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1. Organizatör

(1) Fuarın taşıyıcısı MÜSIAD Hessen e.V. derneğidir
(2) Organizatör / Fuar yöneticisi firma Ajans B, Hakan Yazanel‘dir.

2. Kayıt

(1) Kayıt formu doldurulup yetkili kişi imzası ve kaşelenmiş bir şekilde, E 
Posta yolu ile info@musiadmesse.de veya anmeldung@musiadmesse.
de adresine gönderilerek Fuar kayıt işlemi gerçekleştirilmiş olur.  Bu 
yazılı başvuru ile organizatöre fuar alanında stant açmak sureti ile yer 
alacağınızı beyan etmiş bulunursunuz. 

(2) Kayıt formunun gönderilmesi, fuar sözleşmesinin gerçekleştiği 
manasına gelmez, ancak organizatör tarafından gönderilecek kabul 
teyidi veya fatura sonunda sözleşme meydana gelir. 

(3) Katılımcının koşullar sunması veya  bu Koşulları kabul etmemesi kabul 
edilmez, bu durum başvurunun reddedilme sebebidir. 

(4) Birden fazla katılımcı ortak stant kuramaz
(5) Kayıt başvurusunda bulunanlar bu genel katılım şartnamesini, fuar 

genel kurallarını ve teknik yönergeleri kendisi ve istihdam edeceği 
personeli için bağlayıcı olduğunu kabul eder.

(6) Yasalarla belirlenen çevre koruma, yangından korunma, kaza önleme 
ve fiyat etiketleme gibi iş ve ticari düzenlemelere uyulması zorunludur. 

(7) Asgari Stant boyutları geçerlidir: Saf zemin alanı en az 12 m².

3. Yetkilendirme, Değişiklikler/ Mücbir Sebep

(1) Organizatör tarafından verilen onay stant için belirleyici ve bağlayıcıdır. 
(2) Organizatör, kapasite, amaç ve hedefleri doğrultusunda başvuruları 

reddetme hakkına sahiptir. 
(3) Rekabet koruma teklif edilemeyeceği gibi taahhüt de edilemez
(4) Başvuru kabul onayı, kabul şartlarının tamamen veya kısmen ortadan 

kalkması veya kalkacak olması durumunda organizatör tarafından iptal 
edilebilir.

(5) İki ödeme ihtarına rağmen ödeme yapılmaması durumunda organizatör 
sözleşmeyi sonlandırma yetkisine sahiptir. Bu durumda meydana gelen 
zararın tazmini için genel bir fatura yazılacaktır. Faturanın miktarı bu 
şartnamenin altıncı paragrafı iki nolu maddesinde belirtilmiştir.  

(6) Katılımcı firma tarafından sunulan hizmet veya ürünlere karşı yasal 
şikayet olması durumunda fuar organizatörü gerekli tedbirleri almaya 
yetkilidir. Organizatör gerekli gördüğü takdirde sözleşmeyi fesh etme 
yetkisine sahiptir.

(7) Öngörülemeyen, olağanüstü hallerin planlamayı aksatması durumunda 
organizatör, fuarın bir kısmını iptal etme, tamamen iptal etme, ileri bir 
tarihe erteleme hakkına sahiptir. 

(8) Mücbir sebeplerden, olağanüstü hava koşullarından veya ilgili mercilerin 
talebi ile fuar iptal edilir veya kapatılırsa stant kirası ve katılımcıya ait 
masraflar organizatöre eksiksiz ödenmek zorundadır. Bu durumda 
meydana gelen zararın giderilmesi talep edilemez.

(9) Fuar organizatörü, fuarın katılımcıya katkısı olmayacağı kanaati ve 
yeterince katılımcı olmaması durumunda fuarın başlamasına iki ay 
kalana kadar iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda başvuru sahibi 
herhangi bir maliyete katlanmayacak ancak zararın tazminini de talep 
edemeyecektir. 

4. Ödeme Koşulları

(1) Fiyatlara KDV dahil değildir.
(2) Kayıt işleminin ardından veya katılım onayının alınmasıyla, katılım 

maliyetlerinin% 50‘si ödenmelidir. Fuarın başlamasına dört hafta kala, 
kalan% 50 ödenecektir. Faturalar on gün içinde ödemeye tabidir.

(3) Son ödeme tarihlerine kesinlikle uyulmalıdır. Fatura tutarlarının 
zamanında ve tam olarak ödenmesi, sergi alanlarının satın alınması ve 
katılımcı kimliklerinin verilmesi için bir ön koşuldur. Bu düzenlemeden 
herhangi bir sapma olması durumunda, herhangi bir erteleme yapılamaz. 

(4) Fatura adresinde veya fuar alanında veya ekipmanın rezervasyonunda 
müteakip değişiklikler, faturalamaya kadar ve organizatöre yazılı olarak 
yapılacak başvuru ile mümkündür. Faturalamadan sonra yapılacak 
değişim ve fatura başına 50,00 Euro işlem ücreti tahsil edilir.

(5) Faturalamadan sonra belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmadığı 
takdirde, ödeme hatırlatması gönderilecektir. Her hatırlatma için  20,00 
Euro ücret talep edilecektir. 

GENEL KATILIM ŞARTNAMESİ 
(6) İkinci hatırlatma ile gecikme faizi ve hatırlatma ücretleri ödenmelidir. 

Hatırlatma ücreti 50 Euro‘dur. Temerrüt miktarı % 8‘dir. 

5. Stant Tahsisi

(1) Stant tahsisi tüm bilgi ve isteklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesinden 
sonra gerçekleşir.

(2) Katılımcının özel istekleri mümkün olduğunca dikkate alınır. 
(3) Mevcut toplam talep gereksinimlerin karşılanması ve fiili mevcut 

uygulama ve yerleşim planındaki sapmalar katılımcıya iptali hakkı 
vermez.

(4) Katılımcı kendisine tahsis edilen standı kısmen veya tamamen 
kiralayamaz, devredemez, üçüncü şahıslara terk edemez veya 
değiştiremez.

(5) Stantların tahsisi, genellikle stant numarasının tescil ve ilan edilmesi 
ile aynı zamanda yazılı olarak katılımcıya bildirilir. Şikayetler stant 
tahsisinin bildiriminden itibaren 8 gün içinde yazılı olarak organizatöre 
yapılmalıdır. 

(6) Katılımcı, teknik nedenlerden ötürü, tahsis edilen standın hafif bir 
kısıtlama veya uzatmanın gerekli olduğu gerçeğini hesaba katmalıdır. 
Bu, stant kira bedelini azaltmaya veya arttırma hakkını vermez. Bu, 
bitmiş veya sistem standı olarak açıkça beyan edilen standlar için 
geçerli değildir.

(7) Katılım onayını verdikten sonra, sergi yönetimi, onayı verilen yer dışında 
bir sergi alanı tayin edebilir veya genel resmi korumak için fuar alanı 
yönetiminin sunduğu sergi alanının tamamlanmamış olması durumunda 
gerekli olması halinde bildirilen alanı kaydırabilir. 

(8) İlgili resmi gereklilikler söz konusu olduğunda, organizatör, kayıtlı ve 
/ veya onaylanmış sergi alanını, en fazla Rezervasyon yapılan alanın 
% 10‘u kadar değiştirebilir veya belirlenen alanı kaydırabilir.  Her iki 
durumda hasar talep edilemez. 

6. Çekilme / Sözleşmenin İptali

(1) Bağlayıcı başvuru veya sözleşme yapıldıktan sonra katılımcının istisnai 
olarak sözleşmeyi kısmen veya tamamen tek taraflı olarak feshetmesi 
durumunda, organizatör katılımcıya zararını tazmin edecek götürü bir 
fatura yama hakkına sahiptir

(2) Tazminat miktarı sözleşmenin feshinin yazılı olarak organizatöre 
bildirildiği tarihe göre belirlenir. Tazminat oranının % lik cinsinden 
miktarı, sergi yönetiminin sözleşmeyi yapma hakkına sahip olduğu 
ücretler anlamına gelir:

a. Fuarın ilk gününden üç aydan kısa bir süre önce feshedilmesi 
durumunda: %100 Tazminat 

b. Fuarın ilk gününden üç ay veya daha önce feshedilmesi durumunda: 
%50 Tazminat talep edilir.

(3) Toplu ödeme tazminine ek olarak, katılımcı, talebi üzerine, önceden 
verilmiş olan siparişlerden kaynaklanan masrafları tazmin etmekle de 
yükümlüdür.

(4) Katılımcı, fuar organizatörünün sabit oranlı tazminattan daha düşük bir 
hasarı olduğunu ispatlaması durumunda, düşük olan zararı ödemekle 
yükümlüdür.

(5) Geri çekme veya iptal başvurusu sadece yazılı olarak yapılabilir.
(6) Sözleşmenin feshi veya iptali, organizatörün sadece yazılı onayı ile 

yasal olarak geçerlidir.
(7) Fuar organizatörünün onayı ile kiralanan stant başka şekilde üçüncü 

şahıslara kiralanabilir. 3. Şahıslara başka şekilde kiralanmayan stant 
organizatör tarafından fuarın yararına başka katılımcıya devredebilir 
veya doldurabilir. Katılımcı bu durumda stant kirasından herhangi bir 
indirim talep edemez. Dekorasyon ve doldurma masrafları katılımcı 
tarafından ödenir. 

 
7. Katılımcı Rehberi

(1) Katılımcılar kayıt formunda belirttikleri isme göre aşağıdaki belirtilen 
uygulamalarda alfabetik sıralamaya göre ücretsiz olarak yer alacaklardır.

a.) Fuar gazetesi (şirket adı, adresi, telefon, faks, e-posta, internet adresi)
b.) www.musiadmesse.de adresinde katılımcı veri tabanında (şirket adı, 

adres, ana sayfası linki) yer alacaktır.
(2) Katılımcılara ayrıca kayıt ve reklam seçenekleri de sunulur.  



8. Kurulum ve Toplama

a) Katılımcıların (Montaj)Kurulum  Süresi

(1) 12.04.2019 Cuma günü saat 8:00- 19:00 arası kurulum yapılır.  
(2) Yukarıda belirtilen montaj süresi içerisinde hal de çalışma 

gerçekleştirilebilir. Genel güvenlik nedeni ile belirtilen saatler dışında 
hal kapalı olacaktır. Montaj süresi içerisinde hale araç girişi imkanlar 
dahilinde sağlanır. 

(3) 12.04.2019 Cuma günü saat 12 :00 ye kadar montajı başlamamış olan 
standlar masrafları katılımcıya ait olmak üzere organize tarafından 
kurulur ve dekore edilir. Katılımcı bu durumda tazminat talep 
edemeyeceği gibi stant kira bedeli ve diğer yükümlülükleri ortadan 
kalkmaz.

(4) Hazır sistem stant siparişi vermiş olan katılımcılar, 12.04.2019 Cuma 
günü saat 12.00- 19:00 arası standlarını dekore edebilir. 

b) Katılımcıların (Demontaj) Toplama Süresi:

(5) 14.04.2019 Pazar son fuar günü saat 17.00 – 24.00 arası stantlar 
toplanır

(6) Hiçbir stant fuar bitmeden tamamen veya kısmen toplanamaz.
(7) Standlar, fuarın bitiminden sonraki belirtilen toplama zamanında süpürge 

temizliği yapılacak şekilde teslim edilecektir. Yapıştırıcı, yapışkan 
artıkları ve kirler, katılımcı veya kendi stant kurucusu tarafından kendi 
masrafları ile kaldırılacaktır. Aksi takdirde temizlik parası katılımcıya 
fatura edilecektir.

(8) Katılımcı tarafından getirilen değerli eşyalar, malzemeler, teknik 
ekipman, reklam malzemeleri (Broşür, dekorasyon, diz üstü bilgisayar, 
tablet, kalem, anahtarlık vs) son fuar günü 14.04.2019 Pazar günü 
saat 17:0 da toplanmalıdır. Demontaj işlemi başladığı andan itibaren 
organizatör hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir. 

(9) Belirtilen süre içerisinde toplanılmayan standlar, sergi ürünleri masrafları 
ve sorumlulukları katılımcılara ait olmak üzere çöpe atılacak veya 
depolanacaktır.

(10) Müteahhit firmaların stant alanları ve kiralama malzemesi uygun 
koşullarda iade edilecektir. Stant ekipmanlarına, duvarlara, zemine ve 
alana zarar veren katılımcılardan zararlar tazmin edilecektir.

9. Fuar Süresi

(1) Fuarın açılış saatleri aşağıdaki gibidir:
(2) Cumartesi, 10:00 - 18:00
(3) Pazar, 10:00 - 17:00
(4) Aksi bildirilmedikçe etkinlik süresince, fuar başlamadan bir saat önce 

salon açılacak ve fuar bitiminden bir saat sonra kapanacaktır.

10. Stant Kullanımı

(1) Katılımcı, fuarın tüm çalışma saatleri boyunca fuar standını yeterli 
personel ile yeterli şekilde açık tutmak ile yükümlüdür. 

(2) Stant kullanım şartına uymayan katılımcıya stant kira bedelinin %25 i 
ve 500,00 Euro dan az olmamak kaydı ile sözleşme cezası uygulanır. 
Katılımcı gelecekteki fuarlarda öncelikli yer alma hakkını da kaybeder. 

 
11. Fuar Yönetiminin reklam faaliyetleri, fotoğraf çekimi, film çekimi, 
video kaydı 

(1) Fuar yönetimi, fuar katılımcısı ve ziyaretçi reklamı ile ilgili olarak 
(broşürler, ticari fuarlar, reklamlar, posterler, internet vb.) Katılımcıların 
ismini ve firma logosunu kullanma hakkına sahiptir. Katılımcıdan bu 
amaçla şirket yazı ve logosu elektronik biçimde bir dosya sunması 
istenebilir.

(2) Fuar yönetimi Fuar alanında bulunacak olan ses sistemi ile ilan verme 
ve anons etme hakkına sahiptir. 

(3) Fuar yönetimi, fuara ait, fuarın ve sergi standlarının fotoğraflarını veya 
film görüntülerini çekme ve basın bültenleri için kullanma hakkına 
sahiptir. Katılımcı bu duruma itiraz etme hakkına sahip değildir.

(4) Fuar salonunda ve fuar alanında ancak Fuar organizasyonu tarafından 
yetkilendirilen ve gerekli kimlik kartına sahip kişiler tarafından video ve 
fotoğraf çekimi yapılabilir.

(5) Ayrıca, fuar yönetimi, katılımcıya kendi standının profesyonel 
fotoğraf veya film kayıtlarını almalarını veya bir fotoğrafçı tarafından 

gerçekleştirmelerine izin verebilir. Bu izin, fotoğraf veya film ekibinin 
açılış saatlerinin dışında da sergi alanlarına erişimi de içerebilir. 

(6) Başka katılımcıların standlarının video veya fotoğraf çekimi yapılamaz, 
yapılması durumunda fuar yönetimi bu çekimleri talep edebilir, hukuki 
yollara başvurabilir.

(7) Fuar yönetimi, fuar stant, sergi ürünlerinin fotoğraf ve video kayıtlarını 
yapma ve bunları reklam amaçlı veya genel basın bültenlerinde 
kullanma hakkına sahiptir.

12. Sorumluluk, Sigorta

(1) Katılımcı, sergi alanlarındaki binalara ve sergi alanlarına ve tesislerine 
verilen hasarlar da dahil olmak üzere, sergiye katılımı nedeniyle üçüncü 
kişilere vereceği tüm zararlardan sorumlu olacaktır.

(2) Sergi yönetimi, sergilenecek ürünlerin montajı, teslimi ve toplanması 
demontajı ile birlikte kişisel yaralanma ve maddi hasar için bir sorumluluk 
sigortasının da dahil edilebileceği bir fuar sigortasının yapılmasını 
açıkça önermektedir.

(3) Fuar yönetimi, yasal hükümlere uygun olarak esas sözleşme 
yükümlülüklerinin ihlali nedeniyle sorumludur. Oldukça ihmalkar 
veya kasıtlı davranıştan suçlu olmadıkları sürece, sadece tipik olarak 
meydana gelecek ve öngörülebilecek hasarlardan sorumludurlar.

(4) Diğer tüm durumlarda, fuar yönetimi, yasal temsilcilerinden biri veya üst 
düzey bir vekil tarafından kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanıyorsa, 
sorumludur. Yaralanma veya sağlığın zarar görmesi sonucu ortaya çıkan 
hasar yasal düzenlemelere tabidir. Aksi halde görev ihlali nedeniyle 
tazminat talepleri hariç tutulur.

(5) Fuar yönetimi sergilenen malların, reklam malzemelerinin ve değerli 
eşyaların yanı sıra stant inşaat malzemelerinin zarar ve ziyanı için hiçbir 
sorumluluk kabul etmez. Bir sigortanın yapılması kesinlikle tavsiye edilir.

13. Sözlü Anlaşmalar

(1) Tüm sözlü anlaşmalar, bireysel izinler ve özel düzenlemeler ancak fuar 
yönetimi tarafından yazılı olarak onaylandıktan sonra geçerlidir

14. Kullanma Talimatı

(1) Fuar alanı talimatlarına katılımcılar harfiyen uymakla yükümlüdür. 
(2) Salonlarda ve fuar alanında geceleme yapmak yasaktır. Katılımcı, diğer 

katılımcıların hak ve hukuklarını dikkate almakla yükümlüdür, düzeni 
ihlal etmemek ve ideolojik, politik veya diğer olağan dışı amaçlar için 
katılımını kötüye kullanmamakla yükümlüdür.

(3) Fuar yönetimi çalışanları, fuar yönetimi adına katılımcı standına 
istedikleri zaman girebilir.

15. Güvenlik Kuralları

(1) Salonda planlanan tüm çıkışlar ve koridorlar tam genişlikte açık 
tutulmalıdır. Çıkışlar kapatılmamalı belirsiz hale getirilmemelidir.

(2) Bilgi standları veya masaları doğrudan giriş, çıkış veya merdiven 
önlerine kurulamaz. Işık, hoparlörler veya diğer teknik ekipman sadece 
organizatör tarafından çalıştırılabilir. 

(3) Elektrik, su ve diğer enerji sadece Fuar yönetiminin ön izni ile tüketilebilir. 
(4) Tehlikeli ve patlayıcı maddeler sergi alanlarına getirilemez.
(5) Salonlarda WLAN ve lazer ekipmanının kullanılması onay gerektiriyor. 

Lazer ekipmanının dış mekanlarda çalışması genellikle yasaktır.

16. Diğer Hükümler

(1) Katılımcının fuar organizatörüne karşı tüm iddiaları fuarın bitmesine 
mütakip 3 ay içerisinde zaman aşımına uğrar. 

(2) Çok sayıda katılımcı bir standı birlikte kiralarsa, her biri müştereken ve 
müteselsilen sorumludur.

(3) Bu sözleşme Alman yasalarına tabidir. Bu katılım koşullarında aksi 
belirtilmedikçe „Genel Kurallar „ ve „Teknik Kurallar“ geçerlidir.

(4) Ambalaj malzemelerinin, kutuların ve diğer malzemelerin depolanması 
için, katılımcılara özel odalar temin edilebilir. Sergi salonlarında ve 
güvenlik bölgelerindeki bu malzemelerin depolanmasına itfaiyenin 
düzenlemesine ve yasalara göre izin verilmemektedir.

(5) Bu sözleşmede gecen Kurallar anlaşılmaması veya yanlış yorumlanması 
halinde Sözleşmenin Almancası Geçerlidir.

(6) Bu sözleşmeyle ilgili tüm hukuki ihtilaflarda yargı yeri Berlin‘dir.
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