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2 . Mezopotamya Dişhekimliği Günleri

Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Mezopotamya Diş Hekimleri Günleri’nin bilimsel 
ulusal kongre özelliğini taşımakla birlikte, katılımcılara eğlence ve keyifli sosyal vakit 
geçirme iddiasında olan güzide bir etkinliktir.

Türk Diş Hekimleri Birliği bünyesindeki Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Van Diş 
Hekimleri odalarının ortak projesi olan Mezopotamya Diş Hekimleri Günlerinin ikinci 
organizasyonu Şanlıurfa’da gerçekleştirilecektir. 

Süreci izleyen yıllarda dönüşümlü olarak diğer illerde yapılan bu organizasyonun 
ikincisi 3-4 Mart 2023 tarihlerinde, GAP Tarımsal Araştırma Enstütüsü Müdürlüğü 
Eğitim Merkezide yapılacaktır. 750 m2 alana kurulan stantlara günlük ortalama olarak 
800-1200 civarında ziyaretçi katılımının beklendiği ve etkinliğimizin kapanışının 
görkemli bir Galayla bitirileceği kongremize davetlisiniz.

Sizleri 3-4 Mart 2023 tarihleri arasında aramızda görmekten mutluluk ve gurur 
duyacağız… 



Koordinatör

Hamidiye mah. Emniyet cad.

Halilçiftçi Apt. No:17/2

Haliliye/ŞANLIURFA

+90 414 312 29 69

+90 414 999 19 81

sanlido@hotmail.com

Kongre Merkezi

Organizasyon Şirketi

Identi MICE - Lal Etkinlik Dan. Tur. Ve Organizasyon 
Hiz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center C Blok

No:4/1 Nart Business Center No:112  
34394 Levent, Şişli, İstanbul 

+90 212 942 82 32
+90 530 610 52 23
info@identimice.com.tr

3 -4 Mart2023
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GAP Tarımsal Araştırma Enstütüsü Müdürlüğü 
Eğitim Merkezi

Paşabağı Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı                                  
No:106 PK:75 63040 Haliliye /

0 (414) 313 28 83 – 84
0 (414) 313 28 82

gaptaem@tarimorman.gov.tr



GAP Tarımsal Araştırma Enstütüsü Müdürlüğü 

Eğitim Merkezi

Deneyimli kadrosu ve misafirlerine sunduğu benzersiz hizmet kalitesi ile Ulusal ve uluslararası 
eğitimler düzenleyen teorik ve uygulamalı eğitimler verilebilen bir  kongremerkezidir..  Kongre  Merkezi;                          
Diyarbakır Merkez’e araç ile 20 dk. uzaklıktadır. Katılımcı firmalar ve sponsorlar, sponsorluk ile kongreden 
önce sponsor alanı hakkında detaylı bilgi almak için iletişime geçebilirler.(info@identimice.com.tr)



Kongre 
Merkezi

• 12.000 Metrekare Kapalı Alan

• 500 Kişilik Konferans Salonu

• 2 adet U tipi Salon (80 ve 40 kişilik)

• 2 Adet Eğitim Salonu (30 Kişilik)

• 100 Oda Konaklama

• 300 Kişilik Restoran

• 180 Araçlık Otopark

• Diğer Donatılar (Türk Hamamı, Sauna, Fin Hamamı, Kapalı Havuz, Spor 

Salonu, Vitamin Bar, Bay ve Bayan Mescid)

Özellikler



Şanlıurfa

Şanlıurfa, doğusunda Mardin, batısında Gaziantep, kuzeyinde Adıyaman,

kuzeybatısında Diyarbakır illeri ile çevrilmiştir. Güneyinde ise 1921,1926,1929 yıllarında

yapılan Ankara Antlaşması ve 1930 Halep protokolüyle çizilmiş bulunan Suriye sınırı ile

çevrelenmiş bir sınır şehridir.

Şanlıurfa, coğrafi konumu nedeniyle üzerinde tarih boyunca bir çok devlet ve

beyliğin hüküm sürdüğü, değişik kültürlerin geçiş ve kaynaşma alanı olmuştur. İlk ve orta

çağda eski uygarlık merkezlerinden olan Mezopotamya ve Arap ülkeleri ile Avrupa

arasındaki bazı yollar Şanlıurfa üzerinden geçmekteydi. Şanlıurfa doğuyu batıya bağlayan

bir çok tarihi, ticari ve askeri yolların üzerinde yer almış olması nedeniyle geçmişte ve

günümüzde önemli bir il olmuştur.

Şanlıurfa, Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli bölgesel kalkınma projesi olan GAP’ın

(Güneydoğu Anadolu Projesi) merkezi durumundadır.

Şanlıurfa, Güneydoğu Toroslar’ ın orta kısmının güney etekleri üzerindedir. İlin

kuzeyinde yer alan dağlar ve yüksek tepeler genellikle güneye doğru gittikçe alçalır.

Büyük ovalar Şanlıurfa’nın güneyinde yer almaktadır. Sıra tepeler oldukça yaygın olup

bunların arasında batıdan doğuya doğru sıralanan Suruç, Harran ve Viranşehir ovaları

bulunmaktadır.

Batıya doğru kenarları fazla uzanmış bir altıgene benzeyen Şanlıurfa’nın yüz

ölçümü 18.584 km’dir. (DİE 1997 yıllığı) Bu, Türkiye yüz ölçümünün % 3 üne eş değerdir.

Türkiyenin en büyük 7. Kentidir.



Şehrin yaklaşık 12 km kuzeydoğusunda, MÖ 10.000 yılına ait olduğu düşünülen ve dünyanın

bilinen en eski tapınağı olan Göbeklitepe bulunmaktadır. Göbeklitepe'nin keşfi ile birlikte bu

bölgenin, tarım devriminin gerçekleştiği ilk insan yerleşimleri ağının bir parçası olduğu ve köklü bir

tarihi geçmişinin bulunduğu ispatlanmış oldu.

Halk hikâyelerinde ve dini inançlarda İbrahim Peygamber ve Kral Nemrud hikâyelerine konu

olmuş olan, Peygamberler şehri ve kutsal şehir gibi tanımlamalarla anılmış olan şehrin Nemrud

tarafından kurulduğuna inanılmıştır. MÖ 1. binyıldan başlayarak Asurlular, Medler, Ahamenişler

(Persler), Makedonyalılar, Büyük İskender'in varislerinden biri olan Selevkoslar, Osroene Krallığı ve

ardından Roma ile Bizans İmparatorluklarının hakimiyeti altında kalan bu şehir, Hristiyanlık tarihi

açısından önemli bir yere sahip olup, Süryani kültürünün merkezi konumundaydı. Urfa, 7. yüzyılda

Müslüman Araplar tarafından fethedildikten sonra bu özelliğini yavaş yavaş kaybetse de, ciddi bir

Süryani ve Ermeni nüfus, 20. yüzyılın başlarına kadar şehirde varlığını korumuştur.

1516'da Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in Memlûk Devleti'ni Mercidâbık

Muharebesi'nde yenmesiyle Osmanlı hakimiyeti altına giren şehir, 1919 yılında önce İngilizler ve

ardından Fransızlar tarafından işgal edilene kadar kesintisiz 400 sene Osmanlı idaresinde kaldı.

Şehir, 11 Nisan 1920'de işgalden kurtarıldı ve 20 Ekim 1921'de TBMM ve Fransız Hükûmeti

arasında imzalanan Ankara Antlaşması ile Türkiye'ye bırakıldı.

Cumhuriyetin ilanından sonra, 1924 yılında il haline getirildi. Urfa ilinin adı, 22 Haziran 1984

tarih ve 18439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3020 sayılı kanunla Şanlıurfa olarak

değiştirilmiştir. 2016 yılında, Şanlıurfa halkının Türk Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği kahramanlıktan

dolayı TBMM tarafından şehre İstiklal Madalyası verilmiştir. 12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı

kanun ile büyükşehir olmuştur.
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Firma “ANA Sponsor” olarak duyurulacaktır.

Firmaya kongre çantasına bir adet insert koyma hakkı verilecektir. Ürün veya maksimum 4

Sayfa (A4) olacak şekilde broşür olması gerekmektedir. İlgili ürün veya broşür içeriği Diyarbakır

Dişhekimliği Odası Organizasyon Komitesi tarafından onaylanacaktır. Ürün veya broşürlerin

tedariği sponsor firma tarafından yapılacaktır.

Kongre program broşürü, sponsor kataloğu ve web sitesinde, ANA Sponsorlar alanında 

firma logosu yer alacaktır. Kongre program broşüründe reklam hakkına sahip olacaktır.

Sunum salonlarının giriş ve çıkışlarında, kayıt deskinin her iki tarafında firma roll-upları yer 

aracaktır

Stant alanında Kongre ANA Sponsorlarına özel bir stant alanı ayrılacaktır.

Kongre merkezinde uygun bir alanda fotoğraf çekimi etkinliği yapılacaktır. Katılımcıların çekildiği

fotoğraflar firmanın ve kongrenin belirleyeceği bir #hashtag ile sosyal medyada yayınlanarak

yayınlanan fotoğraflarda firma logosu ve kongre hatırası bilgileri yer alacaktır.

İlgili sistem kurulum ve kullanım maliyetleri firma tarafından karşılanacaktır

Etkinlik sırasında, kayıtlı tüm kongre katılımcılarına bir adet e-mail gönderme hakkı verilecektir.

İlgili e-mail içeriğinin Organizasyon Komitesi tarafından onaylanması gerekmektedir. E-mail

gönderimi Diyarbakır Dişhekimliği Odası tarafından gerçekleştirilecektir.

Kongre merkezi yolu boyunca yer alacak kongre görselli yönlendirmelerimizde 

firma logosu yer alacaktır.

Kapanış seremonisinde teşekkür sertifikası takdim edilecektir.

KONGRE ANA SPONSORLUĞU

175.000 TL

Kongre ANA Sponsorluğuna

dahil olan hizmetler:
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Kongre yaka kartlarının ipine sponsor firmanın logosu ve cep programı arka kapağına sponsor 

firmanın ilanının basılması. Her katılımcı veya stant yetkilisinin taşıyacağı cep programı ve 

yaka ipleri sponsorluk öğeleri arasında en fazla görünür olanlardandır.

Yaka ipi ve cep programı maliyeti sponsor firma tarafından karşılanacaktır.

Cep programı ve yaka ipi sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

Firma organizasyon dahilinde “Destek Sponsoru” olarak duyurulacaktır.

Sponsor firmanın logosuna yaka kartı ve yaka iplerinin üzerinde yer verilecektir. 

(Boyut ve tasarım organizatör firma tarafından onaylanmalıdır.)

Kongre program broşüründe ve web sitesinde, destek sponsorları alanında 

firma logosu resmi sponsorlardan daha küçük olarak yer alacaktır.

Sponsor firma tarafından hazırlanmış, kongre çantası içinde bir adet 

A4 boyutlu insert koyma hakkı verilecektir.

Kongre program broşüründe reklam hakkına sahip olacaktır.

Kongre program broşüründe, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma logosu yer alacaktır.

Stant alanında kongre destek sponsorlarına özel alan ayrılacaktır.

Kapanış seremonisinde teşekkür sertifikası takdim edilecektir.

KONGRE DESTEK SPONSORLUĞU

60.000 TL

Kongre destek sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

CEP PROGRAMI veYAKA İPİ SPONSORLUĞU

40.000 TL



İÇ MEKAN 1MX4M CM BANNER SPONSORLUĞU 25.000 TL

Kongre merkezinde uygun yerlere firma logonuzun yer alacağı 2 adet 

banner asılacaktır.

İç mekan sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

•Web sitesinde sponsorlar bölümünde firma logosu kullanılacaktır.

•Kongre program broşüründe sponsorlara teşekkür bölümünde firma 

logosu kullanılacaktır.

•Banner üretim maliyeti dahildir kullanılacaktır.

KALEM VE BLOKNOT SPONSORLUĞU 15.000 TL

Üretim ve nakliye maliyeti firma tarafından karşılanacaktır. 

Kongre Çantaları içerisinde katılımcılara dağıtılacaktır.

Kalem ve bloknot sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

•Web sitesinde sponsorlar bölümünde firma logosu kullanılacaktır.

•Kongre program broşüründe sponsorlara teşekkür bölümünde firma 

logosu kullanılacaktır.

KONGRE ÇANTASI SPONSORLUĞU 35.000 TL

KONGRE ÇANTASINA BROŞÜR/ÜRÜN SPONSORLUĞU 2.500 TL

Çanta içinde A4 boyutunda, maksimum 4 sayfadan oluşabilecek insert 

eklenmesini içerir. (Insert, sponsor firma tarafından hazırlanacaktır.) 

Katılımcıları kongre çantasına koyacağınız davetiyelerle, düzenlediğiniz özel 

etkinliklere veya stantınıza davet edebilirsiniz. Çantadaki insert A4 

ebadında, 4 sayfa ile sınırlıdır veya bunun yerine küçük hediye ve 

promosyonel ürünler de kullanılabilir.

Üretim ve nakliye maliyeti sponsor firma tarafından karşılanacaktır.

Tüm kayıtlı katılımcılara verilmek üzere kongre çantası hazırlanacaktır. 

Sponsorluklar arasında kongre çantası sponsorluğu en çok tercih edilenlerden 

biridir. Çantanın görünen yüzündeki sponsor logosu, sizi daha uzun süre 

hatırlanır kılacaktır. Üretim ve nakliye maliyeti firma tarafından karşılanacaktır. 

Kongre çantası sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

•Çanta kapağında (ön veya arka) sponsor logosu yer alacaktır.

•Sponsor firma tarafından hazırlanmış, kongre çantası içinde bir adet A4 

boyutlu insert ekleme hakkı verilecektir.

•Kongre program broşüründe, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma 

logosu yer alacaktır.

FOTOĞRAF ETKİNLİK SPONSORLUĞU 25.000 TL

Kongre merkezinde uygun bir alanda fotoğraf çekimi etkinliği yapılacaktır. 

Katılımcıların çekildiği fotoğraflar firmanın ve kongrenin belirleyeceği bir 

#hashtag ile sosyal medyada yayınlanarak yayınlanan fotoğraflarda firma 

logosu ve kongre hatırası bilgileri yer alacaktır.

İlgili sistem kurulum ve kullanım Maliyeti sponsor firma tarafından 

karşılanacaktır.



GİRİŞ YOLU SPONSORLUĞU 25.000 TL

Kongre merkezi girişinde yer alacak 100 metrelik kırmızı VIP halıda yer 

alacak firma logonuz ile ile kongreye damganızı vurabilirsiniz.

Giriş yolu sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

•100 metrelik kırmızı VIP halısı ve halı üzerine tek renk baskı.

•Kongre program broşüründe, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma 

logosu yer alacaktır.

GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU 80.000 TL

YÖNLENDİRME SPONSORLUĞU 40.000 TL

Kongre merkezindeki yer alacak tüm yönlendirmelerin sponsorluğunu 

kapsamaktadır. Katılımcılar kongre alanında yönlendirmeleri takip edecektir. 

Yönlendirme sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

•Tüm yönlendirmelerin üzerinde sponsor logosuna alan verilmesi.

•Kongre program broşüründe, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma 
logosu yer alacaktır.

Gala yemeği sponsorluğuna dahil olan hizmetler:

•Gala yemeği alanında sponsor firmanın flamaları yer alacaktır.

•Gala yemeği için sponsor logolu özel davetiye üretilecektir.

•Kongre program broşüründe ve web sitesinde, sponsorlar alanında firma 
logosu yer alacaktır.

•Her masada firmanın masa bayrağı yer alacaktır

•Gala yemeği esnasında teşekkür plaketi verilecektir.

KAHVE MOLASI 10.000 TL

Kongre boyunca dört farklı alanda 4 adet çay/kahve ikram sponsorluğu 

mevcuttur.

Firmalar, çay/kahve ikramlarını tek mola olarak veya tamamını satın alabilir.

•Çay/kahve karton bardaklarında firma logosunu kullanabilir.

•Kongre program broşüründe, web sitesi ve sponsorlar panosunda firma 

logosu yer alacaktır.

•Çay/kahve ve bardak maliyeti firma tarafından karşılanacaktır.

LAVABO AYNALARI GİYDİRME SPONSORLUĞU 25.000 TL

Kongre merkezi toplantı salonlarında yer alan tuvalet aynalarına firma görseli 

yerleştirilecektir.

İlgili reklamların tüm baskı ve uygulama maliyetleri firmaya aittir.Maliyeti  

sponsor firma tarafından karşılanacaktır.



Prof. Dr. Tuncer Burak ÖZÇELİK  - Prof. Dr. Aslıhan ÜŞÜMEZ  - Prof. Dr. Hanefi KURT

Endodonti

Prof. Dr. Korkud DEMİREL  - Dr. Yağmur DENİZ  - Dr. Cem YILDIZ - Prof. Dr. Cenk Fatih ÇANAKÇI  

Dijital Diş Hekimliği 

Restoratif Diş Hekimliği

Protetik Diş Tedavisi

Katılan

Hocalarımız
MEZOPOTAMYA

Doç. Dr. İsmail Davut ÇAPAR  - Prof. Dr. Baybora KAYAHAN  - Dr. Gökhan ATAKAN

Prof. Dr. Oğuz OZAN

Doç. Dr. Hande KEMALOĞLU - Dr. Ahmet ZİREK - Dr. İlay BAYDİLLİ - Dr. Serhat KÖKEN – Doç. Dr. Bora KORKUT

2.

Periondontoloji

Pedodonti 

Prof. Dr. İzzet YAVUZ

Dr. İlker CEBECİ

Prof. Dr. Gühan DERGİN  - Prof. Dr. Burak ÇANKAYA  - Doç. Dr. Fariz SELİMLİ

Cerrahi

Oral Diagnoz ve Radyoloji

Dental Foto

Dr. Özgür Yıldırım TORUN



MADDE 1- Sponsor alanına katılmak için başvuru formunu imzalayan kuruluş (FİRMA)

ve Şanlıurfa Dişhekimleri Odası (ŞDO olarak anılacaktır) ve alt yüklenicisiLal Etkinlik

Dan. Tur. Ve Organizasyon Hiz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. ( Identi MICE - Organizasyon Şirketi)

olarak anılacaktır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi, tarafların bütün katılma koşullarını

aynen kabul etmelerine bağlıdır.

MADDE 2 - Adı geçen stant alanında firma olarak yer alabilmek için sözleşmenin

eksiksiz doldurularak ve stant ücretinin tamamı banka havalesi ya da nakit olarak

Lal Etkinlik Dan. Tur. Ve Organizasyon Hiz. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. hesabına yatırılması

gerekmektedir. Sözleşmenin aslı; banka dekontu Esentepe Mah. Ecza Sk. Pol Center

C Blok No:4/1 Nart Business Center No:112 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresindeki

Identi MICE - Organizasyon Şirketi’ne ulaştıktan sonra firmaya teslim edilir.

MADDE 3 - Firma, mücbir sebepler dışında sözleşmede belirtilen toplam tutarı

ödemediği takdirde, kalan tüm borç muaccel olur ve alacaklı tarafından talep ve dava

hakkı doğar.

MADDE 4 - Başvuru formunu imzalayan Firma, katılma koşullarına ve hazırlanan 

etkinkik takvimine aynen uymakla yükümlüdür.

MADDE 5 - Firmanın yükümlülüğü, başvuru formunu imzalamasıyla başlar. 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra sponsor alanına katılmayı reddetmesi, Firmayı 

yükümlülüklerinden kurtarmaz.

MADDE 6 - Identi MICE - Organizasyon Şirketi, kendi kuracağı stantlar için stant

alanını, stantlara bölünmüş, elektrik donanımı sağlanmış ve her 3 m2 için 100 Watt’lık

bir spot takılmış olarak kullanıma hazır hale getirecektir. Firmaya kiralanacak stant,

sponsor alanı krokisinde işaretlenecek, numarası, boyutları, fiyatı ve ödeme koşulları

da başvuru formunda gösterilecektir. Firmanın adı, stanta tek tip yazı karakteriyle,

ziyaretçilerin rahatlıkla görüp okuyabilecekleri şekilde Identi MICE - Organizasyon

Şirketi tarafından yazılacaktır.

MADDE 7 - Firma, kiraladığı stantın varsa özel dekorasyon projesi için Şanlıurfa

Dişhekimliği Odası’nın onayını almak zorundadır. ŞDO projeyi denetlemek ve

uygunluğunu sağlamak için gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Kiraladıkları alanı

özel stant yaptıracak olan firmalar; bu stantlarının planlarını ve hangi stant firması

ile çalıştıklarını ŞDO Kongre Organizasyon Komitesine 5 Şubat 2023 tarihine kadar

bildirmek zorundadırlar.

ANLAŞMA KOŞULLARI ve SÖZLEŞME

2.MEZOPOTAMYA



MADDE 8 - ŞDO, sponsor alanı sahiplerinin talebi üzerine veya herhangi geçerli bir 

sebepten dolayı stant alanının planını yeniden düzenleme ve stantın yerini 

değiştirme hakkına sahiptir.

MADDE 9 - stant alanı kira ücretlerinin hesaplanmasında, 1m2 birim olarak 

alınacaktır. Ücret, ŞDO tarafından yerine getirilecek şu hizmetleri de içerir:

•ŞDO tarafından kurulacak stantart stantlarda; 1adet masa, 2 adet sandalye, 

her 3 m2’ye 1adet 100 Watt’lık spot, firma adının stanta yazılması,

•Danışma bürosu hizmetlerinin sağlanması,
•Sponsor alanı içinde güvenliğin sağlanması ve genel alanların temizlik 

hizmetlerinin yerine getirilmesi. (Stant içlerinin temizliği firmaya aittir.)

•Sponsor kataloğunun bastırılması ve ilgili yerlere dağıtılması,

MADDE 10 - Kira tutarı dışında kalan ve ancak firmanın talep etmesi durumunda 

ücret karşılığında yerine getirilecek hizmetler:

•Elektrik hat çekim bedeli

• İnternet bağlantısı

• stant alanı kataloğu ilanı

•Program broşürü ilanı

•Plazma reklam

•Gazete ilanı

•Broşür ilanı

•Ek stant malzemeleri

•Güvenlik

•Host, hostes

MADDE 11- stantın iç dekorasyonunu Firma, masraflarını karşılayarak kendisi 

yaptırır. stant alanı açılışından kapanışına kadar kendi stantında teknik ve ticari bilgi 

verebilecek nitelikli bir eleman bulundurmak da firmanın yükümlülükleri 

arasındadır.
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MADDE 12 - Stantlarını kendi kuracak olan firmalar ve stant kurulum hizmeti ŞDO

tarafından sağlanan firmaların hazırlıkları için stant alanına giriş ve çıkış yapacakları 

tarih saatler ve kurulan stantların söküm işlemlerinin yapılacağı tarih ve saatler

ŞDO tarafından belirlenerek etkinlik öncesinde firmalara duyurulur Firma ŞDO

tarafından belirlenen tarih ve saatlere uymakla yükümlüdür. Sponsorluk Alanı 

süresince sergilenecek ürünlerin üstü kapatılmamalı ve stant görevlileri stantta 

bulunmalıdırlar

MADDE 13 - Etkinlik son günü 4 Mart 2023 Cumartesi günü bütün stantlar saat 

00:00 ’a kadar boşaltılmış olacaktır. Bu süre içerisinde boşaltılmayan mallar ve malze-

meler ŞDO görevlileri tarafından Sponsorluk alanı dışına çıkarılacaktır. Bunun için 

önceden Firmaya uyarıda bulunulmayacaktır Kurulum ve söküm işlemleri sırasında 

doğabilecek her türlü zarar (stant alanına verilen zararlar, boya, leke, tahribat, 

moloz yığını vb firmaya ait olduğu gibi yapılacak masrafların ödeme yükümlülüğü 

de firmaya aittir stant alanı yetkilileri tarafından belgelenen tüm zararlar etkinlik 

sonrası firmaya iletilerek fatura edilecektir

MADDE 14 - ŞDO tarafından üstlenilen etkinlik organizasyonunun tamamı veya bir 

bölümü mücbir sebepler, hükümet ve resmi makamların muameleleri, mülk 

haklarının kullanılamaması hali, harp, grev, lokavt, salgın hastalık, karantina, terör 

vb gibi sebeplerden birinin meydana gelmesi durumunda ŞDO hiçbir sorumluluk 

yüklenmeyecektir Bunların dışında ŞDO tarafından gerçekleşecek bir iptal durumu 

oluşması durumunda ücret iade edilecektir

MADDE 15 - Sözleşme imzalandıktan sonra Firmanın sözleşmeyi feshetmesi, 

kendisine ayrılmış olan stant alanını küçültme talebinde bulunması ve stant alanını 

başka bir firmaya devretmesi, birlikte kullanması ve satması mümkün değildir

İptalKoşulları

• 15 Ocak 2023 tarihinden önce yapılan iptallerde, kira bedelinin 70’ı iade 
edil ir.

• 15 Ocak i le 20 Şubat 2023 tarihleri arası yapılan iptallerde, kira 
bedelinin %50’si iade edil ir.

• 15 Şubat 2023 tarihinden sonra yapılan iptallerde iade yapılmaz.

• Tüm iptaller ŞDO’na yazıl ı olarak yapılmalı ve iptalin onaylandığı bi lgisi 
yazıl ı olarak alınmalıdır. Aksi halde iptaller geçerl i sayılmaz.
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MADDE 16 - Sponsorluk başvuru formunu ŞDO’na ulaştıran her Firma bu sözleşme 

maddelerinin hepsini peşinen kabul eder. Bu maddelerde yer almayan durumlar 

için ŞDO ek kararlar alabilir. Firma bu ek kararlara uymak zorundadır. Tarafların 

anlaşmazlığı halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Bu konuda

Identi MICE - Organizasyon Şirketi - Lal Etkinlik Ticari Defter ve kayıtları kesin delil 

olarak kabul edilir

MADDE 17- Ödeme planına göre zamanında yapılamayan ödemelerde, her geçen 

ay için %10 vade farkı tahakkuku ettirilir.

MADDE 18 - İşbu sözleşme ve eki notlarda belirtilen koşullardan herhangi birine 

uyulmaması halinde ŞDO ihlal eden davranışı tutanağa bağlayarak, Firmanın stant

alanına girişini men edebilir veya etkinlikten çıkartabilir. Firma, bu sebeple, mali 

yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamaz ve/veya ödediği bedelin iadesini 

talep edemez

MADDE 19 - İşbu sözleşmeden doğan Damga Vergisi sponsor firma tarafından 

ödenecektir.

***Katılma koşulları iş bu 19 (on dokuz) maddeden oluşmaktadır.

ÖNEMLİNOTLAR

Stant Aktivasyonları
Stantlar tam teçhizatlı ve stant görevlileri nezaretinde olmalıdır. Ziyaretçileri ve diğer 

firmaları rahatsız edebilecek faaliyetlerden kaçınılmalıdır. Ses ve görüntü sistem-

leri bu koşulla uygun yerleştirilmeli ve düşük bir ses düzeyine sahip olmalıdır Ayrıca 

yapılacak olan faaliyetler firmaya ayrılan stant sınırlarının dışına taşırılmamalıdır 

Sponsor firmalar, satın aldığı stant alanlarında, yapacakları etkinlikleri en geç 1

Şubat 2023 tarihine kadar ŞDO’ya bildirmek zorundadır Aksi takdirde yapılması 

planlanan bu etkinliklere izin verilmeyecektir.

Hasar ŞDO, Firmalara stant ve aksesuarlarını sağlam şekilde teslim eder Firmanın, 

stant malzemelerinde ya da stant alanında sebep olduğu herhangi bir tahribat veya 

bozulma halinde zarar katılımcıya aittir Stant üzerinde kesinlikle boya yapılamaz, 

çivi çakılamaz Böyle bir durumda stant maliyeti firmadan tahsil edilir. Stant maliyet 

bedeli birim panel adedi için 1.000 TL +KDV’dir.
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Stant Kiralama Formu

STANT

Stant Tipi: Standart Stant

Stant No:…………………………………… Stant

Özel Yapım Stant

(m2):……………………………………

ÖDEME BİLGİLERİ

Yetkili 
Görevi 
Telefon

:……………………………………………………………………………………………………....
:……………………………………………………………………………………………………….
:……………………………………………………………………………………………………….
:……………………………GSM:……………………………Faks:…………………………….

E-Posta :………………………………………………………………………………………………………. 
Fatura Bilgileri :……………………………………………………………………………………………………

Kiralanan Toplam m2

Birim m2 Bedeli / TL TL

Top. Kiralama Bedeli / TL TL

KDV (%18) / TL TL

Genel Toplam TL

ve T ARİH Kongre ve

Hesap Bilgileri
Lal Etkinlik Danışmanlık Turizm Ve Organizasyon 
Garanti BBVA - Beyoğlu Şubesi - TR63 0006 2000 0280 0006 2931 95

Stant satış bedeli
Restoran bölümü m2’si 2000 TL +KDV
Ana Fuaye ve Konferans Salonu m2’si 3000 TL + KDV



Etklinlik Alanı Krokisi

Toplam Stant Alanı

593 M2




