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KATILIMCI KILAVUZU 

(Teknik Hizmetler & Kurallar) 

Sayın Katılımcılarımız; 

“PacK FAIR TÜRKİYE” AMBALAJLAMA PAKETLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI” na katılımınız için teşekkür 

ederiz. 

Amacımız, sizlere bir dizi profesyonel hizmet vererek bu fuarda ki amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmaktır. 

Türkiye genelinde COVID – 19 kapsamında alınan tüm tedbirler uygulanacaktır. Önümüzdeki dönemlerde yeni 

gelebilecek ve/veya değişebilecek kısıtlamalar - kurallar sürekli olarak takip edilmeli ve uygulanmalıdır. 

 

GLPLATFORM FUARCILIK; “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” ile işçi sağlığı ve 

güvenliği talimatları başta olmak üzere, fuar ile ilgili hiçbir yasal mevzuatı yeniden yorumlamamakta ve/veya 

değiştirmemektedir. Sizlere uygun çalışma koşulları oluşturmak, can ve mal güvenliği sağlamak amacıyla iş programı 

oluşturmakta ve gerekli bazı kuralları yeniden hatırlatarak “teknik hizmet talep formlarını” kullanımınıza sunmaktadır. 

 

Fuar alanına girişiniz ile fuar alanından ayrılışınıza kadar sürecek tüm iş ve işlemleriniz için her türlü sorumluluğun ve 

yaptırımların tarafınıza ait olduğunu hatırlatırız. 

 

Sorunsuz bir fuar dönemi geçirmek amacıyla; “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” nu sizlere 

profesyonel hizmet vermekte olan “stant yapı firmanız ve diğer hizmet sağlayıcılarınız” a da ulaştırmanızı önemle 

hatırlatırız. “Stant yapı firmanız ve diğer hizmet sağlayıcılarınız” sizleri temsile yetkili olarak fuar alanında bulunmakta 

ve alandan ayrılana kadar tarafımıza karşı sizin adınıza sorumluluklar almaktadır. 

 

Özellikle, fuar montaj ve demontaj aşamaları sırasında çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunmaktadır. Buna 

bağlı olarak; “Katılımcı Firmalar” hem güvenlik hem de işçiler ve stant yapıları için “RİSK” oluşturacak eylemlerden 

kaçınmalıdır. “Katılımcı Firmalara” “TÜM RİSKLER” için (3. kişilere gelecek zararlar – yükleme, boşaltma ve nakliye, 

hırsızlık – kaza ve hasarlar vb. için) “ SİGORTA” yaptırmaları önerilmektedir. 

Fuarımıza katılımınızın başarılı olması dileğiyle,  
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1. ÖNEMLİ NOTLAR 

 

1..1. “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)”, “FUAR KATILIM SÖZLEŞMESİ” 

nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

1..2. GLPLATFORM FUARCILIK; “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & Kurallar)” ile İş 

Sağlığı ve Güvenliği Talimatları başta olmak üzere fuara konu hiçbir kanunu yeniden yorumlamamakta 

veya değiştirmemektedir. “Katılımcı Firmalara” uygun çalışma koşulları oluşturmak, can ve mal 

güvenliği sağlamak amacıyla iş programı oluşturmakta ve gerekli kuralları yeniden hatırlatarak “Teknik 

Hizmet Talep Formlarını” kullanımınıza sunmaktadır. 

1..3. Lütfen; fuarla ilgili olarak yapılması gereken ödemeler, başvurular, alınması gereken izinler ve eklerde 

yer alan teknik formların son başvuru tarihlerini geçirmeyiniz. 

1..4. GENEL GÜVENLİK NEDENİYLE, fuar alanı girişlerinde kullanılmak üzere tarafınıza teslim edilen 

“KATILIMCI KARTLARINI” yanınızda bulundurunuz. Fuar alanına kartsız giriş yapılmayacaktır. 

1..5. Tüm hazırlıklarınızı aşağıda verilen “FUAR ÇALIŞMA PROGRAMI” ve kurallara göre yapınız. 

1..6. Sorunsuz bir fuar dönemi geçirmek amacıyla; “KATILIMCI KILAVUZU (Teknik Hizmetler & 

Kurallar)” nu sizlere profesyonel hizmet vermekte olan stant yapı firmanız öncelikli olarak, fuarla ilgili 

hizmet aldığınız tüm firmalara ulaştırmanızı önemle hatırlatırız. Stant yapı firmanız ve çalışanlarınız ya 

da hizmet aldığınız diğer firmalar sizleri temsile yetkili olarak alanda bulunmakta ve yerleşimden 

toplanma sürecine kadar verdiği hizmet çerçevesinde tarafımıza karşı sizin adınıza sorumluluklar 

almaktadır. 

1..7. Fuar alanına gelerek “Yer Teslim Formu (FORM: 4)”nu imzaladıktan sonra çalışmalara başlayan kişiler 

“Katılımcı Firmaları” temsile yetkili olarak kabul edilmektedir. Bu kişilerin “Katılımcı Firmalar”  

tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını “GLPLATFORM FUARCILIK” 

araştırmak zorunda değildir. “FORM: 1 – Stant Yüklenicileri / Çalışanları Bilgi Formu” nu 

kullanarak yetkilendirme yapabilirsiniz. 

1..8. “Katılımcı Firmaların” can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi, fuarın aksaklıklar yaşanmadan 

gerçekleştirilebilmesi için tüm kurallara ( Yürükte Olan Tüm Yasal Mevzuat ve Katılımcı Kılavuzu 

İçerisinde Yer Alan Kurallar) uyulması zorunludur. 

1..9. “Katılımcı Firmalar” tarafından alanda kullanılan ve/veya bulundurulan bütün araç – gereçlerin 

kullanım amacına uygun olması, yasalarca gerekli görülen güvenlik özelliklerine sahip olması ve gerekli 

eğitimi almış personel tarafından kullanılması gerekmektedir. 

1..10. Fuar alanına giren kişiler gerektiği gibi davranmak, hem fuar merkezine hem de 3. kişilerin mülkiyet ve 

tesislerine saygı göstermek zorundadır. “Katılımcı Firmalar” fuar alanı içerisinde kendisinin, 

çalışanlarının ya da kendisine hizmet veren kişilerin sebep olduğu tüm kaza ve fiziksel hasarlardan da 

sorumludur. 

1..11. Fuar montaj ve demontaj aşamaları sırasında çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunacağı 

göz önünde bulundurulmalıdır. Buna bağlı olarak; “Katılımcı Firmalar” hem güvenlik hem de işçiler 

ve stant yapıları için “RİSK” oluşturacak eylemlerden kaçınmalıdır. “Katılımcı Firmalara” “TÜM 

RİSKLER” için (3. kişilere gelecek zararlar – yükleme, boşaltma ve nakliye, hırsızlık – kaza ve hasarlar 

vb. için) “ SİGORTA” yaptırması önerilmektedir. 
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1..12. “Katılımcı Firmalar” tarafından verilen hasar fuarın yapılamaması gibi kötü bir sonucu doğurduğunda 

“GLPLATFORM FUARCILIK” tüm kar kaybı ve/veya ödemek zorunda kalacağı tazminatlar için 

hasara neden olan “Katılımcı Firmalara” tazminat davası açma hakkını elinde bulundurur. 

1..13. Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kıvılcım ve toz çıkaran 

kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ ÇIKARACAK 

MALZEMELERİN KESİMİ ve ÇALIŞMA YAPILMASI “işçi sağlığı ve güvenliği” açısından yasaktır. 

STANTLARIN KURULUMUNDA MONTAJI HAZIR MALZEMELERİN KULLANIMI TAVSİYE 

EDİLİR. 

1..14. Stant içerisine “Katılımcı Firmalar” tarafından monte edilecek olan elektrik panolarında KAÇAK 

AKIM RÖLESİ OLMASI ZORUNLUDUR. (KAÇAK AKIM RÖLESİ OLMADIĞI TAKDİRDE 

SİSTEM ÇALIŞMAMAKTADIR.) Kaçak akım rölesi amper değeri 30 mA.  (FORM: 2 kullanarak 

elektrik gücünüzü KW olarak bildiriniz.) 

1..15. Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği LED AYDINLATMA 

elamanlarının kullanılması ZORUNLUDUR. 

1..16. Stant montaj ve demontaj aşamalarında alanınızda oluşacak tüm atıkların (MOLOZLARIN) 

“FUARİZMİR ALANI DIŞINA” atılması “Katılımcı Firmalar” sorumluluğundadır. “YER TESLİM 

TUTANAĞI” ile stant alanınız temiz teslim edilecek ve temiz olarak geri alınacaktır. Temiz 

bırakılmayan ve “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından boşaltılan her stant için 5.000 TL+KDV 

cezai ücret alınacaktır. 

1..17. Fuarın açık olduğu dönemlerde “Katılımcı Firmalar” stant temizliği için genel güvenlik kuralları gereği 

“FUARİZMİR” tarafından belirlenen hizmet sağlayıcıyı kullanmak zorundadır.  

1..18. Yükleme boşaltma hizmetlerinde ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ: 

1..18.1.1. SABİT YÜKLERDE - 2.000 kg/metrekaredir. 

1..18.1.2. HAREKETLİ YÜKLERDE - 1.500 kg/metrekaredir. 

1..19. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuatlara uyulması zorunludur. 

1..20.  “COVID-19 kapsamında önümüzdeki dönemlerde yeni gelebilecek ve/veya değişebilecek kısıtlamalar - 

kurallar sürekli olarak takip edilmeli ve uygulanmalıdır. 
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2. FUAR ÇALIŞMA PROGRAMI 

Aşağıda çalışma programı tarih ve saatler itibariyle verilmiş olup diğer detaylar ve kurallar; bu “KATILIMCI 

KILAVUZU” içerisinde yer almaktadır. 

FUAR ALANI GİRİŞ VE YERLEŞME 

Stant Türleri Tarih Giriş Saati Çıkış Saati 

Özel Stantlar 

(boş zemin 

verilmektedir) 

12 Şubat 2023 09,00 22,00 

13 Şubat 2023 09,00 22,00 

14 Şubat 2023 09,00 
18,00 - Tüm hazırlıklar bitmiş 

olmalıdır. Çalışmaya izin 

verilmeyecektir. 

 

Standart Stantlar 

(GLPLATFORM 

FUARCILIK tarafından 

kurulan hazır stantlar) 

 

13 Şubat 2023 09,00 22,00 

14 Şubat 2023 09,00 
18,00 - Tüm hazırlıklar bitmiş 

olmalıdır. Çalışmaya izin 

verilmeyecektir 

 

FUAR DÖNEMİ 

Kişiler Tarih Giriş Saati Çıkış Saati 

Katılımcılar 

15 Şubat 2023 9,00 18,30 

16 Şubat 2023 9,00 18,30 

17 Şubat 2023 9,00 18,30 

18 Şubat 2023 9,00 
17,00 - toplanma süreci 

başlamıştır. Güvenlik 

önlemlerinizi arttırınız. 

Ziyaretçiler 

15 Şubat 2023 10,00 18,00 

16 Şubat 2023 10,00 18,00 

17 Şubat 2023 10,00 18,00 

18 Şubat 2023 10,00 17,00 

 

FUAR ALANI TOPLANMA VE AYRILIŞ 

Stant Türleri Tarih Giriş Saati Çıkış Saati 

Özel Stantlar 

18 Şubat 2023 18,00 * 

19 Şubat 2023 * 22,00 

20 Şubat 2023 09,00 18,00 

Standart Stantlar 
18 Şubat 2023 18,00 * 

19 Şubat 2023 * 12,00 

Belirlenen tarih ve saatlerde alandan alınmayan stantlar ve ürünler terk edilmiş sayılacaktır. 

Kalan malzemeler, maliyetleri “Katılımcı Firmalara” ait olmak üzere “GLPLATFORM 

FUARCILIK”  tarafından STANT BAŞINA 5.000 TL+KDV CEZAİ ÜCRETLE alandan 

uzaklaştırılacaktır. 
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3. HOLLERE AİT TEKNİK BİLGİLER 

Standınız ve çevresi ile ilgili olarak; aşağıda verilen teknik bilgiler ile ilgili sorularınızı ve/veya taleplerinizi 

info@glplatformfuar.com  adresine iletebilirsiniz. 

 

 

 

TEKNİK BİLGİLER HOL – B 

TAVAN YÜKSEKLİĞİ 

10 - 12 metre 

İzin verilen stant yüksekliği maksimum 6.00 metredir. Batar kat 

altlarında yer alan stantlarda 3.00 metredir. Tavanlardan destek almak ve 

asım yapmak yasaktır. 

ZEMİN TAŞIMA KAPASİTESİ 

2.000 kg / m2  

Hareketli yük - 1.500 kg / m2 

Tek nokta yüklemesine izin verilmemektedir. Yük alana yayılmalıdır. 

Özellikle zeminde bulunan tesisat kanalları (saçtan imal edilmiştir) 

üzerine gelen yükler için önlem alınmalıdır. 

YÜK KAPILARI ÖLÇÜLERİ 
Maksimum - 650 * 650 cm Tüm kapı ölçüleri ve yerleri YERLEŞİM 

PLANI üzerinde verilmiştir. 

ACİL ÇIKIŞ KAPILARI 

YERLEŞİM PLANI üzerinde gösterilmiştir. 

Sürekli ulaşılabilir olmalıdır. Stant alanınız içerisinde kalıyor ise 

LÜTFEN ulaşılabilir olduğunu kontrol ederek stant uygulamasını 

yapınız. 

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ 

YERLEŞİM PLANI üzerinde gösterilmiştir. 

Otomatik yangın söndürme sistemi vardır. Ayrıca alan genelinde bulunan 

Yangın Dolapları sürekli ulaşılabilir olmalıdır. Dolaplar stant alanınız 

içerisinde kalıyor ise LÜTFEN ulaşılabilir olduğunu kontrol ederek stant 

uygulamasını yapınız. 

TEKNİK 

BAĞLANTI 

NOKTALARI 

Zeminde yer alan kanallar ve/veya kapaklar kullanılmaktadır. 

Stant çalışmanıza başlamadan önce (özellikle zemin döşemesi yapıyor 

iseniz) Elektrik – su/atık su – basınçlı hava – telefon/internet 

kablolarınızın zeminden çıkarılmış olduğunu LÜTFEN KONTROL 

EDİNİZ. 

GENEL AYDINLATMA SİSTEMİ Tavanda yer alan armatürler ile aydınlatma yapılmaktadır. 

ISITMA SOĞUTMA SİSTEMİ Tavanda yer alan kanallar ile sağlanmaktadır. 

mailto:info@glplatformfuar.com
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4. STANT TASARIM ve UYGULAMA SÜRECİ 

  

4..1. Genel Kurallar: 

4..1.1. COVID – 19 kapsamında açıklanan kurallar ve önlemlere uygun davranılmalı ve yeni gelebilecek 

olan uyarılar ve/veya kurallar sürekli takip edilmelidir. 

4..1.2. COVID – 19 kapsamında stant tasarımından başlayarak stant uygulaması ve demontajına kadar 

sürecek olan tüm aşamalarda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

4..1.3. Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin MAKSIMUM % 40’ı kapatılabilir. Bu 

durum sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir. 

4..1.4. YER TESLİM TUTANAĞI (FORM: 4) almadan çalışmaya başlamayınız. 

4..1.5. Stant alanınızın yerinden ve stant ölçülerinizin doğru olduğundan emin olunuz. Bu konuda teknik 

destek isteyebilirsiniz. 

4..1.6. YER TESLİM TUTANAĞI (FORM: 4) ile alanınızı teslim etmeden alandan ayrılmayınız. 

4..1.7. Yürürlükteki İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kurallarına uyunuz. Kişisel koruyucu donanımların 

kullanılması zorunludur. Kullanılan alet, makina ve cihazların periyodik kontrollerinin yapılmış 

olduğu kontrol edilmeli ve ehliyetsiz kişilerin kullanmasına izin verilmemelidir. İlgili konuların 

takibi “Katılımcı Firmaların”  sorumluluğundadır. 

4..1.8. “Katılımcı Firmalar”   fuar alanı içerisinde kendisinin, çalışanlarının ya da kendisine hizmet 

veren kişilerin sebep olduğu tüm kaza ve fiziksel hasarlardan da sorumludur. 

4..1.9. Yükleme – Boşaltma kurallarına uyunuz. 

4..1.10. Koridorları, (gerekli durumlarda kaçış yolu olarak da kullanılmaktadır)  acil çıkış noktalarına 

ulaşan yolları ve yangın dolapları önlerini işgal etmeyiniz. 

4..1.11. Salonlardaki herhangi bir bölgenin (duvarlar, kolonlar, zemin vb.) değiştirilmesi, zarar verilmesi, 

kirletilmesi, lekelenmesi kesinlikle yasaktır. 

4..1.12. Kurulum sırasında ve söküm sonrasında stant atıklarının alandan uzaklaştırılması, zemine dökülen 

yağların, zemine yapıştırılan bantların vb. temizlenmesinden “Katılımcı Firmalar” sorumludur. 

4..1.13. Stant alanında ihtiyaç duyabileceğiniz kiralık ekstra aksesuarların siparişi için; fuar hazırlık 

dönemlerinde fuaye alanında deskler bulunacaktır. 

4..1.14. Salonların içlerinde ve zeminde bulunan rögar kanallarında ve/veya kapaklarında elektrik, su - atık 

Su, basınçlı hava, telefon ve internet hatları mevcuttur. Stantların içerisinde saç kapak olarak 

görünmektedir. (sıra kanal ya da tek kapak olarak) “Katılımcı Firmaların” stant zemininde kalan 

rögar kapağı ulaşılabilir şekilde açık olmalıdır. Aksi halde, “Katılımcı Firmalar” erişim 

sağlamaya yönelik zarar ya da giderler için sorumlu tutulacaktır. Komşu veya çevre stantların 

teknik taleplerinin karşılanması amacıyla “Katılımcı Firmaların” standından teknik hizmetler; 

(elektrik, su, hava, telefon ve internet hatları) çıkabilir ve/veya geçebilir. “Katılımcı Firmalar” ve 

“GLPLATFORM FUARCILIK” bu tesisatların uygun bir şekilde geçmesi için İŞ BİRLİĞİ 

YAPACAKTIR. 
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4..2. Standart Stant İle Katılım: ( GLPLATFORM FUARCILIK tarafından hazırlanan stantlar) 

4..2.1. Standart stant özellikleri ve verilen hizmetlerin açılımı daha sonra “Katılımcı Firmalar” ile 

paylaşılacaktır. 

4..2.2. Standart stant hizmeti “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından “Katılımcı Firmalara” 

kiralık olarak verilmektedir. 

4..2.3. “Katılımcı Firmalar”  kendilerine kiralanan her malzemenin fuarlar sırasında sıklıkla 

kullanıldığının ve her zaman yeni olmak zorunda olmadığının farkındadır. 

4..2.4. “Katılımcı Firmalar” malzeme teslimi sırasında teslim aldığı malzemenin temiz, çalışır ve 

eksiksiz olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür. 

4..2.5. Standın genel yapısına ve panellere hasar verecek müdahaleler (delmek, bir şeyler çakmak ve 

yapıştırmak) kesinlikle yasaktır. Ancak geriye iz ve yapışkan izi bırakmayan, standa zarar 

vermeyen bantlar (fuar sonrası “Katılımcı Firmalar” tarafından temizlenmek koşuluyla) 

kullanılabilir. 

 

4..3. Özel Stant İle Katılım: (Katılımcı Firma ve/veya tedarikçileri tarafından hazırlanan stantlar) 

4..3.1. Stant alanı “Katılımcı Firmalara” boş zemin olarak teslim edilmektedir. 

4..3.2. Stant projelerinin 16 Ocak 2023 tarihine kadar “GLPLATFORM FUARCILIK” teknik ofisine 

(info@glplatformfuar.com) ulaştırılması gerekmektedir. Stant projeleri (görünüş – ölçülendirme – 

statik – elektrik ve tesisat planı – ürün yerleşim planı) stant büyüklüğü ve/veya kullanılan 

materyallere bağlı olarak mimar - inşaat mühendisi onaylı, 3 boyutlu ve ölçülendirilmiş olarak 

onaya sunulmalıdır. 

4..3.3. “Katılımcı Firmalar” her türlü yapıların ve teşhirlerin, kurulum ve söküm süreci dâhil, 

stabilitesinden ve güvenliğinden sorumludur ve istek üzerine kanıt göstermek zorundadır. 

4..3.4. Stant projesinin onaya sunulmuş olması; katılım koşulları ve katılımcı kılavuzu kurallarının 

değiştirileceği anlamına gelmez. Ayrıca; projelerin sunulmuş olması hiçbir durumda 

“GLPLATFORM FUARCILIK” için bir sorumluluğa neden olmaz. Her türlü kurulum, 

sergilenen ürünlerin ve standın statik yüklerine ilişkin sorumluluk ve tüm neticelerinden sadece ve 

sadece “Katılımcı Firmalar” sorumludur. 

4..3.5. Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kıvılcım ve toz 

çıkaran kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ 

ÇIKARACAK MALZEMELERİN KESİMİ ve çalışma yapılması “insan sağlığı ve güvenliği” 

açısından yasaktır. STANTLARIN KURULUMUNDA MONTAJI HAZIR 

MALZEMELERİN KULLANIMI TAVSİYE EDİLİR. 

4..3.6. Maksimum stant yükseklikleri C holü için 6.00 metredir. Batar kat ve restoran altları için 

maksimum yükseklik 3.00 metredir. Yerinizin yüksekliğinden emin değilseniz, “GLPLATFORM 

FUARCILIK” tan (info@glplatformfuar.com) bilgi isteyiniz. 

4..3.7. Fuar alanında minimum stant yüksekliği 2.50 metredir. Bu yüksekliğinin üzerinde (maksimum 

6.00 metre) stant yapan firmalar komşu standa bakan ve onlardan yüksekte kalan tüm cephelerini 

temiz ve beyaza boyanmış olarak yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, bu uygulama 

mailto:info@glplatformfuar.com
mailto:info@glplatformfuar.com
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biçimini “GLPLATFORM FUARCILIK” yapar/yaptırır ve tüm giderlerini ilgili “Katılımcı 

Firmalara” fatura eder. 

4..3.8. Stant yapısında ve sergi ürünlerinde koridor ile birlikte acil kaçış noktalarındaki geçişlerde (insan 

ve araç) engelleyici çıkıntı yapan objeler olmamalıdır. Stant alanı dışına 3. boyutlar da dâhil 

olmak üzere taşmak yasaktır. Stantta kullanılan tüm elamanlar (spot, bayrak, alınlık yazı panosu, 

resim panosu, kabartma yazılar) stant alanı dışına taşamaz. Bu durum nedeniyle ortaya çıkacak 

tüm sorunlardan “Katılımcı Firmalar” sorumludur. 

4..3.9. Acil tahliye, güvenlik ve engelli ulaşımı konularında stant alanı büyüklüğüne bağlı olarak stant 

tasarım ve uygulamasında gerekli düzenlemeler yapılarak önlemler alınmalıdır. 

 

4..4. Zemin ve Tavan Kullanımları:  

4..4.1. Ortak kullanım alanları (koridorlar, yangın geçişleri, yük kapıları vb.) malzeme bırakma alanları 

değildir. Tüm malzemeler stant alanları içerisinde yer almalıdır. 

4..4.2. Fuar alanı tavanına bağlantı ve asım için izin verilmemektedir. 

4..4.3. Fuar alanı zeminde küçükte olsa (özellikle yeraltı tesisat kanalları çevresi) kot farklılıkları 

olacağından önlem alınmalıdır. 

4..4.4. Stantların hiçbir bölümü hol elamanlarına bağlanamaz. Zeminde yapıştırıcı kullanmak, delik 

açmak, vida – çivi çakmak, kolonlara ve duvarlara bağlantı yapmak yasaktır. 

4..4.5. Zeminde bulunan kanallardan size ait olan elektrik kablosu vb. teknik tesisatın çıkarılmış 

olduğundan emin olunuz. Ayrıca; salonların içlerinde ve zeminde bulunan rögar kanallarında 

ve/veya kapaklarında elektrik, su * atık su, basınçlı hava, telefon ve internet hatları mevcuttur. 

Stantların içerisinde saç kapak olarak görünmektedir. (sıra kanal ya da tek kapak olarak) 

“Katılımcı Firmaların” stant zemininde kalan rögar kapağı ulaşılabilir şekilde açık olmalıdır. 

Aksi halde “Katılımcı Firmalar” erişim sağlamaya yönelik zarar ya da giderler için sorumlu 

tutulacaktır. 

4..4.6. “Katılımcı Firmalar” fuar alanı zemininde kaplama malzemesi kullandığı takdirde, bunları 

zemine yapıştırma veya çakma yapamayacağını göz önünde bulundurmalıdır. Zemine halı 

kaplamasını çift taraflı bant ile yapmak mümkündür. Diğer kaplamalar için, stant zemininin bir 

ahşap platform ile döşenmesi ve bunun üzerine kaplama malzemesi uygulaması tavsiye edilir. 

 

4..5. Görünüşler: 

4..5.1. Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin MAKSIMUM % 40’ı kapatılabilir. Bu durum 

sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir 

4..5.2. Stantlarda görüşe açık olan tüm cepheler temiz ve bakımlı olmak zorundadır. 

4..5.3. Stant yapısında ve sergi ürünlerinde koridor ile birlikte acil kaçış noktalarındaki geçişlerde (insan 

ve araç) engelleyici çıkıntı yapan objeler olmamalıdır. 

4..5.4. Fuar alanında minimum stant yüksekliği 2.50 metredir. Bu yüksekliğinin üzerinde (maksimum 

6.00 metre) stant yapan firmalar komşu standa bakan ve onlardan yüksekte kalan tüm cephelerini 

temiz ve beyaza boyanmış olarak yapmak zorundadır. Yapılmadığı takdirde, bu uygulama 
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biçimini “GLPLATFORM FUARCILIK” yapar/yaptırır ve tüm giderlerini ilgili “Katılımcı 

Firmalara” fatura eder. 

4..5.5. Yükseklik farklılıklarından dolayı komşu standa bakan cephelerde yazı – logo vb. kullanmak 

yasaktır. (bu tür uygulamalar komşu standa bakan cephelerden minimum 1.00 metre içeride 

yapılabilir) 

4..5.6. Stant içerisinde kullanılan aydınlatma elamanları çevre stantlara ve koridorlara yönlendirilemez. 

 

4..6. Sergileme Kuralları: 

4..6.1. Stant tasarımlarında görüşe açık olan cephelerin MAKSIMUM % 40’ı kapatılabilir. Bu durum 

sergi mallarının yerleşimleri için de geçerlidir. 

4..6.2. Fuar stantlarında olduğu gibi, sergilenecek ürünler de kimse için tehlike arz etmemelidir. 

4..6.3. Güvenlik önlemi alınmamış tüm ürünlerin sergilenmesi ve demo yapılması yasaktır. 

4..6.4. Stant içinde yapılacak ürün tanıtımları, komşu stantları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde 

düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen en yüksek ses seviyesi 80 desibeldir. Çevre 

şartları gözlenerek bu değerin daha da altına inilmesi talep edilebilir. 

4..6.5. Tüm tehlikeli maddelerin (yanıcı – patlayıcı vb.) fuar alanında sergilenmesi yasaktır. 

4..6.6. Araçlar salonlarda sadece depolarında yedek miktarında yakıt ile teşhir edilebilir. Yakıt deposu 

kilitlenmek ve akünün bağlantısı kesilmek zorundadır. 

4..6.7. LPG araçların fuar alanında teşhir edilmesi ve kapalı otoparka alınması yasaktır. 

4..6.8. Her türlü uzaktan kumandalı uçan nesne (balon, zeplin, helikopter, uçak, vs.) kullanımı yasaktır. 

4..6.9. Stant içerisinde sergilenecek; tır, otobüs, araba, iş makinası gibi hacim kaplayan araçların diğer 

stantların görüş sahasını kapatmayacak şekilde yerleştirilmesi zorunludur. 

4..6.10. Yasak olan bazı uygulamalar: 

4..6.10.1. Fuar alanında katılım sözleşmesi olmaksızın iş yapmak; ürün veya hizmet satmak ve 

dağıtmak;  

4..6.10.2. Katılımcı stant alanı dışında anket yapmak, stant alanı dışında reklam, broşür dağıtımı ve 

tanıtım materyalleri kullanmak; 

4..6.10.3. Fuar alanı içinde ve dışında fuar akışını etkileyecek uygunsuz ve toplum huzuru bozucu 

davranış ve etkinlikler yapmak. 

4..6.10.4. Ateş yakmak, havai fişek, patlayıcı madde, gaz tankı, kaynak gazı, mutfak ocağı, 

çalıştırmak; 

4..6.10.5. Katılımcı stant konstrüksiyonunda ve sergilenen ürünlerde yanıcı ve alev alıcı madde 

kullanmak; 

4..6.10.6. Fuar alanına silah getirmek; 

4..6.10.7. İzinsiz fotoğraf ve film çekmek; 

4..6.10.8. İzinsiz çekiliş yapmak; 

4..6.10.9. Yetkisiz ve İzinsiz Güvenlik, Temizlik, Hostes ve Tercüman çalıştırmak 

4..6.10.10. Stant alanı içerisinde ve kapalı alanlarda, 4207 sayılı Kanunun 2nci maddesine göre 

fuar alanın da sigara içmek yasaktır. Söz konusu ihlal maddi olarak ceza işlemine tabidir. 
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4..7. Ayrılış: 

4..7.1. Çıkış işlemlerinizin yapılabilmesi için fuar ile ilgili tüm ödemelerin tamamlanmış olması 

gerekmektedir. 

4..7.2. Toplanma çalışmaları fuar kapanışı ile birlikte KESİNTİSİZ OLARAK devam 

edecektir.  Bu sırada çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi bulunacağı göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle lütfen; GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ 

arttırınız.  

4..7.3. Alanda sergi ürünü ve moloz bırakmadığınızdan emin olduktan sonra yetkililere haber vererek 

“FORM: 4 - YER TESLİM TUTANAĞI” imzalayıp alandan ayrılınız. Alandan tutanak 

imzalamadan ayrılan “Katılımcı Firmalara” olası cezalar sonradan gönderilecektir. 

4..7.4. Fuar zaman çizelgesine göre, alan boşaltılmadığı zaman, tüm malzemeler (sergi ürünleri ve stant 

atık molozlarının tamamı) hiçbir sorumluluk kabul edilmemek koşuluyla “GLPLATFORM 

FUARCILIK” tarafından alandan uzaklaştırılacak ve uzaklaştırma maliyeti olarak da 5.000 

TL+KDV tutarındaki ceza “Katılımcı Firmalara” fatura edilecektir. 

 

5. TEKNİK HİZMETLER 

 

5..1. Elektrik Teminleri: 

5..1.1. Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği LED AYDINLATMA elamanlarının 

kullanılması ZORUNLUDUR. 

5..1.2. Fuar alanı elektrik şebekesi, alternatif trifaze fazlar arası 380 V, Faz – Nötr arası 220 V olup 

Frekansı 50 Hz’ dir. 

5..1.3. Elektrik kesilmelerinden ve/veya olası voltaj değişikliklerinden  “GLPLATFORM 

FUARCILIK” sorumlu değildir. Bu bakımdan, “Katılımcı Firmaların” UPS - kesintisiz güç 

kaynağı kullanması tavsiye edilir. “GLPLATFORM FUARCILIK” UPS - kesintisiz güç 

kaynağı sağlayamaz. 

5..1.4. Lütfen; son başvuru tarihine kadar göndermek üzere FORM: 2 kullanınız. (elektrik gücünüzün 

KW olarak bildirilmesi zorunludur.) Zamanında yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi 

olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına ulaşımın mümkün olduğu durumlarda 

yapılacaktır. 

5..1.5. Elektrik ile ilgili yasa ve standartlara göre oluşturulan projeler yasal yetkilileri (mühendis –

teknisyen) tarafından imzalanmalıdır. 

5..1.6. Enerji temini 5*6 ve 5*10 NYY kablonun stant içerisine 1 – 2 metre uç çıkartılması ile (uçlar 

bantlı olarak) sağlanmaktadır. Bu kablonun temininden sonra, ilgili standartlara uygun pano ve 

tesisat planlaması ile giderleri “Katılımcı Firmaların” sorumluluğundadır. Teknik kanal 

görüntüsü eklerde verilmiştir. 

5..1.7. Size bırakılan kablo uçlarını panonuza renk kotlarına uygun olarak doğru bağladığınızdan emin 

olunuz. 

5..1.8. Panolarda tesisata uygun ana kesici olması zorunludur. 
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5..1.9. Panolarda kaçak akım rölesi olması zorunludur. (30 mA) (kaçak akım rölesi olmadığı takdirde 

sistem çalışmamaktadır.)  

5..1.10. Tesisatlar da aydınlatma ve priz kullanımları ayrılmalıdır. 

5..1.11. Fazlara binen yükler eşit dağıtılmalıdır. 

5..1.12. Topraklama mevcut sistemde vardır. 

5..1.13. Stantlara enerji bağlanmadan önce panonuz ve elektrik bağlantı elamanlarınız yetkililer tarafından 

kontrol edilecektir. Eksik malzeme kullanımı ve/veya hatalı bağlantılar varsa güvenlik 

gerekçesiyle standa enerji verilmeyecektir. 

5..1.14. Fuarın açık olduğu günlerde akşam kapanış saatlerinde; elektrikli aletlerde ve/veya elektrik 

tesisatlarında arızaya neden olmamak için “Katılımcı Firmalar” elektrik tesisatlarını ve priz 

kullanımlarını kontrol ettikten sonra stant aydınlatmalarını kapatmalıdır.  Tasarruf tedbirleri gereği 

stant aydınlatmaları kapatılmadan stant alanı terk edilmemelidir. 

5..1.15. Fuarın son günü akşamında; toplanma çalışmaları başladığı andan itibaren tüm stant enerjileri 

tamamen kesilecektir. 

 

5..2. Su – Atık Su Teminleri: 

5..2.1. Çok detaylı kullanımlar da ilgili yasa ve standartlara göre oluşturulan projeler yasal yetkilileri 

(mühendis – teknisyen) tarafından imzalanmalıdır. 

5..2.2. Merkezi basınçlı su sistemi 4 BAR olup, 8 mm basınçlı hava hortumu yoluyla sağlanmakta ve 

stant alanı içerisinde zemindeki atık su gideri yoluyla gırtlak hortum kullanılarak deşarj 

edilmektedir. Tüm bağlantı aparatları ve basınç değerlerinin değiştirilmesi için kullanılacak 

parçalar “Katılımcı Firmaların” sorumluluğundadır. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir. 

5..2.3. Lütfen; son başvuru tarihine kadar göndermek üzere FORM: 2’yi kullanınız. Zamanında 

yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına 

ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır. 

5..2.4. Su - atık su temini stant kurulum çalışmaları öncesinde sağlanacaktır. Fuar kapanış saati itibariyle 

tesisat toplanacaktır. 

5..2.5. İzinsiz olarak kanal içinden su - atık su bağlantı yapımı yasaktır. Zeminde bulunan tüm tesisat 

kanallarına ulaşım ve kullanım yetkisi sadece “GLPLATFORM FUARCILIK” tesisat 

ekibindedir. Stant alanı içi dağıtım ve tahsis edilen hortum - boru vb. bağlantıların yapılması 

“Katılımcı Firmaların” sorumluluğundadır. 

5..2.6. Olası bir arıza durumda tesisat ekibi acil olarak bilgilendirilmelidir. Stant tesisatından 

kaynaklanan ve etki alanına alıp (diğer stant ve hol elamanları)  zarar ve ziyana yol açtığı tüm 

masraflar “Katılımcı Firmalara” fatura edilecektir. 

 

5..3. Basınçlı Hava Teminleri: 

5..3.1. Çok detaylı kullanımlar da ilgili yasa ve standartlara göre oluşturulan projeler yasal yetkilileri 

(mühendis – teknisyen) tarafından imzalanmalıdır. 



 
13 / 23 

 

5..3.2. Merkezi basınçlı hava sistemi maksimum 9 BAR olup, 8 mm basınçlı hava hortumu yoluyla 

sağlanmaktadır. Tüm bağlantı aparatları ve basınç değerlerinin değiştirilmesi için kullanılacak 

parçalar “Katılımcı Firmaların” sorumluluğundadır. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir. 

5..3.3. Lütfen; son başvuru tarihine kadar göndermek üzere FORM: 2’yi kullanınız. Zamanında 

yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına 

ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır. 

5..3.4. Basınçlı hava temini stant kurulum çalışmaları öncesinde sağlanacaktır. Fuar kapanış saati 

itibariyle tesisat toplanacaktır. 

5..3.5. İzinsiz olarak kanal içinden basınçlı hava bağlantı yapımı yasaktır. Zeminde bulunan tüm tesisat 

kanallarına ulaşım ve kullanım yetkisi sadece “GLPLATFORM FUARCILIK” tesisat 

ekibindedir. Stant alanı içi dağıtım ve tahsis edilen boru vb. bağlantıların yapılması “Katılımcı 

Firmaların” sorumluluğundadır. 

5..3.6. Olası bir arıza durumda tesisat ekibi acil olarak bilgilendirilmelidir. Stant tesisatından 

kaynaklanan ve etki alanına alıp (diğer stant ve hol elamanları)  zarar ve ziyana yol açtığı tüm 

masraflar “Katılımcı Firmalara” fatura edilecektir. 

 

5..4. İnternet Hizmetleri: 

5..4.1. Ekstra olarak (ücreti karşılığında) kablosuz (wireless) veya kablolu internet hizmeti FORM: 2 ile 

talep edilebilir. Temin edilen şifre ile aynı anda sadece bir dizüstü bilgisayar ya da PDA internete 

erişebilir. 

5..4.2. 5651 nolu İnternet Yasası gereği internet erişimlerinin log bilgileri “GLPLATFORM 

FUARCILIK” tarafından tutulacaktır. Yasaya uygun olmayan erişimler “Katılımcı Firmaların” 

sorumluluğundadır. 

 

5..5. Ekstra Aksesuar Teminleri: 

5..5.1. Ekstra aksesuar temini için fuar alanında danışma noktaları oluşturulacaktır. 

5..5.2. “Katılımcı Firmalar” kendilerine kiralanan malzemelerin fuarlar sırasında sıklıkla kullanıldığının 

ve her zaman yeni olmak zorunda olmadığının farkındadır. 

5..5.3. “Katılımcı Firmalar” malzeme teslimi sırasında teslim aldığı malzemenin temiz, çalışır ve 

eksiksiz olduğunu kontrol etmekle yükümlüdür.  

5..5.4. Ekstra aksesuarlar fuardan hemen önce dağıtılır ve kapanıştan hemen sonra toplanır. 

5..5.5. “Katılımcı Firmalar” kendilerine kiralanan malzemelerin sadece fuar süresi boyunca, sadece 

kendisine tahsis edilen fuar alanında ve belirlenen amaçlarla kullanabileceğini kabul etmektedir. 

5..5.6. “Katılımcı Firmalar” kiraladığı malzemeleri özen göstererek kullanmak zorundadır. Malzemeler 

boyanamaz, kesilemez ve kendi yapısını değiştirebilecek hiçbir işleme sokulamaz. 

5..5.7. “Katılımcı Firmalar” kendisine kiralanan malzemelerde oluşabilecek kayıp ve hasarlardan 

sorumludur.  
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5..6. Yükleme – Boşaltma Hizmetleri: 

5..6.1. “Katılımcı Firmalar” “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından ilgililere yardımcı olabilmek 

adına alana getirilen lojistik firmasından ücret karşılığında yükleme – boşaltma hizmeti alabilir. 

“Katılımcı Firmalar” istedikleri takdirde sadece kendi stantları için kullanılmak koşulu ile kendi 

yükleme-boşaltma ekipmanlarını getirebilirler. Her iki durumda da “Katılımcı Firmaların” olası 

risklere karşı “Yükleme – Boşaltma Sigortası” yaptırmaları önerilmektedir. “GLPLATFORM 

FUARCILIK” tarafından ekstra olarak yükleme – boşaltma sigortası yapılmamaktadır. 

5..6.2. “Katılımcı Firmalar” ve/veya temsilcileri yükleme – boşaltma sırasında iş ve işlemlere refakat 

etmek zorundadır. Yükleme – boşaltma operatörlerinin yönlendirilmesi refaketçiler tarafından 

yapılacağından, olabilecek kaza ve/veya hasarlardan refaket eden firma görevlileri sorumlu 

olacaktır. 
5..6.3. Fuar alanına getirilecek malzemeler ve araçlar için hollere ait yük taşıma kapasitelerine uyulması 

“Katılımcı Firmaların” sorumluluğundadır. Lütfen, dikkat ediniz! 

5..6.3.1. Hol B: 2.000 kg/metrekare (hareketli yüklerde 1.500 kg/metrekare) dir. 

5..6.3.2. Tek nokta yüklemesine izin verilmemektedir. Yük alana yayılmalıdır. 

5..6.3.3. Özellikle zeminde bulunan tesisat kanalları (sacdan imal edilmiştir ve yaklaşık 4-5 metre 

ara ile bulunmaktadır.) üzerine gelen yükler için önlem alınmalıdır. Bu kapaklara gelen yük 

ayakları direkt olarak kapaklara basmamalıdır. 

5..6.4. Çalışma saatlerini inceledikten sonra ekte yer alan “FORM: 3”ü doldurunuz.  

5..6.4.1. Fuar Hazırlık Dönemi Forklift ve Vinç Çalışma saatleri: (aşağıdaki program taslak olarak 

hazırlanmıştır. Gelen taleplere göre ayrıca planlanacaktır) 

• 12 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 

• 13 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 

• 14 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 (bu saatten sonra ürün yerleşimleri başlayacaktır. 

Ayrıca genel alan ve stant temizlikleri başlayacağından alana araç girişine izin 

verilmeyecek ve yükleme – boşaltma hizmeti olmayacaktır) 

5..6.5.2. Fuar Toplanma Dönemi Forklift ve Vinç Çalışma saatleri: 

• 19 Şubat 2023 – saat: 12,00 – 18,00 

• 20 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 (bu saatten sonra yükleme – boşaltma hizmeti 

verilmeyecektir.) 

5..6.5. Yükleme – boşaltma çalışmaları; tüm stantlar için alana geliş/varış durumuna göre ve alanların 

müsaitlik duruma göre planlanacaktır. Öncelikli amacımız güvenli bir şekilde hizmet vermektir. 

5..6.6. Getirilen yüklerin Uluslararası standartlara uygun olarak paketlenmesi gerekmektedir. Yanlış 

ambalaj veya yükleme nedeni ile oluşan hasarlardan ve zarar gören malzemeden 

“GLPLATFORM FUARCILIK” sorumlu değildir. 

5..6.7. “Katılımcı Firmalar” ve/veya temsilcileri yükleme boşaltma sırasında tüm güvenlik önlemlerini 

alacak ve çevreye ve çalışanlara zarar gelmemesini sağlayacaktır. İşlemler sırasında ortaya 

çıkacak kaza ve hasarlardan “Katılımcı Firmalar” sorumlu olacaktır ve tüm zararları 

karşılayacaktır. 
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5..6.8. Forklift, vinç vb. araçlar sadece yükleme – boşaltma için kullanılmaktadır. Stant imalatı sırasında 

merdiven, iskele vb. amaçlarla kullanılmayacaktır. 

5..6.9. Kamyon, tır vs. araçlar sadece kurulum ve söküm sürecinde yükleme ve boşaltma amaçlı olarak 

hollere giriş yapabilir. İşlemler sırasında kontak kapalı olmalıdır. İşi biten araçların FUARİZMİR 

alanı içerisine park etmeleri yasaktır. 

5..6.10. Araçlar için hız sınırı 20 km/saattir. Araçlar yürüyüş hızında hareket etmelidir. 

5..6.11. “Katılımcı Firmalar” fuar alanına sevk ettikleri malzemeler için “GLPLATFORM 

FUARCILIK” firmasını alıcı olarak gösteremez. 

5..6.12. Stant alanı içerisinde boş kasa depolamasına izin verilmemektedir. Boş kasaların depolanması için  

“GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından uygun bir alan gösterilecektir. 

 

5..7. Yiyecek – İçecek – Kokteyl – Catering Hizmetleri: 

5..7.1. Stant içi yiyecek - içecek, kahvaltı, kahve molası, öğle, akşam, kokteyl veya gala yemeği 

ihtiyaçlarınız için “GLPLATFORM FUARCILIK” ile iletişime geçebilirsiniz. 

 

5..8. İlkyardım Hizmetleri: 

5..8.1. Fuar süresi boyunca, alanda ilkyardım ekibi ve/veya ambülans bulundurulmaktadır. 

5..8.2. Acil durumlarda danışmalar, güvenlik ve görevli personeller bu konuda sizlere yardımcı olacaktır. 

5..8.3. “Katılımcı Firmalar” stant alanlarında ilk yardım seti bulundurmalıdır. 

 

5..9. Temizlik Hizmetleri: 

5..9.1. Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından verilen “BİYOSİDAL ÜRÜN RUHSATI” bulunan ürünlerle 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Ayrıca stant alanında el dezenfektanları bulundurulmalıdır.  

5..9.2. Fuar süresince, stant alanları dışında kalan alanların temizliği “GLPLATFORM FUARCILIK” 

tarafından sağlanmaktadır. Stant alanına ait her türlü temizlikten “Katılımcı Firmalar” 

sorumludur. 

5..9.3. Fuarın açık olduğu dönemlerde “Katılımcı Firmalar” stant temizliği için “FUARİZMİR” 

tarafından belirlenen hizmet sağlayıcıyı kullanmak zorundadır. “Katılımcı Firmalar” fuar 

alanında stant alanı büyüklüğüne ve istenecek temizlik yüzeylerine bağlı olarak hizmet sağlayıcı 

ile görüşme yapabilirler. (1 temizlik işçisi için 1 saatlik çalışma bedeli 250 TL+KDV’dir) 

5..9.4. Fuarın açık olduğu dönemlerde; “Katılımcı Firmalar” çöplerini poşetler içerisinde stant önlerine 

bıraktıklarında bu çöpler “GLPLATFORM FUARCILIK” temizlik ekibi tarafından 

kaldırılacaktır. 

5..9.5. Fuar zaman çizelgesine göre, alan boşaltılmadığı zaman, tüm malzemeler (sergi ürünleri ve stant 

atık molozlarının tamamı) hiçbir sorumluluk kabul edilmemek koşuluyla “GLPLATFORM 

FUARCILIK” tarafından alandan uzaklaştırılacak ve uzaklaştırma maliyeti olarak da 5.000 

TL+KDV tutarındaki ceza “Katılımcı Firmalara” fatura edilecektir. 
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5..10. Güvenlik Hizmetleri: 

5..10.1. Fuar alanında genel güvenlik önlemleri “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından 

sağlanmaktadır. Fuar alanı, güvenlik görevlileri ve kameralar kanalıyla kontrol edilmektedir. 

Kamera kontrolü genel güvenlik ve asayişi sağlamaya yönelik olarak kullanılmaktadır. 

5..10.2. “GLPLATFORM FUARCILIK” verdiği güvenlik hizmetleri ile genel güvenliği sağlamayı 

amaçlamaktadır. Bu güvenlik sistemi tek tek stantları kapsamaz. “Katılımcı Firmalar” kendi 

stantlarının güvenliğinden kendileri sorumlu olacaktır. 

5..10.3. “Katılımcı Firmalar” stant güvenliği için “FUARİZMİR” tarafından belirlenen hizmet 

sağlayıcıyı kullanabilirler. (1 güvenlikçi için 1 saatlik çalışma bedeli 250 TL+KDV’dir) 

“Katılımcı Firmalar” kendi güvenliğini (güvenlik sertifikası ve/veya yetki belgesi sunulması 

zorunludur.) kullanmak istediğinde “GLPLATFORM FUARCILIK” yetkililerine bilgi vermek 

zorundadır.  

5..10.4. “GLPLATFORM FUARCILIK” hiçbir koşulda stant alanları ile ilgili olarak kayıp ve 

ziyanlardan sorumlu değildir. Özellikle; fuar kapanışı ile birlikte başlayacak olan toplanma 

çalışmaları sırasında GÜVENLİK TEDBİRLERİNİZİ Lütfen arttırınız. 

5..10.5. Bir acil durum halinde belirli alanları ya da bütün fuar alanı tahliye etmek gerekebilir. Tahliye 

emirleri; “GLPLATFORM FUARCILIK”  güvenlik görevlileri, polis ve itfaiye tarafından 

verilebilir. “Katılımcı Firmalar”  anons sistemi veya yetkili personel tarafından duyurulabilecek 

olan bu talimatlara uymak zorundadır. “Katılımcı Firmalar” kendi stantları ile ilgili tahliye 

işleminden sorumludurlar. 

5..10.6. “Katılımcı Firmalar”  alana giriş –çıkışlarında katılımcı kartlarını yanlarında bulundurmalıdır. 

Kapı güvenlikleri bu kartları kontrol etmek zorundadır. Bu durum özel kart kullanan tüm ziyaretçi 

ve çalışanlar içinde geçerlidir. 

5..10.7. “Katılımcı Firmalar”  stant alanlarında yangın söndürme tüpü bulundurmalıdır. 

 

5..11. Sigorta Hizmetleri: 

5..11.1. “GLPLATFORM FUARCILIK” fuar alanında kendi sorumluluklarını içeren sigortasını 

yaptırmaktadır. 

5..11.2.  “GLPLATFORM FUARCILIK”; “Katılımcı Firmalar” tarafından fuar alanına getirilen teşhir 

ürünlerinin, mobilyaların ve stant malzemelerinin, stant kurulum aşamasında, fuar sırasında veya 

stant söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu 

değildir. Katılımcıların herhangi bir zarara uğramaması için tüm malzemelerini sigortalanması 

önerilir. 

5..11.3. Fuar süresince stant konstrüksiyonu veya stant görevlisi olarak çalıştırılan işçilerin her türlü sosyal 

güvenlik sorumluluğu “Katılımcı Firmalara”  aittir. Fuar alanı içinde sigortasız işçi çalıştırılması 

yasaktır. 

5..11.4. Fuar montaj ve demontaj aşamaları sırasında çalışma ortamlarında çok sayıda araç ve işçi 

bulunmaktadır. Buna bağlı olarak; “Katılımcı Firmalar” hem güvenlik hem de işçiler ve stant 

yapıları için “RİSK” oluşturacak eylemlerden kaçınmalıdır. “Katılımcı Firmalara” “TÜM 
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RİSKLER” için (3. kişilere gelecek zararlar – yükleme, boşaltma ve nakliye, hırsızlık – kaza ve 

hasarlar vb. için) “ SİGORTA” yaptırmaları önerilmektedir. 

 

6. TEKNİK HİZMET TALEP FORMLARI 

6..1. Ekte yer alan formların “Katılımcı Firmalar”  tarafından yanlış ya da eksik doldurulmasından 

kaynaklanabilecek tüm hata ve eksikliklerin sonucu “Katılımcı Firmalara” aittir. 

6..2. Lütfen; son başvuru tarihine kadar, “TALEP FORMLARINI” kullanarak taleplerinizi bildiriniz. 

Zamanında yapılmayan taleplerin karşılanma garantisi olmadığı gibi, temini de ancak tesisat kanallarına 

ulaşımın mümkün olduğu durumlarda yapılacaktır. 

6..3. Lütfen; tesisat kanallarını kullanmayınız. Tesisat kanalları sadece ve sadece “GLPLATFORM 

FUARCILIK” tesisat ekibi tarafından kullanılabilir. 

6..4. Teknik kanal görüntüsü eklerde verilmiştir. 

 

7. GENEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TALİMATLARI 

7..1. “Covıd-19 kapsamında önümüzdeki dönemlerde yeni gelebilecek ve/veya değişebilecek kısıtlamalar - 

kurallar sürekli olarak takip edilmeli ve uygulanmalıdır. 

7..2. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili tüm yasal mevzuata uyulması zorunludur. Aşağıda 

ana başlıkları ile verilen bazı talimatları temin ederek içeriğinde yer alan tüm kurallara uymanız YASAL 

BİR ZORUNLULUKTUR. 

7..3. Kişisel koruyucu donanımların kullanılması zorunludur. Kullanılan alet, makina ve cihazların periyodik 

kontrollerinin yapılmış olduğu kontrol edilmeli ve ehliyetsiz kişilerin kullanmasına izin verilmemelidir. 

İlgili konuların takibi “Katılımcı Firmaların”   sorumluluğundadır. 

7..4. Sigortasız ve 18 yaş altı işçi çalıştırmayınız. 

7..5. UYMANIZ GEREKEN BAZI TALİMATLAR ANA BAŞLIKLARI İLE AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR. 

7..5.1. Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı 

7..5.2. Acil Çıkış Kapıları ve Yangın Dolapları Hakkında Talimat 

7..5.3. El Aletlerinin Kullanımında İş Güvenliği Talimatı 

7..5.4. Elektrikli El Aletleri ve Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Talimatı 

7..5.5. Yüksekte Yapılacak Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı 

7..5.6. Kaldırma Araçları ile Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı 

7..5.7. Sıcak İşlerde İş Güvenliği Talimatı 

7..5.8. Depolama ve İstiflemede İş Güvenliği Talimatı 

7..5.9. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Talimatı 
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FORM: 1 - STANT YÜKLENİCİLERİ / ÇALIŞANLARI BİLGİ FORMU 

(son gönderim tarihi: 16 Ocak 2023) –  (info@glplatformfuar.com) 

• Sorunsuz bir fuar dönemi geçirmek amacıyla; “Katılımcı Kılavuzu” nu sizlere profesyonel hizmet vermekte 

olan stant yapı firmanız öncelikli olarak, fuarla ilgili hizmet aldığınız tüm firmalara ulaştırmanızı önemle 

hatırlatırız. Stant yapı firmanız ve çalışanlarınız ya da hizmet aldığınız diğer firmalar sizleri temsile yetkili 

olarak alanda bulunmakta ve yerleşimden toplanma sürecine kadar verdiği hizmet çerçevesinde tarafımıza 

karşı sizin adınıza sorumluluklar almaktadır. 

• Bu formu doldurmadığınız durumlarda; Fuar alanına gelerek “Yer Teslim Formu ”nu imzaladıktan sonra 

çalışmalara başlayan kişiler “Katılımcı Firmaları” temsile yetkili olarak kabul edilmektedir. Bu kişilerin 

“Katılımcı Firmalar”  tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını “GLPLATFORM 

FUARCILIK” araştırmak zorunda değildir. 

• COVID – 19 kapsamında açıklanan kurallar ve önlemlere uygun davranılmalı ve yeni 

gelebilecek olan uyarılar ve/veya kurallar sürekli takip edilmelidir. 

• COVID – 19 kapsamında stant tasarımından başlayarak uygulanması ve demontajına kadar 

sürecek olan tüm aşamalarda gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

• Stant aydınlatma sisteminde tasarruf tedbirleri gereği LED AYDINLATMA elamanlarının 

kullanılması ZORUNLU HALE GETİRİLMİŞTİR. 

 

• İş ve işlemlerinizin aksamaması için YETKİ VERDİĞİNİZ KİŞİ ALANDA BULUNMAK ZORUNDADIR. 

Verilen hizmetlerde başka bir kişiye teslimat yapılmaz. 

 
 

ÖZEL STANT YÜKLENİCİLERİ / ÇALIŞANLARI BİLGİ FORMU 

 
 

• Katılımcı Firma Adı : …………………………………………………………. 

• Katılımcı Firma Telefon : …………………………………………………………. 

• Katılımcı Firma E-Posta : …………………………………………………………. 

• Hol No   : …………………………………………………………. 

• Stant No:  : …………………………………………………………. 

• Yetkili Kişi  : …………………………………………………………. 

• Yetkili Kişi Cep Telefon : …………………………………………………………. 

• E – Posta  : …………………………………………………………. 

 

 

 

mailto:info@glplatformfuar.com
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Elektrik
Su+Atıksu
Basınçlı Hava

- E
- S
- B

tek
cepheli
stant

iki
cepheli
stant

üç
cepheli
stant

dört
cepheli
stant

iki
cepheli
stant

ÖRNEK ÇİZİM

ES

B

FORM: 2 - TEKNİK HİZMETLER TALEP FORMU VE BAĞLANTI ŞEMASI

Elektrik Bağlantısı
Elektrik Kullanım (.............KW)
Su+Atıksu Bağlantısı
Basınçlı Hava Bağlantısı

İnternet - KABLOSUZ - (tek cihaz için)

İnternet - KABLOLU - (tek cihaz için)

- 2.000 TL + KDV/adet
( 1 Kw ücreti 490 TL+KDV)
- 2.000 TL + KDV/adet  - talep ediyorum.
- 2.000 TL + KDV/adet  - talep ediyorum.

-    250 TL + KDV/adet      - talep ediyorum.
- 1.000 TL + KDV/adet      - talep ediyorum.

(son gönderim tarihi: 16 Ocak 2023) - )(info@glplatformfuar.com

STANDART STANT İLE KATILAN FİRMALAR (GLPLATFORM Fuarcılık Tarafından Kurulan Stantlar)

* Alınlık Yazınızı aşağıdaki bölüme okunaklı olarak ve aralarında boşluk bırakarak
yazınız. (Maksimum 20 karakter)

FİRMA ADI :........
Hol No: ...............
Stant No:.............

Kaşe - İmza:........

Bu karolajlı planı kullanarak basit bir çizimle talep noktalarını belirleyiniz.
Planınıza göre hizmetleriniz (tesisat kanallarına göre) en uygun noktaya çıkarılacaktır.

Yetkili Kişi:...........
Telefon:...............
E-Posta:..............
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FORM: 3 - YÜKLEME - BOŞALTMA TALEP FORMU 

(son gönderim tarihi: 16 Ocak 2023) – (info@glplatformfuar.com) 

Hollerde; zemin taşıma kapasitesi 2.000 kg/m2 ( hareketli yüklerde 1.500 kg / m2) dir. Talep 

gelmemesi durumunda aşağıdaki çalışma saat ve günleri değişebilir. 

Fuar Hazırlık Dönemi Çalışma Saatleri: 

• 12 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 

• 13 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 

• 14 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00  (bu saatten sonra ürün yerleşimleri başlayacaktır. Ayrıca genel alan 

ve stant temizlikleri başlayacağından alana araç girişine izin verilmeyecek ve yükleme – boşaltma hizmeti 

olmayacaktır) 

Fuar Toplanma Dönemi Çalışma Saatleri: 

• 19 Şubat 2023 – saat: 12,00 – 18,00 

• 20 Şubat 2023 – saat: 09,00 – 18,00 (bu saatten sonra yükleme – boşaltma hizmeti verilmeyecektir.) 

• Yükleme – boşaltma çalışmaları; tüm stantlar için alana geliş / varış durumuna göre ve alanların müsaitlik 

duruma göre planlanacaktır. Öncelikli amacımız güvenli bir şekilde hizmet vermektir. 

• Yüklerin Uluslararası standartlara uygun olarak paketlenmesi gerekmektedir. Yanlış ambalaj veya 

yükleme nedeni ile oluşan hasar ve zararlardan “GLPLATFORM FUARCILIK” sorumlu değildir. 

• “Katılımcı Firmalar” “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından ilgililere yardımcı olabilmek adına 

alana getirilen lojistik firmasından ücret karşılığında yükleme – boşaltma hizmeti alabilir. “Katılımcı 

Firmalar” istedikleri takdirde sadece kendi stantları için kullanılmak koşulu ile kendi yükleme-boşaltma 

ekipmanlarını getirebilirler. Her iki durumda da “Katılımcı Firmaların” olası risklere karşı “Yükleme – 

Boşaltma Sigortası” yaptırmaları önerilmektedir. “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından ekstra 

olarak yükleme – boşaltma sigortası yapılmamaktadır. 

• “Katılımcı Firmalar” ve/veya temsilcileri yükleme – boşaltma sırasında iş ve işlemlere refakat etmek 

zorundadır. Yükleme – boşaltma operatörlerinin yönlendirilmesi refaketçiler tarafından yapılacağından, 

olabilecek kaza ve/veya hasarlardan refaket eden firma görevlileri sorumlu olacaktır. 

 
MAKİNA 
HİZMET 

TALEP BİRİM ÜCRET AÇIKLAMA 

Forklift 
(max. 2,5 ton) Var  Yok …….. Saat 

Daha sonra 
bildirilecektir. 

1 saatten az süren 
yükleme ya da boşaltma 
işlemi için minimum 1 

saatlik bedel tahsil 
edilecektir. 

Hiyap 
(15 ila 30 ton) 

Var  Yok …….. Saat 
Daha sonra 

bildirilecektir. 
 

1 saatten az süren 
yükleme ya da boşaltma 
işlemi için minimum 1 

saatlik bedel tahsil 
edilecektir. 

Boş kasaların depolanması için “GLPLATFORM 
FUARCILIK” tarafından alan gösterilecektir. 

Yük indirme sırasında hesaplanan çalışma saati kadar yük 
bindirme içinde geçerli kabul edilecek ve paranın tamamı 
yük indirme sırasında peşin olarak tahsil edilecektir.  

mailto:info@glplatformfuar.com
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FORM: 4 - YER TESLİM TUTANAĞI (alana ilk girişte ve çıkış sırasında kullanılacaktır.) 

 

• Bu formu imzalayan kişi olarak “KATILIMCI FİRMA” yı temsile yetkili olduğunuzu kabul etmiş olmakla 

birlikte (katılımcı firma tarafından gerekli yetki ve izinlerle donatılmış olup olmadığını “GLPLATFORM 

FUARCILIK” araştırmak zorunda değildir) bu “KATILIMCI KILAVUZU” nda ve ilgili T.C. yasalarında 

yer alan kurallara uymayı tüm ceza maddeleri de dahil olmak üzere kabul ve taahhüt etmiş 

bulunmaktasınız. 

• Sizlere daha önce bildirilen çalışma saatlerine uyunuz. 

• Yükleme – boşaltma hizmeti alacak iseniz LÜTFEN yükleme – boşaltma hizmet kurallarımızı inceleyiniz. 

• LÜTFEN; stant alanınızı ve stant ölçülerinizi kontrol ediniz. 

• Stant çalışmanıza başlamadan önce (özellikle zemin döşemesi yapıyor iseniz) Elektrik ve varsa diğer tesisat 

uçlarının (su/atıksu – basınçlı hava – telefon/internet) zeminden çıkarılmış olduğunu KONTROL EDİNİZ. 

• Fuar alanı içerisinde; KOMPRESÖR, KAYNAK, METAL KESME ALETLERİ (kıvılcım ve toz çıkaran 

kesim aletleri) ile çalışmak, AHŞAP, SUNTA, MDF, ALÇIPAN VE HER TÜRLÜ TOZ ÇIKARACAK 

MALZEMELERİN KESİMİ ve çalışma yapılması “insan sağlığı ve güvenliği” açısından yasaktır. 

• COVID – 19 kapsamında açıklanan kurallar ve önlemlere uygun davranılmalı ve yeni gelebilecek olan uyarılar 

ve/veya kurallar sürekli takip edilmelidir. 

• Tüm stant alanı ile birlikte çevre güvenliğini ve işçilerinizin iş güvenliğini sağladıktan sonra çalışmaya 

başlayabilirsiniz. 

• ÇIKIŞ İŞLEMLERİNİZİN YAPILABİLMESİ İÇİN FUAR İLE İLGİLİ TÜM ÖDEMELERİN 

TAMAMLANMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. 

• Kesintisiz çalışma izni verilerek alanı boşaltmanız istenmektedir. Lütfen; çalışma saatlerinizi ve programınızı 

iş güvenliği ve sağlığına uygun olarak planlayınız. ALANDA AYNI ANDA ÇOK SAYIDA ARAÇ VE İŞÇİ 

BULUNACAĞINDAN lütfen GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ARTTIRINIZ. 

• Alanda sergi ürünü ve moloz bırakmadığınızdan emin olduktan sonra yetkililere haber vererek, bu formu tekrar 

imzaladıktan sonra alandan ayrılınız. Alandan bu tutanağı imzalamadan ayrılan firmalara olası cezalar 

sonradan gönderilecektir. 

• Fuar zaman çizelgesine göre, alan boşaltılmadığı zaman, tüm malzemeler hiçbir sorumluluk kabul edilmemek 

koşuluyla “GLPLATFORM FUARCILIK” tarafından alandan uzaklaştırılacak ve uzaklaştırma maliyeti 

olarak 5.000 TL+KDV tutarındaki ceza “Katılımcı Firmaya” fatura edilecektir. 

FUAR HAZIRLIK DÖNEMİ 

KATILIMCI FİRMA  

STANT YAPIMCISI  

TESLİMAT GLPLATFORM FUARCILIK ADINA KATILIMCI FİRMA ADINA 

ADI - SOYADI   

TARİH - Telefon  - İMZA   



 
23 / 23 

 

FORM: 5 - FUAR DÖNEMİ ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

(fuarın açık olduğu dönemlerde kullanılacaktır.) 

Firma adı :……………………………………………………………………………………………… 

Hol no  :……………………………………………………………………………………………… 

Stant no  :……………………………………………………………………………………………… 

Tarih ve saat :……………………………………………………………………………………………… 

Çalışma nedeni : 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

Çalışma yapacak personel listesi: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

AÇIKLAMA:  

• Bu form kısa süreli teknik aksaklıklara müdahale amacıyla hazırlanmıştır. Personel kendi standı dışında 

kalan stantlara müdahale etmeyecek ve hiçbir şekilde zarar vermeyecektir. Alan geneline ve diğer stantlara 

verilecek olan zararlar firma tarafından karşılanacaktır. 

• Bu form çalışma yapacak olan personelde bulunacak ve istenildiğinde gösterilecektir. 

 

Katılımcı Firma yetkilisi     GLPLATFORM FUARCILIK yetkilisi 

(adı / soyadı - telefon – imza)     (adı / soyadı - telefon – imza) 


