BAŞVURU FORMU
Busworld Turkey
26 – 28 Mayıs 2022, İstanbul
Firma :
Adres :

Otobüs Endüstrisi
ve
Yan Sanayii
Uluslararası
İhtisas Fuarı

Tel :

Faks :

Vergi Dairesi:

Vergi numarası:

Talep ettiğimiz stand alanı

m2

E-mail :

Stand no:

Referans no:

Standın kiralanacağını onaylayan yazılı belge, başvuru formunun imzalanmasını ve en geç 10 iş günü
içerisinde toplam kira bedelinin %30’u ile toplam kira bedelinin KDV’sine denk gelen ilk kısmının
ödenmesini (%30 + %18 KDV) takiben HKF tarafından katılımcı firmaya iletilecektir. İkinci ödeme toplam tutarın yüzde 35’i - 14/01/2022 tarihinde, son ödeme - toplam tutarın yüzde 35’i - 18/03/2022
tarihinde yapılmalıdır.
Ödeme Planı
Katılım bedeli :

Organizatör :

Kontakt: 1

Grup Satış Direktörü
Hande Çakıcı
Tel : +90 (212) 216 40 10
Fax : +90 (212) 216 33 61

hande@hkf-fairs.com
www.hkftradefairs.com
Kontakt: 2

Proje Koordinatörü
Pınar Selçuk
Tel : +90 (212) 216 40 10
Fax : +90 (212) 216 33 61

pinar@hkf-fairs.com
www.hkftradefairs.com
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TL / m2 + =KDV
(18%)
Toplam
12 - 49ödeme
= 1.250
miktarının %30’u + Toplam Kira Bedelinin %18 KDV’si ............................... tarihine kadar
ödenmelidir. Öngörülen süre içerisinde gerekli ödemenin gerçekleştirilmemesi durumunda HKF tek taraflı
50 - 99 = 1.150
olarak sözleşmeyi hiçbir ihtara gerek kalmadan feshetme hakkına sahiptir. Türk Lirası (TL) olarak yapılacak
100 – 499 =ödeme
1.050 gününün Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır.
ödemelerde,
500 – 699 = 960
700- 999 = 865
1000–(+) = 730
• Özel dekorasyon yapan firmalara elektrik hizmeti ekstra servis olarak verilmektedir.
• Standart paket içinde sunulan hizmetler ; Standart Stand Kurumu (beyaz paneller ), Alınlık yazısı
(firma ismi ve stand nr.), Her 3m2 için 100W spot aydınlatma, 200 volt 3’lü elektrik prizi,halı, fuar
kataloğunda firma bilgileri, güvenlik (diğer hizmetler ekstradır)
Ekstra stant ücreti uygulanır :

2 Köşe stand %10

3 Köşe stand %15

Ada standı % 20

Katılımcı firmanın faaliyet alanı:
Fuarla ilgili tüm bilgilerin gönderileceği yetkili adı :

Ödemenizi yaparken firma isminizle birlikte referans numaranızı lütfen belirtiniz.
BANKA

ŞUBE

ŞUBE KODU

YAPI KREDİ

ESENTEPE - BÜYÜKDERE CAD.

054

TL

60702377

YAPITRISA

TR34 0006 7010 0000 0060 7023 77

YAPI KREDİ

ESENTEPE - BÜYÜKDERE CAD.

054

USD

60840805

YAPITRISA

TR82 0006 7010 0000 0060 8408 05

YAPI KREDİ

ESENTEPE - BÜYÜKDERE CAD.

054

EURO 60840808

YAPITRISA

TR98 0006 7010 0000 0060 8408 08

GARANTİ

ESENTEPE

0347

TL

6299470

TGBATRIS347

TR03 0006 2000 3470 0006 2994 70

GARANTİ

ESENTEPE

0347

USD

9095434

TGBATRIS347

TR98 0006 2000 3470 0009 0954 34

GARANTİ

ESENTEPE

0347

EURO 9095435

TGBATRIS347

TR71 0006 2000 3470 0009 0954 35

23

HESAP NO

SWIFT NO

IBAN HS.NO.

Lütfen başvuru formunu geri göndermeden önce arka sayfayı imzalayın.

ANLAŞMA KOŞULLARI
Madde 1- Adı geçen fuarda katılımcı olarak yer alabilmek için, katılımcı
firmanın gerekli ödemeyi imzalı başvuru formuyla birlikte organizatör
firmaya iletmesi gerekmektedir. Bunu takiben organizatör firma standın
kiralandığına dair resıni kabul belgesini katılımcı firmaya gönderecektir.
Madde 2- Fuara katılmak üzere başvuru formunu imzalayan kuruluşlar
(MÜŞTERİ) ve HKF Fuarcılık AŞ (HKF) olarak anılacaktır. Formun
geçerli olabilmesi, tarafların bütün katılma koşullarını aynen kabul
etmelerine bağlıdır.
Madde 3- Müşterinin yükümlülüğü, başvuru formunu imzalamasıyla
başlar, imzadan sonra sergi ya da fuara katılmayı reddetmesi, müşteriyi
yükümlülüklerinden kurtarmaz.
Madde 4- HKF, fuar alanını, standlara bölmüş, elektrik donanımı sağlamış
ve her 3 m2 için 100 watt'lık bir spot takılmış olarak kullanıma hazır hale
getirecektir. Müşteriye kiralanacak stand, fuar alanı krokisinde
işaretlenecek, numarası, boyutları, fiyatı ve ödeme koşulları da başvuru
formunda gösterilecektir. Müşterinin firma adı, standa, tek tip yazı
karakteriyle, ziyaretçilerin rahatlıkla görüp okuyabilecekleri şekilde HKF
tarafından yazılacaktır.
Madde 5- Müşteri kiraladığı standın özel dekorasyon projesi için HKF'nin
onayını almak zorundadır. HKF, projeyi denetlemek ve uygunluğunu
sağlamak için gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Madde 6- HKF, fuar alanı sahiplerinin talebi üzerine veya herhangi bir
geçerli sebepten dolayı stand alanının planını yeniden düzenleme ve standın
yerini değiştirme hakkına sahiptir.
Madde 7- Fuar kira ücretlerinin hesaplanmasında,
1 metrekare, birim olarak alınacaktır. Ücret, HKF tarafından yerine
getirilecek şu hizmetleri de içerir:
I- Fuarın çeşitli medyalarla tanıtılması, sektöre ve kamuoyuna duyurulması,
II- Fuar alanının ve standların hazırlanarak donatılması, elektrik tesisatının
kurulması, ışık spotlarının takılması ve firma adının yazılması,
III- Danışma bürosu hizmetlerinin sağlanması,
IV- Fuar alanı içinde güvenliğin sağlanması ve temizlik hizmetlerinin
yerine getirilmesi (Standların içini temizlemekle müşteri yükümlüdür.),
V- Fuar kataloğunun bastırılması ve ilgili yerlere dağıtılması,
VI- Fuar alanında bulunan tüm şahısların fuar süresince yangın, kötü niyetli
hareketler, infilak ve dahili su baskını risklerine karşı sigortalanması (Fuara
katılacak firmalar ürünlerini kendileri sigortalamak durumundadırlar.)
Madde 8- Kira tutarı dışında kalan ve ancak müşterinin talep etmesi
halinde ücret karşılığında yerine getirilecek hizmetler şunlardır.
A. Telefon görüşmeleri,
B. İkram hizmetleri,
C. Fuar kataloğu ilanı
D. Ek stand malzemeleri
Madde 9- Standın iç dekorasyonunu müşteri, masraflarını karşılayarak
kendisi yaptırır. Fuarın açılışından kapanışına kadar kendi standında teknik
ve ticari bilgi verecek nitelikte bir eleman bulundurmak da müşterinin
yükümlülükleri arasındadır.
Madde 10- Fuar 26 – 28 Mayıs 2022 tarihlerinde saat 10:00-18:00 arası
açık kalacaktır. Fuar boyunca stand ve sergilenecek ürünlerin üzeri
kapatılmamalı ve fuar görevlileri standlarda bulunmalıdır. Sergilenen
ürünler 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 17:00'dan sonra kaldırılabilir.
Açılış saatlerinde değişiklik yapılabilir.
Madde 11- Fuar alanının boşaltılması 29 Mayıs 2022 Pazar günü 12:00’a
kadar bitirilmiş olacaktır. Bu süre içerisinde boşaltılmayan mallar ve
malzemeler HKF görevlileri tarafından fuar alanı dışına çıkartılabilir.
Bunun için müşteriye önceden uyarıda bulunulmayacaktır. Doğacak
zararlar ve yapılacak her türlü harcamaların ödeme yükümlülüğü müşteriye
aittir.

Madde 12- HKF tarafından üstlenilen fuar organizasyonunun tamamı veya
bir bölümü zorlayıcı sebeplerle (Force major) imkansızlaşabilir (Hükümet
ve resmi makamların müdahaleleri ile savaş, grev, ayaklanma, karantina,
salgın hastalık, kargaşalık, tabii afetler, HKF'nin iradesi dışında kalan
durumlar). Yukarıda yazılan sebeplerden birinin meydana gelmesi halinde
HKF hiç bir yükümlülük taşımaz.
Madde 13- Başvuru formunu imzalayan müşteri, katılma koşullarına ve
hazırlanan fuar takvimlerine aynen uymakla yükümlüdür.
Madde 14- Sözleşme imzalandıktan sonra katılımcının sözleşmeyi
feshetmesi veya kendisine ayrılmış olan stand alanını küçültme talebinde
bulunması mümkün değildir. Stand alanının 20 Aralık 2021 tarihine kadar
iptal edilmesi halinde katılımcı firma toplam stand kirasının yüzde 65'ine
denk gelen miktarını, 20 Aralık 2021 tarihinden sonra ise tamamını
ödemekle yükümlüdür.
Madde 15- Müşteri kiraladığı standı sergilediği ürün ve/veya hizmetin
perakende satışını yapmak üzere kullanmayacağını, fuar esnasında her ne
sebeple ve her ne şekilde olursa olsun perakende satış yapmayacağını ve
kiraladığı standı hiçbir şekilde başvuru anında beyan ettiği mal yada
hizmetin dışında herhangi bir mal yada hizmet için kullanmayacağını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Müşterinin; birinci bentte belirtildiği şekilde herhangi bir eyleminin tespit
edilmesi halinde HKF'nin müşteriyi derhal fuar dışı bırakma hakkı vardır.
Bu durumda dahi Müşteri, fuar katılım ücretinin tamamını ödemekle
yükümlüdür. İşbu halde; müşterinin fuar dışı bırakılmış olması nedeni ile
HKF'den herhangi bir tazminat talebinde bulunma hakkı olmayacaktır.
Madde 16- MUACCELİYET-FAİZ ŞARTI; Ödemeler başvuru formunda
belirtildiği gibi olup, herhangi bir sebeple ödemenin gecikmesi halinde
taksitlendirilmiş alacağın tamamı hiçbir ihtara gerek kalmadan muaccel
hale gelecektir.
A. Muaccel hale gelen yabancı para cinsinden alacakları HKF muaccel
hale geldiği günden itibaren TL’ye çevirerek tahsilini isteyebileceği gibi,
yabancı para cinsinden de isteme seçimlik hakkına sahiptir.
B. Muaccel hale gelmiş alacakların tahsilinde temerrüd anından tahsili
anına kadar TL cinsinden alacaklar için aylık %10, döviz cinsi alacaklar
için aylık %3 gecikme faizi uygulanacaktır.
Madde17- ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ; Bu anlaşma taraflar arasında
bu konuda varılmış bütün mutabakatı kapsar ve yazılı ya da sözlü eski
bütün öneri beyan ve mutabakatların yerine geçer. Bu anlaşma
değişiklikleri yazılı olacak ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından
imzalanacaktır.
Madde 18- ANLAŞMANIN BÖLÜNEBİLİRLİĞİ; Bu anlaşmanın
herhangi bir maddesinin tamamı ya da bir kısmının geçersiz olduğu
konusundaki bir mahkeme tespiti diğer hükümlerin uygulanabilirliğini
etkilemeyecektir.
Madde 19- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ; Tarafların sözleşmenin sona
ermesi tarihinden önce işbu sözleşmeden doğmuş hak ve borçlarını
etkilemez. Bu sözleşmenin belirtilen şartlar altında sona ermesi halinde
HKF MÜŞTERİ’ye karşı bir yükümlülük altında olmayacağı gibi
MÜŞTERİ de HKF den tazminat zarar ziyan kar mahrumiyeti vesair
herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Madde 20- DELİL ŞARTI; Bir uyuşmazlık halinde tarafların sunacakları
belgelerin birbiriyle çelişmesi durumunda HKF Fuarcılık A.Ş.’nin kayıtları
esas alınacaktır.
Madde 21- YETKİ ŞARTI; İşbu sözleşmenin uygulanmasında ortaya
çıkacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İstanbul İcra
Daireleri yetkilidir.
Madde 22- Başvuru formu anlaşma koşullarının bir parçası olup, anlaşma
koşullarının imzalanmasıyla sözleşme tamam olur.
Madde 23- İşbu anlaşma 23 maddeden oluşmaktadır.

Ön sayfada işaretlediğimiz fuara katılmak istediğimizi, bu 2 sayfalık başvuru formunda öngörülen tüm şartlardan haberdar olduğumuzu
ve bu şartları kabul ettiğimizi belirtiriz.
Yetkili İsim

Firma Kaşesi ve İmzası

HKF Fuarcılık A.Ş.

Tarih :
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

