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STANT YERİ TAHSİS VE STANT KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

 

1- TARAFLAR 

 

1.1. Türkiye Özel Okullar Derneği İktisadi İşletmesi (Aşağıda “DERNEK” olarak anılacaktır) 

İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No. 142 K. 5 Beyoğlu / İSTANBUL 

 

1.2. Firma Adı ve Adresi:  (LÜTFEN YAZMAYI UNUTMAYINIZ)  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2- TANIMLAR 

 

İş bu sözleşme metninde geçen;  

 

DERNEK   : Türkiye Özel Okullar Derneği İktisadi İşletmesi  

KULLANICI  : İş bu sözleşme gereğince DERNEK tarafından tahsis edilen stantı bedeli  

   karşılığında kullanacak olan gerçek kişi ya da tüzel kişiliği 

 

STANT   : KULLANICI tarafından, http://antalya.tozok.org.tr adresinde yayınlanmış 

bulunan STANT KROKİSİ’nden belirlenen ve iş bu sözleşme ile KULLANICIYA tahsis 

edilecek/kullandırılacak olan stant alanını,  

 

ÜRÜN/ÜRÜNLER : KULLANICI tarafından sempozyum süresi boyunca STANT ta sergilenecek 

olan basılı ve görsel ürünler ile DERNEK tarafından teşhirine izin verilen tüm ürünleri ifade etmektedir.  

 

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU 

 

İşbu Sözleşme’nin konusu, ‘Cumhuriyetin 100. Yılı ve Eğitimin Geleceği” temasıyla 26-28 Ocak 2023 

tarihlerinde Antalya Kaya Plaza Otel’de gerçekleştirilecek olan geleneksel eğitim sempozyumunda 

…………no’lu……….m² büyüklüğündeki …nolu stant alanının DERNEK tarafından, KULLANICI’nın 

ürünlerini teşhir edebilmesi amacıyla münferit olarak KULLANICIYA tahsis edilip kullandırılması, ile 

aşağıda belirtilen diğer hususlarda tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.  

 

4- STANT TAHSİS/KULLANIM TARİHLERİ 

 

KULLANICI, iş bu sözleşme gereğince stant kurması için kendisine tahsis edilen alanı ve bizzat kendisi 

tarafından kurulacak olan standı,  26-28 Ocak 2023 tarihleri arasında sempozyum süresi boyunca 

kullanabilecektir. 

 

5- KULLANICIYA TAHSİS EDİLECEK OLAN STANT ALANININ/STANDIN BELİRLENMESİ 

 

5.1. DERNEK tarafından sempozyum süresince tahsis edilecek tüm stantların krokisi, sempozyum 

başlamadan önce http://antalya.tozok.org.tr internet adresinde yayınlanmıştır. KULLANICI, kendisine 

tahsis edilecek olan standı,  http://antalya.tozok.org.tr adresinden bizzat kendisi belirleyecek ve online 

başvuru ile kullanacağı standı kendisi belirleyecektir. İş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte, 

KULLANICI, stant seçimini http://antalya.tozok.org.tr adresinden, kendisinin bizzat yaptığını/yapacağını 

kabul ve beyan etmektedir.  
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KULLANICI tarafından, http://antalya.tozok.org.tr adresinden stant belirlenirken, aynı internet sayfasında 

açıklanan stant ücretinin de öncelikli olarak ödenmesi gerekir. Stant ücreti ödenmeden stant seçimi 

yapılamaz. Ücreti ödenmeyen standın seçilmesine, sistem tarafından izin verilmeyecektir.  

 

5.2. KULLANICI tarafından internet üzerinden belirlenen standın daha sonra değiştirilmesi talep edilemez. 

KULLANICI’nın, kendisinin belirlediği standın değiştirilmesi ancak uygun ve boşta olan başka stantların 

bulunması DERNEK’in stant değişikliğine yazılı olur vermesi ile mümkündür. DERNEK’in yazılı oluru ile 

stant değişikliği olması durumunda şayet değiştirilmek istenen stant ile talep edilen yeni stant arasında 

ücret farkı var ise bu ücret farkı KULLANICI tarafından ödenmeden stant değişikliği gerçekleştirilmez. 

Boş ve uygun stantların bulunması durumunda dahi DERNEK, stant değişikliği yapmak veya değişiklik 

yapmamakta herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir.  

 

5.3. KULLANICI tarafından stant belirlenmiş ve ücreti ödenmiş dahi olsa DERNEK, herhangi bir gerekçe 

göstermeksizin KULLANICI tarafından belirlenen stant alanını değiştirmeye ve diğer stant alanlarında 

değişiklik ve düzenlemeler yapma hakkına sahiptir. Böyle bir durumda KULLANICI, stant alanı için 

ödediği bedelin iadesini talep edemeyeceği gibi herhangi bir zarar ziyan da talep etmeyecektir.  

 

6- STANT TAHSİS/KULLANIM BEDELİNİN BELİRLENMESİ VE ÖDENMESİ  

 

6.1. KULLANICI, iş bu sözleşme ile belirlenen standın, 4. Maddede belirlenen tarihlerde kullanımı 

karşılığında DERNEĞE  ………… TL (KDV dahil) ödeyecektir. Ödeme karşılığında DERNEK tarafından 

(İktisadi İşletme) KULLANICI adına fatura düzenlenecek ve yukarıda bildirilen adrese sempozyum 

bitiminde gönderilecektir. Faturanın, postaya veya kargoya verilmesine rağmen bildirilen adrese 

ulaşmamasından dolayı DERNEK’in sorumluluğu yoktur.  

 

6.2. Stant kullanım bedeli olarak yukarıda belirlenen miktarın tamamı, stant belirlenmesinden 

önceDERNEK’e ait İşbankası Akdeniz Caddesi Şubesiİban No. TR77 0006 4000 0011 1300 4336 82 

banka hesabına tek seferde ve tamamı nakit olarak yatırılacak veya stant başvurusu esnasında 

http://antalya.tozok.org.tr adresinden online başvuru esnasında sanal pos üzerinden yapılacaktır. 

6.3. Ödemenin tamamının stant belirlenmeden önce veya en geç online başvuru esnasında yapılmış olması 

şarttır. İş bu sözleşme ile belirlenen bedelin tamamı ödenmediği durumlarda, KULLANICI adına stant 

belirlenmiş olsa dahi DERNEK bu standın kullanılmasına izin vermeyecektir. Bu durumda DERNEK, 

dilerse bedelini ödemeyen KULLANICI için belirlenen standı başkalarına tahsis edebilir/kullandırabilir.  

 

6.4. -Yukarıda 5.1. maddede belirlenen ücret, sadece iş bu sözleşme ile belirlenen tarihlerde KULLANICI 

tarafından belirlenen standın tahsis/kullanım bedelidir. Yukarıda belirlenen bu ücrete, stantlarda çalışacak 

olan personelin giderleri (ücret, yemek, konaklama, ulaşım, dış katılım ücreti –konaklama yapmayanlar 

için- vs.) dâhil değildir. Tüm bu giderler ve sosyal haklar KULLANICI tarafından ayrıca karşılanacaktır. 

 

7- KONAKLAMA VE DIŞ KATILIM ÜCRETLERİ  

 

7.1.KULLANICI,  sempozyumun gerçekleştirileceği 3 gün boyunca (25 Ocak 2023 giriş, 28 Ocak 2023 

çıkış olmak üzere 3 gece paket konaklamadır) stantta görev alacak personelinin isimlerini (konaklama 

yapan veya konaklama yapmadan katılacak kişilerin –konaklama yapmayanlar için dış katılım ücreti 

ödenecektir- isimleri, T.C. Kimlik numaraları ve cep telefonlarını) http://antalya.tozok.org.tr adresinden, 

online kayıt yapmak ve belirlenen konaklama veya dış katılım bedellerini Derneğe ödemek zorundadır. 

 

KULLANICI, kendisine veya personeline ait konaklama bedelleri (http://antalya.tozok.org.tr adresinde 

dernek tarafından belirlenen oda ücretleri) ile konaklama yapmadan katılacak personelleri için dış katılım 

http://antalya.tozok.org.tr/
http://antalya.tozok.org.tr/
http://antalya.tozok.org.tr/
http://antalya.tozok.org.tr/
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ücretlerini (otel kullanım bedeli); stant belirlenme aşamasında http://antalya.tozok.org.tr adresinden 

Derneğe ödeyecektir. 

 

Konaklama yapmadan katılacak kişilerden tahsil edilen dış katılım ücreti otel konseptinden 

kaynaklanmakta olup, oteldeki tüm ikramlardan faydalanılabilinmektedir. Bu kapsamda konaklama 

yapmadan sempozyuma katılacak firmaların http://antalya.tozok.org.tr adresine personel isimlerini kayıt 

etmek ve sempozyum kapsamında belirtilen katılım ücretlerini DERNEK’e ödemek durumundadır. 

 

7.2. KATILIMCI, gerek kendisi gerekse de otelde konaklama yapacak olan personel için doğrudan otelden 

veya bir başka acente aracılığı ile otelden yer tahsis edemez/konaklama yapamaz.  

 

8- STANDIN KURULUMU VE KULLANILMASINA DAİR HÜKÜMLER   

 

8.1. Standın kurulumu için gereken tüm malzeme ve işçilik bedelleri ile sair her türlü masraf ve giderler,  

kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Standın kurulumu ve kullanılması ile ilgili olarak DERNEK’in hiçbir 

yükümlülüğü yoktur.  

 

8.2. Stantların, sempozyum yapılacak olan otele kurulmasına ve kaldırılmasına dair tüm masraflar 

(malzeme gönderi kargo ücretleri, taşıma, stant kurulum ve toplanma işlemleri, nakliye vb tüm masraflar ve 

bunların taşınmasına ilişkin eleman giderleri vesaire her türlü masraf)  KULLANICI tarafından 

karşılanacaktır. DERNEK’in bu tür iş ve masraflar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur.   

 

8.3. Sözleşme konusu Stant ile ilgili alınması gereken tüm izinler KULLANICI tarafından alınacaktır. Yine 

Stant ile ilgili Resmi Makamlara karşı söz konusu olabilecek tüm sorumluluklar KULLANICI’ya aittir. 

 

8.4. Stant kurumları 25 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 14.00 itibariyle başlayacak ve aynı gün sona 

erecektir. Stant kurulumları ertesi güne bırakılamaz. Dernek idaresinin belirlediği saatler dışında çalışma 

yapılamaz. Sempozyumun başlayacağı 26 Ocak 2023 Perşembe sabahı itibariyle hazır olmayan stantlara 

DERNEK, müdahale etme ve açtırmama hakkına sahiptir.  

 

8.5. Stant kurulumu için otele gönderilecek malzemeler 23 Ocak 2023 Pazartesi günü otelde olacak şekilde 

gönderilecektir. Öncesinde malzeme gönderimi yapılması durumunda otelin göstereceği depo müsait 

olmaması halinde tüm sorumluluk ve masraflar KULLANICI’ya aittir.  

 

8.6. Stantlar, acil çıkış kapılarının önünün kapatmayacak şekilde kurulacaktır. KULLANICI, Stant 

dekorasyonunda yanıcı olmayan malzeme kullanmakla yükümlüdür. Stantlar görsel ve ses açısından diğer 

stant sahiplerini rahatsız etmeyecek şekilde ve stantlar arası ve koridorlarda engel teşkil etmeyecek şekilde 

düzenlenecektir. KULLANICI’nın bu hükümlere uymaması durumunda DERNEK, sözleşmeye ve bu 

hükümlere aykırılık giderilinceye kadar KULLANICI’nın ürünlerinin sergilenmesini yasaklayabilir. Kural 

ve sözleşme hükümlerinin ihlali devam ederse DERNEK, işbu sözleşmeyi hiçbir uyarıda bulunmaksızın 

haklı nedenle derhal feshedebilir.  

 

8.7. KULLANICI, dernek yetkilisinin yazılı onayını almadan Stant ’da hiçbir değişiklik yapamaz ve 

Sözleşme süresinin sonunda Stant alanını dernekten işbu Sözleşmenin başlangıç tarihinde teslim aldığı 

şekliyle, hasarsız olarak iade etmekle yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine riayet etmeyen KULLANICI, 

uğranılan her türlü zarar ve ziyanı, yasal hakkımız saklı kalmak kaydı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 

 

8.8. KULLANICI, Stantların kullanımı esasında oluşabilecek tüm fikri mülkiyet hakkı ihlallerinden ve 

Stantların, çalışanlarının ve/veya 3. şahısların uğrayacağı hasar ve zararlardan münferiden sorumludur. Bu 

konuda DERNEK’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu hasar ve zararlar, DERNEK temsilcileri 

http://antalya.tozok.org.tr/
http://antalya.tozok.org.tr/
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tarafından tanzim edilecek ve KULLANICI temsilcisi tarafından da imzalanacak olan tutanak ile tespit 

edilecektir. KULLANICI temsilcisinin tutanağı imzalamaktan kaçınması ya da tutanağı imzalayacak olan 

bir temsilci veya yetkili bulunamaması durumunda dernek temsilcileri tarafından tanzim edilecek tutanak 

geçerli kabul edilecektir. KULLANICI, DERNEK’in bu hususta uğrayabileceği her türlü zarardan ve 3. 

Şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapabileceği her türlü ödemeler,  DERNEK tarafından talep 

edildiği tarihten  itibaren 7 gün içerisinde KULLANICI tarafından DERNEK’e ödenecektir.  

 

8.9. KULLANICI tarafından, stant üzerinde, içerisinde ya da etrafında sergilediği, kullandığı veya her ne 

sebeple olursa olsun bulundurduğu, ürünler, bilgisayar, telefon vesaire teknolojik ürünler, banka pos cihazı 

ya da kredi kartı vs. her türlü malzeme ile stanttaki görevlilerin, kişisel eşyalarının (çanta cep telefonu, 

bilgisayar, gözlük vs) güvenliğinden KATILIMCI sorumludur. Otel yönetimi tarafından alınan güvenlik 

tedbirleri dışında ve Otel yönetimi ile herhangi bir müşterek sorumluluğu da söz konusu olmaksızın, 

DERNEK’in gerek sempozyum alanı ve gerekse de stantlarda bulunan her türlü malzeme ile ilgili olarak 

bunların güvenliğinin sağlanması gibi bir yükümlülüğü yoktur.  

 

9- KULLANICININ SÖZLEŞMEDEN VAZGEÇMESİ 

 

9.1. KULLANICI, DERNEK’e kabul edilebilir mazeretini yazılı olarak bildirmek ve DERNEK tarafından 

da yazılı olarak kabul edilmek kaydıyla, sempozyumun başlama tarihinden 30 gün öncesine kadar 

sempozyuma katılmaktan ve iş bu sözleşmeden vazgeçebilir. Ancak bu durumda stant bedelinin % 20’si 

cezai şart olarak derneğe ödenir. Stant bedeli peşin olarak ödenmiş ise bu bedelin % 20 si mahsup 

edildikten sonra geriye kalan 30 gün içerisinde KULLANICI’ya iade edilir. Şayet henüz stant bedeli 

ödenmemiş ise stant bedelinin % 20 si tutarındaki bedel, KULLANICI tarafından, sözleşmeden veya 

sempozyuma katılmaktan vazgeçtiğini DERNEK’e yazılı olarak bildirdiği tarihten itibaren en geç 7 gün 

içerisinde DERNEK’e ayrıca nakden ve defaten ödenmek zorundadır.  

 

9.2. KULLANICI’nın geçerli ve DERNEK tarafından yazılı olarak kabul edilebilecek bir nedenden dolayı 

sözleşmeden veya sempozyuma katılmaktan vazgeçtiğini, sempozyumun başlama tarihinden 30 gün 

öncesine kadar yazılı olarak bildirmemesi durumunda KULLANICI, sözleşme ile kararlaştırılan stant 

bedelinin tamamını ödeyecektir.  

 

9.3. KULLANICI’NIN herhangi bir sebeple sempozyuma katılmaması durumunda boş kalan standını 

dernek istediği gibi değerlendirmekte serbesttir.  

 

10-  SÖZLEŞMENİN FESHİ  

 

10.1. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerinden herhangi birini yerine 

getirmemesi durumunda, DERNEK, her türlü zarar ve ziyanının talep etme hakkı saklı kalmak kaydı ile 

Stant Alanı’nı KULLANICI’ya tahsis etmekten sarfınazar edebilir ve sözleşmeyi feshedebilir.  

 

10.2. DERNEK, sözleşmeye aykırılığın derhal giderilebileceği durumlarda dilerse KULLANICI’ya yazılı 

veya sözlü ihtar vererek sözleşmeye aykırılığın derhal giderilmesini talep edebilir. Sözleşmeye aykırılığın 

KULLANICI tarafından giderilmemesi durumunda DERNEK, dilerse sözleşmeyi feshedebilir, dilerse de  

tüm masrafları KULLANICI tarafından karşılanmak kaydı ile sözleşmeye aykırılığı 3. Şahıslar eliyle 

ortadan kaldırarak sözleşmenin devamını sağlayabilir.  

 

10.3. Sözleşmenin DERNEK tarafından feshedilmesi durumunda;  

 

• Henüz KULLANICI tarafından stant kurulmamış ise KULLANICI, stant kurulumu için hiçbir 

faaliyette bulunamaz. Böyle bir durumda KULLANICI, sempozyum alanında veya sempozyumun 
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yapılacağı otel içerisinde bulunan makine, malzeme araç gereç, ürün ve personelini, derhal 

(sözleşme feshedildiği gün içerisinde) sempozyum yapılacak olan alandan çıkarmak zorundadır. 

Aksi davranışta tüm masrafları KULLANICI’ya ait olmak üzere bunlar sempozyum alanından 

DERNEK tarafından çıkarılacaktır.  

• Şayet sözleşme feshedildiği esnada stant kurulmuş ise KULLANICI, derhal (sözleşme feshedildiği 

gün içerisinde) standını teknik usullere uygun bir şekilde sökecek ve bulunan makine, malzeme 

araç gereç, ürün ve personelini sempozyum alanından çıkaracaktır. Aksi davranışta tüm masrafları 

KULLANICI’ya ait olmak üzere bunlar sempozyum alanından DERNEK tarafından çıkarılacaktır. 

 

11- SÖZLEŞMENİN DEVRİ  

 

KULLANICI, derneğin açık yazılı izni olmadıkça işbu Sözleşme ile kendisine tahsis edilen Stant Alanı’nın 

kısmen veya tamamen başkasına devredemez ve kullandıramaz. 

 

12- GİZLİLİK 

İşbu Sözleşme kapsamında ve Sözleşme’nin imzasından önce veya sonra açıklanmış ve gizliliği her ne 

şekilde olursa olsun bildirilmiş bulunan veya işin doğası gereğince gizli olduğu belli olan yazılı ve/veya 

sözlü her türlü bilgi gizli bilgi (ticari sır) olarak kabul edecektir. 

 

Sır kapsamında kabul edilen tüm gizli bilgiler taraflarca işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ifası 

dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak, üçüncü şahıslara kısmen de olsa hiçbir surette açıklanmayacaktır. 

Bu maddede belirtilen yükümlülükleri ortadan kaldırmaksızın gizli bilginin açıklanması aşağıdaki hallerde 

Sözleşme ’ye aykırılık teşkil etmez. 

 

a. Gizli bilgiyi alan tarafın kusuru olmaksızın bilgi kamuya açıksa veya kamuya açık hale gelmiş ise, 

geldiği nispette, 

b. İşbu sözleşmenin imzalanmasından önce gizli bilgili alan tarafın elinde söz konusu bilgi mevcut ise, 

c. Bir mahkeme kararı, yetkili bir resmi makam emri veya herhangi bir mevzuat hükmü uyarınca gizli 

bilginin açıklanması gerekiyor ise, gerektirdiği nispette. 

 

Bu maddeden doğan yükümlülükler bu Sözleşme süresince uygulanacak ve bu Sözleşme’nin sona ermesi 

veya feshinden itibaren on yıl süreyle devam edecektir. Diğer tarafla ilgili gizli dokümanları alan taraf, bu 

Sözleşmenin sona ermesi veya feshi üzerine, bu dokümanları derhal diğer tarafa verecektir. 

 

13- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ 

 

İşbu Sözleşme ’den kaynaklanan uyuşmazlıklar taraflarca karşılıklı görüşmeler ile çözümlenemediği 

takdirde Taraflar İstanbul (Çağlayan)  Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul ederler. 

 

14- SON HÜKÜMLER 

14.1. İşbu Sözleşme ‘de yazılı şartlar hilafına hiçbir davranış zımnimuvafakat olarak kabul edilemez. 

14.2. KULLANICI, işbu sözleşme ekindeki şartları da kabul etmiş sayılır.  

14.3. İşbu Sözleşme ‘den doğacak damga vergisi KULLANICI tarafından ödenecektir.  

 

İşbu Sözleşme, 14 (ondört) ana maddeden ibaret olarak ..../..../... tarihinde, tarafların serbest iradeleri 

doğrultusunda, iki asıl nüsha olarak düzenlenmiş taraflarca imzalanmıştır. Sözleşmenin birer asıl nüshası 

imzalandıktan sonra taraflara verilmiştir. 

 

DERNEK        KULLANICI 
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EK: Stant kurulumlarına ilişkin açıklamalar.  

 

Stant kurulumlarına ilişkin açıklamalar.  

• Sempozyum kapsamında stant kurulumları 25 Ocak 2023 Çarşamba14:00’de başlayıp aynı gün 

en geç 19:00’da sona erecektir. Stant kurulumlarının ertesi güne bırakılamayacağını, 

sempozyumun başlayacağı 26 Ocak 2023 Perşembe sabahı itibariyle hazır olmayan stantlara 

Dernek müdahale etme ve açtırmama hakkına sahip olduğunu belirtmek isteriz.  

• Stand söküm işlemleriise 28 Ocak 2023Cumartesi saat: 14:00 başlayıp aynı gün 17:00’de sona 

erecektir.  

• Stand kurulumu ve söküm esnasında toplantı fuayesindeki ekstralar firmalara aittir. 

• Standlar için 1 masa ve 2 sandalye temin edileceğini, bunların dışındaki tüm malzemelerin 

firmalara ait olduğunu da belirtmek isteriz. (Uzatma kablosu vs.)  

• Stantlarınıza ilişkin malzemelerinizi 23 Ocak 2023 Pazartesi günü Kaya Palazzo Otel 

Antalya’da olacak şekilde, kargosu ödenmiş olarak göndermenizi rica ederiz. 

• Kargoların otelin gösterdiği depoya teslimi şarttır. Kargo firmasının kapıda bıraktığı nakliyenin 

hamaliye ödemesi tarafınıza fatura edilecektir.  

• Kargo ödemesi yapılmayan malzemeler teslim alınmayacağını önemle belirtiriz.  

• Belirtilen tarihten önce otele malzeme gönderilmemesi, gönderim yapılması durumunda otelin 

göstereceği deponun müsait olmaması halinde sorumluluk KULLANICI’ya aittir.  

• 21. Geleneksel Eğitim Sempozyumu’na katılan firmalar, kendi stant alanları dışında hiçbir alanda 

tanıtıcı materyal (pano, rollap, afiş vb) kullanamayacağını, stant alan firmalarımızın stant alanı 

dışında yapmak istedikleri tanıtımlarla ilgili Dernek Yönetim Kurulu’ndan izin alınmaları 

gerektiğini, standınızda kullanılacak afişlerde herhangi bir özel okulun adının reklam amaçlı olarak 

ön plana çıkarılmasının yasak olduğunu da bilgilerinize önemle rica ederiz. 


