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ORGANİZASYON
ORGANIZATION

Hannover Messe Sodex Fuarcılık A.Ş.

Yurtiçi Satış - Yurt Dışı
Domestic Sales:

Toros Utku
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
Faks / Fax: +90 (212) 212 230 04 80
E-Mail:  toros.utku@hf-turkey.com

Emre Çiçekçi
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
Faks / Fax: +90 (212) 212 230 04 80
E-Mail:  emre.cicekci@hf-turkey.com

Kenan Kolçak
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
Faks / Fax: +90 (212) 212 230 04 80
E-Mail:  kenankolcak@sodex.com.tr

Doğacan Silivri
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
Faks / Fax: +90 (212) 212 230 04 80
E-Mail:  dogacansilivri@sodex.com.tr

Fair Ground:
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
E-5 Karayolu Üzeri, Gürpınar Kavşağı
34500
Büyükçekmece - ISTANBUL

Adres:
Address:
Büyükdere Cad. No:103 Şarlı İş Merkezi Kat:5
Mecidiyeköy, Şişli 34394 İstanbul - TURKEY
Tel / Phone: +90.212.334 69 00 (pbx)  
Faks / Fax: +90 212 230 04 80
E-mail: info@hf-turkey.com
Web: www.sodex.com.tr

Teknik Organizasyon
Technical Organization

Turhan Arun - Behlül Vatansever
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
E-Mail:
turhan.arun@hf-turkey.com
behlul.vatansever@hf-turkey.com

Inhouse Design

Turhan Arun
Tel / Phone: +90 (212) 334 69 00
E-Mail:
turhan.arun@hf-turkey.com
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2. GENEL BİLGİLER 2. GENERAL INFORMATION

Fuar

SODEX 2021 29 Eylül - 2 Ekim Fuarları ve Endüstriyel Etkinlikler 
Zirvesine Hoşgeldiniz. 

Aşağıda yer alan bilgiler SODEX 2021  29 Eylül - 2 Ekim Fuarları 
katılım şartları ve stand kurumu teknik şart ve düzenlemelerini 
kapsar. 

Katılım Seçenekleri:
Tip I, Özel Stand (Konstrüksyonsuz Stand)
Tip II, Standart Stand (Konstrüksyonlu Stand)
Tip III, Standart Stand Mobilyalı (Konstrüksyonlu Stand)

Fuar:
SODEX 2021 Fuarları Hannover Messe Sodex Fuarcılık A.Ş. 
tarafından düzenlenmektedir.

Ziyaret Saatleri: 
29-30 Eylül ve  1 Ekim 10:00 - 19.00, 
2 Ekim Pazar  10:00 – 18:00 saatleri arası

Katılımcılar için Açılış-Kapanış Saatleri:
08:30 – 19:00

Açılış Töreni: 
SODEX 2021 29 Eylül 5 Ekim açılışı 29  Eylül 2021 Çarşamba 
günü   ana fuayede gerçekleşecektir.

Stand Kurulum Periyodu: 
Özel stand kuracak katılımcılar için (TİP 1) 
Kurulum başlangıç tarihi:
24 Eylül 2021 Çarşamba, saat 13:00.
Kurulum bitiş tarihi:
28 Eylül 2021 Salı , Saat 15:00. 

Standart Modüler Standlı Katılımcılar için (TİP 2 & 3) 
+ Uluslararası Pavilyon
Standlar 28 Eylül Salı günü saat 15:00’de teslim edilecektir.

Stand Demontaj Periyodu:
Başlangıç: 2 Ekim 2021 Cumartesi, saat 18:00* 
Bitiş : 3 Ekim 2021 Pazar, saat 12:00 

Tip 2 & 3 standları + Uluslararası Pavilyon sökümleri fuarın 
bitimi ile başlamaktadır. *Stand söküm başlangıcından 
itibaren 18:00 fuar alanında bırakılan malzemelerden 
organizasyon sorumlu değildir.

Fair

It is our pleasure to welcome you to SODEX 2021 September 29 
-5 October.

Please note that the follow information covers the technical 
rules and regulations for stand construction, as well as the 
general conditions of participation in SODEX 2021.

Exhibition Option:
Type I, Stand Construction (Empty Space)
Type II, Shell Scheme Stand
Type III, Shell Scheme with special design
Type IV, International Pavilion
Fair:
SODEX 2021 Fairs Organize by Hannover Messe Sodex Fuarcılık 
A.Ş.

Visiting Hours:
29-30 September and 1 October 10:00 - 18.30
2 October  10:00 - 18:00

Opening & Closing Hours for Exhibitors
08:30 - 19:00

Opening Ceremony
The official opening of SODEX 2021 September 29-2 October 
will be done on 29  September 2021, at the main foyer.

Build - up Period:
For exhibitors who set up their own stands (Type I) 
The built up period starts: 
24 September 2021 Thursday, 09:00 
Build-up period ends on:
Tuesday, 28 October 2021, 15:00 

For exhibitors with shell scheme stands (type 2 & 3) 
+ International Pavillion.
Delivery of the Shell Scheme Stands:
Tuesday, 28 September 2021, 15:00

Dismantling Period:
Dismantling period starts on:  2 October 2021, 18:00 *   
Dismantling period ends on:  3 October 2021, 12:00

* Type 2 & 3 stands + International Pavilion dismantling will
start immediately after closing hours. The Organizer is not
responsible for the exhibitor’s goods left at the stand after the
dismantling begins at 17:30.
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Teknik tablo Lejandı, Technic table Legend,

x

Salon Salon 
m2

Salon 
Yüksekliği

İzin Verilen
Stand 

Yüksekliği
Kargo 

Kapıları
Kargo 

Kapıları 
Boyutları

Zemin 
Yük

    Kaldırma

Salon 
Tavan  

Kullanımı
Salon

     Işıkları
 Yangın 

Söndürme 
Sistemi

Yangın
Alarm

Sistemi

Salon 
Tesisat 

Kanalları

Salon 
Isıtma & 

Soğutma
Zemin

Hall     Hall m2 Hall
Height

Permitted
Stand

Height
Cargo
Doors

Goods
Entry 

Dimension
Floor

Loading
Suspension

from Hall
Ceiling

Lighting 
Sprinkler
System

Fire Alarm 
System

Floor 
Supply 

Channels

Hall 
Heating  /
Ventila./ 

AC

Type of 
Floor

1 1,980 5,5 m. 4 m. 1 420x350 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

2 7,680 9,5 m. 5.5 m. 2 600x520 cm* 20,000kg/m2 x D + A x x Concrete / 
Beton

3 7,680 9,5 m. 5.5 m. 2 600x520 cm* 20,000kg/m2 x D + A x x Concrete / 
Beton

4 1,840 5,5 m. 4 m. 1 320x300 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

5 3,750 9,5 m. 5.5 m. 3 420x440 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

6 3,750 9,5 m. 5.5 m. 1 420x440 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

7 7,750 9,5 m. 5.5 m. 2 780x740 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

8 4,500 7,0 m. 5 m. 2 550x530 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

9 2,200 7,0 m. 5 m. 2 550x530 cm* 20,000kg/m2 x A x x Concrete / 
Beton

10 2,320 6,5 m. 5 m. 4 600x580 cm* 20,000kg/m2 x D + A Concrete / 
Beton

11 9,450 6,5 m. 5 m. 2 550x590cm* 3,000kg/m2 x D + A Concrete / 
Beton

12 8,850 10 m. 5.5 m. 2  550x590cm* 3,000kg/m2 x D + A Concrete / 
Beton

13 8,600 6.5 m. 5 m. 2  540x570cm* 3,000kg/m2 x D + A Concrete / 
Beton

14 8,500 10 m. 5.5 m. 2  550x590cm* 3,000kg/m2 x D + A Concrete / 
Beton

cm*

D + A

A

Concrete / 
Beton

Mevcut değil

Mevcut

En büyük yük kapısının ölçüsü

Gün Işığı ve Yapay Aydınlatma

Yapay Aydınlatma

Çelik Karışımı Kompozit Beton

Floor Loading,
The maximum permissible load on the hall floor is based on even 
distribution. It does not apply to loads on shafts in floors or supply 
channels.
Exhibitors must prove that this value is not exceeded for point loads 
generated by two-storey stands, heavy objects, etc.
A base plate at least 100 x 100 mm in size must be used on shaft and 
supply channel covers.

Suspension from Hall Ceiling, 
General hall ceiling structure is not aapropriate to hang object and 
support stand structures.

Fire Extinguish System, 
New halls installed by fire detectors and sprinkler system. New halls 
and all other halls has fire extinguish cabinets on wall at each 30 mt. of 
the general fairground.

x

cm*

D + A

A

Concrete / 
Beton

Not Available

Available

Dimension of the biggest cargo doors

Daylight and Artificial Light

Artificial Light

Steel Mix Composite Concrete

Zemin Yük Kaldırma,
Zemin azami yük kaldırma kapasitesi alan için genel 
olarak verilmiştir. Zemin yük kaldırma değeri, şaft ve 
rögar (zeminde bulunan tesisat kanalları) noktaları 
için geçerli değildir.
Katılımcı Stand, iki katlı stand ve makinalarının izin 
verilen zemin kaldırma kapasitesine uygun olduğunu 
kontrol etmeli ve organizatöre bilgi vermelidir.
Şaft ve rögar (zeminde bulunan tesisat kanalları) 
noktalarına denk gelen yüklerin dağılımı için 100 
x 100 mm ölçülerinde ahşap plakaların kullanımı 
gerekmektedir.

Salon Tavan Kullanımı, 
Fuaralanı genelinde Salon tavanlarından destek 
almak veya asım yapmak kesinlikle yasaktır. 

Yangın Söndürme Sistemi, 
Yeni salonlarda yangın detektörü ve tavandan 
fıskıyeli yangın söndürme sistemi mevcut olup 
fuaralanı genelinde her 30mt. bir yangın söndürme 
dolabı bulunmaktadır.
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*VIP Otoparkı yoktur.
   VIP Carpark is not available

*Helikopter pistinin kullanımı için organizatöre 2 günden önce bilgi verilmelidir. 
Organizer must be informed regarding Helicopter ground use 2 days before.

*Fuaralanı kapalı otoparkına (salon 11&12) ve fuaralanı içinde teşhir amaçlı LPGli araçların girmesi yasaktır. 
Fairground parking lot (hall 11&12) and displaying vehicles work by LPG is forbidden to enter.
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*Fuaralanı kapalı otoparkına (salon 11&12) ve fuaralanı içinde teşhir amaçlı LPGli araçların girmesi yasaktır. 
Fairground parking lot (hall 11&12) and displaying vehicles work by LPG is forbidden to enter.
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4.1. Fuar Alanı 4.1. Fair Venue

TAXI

 Nasıl ulaşabilirim
Servis Aracı: Katılımcılarımız için bilgi,

Ziyaret Saatleri: 
29 Eylül - 1 Ekim 2021 / 10:00-19:00
2 Ekim 2021 / 10:00-18:00

Ücretsiz Servis Saatleri 

Bu hizmet sadece Yaka kartını veya Katılım onayı yazısı 
gösterecek katılımcılarımız içindir.

29 Eylül - 1 Ekim 2021
Istanbul Havalimanı 
Gidiş: 09:00 - 16:00 Arası / Dönüş 14:00 - 19:00 Arası 

29 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihleri arası:
Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünden
Gidiş:        09:00 - 16:00 Arası
Dönüş:       14:00 - 19:00 Arası , (5 Ekim 18:00)

Bakırköy Deniz Otobüsü İskelesi önünden 
Gidiş:        09:00 - 16:00 Arası
Dönüş:       14:00 - 19:00 Arası , (2 Ekim 18:00)

Hannover Messe Sodex Fuarcılık A.Ş. ön-
ceden bildirmeksizin ek sefer düzenlemek ve 
hareket saatlerini değiştirmek hakkına sahiptir.

Metrobüs: Kadıköy Söğütlüçeşme - Beylikdüzü Metrobüs 
hattı son  durağı Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi durağında 
inerek fuar alanına yolculuk edebilirsiniz. 
Taksi: Taksi ile şehir merkezinden TÜYAP fuar alanına 
35-45 dakikada gelebilirsiniz. Tüm otellerden, taksi
duraklarından ya da ana caddeler üzerinde taksi
bulabilirsiniz.
Otomobil: İstanbul Büyükçekmece’de kurulu TÜYAP
fuar ve Kongre Merkezine araba ile TEM otoban’nı
Büyükçekmece - Hadımköy kavşağı veya E-5 otobanı
Beylikdüzü - Gürpınar kavşağından giriş yaparak
ulaşabilirsiniz.

How to get there?
Shuttle Service: Further Information to the exhibitors,

Visiting Hours:
29 September - 1  October 2021/ 10:00 - 19:00
2 October 2021 / 10:00-18:00

Free of Charge Shuttle Service Hours

This Services is available to our exhibitors with badges or 
exhibitor confirmation letter.

29 September -1  of October 2021
Istanbul Airport
Departure: 09:00 - 16:00 / Return 14:00 - 19:00 

29 September -1  October  of  October 2021 
From Taksim Atatürk Cultural Center
Departure:   09:00 - 16:00
Return:         14:00 - 19:00 (2th October 18:00)

From Bakırköy Sea Bus Port 
Departure:  09:00 - 16:00 
Return:        14:00 - 19:00 (2th October 18:00)

Hannover Messe Sodex Fuarcılık A.Ş. has the full right to 
change services by day and hour.

By Metrobus: Visitors and Exhibitors can travel to the fair 
ground by Metrobus line from Kadıköy-Sogutlucesme to 
Beylikdüzü, last station is Tüyap Fair and Congress Center.
By Taxi: By taxi, it takes approximately 35-45 minutes 
from the city center to the TÜYAP showgrounds. You can 
get a taxi either from any hotel, a taxi rank or by hailing 
one on any major road.
By Car: You can come to TÜYAP Fair Convention and 
Congress Centre from TEM Highway - exit Büyük Çekmece-
Hadımköy or E-5 Highway - exit Beylikdüzü-Gürpınar.
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5. Fuar Katılım Kuralları ve İşleyiş 5. Participation Rules and Regulation
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1. Firma fuar ile ilgili sektörden olup sözleşme yapılan tek
muhataptır.
2. Katılımcı sözleşmede belirtilen alanı stand kurulumu ve
pazarlama faaliyetleri için kullanır.
Stand dışındaki alanda - broşür dağıtmak, maskot gezdirmek, zep-
lin ve balon uçurmak, bayrak yerleştirmek, stand konstrüksüyon-
nun taşması, salon tavanının kullanılması yasaktır.
3. Katılımcıların stand konstrüksüyon’nun sağlamlığını kontrol et-
meleri ve her fuar günü bitiminde stand elektriklerini güvenli bir
şekilde kapatmaları mücbir sorumluluğundadır.
4. Fuar kurulum ve söküm dönemlerinde fuar alanına girişler ser-
besttir. Ancak Fuar alanı ve fuar ile ilgisi olmayan kişilerin alanı
terk etmeleri istenebilir.
5. Fuar dönemi fuar alanına giriş belli saat, yaka kartı ve davetiye
ile gerçekleşmektedir. Katılımcıya ait mal girişlerine açılış ve
kapanış saatlerinden önce özel izin verilmektedir.
6. 15 yaşından küçük ziyaretçilerin fuar alanına girişlerine ebeveyn
nezaretinde izin verilmektedir.
7. Türk İş Kanunu, 71.maddesine göre 15 yaşından küçük
çocukların çalışması yasaktır. Fuar alanı güvenlik açısından çocuk,
hamile ve yaşlılar için uygun değildir.

Aşağıda belirtilen maddelere,
8. İzin verilmemektedir:
a) Fuar alanına evcil hayvan getirmek;
b) Fuar alanında katılım sözleşmesi olmaksızın iş yapmak; ürün
veya hizmet satmak ve  dağıtmak;
c) Katılımcı stand alanı dışında anket yapmak, stand alanı dışında
reklam, broşür dağıtımı ve tanıtım materyalleri kullanmak;
d) Fuar alanında çöp veya moloz bırakmak;
e) Fuar alanı trafiğini engelleyici şekilde araba, kamyon, TIR ve
konteyner gibi araçların uygunsuz ve sahipsiz bırakmak;
f) Organizatör’den izinsiz yayın, alıcı ve verici (radyo, televizyon,
anten ve baz istasyonu) kurmak;
g) Fuar alanı içinde ve dışında fuar akışını etkileyecek uygunsuz ve
toplum huzuru bozucu davranış ve etkinlikler yapmak.
h) Ateş yakmak, havai fişek, patlayıcı madde, gaz tankı, kaynak
gazı, mutfak ocağı, motorlu balon ve zeplin çalıştırmak;
j) Katılımcı stand konstrüksüyonunda ve sergilenen ürünlerde
yanıcı ve alev alıcı madde kullanmak;
k) Güvenlik önlemi alınmamış ürün sergisi ve demo yapmak
l) Sigortasız eleman çalıştırmak, üçüncül şahıslara gelecek zarar
sigortası olmayan araçların çalıştırılması;
m) Stand içindeki ses seviyesi 80 db geçmesi ve komşu standların
çalışma düzenini etkilemesi;
n) Fuar alanına silah getirmek;
o) İzinsiz fotoğraf ve film çekmek;
p) Müzik Sistemi kurmak, konser vermek ve izinsiz çekiliş
yapmak;
r) Yetkisiz ve İzinsiz Güvenlik, Temizlik, Hostes ve Tercüman
çalıştırmak

9. 4207 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre fuar alanın da
sigara içmek yasaktır. Söz konusu ihlal maddi olarak ceza işleme
tabidir.
10. Katılımcı fuar standında “kolay ulaşılabilir” yangın söndürücü
ve ilk yardım seti bulundurmalıdır.
11. Organizatör fuar alanı genel güvenliği ve temizliğinden
sorumludur. Genel güvenlik ve temizlik; kurulum, fuar ve söküm
döneminde stand içini kapsamaz.

1. Company is active in the respective sector and sole contractual
counterpart.
2. Exhibitor shall use its stand area for stand construction and
marketing activities only. 
Outside the stand area -It is forbidden to distribute brochures, tour
mascot, fly zeppelins or balloons, place flags, apply elements that
exceed the stand limits, or to use the hall ceiling.
3. Every exhibitor must check the safety of their stand construction &
securely turn off the stand electricity at the end of every exhibition
day. 
4. The Exhibition Grounds may be entered freely during stand setup,
fair and dismantling. Persons who cannot provide proof of their
involvement in stand setup or dismantling work may be asked to leave
the grounds. 
5. Access to the exhibition grounds during the event is permitted only
at the set times and with a valid pass. Special permission for goods
entry may be given before opening and after closing hours . 
6. Children under the age of 15 may enter the exhibition grounds only
in the company of a parent. 
7. According to 71 of the Turkish Labour Law children under the age of
15 are forbidden to work. Fairground is not a safe place for children,
pregnant women and the elderly. 
8. It is not permitted: 
a) to take pet onto the exhibition grounds; 
b) to conduct any unauthorized business, especially to sell or distribute
goods and services;
c) to conduct any surveys outside of the exhibitor's own stand, to
distribute advertising materials or brochures or to use advertising
material outside the exhibitor's own stand; 
d) to leave construction waste in the halls and on the exhibition
grounds; 
e) to park or leave cars, trailers, containers, semi-trailers, container
bridges or any other vehicles/objects in a place where they might
obstruct the traffic.
f) to install broadcasting or receiving equipment (radio, television,
radio communication equipment) ; 
g) to behave in such a way as to disturb the peace on the exhibition
grounds or to adversely affect the general character of the fair inside
or outside the halls; 
h) to use open fires, fireworks, explosive materials, tanks of gas,
welding gas, cooking ovens, remote control balloons or zeppelins, fog
machines, dust creative construction of demonstration at the stand. 
j) Use of combustible or inflammable materials for stand construction
or in exhibit products; 
k) to exhibit or demonstrate products without having taken safety
measures;
l) to employ labour without insurance; to operate devices without third
person liability insurance; 
m) to exceed sound level “80db”, and disturbance of the neighbouring
stands;
n) taken weapons to the fairground;
o) Photography or filming without any permission; 
p) Setting professional Music System, Concert and Lottery; 
r) Uncertified and unpermitted Security, Cleaning, Hostess and

Translator employ;
9. According to 2 of law No 4207, it is prohibited to smoke on the
fairground. Contravention is subject to penalties.
10. Exhibitors must have at least one “easy to access” fire extinguisher
and a first aid kit at their stand. 
11. The organizer is responsible for general security and cleaning of the
fairground. General security and cleaning do not include the interior



5.1. Fuar Katılım Kuralları ve İşleyiş 5.1. Participation Rules and Regulation
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Fuar Alanı İş Ortamıdır.
Fairground is Business Environment

Evcil Hayvan gezdirmek yasaktır.
Pets are not permitted at the Fair 

Fuar Girişlerinde Yaka Kartı Zorunludur.
Bagdes are compulsory at the En-

Yönlendirmeleri Takip Edin.
Follow the Signs.

Çevreye Duyarlı Olun.
Pay Attention to the Environment.

Fuar Alanı’nda Çöp Bırakmak Yasaktır.
It is forbidden to leave Waste after tear down.

Fuar Alanı Tavanından Destek Alınmaz.
Ceiling Suspensions are not allowed.

İki Katlı Standlar Özel İzne Tabiidir.
Double Deck Stands are subject to Permission

Fuar Alanında Maskot Gezdirilemez.
Mascot use is not permitted.

Ziyaretçi Koridorları Açık Olmalıdır.
Visitors Aisle must be free of any Object

Stand Sınırları Dışında Tanıtım Yapılmaz.
Marketing elements must be in the Stand 

Güvenlik Katılımcı Sorumluluğundadır.
Stand safety is the responsibity of Exhibitors.

Araç Teşhirlerinde Akü Ayrılmalıdır.
Battery Should be Disconnected.

Katılımcının Anket Yapması Yasaktır.
It is forbidden to Organize Questioners.

Fuar Alanında Siyasi Gösteri Yapılamaz.
Political Demonstration is forbidden.

Balonlar için özel izin alınmalıdır.
Balloons are subject to special Permission 

U.Kumanda ve Zeplin ile Tanıtım Yasaktır.
R.Control Equip. and Zeplins are Forbbiden.

Elektrik Kullanımı Sınırlıdır.
Electric Usage is Restricted by V.Hours.

Fotograf ve Video Çekimi Yasaktır.
Photograph and Vidoe Shooting is Forbidden

Radyoaktif Madde Yasaktır.
Radioactive Components are Forbidden.

Duman ve D.Makinası Yasaktır.
Smoke and S.Machines are Forbidden.

Kablosuz Ağ Kurulumu İzne Tabiidir.
Wireless set up is subject to Permission.

İzinsiz Baz ve Sinyal İstayonu Kurulamaz.
Broadcast Station is not Permitted. 

Ateş Yakmak Yasaktır.
Fire of any kind is Forbidden.

Dust making Construction is Forbidden.
Toz Çıkarıcı Cihazların Kullanımı Yasaktır. Çalışma Gazları Günlüktür.

Only daily usage amount of gas is allowed.
Piroteknik (Havai Fişek) Kullanımı Yasaktır.
Any kind of Pyrotechnics is Forbidden.

Ocak & Tüp Gaz Kullanımı Yasaktır.
Oven & Cook Gas usage is Forbidden.

Kaynak Yapmak Özel İzine Tabiidir.
Welding is up to Permission.

Spiral & Taş Kesim Yasaktır.
Any Kind of Industrial Cut is Forbidden.

Glass and Mirror Usage is Dangerous.
Cam ve Ayna Kullanımı Tehlikelidir.

Sound System and Live Performance is Forbidden.
Ses Sistemi ve Canlı Performans Yasaktır.

Unpermitted Technical Ins. can be Dangerous
İzinsiz Tesisat Kullanımı Tehlikeli olabilir.

Music play restricted at 80 (dBA)
Müzik Kullanım Sınırı 80 (dBA)

Lottery is up to Permission.
Piyongo & Çekiliş İzne Tabiidir. İzinler Teknik ve Org. Ofisinden Alınır.

Organizator has the right to 

charge all kinds of damages made 

to the fairground and charge a 

fine for disobeyed rules.

Organizasyon, Fuar Alanına gel-

ecek her türlü hasar ve Uyulma-

yan Kurallar için Fatura Kesme 

Hakkına Sahiptir.

!

Smoking is Prohibited.
Sigara İçmek Yasaktır.

Only Official Freight Forward can function.
Sadece Resmi Lojistik Firması Yetkilidir.

!

By the End of Fair, Exhibitors and 

Stand Contractors must leave the 

Space Clean at 24 Hours. Orga-

nizer Invoice the Mess if leave at 

the fairground.

Katılımcı ve Mimari Firmalar Fuar 

Stand Alanını Fuar Bitiminden 

24 saat içerisinde Temiz olarak 

Teslim Etmelidir.Fuar Alanında 

Bırakılan Molozlar Fatura edilir.

(Fuar Kurulum, Fuar Ziyaret Günleri ve Söküm zamanı için geçerlidir.) (Regulations current at; Fair Set up, Visiting Day and Dismantling Time)

Event by Clown is not appropriate.
Palyaço ile etkinlik uygun değildir.

Belly Dance performance is forbidden.
Dansöz oynatmak Yasaktır.

Folk Dances are not suitable.
Yöresel Oyunlar Yasaktır. Tahtabacak etkinliği tehlikelidir.

Woodenleg event can be dangerous.

It is not permitted to make any 

kind of music performance in 

fair ground and exhibitor booth 

that interrupt the business con-

versations. 

Fuar Alanı ve Katılımcı Stand 

İçerisinde İş Görüşmelerini 

engelleyecek herhangi bir müzik 

etkinliğine izin verilmemektedir.
! !!
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6. Fuar Hazırlık
Katılımcılar sözleşmelerinde yer alan eMail adresine gelen kullanıcı 
adı ve şifre ile katılım tipine göre doldurmaları gereken formları 17  
Eylül 2021 tarihine kadar eksiksiz doldurmaları gerekir.

6.1. Stand Kurulum
- Stand projeleri “projedanismani@nehirisgm.com” email
adresinden onaylatılmalı, organizatör onaylanmayan stand
projelerini uygulatmama hakkına sahiptir.
- Fuar alanına kurulum için gelen firmalar stand projesi, salon ve
stand numarası ile beraber fuar alanı teknik ofisinden yerleşim
yerlerini tam olarak görerek stand kurulumuna başlar.
- Araçlar salonlara yükleme ve boşaltma için girer, park etmek
yasaktır.
- Acil çıkış kapıları, kargo ve koridorlar yangın dolapları açık
tutulmak zorundadır.
- Fuar salon zeminine delme, yapıştırma ve duvar, kapı, stand ve
tavan yüzeylerine bağlantı yapmak yasaktır. Verilen hasar tespit
edilip fatura edilir.
Açılıştan bir gün önce;
a) Organizatörün hazırladığı standlar (Katılım Tip 2 & 3), teslim
edilir.
b) Katılımcı ürünlerini standına getirir ve yerleşimini tamamlar.
c) Fuar alanı can ve mal güvenliği açısından araç trafiğine kapalı
olur, taşıma işlemleri resmi lojistik firması tarafından sağlanır.
d) Ana fuayede bulunan Organizasyon ofisinden katılımcılarımız
kendilerine ait yaka kartları, otopark kartı, fuar kataloğu CDsi ve
diğer dökümanları yetkili imza karşılığı teslim alır.

•Tavan kullanımı her ne amaçla olursa olsun kesinlikle yasaktır.
•Standların arka cepheleri en fazla %70 oranında kapatılabilir.
•Standların yan cepheleri en fazla %50 oranında kapatılabilir.

•Standların giriş kapısına bakan ilk 5 metre‘leri kapatılamaz. İlk 5
metre‘ye 1 metre‘den yüksek ürün konulması durumunda ürünle ön 
ve yan koridor sınır noktası arasında en az 2 metre mesafe olmalıdır.
•Standların yüksekliği bulunduğu alanda izin verilen maksimum
yüksekliği geçemez. Katılımcı bulunduğu alanın teknik özelliklerini
organizatörün teknik biriminden öğrenmek ile yükümlüdü
6.2. Fuar
- Katılımcılar fuar ziyaret saatinden en az bir saat önce standlarında
olmalıdır.
- Fuar ziyaret saatleri içinde mal girişi ve çıkışı, stand çalışması
yapmak yasaktır. Bu tip aktiviteler ziyaret saatleri öncesinde ve
sonrasında teknik ofisten alınacak izin yazısı ile olmaktadır.
- 24 saat kesintisiz elektrik talebi, katılımcı kendi stand güvenliği
veya temizliği sağlaması, katılımcı organizasyonları (kokteyl, parti,
gösteri, vs.) teknik ofisten yazılı olarak izin ile alımalıdır.
6.3. Fuar Söküm
- Fuar son günü - ziyaret saatinin bitmesi ile beraber katılımcı
firmalar stand içindeki değerli ürün ve eşyalarının güvenliğinden
kendileri sorumludurlar.
- Katılımcı firma ve stand mimari firmaları 24 saat çalışarak
kapanıştan bir gün sonra öğlen 12:00de “stand alanlarını temiz bir
şekilde” ayrılmaları gerekir.
Önemli !
- Katılımcı firmaya ait stand alanında bırakılan çöp ve molozların
fotografları çekilerek m3 hesabı işlem yapılarak stand mimarlığını
üstlenen firmaya fatura edilir.
- Organizatör fuar alanı genel güvenliği ve temizliğinden
sorumludur. Genel güvenlik ve temizlik; kurulum, fuar ve söküm

6. Fair Preparation
Participants receive an email to the email address stated in their 
contract, containing username and password for a website where 
they have to complete the forms necessary for their type of 
participation. The deadline for form completion is 17 September 
2021.
6.1. Stand Construction
- Stand projects must be submitted for approval to  “projedanismani@
nehirisgm.com”.  The organizer reserves the right to refuse the
implementation of not-approved stand projects.
- The location of stands present by the Technical Office, before
the setup begin by stand contractor.
- Vehicles may enter the halls for loading and unloading; parking
vehicles is prohibited.
- Emergency exits, cargo and corridors as well as fire-extinguisher
cabinets must be freely accessible and unobstructed at all times.
- It is prohibited to drill holes in the fair hall floor or to glue objects
onto it, or to make any connections to walls, doors, stand and
ceiling surfaces. Damages shall be reclaimed.
- One day before opening: a) the stands prepared by the organizer
(participation type 2&3) are handed over; b) participants bring
their goods to the stands and complete their placement; c) the
fairground is closed to traffic for safety reasons; transports are
carried out by the official logistics company; d) at the organisation
office in the main foyer, participants receive their collar cards, car
park card, a CD of the fair catalogue and other documents against
authorised signature.

6.2. Exhibition 
- Participants must be at their stands at least one hour before
visiting hours.
- Goods entry and exit as well as work on the stands is prohibited
during visiting hours. Such activities require the permission of the
technical office and must be carried out before or after visiting
hours.
- Requests for 24 hrs uninterrupted power supply, employment
of own stand security or own cleaning services or exhibitor-
organised events (cocktail, party, show, etc.) require written
permission by the technical office.

6.3. Stand Dismantling
- On the last fair day, after visiting hours participants are
themselves responsible for the security of valuables at their
stand.
- After closure, participants and stand design companies have to
work round the clock to dismantle the stands. The location must
be handed over clean and empty the next day at noon (12:00
o’clock).

Important !
- Any general or construction waste left behind at the stands will
be photographed, the cost calculated on a square meter basis,
and billed to the stand design company.
- The organizer is responsible for general security and cleaning
in the fairground only. This does not include the stand interior
during setup, fair implementation and dismantling.
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7. OBS - Online Bilgi Sistemi

Katılımcılarımızın sözleşmelerinde yer alan email adreslerine 
OBS - Online Bilgi Sistemi tarafından otomatik olarak gönder-
ilen eMail içerisinde; websitesi adresi, kullanıcı adı ve şifre  
ulaştırılacaktır. 
“OBS - Online Bilgi Sistemi” içerisinde genel ve teknik bilgiler 
ile hizmet talep formları bulumaktadır. 

Sistem 17.09.2021 tarihinde kapanacaktır.
Tüm formların bu tarihten önce OBS Online Bilgi Sisteminden 
doldurulması zorunludur.

OBS - Online Bilgi Sistemi içerisinde yer alan formlar:

1a Stand Mimarı
1b Stand Alınlık Yazısı
1c Stand Gorevlisi Yaka Kartı
1d Fuar Giriş Davetiyesi
2a Telekomünikasyon Hizmetleri
2b Kiralanabilir İlave Stand Malzemeleri
2c Teknik Hizmetler
2d Teknik Plan
2f Özel Güvenlik
2g Özel Temizlik
2h.a Özel Tercüman
2h.b Fuar Hostesleri
2i Görsel Ekipman ve Sunum Sistemleri Kiralama
2j Catering
2k Nakliyat ve Lojistik Hizmetleri
2l InHouse
2m Marketing
2n Görsel Tanıtım Hizmetleri
2o Seyahat ve Konaklama
3b Ürün Kategorileri
3c Sektör Kategorileri

OBS - Online Bilgi Sistemine giriş yapan her katılımcı firma, 
sözleşme bilgilerine göre doldurması gereken zorunlu formları 
sırası ile sistem içinde doldurur.

Diğer formlar sayfa sonunda katılımcılarımızın talepleri 
doğrultusunda incelenebilir ve doldurabilir.

OBS - Online Bilgi Sistemi ile ilgili sorularınızda iritbat bilgileri,

Turhan Arun
Teknik Direktör
eMail :turhan.arun@hf-turkey.com
Telefon :  +90 212 334 69 00
Faks : +90 212 334 69 34

Behlül Vatansever
Teknik Müdür
eMail : behlul.vatansever@hf-turkey.com
Telefon :  +90 212 334 69 00
Faks : +90 212 334 69 34

7. OBS - Online Information System

Your email address, as given in the exhibitor contract, will re-
ceive an automatically generated email from “OBS - Online 
Business System”, containing the website address, username 
and password. 
“OBS - Online Business System” contains general and technical 
information and  order forms. 

System will be locked on 17.09.2021.
All forms must be filled through OBS Online Business System 
before this date. 

OBS - Online Business System contains forms:

1a Booth Contractor
1b Company Signboard
1c Booth Staff Badge
1d Fair Entrance Ticket
2a Telecommunication Services
2b Additional Rental Furniture & Equipment
2c Technic Services
2d Technic Plan
2f Security
2g Cleaning
2h.a Translators
2h.b Exhibition Hostesses
2i Visual Equipment & 

Presentation Systems Rental
2j Catering
2k Forwarding & Logistics Services
2l InHouse
2m Marketing
2n Branding
2o Travel & Accomodation
3b Product Categories
3c Sector Categories

You have to fill the mandatory forms in OBS according to your 
participation.

Other forms are optional to fill out according to the demands 
of the exhibitor.

OBS - Online Business System contact information,

Turhan Arun
Technical Director
eMail : turhan.arun@hf-turkey.com
Phone :  +90 212 334 69 00
Fax : +90 212 334 69 34

Behlül Vatansever
Technical Manager
eMail : behlul.vatansever@hf-turkey.com
Phone :  +90 212 334 69 00
Fax : +90 212 334 69 34
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8. Fuar Websitesi
İki dilde (Türkçe ve İngilizce) hazırlanan  
“www.sodex.com.tr” websitemizden ziyaret  edebilirsiniz. Burada, 
katılım koşulları, katılımcı şirketler ve ürünlerinin yanı sıra, tanıtım 
ve reklam olanakları da dahil olmak üzere birçok konuda en gün-
cel bilgileri bulabilirsiniz. 
Websitesi, fuara katılmadan önce ziyaretçiler tarafından sıkça 
ziyaret edilmektedir. Ziyaretçiler, Fuar web sitesinin ‘Ziyaretçil-
er’ bölümünde fuar, katılımcı şirketler ve ürünleri hakkında 
detaylı bilgiye erişebilmektedirler.

9. Teknik Ofis
Teknik Ofis Hall 2 - 3 arası, 7 girişi ve 12de yer almaktadır. 

2 -  5 Ekim 2021 tarihleri arasında 24 saat hizmet vermek üzere; 
yer gösterimi, elektrik, su, basınçlı hava, ekstra mobilya, hostes, 
temizlik, güvenlik ve tüm teknik sorularınız için hizmet verecektir.

10. Organizasyon Ofisi
Organizasyon Ofisi, Ana Fuaye EGE odasında yer almaktadır.

29 Eylül -2 Ekim 2021 tarihleri arasında 08:00 - 19:00 hizmet ver-
mek üzere; katılımcı zarfı, stand görevlisi yaka kartı, otopark kartı, 
katılımcı sertifikası, katılımcı bilgisi ve tüm genel sorularınız için 
hizmet verecektir.

11. Katılımcı Zarfı
Katılımcılarımız açılıştan bir gün önce ana fuayede bulunan 
organizasyon ofisi EGE salon’undan 13:00den sonra; otopark, 
yaka kartı, fuar kataloğu CDsi ve katılım sertifikalarını alabilirler.  

11.1. Otopark Kartı
OBS - Online Bilgi Sistemi’nde araç otopark kartı için talep 
alınmamaktadır. Katılımcılarımız standart olarak 2 adet otopark 
kartı alacaktır, talep edildiği ve imkanlar dahilinde ekstra otopark 
kartları karşılanır.  
Katılımcı ve ziyaretçilerimiz için VIP otoparkı yoktur. VIP 
araçlarının VIP / Protokol kapısından giriş yapmalarına izin 
verilir, park yapılmadan ziyaretçi veya katılımcı otoparkına 
yönlendirilir.
Katılımcı ve ziyaretçi otoparkları için fuar alanı planına bakınız.

11.2. Yaka Kartı
Katılımcı standında çalışacak personelin yaka kartları OBS - 
Online Bilgi Sisteminde girişleri yapılır.
Yaka kartları açılıştan bir gün önce ana fuayede bulunan 
organizasyon ofisinde katılımcı zarfında hazır olur ve eksik yaka 
kartları talep doğrultusunda basılarak katılımcıya teslim edilir. 
Katılımcılar en geç fuarın ilk günü ziyaretçi kapanış saatine 
kadar organizasyon ofisinden yaka kartlarını almalıdır.  

11.3. Fuar Kataloğu CDi
Fuar Kataloğu CD olarak 1er adet katılımcılara verilecektir. 
OBS - Online Bilgi Sisteminde girilen ürün ve sektör bilgileri, 
katılımcı’nın sözleşmede yer alan irtibat bilgileri fuar kataloğu 
nda katılımcı bilgisi olarak yer alacaktır.

11.4. Katılım Sertifikası
Katılım Sertifikası her katılımcıya 1er adet verilecektir.

8. Tradeshow Web Site
Please visit our bilingual (Turkish and English) website at “www.so-
dex.com.tr You will find the most up-to-date information on many 
subjects including conditions of participation, exhibiting compa-
nies and their products, as well as promotional and advertising op-
portunities. 
The website is as well commonly used by visitors before attend-
ing the show. They can access a large amount of information re-
garding the show, the participating companies and their prod-
ucts from the ‘Visitors’ section of the fair website.

9. Technical Office
Technical Office is located between hall 2 - 3, 7 entrance and 12.

Technical Office is providing you on-site help; asisting localize 
the stand, electric, water, compressed air, extra furniture, hostess, 
cleaning, security and all other technical questions. Technical Of-
fice is there to serve you between 2 - 5th of October  (24 hours).

10. Organisation Office
Organisation Office is located at, Main Foyer EGE room.

Organisation Office is there to serve you; exhibitor package, ex-
hibitor badges, carpark cards, exhibitor certificate and all other 
general quesitons, between 29 September - 5th of  October2021.

11. Exhibitor Package
Day before opening exhibitors can collect their exhibitor 
package from the main foyer EGE room organization office after 
13:00 o’clock; carpark, exhibitors badges, fair catalogue CD and 
exhibitor certificate.
11.1. Carpark Ticket
OBS - Online Business System does not consist any form 
regarding carpark. Every exhibitor will have 2 carpark tickets. 
Organization office will provide extra carpark tickets if 
demanded by the exhibitor.
There is no VIP carpark to the exhibitor and visitors. VIP cars is 
permitted to access VIP / Protocol door at main foyer, without 
parking, forward to the exhibitor or visitor parking.
To exhibitor and visitor carpark see the fairground map.  

11.2 Exhibitor Badge
Exhibitor can fill out the exhibitor badge form through out the 
OBS - Online Business System.
Day before opening badges can collect from main foyer ege 
room organization office, extra or missing name badges can 
order to print at the same time.
Exhibitors must have their badges at latest the end of first day 
visitors hour. 

11.3. Fair Catalogue CDs
Fair catalogue CDs will be submit to each exhibitor. Product and 
Sector information fill out from the OBS - Online Information 
System and contact information from contract use at fair 
catalogue CDs. 

11.4. Exhibitor Certificate
Exhibitor Certificate will submit to each exhibitor.
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12. Açılış ve Kapanış Saatleri
Katılımcılar fuar süresi boyunca saat 09:00’dan itibaren orga-
nizasyon ofisinden aldıkları yaka kartları ile fuar alanına Tüyap 
Ana Fuaye, Salon 7, 10 ve 12 kapılarından giriş yapabilir. 
Fuar her gün saat 19:00’da (2  Ekim günü 18:00’da) kapanacaktır. 
Standların bu saatte boşaltılması gerekmektedir.

Katılımcılar her ziyaret kapanış saatinden sonra stand içinde 
bulunan makinelerinin kapalı olduğunu ve elektrik sigorta 
şalterlerinin kapalı olduğundan emin olmak zorundadırlar. 
Değerli ürün ve eşyalarının güvenli bir şekilde muhafaza ed-
ilmesi katılımcıların sorumluluğundadır. 
Fuar alanında sigara içmek yasak olduğu gibi, ateş ve alev 
oluşturacak malzeme ve cihazların güvenli bir şekilde kapalı ve 
sönmüş olduğuna emin olunmalıdır. 

13. Ziyaretçi & Katılımcı Girişi
Ziyaretçiler ziyaret saatleri içinde; Tüyap Ana Fuaye, Avlu 
Girişleri, Metrobüs Giriş Kapısı, 7.Salon Doğu Otoparkı, 11.Salon 
, 12.Salon Otel Girişi ve 11.Salon Açık Otopark alanında bulunan 
kapılardan gerçekleşir. Ziyaretçilerin kayıt olması zorunludur.
Katılımcılar ziyaret saatinden önce; Tüyap Ana Fuaye, 7.Sa-
lon Doğu Otoparkı ve 12.Salon Otel Girişinden yaka kartlarını 
göstererek giriş yapabilirler.
Katılımcı standta kullanılacak ürün ve malzeme giriş veya 
çıkışını, stand çalışmaları ile ilgili yazılı izinleri teknik ofisten 
(Ana Fuaye) alarak ziyaretçi açılış saatinden önce veya kapanış 
saatinden sonra yapabilir.
Gerekli görüldüğünde, güvenlik personeli, giriş yaka kartının 
yanı sıra kimlik gösterilmesini isteme yetkisine sahiptir.

14. Ziyaretçi Danışma Masaları
Ziyaretçiler, katılımcı şirketler ve ürünlerle ilgili bilgileri fuar 
alanının girişinde bulunan danışma masalarından ya da salon 
planlarımızda gösterilen danışma noktalarından temin edebil-
irler.

15. Basılı Malzemeler
Ziyaretçiler için gerekli tüm basılı malzemeler; Fuar Rehberi, 
Fuar Etkinlikler Programı, Fuar Kataloğu CDsi ve ziyaretçile-
rin fuarı ilgilendikleri ürün grubuna yönelik olarak sistematik 
bir biçimde gezmelerine olanak veren diğer basılı malzemeler.  
sağlanacaktır. 
Katılımcı bilgilerinin yer aldığı Fuar Kataloğu CDsi  katalog satış 
bankolarından tüm ziyaretçilere ücret karşılığı temin edilecektir.

16. Basın Odası
Basın Görevlileri basın kartlarını göstererek ana fuaye basın 
kapısından giriş yapabilirler. Basın odası gerekli donanımı ile 
ana fuaye organizayon ofisi yanında basın görevlilerinin hiz-
metindedir. Detaylı bilgi için Kurumsal İletişim ile irtibata geçe-
bilirsiniz.

17. VIP Salonu
VIP Salonu ana fuayede bulunmaktadır. VIP / Protokol 
karşılanması ve salon kullanımı ile ilgili organizayon Kurumsal 
iletişim ile irtibata geçebilirsiniz.

18. Sekreterlik
Salon 2-3 arası ilk geçiş, Salon 7 girişi, Salon 7-8 arası ve Sa-
lon 12 de sekreterlikde internet bağlantılı bilgisayar, faks ve 
fotokopi hizmetleri katılımcı ve ziyaretçilerimizin hizmetine 
sunulmuştur.

12. Opening & Closing Hours
Exhibitors will be allowed to entry, by exhibitor badges taken 
from the organization office, at Main Foyer, Hall 7, 10 and 12 en-
trances, begining at  09:00 o’clock. 
The fair will close at 19:00 each day (on 2th of October at 18:00), 
and booths must be vacated at this time.

At every end of visiting hour, exhibitors must be sure to turn off 
their electric equipments & machines and electric fuse boxes. 
Valueable items and products are under the resposibility of each 
exhibitor.
It is forbidden to smoke at the fairground, fire and flame creative 
materials and apparats must be sure to turn off and close before 
leaving stand at every end of visiting hour.

13. Visitor & Exhibitor Entry
Visitors entry at visiting hours are done by registration at the 
gates; Tüyap Main Foyer, Atrium Entrances, Metrobus Station 
Gate, Hall 7 Carpark Gate, Hall 11, Hall 12 Otel Gate, Hall 11 
Open parking lot Gate.
Exhibitors enrty is available before the visiting hours at the 
gates; Main Foyer, Hall 7 Carpark Gate, and Hall 12 Otel Gate.

Exhibitor items and products entry is permitted at listed gates, 
by permission letter is taken from the technical office (Ana 
Fuaye), before visitor opening hour and after visitor closing hour.
Where deemed necessary, security staff are authorized to re-
quest ID in addition to the entrance badge.

14. Visitor Information Desks
Visitors may obtain information regarding the participating 
companies and products from the Information Desks located in 
the foyers of the showgrounds and the locations indicated in our 
hall plans.

15. Printed Materials
Visitors will be supplied with all the necessary informa-
tion material such as: Fair Guide, Fair Event Program, 
Fair Catalogue CD and other printed materials to al-
low them to visit the show effortlessly and methodically. 

The fair Catalogue CD can be purchased from Catalogue Sales 
desk by all visitors at foyers.

16. Press Room
Press members who can present their press cards at the main 
foyer entrance will be able access press room to use it with full 
equipped. To further information, please, contact with corporate 
communication department. 

17. VIP Room
VIP Room is located at main foyer. Regarding VIP / Protocol wel-
coming and saloon use please, contact with corporate commu-
nication department. 

18. Secretary
Between Hall 2 and 3 first pass, Hall 7 entrance, between Hall 
7 and 8 and Hall 12 exhibitor and visitor can benefit from sec-
retaries by internet connection computers, fax and photocopy 
machines. 11



19. Ziyaretçi Promosyonu

19.1. Ziyaretçi davetiyesi
Türkçe ve İngilizce hazırlanmıştır. Fuar ve etkinliklerle ilgili 
genel bilgi vermektedir.  eMail olarak online davetiye tüm 
katılımcılarımıza iletilecektir. 
ISK-SODEX 2021 fuarlarına müşteri ve potansiyel müşterilerinizi 
davet ederek fuara destek verebilirsiniz.

19.2. Fuara paralel olarak düzenlenen Etkinlikler
Yurtiçinden ve yurtdışından konuşmacılar Endüstriyel 
Etkinlikler Zirvesi’ne katılacaklardır. 

19.3. Yurtiçi ve Yurtdışına Özel Postalama
Promosyon etkinliği olarak ziyaretçi davetiyeleri, etkinlik 
broşürü, poster gibi fuar basılı malzemeleri özel posta 
aracılığı ile ziyaretçi hedef kitlenize doğrudan ulaştırılarak 
bilgilenmeleri sağlanmıştır. 

19.4. Medya Tanıtım ve Reklam Çalışmaları
İlgili uluslararası, ulusal ve yerel gazeteler, dergiler ile ticari 
bültenlere, web sitelerine, endüstriyel ve ticari yayınlara 
ilanlar verilmiştir.

19.5. Fuar Posteri
Türkiye çapında ziyaretçi hedef kitlesini ilgilendiren açık ve 
kapalı alanlara asılacaktır.

19.6. Reklam
Uluslararası, ulusal, bölgesel, sektörel dergiler ve gazetelerde 
fuarın reklamı yapılmaktadır. 

19.7. Katılımcıların Ziyaretçi Promosyonu
Katılımcılar, müşterilerine özel olarak gönderecekleri davetiye, 
poster gibi tanıtım araçlarını, OBS - Online Bilgi Sistemi içersinden 
en geç 20.09.2021 tarihine kadar gönderebilirler. 

19. Visitor Promotion

19.1. Visitor free entrance vouchers
Visitor promotion campaign free entrance vouchers are 
available free of charge. You will receive a digital version by 
eMail from the Organizer and may also get printed version 
upon request.
Please support our visitor promotion activities by inviting your 
customers to  ISK-SODEX fairs 2021.

19.2. Industrial Fair Summit
Industrial Fair Summit will held parallel to the fair program by 
Turkish and international speakers.

19.3. National and International mailing
Visitor Invitation, brochure, poster and all other printed 
material mail to the targeted visitors and informed about fair 
in wide range.

19.4. Media & PR Works
Advertisements in the relevant international and national 
newspapers and sectorial magazines

19.5. Fair Poster
Poster campaign in public buildings, industrial and trading 
areas and companies linked to the industry 

19.6. Advertisement
Turkish and international press; reports issued via  the press 
office during the event; special PR activities aimed at supplying 
information to key media and opinion leaders - radio and TV

19.7. Exhibitor Visitor Promotion
Exhibitors can order as many invitation vouchers they need 
through out the OBS - Online Business System at latest 20.09.2021.
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20. Resmi Seyahat Acentası
Fuarlarımızın resmi seyahat ve konaklama acentası “ITF Tur”dur.
Katılımcılarımız “www.sodex.com.tr” websitesinden linke 
ulaşabilirler. Ayrıca OBS - Online Bilgi Sistemi’nden seyahat ve kon-
aklama ile ilgili taleplerini gerçekleştirebilir.

Hizmet portföyü,
- Konaklama (Otel, Butik Otel)
- İç ve Dış Hatlar Ulaşım (Uçak, Tren ve Otobüs)
- Araç Kiralama (Binek ve Ticari araçlar)
- Shuttle ve VIP Transfer
- Şehir içi ve Ören yerleri Turları
- Restorant Rezervasyonları

İrtibat Kişileri:
Adnan ALTINISIK

Adres:
Adres:
Oğuz Sk. Bahar Apt. No.:7  D.:5  Mecidiyeköy
Şişli / İstanbul / Türkiye

Tel       : + 90 212 266 10 10
Fax      : +90 212 217 60 62

eMail :  
itftur@itftur.com
Websitesi: www.itftur.com

21. Döviz & Para birimi
Döviz alış ve satışlarınız için oteller, bankalar ve havalimanında 
ilgili birim ya da döviz büroları mevcuttur.
Fuar alanında uluslararası banka kartlarını kullanılabileceği 
bankamatik cihazları (Ana Fuaye ve Benzinlik yanı) mevcut olup 
katılımcı ve ziyaretçilerimizin hizmetindedir.

22. Vize
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın resmi web sitesi olan www.mfa.
gov.tr sitesinden Konsolosluk Bilgileri bölümüne başvurunuz. 

Vize için davet mektubuna ihtiyacınız olursa, organizatör ile temas 
kurunuz;  www.sodex.com.tr
Vize davetiye mektupları sadece katılımcı firmaların çalışanları 
için verilir.

20. Official Travel Agency
Official Travel Agency is ITFTOUR.
Exhibitors can visit “www.sodex.com.tr” website. In addition OBS 
- Online Business System is consisting services regarding the Of-
ficial Travel Agency.

Services,
- Accomodation (Hotel, Boutique Hotel)
- In and Out Line Transportation (Flight, Train and Bus)
- Renting Vehicle (Car and Commercial vehicles)
- Shuttle and VIP Transfer
- City tour and touristic district tours
- Reservation at Restaurants

Contact Person:
Adnan ALTINISIK

Address:
Adres:
Oğuz Sk. Bahar Apt. No.:7  D.:5  Mecidiyeköy
Şişli / İstanbul / Türkiye

Phone: + 90 212 266 10 10
Fax      : +90 212 217 60 62

eMail :  
itftur@itftur.com
Websitesi: www.itftur.com

21. Currency & Exchange
Currency exchange is widely available in most major hotels, 
banks and at the airport.
International Bank Cards can be used in the fairground at cash 
dispending machines located at main foyer and beside gasoline 
station.

22. Visa
For  detailed information please contact the Consular Informa-
tion section of the official website of the Turkish Ministry of For-
eign Affairs: www.mfa.gov.tr
If you require a visa invitation please contact the Organizer. We 
will be pleased to help you; www.sodex.com.tr
Visa invitation letters is only provided to the exhibitors attend-
ing to the relevant fair. 
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23. Resmi İkram (Yiyecek-İçecek) Şirketi

Resmi İkram Şirketimiz Tüyap Sardunya A.Ş., fuar süresince tüm 
yiyecek ve içecek ihtiyaçlarınızı karşılayarak, standınıza hızla ve 
rahat bir biçimde yiyecek ve içecek servisi sağlayacaktır. 

Sardunya fuar alanında 11 ayrı Cafe & Restaurant işletmektedir.
Ana Fuaye
- Atrium Cafe & Restorant*
- VIP Sardunya Restorant (1.Kat)
2. ve 3. Salon
- Pizza Restorant (1.Geçit)
- Geçit Cafe (2.Geçit)*
5. ve 6. Salon
- Stand Cafe & Restorant*
7. Salon
- Teras Cafe & Restorant
7. ve 8. Salon Fuaye
- Panoroma Cafe & Restorant
11.Salon
- Cadde Cafe
12.Salon
- Bulvar Cafe*
- Zeytin Cafe

* Cafe & Restorantlar kurulum zamanı katılımcılarımızın hiz-
metindedir.
Not: Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi güney kapısı benzinlik
içerisinde yer alan Mini-Markette katılımınız için günlük ve ge-
nel ihtiyaçlarınızı karşılamak için ürünler (kağıt bardak, tabak,
çöp torbası, temizlik bezi, vs.) bulunmaktadır.
İkram konusunda OBS - Online Bilgi Sistemi içerisinde kokteyl,
menü, ve stand ikramları olarak detaylı bilgiler bulunabilir.

Sardunya Tüyap A.Ş.
Tel : +90 (212) 886 66 79
Faks : +90 (212) 886 63 58

İşletme Müdürü
Murat Bütün
eMail : murat.butun@sardunya.com
Cep Tel : +90 (533) 221 03 97

İşletme Müdürü Yardımcısı
Çiğdem Bakal
Cep Tel : +90 (533) 302 15 47
eMail: cigdem.bakal@sardunya.com

Önemli !
Fuar süresince fuar alanında kokteyl, ikram gibi hizmetler fuar 
alanının resmi catering şirketi tarafından karşılanır. Aksi halde 
organizatör bu hizmetleri verdirip verdirmeme hakkına sahiptir. 

23. Official Catering Agency

For the duration of the show, our contracted catering agency Tüy-
ap Sardunya A.Ş. can satisfy all of your catering needs, supplying 
food and beverages to your booth – quickly and conveniently. 

Sardunya has 8 Cafes & Restaurants at service.
Main Foyer
- Atrium Cafe & Restaurant*
- VIP Sardunya Restaurant (1st. Floor)
Hall 2 and 3
- Pizza Restaurant (1st. Pass)
- Geçit Cafe (2nd. Pass)*
Hall 5 and 6
- Stand Cafe & Restaurant*
Hall 7
- Teras Cafe & Restaurant
Hall 7 and 8
- Panoroma Cafe & Restaurant
Hall 11
- Cadde Cafe
Hall 12
- Bulvar Cafe*
- Zeytin Cafe

* Cafe and Restaurants offer service to exhibitors at the setup
time.
Note: Tüyap Fair and Congress Center south gate gasoline sta-
tion has Mini - Market to daily and general needs of your parti-
cipitation (paper cups, dish, garbage bag, cleaning items, etc.).

Catering listed in “Online Business System” as cocktails, menu, 
and stand catering to our exhibitors information. 

Sardunya Tüyap A.Ş.
Phone : +90 (212) 886 66 79
Fax : +90 (212) 886 63 58

Operation Manager
Mr. Murat Bütün
eMail : murat.butun@sardunya.com
Mobile: +90 (533) 221 03 97

Operation Manager Asistant
Ms. Çiğdem Bakal
Mobile: +90 (533) 302 15 47
eMail: cigdem.bakal@sardunya.com

Important !
Organizer Hannover Messe Bileşim has the right to interfere the 
catering agency organized by exhibitors without any given in-
formation to Organizer.
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24. İSG Kuralları
• Fuar alanında sigortasız işçi çalıştırılması ciddi maddi cezalara se-
bep olduğundan stantları kuracak
kişilerin ilgili firmadan aktif sigortalı olduğunu gösteren evrak
tarafımıza iletilecek ve 18 yaş altı işçi
çalıştırılmayacaktır.
• Fuarda çalışacak sigortalı çalışanların İş Güvenliği Eğitim Sertifikaları
tarafımıza iletilecektir.
• Fuarda çalışacak sigortalı çalışanların İşe Giriş veya Periyodik Muay-
ene Formlarının Doktor Kanaat
Bölümü tarafımıza iletilecektir.
• Fuar alanında kurulum yapacak tüm çalışanların ve işyeri sahi-
plerinin sarı baret, sarı reflektörlü yelek ve
burun ve taban koruyuculu iş güvenliği ayakkabısı giymesi zorunlu-
dur.
• Yüksekte iş yapacak firmaların (seviye farkı bulunan ve düşme so-
nucu yaralanma ihtimalinin
bulunduğu her yükseklik) merdiven yerine yüksekte çalışma
yönetmeliğine uygun standartlarda H iskele
kullanması zorunlu olup burada çalışacak kişilerin yüksekte çalışma
eğitimi almış olması gerekmektedir.
• Merdiven kullanılabilecek yerler de kullanılan merdivenin TSE
standartlarına uygun olması şarttır.
• Fuar alanı içerisinde kompresör, kaynak, metal kesme aletleri
(kıvılcım ve toz çıkaran kesim aletleri) ile
çalışma yapılması “İnsan sağlığı ve güvenliği” açısından sakıncalıdır.
Zorunlu durumlarda İSG kurallarına
uyulacaktır.
• Kaynak işlerini yapacak kişilerin Kaynakçı belgesine sahip olması ve
gerekli koruyucuları (gözlük ve
eldiven) kullanması zorunludur.
• Alanda daire testere ile kesim toz torbası ve koruyucu
kullanılmaması durumunda kesinlikle yasaktır.
• Tezgâh tipi Planya kullanımı yasak olup görüldüğü anda derhal
cihaz alan dışarısına çıkarılacaktır.
• Sahada sadece su bazlı boya kullanılmalıdır.
• Fuar alanında Oksijen Kaynağı ve LPG kullanımı yasaktır.
• Alanda Tiner ve Alkol gibi yanıcı ve parlayıcı madde kullanmak
yasaktır.
• Birin kat ve Tek katlı stantlar da zeminde her iki tarafı lamine edilmiş
temperli cam, duvarlarda temperli
veya lamine cam kullanımına izin verilmekle birlikte, 2. Kat veya
tavanda hiçbir şekilde cam kullanımına
izin verilmeyecektir.
• Ürün teşhiri için yapılan cam dolapların köşe ve kenarlarının rodajlı
ve silikon korumalı olması
zorunludur.
• Fuar alanında Alçı Panel kullanımı kesinlikle yasaktır. •
 Yangın yönetmeliği uyarınca, stantlarında yangın dolabı bulunduran
firmalar yangın dolaplarının
rahatça açılabilmesini ve yangın dolaplarına ulaşımın engelsiz
olmasını sağlamakla yükümlüdür.
Denetleme sırasında İSG ekibi tarafından uygunluk verilmeyen
yerleşim ve planlar İSG Ekibinin talepleri
doğrultusunda değiştirilmek zorundadır.

24. OHS (Occupational Health and Safety) Rules

• As employment of uninsured workers in the exhibition area will

cause severe material

damages, the document showing that the persons to install the

booths are active insured persons of

the relevant firm shall be submitted to us and no worker below age

of 18 shall be employed.

• The Occupational Safety Training Certificates of the insured workers

to be employed in

the exhibition shall be submitted to us.

• The Employment or Periodical Examination Forms of the insured

workers to be employed in

the exhibition shall be submitted to us.

• It is obligatory that all the employees and employers to perform

installation in the

exhibition area will wear yellow helmets, waistcoat with yellow

reflector and occupational safety

boots with toe and sole protection.

• The firms to work aloft (each height with level difference and pos-

sibility to get injured after

falling down) are obliged to build H type scaffold complying with

the standards for working aloft

instead of ladder and such persons must have taken training for

working aloft.

• The ladder to be used in the locations suitable for use of ladder

shall be conforming to TSI

(Turkish Standards Institution) standards.

• It is unfavorable for “human health and safety” to work with com-

pressor, welding, metal

cutting equipment (cutting equipment’s that release sparkles and

dust) inside the

exhibition area. In obligatory cases, it is required to abide by OHS

rules.

• The persons to perform welding operations are required to have

Welder certificate and

wear any necessary protective equipment (goggles and gloves).

• Cutting with circular saw is strictly forbidden in the area without

use of dust bag

and protective equipment.
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• Yangın yönetmeliği gereği Acil durumlarda kaçış yollarının boş
olması gerektiği için koridorlarda yolu
tıkayabilecek ölçüde malzeme istifi yasaktır.
• İki katlı stantlar da merdivenler için İSG biriminin onayı esastır. Onay
alamamış merdivenlerin varlığı
durumunda standın 2. Katına çıkış yasaklanabilir. (Basamakların;
yüksekliği 150 mm ile 170 mm arasında,
derinliği 280 mm ile 425 mm arasında olmalıdır)
• Merdivenlerin ve sahanlığın bütün kenarlarında aralıksız devam
eden bir tırabzan bulunmalıdır.
• Merdiven, sahanlık, balkon, galeri ve diğer seviye değişikliğine
uğrayan zeminlerin açık yanlarını
korumak amacıyla korkuluklar monte edilecektir. Bu korkuluklar;
merdiven ve rampaların bütün açık
kenarları için 1,1 m yükseklikte koruma sağlanmalı, tırmanılmayacak
bir yapıya sahip olmalı (yanı üzeri
katı dolgularla kapalı olmalı)
• Stantlarda imalatta kullanılacak ürünlerin gönderilen projelerde
belirtilen malzemeler ile aynı olması
gerekmektedir; aksi halde standın yapımına izin verilmeyecektir.
• Taşıyıcı olarak sadece sunta malzeme kullanılması yasaktır. Kolon ve
kiriş bağlantısı olarak sunta
kaplama yapılacak her yapının içerisinde çelik profil veya kalas (min.
5*10) kullanımı zorunludur.
• Stantların duvar ve tavanları gerekli dayanıklılığa sahip olmalıdır
(yıkılmaya karşı gerekli kolon ve kiriş
destekleri verilmelidir). Statik anlamda İSG birimi tarafından uygun
bulunmayan stantların açılmasına
müsaade edilmeyecektir.
• Kendi standına komşu stanttan yüksek olan katılımcı, komşu alana
bakan duvarının sırtını yanmaz
özellikli uygun renkte (beyaz veya siyah) branda ile kapatmak ve
temiz görünmesini sağlamak ile
yükümlüdür
• Fırın, ocak ve ızgara elektrikli olmak zorundadır. Diğer ısı
kaynaklarına izin verilmez.
• Her standa ABC Kuru Kimyevi Toz veya CO2 Yangın Söndürme Tüpü
bulundurma zorunluluğu
bulunmaktadır.
Stand Büyüklüğü           Yangın Tüpü Ebatı          Yangın Tüpü Sayısı
01 m2 – 10 m2 6 kg 1
11 m2 – 100 m2 12 kg 1
101 m2 – 250 m2 25 kg 1
251 m2 – 500 m2 25 kg 2
501 m2 üzeri 25 kg 3 
24.2 Elektrik Kuralları
• Panolar
o Bütün standlarda elektrik dağıtım panosu olacaktır.
o Panolar perde saçlı dağıtım panosu olacaktır.
o Pano metal gövdeli ise gövde ve kapak topraklama kablosu ile
toplanacaktır.
o Panolarda linye güçlerine uygun sigortalar kullanılacaktır.
o (Örn. 1,5 lık kablo çıkışı 1*10 A w otomat ile 2,5 lık kablo çıkışı
1*16A w otomat kullanılması
Panoda en az 30 mA lik kaçak akım rölesi bulunacaktır.
o Alana gelecek her makinanın üzerinde elektrik panosu olmalıdır.
Panoların üzerinde30 mA
lik kaçak akım rölesi veya toroid role konulması uygun olacaktır.

• It is forbidden to use bench type Planning Machine and once no-
ticed, the device shall be
taken outside the area immediately.
• Only water based paint be used at the site.
• It is prohibited to use Oxygen Welding and LPG in the exhibition
area.
• It is forbidden to use flammable and explosive materials such as
Thinner and Alcohol in the area.
• Although it is allowed to use tempered glass laminated at both
sides in the floors,
tempered or laminated glass on the walls in the first floor and in
single story booths, no glass is
allowed in the 2nd floor or at ceiling.
• It is compulsory that the corners and sides of the glass cabinets
produced for product display
shall be grinded and have silicone protection.
• It is strictly forbidden to use Plasterboard in the exhibition area.
• As per the fire regulation, the firms with fire cabinets in the booths
are obliged to ensure that
the fire cabinets are easily openable and there is free access to them.
Any layout and plans
not approved by the OHS team during audit shall be amended in
line with the requests of
the OHS Team.
• By virtue of fire regulation, as the escape routes should be empty in
emergency cases, it
is forbidden to stockpile material in a manner to prevent the route in
the corridors.
• The approval of OHS unit is essential for the stairs in two-story
booths. In case of existence
of unapproved stairs, access to 2nd Floor of the booth may be pro-
hibited. (The height of stairs
should be 150 mm to 170 mm, while the relevant depth should be
280 mm to 425 mm).
• There should be an unbroken handrail all around the sides of the
stairs and landing.
• Rails shall be mounted to protect open sides of the stairs, landing,
balcony, portico and other
floors with changing level. Such rails shall ensure protection at 1.1 m
height for all open areas
of the stairs and ramps and be not suitable for climbing (side should
be covered with hard coating).
• The products to be used in manufacturing in booths shall be the
same with the materials
specified in the projects submitted, otherwise it will not be allowed
to construct booth.
• It is forbidden to use only chipboard material as carrier. It is obliga-
tory to use steel section or
timber (min. 5*10) inside any building to be coated with chipboard
as column and joist connection.
• Walls and ceiling of the booths shall be as solid as required (any
necessary column and
joist supports should be provided against collapse). It may not be
allowed to open booths
unapproved by the OHS team in static means.
• The exhibitor with booth higher than the neighboring booth shall
be liable to cover the back
edge of the wall facing to the neighboring area with inflammable
canvas of any appropriate
color (white or black) and ensure a clean appearance.
• Oven, cooker and griller must be electrical. Other heating sources
are not allowed.
• Each booth must be equipped with a ABC Dry Chemical Powder or
CO2 Fire Extinguishing Tube. 16



o Pano giriş beslenme sigortası trifaze ve istenilen güçe uygun
olacaktır.
o Pano giriş ek bağlantı noktası ile çıkış bağlantı noktaları pano
içerisinde yapılacaktır.
o Pano giriş çıkışları fişlerle yapılacak veya korumalı geçmeli kl-
emenslerle yapılacaktır.
o Pano yüksekliği pano alt kısmı yerden en az 70 cm, en fazla 120 cm
olmalıdır.
• Kablolar
o Kullanılan kablolar NYY , NYM, TTR özellikte olmalı
o Sıcak bölgelerde veya yangına riskli bölgelerde silikonlu kablo ev
halogen free kablo
kullanılacaktır.
o Kablolar kesitlerine uygun yükleri besleyecek şekilde seçilecektir.
o Kabloların renk kodlamaları uygun olacaktır.
� Renk Kodları:
• Faz: Kahve, siyah
• Nötr: Mavi
• Topraklama: Sarı, yeşil
o Ekler buat içerisinde veya korumalı geçmeli klemenslerle
yapılacaktır.
• Aydınlatma Armatürleri
o Metal gövdeli bütün armatürler topraklanacaktır.
o LED Şerit aydınlatmaların da kullanılan kablolar TTR özellikte
olacaktır. Kesinlikle 0,75
kordon kablo kullanılmayacaktır.
o LED trafoları pano içerisine veya kare buat içerisine konulacaktır.
• Teknik Personel
o Elektrik tesisatı kurulumu yapacak kişilerin bu işi yapmaya ehil
olduklarına dair
belgesi olup, tarafımıza ibraz edilecektir.
24.3 Aktif Makine Kuralları
• Her türlü makine, donanım ve araç yalnızca ilgili yönetmelik ve
zorunlu standartlara
uygunluğunun belgelenmesi halinde fuar standında 
sergilenebileceğinden bu
konuyla ilgili belgelendirmeler gerektiği gösterilmek üzere hazır 
tutulmalıdır.
• Makine, donanım ve aracın fuar esnasında çalıştırılması halinde,
ilgili makine ve araç
emniyet yönetmeliklerine uygunluk esas alınacağından çalıştığı yer,
çalışma emniyet
alanı, çevreye ve kişiye zarar verebilme konuları yerinde
değerlendirilip makinanın
aktif olup olamayacağı ya da hangi şartlarda aktif olabileceği yerinde
değerlendirilecektir.
• Tehlikeli maddelerin kendi başına, birlikte ve fuar esnasında
çalıştırılacak makine,
donanım ve araçlarda tüketilmesi, ilgili yönetmeliklere (yangın,
tehlikeli kimyasallar,
tozla mücadele, hijyen vs) uygun olduğu ve çalışma şartlarının
sağlanıp sağlanamadığı
fuar özelinde değerlendirilecek ve bu konudaki nihai karar
doğrultusunda izin belgesi
düzenlenecektir. İzin belgesi olmayan makinalar devre dışı
bırakılacaktır.

Booth Size             Fire Tube Size           Number of Fire Tubes
01 m2 – 10 m2           6 kg 1
11 m2 – 100 m2        12 kg 1
101 m2 – 250 m2       25 kg 1
251 m2 – 500 m2       25 kg 2
Above 501 m2             25 kg 3 

24.2 Electricity Rules

• Panels

o All booths shall have a power distribution panel.

o Panels shall be cover sheet distribution panel.

o If the panel has metal body, the body and lid shall be assembled

with earthing cable.

o Fuse compatible with the line powers shall be used in panels.

o (Example: Use of 1*10 A w fuse with 1,5 cable outlet and 1*16A w

fuse with 2.5 cable outlet)

o Panel shall have at least 30 mA residual current relay.

o Each machine to be brought to the area shall be equipped with

electricity panel. It will be appropriate to install

30 mA residual current relay or toroid relay on panels.

o Panel inlet supply fuse shall be three-phased and suitable to the

desired power.

o Panel inlet additional connection point and outlet connection

points shall be placed inside the panel.

o Panel inlet and outlets shall be ensured with plugs or protected

interlaced electric terminals.

o Regarding the panel height, the bottom of the panel shall be at

height of at least 70 cm and maximum 120 cm

from the floor.

• Cables

o The cables used shall be NYY, NYM, TTR.

o In hot regions or regions with fire risk, silicone cable, household

halogen free cable shall be used.

o Cables shall be selected in a manner to supply the loads compat-

ible with the relevant sections.

o Color codes of the cables shall be conforming.

� Color codes:

Phase: Brown, black

Neutral: Blue

Earthing: Yellow, green

o Attachments shall be made in junction box or protected interlaced

electric terminals.

• Lighting Fixtures

o All the fixtures with metal casing shall be earthed.

o The cables used in LED strip lighting shall be TTR. It is never al-

lowed to use 0.75 cord cable.

o LED transformers shall be placed in the panel or square junction

box.
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 Proje/Statik
Stand Proje İnşa İzni olmayanların stantların kurulumuna
izin verilmeyecektir.
• Standın mimar veya mühendis tarafından imzalı sistem planları /
teknik
çizimlerinin aşağıdaki detayları içerecek şekilde Proje İnşa İznine
sunulması;
o Stantların yan duvar detayları (malzeme, sabitlenme şekli, salınımı
engelleyecek destek kolonlar vs.)
o Stand bağlantı noktalarının malzeme bilgileri,
o Alınlık olarak kullanılan kirişlerin taşıyıcılarının ve iç bağlantılarının
detaylı
çizimi,
o Çok katlı stantlarda merdiven detay çizimleri (malzeme ve yere
basma şekli)
• Stantla ilgili mimar, mühendis veya tekniker imzalı teknik
hesaplamaların
aşağıdaki detayları içerecek şekilde Proje İnşa İznine sunulması;
o Çok katlı stantların statik hesapları,
o Tek katlı projelerdeki kolonların taşıyıcılık hesapları,
• Stantla ilgili görsellerin aşağıdaki detayları içerecek şekilde Proje
İnşa İznine
sunulması;
o 2 farklı açıdan standın 3 boyutlu yan görselleri,
o 3 Boyutlu Kuşbakısı görseli,
o Standın her kat için 2 boyutlu kesitsel görselleri (AutoCAD gibi)
• Standın yapımında kullanılacak Malzemelerin Listesi aşağıdaki
detaylar ile Proje
İnşa İznine sunulması;
o Zemin
� Kullanılacak malzemelerin listesi ve özellikleri (Ör; Cam, Yükseltilmiş
Zemin,
Parke gibi)
o Duvarlar, kolon ve kirişler
� Kullanılacak malzemelerin listesi ve özellikleri (Ör; Demir kare profil
2 mm
veya Çelik kare profil 2 mm üzerine OSB 8 mm, MDF 6 mm, gibi)
o Merdivenler
� Kullanılacak malzemelerin listesi ve özellikleri (Ör; Demir kare profil
2 mm
veya Çelik kare profil 2 mm üzerine OSB 8 mm, MDF 6 mm, gibi)
o Tavan
� Kullanılacak malzemelerin listesi ve özellikleri (Ör; Gergi Tül, gibi)
o 2. Kat
� Kullanılacak malzemelerin listesi ve özellikleri (Ör; Demir kare profil
2 mm
veya Çelik kare profil 2 mm üzerine OSB 8 mm, MDF 6 mm, gibi)
Tek suret olarak düzenlenen bu Sözleşmenin ilk sayfası karşılıklı
olarak
imzalanarak teati edilmiştir ve aslı Organizatör tarafından muhafaza
edilecektir.

• Technical Personnel
o The persons to perform electrical installation operations shall have
certificate showing they are qualified to
perform such work and submit the relevant certificate to us.
24.3 Active Machinery Rules
• As any type of machinery, equipment and instruments may be
displayed on the exhibition area only after
documentation of conformity to the relevant regulation and obliga-
tory standards, such documents shall be made
available to show when necessary.
• In case of operating any machinery, equipment and instrument
during the exhibition, as conformity to the
relevant machinery and instrument safety regulations shall be taken
as basis, the operating location, operating
safety area, possibility to damage the environment or person shall
be evaluated on the site and it shall be
evaluated on the site whether the machinery can be active or the
conditions of being active.
• It shall be evaluated specific to the exhibition to consume hazard-
ous materials alone, in combination or in the
machinery, equipment and instruments to be operated during the
exhibition and whether it conforms to the
regulations (fire, hazardous chemicals, combat against dust, hygiene
etc) and whether working standards are met
or not and permit shall be issued in accordance with the final deci-
sion in this regard. Any machinery without
authorization shall be disconnected.

24.4 Project/Static

The booths without Booth Project Building

Permit will not be allowed for installation.  

Submission of the system plans/technical drawings of the booth 

approved by the

architect or engineer for Project Building Permit in a manner to 

include the following

details;

o Side wall details of the booths (material, fixing form, supporting

columns to prevent

release etc.)

o Material information for booth connection points,

o Detailed drawing of the carriers and interior connections of the

joists used as frontal,

o Detailed stairs drawings for multi-story booths (material and floor

contact form) 

• Submission for Project Building Permit of the technical calculations

signed by architect,

engineer or technician related with the booth in a manner to include 

the following

details;

o Static calculations of multi story booths,

o Carrying ability calculations for the columns in single story proj-

ects,
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• Submission for Project Building Permit of the image of the booth
with the following
details;
o 3D side images of the booth from 2 different angles,
o 3D top view,
o 2D sectional visuals of the booth for each story (like AutoCAD)
• Submission for Project Building Permit of the List of Materials to be
used in booth
constructions with the following details;
o Floor
� List and characteristics of the materials to be used (For example;
Glass, Estrade, Parquet
etc.)
o Walls, columns and joists
� List and characteristics of the materials to be used (For example,
Iron square section 2
mm or Steel square section 2 mm and over it OSB 8 mm, MDF 6 mm
etc.)
o Stairs
� List and characteristics of the materials to be used (For example,
Iron square section 2
mm or Steel square section 2 mm and over it OSB 8 mm, MDF 6 mm
etc.)
o Ceiling
� List and characteristics of the materials to be used (For example;
Guy Wire etc.)
o 2nd Floor
� List and characteristics of the materials to be used (For example,
Iron square section 2
mm or Steel square section 2 mm and over it OSB 8 mm, MDF 6 mm
etc.)

The first page of this Contract issued in one original has been signed 
mutually and exchanged and the original shall be kept by the Orga-
nizer.
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