş,poster roll-up,
vs).

STANDART PAKET - 6 m2
(1 firma – 2 katılımcı)
1.750 € (1 Temmuz 2019 – 28 Şubat 2020)
2.000 € (1 Mart 2020 – 31 Mayıs 2020)
2.200 € (1 Haziran 2020 – 1 Ekim 2020)
 Online
katalogda
firmanızın
detaylı profiline yer verilmesi
 Online kataloğa sınırsız erişim
hakkı
 14-15 Ekimde düzenlenecek olan
ikili iş görüşmeleri (B2B) için
tercihiniz doğrultusunda önceden
hazırlanmış toplantı çizelgesi
 İçinde detaylı firma kataloğu
bulunan taşınabilir bellek
 Düzenlenecek olan konferans ve
çalıştaylara katılma hakkı
 13-14-15 Ekimde verilecek olan
öğle yemeklerine katılma hakkı
 13-14-15 Ekimde sunulacak
olan içecek ikramlarından
faydalanma hakkı
 Gala yemeğine katılım hakkı

 1 adet 6m ’lik stand (3x2)
2

 1 Şirket – 2 katılımcı
 Spot ışıklarla aydınlatma,
1 masa, 4 sandalye,
üzerinde firmanızın adı
yazan alınlık ve priz grubu

DELUXE PAKET - 12 m2
(1 firma – 3 katılımcı)
3.500 € (1 Temmuz 2019 – 28 Şubat 2020)
4.000 € (1 Mart 2020 – 31 Mayıs 2020)
4.400 € (1 Haziran 2020 – 1 Ekim 2020)

 1 adet 12 m lik stand (6x2 /
3x4)
2’

 1 Şirket - 3 katılımcı
 Spot ışıklarla aydınlatma, 2
masa, 8 sandalye, üzerinde
firmanızın adı yazan alınlık
ve priz grubu

 Online katalogda firmanızın detaylı
profiline yer verilmesi
 Online kataloğa sınırsız erişim
hakkı
 14-15 Ekimde düzenlenecek
olan ikili iş görüşmeleri (B2B)
için
tercihiniz doğrultusunda önceden
hazırlanmış toplantı çizelgesi
 İçinde detaylı firma kataloğu
bulunan taşınabilir bellek
 Düzenlenecek olan konferans ve
çalıştaylara katılma hakkı
 13- 14-15 Ekimde verilecek olan
öğle yemeklerine katılma hakkı
 13-14-15 Ekimde sunulacak
olan ikramlarından faydalanma hakkı
 Gala yemeğine katılım hakkı

PREMIUM PAKET - 24 m2
(1 firma – 4 katılımcı)
7.500 € (1 Temmuz 2019 – 28 Şubat 2020)
8.500 € (1 Mart 2020 – 31 Mayıs 2020)
9.350 € (1 Haziran 2020 – 1 Ekim 2020)

 Online katalogda firmanızın detaylı
profiline yer verilmesi
 Online kataloğa sınırsız erişim
hakkı
 14-15 Ekimde düzenlenecek
olan ikili iş görüşmeleri (B2B)
için
tercihiniz doğrultusunda önceden
hazırlanmış toplantı çizelgesi
 İçinde detaylı firma kataloğu
bulunan taşınabilir bellek
 Düzenlenecek olan konferans ve
çalıştaylara katılma hakkı
 13-14-15 Ekimde verilecek olan
öğle yemeklerine katılma hakkı
 13-14-15 Ekimde sunulacak
olan sıcak
ve
soğuk
içecek
ikramlarından faydalanma hakkı
 Gala yemeğine katılım

 1 adet 24 m lik stand (6x4)
2’

 1 Şirket - 4 katılımcı
 Spot ışıklarla aydınlatma, 2
masa, 6 sandalye, 1 oturma
grubu, üzerinde logonuz
bulunan 1 banko dolap, 1
depo, üzerinde firmanızın
adı yazan alınlık, 1 bar
sandalyesi, 10 m2 dijital
baskı ve uygulama ve priz
grubu

İlave katılımcı






350 €

13 Ekimde düzenlenecek olan konferansa katılım hakkı
Çalıştaylara katılma hakkı
13-15 Ekimde verilecek olan öğle yemeklerine katılma hakkı
13-15 Ekimde sunulacak olan sıcak ve soğuk içecek ikramlarından faydalanma hakkı
Gala yemeğine katılım hakkı

LÜTFEN SEÇİMİNİZİ BELİRTİNİZ

2’

1 adet 6 m lik stand: 1 firma – 2 katılımcı

1.750 € (1 Temmuz 2019 – 28 Şubat 2020)
2.000 € (1 Mart 2020– 31 Mayıs 2020)
2.200 € (1 Haziran 2020 – 1 Ekim 2020)

2’

1 adet 12 m lik stand: 1 firma – 3 katılımcı

3.500 € (1 Temmuz 2019 – 28 Şubat 2020)
4.000 € (1 Mart 2020 – 31 Mayıs 2020)
4.400 € (1 Haziran 2020 – 1 Ekim 2020)
7.500 € (1 Temmuz 2019 – 28 Şubat 2020)

2’

1 adet 24 m lik stand: 1 firma – 4 katılımcı

8.500 € (1 Mart 2020– 31 Mayıs 2020)
9.350 € (1 Haziran 2020– 1 Ekim 2020)

İlave katılımcı

x 350 Euros
Ödenecek Net Tutar:

......................... €

FORM A-2 ÖDEME KOŞULLARI :
Yukarıda seçilen dönemin son tarihine kadar %50 tutar ödenmelidir; geri kalan %50 tutar ise, 30 Haziran
2020 tarihine kadar ödenmelidir. 30 Haziran 2020 tarihinden sonra yapılacak olan kayıtlarda, ücretin tamamı peşin
alınır.
Ödemenizi aşağıdaki şekilde yapabilirsiniz



Banka havalesi ile (dekont kopyasını bize eposta aracılığıyla ulaştırın)

Banka Hesap Detayları :
Hesap Adı: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi
Derneği



Kredi Kartı ile

Vakıflar Bankası, Şube Adı: OSTİM Ticari Şubesi (0269)
TRY Hesabı
IBAN: TR 6100 0150 0158 0072 9781 9549
Euro Hesabı
IBAN: TR220001500158048013672974

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfayı ve Stand Sözleşmesini 2 nüsha olarak basıp, imzalayıp kaşeleyiniz.. Bu formun (3 sayfa)
ve stand Sözleşmesinin (5 sayfa) her iki kopyasını da ilgili kişiye kargoyla gönderiniz. Dilerseniz Sözleşmenin ve formun
taranmış halini e- posta ile önceden bize iletebilirsiniz ancak Sözleşmenin 2 kopya olarak aslı mutlaka kargo ile tarafımıza
iletilmedilir. Sonrasında bu kopyalardan biri imzalı olarak size geri iletilecektir. Bu işlem bittiğinde sizden kayıt formunu
doldurmanız ve yeteneklerinizle ilgili detayları bizimle paylaşmanız istenecektir. Bu detaylar online katalogdaki firma
profilinizin oluşturulması için kullanılacaktır. Ayrıca firma eşleştirilmeleri için de bu bilgilerin sağlanması çok önemlidir.

https://meetings.ankara.bciaerospace.com/2020/signup.php adresinden kaydınızı tamamlayabilirsiniz.

13-15 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri
etkinliğine stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Etkinlik Katılım Koşulları ve esaslarını içeren stand
Sözleşmesini okuduk ve kabul ediyoruz.
ŞİRKET ADI : ………………………………......
Adres:…………………………...........................
Kişi Adı :………………………………………….
Tarih :……………………..................................
İmza ve firma kaşesi (zorunlu):
Şirket Adı: Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği
Kişi Adı : Ahmet Mithat ERTUĞ
Tarih :…………………….........................
İmza ve firma kaşesi (zorunlu):

Lütfen doldurduğunuz formu ekte imzalayan kişinin imza sirküleri ile beraber aşağıdaki adrese gönderiniz :
OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Binası, Ostim Savunma ve Havacılık Kümelenmesi, 100. Yıl Bulvarı No:
101/A OSTİM Yenimahalle / ANKARA
T e l : + 90 312 385 50 90 /1318 - 1319 F a ks : + 90 3 1 2 3 5 4 5 8 98
E - Mail : ece.umay@ostim.org.tr / ugur.aydin@ostim.org.tr
http://www.icdda.com.tr

