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KATILIMCI EL KİTABI HAKKINDA  

Değerli Katılımcımız,  

RAIL INDUSTRY SHOW 2022 fuarına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. 

Katılımcı El Kitabı fuar öncesi, fuar sırası ve fuar sonrasındaki sorumlulukları konusunda Katılımcıları bilgilendirme amacı ve sözleşme eki 

niteliği taşımaktadır. Katılımcı'nın stant konumu ve benzeri türdeki sözleşme özelinde olan maddeler genel bilgilendirme amaçlıdır, 

Katılımcı'ya ait bilgiler içermez. Söz konusu bilgiler MFAS ve Katılımcı arasındaki Kira Sözleşmesi’nde detaylı şekilde yer alır. 

Önemli Hatırlatma  

MODERN FUARCILIK A.Ş. tarafından verilecek hizmetlerin son başvuru tarihleri “Katılımcı Çalışma Programı”nda yer alır. Hizmetlerin 

eksiksiz olarak sağlanabilmesi için gerekli tüm formlar doldurulduktan sonra 10 Nisan 2022 tarihine kadar MFAS’a e- posta veya 

kargo yolu ile gönderilmelidir.  

MFAS, son gönderim tarihinden sonra gelen talepleri karşılamak konusunda taahhütte bulunmaz. 

 
FUAR KÜNYESİ 

 

Fuarın Adı   : Rail Industry Show 

Fuarın Konusu   : Demiryolu Endüstrisi, Altyapı ve Teknolojileri Fuarı 

Fuarın Tarihi   : 10 - 12 Mayıs 2022 

Fuar Alanı Adresi  : ETO - TÜYAP Eskişehir Fuar Merkezi, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu No:114  

Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

Ziyaret Günleri ve Saatleri : Salı - Perşembe / 10:00 - 17:30 

 

ORGANİZATÖR KİMLİĞİ  

 

Firma Adı   : MODERN FUARCILIK A.Ş. 

Adres    : Merkez Mahallesi, Ayazma Caddesi No:21 Nef 11 Ofis Binası  

D-Blok Kat:1 D:4 Kağıthane - İstanbul / TÜRKİYE 

Tel    : +90 212 803 09 55 

Fax    : +90 212 809 54 86 

E-posta    : www.modernfuarcilik.com.tr  | info@modernfuarcilik.com

 
 

ACİL DURUMLARDA İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Acil Servis    112  

Polis     112  

İtfaiye     112 

 

 

http://www.modernfuarcilik.com.tr/
mailto:info@modernfuarcilik.com.tr
mailto:info@modernfuarcilik.com.tr
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GENEL BİLGİLER 

 

FUAR ALANI HAKKINDA 

Fuar Alanı Adresi:  ETO - TÜYAP Eskişehir Fuar Merkezi, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu No:114   

Odunpazarı / ESKİŞEHİR 

 

FUAR ALANINA ULAŞIM 

Yol Tarifi:  Eskişehir-Ankara Karayoluna çıktıktan sonra yeni açılan Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kadar devam edin.  

Şehir Hastanesi köprüsü altından sola döndüğünüzde Fuar Merkezine ulaşabilirsiniz.  

 

Toplu Taşıma   Şehir Merkezi'nden 6-33-43-44-57-65-75-103 no’lu otobüs ve minibüs hatlarını kullanarak  

 ile Ulaşım:  ETO - TÜYAP Fuar Merkezi'ne ulaşabilirsiniz. 

 

    Opera ve Şehir Hastanesi arasında devam eden tramvayın Şehir Hastanesi son durağında indikten sonra 10  

    dk'lık yürüme mesafesinde. 

 

 

10 Mayıs – 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında hizmet verecek Organizatör Ofis iletişim bilgileri:  

 

Organizatör Ofis:  

Konum: Ana Fuaye / Tel: (0222) 700 00 82 
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İSG – İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ 

Yetkili Kişi: Ali Ruşen Kılıçarslan 

Telefon: +90 543 517 63 36 

E-Posta: alirusen66@gamil.com / arkisg-muhasebe@outlook.com 

  

 

SEYAHAT VE KONAKLAMA HİZMETLERİ 

Seyahat ve konaklama hizmetleri ile ilgili yetkili acente CAPITAL EVENTS TURİZM SEYAHAT – TURSAB belge No:3268 dır.  

• Uçak Bileti  

• Otel Rezervasyonu ve konaklama 

• Shuttle / Servis 

• Event Organizasyonu 

İletişim Bilgileri  

Yetkili Kişi: Cem Tur 

Telefon: +90 212 325 01 05 - +90 533 692 24 19 

E-posta: cem.tur@capitalevents.com.tr   

Website: www.capitalevents.com.tr 

 

LOJİSTİK HİZMETLERİ / Forklift & Vinç  

EKSPRES LOJİSTİK, RAIL INDUSTRY SHOW 2022’nin Resmi Lojistik Firması’dır. Başka firmalardan alınan forklift ve vinç hizmeti fuar 

alanına alınmayacaktır. 07-09 Mayıs 2022 tarihleri arasında 09:00 - 21:00 saatleri arasında stant montaj sürecinde talebe bağlı ve 

malzeme taşıma amaçlı ücreti karşılığında forklift ve vinç Hizmeti verilir. Fuar söküm süreci olan 12 Mayıs 2022 saat 20:00’den, 14 Mayıs 

2022 saat 10:00’a kadar, talebe bağlı olarak, malzeme taşıma amaçlı ücreti karşılığında forklift ve vinç hizmeti verilir.  

EKSPRES LOJİSTİK hizmet kapsamı şöyledir: 

• Taşımacılık ve Gümrük Belgelerinin Düzenlenmesi  

• Gümrükleme ve Geçici Kabul İşlemleri  

• Uluslararası (Gidiş - Dönüş) Taşıma 

• Dahili Taşıma (Liman - Havalimanı ve Etkinlik Alanı Arasında Gümrüklü / Gümrüksüz Taşıma)  

• Paket Açma ve Konumlandırma  

• Elleçleme  

• Fuar Alanına Depolama 

mailto:alirusen66@gamil.com
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İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Yetkili Kişiler: Osman COŞKAN / Abdullah TUNCAY 

Adres: Bağdat Caddesi No:167 Çatırlı Apt. B Blok Kat:3 Daire:5-6 Selamiçeşme 34730 Kadıköy / İstanbul - Türkiye 

Telefon: + 90 216 478 63 58 

Fax: + 90 216 302 86 74 

E-posta: info@ekspreslojistik.com  

Web: www.ekspreslojistik.com  

 

FUAR ALANINDA DEPOLAMA HİZMETİ 

 

MODERN FUARCILIK A.Ş. stantların montajı ve sökümü sırasında Fuar alanında trafiği yönlendirecektir. Katılımcılar MODERN FUARCILIK 

A.Ş.’ın uyarılarını dikkate almak ve uymak zorundadırlar. Özellikle stant söküm aşamasında malzeme çıkış kapılarının bloke edilmemesi 

için Katılımcılar uyarılara dikkat etmelidirler. Katılımcılar boş palet ve/veya kutuların depolama hizmetini anlaşmalı nakliye firması 

EKSPRES LOJİSTİK’ten alabilir.  

Katılımcı Kart, İSG Kart ve Ziyaretçi Giriş Kartı Bilgileri 

Katılımcı Kartı: Katılımcı tarafından, temsilcilerinin fuar alanına girişlerinde ve stant alanında kendilerini tanıtabilmesi amacıyla 

kullanılır. 

• Ekstra Katılımcı Kartı talepleri, fuar alanında temin edilecektir.  

• Katılımcılara verilen Katılımcı Kartları kişiye özeldir; başkasına devredilemez.  

• Söz konusu kartlar dışında fuara Katılımcı sıfatı ile giriş yapılamaz.  

ISG Giriş Kartı: Katılımcı ve standı kuracak Stant Tasarımcı Firmaların ve temsilcilerinin fuar alanına girişlerinde ve Montaj günlerinde 

alanda çalışabilmeleri amacı ile kullanılır.  

Fuar Giriş Bileti: Fuar ziyaretçilerinin fuar günleri, fuarı ziyaret edebilmeleri amacı ile kullanılır. 

Katılımcı Kart,  ISG Kart ve Fuar Giriş Kartı Dağıtım Noktaları 

Katılımcı Kartları Dağıtım Noktası Aktif Günler Açılış  
Saati 

Kapanış Saati 

10 - 12 Mayıs 2022 
(Salı - Perşembe)  
tarihleri arasında geçerlidir. 

Fuaye Ana Giriş 10 Mayıs 2022, Salı 

11 Mayıs 2022, Çarşamba 

12 Mayıs 2022, Perşembe 

09:00 17:30 

İSG Kartları Dağıtım Noktası Aktif Günler Açılış  
Saati 

Kapanış Saati 

07 – 09 Mayıs 
(C.tesi – Pazar – P.tesi) 
tarihleri arasında geçerlidir. 

 

Fuaye Ana Giriş 07 Mayıs 2022, Cumartesi 

08 Mayıs 2022 Pazar 

08:00 18:00 

mailto:info@ekspreslojistik.com
http://www.ekspreslojistik.com/
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Not: İSG Kartı olmadan alana 
giriş yapmak yasaktır. 

09 Mayıs 2022 Pazartesi 

13 Mayıs 2022 Cuma 

 

Ziyaretçi Giriş Kartları Dağıtım Noktası Aktif Günler Açılış  
Saati 

Kapanış Saati 

10 - 12 Mayıs 2022 
(Salı - Perşembe)  
tarihleri arasında geçerlidir. 

Fuaye Ana Giriş 10 Mayıs 2022, Salı 

11 Mayıs 2022, Çarşamba 

12 Mayıs 2022, Perşembe 

09:00 17:30 

 
● Fuar alanında çalışma yapacak olan personellerin gerekli evrakları ve belgeleri “İş Sağlığı ve Güvenliği” kapsamında 

anlaşmalı İSG FİRMASINA firmasının sistemine yüklemelidir.  

● Fuar alanına girişi onaylanan çalışanlar kayıt noktalarından fotoğraflı İSG giriş kartlarını alarak alana giriş yapabilir. 

● 18 yaş altı çalışanların fuar alanında çalışma yapmaları yasaktır. 

 

Sosyal Medya  

Fuar katılımınızı sosyal medya üzerinden daha aktif kullanabilmeniz ve üst seviyelere taşımak konusunda birlikte çalışmak isterseniz 

lütfen info@alternatifyayincilik.com ile iletişime geçiniz. Ayrıca katılımınızı teşvik etmek için aşağıdaki hashtag’leri kullanabilirsiniz.  

Twitter / Instagram / Linkedin: #ris, #railindustryshow 

Etkinlikler  

Etkinliklerimiz fuar alanı içerisinde düzenlenecektir Etkinlik alanı, katılımcı ve ziyaretçilerine fuarın yoğunluğu ve kalabalığından yer yer 

sıyrılıp hem kişisel hem de profesyonel anlamda gelişime katkıda bulunacak teknik ve pazar odaklı konuları takip etmeleri, yeni ve farklı 

kontaklar geliştirmeleri ve yenilikçi akımlarda sektöre dair ilham almaları adına bir etkinlik programı alanı yaratıyor. Etkinlik program 

akışı ve detaylı bilgileri www.railindustryshow.com sayfasından takip edebilirseniz. 

Vestiyer Hizmeti  

Fuar’ın ziyaretçilere açık olduğu günlerde; Ana Fuayede hizmet verecek vestiyer alanları mevcuttur. 

Fuar Alanında Kokteyl ve İkram Hizmetleri 

Fuar alanı içerisinde düzenlenecek davet, kokteyl, tanıtım ve benzeri etkinliklerde içki satış, sunum ve ikram hizmetlerindeki tek yetkili 

Ekin Organizasyon’dur. Yetkili kuruluş dışında herhangi başka bir firmadan, doğrudan ya da dolaylı olarak hizmet alınamaz. 

Reklam Hizmetleri 

Standın dış duvarlarında ışık çakan, dönen veya ışıklı geçen harflerle oluşan reklam malzemeleri kullanılamaz. Standın içinde bu ve her 

türlü reklam malzemesi bu sözleşmede belirtilen diğer şartlara uymak kaydı ile kullanılabilir. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA 

● 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu Kapsamı ve Kayıt Fuar alanı içerisinde yapılacak tüm çalışmalar, MODERN 
FUARCILIK A.Ş.’ın adına "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu ve kapsamında" Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği firması 
tarafından denetime tabidir. 

● 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu"na istinaden İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarını kapsayan, fuar alanındaki tüm 
çalışanların sağlığını ve güvenliğini koruma amacı ile Stant montajı sürecinde alanda bulunacak tüm çalışanların SGK hizmet 
bildirgelerini Yetkili İş Sağlığı ve Güvenliği birimine bildirmekle yükümlüdür. Aksi durumda çalışacak personel fuar alanına hiçbir 
şekilde alınmayacaktır. 

  
 
GENEL ÇALIŞMA 
 

● Fuar alanı “Çok Tehlikeli” çalışma alanı olarak tanımlanmaktadır. Fuar alanı çalışma saatlerine ve Saha Denetim Ekibinin 
uyarılarına uyulması zorunludur ve Saha Denetim Ekibinin her türlü işi durdurma yetkisi vardır. 
 

● Organizatörün belirttiği gün ve saate kadar stantlardaki kaba çalışmaların (kesme, zımpara, boya v.b.) bitmiş olması 
gerekmektedir. Belirtilen saat itibariyle içerideki tüm tozlu çalışmalar durdurulacaktır. Yarım kalan işlerin devam çalışması  
fuarın 1. Günü akşamı izin verilen saatler aralığında yapılacaktır. Çalışma öncesi organizatöre bildirim yapılması ve çalışma izni 
alınması gerekmektedir. 
 

● Fuar alanında kapalı alanlarda sigara kullanımı yasak olup, sigara içme alanı dışında sigara içilmesine izin verilmemektedir. 
 

● Fuar alanı içerisinde gerek “Stant Montaj” gerekse “Stant Söküm” aşamasında kesinlikle Alkol tüketimi yasaktır. Alkol kullanmış 
çalışan ve/veya yetkililer Organizatör firma tarafından fuar alanından uzaklaştırılacaktır. 
 

● Organizatör onayı dışında fuar alanına hayvan girmesi kesinlikle yasaktır. 
 

● Fuar alanında herhangi alevli materyal veya gösterinin yapılması kesinlikle yasaktır. 
 

● Fuar alanında araç hız limiti yürüme hızıdır. (5 km/sa) 
 

● Araçların (özellikle nakliye araçları ile iş makinelerinin) manevraları sırasında, operatör, uygun haberleşme sistemi kurulmuş bir 
işaretçiden komut almalıdır. 
 

● Yerde bulunan kanal kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır. 
 

● Katılımcı, stant montajı için fuar alanı salonlarının tavanlarından destek alamaz ya da tavanlara herhangi bir görsel malzeme 
asamaz. 
 

● Mümkün olduğunca elle taşıma yapılmamalı, elle taşınacak malzeme 25 kg.ı geçmemelidir.  
 

● Elle taşıma yapılacak alanda takılıp düşmeye sebep olabilecek şekilde malzeme bulunmamalıdır. 
 

● Araç üzerinde taşıma yapılırken malzemelerin düşmesine yol açmamak için gerekli önlemler alınmalıdır. 
 

● Organizatör firma olarak fuar alanı içerisinde gerçekleşen tüm kazaları kayıt altına almakla yükümlüdür ve kaza geçiren 
çalışanın da organizatör eşliğinde gerekirse Ambulansa götürülmesi ve rapor için gerekli bilgileri aktarmakla yükümlüdür.  

● Acil bir durum halinde; MODERN FUARCILIK A.Ş., polis ve itfaiye yardımıyla, belirli alanları ya da bütün fuar alanını tahliye etme 
hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Katılımcılar, anons sistemi veya yetkili personel aracılığıyla yapılan yönlendirmelere uymak 
zorundadır. Kurulum ve fuar süresince acil çıkış kapılarının önüne hiçbir şekilde malzeme konulmaması gerekmektedir. 
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KAZALAR 

MODERN FUARCILIK A.Ş., organizatör firma olarak fuar alanı içerisinde gerçekleşen tüm kazaları kayıt altına almakla yükümlüdür ve kaza 

geçiren çalışanın da organizatör eşliğinde gerekirse Ambulansa götürülmesi ve rapor için gerekli bilgileri aktarmakla yükümlüdür. 

 

İLK YARDIM 

Ana Fuaye alanında 1 adet ilk yardım odası (hemşiresi ile), fuar montaj, ziyaret ve fuar söküm süreçlerinde açık bulundurulacaktır. 

 

FUAR ALANINDA TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ TÜKETİMİ 
5727 sayılı “Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” gereğince Fuar alanında tütün ve tütün ürünleri 

tüketilmesi yasaktır. Kendisine tahsis edilen stant alanında, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin tütün ürünleri tüketmesine izin veren 

Katılımcı, uygulanacak tüm yasal zorunluluktan doğrudan sorumludur. 

 

FUAR ALANINDA MÜZİK YAYINI VE SES SEVİYESİ 
Fuar alanında görsel - işitsel bir gösteri yapacak Katılımcı bu gösterinin detaylarını MODERN FUARCILIK A.Ş.’a yazılı olarak bildirmeli ve 

izin almalıdır. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stant alanının dışına taşmamalıdır. Söz konusu durumda MODERN 

FUARCILIK A.Ş. görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stant dahilinde yapılacak ekipman tanıtımları, video gösterimleri ve müzik 

yayını komşu standları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen maksimum gürültü 

seviyesi 80 dB (desibel)’dir. Stant dahilinde hoparlör kullanılacak ise bu hoparlörlerin, sesi standın içine dağıtacak şekilde yerleştirilmesi 

gerekmektedir. Stant sınırından 1 m uzaklıkta ses düzeyinin 80 dB (desibel)’i aşması durumunda, MODERN FUARCILIK A.Ş. görevlileri 

gösteriyi yapan Katılımcı’yı uyaracaktır ve sesi 80 dB (desibel)’in altına çekecektir.  

 

STANT ALANI İÇİNDE MOTORLU ARAÇ 
İçten yanmalı motoru olan araçlar, salonlarda, sadece depolarında yedek seviyesinde yakıt ile teşhir edilebilir. Aracın yakıt deposunun 

kilitlenmesi ve akü bağlantısının kesilmesi gereklidir. LPG’li araçlar, fuar alanında teşhir edilemez. 

 

SİGORTA SORUMLULUKLARI 
Katılımcı veya personeli, kişilere, araçlara, standlara ve her türlü malzemeye verdiği zararlardan kendisi sorumludur. Katılımcı stant 

montajında, Fuar sırasında ve sökümünde standında görev alacak tüm çalışanlarına ve ziyaretçilerine sağlıklı ve emniyetli bir iş ortamı 

sağlamakla yükümlü olacaktır. Katılımcı, asgari sağlık ve emniyet koşullarına uyacak, tüm kazaları ve tehlikeleri MODERN FUARCILIK 

A.Ş.’a rapor edecektir. Katılımcı Fuar alanına ekipmanlarının nakliyesinden başlamak üzere stant montajı, Fuar süresi ve standların 

sökümü aşamasında, kendi veya yetkilendireceği müteahhit tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerin iş sağlığı ve güvenliği 

mevzuatına ve yasalara uygun yapmakla, üçüncü şahıslara karşı da belirtilen asgari sağlık ve emniyet koşullarını sağlamakla sorumludur. 

Söz konusu doğabilecek zararlardan dolayı MODERN FUARCILIK A.Ş. bir bedel ödeme yükümlülüğü ile karşılaşırsa Katılımcı bunları 

tazmin edeceğini peşinen kabul eder. Katılımcı bu sözleşme koşullarını, mevzuata ve Fuar alan kurallarına uymama nedenleri ile kendi 

personeli, MODERN FUARCILIK A.Ş. personeli ya da 3. şahıs adına doğacak her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait 

olduğunu kabul ve taahhüt eder. Katılımcılara, kendisini, çalışanlarını, standlarını sergilenen ürün ve malzemelerini ve diğer 

ekipmanlarını alana nakliyesinden başlamak üzere, Fuar süresince, söküm esnasında ve geri nakliyesini kapsayacak şekilde sigorta 

ettirmeleri önerilir. 

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince fuar alanı içerisinde 18 yaşından küçük ve/veya sigortasız çalışan bulunmaması 

gerekmektedir. Bu nedenle özel stant katılımcılar ve/veya tasarımcı firmaların tüm şirket çalışanları, çalıştıkları şirkete ait vergi levhası 

örneği, SSK işe giriş bildirgesini ve hangi stantta görevli olduklarını gösteren şirket onaylı yazıyı ibraz etmek şartı ile fuar alanına 

alınacaktır. Aksi bir durumun tespiti halinde bu kişiler salondan dışarı çıkartılacaktır. 

KİŞİSEL KORUNUM DONANIMLARI (KKD) KULLANIMI 

● İçeri giriş yapan tüm kişilerin Türk Standartlarına uygun reflektörlü yelek, burun ve taban korumalı iş güvenliği ayakkabısı, bot 
veya yürüyüş ayakkabısı kullanımı zorunludur.  

● Eksik KKD ile fuar alanına girişlere izin verilmemektedir. 
● Riskli bölgelerde baret kullanımı sağlanmalıdır. 
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● Yapılacak işe uygun gerekli KKD’ler (Gözlük, Toz Maskesi, Kulak Koruyucu, …) kullanılmak üzere yanlarında hazır bulunmalı ve 
çalışma esnasında kullanılmalıdır. 
 

TOZLU ÇALIŞMA 

Fuar alanında toz çıkaran işlemler temelde yasaktır. Bu sebepten dolayı; 

• Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli her türlü levha panel, alçı 

sıva ve yüzey zımpara uygulama yapılması yasaktır.  

• Ahşap malzeme kesimleri gibi toz çıkaran tüm işler için vakumlu emiş motorlu el aleti kullanımı zorunludur. 

• Tozlu ahşap kesimleri için Organizatör kapalı Fuar alanı dışında bir kesim alanı hazırlayıp, tüm kesimleri o alana yönlendirebilir. 

SU VE BASINÇLI HAVA 

● Açık alanda basınçlı hava hizmeti sunulmaz.  

● Merkezi basınçlı hava sisteminde, 9 bar ve 1/2" ebadında nominal çaplı bağlantı verilir.  

● Kanal içinden izinsiz basınçlı hava alımı ve tesisata bağlantı yapımı yasaktır.  

● Su, 1/2" boru yoluyla sağlanmakta ve stant alanı içerisinde zemindeki pis su gideri yoluyla deşarj edilmektedir.  

● İzinsiz olarak kanal içinden su ve pis su tesisat alımı ve tesisata bağlantı yapımı yasaktır.  

● Katılımcılar stant içerisinde tesisat işlerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirmek ve kalifiye personel 
bulundurmak zorundadır.  

● Katılımcı, su ve basınçlı hava talebini Teknik Hizmet Form’ u ile son gönderim tarihine kadar bildirmelidir.  

● MFAS son gönderim tarihinden sonraki talepler ile ilgili herhangi bir hizmet sorumluluğu taşımaz.  

● Katılımcının Teknik Hizmet Formu'nda belirlediği su ve basınçlı hava talebini, fuar alanında değiştirme veya yeni talepte 
bulunması durumunda, talebin yerine getirilmesi MODERN FUARCILIK A.Ş. iş programının uygunluğuna bağlıdır. Bu nedenle 
değişiklik talebinin veya yeni talebin yerine getirilme taahhüdü sunulamaz. Hizmetin verilebileceği koşulların oluşması durumda 
ise söz konusu hizmet, Teknik Hizmet Formu'nda belirtilen tutarın %50 zamlı olarak ücretlendirilir. 
(İlgili Form: Teknik Hizmet Formu'nu doldurunuz)  

● Standınızın yapımına başlamadan önce gerekli teknik altyapının kanallardan stant alanınıza çekildiğinden emin olunuz. Daha 
sonra oluşabilecek yeni talepler ya da değişikliklerin kurulumu engellememesi için, standınız ile kanallar arasında "Kılavuz" 
bırakmanız tavsiye edilir. 

ELEKTRİK İLE ÇALIŞMA 

● Elektrik yetki belgesine sahip olmayan kişilerin elektrik tesisatına müdahalesi yasaktır. 

● Elektrik kablolarının ucunda fiş olmadan kullanımı kesinlikle yasak olup ucu açık elektrik kabloları bırakılmamalıdır. 

● Aşırı gerilim ve yük sebebiyle oluşabilecek problemlerin önüne geçebilmek adına uzatma kablosuna ek uzatma kablosu 

bağlanmaması esastır.  

● Elektrik kablosunun koridordan geçmesi durumunda kablo koruma içerisine alınmalı takılma ve düşmeye sebebiyet 

vermeyecek şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

● Sadece fuar yetkililerince izin verilen prizlerden elektrik alınmalıdır. Sigortalar izinsiz açılmamalıdır.  

● Elektrik olmadığı bizzat kontrol edilse bile çıplak elle kablolara dokunulmamalıdır. Her an yetkisiz birinin kabloya elektrik 

verebileceği akıldan çıkarılmamalıdır. 

 

EL ALETLERİ İLE ÇALIŞMA 

● Tüm el aletleri üretim maksadına uygun yerlerde ve yeterli talimat almış çalışanlarca kullanılmalıdır  

● El aletleri ile çalışma yaparken mutlaka koruyucu iş gözlüğü, kulak koruyucusu, gerektiğinde toz maskesi kullanılmalıdır. 

● Matkap ile çalışmalarda eldiven kullanılmamalıdır. 
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● Koruyucusuz el aleti (spiral, döner testere) kullanımı yasaktır. Saha ekibinin koruyucusuz el aleti kullanımını tespit etmesi 

durumunda el aletinin koruyucusu takılana kadar el aletinin çalışması engellenir. 

● Kullanılan döner el testerelerinin toz torbası olmalı ve kesim esnasında tozu dışarıya vermemelidir. 

● El aletleri gelişi güzel koridor alanına ve stant alanına bırakılmamalıdır. İşlem yapılmadığı esnada fişi çekilerek kaldırılmalı ya da 

güvenli bir bölgede tutulmalıdır. 

● Spiral makinası üzerinde uygun büyüklükte kesme taşı olmalı ve koruyucusu bulunmalıdır. 

● Taşlama motoru kullanımı sırasında çıkan kıvılcımların yangın çıkarmaması için gerekli önlemler alınmalıdır  

● Planya ve sabit döner testerelerin kullanımı kesinlikle yasaktır. 

KAYNAK İŞLERİ 

● Fuar alanında kaynak yapılmaması esastır. 

● Kaynak yerine cıvatalı imalatlar tercih edilmelidir. Fakat mutlaka kaynak yapılması gereken durumlarda kaynak bağlantıları ve 

kaynak kalitesi İSG Ekibi (Kaynak Mühendisi) tarafından kontrol edilecektir. 

● Fuar alanında sadece “Kaynakçı” yeterlilik belgesine sahip olan kişiler kaynak yapmaya yetkilidir. Belgesi olmayan çalışanların 

kaynak yapmaları kesinlikle yasaktır. 

● Kaynak ve benzeri işler yapacak firmaların “İş İzin Formu” doldurmaları zorunludur. 

● Fuar alanında sadece elektrik ark kaynağına izin verilmektedir. Diğer kaynak türlerinin kullanımı yasaktır. 

● Kaynak yapan personel gerekli Kişisel Koruyucu Donanımlara (kaynakçı eldiveni, deri önlük, kaynakçı gözlüğü ve siperi) sahip 

olmalı ve çalışma esnasında kullanmalıdır. 

● Kaynak esnasında oluşan kıvılcımların yangın çıkarmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. 

● Ön sabitleme için Punta kaynakların yapıldığı alanlarda devrilme ve düşme ile ilgili bütün güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

● Kaynak yapılan alanda 1 adet 6 kg KKT Yangın Söndürme Cihazı bulundurulmalıdır. 

● Olası bir durumda yangın söndürme cihazının kullanılması gerektiğinde “Temel Yangın Eğitimi” almış, yangın söndürme cihazı 

kullanmasını bilen personeller tarafından kullanımı önerilmektedir. 

● Fuar alanında gaz ile kesme işlemlerinin yapılması kesinlikle yasaktır. 

● Güvenlik önlemlerini almayan, uygunsuz çalışmalar durdurulacaktır. 

KİMYASALLAR İLE ÇALIŞMA 

● Saha alanında yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı özelliklere sahip tehlikeli kimyasalların kullanımı yasaktır. 

● Özel kullanılması gereken bir kimyasal mevcut ise Kimyasala ait MSDS Formu ile bilgilendirme yapmaları gerekmektedir. 

BOYA İŞLERİ 

● Su bazlı boya kullanımı esastır. 

● Boya işlemi öncesi zımpara yapılan makinaların emiş motorlarına bağlı toz torbalarının kaçak yapmayacak şekilde çalışır 

durumda olmalı ve etrafa kesinlikle toz saçılmamalıdır.  

● Boya temizliği için alkol ve tiner benzeri kimyasalların kullanımı kesinlikle yasaktır. 

BASINÇLI KAPLAR İLE ÇALIŞMA 

● Fuar alanında gaz tüplerinin kullanımı yasaktır. 

● Fuar alanında açık alev ile işlem yapmak yasaktır. Isıtma işlemleri elektrikli ısıtıcılar ile yapılmalıdır. 

● Kompresör kullanımı seyyar el kompresörleri hariç kesinlikle yasaktır.  

YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
● Seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma ihtimalinin oluşabileceği her türlü alanda yapılan çalışma; yüksekte çalışma 

olarak kabul edilir ve Yüksekte yapılması zorunlu olmayan montaj ve benzeri çalışmaların öncelikle ve mümkün olduğunca 

yerde yapılması esastır. 

● Montaj liftlerinin veya forkliftlerin üzerine çıkılarak yüksekte çalışma yapılması yasaktır. 

● Yüksekte yapılan çalışmalarda mümkün olan her yerde tam vücut emniyet kemeri kullanılmalıdır 
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MERDİVENDE ÇALIŞMA 
● 3 m ye kadar olan yüksekte çalışmalar için Türk Standartlarına uygun el merdiveninin kullanımı esastır.  

● Merdiven ile çalışmalar sadece zemin katta mümkün olup; son iki basamak üzerinde çalışılması yasaktır. 

● Merdiven üzerinde 1 kişiden fazla kişinin çalışması yasaktır. 

● Kullanıcılar tırmanırken ve inerken her zaman merdivene yüzleri dönük olmalıdır. Merdivene iniş-çıkış ve merdiven üzerinde 

çalışma sırasında aşağıdaki bir çalışan kaymaması ya da devrilmemesi için merdiveni tutmalıdır. 

● 3 metre üstünde merdivenle çalışma zorunluluğu olan yerlerde merdivenin bir şekilde tüm ağırlığı taşıyacak şekilde 

sabitlenmesi esastır. 

 

İSKELEDE ÇALIŞMA 

● 3m üzerinde yapılacak olan yüksekte çalışma alanlarında Türk Standartlarına uygun personel kaldırma ekipmanları ve/veya 

iskele/platformlar kullanılmalıdır. 

● İskele üzerinde hiçbir el aleti ve malzeme bırakılmamalıdır. 

● İskele üzerinde 1’den fazla kişinin çalışması yasaktır. (Geniş kapsamlı iskele olması durumunda saha ekibi tarafından taşıma 

kapasitesi kontrol edilerek 2. kişinin çıkışına izin verilebilir) 

● Korkuluğu olmayan, çapraz bağlantıları eksik olan, ayakları sabitlenmemiş iskeleler üzerinde çalışılması yasaktır. 

● İskele üzerinde insan ya da malzeme varken hareket ettirilmemelidir. 

● İskele ve el merdiveni haricinde farklı bir platform üzerinde çalışma yapılması yasaktır. 

KALDIRMA ARAÇLARI İLE ÇALIŞMA (ELLEÇLEME FAALİYETLERİ) 
● İş makinelerine güvenli yaklaşma bölgesi oluşturulmalıdır. Kaldırma yapılacak alan emniyet şeritleri ile kapatılmalı, ilgisiz kişiler 

alan dışına çıkarılmalıdır. 

● Koridor üzerinde forklift ile taşıma yapılırken, forkliftin ön ve arka kısmında gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Forklift 

hareket sahasına yaya girmemesi sağlanmalıdır. 

● İş makinelerini sadece operatör belgesi olan kişiler kullanmalıdır. İş makinelerinde operatör dışında başka bir çalışan binmesi 

yasaktır. 

● İş makinelerinin yılda asgari bir kez yapılması gereken periyodik kontrolleri ile servis bakımları tam olmalıdır. 

● Kaldırma yapmadan önce operatörü tarafından iş ekipmanının kontrolünün yapılması sağlanmalıdır. 

● Askıdaki yükün altına girilmemelidir. 

● Yükün üzerine çıkılması gerektiğinde yüksekte çalışma kuralları uygulanmalıdır. Taşınan ve kaldırılan yükün üzerinde hiçbir 

şekilde çalışan bulunmamalıdır. 

● Yüke elle müdahalede bulunmamalı, gerekirse yeterli uzunlukta kılavuz (yönlendirme) halatlar kullanılmalıdır.  

● Fuar alanının kapalı kısımlarında elektrikli forklift kullanımı esastır.  

● Fuar alanında bulunan forklift ve mobil vinç taşıma kapasitesi üzerinde yük taşınması yasaktır. Yük, dengeli yüklenmeli, 

operatörün görüşünü engellememelidir. 

● Mobil vinç ile çalışmalarda bir kişinin sahada gerekli yönlendirmeyi sağlaması gerekmektedir. İşaretçilerin operatörlerle 

haberleşmesinde telsiz kullanımı esas olmalıdır. 

● Sadece o konuda eğitimli ve yetkin kişiler sapancı ve işaretçilik yapmalıdır. 

● Forklift ve Mobil vinçlerin çalışma alanına girilmemeli, gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. 

YANGIN DOLAPLARI VE ACİL ÇIKIŞLAR 

● Bütün salonlarda Yangın Söndürme Sistemi mevcuttur. Fuar alanı genelinde yangın söndürme dolabı mevcuttur.  

● Yangın dolaplarının ve Yangın Söndürme Cihazlarının önleri hiçbir şekilde kapatılmamalı her zaman ulaşıma açık bulunmalıdır. 

● Acil çıkış kapıları ve acil çıkış yolları her zaman ulaşıma açık olmalıdır. Önlerine ve üstlerine hiçbir şekilde malzeme istifi 

yapılmamalıdır. 

● Her standa ABC Kuru Kimyevi Toz Yangın Söndürme Tüpü bulundurulması esastır. 

● Acil durumlarda; fuar süresince, özellikle stant montaj ve demontaj süreçlerinde yangın söndürme dolaplarının önü açık olması 

gerekmektedir. Katılımcı, hiçbir koşulda yangın dolaplarının önünü kapatamaz. Yangın dolaplarının önü belirtildiği şekilde 

açık bırakılmaması durumunda, noter huzurunda kayıt altına alınması işlemi yanı sıra, alan işletmecisi tarafından MODERN 
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FUARCILIK A.Ş.’a uygulanabilecek her türlü cezai işlem katılımcıya fatura edilecektir. Katılımcı söz konusu faturayı ödemek ile 

yükümlüdür. Aksi herhangi durumlarda, MFAS yangın dolapları önündeki malzemeleri anında kaldırabilir ve malzemelere 

gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu değildir. Stant montajı sırasında montaj görevlileri yanmaz ve tutuşmaz 

malzemeler ile çalışmalıdır. 

 

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 

 
SICAK HAVA İŞLERİ 

● Sıcak hava kullanılacak çalışmalar önceden belirlenmelidir. 

● Fuar kurulum ve Söküm zamanlarında Organizatör tarafından kontrol edilecektir. 

● Sıcak hava tabancası kullanacak firmaların “İş İzin Formu” doldurmaları zorunludur. 

● Fuar alanı içerisinde sıcak hava işleri için sadece elektrikli sıcak hava tabancasının kullanımına izin verilmektedir. 

● Sıcak hava ile çalışma yapılacak alanlarda en az 1 adet 6kg KKT yangın söndürme cihazı bulunmalıdır. 

● Olası bir durumda yangın söndürme cihazının kullanılması gerektiğinde “Temel Yangın Eğitimi” almış, yangın söndürme cihazı 

kullanmasını bilen personeller tarafından kullanımı önerilmektedir. 

 
24 SAAT ELEKTRİK KULLANIMI 

● Stantlarında buzdolabı, dondurucu vb. cihazlar kullanacak firmaların “İş İzin Formu” doldurmaları zorunludur. 

● İş İzin Formundan onay alan firmalar ayrıca Organizatörün fuar alanındaki ofisinde izin formu doldurmalıdır. 

● 24 saat açık kalması talep edilen enerji kablosu ve sigorta panosu ana besleme kablosundan ayrı olmalıdır. 

● Sigorta panoları korunaklı, yalıtımlı ve kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. 

VIDEO WALL KULLANIMI 

● Video Wall kuracak firmalar, projelerini (Kablolama, elektrik kullanımı, bağlantı aparatları) sisteme yüklemesi gerekmektedir. 

● Video Wall kuracak firmaların “İş İzin Formu” doldurmaları zorunludur. 

● Video Wall sistemlerin zemini kum torbaları ile desteklenmelidir. 

● En az ekranın ağırlığı kadar kum torbası arka tarafa yerleştirilmelidir. 

● Metal bağlantıların kaynakları düzgün yapılmalıdır. 

● Truss sistemde uygulanması durumunda taşıyıcı ayakların uygun montajının yapılmış olması gerekmektedir. 

● Sahada yapılan proje kontrolünde denetimi gerçekleştirilecektir. 

● Fuar günleri için CO2 tipi yangın söndürme cihazı bulundurulmalıdır. 

● Olası bir durumda yangın söndürme cihazının kullanılması gerektiğinde “Temel Yangın Eğitimi” almış, yangın söndürme cihazı 

kullanmasını bilen personeller tarafından kullanımı önerilmektedir. 
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AKTİF MAKİNE SERGİLEME 
● Aktif Makine sergileyecek firmaların “İş İzin Formu” doldurmaları zorunludur. 

● Fuar alanında sergilenmek üzere getirilen tüm makine ve araçlar standın içerisinde uygun bir noktaya konumlandırılmalıdır. 

Koridordan geçen ziyaretçileri makineden dolayı herhangi bir tehlikeye düşürmemeli ve makine koridor alanını işgal 

etmemelidir. 

● Sergilenecek olan makine ve araçların standartlara uygun olduğunu gösterir belgeler katılımcıda hazır bulunmalıdır. 

● Sergilenecek olan makine ve araçların fuar alanında aktif olarak çalıştırılması planlanıyor ise makine ve araç emniyet 

yönetmeliklerine uygunluk esas alınacağından aşağıda yer alan gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. (Çevreye ve kişiye zarar 

verebilme konuları yerinde, makinanın aktif olup olamayacağı ya da hangi şartlarda aktif olabileceği yerinde 

değerlendirilecektir) 

● Hareketli parçalara erişim tamamen engellenmelidir. 

● Sıkışma, kesme vb. işlemlerinin yapıldığı kısımlarda gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. (Sensor vb.) 

● Makine ve araç etrafında güvenli bölge sağlanmalıdır. 

● Kontrol dışı çalışması engellenmelidir. 

● Yetkin bir personel tarafından kullanılmalıdır. 

● 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. 

● Fuar zamanı çalıştırılacak makinaların gerekli görüldüğü takdirde güvenlik bandı ile çevrelenmesi ve ziyaretçiler için gerekli 

güvenlik önlemlerinin alınması şarttır. 

 

ELEKTRİK DENETİM 

Önemli hatırlatma: Stant elektrikleri fuarın son günü (12 Mayıs 2022) saat 18:00 itibariyle kapatılır.  

Panolar 
● Bütün stantlarda elektrik dağıtım panosu olacaktır. 
● Bütün stantların elektrik panolarının girişlerinde kadar enerji kablosu tarafımızca verilecektir. Elektrik panoları ile irtibatlanması 

fişli sistemle standı kuran elektrik firması tarafından yapılacaktır. 

● Panolarda bütün bağlantı ve ek noktaları kapalı bölme içerisinde olacaktır. 

● Pano metal gövdeli ise gövde ve kapak topraklama kablosu ile toplanacaktır. 

● Panolarda linye güçlerine uygun sigortalar kullanılacaktır. Aydınlatma için 10A, Prizler için 16A sigorta kullanılmalıdır.  

● Panoda giriş trifaze sigorta, giriş sigortasından sonrada 30 mA lik Hayat Koruma kaçak akım rölesi bulunacaktır. 

● Üç fazlı kullanıcılar için eğer dağıtım hatlarında tali kaçak akım kullanıyor ise ana şalter çıkışında uygun tipte dört kutuplu 0.3A 

Yangın Koruma kaçak akım rölesi bulunacaktır. 

● Alana gelecek her makinanın üzerinde elektrik panosu olmalıdır. Panoların üzerinde 30mA’lık kaçak akım rölesi veya gücün 

durumuna göre toroid role konulması uygun olacaktır. 

● Pano giriş besleme noktası trifaze erkek priz ve çıkış noktaları dişi prizler yapılacaktır. (bütün prizler pano üzerine montajlı pano 

tipi priz olacaktır) 

● Pano enerjisi dişi trifaze fiş ile pano üzerindeki erkek trifaze prizle sağlanacaktır. 

● Pano yüksekliği pano alt kısmı yerden en az 120 cm olmalıdır. 

● Panolarda tüm kablo damarları açık kalmayacak şekilde yüksük ve pabuçlu olacaktır. Yüksük ve pabuçlar çok iyi sıkılmalıdır. 

Kablolar 
● Kullanılan kablolar NYY, NYM, TTR özellikte olmalı 

● Aydınlatma hatları için minimum 2*1,5 mm, priz hatları için minimum 3*2,5 mm kesitinde kablo kullanılmalıdır. 

● Sıcak bölgelerde veya yangına riskli bölgelerde silikonlu kablo ev halojen free kablo kullanılacaktır. 

● Kablolar kesitlerine uygun yükleri besleyecek şekilde seçilecektir. 

● Kabloların renk kodlamaları uygun olacaktır. 
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Renk Kodları: 
▪ Faz: Kahve, siyah, gri 
▪ Nötr: Mavi 
▪ Topraklama: Sarı Yeşil 

● Ekler buat içerisinde veya korumalı geçmeli klemenslerle yapılacaktır. 

● Kullanılan kabloların hasarlı olması durumunda çalışmaya izin verilmeyecektir. 

● Uzatma kabloları hareket halindeki araçların zarar verebileceği zemin üzerinde açıkta ve korumasız bırakılmamalıdır. 

● Stant montajına başlarken, zemin döşemesi yapımı sırasında, döşeme altında kalan elektrik kabloları ezilmemeli, 

sıkıştırılmamalı ve her türlü durum karşısında müdahale edebilmek için ulaşılabilir bırakılmalıdır.  

Aydınlatma Armatürleri 

● Metal gövdeli bütün armatürler topraklanacaktır. 

● Armatürler montajlanan yerlere İş güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde montajlanacaktır. Herhangi bir sarsıntıda düşmemesi 

için gerekli önlemler (vidalama vs.)  alınacaktır. 

● Armatür bağlantı klemens kutularına kablo girişleri rekor ile yapılacaktır. 

● LED Şerit aydınlatmaların da kullanılan kablolar TTR özellikte olacaktır. Kesinlikle 0,75 kordon kablo kullanılmayacaktır. 

● LED trafoları pano içerisine veya kare buat içerisine konulacaktır. 

● Halojen, Metal Halide, Sodyum Buharlı, Flüoresan, CFL gibi, eski tip aydınlatma armatürlerinin kullanımı yasak olup  

LED aydınlatma armatürlerinin kullanım zorunludur. 

 

Prizler 
● En az 2,5 mm kesitinde kablo ile irtibatlandırılacak. 

● Sıvı dökülebilecek noktalarda (su ısıtıcısı vb.) ki prizler kapaklı priz olacaktır. 

● Yerde olan prizler kapaklı ve kauçuk olmalıdır. 

● Priz kablo giriş noktası priz içerisinde sabitlenmiş ve kablo iç damarları priz dışına sarkmayacak şekilde olacaktır. 

Teknik Personel 
● Elektrik tesisatı kurulumu yapacak kişilerin bu işi yapmaya ehil olduklarına dair belgesi olup, tarafımıza ibraz edilecektir. 

● Stant bağlantılarını yapacak dekoratör firmanın elektrikçilerinin aşağıda belirtilen yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir.  

▪ 1.SINIF Elektrikçi:1250 kW üzeri Elektrik Mühendisi MYK belge kodu; (MYK Yeterlilik Adı: Elektrik Tesisatçısı, Yeterlilik 

(ISCO) seviyesi (6-7-8) olanlar. 
▪ 2.SINIF Elektrikçi:500 kW-1250 kW arası Elektrik Teknik Lise veya MYO; (MYK Yeterlilik Adı: Elektrik Tesisatçısı, 

Yeterlilik (ISCO) seviyesi (5) olanlar. 
▪ 3.SINIF Elektrikçi:500 kW’a kadar Elektrik Meslek Lisesi veya 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun 

öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlaryada; (MYK Yeterlilik Adı: Elektrik Tesisatçısı Yeterlilik (ISCO) seviyesi 

(3) ve Yeterlilik (ISCO) seviyesi (4)) olanlar. 
▪ GENEL Elektrikçi: (Elektrik Açtırma Yetkisi Olmayan): (MYK Yeterlilik Adı: Elektrik Yeterlilik (ISCO) seviyesi (1) ve 

Yeterlilik (ISCO) seviyesi (2) olanlar.) 
● Sadece 1., 2. ve 3.Sınıf Elektrikçiler fuar alanı stant elektrik denetim uygunluk formuna standın elektriğinin açılması için imza 

atmaya yetkilidir. 

● Elektrik çalışmalarına asla yetkisiz kişiler müdahale etmemelidir.  

● Fuar katılımcıları, stantlarında bulunan tüm ekipman için elektrik bağlantı talebini, fuar başlama tarihine 2 hafta kala Teknik 

Ofise bildirmelidir.  

● Devreler, aşırı yükleme, kısa devre veya topraklama hatasına karşı yeterince güçlü sigorta veya devre kesicilerle korunmalıdır. 

● Elektrik gücü kW değerinin eksik bildirilmesi, elektrik panosu getirilmemesi, topraklama tesisatının yapılmaması veya 

bağlantıların güvenli şekilde hazır edilmemesi durumunda stantlara elektrik verilmeyecektir. 

● Yetkili personel dışında enerji açma işlemi yapılmamalı, ucu açık kablo bırakılmamalıdır. 

● Ancak yasal mevzuata uygun kurulumu yapılmış elektrik tesisatı bulunan stantlara elektrik verilmektedir. 
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PROJE DENETİM 

Stant Yapım Kuralları 
 

● Stantlarda imalatta kullanılacak malzemelerin “Proje Sorumluluk Taahhütnamesi”nde belirtilen malzemeler ile aynı olması 

gerekmektedir; aksi halde standın yapımına izin verilmeyecektir. 

● Stantlar hiçbir şekilde ve yükseklikte ortak alanlara taşamaz. (Bayrak, flama vb. dahildir) 

● Fuar alanına kurulum için getirilecek malzemeler montaja hazır koşulda (atölyede kesilmiş, boyanmış, gerekli boyutlar verilmiş 

vs.) olmalıdır. Fuar alanı içerisinde montaj aşamasında sadece el aletleri kullanılabilir. 

● Çift katlılarda taşıyıcı olarak sadece çelik konstrüksiyona izin verilmektedir. Diğer malzeme kullanımları özel izne tabidir. 

● Yüksekliği 450cm’yi geçen tek katlı stantlar statik kontrole tabidir. 

● Tüm salonlar içerisinde yer alacak standların çıkabileceği maksimum yükseklik 4.50 m.’dir. 

● Tüm tek katlılarda da dikey taşıyıcıların içerisinde ağaç veya çelik desteği olması esas olup taşıyıcı yapılarının proje denetim 

birimi tarafından onaylatılması zorunludur. 

● 3,66 m’yi geçen yerden yüksek yatay elemanların çelik veya tek parça kalas (min 5x10) olması ve içermesi zorunludur. 

● Stantların duvarları tek başına ayakta durabilecek şekilde ve yatayda 4 metreye kadar en az 20x20cm kolon, 4-6 metre arası 

30x30cm kolon, 6-8 metre arası 40x40cm ebatlarında yeteri kadar kolonla desteklenmiş olmalıdır. (8 metre üzeri stantlar özel 

izne tabidir.) 

● Statik anlamda Proje Denetim 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. 

● Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde alçı tozu,alçı sıva ve yüzey zımpara uygulama yapılması yasaktır. Kapalı alanlarda 

vakumlu emiş motoru olmadan ahşap kesim uygulaması yapmak yasaktır. 

● Fuar alanında alçı veya çimento türevli her türlü levha ve panel (kartonlu plaka vb.) ile yapılacak uygulamalara izin 

verilmeyecektir. (Alçı veya çimento türevli levha veya panel üreticileri hariç) 

● Katılımcı eğer alçı veya çimento türevli levha veya panel üreticisi ise, dışarıda montajı yapılarak veya yapım metodolojisini 

sunmak kaydıyla ve getirmek ve fuar sonrası hiçbir katı atık bırakmaksızın ürünleri geri götürmek şartı ile standını bu 

malzemelerle yapabilir. 

● Sahada sadece su bazlı boya kullanımına izin verilmektedir. 

● Tüm stantlarda lamine cam haricinde cam kullanımı yasaktır. Temperli camların da lamine olmaları gerekmektedir. 

● Tüm stantlarda zeminden başlayan tek parça cam kullanımı max 3m, parça cam kullanımı max 2.5m yükseklik ile 

sınırlandırılmıştır. 

● Stantlarda kullanılacak camlar en az 4+4 lamine cam özelliğinde olmalıdır. (Cam üreticileri sergileyecekleri ürün özelinde proje 

danışmanlarından alacakları izne tabidir.)  

● Katılımcı, Standında teşhir edeceği ya da kullanacağı malzemelerinin seçimini ve/veya uygulayacağı tasarımı, ziyaretçilerinin can 

güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde projelendirmek zorundadır. Ayrıca, gösteri ve reklam amaçlı uçucu ve yanıcı gazlar ile 

birlikte kullanılan cihazların, balonların, zeplin ve drone kullanımı yasaktır.  

● Ürün teşhiri için yapılan cam dolapların koridora bakan yüzeylerin pleksi olması esastır. 

● Önemli hatırlatma: Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, bally ve benzeri 
yapıştırıcı madde kullanamaz. Katılımcı tarafından fuar alanı zeminine verilebilecek zararlardan dolayı alan işletmecisi 
tarafından MODERN FUARCILIK A.Ş.’a uygulanabilecek her türlü cezai işlem katılımcıya fatura edilecektir.  

 
Merdivenler 

● İki katlı stantlar da merdivenler için Proje Denetim Biriminin onayı esastır. Onay alamamış merdivenlerin varlığı durumunda 
standın 2. katına çıkışına izin verilmeyecektir. 

Merdiven özellikleri; 
● Merdivenlerin karkası çelik olmalıdır. 
● Merdivenlerin girişinde ve çıkışında 1,2 m x 1,2 m ebatlarında bir sahanlık bulunmalıdır. 
● Kapılar, sahanlıklara doğru açılmamalıdır. 
● İki kat arasındaki basamakların Rıht yüksekliği 15 ile 17 cm arasında olup 

(2,80 ve 2,50 yüksekliğindeki 2.Katlar için ideal rıht yüksekliği 16,5 cm’dir). 
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● İki kat arasındaki basamakların derinliği 28 ile 42,5 cm arasında olmalıdır. 
● Basamakların tamamının rıht yükseklikleri ve derinlikleri her yerde eşit olmalıdır. 
● Basamakların arkası açık olmamalıdır. 
● İki kat arasındaki merdivenlerin genişliği 1,2 m’den az olmamalıdır. 
● Spiral merdiven kullanımı kesinlikle yasaktır. 
● Kaygan zemin oluşturabilecek merdivenlerde kaydırmaz bant uygulanmalıdır. 

 
Korkuluklar 

● Merdiven, sahanlık, balkon, galeri, podyum vb. zeminlerin açık yanlarını düşmeye karşı korunmak amacıyla korkuluk monte 
edilmesi esastır. 

● Korkuluklar 1.10m yükseklikte tercihen tamamen kapalı olmalıdır. 
● Açık korkuluklarda yatay bağlantı parçaları kullanılmamalı dikey bağlantı parçalarının arası 10 cm’i geçmemelidir. 
● Merdiven ve rampaların bütün açık kenarları için 110 cm yükseklikte korkuluk konulmalıdır. (Engelli rampaları hariç) 
● Açık korkuluklarda aşağıya bir şeyin düşmesini engellemek için 10 cm yüksekliğinde topukluk kullanılmalıdır. 
● Kapalı korkuluklarda 2.50 m’nin üzerinde cam kullanılması kesinlikle yasak olup alternatif ürünlerle ilgili bilgiyi proje 

danışmanlarından alabilirsiniz 

 
Tırabzan 

● İki kat arasındaki merdivenlerin genişliğinin 2,4 m’den fazla olması durumunda orta hatta da tırabzan konulması 
gerekmektedir. 

● Merdiven ve ara sahanlıklar boyunca aralıksız devam eden, basamaktan 0,9 - 1,2 m yükseklikte, sabit bir tırabzan bulunmalıdır. 
 

Rampalar 
● Rampaların, yayalar ve tekerlekli sandalyeler için çok dik olmayan ve taban yüksekliği ile orantılı bir eğime sahip olmalıdır. 
● Bu eğim, stant içinde olmalı ve koridora uzanmamalıdır. 
● Zemin yükseltisi 20 cm olan stantların tamamında, yürürlükte bulunan yönetmelik uyarınca Engelli Rampası bulundurulmalıdır. 
● Rampalar, 10 metreden daha uzun olmamalı veya 50 cm’den daha büyük bir yüksekliğe sahip olmamalıdır. 
● Rampalar, en az 1 metre engelsiz genişliğe sahip olmalıdır. 
● Rampanın yüzeyi, özellikle ıslak olduğunda kaymayı önleyici yapıda olmalıdır. 

 
Proje İnşa İzni Alma Süreci 

• Proje Sorumluluk Taahhütnamesi olmayan stantların kurulumuna izin verilmeyecektir. 

• Standsız - Özel Tasarımlı Alan Katılımcı’sı kendi hazırlayacağı stant dekorasyon projelerini boyutlar ve Fuar düzenine uygunluk 
açılarından ve gerektiği takdirde statik projeleriyle birlikte en geç 10 Nisan 2022 tarihine kadar onaylı olarak MODERN 
FUARCILIK A.Ş.’ye göndermek zorundadır. Stant projeleri ölçülendirilmiş, ölçekli ve 3 boyutlu olarak onaya sunulmalıdır. Stant 
projelerinin onaylanıp onaylanmama hakkına MODERN FUARCILIK A.Ş. sahiptir. Proje onayı için tüm materyalleri yetkili Proje 
Denetim firmasına iletmek Katılımcı’nın sorumluğunda olup, stant projesini yetkili Proje Denetim firmasına hiç göndermemiş 
Katılımcı’yı fuar alanına almama yetkisi de MODERN FUARCILIK A.Ş.’a aittir. Projesi yetkili denetim firmaları tarafından 
onaylanmayan projelere imalat izni verilmeyecektir. MODERN FUARCILIK A.Ş.’ın ve Proje Denetim firmasının fuar alanında 
vereceği karar nihai ve kesin olacaktır. Projelerin alanda uygulanabilmesi için tüm Katılımcıların projelerini onaylı olarak 
tarafımıza göndermesi gerekmektedir ve Katılımcılar bu kitapçıkta yer alan tüm kuralları okumak ve uygulamak ile yükümlüdür. 
Ayrıca pişirme, 24 saat elektrik, kaynak, cam kullanımı, havuz, video wall vb detayların da önceden izni gerekmektedir. 
 

Stant Tanımları; 
a. Karmaşık Yapılı Stantlar 

1. Tüm Çift Katlı Stantlar, (Sim Belgeli İnşaat Mühendisi)  
2. 3,67 Metre ve üzeri Stantlar, (Sim Belgeli İnşaat Mühendisi) 
3. 3,66 Metre ve altı Stantlar, (Dekoratör Firma Yetkilisi) 

b. Proje İnşa İzni alması mümkün olmayan stantlar 
1. 4,5 metreden yüksek 8 kanallı alüminyum taşıyıcı stantlar 
2. 8 kanallı alüminyum taşıyıcı profillere taşıtılmış çift katlı stantlar 
3. Ahşap veya ağaca taşıtılmış çift katlı stantlar 

Proje İzni İçin Gerekli Belgeler; 
1. Proje Sorumluluk Taahhütnamesi 
2. Elektrik Tesisatı Sorumluluk Taahhütnamesi 
3. İSG Sorumluluk Taahhütnamesi 
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1- Proje Sorumluluk Taahhütnamesi / İnşaat Mühendisi onaylı; 
● Taahhütname SİM Belgeli İnşaat Mühendisi tarafından imzalanmalıdır.  
● Taahhütnameyi imzalayan İnşaat Mühendisinin SİM Belgesi 
● Taahhütnameyi imzalayan İnşaat Mühendisinin İmza Sirküsü veya Beyannamesi 
● Bu taahhütname standın fuar koşullarında statik olarak dayanımının sorumluluğunu alacak İnşaat Mühendisinin 

tanımlanması için alınan bir taahhütnamedir. 

 
Statik Hesap : Çift Katlı Projelerde SİM Belgeli İnşaat Mühendisi onaylı 
 

2- Elektrik Tesisatı Sorumluluk Taahhütnamesi 
● Taahhütname Dekoratör veya Taşeronu tarafından imzalanmalıdır.  

● Taahhütnameyi imzalayan Dekoratör veya Taşeronunun İmza Sirküleri. 

● Standın elektrik tesisatının sorumluluğunun alınması için düzenlenen taahhütnamedir. 

 
Taahhütname İçin Gerekli Evraklar; Elektrik Planı 

i. Plan ayrıntıları aşağıdaki bilgileri içermelidir: 
ii. Elektrik Panosunun Yeri, 

iii. Aydınlatmaların Yeri ve Gücü, 
iv. Toplam Elektrik Talebi 
v. Döşenecek Kablo Özellikleri 

 
3- İSG Sorumluluk Taahhütnamesi 

● Taahhütname Dekoratör veya Taşeronu tarafından imzalanmalıdır.  

● Taahhütnameyi imzalayan Dekoratör veya Taşeronunun İmza Sirküsü. 

● Bu taahhütname anlaşmayı yapan ve Kurulumu yapacak olan Dekoratör ve Taşeronlarından Sorumlu  

İnşaat Mühendisinin Yönlendirmelerine ve Fenni Kurallara uyacağına dair alınan bir taahhütnamedir. 

 
Komşu Standlar ve Stant Sırtının Kapatılması  
Kendi stant sırt duvarları komşu stant sırt duvarlarından yüksek olan Katılımcı, komşu alana bakan yükseltisini yanmaz özellikli beyaz 
branda ile gergin olarak kapatmak ve temiz görünmesini sağlamak ile yükümlüdür. Katılımcı, yükseklik farkı nedeni ile oluşan alanda 
hiçbir görsel malzeme kullanamaz. Kapatma işleminin Katılımcı tarafından yapılmaması veya uygun şekilde kapatılmaması durumunda, 
cezai şartın uygulanması için MODERN FUARCILIK A.Ş. Katılımcı’ya kullandığı toplam stant alanı üzerinden m²’si başına 500 TL (KDV 
dahil) olarak fatura eder.  

 
Ada Stant Çevrelerinin %50’sinin Açık Olması Kuralı  

● Dört tarafı ziyaretçi koridorları ile çevrili olan stantların toplam cephelerinin en az %50’si ziyaretçilerin stant alanına girişine 

imkân verecek şekilde açık bırakılmalıdır. 

● Ada konumundaki Katılımcılar açık cephelerin %50’sinden fazlasını duvar ve/veya görünürlüğe engel olmayacak teşhir amaçlı 

malzemelerin konumlandırılması yönünde tasarım çalışmalarının yapılması gerekmektedir.  

● ‘’Duvarlar’’ olarak sadece teknik özelliklere uygun şeffaf lamine cam, pleksiglas veya %100 görüşe engel olmayan diğer 

herhangi bir malzemeye izin verilecektir.  

● %50 kısım için izin verilen diğer alternatifler aşağıdadır.  

- %50 buzlu çizgili (yatay veya dikey) 

- %50 üst ve alt buzlu çizgili. 

- Bir desende %50, daire, kare, dalga vb. (Sadece lamine ya da pleksiglas özelliğe sahip cam kullanımına izin verilecektir 

Stant Söküm/Demontaj İşlemleri  

● Katılımcı, 14 Mayıs 2022 saat 12:00’ye kadar, tüm stant malzemelerini fuar alanından tamamen kaldırmış olmalıdır.  

● Verilen söküm süresi içinde stant alanının katılımcı tarafından temiz bırakılması gerekmektedir.  

● Katılımcıların söküm zamanı alandan çıkış onayı için stant alanlarını temiz olarak bırakmaları ve Stant Alanı Teslim Tutanağını 

MODERN FUARCILIK A.Ş. yetkililerine onaylatmaları gerekmektedir. 
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Stant Montaj - Demontaj Tarihleri 
 

 Tarih Araç Giriş Saatleri Çalışma Saatleri 

KURULUM / MONTAJ 07 Mayıs 2022 10:00 - 22:00 13 saat 

 8 - 9 Mayıs 2022 09:00 - 20:00 08.00 - 18:00 

 10 Mayıs 2022 x 18:30 - 20:00 

FUAR ZAMANI 11 Mayıs 2022 x 08:00 - 09:00 
18:00 - 20:00 

 12 Mayıs 2022 x 08:00 - 09:00 

SÖKÜM / DEMONTAJ 12 Mayıs 2022 18:30 - 00:00 18:00 - 00:00 

 13 Mayıs 2022 09:00 - 20:00 

 

KATI ATIK (MOLOZ-AHŞAP-DEMİR VB. İNŞAAT ATIKLARI) 
Katılımcı, 14 Mayıs 2022 günü saat 12:00’ye kadar, tüm stant malzemelerini fuar alanından tamamen kaldırmış olmalıdır. Verilen söküm 

süresi içinde stant alanının katılımcı tarafından temiz bırakılması gerekmektedir. Moloz, alçıpan ve diğer tüm katı atıkların atılma 

işlemleri ve masrafları katılımcıya aittir. Bu nedenle doğabilecek her türlü masraf, ödeme, ceza ile hasar ve kayıplarda tamamen 

katılımcı sorumlu olup, MODERN FUARCILIK A.Ş.’a bu hususta herhangi bir sorumluluk atfetmesi mümkün değildir. Açık ve kapalı alan 

zemininde oluşabilecek tüm hasarlar katılımcı tarafından karşılanacaktır. 

Katılımcıların söküm zamanı alandan çıkış onayı için stant alanlarını temiz olarak bırakmaları ve Stant Alanı Teslim Tutanağını MODERN 

FUARCILIK A.Ş. yetkililerine onaylatmaları gerekmektedir. 

 

STAND ÇEŞİTLERİ 

Stantsız - Özel Tasarımlı Alan  

 

MODERN FUARCILIK A.Ş., tüm Katılımcıların stant alanlarını ölçülendirerek, köşe noktalarını fuar alanında yere işaretleyecek ve 

Katılımcıya temiz bir şekilde teslim edecektir. Ancak her Katılımcı stant alanı içerisinde yer alabilecek tesisat kanalı, yangın söndürme 

dolabı vs. konumu hakkında MFAS’den teyit almak ile yükümlüdür. Stant montajına başlarken, zemin döşemesi yapımı sırasında, 

döşeme altında kalan elektrik kabloları ezilmemeli, sıkıştırılmamalı ve her türlü durum karşısında müdahale edebilmek için ulaşılabilir 

bırakılmalıdır. Katılımcı stant projesini hazırlarken teknik detayları dikkate alacak şekilde yapmak zorundadır. 

(Ölçeklendirilmiş stant alanı yerleşim planı bilgisi için teknik@modernfuarcilik.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz) 
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Stant Projesi Kuruluma Uygundur Yazısı 

Stantsız - Özel Tasarımlı Alan ile fuara katılan Katılımcılar projelerini en geç 10 Nisan 2022 tarihine kadar Yetkili Proje Denetim 

firmalarınca onaylanmış olarak göndermiş ve Kuruluma Uygundur Yazısı almış olmalıdır. Projesi için “Kuruluma Uygundur” yazısı 

almamış ve/veya projelerde istenilen değişiklikleri yerine getirmemiş Katılımcıların, fuar alanında malzemelerinin girişine izin 

verilmeyecektir. “Kuruluma Uygundur” yazısı gönderilmiş olmasına rağmen alanda tespit edilen her bir olumsuz durumda projelerde 

değişiklik talep edilecektir.  

 

STANDART STANT 
 

Önemli Hatırlatma: *Fuar katılımınızda kullanacağınız Stant Sistemi için Kira Sözleşmesi’ne bakınız.  

Katılımcı'nın fuarda kullanılacağı Stant Sistemi, MODERN FUARCILIK A.Ş. ve Katılımcı arasındaki Kira Sözleşmesi ile tanımlıdır. Katılımcı 

fuar açılış tarihine 30 ve daha az gün kala, daha düşük ücret kategorisindeki sistemlere geçiş yapma talebinde bulunursa, oluşacak fark 

bedelinin iadesi yapılmaz. 

 
GENEL STANT HİZMETLERİ 

 
9-15 m² arası standlar / h:289 cm – Karolaj zemin 

• 8 cm alüminyum profil maksima sistem 

• 6-8 mm suntalam panel, kanal içi ve/veya örme sistem 

• Stant profil yüksekliği 289 cm 

• Açık cephelere firma alınlık yazısı (47x197cm) 

• 4m²/1 adet 60W led gün ışığı spot aydınlatma 

• 1 adet beyaz suntalam 103x103cm kilitli banko 

• 1 adet yuvarlak cam masa 

• 4 adet beyaz deri kolçaksız sandalye 

• 1 adet 3’lü grup priz 

• 1 adet metal katlanır broşürlük 

• 1 adet metal elbise askısı 

• 1 adet çöp kovası  
 

 

 
16-35 m² arası standlar / h:289 cm – Karolaj zemin  

• 8 cm alüminyum profil maksima sistem 

• 6-8 mm suntalam panel, kanal içi ve/veya örme sistem 

• Stant profil yüksekliği 289 cm 

• Açık cephelere firma alınlık yazısı (47x197cm) 

• 4m²/1 adet 60W led gün ışığı spot aydınlatma 

• 1 adet beyaz suntalam 103x103cm kilitli banko 

• 2 adet yuvarlak cam masa 

• 8 adet beyaz deri kolçaksız sandalye 

• 1 adet 3’lü grup priz 

• 1 adet metal katlanır broşürlük 

• 1 adet metal elbise askısı 

• 1 adet çöp kovası 
 

 

 
36 m² ve üzeri standlar / h:289 cm – Karolaj zemin 

• 8 cm alüminyum profil maksima sistem 

• 6-8 mm suntalam panel, kanal içi ve/veya örme sistem 

• Stant profil yüksekliği 289 cm 

• Açık cephelere firma alınlık yazısı (47x197cm) 

• 4m²/1 adet 60W led gün ışığı spot aydınlatma 

• 1x1.5m kapalı oda 

• 1 adet beyaz suntalam 103x103cm kilitli banko 

• 3 adet yuvarlak cam masa 

• 12 adet beyaz deri kolçaksız sandalye 

• 1 adet cam vitrin 

• 1 adet 3’lü grup priz 

• 1 adet metal katlanır broşürlük 

• 1 adet metal elbise askısı 

• 1 adet çöp kovası 
 
 

 
Tüm Standart standlar 
▪ Genel elektrik sistemi kurulumu  
▪ Proje teslim temizliği  
▪ Nakliye, montaj ve demontaj hizmetleri 
 
 
 
Not: Stant fiyatları ile ilgili detaylı bilgi için MODERN FUARCILIK 
A.Ş. Satış ekibine başvurunuz.  
 
Yetkili Kişi: Muharrem TUNCA – Funda ALTINAĞAÇ 

Telefon: +90 212 803 09 55 

E-Posta:  info@casafuar.com 

               fundaa@modernfuarcilik.com.tr 
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STANDART STAND ÖRNEK MODELLER 

3x5:15m² ÖRNEK MODEL 

 
 

4x6:24m² ÖRNEK MODEL 

 
 

6x8:48m² ÖRNEK MODEL 
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Alınlık Yazısı 
Koridorlara bakan cephelerde stant alnına sadece MODERN FUARCILIK A.Ş. tarafından bir defaya mahsus olarak yazdırılan 

standart alın yazısı ve stant numarası MODERN FUARCILIK A.Ş. tarafından yapıştırılacaktır. Katılımcı, kendisine verilmiş olan 

bölme elemanlarını hasara uğratmadan kullanmakla yükümlü olup, dekorasyon çalışmalarını zemin ve duvarların zarar 

görmeyeceği şekilde çivi, dübel ve benzeri tespit elemanları kullanmadan yapacaktır. Aksi takdirde Katılımcı zarar gören 

stant malzemesinin ücretini ödemekle yükümlüdür.  

 

Not: Fuar açılış tarihine 30 ve daha az gün kala yapılan ‘Standart Stant’tan Standsız - Özel Tasarımlı Alan’a geçiş talebinden 

doğan fark ile ilgili Katılımcı’ya geri ödeme yapılmayacaktır. 

 

EKSTRA STAND MALZEMELERİ 

Ekstra stant malzemelerini Katılımcı kendisi tedarik edebileceği gibi Katılımcı El Kitabı - Ekstra Stant Malzeme Formu’nu 

kullanarak MFAS’tan ücreti mukabilinde talep edebilir. Ekstra stant malzemeleri Fuar süresince Katılımcı’ya kiralanmış olup, 

Fuar söküm aşamasında eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.  

 

(İlgili Form: Ekstra Stant Malzeme Formu’nu doldurunuz.) 

 

EK HİZMETLER 

Host - Hostes  

Fuar süresince stantta görevlendirilmek üzere Host-Hostes hizmeti satın alabilirsiniz. 

(İlgili Form: Form-6 Ek Hizmet Formu'nu doldurunuz)  

Güvenlik  

Fuar süresince stantta görevlendirilmek üzere Güvenlik hizmeti satın alabilirsiniz.  

(İlgili Form: Form-6 Ek Hizmet Formu'nu doldurunuz)  

Temizlik  

Fuar süresince stantta görevlendirilmek üzere Temizlik hizmeti satın alabilirsiniz.  

(İlgili Form: Form-6 Ek Hizmet Formu'nu doldurunuz) 

 



 

 

FORM-1 TEKNİK HİZMET FORMU     ➜ Son Teslim Tarihi 10 Nisan 2022 

 
Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma     KAŞE – İMZA    TARİH 

Gönderen Kişi   

Cep Telefonu   

E - Posta  

 

ELEKTRİK TALEBİ 

ELEKTRİK TESİS ÜCRETLERİ   Aşağıdaki tablodan standınız için gereken elektrik miktarını belirtiniz. 

 Var 1-5 KW arası: 750 TL(KDV Dahil) Elektrik talebi işaretlenmediği takdirde standınıza 1-5 KW arası kablo çekilecek ve 750 TL (KDV Dahil) tarafınıza fatura 

edilecektir. 
 

 Var Diğer KW : 5 KW’dan sonraki her 1 KW ilave elektrik bağlantısı için 300 TL (KDV Dahil) ücret Katılımcı’dan tahsil edilecektir. 

 
Katılımcıların fuar alanındaki ek hizmet ya da değişiklik talepleri, MFAŞ 'nin iş programının uygunluğuna göre değerlendirilir. MFAŞ bu talepleri yerine getirme 
taahhüdünde bulunmaz. Söz konusu değişikliklerin yerine getirilmesi durumunda ücretlendirme, Teknik Hizmet Formu'nda belirtilen tutarın iki katı olarak düzenlenir. 
 
Örnek: Bazı elektrikli aletlerin harcadığı KWh değerleri 

Buzdolabı 0.5 KW   Normal Spot 0.1 KW   Laptop 0.4 KW 
Televizyon 0.5 KW   Kahve Makinesi 1.5 KW    Projektör 0.3 KW 
 
Elektrik talebiniz ile ilgili kablo çıkış noktasını Karolajlı Plan Formu üzerinde gösteriniz. 

 
SU TALEBİ 
Lütfen su talebinizi aşağıda belirtiniz. 
 

 Var / Tesis Ücreti 1.180 TL (KDV Dahil)   Yok 
 
Su bağlantısı talep ediliyorsa stant alanı içerisinde bağlantı yapılacak noktanın Karolajlı Plan Formu’nda belirtilmesi gereklidir. 

 
 
LOJİSTİK, VİNÇ / FORKLİFT HİZMETLERİ – Lütfen Bakınız; Yer Hizmetleri Tarifesi Ek-1 Sayfa 33 

Lütfen Vinç Talebinizi aşağıda belirtiniz 
 

 Var        Yok  
 

Vinç Hizmeti, kurulum ve söküm süresince 07-09 Mayıs ve 12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde sağlanır. Talepler MODERN FUARCILIK A.Ş.’ye ulaşır ulaşmaz Taşeron 

Lojistik firmasına yönlendirilir. E-mail: info@ekspreslojistik.com 

 
 
ÖNEMLİ HATIRLATMA: 
• Fuar Alanında talep edilen hizmetlerin ödemeleri Teknik Hizmet Formu'nda belirtilen tutarın iki katı olarak tahsil edilir.  
• Talep edilen hizmet veya malzemenin standa teslimi için ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir. 
 
 

 
MODERN FUARCILIK A.Ş. BANKA HESAP BİLGİLERİ 
BANKA    ŞUBE   HESAP NO  IBAN 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.  1234                 10 1009 04    TR29 0001 2001 2340 0010 1009 04 
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FORM-2 KAROLAJLI PLAN FORMU    ➜ Son Teslim Tarihi 10 Nisan 2022 

 
 

Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma     KAŞE – İMZA    TARİH 

Gönderen Kişi   

Cep Telefonu   

E - Posta   

 

Tablo üzerinde stant alanının çizilerek, talep edilen hizmetlerin bağlantı noktaları belirtilmelidir.  

Fuarda Standart Stant ile yer alan Katılımcılar, kendi stant alanları içerisinde depo alanı oluşturmayı tercih edebilirler.  

Bu durumda depo alanı, Karolajlı Plan Tablosu’nda belirtilmelidir. 

 

Not 1: Depo alanı oluşturulacak ise, Ekstra Stant Malzemesi Formu aracılığıyla Panel ve Kilitli Kapı siparişi verilmelidir.  

Not 2: Özel tasarımlı Katılımcılar, tüm altyapı elemanları için (elektrik, su, vb.) tek bir  çıkış noktası belirtmelidir. Teknik altyapı elemanlarının 

stant içi dağılımı daha sonra Katılımcı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

 

Önemli: Stant içi elektrik dağılımı Katılımcı tarafından gerçekleştirileceğinden plan üzerine sadece 1 adet elektrik (E) çıkış noktası 

işaretlenmelidir. 

 

 

Planda stant çizgileri ve harfler okunaklı olmalıdır. 

  

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

Her bir kare 1 m2'dir. 
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FORM-3 STAND TASARIMCI FİRMA BİLGİLERİ   ➜ Son Teslim Tarihi 10 NİSAN 2022 

 
Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma     KAŞE – İMZA     TARİH 

Gönderen Kişi   

Cep Telefonu   

E - Posta 

 

Standsız - Özel Tasarımlı Alan ile fuara katılan ve standını 3. şahıs / firmaya yaptıran Katılımcıların formu doldurması gereklidir. Fuar alanındaki 

stant montaj sürecinde, teknik altyapı hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için, Stant Tasarımcısı’nın iletişim bilgileri aşağıdaki bölümde 

yazılmalıdır. 

 

STAND TASARIMCI FİRMA BİLGİLERİ  
 

*Firma Adı    

 

Firma Adresi    

 

Firma Telefonu   

 

*Yetkili Adı Soyadı   

 

Mesleği     

 

*Cep Telefonu 

 

*E - Posta    

 

* Doldurulması zorunlu alanlardır. 

 
 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Fuar bitiminde, stant demontajından sonra stant malzeme ve atıklarının, fuar alanından taşınması Katılımcı 

Firma'nın sorumluluğundadır. Moloz, alçıpan ve diğer tüm katı atıkların atılma işlemleri ve masrafları katılımcıya aittir. Bu nedenle doğabilecek 

her türlü masraf, ödeme, ceza ile hasar ve kayıplarda tamamen katılımcı sorumlu olup, MODERN FUARCILIK’a bu hususta herhangi bir 

sorumluluk atfetmesi mümkün değildir. Açık ve kapalı alan zemininde oluşabilecek tüm hasarlar katılımcı tarafından karşılanacaktır. 
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FORM-4 EKSTRA STAND MALZEMESİ (1)       ➜ Son Teslim Tarihi 10 NİSAN 2022 

 
Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma     KAŞE – İMZA     TARİH 

Gönderen Kişi   

Cep Telefonu   

E - Posta   

 

Önemli Hatırlatma: Standard Stant haricinde katılan Katılımcılarımızın ekstra stant malzemelerini kendilerinin tedarik etmesi gerekmektedir. 

• Fiyatlata %18 KDV dahil değildir. 

• Fuar alanındaki talepler imkanlar dahilinde karşılanır. 

 

FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR / RATES DO NOT INCLUDE 

VAT Alandaki siparişler imkanlar dahilinde karşılanır. Orders in the 

fairground are provided within the possibilities. 
EKSTRA MALZEME SİPARİŞ LİSTESİ - TL 

KOD  Stant Ekipmanları / Stand Equipments 

Fuar Öncesi 

Sipariş Fiyatı / 

Before the 

show 

Fuar Alanında 

Sipariş Fiyatı / 

During the 

setup 

Adet Tutar 

CODE 
Quantity Cost 

CD-

101 
Yuvarlak Cam Masa / Round Glass Table / 80x75cm 

 

75,00 90,00     

CD-

102 
Yuvarlak Cam Sehpa / Round Glass Coffee Table / 

50x50cm 

 

75,00 90,00     

CD-

103 
Yuvarlak Cam Bistro Masa / Round Glass Bistro Table / 

75x110cm 

 

100,00 120,00     

CD-

104 
Deri Bistro Sandalye S&B / Leather Bistro Chair B&W / 

100cm 

 

90,00 108,00     

CD-

105 
Standart Deri Sandalye Siyah&Beyaz / Black Leather 

Chair B&W 

 

75,00 90,00     

CD-

106 
VIP Beyaz Deri Sandalye / VIP White Leather Chair 

 

130,00 156,00     

CD-

107 
VIP Ahşap Ayaklı Beyaz Deri Sandalye / VIP Wooden 

Foot White Leather Chair 

 

130,00 156,00     

CD-

108 

Çift Kişilik Deri Koltuk S&B / Leather Sofa B&W / 

82x135cm 

 

450,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 

    

CD-

109 

Tek Kişilik Deri Koltuk S&B / Leather Single 

Armchair B&W / 82x74cm 

 

250,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 
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FORM-4 EKSTRA STAND MALZEMESİ FORMU (2)      ➜ Son Teslim Tarihi 10 NİSAN 2022 

FİYATLARIMIZA KDV DAHİL DEĞİLDİR / RATES DO NOT INCLUDE 

VAT Alandaki siparişler imkanlar dahilinde karşılanır. Orders in the 

fairground are provided within the possibilities. 
EKSTRA MALZEME SİPARİŞ LİSTESİ - TL 

KOD  Stant Ekipmanları / Stand Equipments 

Fuar Öncesi 

Sipariş Fiyatı / 

Before the 

show 

Fuar Alanında 

Sipariş Fiyatı / 

During the 

setup 

Adet Tutar 

CODE Quantity Cost 

CD-

110 
Mini Buzdolabı / Mini Refrigerator / 53x55x83cm 

 

400,00 480,00     

CD-

111 
Su Sebili / Water Dispenser 

 

300,00 360,00     

CD-

112 
Su Isıtıcısı / Kettle 

 

150,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 

    

CD-

113 
Çay Kazanı / Tea Boiler  

 

750,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 

    

CD-

114 

Çay Kahve Makinesi / Tea&Coffee Machine (Fuar 

süresince snıırsız karton bardak, kaşık, şeker / 

unlimited paper cup, spoon, sugar during the fair) 

 

1500,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 

    

CD-

115 
LCD TV 42'' - 50'' 

 

1200,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 

    

CD-

116 
Broşürlük / Catalogue Holder 

 

150,00 

Alanda 

Sipariş 

Alınmaz / No 

orders onsite 

    

CD-

117 
Çöp Kovası / Waste Paper Basket / h:50cm 

 

75,00 93,75     

CD-

118 
Elbise Askısı / Clothes Rack / h:175 cm 

 

90,00 112,50     

CD-

119 
Üçlü Priz 3 metre / Triple Plug Socket 3 mt. 

  

75,00 93,75     

CD-

120 
1mx1m Kilitli Oda / 1mx1m Locked Storage 

  

1.500,00 1750,00     

 

Yetkili Onay 
Sipariş Tutarı - TL 

 

 
KDV %18 

 

 
Genel Toplam 

 

 

 
MODERN FUARCILIK A.Ş. BANKA HESAP BİLGİLERİ 
BANKA    ŞUBE   HESAP NO  IBAN 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.  1234                 10 1009 04    TR29 0001 2001 2340 0010 1009 04 



 

 

FORM-5 ALINLIK PANOSU FORMU    ➜ Son Teslim Tarihi 10 NİSAN 2022 

 
Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma     KAŞE – İMZA    TARİH 

Gönderen Kişi   

Cep Telefonu   

E - Posta   

 

Bu alan sadece, Standart Stant ile katılan firmalar tarafından doldurulur.  

 

                      

 

 

 

● Stant Alınlık Panosu’nda, “A.Ş.”, “Ltd. Şti.” ve benzeri ticari ünvanlara yer verilmez.   

 

● Panoda yer alacak Alınlık Yazısı, en fazla 22 karakter ile sınırlıdır.  

 

● Standart Stant - Ekipmanlı stant montajı ve alınlık panosunda yer alacak Firma Kısa Adı Modern Fuarcılık tarafından 

uygulanır.  

 

● Alınlık Panosunda Modern Fuarcılık'ın belirlediği karakter/renk/büyüklükte “Firma Adı” ve “Stant Numarası” yer alır. Bunun 

dışında logo, yazı, resim ve benzeri materyal asılamaz ve bulundurulamaz 

 

ALINLIK PANOSUNDA LOGO 

 

Alınlık Panosunda logo istenmesi durumunda, baskıya hazır pdf formatında gönderilmesi gerekmektedir. Alınlık Panosu katılımcı 

firmanın bulunduğu stant alanına göre 1, 2 veya 3 adet olacaktır. 

Ölçüler : h:48cm x 98cm dir. Logo basım ve uygulama bedeli 200,00TL+KDV’dir. 

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA : 
• Talep edilen hizmet veya malzemenin standa teslimi için ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

 
 

MODERN FUARCILIK A.Ş. BANKA HESAP BİLGİLERİ 
BANKA    ŞUBE  HESAP NO  IBAN 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.  1234               10 1009 04    TR29 0001 2001 2340 0010 1009 04 
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FORM-6 EK HİZMET FORMU       ➜ Son Teslim Tarihi 10 NİSAN 2022 

 
Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma     KAŞE – İMZA    TARİH 

Gönderen Kişi   

Cep Telefonu   

E - Posta   

 

 

STANT GÖREVLİSİ (HOST - HOSTES) 
Lütfen Host/Hostes Talebinizi Belirtiniz         

 Var 550,00TL+KDV kişi/gün      Yok  

* Host / Hosteslik Hizmeti, fuar süresince 10 Mayıs – 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında sağlanır. 

* Talepler MODERN FUARCILIK A.Ş.’ye ulaşır ulaşmaz Host / Hostes Taşeron Firması'na yönlendirilir.  

 

STANT GÜVENLİK ELEMANI 
Lütfen Güvenlik Talebinizi Belirtiniz 

 Var 750,00TL+KDV kişi/gün      Yok  

* Güvenlik Hizmeti, fuar süresince 09 - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında sağlanır. 

* Talepler MODERN FUARCILIK A.Ş.’ye ulaşır ulaşmaz Güvenlik Taşeron Firması'na yönlendirilir.  

 

STANT TEMİZLİĞİ 
Lütfen Temizlik Talebinizi Belirtiniz 

 Var 25,00TL+KDV / m²      Yok  

*Temizlik Hizmeti, fuar süresince 09 - 12 Mayıs 2022 tarihleri arasında sağlanır. 

* Talepler MODERN FUARCILIK A.Ş.’ye ulaşır ulaşmaz Temizlik Taşeron Firması'na yönlendirilir.  

 

 

 

 

 

 
MODERN FUARCILIK A.Ş. BANKA HESAP BİLGİLERİ 
BANKA   ŞUBE  HESAP NO  IBAN 
Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1234               10 1009 04    TR29 0001 2001 2340 0010 1009 04 
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FORM-7 KATILIMCI KARTLARI FORMU    ➜ Son Teslim Tarihi 10 NİSAN 2022 

 
Kime: TEKNİK İŞLER SORUMLUSU 

E-posta: teknik@modernfuarcilik.com.tr (Katılımcıların, formları son teslim tarihini beklemeksizin göndermeleri rica olunur.)  

 

Gönderen Firma    KAŞE – İMZA    TARİH 

Gönderen Kişi  

Cep Telefonu  

E - Posta  

 

“STAND YETKİLİSİ” fuar alanında Katılımcı adına işlem yapacak kişidir. Bu kişi, stant ile ilgili tüm belgelerde imza 

yetkisine sahiptir. Aşağıda Stant Yetkilisi ile ilgili bölümün doldurulması gereklidir. 

 

*Adı Soyadı : 

Ünvanı   :   

*Cep Telefonu  :  

*E - Posta   :  

 

KATILIMCI YAKA KARTLARI TALEP LİSTESİ  

 

Adı Soyadı Firma Personeli E-Posta 

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  

 ⬜  
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RAIL INDUSTRY SHOW 
10-12 MAYIS 2022 

YER HİZMETLERİ TARİFESİ     

Forklift ile İndirilen Yüklenen Malzemeler 
 

Ağırlık / Kg   TL 

0 - 100   200 

100-250   300 

250-500   400 

Kamyonet Tahliyesi   500 

Komple Kamyon Tahliyesi (7mtr)   800 

Komple Tır Tahliyesi (13,60 mtr)   1200 

20/lik Konteyner Tahliyesi   800 

40/lık Konteyner Tahliyesi   1200 

*30 Tona kadar vinçle yapılan işlemlerde ton başına 200 TL yukardaki 
fiyatlara eklenecektir. 

  

   

Montaj ve Demontaj İçin Kullanılacak Ekipmanlar      
Zaman 

 

3 Ton Kapasiteli Forklift Min30 Dak  200 TL 

5 Ton Kapasiteli Forklift Min30 Dak  300 TL 

Vinç Max 30 Ton Min1 Saat  1200 TL 

Transpalet Min30 Dak  40 TL 

Vinç çalışması için 1 saatten sonraki her saat için 200 TL eklenir 
  

Boş Depolama Hizmeti m3 50.-TL 

  
  

• 1 m3 = 333 kgs kabul edilir. 
  

• Yukarıda belirtilen fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir. 

• İstenildiği takdirde malzemeleriniz için fuar tarihinden sonra depolama hizmeti 
verilebilir. 

• Fuar tarihinden bir hafta önce bildirmeniz halinde malzemelerinizin adresinizden 
alınarak fuar alanına nakliyesi ve geri dönüşü organize edilebilecektir. 

• Boş kasaların depolanması sürecinde kasaların içinde ürün bulundurulmaması 
gerekmektedir.  

• Forkliftle çalışma yapılabilmesi için ürünlerinizin paletli yüklenmesine 
gerekmektedir. 
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KATILIMCI ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

AÇIKLAMA KONTROL SON TARİH 

Fuarda kullanılacak reklam hizmetlerinin belirlenmesi 

 (Modern Fuarcılık Satış Ekibinden bilgi alabilirsiniz) 

 

⬜ 
10 Nisan 2022 

Fuar alanında yapılması planlanan etkinlikler 

(Modern Fuarcılık Satış Ekibinden bilgi alabilirsiniz) 

 

⬜ 
10 Nisan 2022 

Stand ile ilgili teknik formların dolduruluması ve Modern Fuarcılık’a gönderilmesi 
 

⬜ 
10 Nisan 2022 

Stand projelerinin ISG firması tarafından onaylanması ⬜ 15 Nisan 2022 

Fuar alanında istihdam edilecek  ilave personel talepleri (Host/hostes, 

güvenlik, temizlik elemanı)) 

 

⬜ 
15 Nisan 2022 

Fuar alanine taşınacak malzemelerin nakliyesi için gümrük firması ile 

görüşme 

 

⬜ 
15 Nisan 2022 

Stand montajı hazırlıklarına başlanması 
 

⬜ 
10 Nisan 2022 

Standın özelliklerine gore (talaşlı imalat, profil gezme, gaz beton kesme vb.) 

doğrudan alana kurulacak şekilde  atölye ortamında üretimine başlanması. 

 

⬜ 
15 Nisan 2022 

Fuar alanine teslim edilecek malzemelerin sigortalanması ⬜ 29 Nisan 2022 

Fuar alanine standsız – özel tasarım alan kategorisine sahip katılımcıların 

girişleri. 

⬜ 7 Mayıs 2022 

Standart standlı katılımcıların fuar alanine girişi ⬜ 9 Mayıs 2022 

Stant kurulumunun tamamlanması (12:00) ⬜ 9 Mayıs 2022 

Standt temizliği (20:00) ⬜ 9 Mayıs 2022 

Açılış (10:00) ⬜ 10 Mayıs 2022 

Kapanış (17.30) ⬜ 10 Mayıs 2022 

Fuar alanından çıkış (standart stantlar; en geç 22:00) ⬜ 9 Mayıs 2022 

Fuar alanından çıkış (özel olarak tasarlanmış stantlar en geç 22:00) ⬜ 9 Mayıs 2022 
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