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Genel Bilgiler
ÖNEMLİ KURALLAR VE NOTLAR
Sorumluluk ve Sigorta
TÜYAP, sergi malzemelerinin kaybolmasından ya da hasar görmesinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Fuara
katılacak firmalar ürünlerini kendileri sigortalamak durumundadırlar. Katılımcılar, fuara katılımlarından dolayı TÜYAP
Fuarcılık Grubu’nun da sigortalanan taraf olarak sayılacağı üçüncü taraf sorumluluk sigortası yaptırmalıdırlar.
Katılımcılar, beşerî ya da üçüncü şahıslar kaybı, yaralanması ya da ölümü, müşteri mallarının kaybından doğacak
yasal ve cezai koşullardan sorumludurlar.

Stant Faaliyetleri ve Ses düzeyi
Stantlar tam teçhizatlı ve fuar görevlileri nezaretinde yapılmalıdır. Katılımcılar, ziyaretçileri ve diğer katılımcıları
rahatsız edebilecek faaliyetlerden kaçınmalıdır. Özellikle görsel ve işitsel tanıtım faaliyeti yapmak isteyen firmalar bu
faaliyetlerini fuar açılışından 30 gün önce TÜYAP’a bildirmelidirler. Katılımcı ve personelinin tanıtım faaliyetleri
kendilerine ayrılan stant ile sınırlı kalmalıdır.
Tanıtım etkinliklerinde ses yayın düzeyi, stant sınırlarında 80 desibeli aşmayacak şekilde ayarlanmalıdır. Bu
kısıtlamaya uymayan müşteri Tüyap yetkilisi tarafından uyarılır. Beş dakika içinde uyarı dikkate alınmaz ise, standın
elektriği iki saat süre ile kesilir. Enerji kesilmesinden oluşabilecek hasarlardan tümüyle müşteri sorumludur.

Fuar Alanına Verilen Hasarlar
Katılımcı firma stant alanına ve bu alanda yer alan yapı ve tesisata gelen zararlardan sorumludur ve zararları
karşılamakla yükümlüdür.

Yangın Önlemleri
Katılımcılar stantlarında fuar süresince çalışacak görevlilerin, yangın söndürücülerinin kullanımı ve acil çıkış işlemi
konusunda bilgilendirilmelerini sağlamakla yükümlüdür. Sergiledikleri ürünlerin doğal yapısı itibari ile yangına karşı
özel korunma ekipmanına ihtiyaç duyan katılımcılar, gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler. Fuar alanı acil çıkışları
ve yangın dolapları katılımcılar tarafından hiçbir şekilde kapatılamaz.

Uygulama Yasakları
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Fuara katılmayan firmaların reklam vermeleri ve ürünlerini sergilemesi yasaktır.
Fotoğraf çekimi ve her türlü görsel/işitsel kayıt işlemleri için TÜYAP Fuarcılık Grubu’ndan yazılı izin alınması
gerekmektedir.
Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin, her türlü drone ve uçan balonun fuar alanında bulundurulması yasaktır.
Kendinden hareketli, kumandalı veya kumandasız her nevi hareketli ekipman, scooter ve bisiklet fuar alanında
ziyaretçilere açık ortak alanlarda kullanılması yasaktır.
İkram hizmetleri için fuar alanı yetkili kuruluşu Tüyap Sardunya Turizm Yatırımları Gıda San. ve İkram Hizmetleri
A.Ş.’dir. Yiyecek, içecek ve ikram hizmetleri konusunda başka kişi ve kuruluşların faaliyetlerine izin verilmez.
Kapalı alanlarda sigara içmek cezai işleme tabidir. (4207 sayılı kanunun 2. maddesi)
Stant uygulamalarında, fuar alanı içinde toz üreten alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, panel, çimento türevli
her türlü levha panel, alçı sıva ve yüzey zımpara uygulama yapılması yasaktır.
Fuar alanının yer ve duvarlarının delinerek binaya malzeme ve stantların sabitlenmesi tehlikeli ve yasaktır.
Sergi salonunun tavanına, çatı konstrüksiyonuna; stant parçası, aydınlatma vs. asılması ve bağlantı yapılması
yasaktır.
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FUAR YERİ VE ULAŞIMI
Otomobil ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne Geliş
Fuar Merkezi, E-5 (D100) ve TEM (E80) karayollarını kullanarak İstanbul şehir merkezinden Edirne istikametine
ilerleyişte, Avcılar - Büyükçekmece güzergâhındadır.
İstanbul’dan Edirne’ye otoban üzerinden ilerleyişte, Hadımköy gişelerinde otobandan çıkılıp, Büyükçekmece yönüne
doğru ilerleyişte, Gürpınar kavşağındadır.
Tekirdağ - Edirne istikametinden gelişte, Büyükçekmece’den sonra Hadımköy kavşağındadır.

Havayollarıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne Geliş
İstanbul Havalimanı’na 40 dk. mesafededir. İstanbul Havalimanı’ndan Havaist 7 veya 7A numaralı servise binerek
TÜYAP durağına ulaşabilirsiniz.

Otobüs, Metrobüs ve Demiryolu ile TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne Geliş
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ne 303, 304, 400, 401, 401T, 402, 403, 404, 448 numaralı İETT otobüsleri ile
ulaşabilirsiniz. Metrobüs kullanmak isterseniz Anadolu Yakasından Söğütlüçeşme - Avcılar 34AS, ardından Beylikdüzü
34BZ hattına aktarma yaparak, Avrupa yakasından ise Zincirlikuyu – Beylikdüzü 34BZ hatları ile son durakta inerek
Tüyap’a kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
İstanbul genelinde 150 km’lik bir hat uzunluğunda hizmet veren raylı sistem içinde aşağıdaki hatları kullanarak
Metrobüse aktarma yapabilirsiniz:
Kadıköy - Kartal metrosu ile Uzunçayır Durağında
M2 Yenikapı-Hacıosman Metrosu ile Zincirlikuyu Durağında
4.Levent - Taksim metrosu ile Mecidiyeköy Durağında
Aksaray - Havaalanı hafif metrosu ile Yenibosna-Şirinevler-Ömür Duraklarında Zeytinburnu - Kabataş tramvayı ile,
Zeytinburnu ve Cevizlibağ duraklarında
Zeytinburnu - Bağcılar Tramvayı ile Zeytinburnu Durağında
Sultançiftliği - Edirnekapı tramvayı ile Edirnekapı durağında

Çevre Ulaşım ve Genel Görünüm Krokileri

İNDİR
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İNDİR
FUAR ALANI TEKNİK BİLGİLER
Tüyap İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi
• Tamamen iklimlendirilmiş 120.000 m² kapalı alanda net 62.000 m² fuar hazırlama imkânı veren 14 büyük fuar
salonu, 10.000 m² kongre ve hizmetler bölümü, 8.000 m² servis binası
• Fuar alanına entegre, 259 oda kapasiteli 5 yıldızlı konaklama hizmeti
• 10.000 kişiye kadar değişen kapasitede toplantı ve kongre düzenleme imkânı
• 10 kişiden 750 kişiye kadar değişen kapasitede çok amaçlı 31 toplantı salonu
• 1 adet çok amaçlı 1.000 kişilik kapasiteye sahip balo salonu
• Her türlü teknik alt yapı (pnömatik sistem 8-10 bar basınçlı hava sistemi, su, atık su sistemi, 28.800 kVA/h elektrik
gücü, 11.090 kVA/h jeneratör gücü)
• 1.600'ü kapalı olmak üzere 4.500 araçlık otopark alanı / 25 TIR'lık özel park alanı
• Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı, telefon, faks hizmeti
• Özel güvenlik ve kontrol sistemi
• Basın, VIP ve yönetim odaları
• İngilizce ve Türkçe fuar sekretarya hizmetleri
• Fotoğraf, video hizmeti / Hosteslik hizmetleri
• Temizlik hizmetleri
• İlk yardım hizmeti
• Turizm ve seyahat danışma hizmeti
• 14 Kafeterya ve 2 Alakart Restoran, 1 Pastane, 2 Bar / Fast Food restoran
• Metro ve raylı sistemle entegre Metrobüs ile kolay erişim
• Çeşitli noktalardan fuar alanına düzenli ücretsiz ulaşım imkânları
• Helikopter pisti
• Akaryakıt istasyonu, mini market / Taksi hizmeti / Kurye hizmeti
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Fuar Alanı Planları
LOJİSTİK MAL GİRİŞ KAPILARI

SARI
YOL

MAVİ
YOL

İNDİR
MALZEME GİRİŞ KAPILARI BOYUTLARI
SALON
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MALZEME GİRİŞ
KAPI NUMARASI

YÜKSEKLİK
(H)
metre

GENİŞLİK-EN
(W)
metre

1
2A
2B
3A
3B
4
5A
5B
5C
6
7A
7B
8A
8B
9A
9B

4,4
9,4
6
6
4
3,7
4,4
4,4
4,4
4,4
8
9,5
6,9
5,5
5,5
4,8

4,2
8,6
5,2
5,2
5,2
3
5,5
4,5
4,5
4,5
7,9
5,9
5,8
5,3
5,3
5,3
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SALON

10

11
12
13
14
10-12
GEÇİŞ

MALZEME GİRİŞ
KAPI NUMARASI

YÜKSEKLİK
(H)
metre

GENİŞLİK-EN
(W)
metre

10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
12A
12B
12C
13A
13B
14A
14B
TRANSİT TA
TRANSİT TB

6
5,6
5,7
6,7
5,5
5,5
5,2
5,8
5,8
10
5,4
5,4
5,5
5,8
6,5
6,5

5,8
5,9
3,9
5,9
5,9
5,9
5,9
5,8
5,8
10
5,7
5,7
7,5
5,8
5,8
5,8
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SALONLARIN EN, BOY VE YÜKSEKLİKLERİ
Salon 7

Salon 8

Salon 9

En

49m

29.5m - 29.5m

29.5m - 19.5m

Boy

162m

86.5m - 69.5m

51m - 35.5m

Tavan Yüksekliği

10m

7.45m - 7.80m

7.45m

Maksimum Stant Yüksekliği

5.50m

5m

5m

*Maksimum stant yükseklikleri kısıt olan yerlerde geçerli değildir.
Salon 1

Salon 2

Salon 3

En
Boy

16m
152m

48m
160m

48m
160m

Tavan
Yüksekliği

5.5m

9.40m

9.40m

5.50m

5.50m

Maksimum
4m
Stant
Yüksekliği

Salon 4

Salon5

Salon 6 Salon 10

En
Boy

12m
150m

50m
75m

50m
75m

16m
152m

Tavan
Yüksekliği

7.7m

10m

10m

6.6m

5.50m

5.5m

5.5m

Maksimum
Stant
4m
Yüksekliği

İNDİR
Salon 11 Salon 12 Salon 13 Salon 14
En

139x69

69m

117x69

117x69

Boy

15x19

133m

22x46

22x46

Tavan Yüksekliği

5,3-6,6m 10,5m

5,3-6,6m 8-10,5m

Maksimum Stant Yüksekliği

5m

5m

5,5m
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Stant Kurma
STANT KURULUMU
Katılımcılar ilgili form ile fuar organizatörüne malzemelerin ve malların stant içindeki konumunu ve düzenini
gösteren planı sunmak zorundadırlar. Güvenlik kurallarına ya da teknik düzenlemelere uymayan ve TÜYAP Fuarcılık
Grubu tarafından önceden izin verilmemiş her tür tesisat ya da tertibat TÜYAP Fuarcılık Grubu tarafından fuardan
çıkartılabilir ya da düzeltilmesi istenebilir. Böyle bir durumda, fuardan çıkartma ya da düzeltme masrafları katılımcı
tarafından karşılanacaktır.
Yapımı Tüyap'a Ait Olan Stantlar
TÜYAP Fuarcılık Grubu stant kurulumunu gerçekleştirdiği her katılımcı firmaya üzerinde firma adı, stant numarası
bulunan alın yazılarını sunacaktır. Katılımcılar firma detaylarını içeren stant alın yazıları formunu MYTÜYAP
KATILIMCI PORTALI’NDAN dijital olarak doldurabilirler.

Basic Stand
• Duvarlarda beyaz suntalam paneller
• Üzerinde katılımcı firmanın adının ve stant numarasının yer aldığı alınlık
• Her üç metrekareye 1 adet olarak hesaplanan aydınlatma (75 Watt’lık spotlar elektroraylara 3’lü-4’lü gruplar
halinde takılacaktır.)
• 220 voltluk 1 adet çoklu grup priz
• Basic standın m2 birim fiyatına halı (fuar alanında
kullanılan standart halı) dâhildir.
• Basic stant kurma bedeli sözleşme anında ödenecektir
• Diğer malzemeler ile ilgili MyTüyap Katılımcı Portalı’ndan
İlave Stant Malzemeleri Formuna bakınız
• Ayrıca katılımcı tarafından yapılacak iç düzenlemelerde
serbest duran sergi eşyaları duvar paneli yüksekliği olan
yerden 2,40 metre yüksekliği aşmamalıdır ve tahsis
edilen alanın sınırlarını geçmemelidir. Boya, duvar kâğıdı
ve benzeri materyallerin, standart stant paneli üzerinde
kullanımı ve stant panellerinin delinerek malzeme monte
edilmesi yasaktır.

Superior Stand
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duvarlarda beyaz suntalam paneller
Köşelerde ahşap lamine dekoratif kolon uygulamaları
Üzerinde katılımcı firmanın adının yer aldığı alınlık
1 metrekare kilitli oda
Her üç metrekareye 1 adet olarak hesaplanan
aydınlatma (100 Watt’lık spotlar)
Üzerinde katılımcı firmanın adının yer aldığı alınlık
220 voltluk 1 adet çoklu grup priz
Standart zemin halısı
Superior Stand Kurulumu m2 birim fiyatı, ilave
malzeme paketi ve diğer malzemeler ile ilgili Tüyap Proje
Satış Grubu ile iletişime geçiniz.

Ayrıca katılımcı tarafından yapılacak iç düzenlemelerde serbest duran sergi eşyaları duvar paneli yüksekliği olan
yerden 2,5 metre yüksekliği aşmamalıdır ve tahsis edilen alanın sınırlarını geçmemelidir. Boya, duvar kâğıdı ve
benzeri materyallerin, standart stant paneli üzerinde kullanımı yasaktır.
KATILIMCI EL KİTABI / SAYFA 8
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Premium Stand
• Duvarlarda beyaz suntalam paneller
• Köşelerde ahşap lamine üç parçalı dekoratif kolon
uygulamaları
• Üzerinde katılımcı firmanın adının ve stant numarasının
yer aldığı alınlık
• 2 metrekare kilitli oda
• Her beş metrekareye 1 adet olarak hesaplanan
aydınlatma (70 Watt’lık Halojen spotlar)
• 220 voltluk 1 adet çoklu grup priz
• Standart zemin halısı
• Premium Stand Kurulumu m2 birim fiyatı, ilave malzeme
paketi
ve diğer malzemeler ile ilgili Tüyap Proje Satış Grubu ile iletişime geçiniz. Ayrıca katılımcı tarafından yapılacak iç
düzenlemelerde serbest duran sergi eşyaları duvar paneli yüksekliği olan yerden 3 metre yüksekliği aşmamalıdır ve
tahsis edilen alanın sınırlarını geçmemelidir. Boya, duvar kâğıdı ve benzeri materyallerin, standart stant paneli
üzerinde kullanımı yasaktır.

Yapımı Müşteriye Ait Olan Stantlar – Özel Dekor Stant
Katılımcı kendi standı için bütün uygulamalardan sorumlu olarak, stant yapımı ve iç dekorasyon harcamaları kendine
ait olmak üzere, kendi seçtiği dekoratör ile çalışabilir. Özel dekorasyon uygulamalarında dekoratör, TÜYAP Fuarcılık
Grubu’nun belirlediği şartlara uymak zorundadır. Katılımcılar standın mimari projelerini fuar zaman planına uygun
olarak MyTüyap Katılımcı Portalı’na yüklemek ile sorumludur. Dekoratörler Proje Sorumluluk Taahhütnamesi’ni
doldurarak ıslak imzalı olarak elden fuar yerleşimi başlamadan önce Fuar Merkezi Teknik Ofisi’ne teslim etmek
zorundadır.
Katılımcı ve seçtiği dekoratör, stant yapımı sırasında genel güvenlik ve temizlik kurallarına uymalı ve fuar alanı
zemininde bulunan kanallardan alınacak su, elektrik, basınçlı hava, iletişim hattı, atık su devresi sistemlerinin
işletilmesine engel olacak ve yangın dolaplarının havalandırma ağızlarının önlerini kapatacak bir uygulamada
bulunmamalıdır.
Kurulacak olan stant hiçbir şekilde duvara çakılmayacak, sergi salonunun tavanına hiçbir bağlantı yapılmayacak ve
çatı konstrüksiyonuna hiçbir şey asılmayacaktır.
Lütfen standınızın kurulacağı alanın ölçülü detay planını Fuar Merkezi Teknik Ofisi’ne mail göndererek isteyiniz.
Tel: 0212 867 11 00 - 867 12 00
Dâhili: 1541 - 1542 - 1543
Faks: 0212 886 60 95
E-Posta: teknikofis@tuyap.com.tr
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STANT YERLEŞİM ZAMAN ÇİZELGESİ
Stant Kurulumu
Özel dekorasyon stant ve standart stant kurulumu, proje ekibi tarafından size bildirilmiş olan tarih ve saatler
arasındadır. Katılımcılar, fuar malzemelerini teslim almak üzere stantlarında hazır bulunmalıdırlar. Teslimat ve
boşaltma organizatör tarafından belirlenecek kapıdan yapılacaktır. TÜYAP, katılımcı adına teslimat veya
malzemelerin muhafazası ile ilgili sorumluluk kabul etmez.
Depolama hizmeti için fuar alanında yetkili lojistik firması ile irtibata geçebilirsiniz.
Yalnızca küçük parçaların ya da hasar görme tehlikesi olmayan malzemelerin salon içinde ambalajdan çıkarılması
önerilmektedir. Katılımcılar, büyük sergi kalemleri için yetkili lojistik firmasına başvurarak, malzemelerin fuar dışında
ambalajdan çıkarılmalarını ve stantlara taşınmasını sağlamalıdır. Fuarın ziyarete açık olduğu saatlerde stantlara ya da
stantlardan herhangi bir yere sergi malzemesi taşınmayacaktır.

Stant Kurulumunda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Mimari dekorasyon projeleriniz ile ilgili teklif almadan ve tasarım çalışmalarınıza başlamadan önce, kiraladığınız
stant alanının ölçülü detay planını Teknik Ofisten isteyiniz. Bu planlar üzerinde bulunan açıklamalar size standınız
için tasarım ilkeleri oluşturmanızda anahtar olacaktır.
• Fuar alanı içinde stant uygulamalarında, alçı tozu, alçı türevli her türlü levha, çimento türevli her türlü levha
kullanımına ve toz torbası olmayan ahşap kesim uygulaması yapılmasına izin verilmez. Toz çıkaran tüm
uygulamalar yasaktır.
• Fuar alanında yer ve duvarların delinerek malzeme ve stant bölmelerinin sabitlenmesi çok tehlikeli ve kesinlikle
yasaktır.
• Salonlarda drone ve uçan balon kullanımı yasaktır.
• Salonlarda tiner ve tiner bazlı boya kullanımı yasaktır.
• Stantlarda cam kullanılacak ise, İSG kuralları gereği en az 6 milimetre kalınlığında emniyet camından (lamine veya
temperli) kullanılmalıdır. Aşağıda, büyük ebatlı camlı bölümlerin sahip olması gereken kalınlıklar verilmiştir:

Maksimum Cam Büyüklük Ölçüleri
Gerekli Kalınlık – Ölçü
8 milimetre – 1100x1100 milimetre
10 milimetre – 2250x2250 milimetre
12 milimetre – 4500x4500 milimetre
15 milimetre – Sınır Yok
• Yangın dolaplarının ve acil çıkış kapılarının önleri hiçbir şekilde kapatılmayacak, her daim kullanılmaya hazır ve
erişilebilecek şekilde olmalıdır.
• Katılımcılar stantlarında; kullanıma hazır, kontrolü gerçekleştirilmiş, en az 1 adet 12 kg'lık kuru kimyevi tozlu
yangın söndürücü bulundurmak zorundadırlar. Stant içlerinde yangın güvenliğinin sağlanması Katılımcıya aittir.
• Acil çıkış kapılarının önlerine ve acil kaçış merdivenlerine mal veya malzeme koyulmayacaktır. Kapı önlerinin ve
kaçış yollarının her zaman açık olması sağlanmalıdır.
• Stant yapımında kullanılan taş motoru, matkap, kesici vb. el aletleri ve makinelerin emniyet korumaları her
zaman yerinde ve takılı olmalıdır. Bu aletleri kullanan çalışan iş sırasında kişisel koruyucu donanımlarını
kullanmalıdır.
• Fuar alanında stantlarda açık alevli, yanıcı, yakıcı ve parlayıcı her türlü malzeme kullanımı yasaktır.

Kurulum Dönemi Zaman Planlaması
MyTüyap Katılımcı Portalı’nda yer alan fuar takvimi üzerinden kurulum, fuar ve söküm zaman planını takip ediniz.
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STANT SÖKÜLMESİ
Stant sökme işlemleri, katılımcı tüm firmalar için proje ekibinden size belirtilen tarih ve saatler arasında yapılacaktır.
Boşaltma süresince tüm sökme ve depolama masrafları, hırsızlık, risk, kayıp ya da hasar dâhil katılımcıların
sorumluluğundadır. Stant sökme süresi sona erdikten sonra fuar salonunda kalan tüm sergi malzemeleri fuar
organizatörü tarafından çıkarılabilir. Size kiralanmış alanı sunulduğu haliyle bırakmamanız durumunda, sizin ve/veya
standınızı kurup sökmekle yetkilendirdiğiniz firmanın alanda bıraktığı çöpleri kaldırmaya yönelik oluşan giderler,
faturanıza eklenecektir.

Söküm Çalışması Yapacak Tüm Personel İçin Alana Giriş ve Kayıt Kuralları
Stant kurulumu ve sökümünü yapacak tüm firmaların ve çalışanlarının Tüyap Stant Kurulum Firmaları Bilgi Formları
Portalı'na http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php linki üzerinden gerekli yasal evrakları sisteme yükleyerek
kaydedilmiş olmaları gerekmektedir. Portalda kaydı olmayan veya portalda onaylanmamış durumda olan firma ve
çalışanlarının fuar alanına girişine kesinlikle izin verilmeyecektir.
Standınızı bir dekoratöre kurduracaksanız; size iletilen kullanıcı adı ve şifre ile Tüyap Katılımcı Bilgi Formlarına
http://forms.tuyap.com.tr/mytuyap/s/KatilimciFormlari/login.php linkinden giriş yaparak Ürün ve Hizmet Formları
içinde bulunan ‘Dekoratör Firma Bilgileri ' ekranında, onaylı dekoratörler arasından, dekoratörünüzün seçimini
gerçekleştirebilirsiniz. Dekoratörünüz sistemde kayıtlı değilse kendilerine ulaşabilmemiz için; lütfen firma adı, yetkili
adı, telefon ve mail adresini isgofis@tuyap.com.tr adresine gönderiniz.

Stant İade Formu
Katılımcı en geç proje ekibinden size belirtilen tarih ve saate kadar standını tüm sergi ürünlerinden ve tertibatlardan
temizlenmiş şekilde teslim etmek durumundadır. Katılımcı firma, ilgili formu doldurup fuar görevlisine imzalattırarak
fuar alanını terk edebilir.
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Teknik Bilgiler
ELEKTRİK KULLANIMI
Fuar salonunun genel aydınlatması organizatör firmanın sorumluluğundadır.
Stantlarda kullanılabilecek standart elektrik gerilimleri aşağıdaki gibidir;

Basic stantlar:

Standart aydınlatması yapılarak her standa 1 adet (220 Volt) dörtlü grup priz takılır. Bu standart işlem dışında
makinaları ya da ekstra kullanımı İçin elektrik talep eden firmalarımıza talebi doğrultusunda ayrı bir (380 Volt) kablo
çekilecektir. Bu kabloya (katılımcı) firma tarafından sigorta panosu bağlandıktan sonra dağıtımın yapılması
zorunludur. Sigorta panosu takılmayan hatlara elektrik verilmeyecektir. Detaylar elektrik talep formunda yer
almaktadır.

Özel dekorasyonlu stantlar:

Katılımcı firmanın aydınlatması ve makinaları için gereken elektrik güçlerinin toplamını talep formuna işleyerek
organizatöre bildirmesi gerekmektedir. Katılımcının talebi doğrultusunda bir elektrik kablosu (380 Volt) standına
çekilecektir. Bu kabloya firma tarafından sigorta panosu bağlanarak dağıtım yapılması zorunludur. Sigorta panosu
takılmayan hatlara elektrik verilmeyecektir. Detaylar elektrik talep formunda yer almaktadır.
Elektrik gerilimi tipine ve hizmetine yönelik talepler, ilgili elektrik formu ve projesi ile birlikte MyTüyap Katılımcı
Portalı’na yüklenmelidir. Genel olarak stantların elektriği her akşam fuar kapanış saatinden 1 saat sonra kesilir.
Organizatörden fuarın kurulum süresi başlamadan önce talep edilmesi halinde stantlara 24 saat elektrik verilmesi
konusu Tüyap tarafından değerlendirilir ve uygun görülmesi durumunda 24 saat elektrik hizmeti sağlanabilir.

Önemli Hususlar
• Elektrik bağlantıları ve elektrik işleri yetkin, diplomalı elektrik fen insanları tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda
standınızın elektriği açılmayacaktır. Stant içindeki elektrik tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk doğrudan
katılımcıya aittir.
• Stantlarda bulunan elektrik tesisat panoları, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmalı ve mutlaka kullanım
amacına uygun kaçak akım koruma röleleriyle korunmalıdır.
• Stant içindeki tüm elektrik tesisatına bağlı olan tün ekipmanlar, stant içerisinde kullanılacak panonun
topraklamasına bağlanıp, pano topraklaması ile enerji verilen elektrik kablosundaki topraklama hattı mutlaka
klemens ya da pano topraklama barası ile bağlanmalıdır.
• Aydınlatma için kullanılan kabloların en az 3x1.5 mm2 kesitli, priz için kullanılan kabloların en az 3x2.5 mm2
kesitli ve standartlara uygun özellikte olmaları gerekmektedir.
• Ana Elektrik Dağıtım Panosu, ziyaretçiler tarafından kolayca erişilebilir olmayacak ve Tüyap yetkili personelinin
kolay erişimini sağlamak için engelsiz bırakılacak şekilde konumlandırılmış olarak stant alanının bitmiş
zemininden en az 1,5 metre yükseklikte duvara ya da en azından standın yük taşıyan yapılarına sıkı bir şekilde
sabitlenmiş olmalıdır. Stant alanı dışından panonun konumunu kolayca görmek mümkün olmalıdır. Elektrik
panosu üzerinde, İSG yönetmeliklerine uygun mutlaka ikaz etiketleri bulunmalıdır.
• Kullanacağınız trifaze - monofaze hatlar için elektrik gücü ihtiyacınızı kW cinsinden tam olarak bildiriniz. Elektrik
ile ilgili bağlantılarınızı tamamladıktan sonra lütfen Teknik Ofise bilgi veriniz, hattınız elektrik ekibimiz tarafından
kontrol edilip uygun olması halinde enerjisi verilecektir.
• Elektrik gücü kW değerinin eksik bildirilmesi, elektrik panosu getirilmemesi, topraklama tesisatının yapılmaması
veya bağlantıların güvenli şekilde hazır edilmemesi koruma rölesi olmaması elektrik bağlantıları ve elektrik işleri
yetkin, diplomalı elektrik fen insanları tarafından yapılmaması gibi uygunsuzluk durumunda stantlara elektrik
verilmeyeceğini önemle bildiririz.
• Fuar süresince olabilecek ani elektrik kesilmelerinde, elektronik cihazlarınızı zarar görmemesi için Kesintisiz Güç
Kaynağı (UPS) ile desteklemenizi tavsiye ederiz.
• Stantlarda kullanılan eski tip (cıva buharlı, sodyum buharlı, metal halide, metal halojen vb.) verimsiz
aydınlatmaların yerine, enerji verimliliği yüksek, LED aydınlatma kullanılması zorunludur.
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Elektrikçiler
2020 yılından itibaren, elektrik ile ilgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik
gereği; Stant elektrik bağlantılarını yapacak katılımcı/dekoratör firmanın elektrikçilerinin aşağıda belirtilen
yeterlilikleri sağlaması gerekmektedir:
• 1. Sınıf Elektrikçi: 1250 kW üzeri yetkili Elektrik Mühendisi.
• 2. Sınıf Elektrikçi: 1250 kW-500 kW arası yetkili Elektrik Teknik Lise veya MYO.
• 3. Sınıf Elektrikçi: 500 kW'a kadar yetkili Elektrik Meslek Lisesi veya 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi
Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.
• Genel Elektrikçi (Elektrik Açtırma Yetkisi Olmayan) Mesleki Eğitim Belgesi, Çıraklık ve Kalfalık Belgesi. Sınıf şartlarını
sağlayan 1-2-3.sınıf yetkin elektrikçiler fuar alanı stant elektrik denetim uygunluk formuna standın elektriğinin
açılması için (izin verilen KW ölçüsünde) imza atmaya yetkilidir. Genel Elektrikçiler, stant elektrik açma talebi yapma
ve onaylama yetkisi olmayıp stant içinde yetkin elektrikçi sorumluğunda fuar alanında montaj işlerinde çalışabilirler.
Ayrıca ilgili personele ait işe giriş periyodik muayene raporu ve temel iş güvenliği eğitimlerinin de İSG portal
üzerinden yüklenmesi gerekmektedir. Fuar alanında çalışırken uyulacak kurallar hakkında 'Fuar Katılımcıları, Kiracılar
ve Alt Yükleniciler İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Kılavuzu' ve 'Stant Elektrik Teknik Şartnamesinden daha detaylı bilgi
alabilirsiniz.

SU DAĞITIMI
Su tesisatınızın, standınıza göre konumu su tesisi için önemlidir. Bu nedenle standınıza su bağlantısı yapılıp
yapılamayacağı konusunda, Tüyap Teknik Ofisinden onay almanız gerekmektedir. Onay alındıktan sonra ilgili form ile
başvuru yapabilirsiniz.

BASINÇLI HAVA KULLANIMI
Tesisat kanalının standınıza göre konumu hava tesisi için önemlidir. Standınıza hava bağlantısı yapılıp yapılamayacağı
ile ilgili Tüyap Teknik Ofisinden onay almanız gerekmektedir. Onay alındıktan sonra ilgili form ile başvuru
yapabilirsiniz.

BAĞLANTILARIN KESİLMESİ
Fuarın son günü, gün içerisinde katılımcılara anons ile belirtilen zamanda elektrik, su, basınçlı hava ve telefon
bağlantıları kapatılacaktır. Bağlantıların kapatılmasından sonra tesisat kanallarındaki prizlere söküm için gerekli
enerji verilecektir. Standınızda bulunan elektrik, su basınçlı hava ve telefon – ADSL hatlarınıza sadece teknik yetkili
personeliniz müdahale edebilir. Hatlarınızı uygun şekilde kontrol ediniz ve kapalı olduğundan emin olunuz.

KİRALANMIŞ DONANIMIN KALDIRILMASI
Aydınlatma donatımı, mobilya ve tesisat gibi kiralanmış donanım fuar kapanışını takiben TÜYAP personeli tarafından
toplanacaktır. Kiralanmış donanımı kilitli odaya koymamanızı, soğutucu ve dolapları tamamen boşaltmanızı rica
ederiz.
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Hizmetler
TEKNİK SERVİS
Fuar süresince standınızın yerinin belirlenmesi, standart stant kurulumu ve aydınlatılması, alınlıklar, elektrik, su hava
bağlantıları ile ilgili konularda da TÜYAP Fuarcılık Grubu Teknik Ofis'ten bilgi alabilirsiniz.
Tel: 0212 867 11 00 / Dâhili: 1541-1542-1543 / E-posta: teknikofis@tuyap.com.tr

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Yerleşim ve söküm süresince katılımcı tarafından taşere edilecek işlerde tanımlayacağınız firma yetkilendirmesi
yapılmamış ise İş Sağlığı ve Güvenliği birimi ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. Fuar sırasında karşılaştığınız yapısal
problemlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Birimine haber verilmesi önem arz etmektedir.
Tel: 0212 867 11 00 / Dâhili: 1631-1632-1633-1634 / E-posta: isgofis@tuyap.com.tr

FUAR ALANI OTOPARK KULLANIMI
Katılımcı firmalara sözleşme m2 si ile orantılı olarak ücretsiz otopark kullanım hakkı tanınmaktadır. Otopark giriş
sistemi otomatik araç plakası okumaktadır. Bu hizmetten faydalanabilmek için araç plakanızı MyTüyap Katılımcı
Portalı’na kaydetmeniz gerekmektedir.

KATILIMCI YAKA KARTLARI
Katılımcılar, fuarda görevli personelin fuara giriş ve çıkışlarını sağlayacak serbest giriş kartlarını MyTüyap Katılımcı
Portalı’ndan dijital olarak, fuar giriş alanında yer alan kiosklardan temassız olarak veya fuar giriş kayıt bankosundan
alabilirler.

FAKS VE FOTOKOPİ HİZMETLERİ
Normal koşullarda katılımcılar fuar boyunca Fuar Sekreterliğine müracaatla faks, fotokopi ve internet hizmetlerinden
ücreti karşılığında yararlanabilirler. Ancak pandemi döneminde uygulama değişebilmektedir. Lütfen COVID-19 ile
ilgili bilgilendirmeleri takip ediniz.

RESTORAN VE DİNLENME ALANLARI
TÜYAP Fuar Alanı'nda her türlü ikram hizmeti TÜYAP Fuarcılık Grubu’nun anlaşmalı kuruluşu olan Sardunya A.Ş.
tarafından verilmektedir. Pandemi dönemince uygulama değişebilmektedir. Lütfen COVID-19 ile ilgili
bilgilendirmeleri takip ediniz.
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 14 adet Kafeterya, 2 Alakart Restoran, 1 Pastane ve 2 Bar ile özel konuklarınızı
ağırlayabileceğiniz çok sayıda alan mevcuttur.
Rezervasyon için ;
Murat Bütün : +90 533 221 03 97
Tel: 0212 886 66 79- 867 11 00 / Dâhili: 1980 – 1981 / Faks: 0212 886 63 58
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BASIN ODASI
Firmalar basın açıklamalarını ve basın bültenlerini hazırlamak için TÜYAP fuar alanındaki basın odasını ücretsiz olarak
kullanabileceklerdir.

FOTOĞRAF VE FİLM HİZMETLERİ
Fuar alanı içinde katılımcıya ait stant ve stant içi fotoğraf ve/veya video çekimleri TÜYAP tarafından yetkilendirilmiş
fotografçı tarafından yapılır. TÜYAP, fuar salonları içinde kurulu stant ve stant içlerinde çektiği fotoğraf ve/veya
video çekimlerini, fuarların tanıtımı amacıyla uygun görülecek tüm tanıtım mecralarında kullanma ve yayınlama
hakkına süresiz olarak sahiptir. Katılımcı bu kullanımın ve ilgili görsellerin yayınlanmasının bilgisi dâhilinde olduğunu
ve buna ilişkin hiçbir talebi olmayacağını kabul eder.
Fuar alanında katılımcı kendi standı içinde fotoğraf ve/veya video çekimini bilgi vererek, stant dışı fotoğraf ve/veya
video çekimini ise TÜYAP izin ve denetimiyle gerçekleştirebilir.

TEMİZLİK HİZMETLERİ
Fuar açılış saatinden önce TÜYAP tarafından fuar sergi salonu koridorları ve genel kullanım bölgeleri temizliği
yapılacaktır. Katılımcı firmalar, stant alanı içinde, ücreti karşılığı temizlik yapılması talepleri için ilgili form ile Teknik
Ofis'e başvurabilir.

ÖZEL DEKORASYON
Standınız için özel stant dekorasyonu planlıyorsanız, TÜYAP Fuarcılık Grubu Teknik Ofis ile irtibata geçerek en son
tarihine kadar projenizi kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Projesi kontrol edilmemiş özel dekorasyonlu stantların
kurulumuna izin verilmeyecektir.
Tel: 0212 86711 00 - 86712 00
Dâhili: 1541/1542/1543
Faks: 0212 886 60 95

YÜKLEME – BOŞALTMA – MONTAJ – DEMONTAJ HİZMETLERİ
Tüyap Fuar Alanı’nda katılımcıların yapacağı her tür yükleme, boşaltma, montaj ve demontaj işi, yetkili tedarikçi
firma olan Gruptrans A.Ş tarafından yerine getirilmektedir.
Fiyat bilgisi için lütfen Gruptrans ile iletişime geçiniz.

Gruptrans İletişim Bilgileri
Yetkili: Hüseyin KUYUCU
Telefon: 0533 739 27 25
Faks: 0212 624 68 69
E-Posta: huseyin@gruptrans.com
Yetkili: Aytekin ŞİMŞEK
Telefon: 0533 739 27 24
Faks: 0212 624 68 69
E-Posta: aytekin@gruptrans.com
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GENEL HİZMET UYGULAMA ESASLARI
• Katılımcının Gruptrans A.Ş’ye yazılı beyan ettiği tonajlar ile uygulama tonajları arasında fark olmasından meydana
gelebilecek bütün zararlardan katılımcı sorumludur.
• Randevu ile alana gelen katılımcılar sıra beklemezler.
• Alana randevusuz gelenler sıraya alınarak en kısa sürede girişleri planlanır.
• Özel ekipman, yüksek tonajlı vinç (30 ton), forklift (5 ton), işçi vb. ilave hizmetler 2 iş günü öncesinden sipariş
edilmelidir.
• İhtiyaç duyulan ekipmanların fuar kurulum tarihinden 2 iş günü önce bildirilmesi durumunda montaj ve
demontaj ekipman kiralama tarifesindeki minimum ücretler uygulanmaz.
• İndirimli tarife katılımcıların fuar alanına gelmeden 2 iş günü önce Gruptrans A.Ş.'ye yazılı olarak detaylı eşya
bildirimde bulunması durumunda geçerlidir ve bu durumda montaj/demontaj için kiralanan ekipmanlara
minimum ücret uygulanmaz.
• Rezervasyonsuz gelen katılımcılara söz konusu tarife gündüz %50 gece %100 zamlı uygulanır
• Rezervasyonlu talep olmasına rağmen malzemelerin fuar alanına gelişi saat 00.00'ı geçmesi durumunda gece
tarifesi uygulanır.

TAHLİYE VE YÜKLEME HİZMETLERİ
Kamyon ile gelen 6 tonu veya 5 yükleme metresini geçen yükler için komple kamyon fiyatı uygulanır.
TIR ile gelen 10 tonu veya 8 yükleme metresini geçen yükler için komple TIR fiyatı uygulanır.
İndirme ve yükleme için ayrı fiyatlama yapılır.
Tahliye ve yükleme işlemleri sırasında yüklerin özellikleri dolayısı ile vinç ve 5 Ton üzeri forklifte ihtiyaç olması
halinde elleçleme fiyatlarına ayrıca montaj / demontaj ekipman kiralama fiyatları eklenerek uygulanır.
• İndirimli tarife kapsamında uygulanacak olan hizmet; eşyanın araçtan indirilerek stanttaki planlı yere konulmasını
kapsar.
• Yükün ebat, ağırlık ve taşıma özellikleri nedeni ile birden çok ekipman kullanılması hallerinde montaj ve
demontaj ekipman kiralama tarifesi her bir ekipman için ayrı fiyatlandırılır.
• Katılımcı tarafından stantlardaki planlı yerlerine konulan eşyaların tekrar ilave özel istekler kapsamında, vinç,
forklift, işçi veya tüm ekipmanlarla yer değiştirilmesi, montaj ve demontaj yapılması istenmesi durumunda talep
sahibi katılımcıya ilave işçi ve ekipman kiralama tarifesi ayrıca uygulanır.

•
•
•
•

MONTAJ VE DEMONTAJ İÇİN EKİPMAN KİRALAMA TARİFESİ
Katılımcı tarafından stantlardaki planlı yerlerine konulan eşyaların tekrar ilave özel istekler kapsamında, vinç, forklift,
işçi veya tüm ekipmanlarla yer değiştirilmesi, montaj ve demontaj yapılması istenmesi durumunda talep sahibi
katılımcıya ilave işçi ve ekipman kiralama tarifesi ayrıca uygulanır.
Diğer nakliyeci firmalar fuar alanı içerisinde çalışamaz, elleçleme yapamaz. Katılımcı firmalar, Üçüncü Şahıs Mali
Sorumluluk Sigortası yaptırmaları ve bunu belgelemeleri halinde, fuar kurulum ya da söküm safhalarında sadece
kendi mülkiyetindeki yük boşaltma aparatı üzerinde olan özel donanımlı/vinçli araçlar ile veya kendi mülkiyetindeki
forkliftler ile malzemelerini kendileri yükleyip boşaltabilirler ve Gruptrans’tan hizmet almayabilirler. Ancak fuar alanı
güvenliğinin sağlanması ve Gruptrans tarafından sunulacak hizmetlerin aksatılmaması amacıyla, yükleme – boşaltma
işlerini kendi imkânları ile yapacak olan katılımcılar bu işlemleri Gruptrans yetkililerinin denetim ve gözetimi altında
kendilerine fuar alanı içinde Gruptrans tarafından gösterilecek mahallerde yapabilirler. Katılımcılarca yapılan veya
yaptırılan iş ve hizmetlerle ilgili olarak Gruptrans doğrudan müdahil olmadığı durumlarda hiçbir surette sorumlu
tutulamaz. Katılımcı firmaların İSG esaslarına göre araçların ve kullanıcıların ilgili belgelerini Üçüncü Şahıs Mali
Sorumluluk Sigortası belgesi ile İSG Ofisi’ne ibraz etmeleri gerekmektedir.
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Atık Malzeme Hizmetleri
Türkiye'nin Kyoto Çevre Protokolü’ne taraf olmasıyla, Çevre Koruma Yasaları çerçevesinde hazırlanan atık kontrol
yönetmelikleri, endüstriyel atıkların geri dönüşleri konusunda bağlayıcı hükümler getirmiştir. Tüyap yasalara uygun
davranma zorunluluğunun ötesinde, sosyal sorumluluk bilincinin gereği olarak, yaşadığımız çevrenin korunması ve
sürdürülebilir geri kazanım sistemlerinin oluşturulması konularında çalışma ve hazırlıklarını hassasiyetle
sürdürmektedir.
Atık malzemelerin bertaraf edilmesine ilişkin hizmetin firmanız tarafından fuar açılış tarihinden üç gün öncesine
kadar Tüyap Teknik Ofis’e (Tel: 02128671100 - 02128671200/Dâhili: 1541-1542-1543) bildirilmesi gerekmektedir.
Dekoratör olarak yetkilendirdiğiniz firmanın bu konuyla ilgili sizin tarafınızdan bilgilendirilmesi, müteselsil sorumlu
olmanız sebebiyle önemlidir.
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İş Sağlığı ve Güvenliği
• Fuar alanında çalışanların Kişisel Koruyucu Donanımlarını (Baret, Eldiven, Maske, Ayakkabı vb.) iş sağlığı ve
güvenliği kuralları gereğince kullanımı zorunludur. Kişisel Koruyucu kullanmamakta ısrar eden çalışan alandan
dışarı çıkartılacaktır.
• TÜYAP fuar alanında çalışacak olan personelin SGK'sız alana girişi yasaktır. Emeklilik sonrası çalışanlar ile ilgili ise,
çalışacağı döneme ait sigorta bildirimi yapılması zorunludur.
• Kapalı alanlarda sigara içmek yasaktır. Sigara içtiği tespit edilen kişi fuar alanından uzaklaştırılacaktır.
• Kaçak ve giriş kartı bulunmayan kişiler ile 18 yaşından küçükler fuar kurulum ve söküm alanına alınmayacaktır.
Mal giriş kapılarından giren araçların dorseleri Güvenlik tarafından arandıktan sonra fuar alanına girişlerine izin
verilecektir.
• Mobil vinç, forklift ve tüm kaldırma ekipmanlarının yıllık fenni muayeneleri yaptırılmış ve operatörlerin gerekli
yasal belgeleri eksiksiz olmalıdır.
• Yerleşim ve söküm dönemlerinde fuar alanına giriş yapacak olan katılımcı personelinin geçerli giriş kartlarının
alınabilmesi için SGK bildirgelerine ek olarak Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve İşyeri Hekimi onaylı çalışabilir
raporunun http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php linki üzerinden sisteme yükleyerek kaydedilmiş olmaları
gerekmektedir.

PROJE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ
Proje Sorumluluk Taahhütnamesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izlediği ve denetlediği İş Sağlığı ve
Güvenliği uygulamaları kapsamında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kurulumunu ve sökümünü gerçekleştirdiğiniz
stantlar için tarafınızdan talep edilmektedir. Taahhütnamenin dekoratör firma tarafından fuar kurulumundan önce
ıslak imzalı olarak elden Teknik Ofis'e teslim edilmesi gerekmektedir.
Proje Sorumluluk Taahhütnamesi ile sizden, stant tasarımınızın ve bu tasarıma uygun inşa edilen yapının, amacına
uygun ve güvenli olduğuna dair, mesleki formasyona ve mesleki sorumluluk sigortasına sahip bir yapı
mühendisinden, kaşeli - ıslak imza ve yazılı bir onay istemekteyiz.

Mimar veya İç Mimar Tarafından Onaylanabilecek Stantlar; Yüksekliği maksimum 4,5 metre veya 4,5

metreden az olan, TEK KATLI, devrilmeye karşı dayanıklılığı sağlanmış, devrilmeyi önleyecek karşı ağırlık vb. önlemler
alınmış stantlardır.

Serbest İnşaat Mühendisi -SİM Belgesi Olan İnşaat Mühendisi-Tarafından Onaylanması Gereken
Stantlar; 4,5 m den yüksek olan tek katlı tüm stantlar, tüm çift katlı stantlar, risk tespit edilen karmaşık yapılı tüm

stantlar, açık alanda kurulacak olan tüm yapılar, stantlar, SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ (SİM) tarafından
onaylanmalıdır. Çift katlı stantların statik proje raporlarını da ayrı bir dosya ile elden teslim etmeniz gerekmektedir.
Stantlar için merdiven ölçü kontrol şeması bulunmaktadır, lütfen tasarımdan önce teknik ofisten temin ediniz.
Taahhütname üzerinde imzası ve kaşesi bulunan serbest inşaat mühendisinin SİM belgesi fotokopisini de kontrol
edilebilmesi için birlikte teslim etmenizi rica ederiz.
Siz değerli katılımcımız ve stant kurulumunu yapacak olan yüklenici firmanızın; fuar alanında gerçekleştirilecek tüm
çalışmaların ve faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ilgili mevzuatlarına ve Tüyap İş Sağlığı ve Güvenliği
Kılavuzu’na uygun olarak yapılmasından ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasında sorumluluğunuz
bulunmaktadır. Stant konstrüksiyonunun statik, teknik, mekanik, elektrik iç tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk
stant katılımcısına ve yüklenicisine aittir. Lütfen standınızın her açıdan güvenli ve sağlam olduğundan emin olunuz.
Standın yapısının dayanıksızlığından ve kırılganlığından kaynaklanan risklerden korunmak için tedbirinizi alınız.
Teknik Ofis tarafından projesi görülmemiş stantların kurulumuna izin verilmez. TÜYAP, projenin alt ve üst yapıya ve
sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.
Tel: 90 (212) 867 11 00
Dâhili: 1632-1633-1634
e-Posta: isgofis@tuyap.com.tr
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Covid-19 Uygulama Rehberi
TOBB ve Ticaret Bakanlığı’nın 18.08.2020 tarihli yazısına istinaden kapalı alanda düzenlenecek fuarlarda COVID- 19
salgını nedeniyle;
-HES kodu olmayan ve riskli olarak gözüken kişiler fuar alanına alınmayacaktır.
-Ateş ölçümü sırasında 38 derece ve üstü çıkan kişiler fuar alanına alınmayacaktır.
-Fuar alanında maske kullanımı zorunludur.

Stant Alanınızda COVID-19 Uygulamaları Rehberi
• Katılımcı firma tarafından görevlendirilen şirket personeli ile yetki verdiği alt yüklenicilerin (dekoratör, hostes,
vb.) yerleşim, fuar ve söküm dönemlerinde maske kullanması zorunludur. Kurala uymayan kişiler güvenlik
eşliğinde fuar alanı dışına çıkartılacaktır.
• Stant içindeki sosyal mesafenin korunmasına hassasiyet gösterilmelidir. Danışma bankoları, masa ve oturma
grubu düzeninin sosyal mesafe çerçevesinde yapılması gereklidir.
• Stant büyüklüğü ile orantılı olarak tüm danışma bankoları, görüşme masaları ve kapalı depo alanlarında
dezenfektan (%70 alkol bazlı) ya da kolonya (80 derece) bulundurulması gereklidir.
• Fuar sırasında, kişi sayısını kontrol altında tutmak amacıyla, katılımcılara stant büyüklüğü ile doğru orantılı olarak
limitli sayıda yaka kartı tahsis edilecektir. Firmalar, fuar alanına gelmeden önce yaka kartlarının çıkışını kendileri
alabileceklerdir.
• Stant büyüklüğü ile orantılı olarak Türkçe / İngilizce hijyen uyarılarının stantlarda bulundurulması zorunludur.
• Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin kararnameye göre fuar alanında su haricinde yiyecek içecek tüketimi,
yeme-içme alanları dışında yasaktır. Fuar alanı dışından yiyecek içecek siparişi verilmemesi önerilir.
• Stant içinde ortak kullanılan banko, masa, bilgisayar vb. ekipmanların her kullanım sonrası dezenfekte edilmesi,
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen biyosidal ürün ruhsatı bulunan yüzey dezenfektanlarının kullanılması ve
yer / yüzeylerin temizliğinde toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılması gerekmektedir.
• Kartvizit değişiminde MyTüyap mobil uygulaması kullanılabilir.
• Stant tasarımlarında; giriş – çıkış noktaları ayrılarak ziyaretçi trafiği rahat yönetilebilir. Danışma bankoları ve ikili
görüşme masaları, teması azaltmak amacıyla pleksi ile ayrılabilir. Koridorda sıkışıklık yaratmamak için, ürün teşhir
vitrinleri stant sınırından 1 metre içeride olacak şekilde yerleştirilebilir. Promosyon dağıtımı yapılacak ise, elle
temastan uzaklaştırabilmek için ayrı ayrı paketlenebilir.
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