2022 ASPAC KONFERANSI, 5-7 EKİM 2022, Bursa, TÜRKİYE
“ASPAC 2022 TEMASI: Kültür ve Değişimde Bilim Merkezleri ve Müzelerin Rolü”

Sergi Fuar Yönetmeliği

Sorumluluk Reddi
• Ne ASPAC ne de Bursa Büyükşehir Belediyesi (bundan sonra BBB olarak anılacaktır) ve
2022 Konferansı ev sahibi, Konferans öncesinde, sırasında ve sonrasında katılımcıların
malzemelerinin kaybolmasından veya zarar görmesinden sorumlu değildir. Bu nedenle, ne
ASPAC ne de BBB, 7 Ekim 2022 Cuma gününden sonra katılımcılar tarafından geride bırakılan
materyallerden sorumlu değildir.
• ASPAC ve BBB, etkinliğin başlangıç tarihinden önce BBB Konferans Salonuna veya ilgili
yerlere teslim edilen etkinlik amacıyla kullanılacak mal ve ekipmanların hem teslim alma
işlemleri hem de muhafazası ve/veya etkinlik bitiminde geri alınmaları ile ilgili sorumlu
tutulamaz. BBB ve ASPAC ayrıca, katılımcının etkinlik sona erdikten sonra unutmuş
olabileceği veya serginin kaldırılması sırasında geri alınmamış olabileceği herhangi bir
nesne/malzeme ile ilgili sorumlu tutulamaz.
• Ne ASPAC ne de BBB, serginin kurulması veya bozulması sırasında işçilerin
yaralanmasından sorumlu değildir. Tüm katılımcılarımızdan acilen çalışanlarını, iş
arkadaşlarını ve tedarikçilerini iş sağlığı ve güvenliği konusunda en yüksek standartlara uymaya
teşvik etmelerini rica ediyoruz. Olay ve kaza hallerinde Türk hukuku geçerlidir.
• Stantlarında kullanılan malzeme ve ürünlerin nakliyesine ve Türkiye'deki ithalat gümrük
işlemlerine ilişkin ilgili tüm sorumluluk katılımcılara aittir.
• ASPAC, organizasyonel nedenlerle standın konumunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
• Katılımcılar, standın ve kullanılan her türlü mobilyanın yapımı, bakımı vb. ile ilgili olarak
ASPAC tarafından sağlanan talimatlara uymalıdır.
• Standın zarar görmesi durumlarında katılımcı sorumludur.
• Depolama alanı mevcut değildir.
• Katılımcı tarafından kiralanan alanın bir parçası olmayan duvar, kolon, masa veya diğer
yüzeylere promosyon malzemeleri yerleştirilemez.
•Kiralanan alanın zeminlerine, duvarlarına, kolonlarına ve/veya diğer herhangi bir unsuruna
gelebilecek zararlardan Stant alanını kiralayan firma/kurum münhasıran sorumludur.
• Tanıtım veya satış faaliyetlerine sadece stant alanı içerisinde izin verilir. ASPAC Fuar alanı
veya Konferans kampı koridorlarında, kahve köşelerinde, yeme-içme alanlarında, atölye

odalarında vs. tanıtım veya satış yapmak yasaktır. ASPAC ile özel bir anlaşma ile istisna
yapılabilir.
• Fuar Katılım ücretleri Türk KDV Yönetmeliklerine ve resmi mevzuata tabidir.

Ödeme koşulları
•Rezervasyon ödemesi, komitenin başvuruyu onaylama tarihinden itibaren 14 gün içinde
yapılmalıdır. Bu süre içerisinde stant tahsisi sağlanır. ASPAC, geç ödeme durumunda stantları
yeniden belirleme hakkını saklı tutar. Sadece 20.09.2022 tarihinden önce stant rezervasyonu
yapan ve ücretinin tamamını ödeyen katılımcılar, nihai katılımcı listesinde listelenecektir.
•Tüm ücretler hizmetlerin gerçekleştirilmesi öncesinde ödenir.
• Transfer ücretlerinin müşteriye ait olduğunu lütfen unutmayın.
• Türkiye’deki resmi düzenlemeler nedeniyle katılımcıların ödemeyi banka havalesi ile
yapmaları gerekmektedir.
•Banka Hesap ve ödeme detayları aşağıdadır:
-

Lütfen ücretinizi aşağıdaki ilgili banka hesabına aktarın.
Ödeme SADECE BANKA Havalesi İLE yapılabilecektir. Mevzuat gereği kredi kartı ile
ödeme kabul edilememektedir.
Lütfen ÖDEME AÇIKLAMASINA:

"ASPAC2022_FUAR_ÖDEMESİ_AD_SOYAD_FİRMAKURUM ADI”
YAZMAYI UNUTMAYIN.

• Mevzuat gereği ödemesi yapılmayan rezervasyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Organizasyon komitesinden bir onay maili alacaksınız. Bizden herhangi bir onay maili
almadıysanız lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşın.
• Bize ulaşmak için lütfen faks yöntemini kullanmayınız.
• Önemli: Transfer ücreti başvuru sahibi tarafından ödenmelidir. Ödeme iadesi durumunda,
transfer bedeli toplam tutardan karşılanacaktır.
• 8 Ekim tarihindeki şehir turları (öğle yemeği hariç) her firmadan bir kişi için ücretsiz olacaktır.
ABD Doları Ödemeleri için:
Banka Adı: HALK BANKASI
Banka Şubesi 628 ULUDAĞ TİCARİ / BURSA ŞB.
Banka Hesap Adı: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Banka Hesap Numarası 58000315

IBAN TR18 0001 2009 6280 0058 0003 15
SWIFT KODU: TRHB2AXXX.

Türk Lirası Ödemeleri İçin:
Banka Adı: HALK BANKASI
Banka Şubesi 628 ULUDAĞ TİCARİ / BURSA ŞB.
Banka Hesap Adı: BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Banka Hesap Numarası 45000003
IBAN TR71 0001 2009 6280 0045 0000 03

Kiralama Onayı
Stand-Kiralama onayı, Organizasyon Komitesi tarafından talebin incelenmesinden sonra
verilecektir; onay bildirimi aspac2022@bursa.bel.tr adresinden e-posta ile gönderilecektir;
daha sonra “aspac2022@bursa.bel.tr, omer.yildiz@bursa.bel.tr” adresleri vasıtasıyla takip
yapılacaktır.

İptal politikası
Tüm iptaller sadece aspac2022@bursa.bel.tr adresine yazılı olarak bildirilmelidir.
•5 Eylül 2022'den önce: ASPAC, ödemenin %100'ünü iade edecektir.
•5 Eylül ile 16 Eylül 2022 arasında: ASPAC, ödemenin %50'sini iade edecektir.
•17 Eylül 2022'den sonra: İptal için geri ödeme yapılmayacaktır.
• Rezervasyon hakkını kullanmayan herhangi bir onaylanmış katılımcı, geri ödeme almaya
uygun olmayacak ve sergi ücretinin tamamından sorumlu olacaktır.

Gizlilik
ASPAC, katılımcılardan kişisel veriler talep edecektir. ASPAC, alınan kişisel verileri veri
sorumlusu olarak işleyecektir. Sözleşmenin ifası veya yasal yükümlülüklere uyulması için
kişisel veriler seçilen üçüncü kişilere aktarılabilir. ASPAC, katılımcılardan alınan kişisel
verilerin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Kişisel Verileri Koruma Yönetmeliği hüküm ve
ilkelerine ve gerçek kişilerin korunmasına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi, bu tür
verilerin serbest dolaşımı ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu (“KVKK”) kapsamından
çıkartılması noktasında işlenmesini ve aktarılmasını sağlar. KVKK'ye göre, geçerli yasal
hükümler uyarınca, katılımcı her zaman veriye erişim, inceleme, verilerin düzeltilmesi veya
silinmesi, bilgi, veri taşınabilirliği, itiraz, kendisiyle ilgili verilerin işlenmesine kısıtlama

getirme ve yazılı talep üzerine verilerin silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Bu konu
hakkında daha fazla bilgi için http://aspac2022.bursa.bel.tr/ adresinden ulaşılabilen gizlilik
politikamıza başvurulabilir. Gizlilikle ilgili her türlü soru, istek veya şikâyetleriniz için:
aspac2022@bursa.bel.tr e-posta adresine yazabilirsiniz.

Fuar Stant Fiyat ve İçerikleri
Tüm katılımcıların günde birkaç kez kahve molası için buluştuğu yer olan fuar alanı için;
Stant Kiralama Çeşitleri
Tip 1: 500 USD (Yerli Olmayan Katılımcılar)
Tip2: ₺ 2000 TL (Yerli Katılımcı)
Stand Alanı: 9 m2 alan (genişlik: 3 m / derinlik: 3 m/ yükseklik: 2.30 m)

Stant İçeriği
• Şirket adı paneli ve stant numarası
• Beyaz yan ve arka duvarlar
• Temel elektrik
• 1 spot ışığı
• Mobilya: 1 masa ve 2 sandalye
• Temel internet bağlantısı ( WiFi)
• Konferans katılımcı kataloğunda listeleme (+logo) ve şirket profilinin kısa açıklaması
• Dijital programda ve katılımcı listesinde şirketin listelenmesi
• Tüm konferans ve sosyal etkinlikler için bir ücretsiz kayıt

Fuar Alanı ve Stant Tasarımı
Standınızı ayırtın!
Konferans Bursa, Türkiye’de gerçekleştirilecektir. Yer adresi Merinos Atatürk Kongre Kültür
Merkezi Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Merinos Parkı Osmangazi, BURSA,TÜRKİYE ve
web sitesi (https://www.merinosakkm.com/) 'dir.
Stant yerleri ilk gelene ilk hizmet esasına göre belirlenir. Tercih ettiğiniz standı ön rezervasyon
ile ayırtmak için aspac2022@bursa.bel.tr iletişim adresimize başvurun.
Stant Kurulum günleri: 3-4 Ekim 2022
Etkinlik Tarihleri: 5-7 Ekim 2022

Şehir Turu: 8 Ekim 2022
Stantların Kaldırılması: 7 Ekim (18.00'den itibaren) - 8 Ekim 18:00
Daha fazla bilgi için ; https://aspac2022.bursa.bel.tr/fuar/

Kat planı

Sağlanan Tesisler ve Hizmetler
• Wi-Fi mevcuttur.
• Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi ( Merinos AKKM- etkinlik yeri) teknikerleri hem
sergi hem de konferans alanlarında genel teknik sorunlar (elektrik, internet vb.) için hizmet
vermektedir.
• Merinos AKKM bina girişindeki güvenlik görevlileri tarafından korunmaktadır.
• Girişte lobide Kayıt Masası bulunacaktır.
• Merinos Park içerisinde 4 adet restoran ve 3 adet kafe bulunmaktadır. Bu restoran ve kafeler
08:00 - 22:00 saatleri arasında açıktır.
• Merinos AKKM içerisinde ibadet, ilkyardım ve çocuk bakım yerleri bulunmaktadır.
İletişim
Stant rezervasyonu ve kayıt ile ilgili tüm sorularınız için lütfen ilgili web sitesini ziyaret edin:
www.aspac2022.bursa.bel.tr ve lütfen aspac2022@bursa.bel.tr adresinden ekibimizle iletişime
geçin veya +90 224 716 37 46 numaralı telefonu arayın. Sorularınızı cevaplamaktan mutlu
oluruz.

ORGANİZASYON HAKKINDA
ASPAC, bilim ve teknoloji merkezleri ve kuruluşlarının ve profesyonellerinin çalışmalarının
kapsamını genişleterek ve etkilerini güçlendirerek aralarında bağlantı kurar, ilham verir ve
onları destekler. Organizasyon, ASPAC Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Bursa Büyükşehir
Belediyesi (ASPAC Üyesi) tarafından Türkiye’de düzenlenmektedir.

