EMEA INTELLIGENCE APPLICATION FORM
EMEA INTELLIGENCE KATILIM SÖZLEŞMESİ
International Intelligence & Surveillance & Forensics Technologies Conference and Exhibition
Uluslararası İstihbarat, Gözetim ve Adli Bilimler Teknolojileri Konferansı ve Sergisi

28 - 30 April (Nisan) 2014
Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan ve Ankara Sheraton Hotel & Konferans Merkezinde
28-30 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan EMEA Intelligence – U l u s l ar ar a sı İstihbarat, Adli Bilimler ve
Gözetim Teknolojileri Konferansı’na katılım koşullarını okuduk ve kabul ediyoruz. / We hereby apply for stand
space. We acknowledge and accept all of the Conditions forparticipation to EMEA Intelligence – International
I n t e l l i g e n c e & F o r e n s i c s & S u r v e i l l a n c e T e c h n o l o g i e s Conference that will be held between 28-30 April
2014 at the Ankara Sheraton Hotel & Convention Center.

Şirketin Ticari Ünvanı:
Commercial Title of the Company:
Posta Adresi/Postal Address:
Posta Kutusu/ P.O. Box:
Internet Adresi/ Internet Address:
Şirket e-posta/Company e-mail:
Genel Müdür / Owner - Managing Director:
Bağlantı Kurulacak Kişi / Contact Person:
Görevi/Position:
e-posta Adresi/e-mail:
Phone:
Fax no:
GSM:
İstenen stand alanı/Booth Space Required:
EMEA Intelligence Hesapları / Bank Accounts of EMEA Intelligence for Payment:

Swift Code: TGBATRISXXX
Garanti Bank
Sube - Sube kodu / Branch - Branch Code : ATASEHIR - 391
IBAN:TR59 0006 2000 3910 0006 2976 60 (TL)
Hesap No / Account Number: 6297660 (TL)
IBAN:TR97 0006 2000 3910 0009 0878 60 (EURO)
Hesap No / Account Number: 9087860 (EURO)
IBAN: TR70 0006 2000 3910 0009 0878 61 (USD)
Hesap No / Account Number: 9087861 ( USD)
Hesap Sahibi / Account Owner: Komtera Bilişim Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.
Vergi Dairesi / Tax Registration Office: Erenkoy V.D. 5760482220
Katılımcı Fatura Adresi / Invoicing Address:

Vergi No / Tax Registration Number:

Toplam Ödenecek Tutar / Total Amount:

Ödeme Planı / Payment Plan:

Notlar / Additional Notes:

İşbu Katılım Sözleşmesinde ("Sözleşme") yazılı olan katılım koşullarını kabul ediyoruz.
Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. EMEA Intelligence Konferansına katılmayı bu koşullar
kapsamında kabul ediyoruz.

We accept the Participation Conditions stated in this application form/participation
agreement. Istanbul courts and enforcement offices shall be authorized in case of any
dispute. We hereby agree to participate in EMEA Intelligence
under these terms.

Katılımcı Şirket Onayı / Authorized Representative of the Company

Adı ve Soyadı / Name, Surname:
Görevi / Position:
Yer-tarih/Place-Date:
Kaşe, Yetkili İmza/ Stamp / Authorized Signature:

Katılım Koşulları / Terms and Conditions of Participation

Madde 1- Komtera Bilişim Teknolojileri Tic. San. Ltd.
Şti. (‘Komtera’ olarak anılacaktır) tarafından
28-30 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek
EMEA Intelligence Konferansına ait işbu sözleşmeyi
İmzalayan firmalar ("müşteri" olarak anılacaktır).
İşbu sözleşmede yazılı tüm katılım koşullarını aynen
kabul ettiklerini beyan ederler.

Article 1- All participating firms (herein after referred to
as the Customer), who have signed the application form
of the EMEA Intelligence: Intelligence & Surveillance
Conference organized by Komtera Bilisim Teknolojileri Tic. San.
Ltd. Şti. (herein after referred to as Komtera) between
28-30 April 2014, agree and accept all provisions written below.

Madde 2-İşbu sözleşmeyi koyup imzalayarak fuara
katılmayı kabul eden müşteriler işbu sözleşmeyi
imzaladıktan sonra 15 günlük süre içinde
konferanstan çıkma kararı alırlarsa, konferans için
Komtera’ya ödeme yapma yükümlülükleri yoktur. Fakat
konferanstan çıkma kararı 15 günlük süreden sonra
alınırsa, o güne kadar ödenmiş konferans bedelleri
geri ödenmeyecektir. 13 Nisan 2014 ve sonrasında
yapılan sözleşmelerin iptali durumunda müşteri
ödeme taahhütünü yerine getirmekle yükümlüdür.

Article 2- Should the customer decide to annul the
contract within 15 business days of signing the contact,
the customer will not be held responsible for any financial
commitment stated on the contract. However, should the
customer decide to annul the contract after 15 business
days, the payments made up to the date of the decision
will not be refunded. Those contracts signed after the 13th
of April 2014 will legally bind the customer to make full
payment regardless whether they participate or not.

Madde 3- Ödemeler bölümünde yazılı olan koşullar
ödemenin ne şekilde yapılacağına dair bir taahhütü
ifade eder.

Article 3- Provisions mentioned in the Payment Terms
section shall determine the payment plan.

Madde 4- Müşterilerin işbu sözleşmede gösterilen
ödeme taahhütlerinden herhangi birini yerine
getirmemesi durumunda, KOMTERA sözleşmeyi derhal
tek taraflı feshetme ve uğradığı zararı talep etme
hakkına sahiptir.

Article 4- KOMTERA has the unilateral right to cancel the
Contract
and claim indemnities for its losses in case of any failure to
fulfil financial commitments as stated on the contract by
the Customer

Madde 5- KOMTERA nin fuar yerini ve tarihini
Değiştirme hakkı saklıdır.

Madde 6- KOMTERA konferans alanının dışında bulunan
fuaye alanlarında çizilmiş olan stand alanı yerleşim
projelerini değiştirme hakkına sahiptir. Yerleşim
projesinin değiştirilmesi durumunda KOMTERA,
müşteriye değişiklik ile önerilen yeri bildirmek
durumundadır. Değişiklik bildirildiği tarihten 15 gün
sonraya kadar müşteriden yazılı bir yanıt gelmez ise
değişiklik kabul edilmiş sayılır. Müşterinin yer
değişikliği veyafuardam çıkma kararı KOMTERA ve
Müşteri arasındadır. Bu sebeple KOMTERA nin diğer
müşterilere karşı taahhüt veya sorumluluğu yoktur.

Article 5- KOMTERA reserves the right to change the place or
the date of the Conferance.

Article 6- KOMTERA has the right to modify the general layout
plans of the conference stand area.
In case of alterations, KOMTERA is responsible for notifying the
effected Customer(s) by this modification. This alteration
will be deemed accepted by the Customer if the Customer
does not provide a written objection within 15 business
days of the notification date.

Madde 7- Müşteriler sergileyecekleri mal ve
hizmetleri sadece kendilerine ayrılan alan içinde
sergileyebilirler. Müşteri kendisine verilen alanı bir
başkasında kiralayamaz, Müşteri kendisine verilen
alanı herhangi bir hasara uğramadan kullanacaktır.
Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere
çivi çakmak, delik açmak, çift taraflı bant dışında
yapıştırıcı malzeme kullanmak, boyamak, zeminde
harhangi bir zarar getirmek yasaktır. Aksi olan tüm
durumlarda müşteri vereceği her türlü hasarı nakten
ödemekle yükümlüdür. Müşteri hasar tazminatı
ödemeden, sergilediği malları sergi alanı dışına
çıkaramaz. KOMTERA nin ödenmeyen zararlar için
müşterinin mallar üzerinde hapis hakkı mevcuttur.
Katılımcı şirket ürünler sayfasında belirtilen
ürünlerin haricindeki ürünlerin sergilenmesi
durumunda KOMTERA söz konusu ürünleri konferans
alanı dışına çıkarma hakkına sahiptir.
Müşteri kendisinin, müstahdemlerinin, yardımcı
kişilerinin, yakınlarının ve kendisi ile ilgili üçüncü
kişilerin fuar alanına verdikleri her türlü zarardan,
kusuru olmasa da sorumludur.

Madde 8- Standlar ve sergilenen ürünler kesinlikle
koridor alanına taşamaz.

Madde 9- Müşteri görsel veya işitsel ürün tanıtımı
yapılacak ise tanıtımın detayları KOMTERA ya yazılı
olarak bildirilmelidir. Stand içerisinde hoparlör
kullanılacak ise bu hoperlörlerden çıkan sesin standın
içine dağılacak şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

Madde 10- Standlarda sergilenen yazılımların
hukuka uygun ve lisanslı yazılımlar olduğunu
müşteri kabul eder. Bu konudaki tüm sorumluluk
müşteriye aittir.

Article 7- Costomers can only exhibit their goods and
services within the area provided for them.
Customers cannot sublet the area assigned to third
parties. Customer should occupy the stand area
without causing any damage. It is forbidden to attach (by
use of nails) wall boards and/or aluminum materials,
punch holes on the stand material, use any kind of
adhesives except double sided tape, to paint the stand
material, and/or cause any damage to the flooring/rug.In
case of any damage to the stand material, the Customer
will be held liable to indemnify any damage caused in
cash. The Customer will not be allowed to take their
goods outside the exhibition area without paying
indemnification. For any damage of the customer,
KOMTERA has a right of retention on the customers
good. Should the customer showcase any goods not
mentioned on the "Exhibitor Products" page, KOMTERA
has the right to remove the unmentioned products from
display.
The customer shall directly be responsible for and liable
from any and all damages caused by itself, its employees,
assistants and other relevant third party persons to the
exhibition area , even if the damages may not be directly
caused by the customer itself.
Article 8- Stand areas and/ or the products in display
should not overflow into the corridor.

Article 9- If an audio-visual presentation is to be made,
KOMTERA should be notified of the details of this
presentation. If loud speakers are going to be used within
the stand area, the sound output should be
arranged in a way that the sound disperses within the
stand area.

Article 10- The customer agrees that all software being
used and exhibited at the stands are used lawfully and
must be licensed software. All the responsibility belongs
to the customer.

Madde 11- Stand kira ücretine:
a)stand yerinin belirlenmesi ve kurumu
(3 sandalye, 1 masa, ışıklandırma,halı dahil).
b) 20 adet bir günlük konferans davetiyesi
(Ek davetiye fiyatı günlük konferans davetiyesi
kişi başına 65.-TL / 30.-Euro olarak belirlenmiştir),
3 adet stand görevlisi kartı.
Davetiyeler ve kartlar ile konferans esasında, aksi
belirtilmedikçe, tüm seminerlere katılma hakkı.
c)Konferansın tanıtılması ve duyurusu, danışma ve
teknik servis bürolarının kullanımı, fuar genel
güvenliğinin sağlanması,
d)Firma bilgisinin konferans kataloğu ve websitesinde
yer alması.
e)Genel temizlik hizmetlerinin sağlanması (stand içi
temizlik müşteriye aittir),
f) Afişlerin, fuar katoloğunun ve tanıtım broşürlerinin
basımı ve dağıtımı, dahildir.

Article 11- Stand price includes:
a) Stand placement & construction(inc. 3 chairs, 1 table,
lighting, rug)
b) 20 complimentary one day conference
invitations (Additional conference invitations are
available at 65.-TL / 30.-Euro per daily invitation), 3
exhibitor badges. Invitation and badges extend the right to
attend all seminars within the conference unless otherwise
stated.
c) Providing company information in the
conference catalogue and website.
d) General promotion of the conference, utilization of
technical service offices, and general security of the
exhibition area,
e)Providing general cleaning services ( in-stand cleaning
shall be provided by the Customer),
f) Printing and distributing the posters, exhibition
catalogue and leaflets.

Madde 12- Stand için dekorasyon, müşteriler
tarafından tüm harcamalar kendilerine ait olmak
üzere yapılır.

Article 12- Financial burden of all in-stand decoration will
be met by the customer.

Madde 13- KOMTERA nin bir sigorta güvencesi yoktur.
Müşterinin kendi stand ve ürünlerini sigorta
ettirmesi önerilir. Kaybolan malzemelerden KOMTERA
sorumlu değildir.

Article 13- KOMTERA does not provide insurance. It is
recommended the Customer insures its own stand and
goods. KOMTERA will not be held responsible for any lost
items.

Madde 14- Konferans dahilinde stand yerleşimi
27 Nisan 2014 15.00 – 20.00 saatleri arasında yapılabilir.
Konferans 30 Nisan 15.00’te sona erecektir.
Katılımcılar aynı gün saat 19.00a kadar standlarını
boşaltmak ile sorumludurlar. Katılımcı firmanın
stand sökümü geciktirmesinden kaynaklanacak tüm
ektra harcamalar, Müşteri tarafından karşılanacaktır.

Article 14- Exhibition stand set-up period will be on
27 April.2014 between 3.00 pm – 8.00 pm . Conference will
come to an end on 30.April.2014 at 15.00, Customers will be
asked to vacate their stand areas by 19.00 on the same day.
All extra charges due to the late vacation of the customer's
stand will be paid by the customer.

Madde 15- Her müşterinin sözleşmede aksi
belirtilmedikçe toplam 3 adet katılımcı kartı hakkı
vardır. Standta görev yapacak kişilerin isim, soyad,
görev ve şirketlerinin KOMTERA'e yazılı olarak 15 Nisan
2014 e kadar bildirilmesi gerekmektedir. Bu tarihten
sonra yapılan başvurular için kişiye özel kart
verilmeyecektir. Söz konusu kartlar haricinde fuara
"Katılımcı" sıfatıyla giriş imkanı yoktur. Stand
görevlisi kartı sadece şirket yetkilisine ve imzası
karşılığı teslim edilecektir.

Madde 16- Konferans 28-30 Nisan 2014 tarihleri
süresince açıktır. Müşteri bu tarihlerde konferans
alanına en erken 8.30'da girebilir.Müşteri
konferansın bitiş saati olan 18.30'da fuar alanında
çıkmış olmalıdır.Kapanış gününde standın
boşaltılma işleminde yer alacak olan yetkililer saat
19.00'da çıkış yapmış olmalıdırlar.

Article 15- Every participating company, unless otherwise
specified on the contract, will get 3 stand staff cards.
Names, surnames, occupations and companies of the persons
who will work as stand personnel must be given in writing to
KOMTERA by 15 April 2014. KOMTERA will not issue stand
staff cards
after this date. Staff cards will only be given to the
company officials.

Article 16- Conference will take place between
28-30 April 2014. Customers can enter the conference
grounds
at 8.30 am and leave at 18:30 during these dates. On the
last day of the conference, the stands staff vacating the
stands will have to leave at 19:00 the latest

Madde 10- KOMTERA tarafından müşteriye gönderilen
teknik bilgiler formları verilen süreler içersinde geri
gönderilmelidir. Eksik, geç veya gönderilmemiş
formlardan doğacak olan problemlerden KOMTERA
sorumlu değildir. Eksiklik, geç gönderi veya
gönderilmeme durumlarından doğacak ek
ödemelerden Müşteri sorumludur.

Article 10- The Technical Information Form sent by KOMTERA
should be completely filled, and returned before the
specified deadlines. KOMTERA shall not be held responsible for
problems rising from incomplete, late or unsent forms.
Any additional charges due to incomplete, late or unsent
froms, will be paid by the customer,

Madde 18- Faturalar işbu sözleşmede belirtilen
ödeme planındaki tarihlerde kesilecektir. Fatura
tarihinin 10 gün geçen ödemelerde fatura tarihi ile
ödeme tarihi arasında, piyasada uygulanan cari faiz
oranı ile vade farkı uygulanacaktır ve KOMTERA
tarafındanayrıca faturalanacaktır. Fiyatlar KDV
eklenecektir. Ödemeler sözleşmede belirtilen banka
hesap numaralarına yapılacaktır.

Article 18- Invoices will be made out to the customer on
the dates of the payments received. Payments made after
10 days past due of the invoice dates will receive an
additional penalty invoice from KOMTERA in parallel with the
current interest rates in Turkey. VAT will be added to the
prices. Payments will be made the bank account numbers
as stated on the participation contract.

Madde 12- İşbu sözleşme, İngilizce ve Türkçe
olarak imzalanmış olup, metinler arasında herhagi
bir uyuşmazlık bulunduğu takdirde Türkçe metin
esas alınacaktır.
Madde 20- Taraflar yukarıda yazılı adreslerinin
kanuni tebligat adresleri olduğunu ve bu adreslere
gönderilen tebligatların kendilerine yapılmış
sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
İkametgahını değiştiren Taraf bunu diğer Tarafa en
geç bir hafta içinde Noter vasıtası ile tebliğ etmediği
sürece yukarıda sözü edilen ilk ikametgah adresine
yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve
beyan etmiştir.

Madde 21- Bu katılım sözleşmesine ilişkin damga
vergisi Müşteri tarafından usulüne uygun olarak ödenir.

Madde 22- Bu sözleşmeden doğacak her türlü
anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkeme ve İcra
Dairelerinin yetkili olacağını taraflar kabul ederler.

Madde 23- EMEA Intelligence katılım koşulları toplam
23 maddeden oluşmaktadır ve katılımcı
sözleşmesinin ayrılmaz ekidir

Article 12- This agreement is prepared signed in English and Turkish.
In case of a discrepancy between the versions, the Turkish
version shall prevail.

Article 20- All kinds of notices, claims and other notifications to
be issued within the framework of this agreement shall be
sent to the addresses of the parties, which are provided in
this agreement. The parties acknowledge that the
addresses provided herein are their legal addresses. They
shall immediately notify the other party of any changes in
said addresses within one week beginning from change
through notary public, and that otherwise any notice sent
to these addresses shall call forth all considerations and
effects of the valid notice.

Article 21-The stamp tax arising from this Contract shall
be paid by the Customer in accordance with
relevant procedures.
Article 22- All conflicts arising from this contract
between the Customer and KOMTERA will be handled by the
Istanbul Courts and/or enforcement agencies.

Article 23- EMEA Intelligence conditions of participation
consists of a total of 23 articles, and is an inseparable
attachent to the application form.

