
Katılımcı firma tarafından görevlendirilen şirket personeli ile yetki verdiği alt
yüklenicilerin (dekoratör, hostes, vb) yerleşim, fuar ve sökümdönemlerinde 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.

TOBB ve Ticaret Bakanlığının 18.08.2020 tarihli yazısına istinaden kapalı alanda düzenlenecek fuarlarda

COVİD- 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.

TÜYAP – DETAYLI COVID KILAVUZU’ nu incelemek için tıklayın! 

STAND ALANINIZDA COVID-19 UYGULAMALARI REHBERİ

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.

1. COVİD-19’A KARŞI BİO-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

https://tuyap.com.tr/assets/img/covid-kilavuzu.pdf
https://tuyap.com.tr/assets/img/covid-kilavuzu.pdf


Stant ikramları;
- Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin kararnameye göre su haricinde 
   yiyecek içecek tüketimi, yeme-içme alanları dışında yasaktır.

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
önerilir.

Giriş – çıkış noktaları ayrılarak ziyaretçi trafiği rahat yönetilebilir.
- Danışma bankolarına pleksi eklenebilir.
- Koridorda sıkışıklık yaratmamak için, ürün teşhir vitrinleri stant sınırından 1 metre içeride olacak
şekilde yerleştirilebilir.
- Promosyon dağıtımları ayrı paketlenmiş olarak yapılabilir.

Kartvizit değişiminde MyTüyap aplikasyonu kullanılabilir.

Fuar alanı dışından yiyecek içecek siparişi verilmemesi önerilir.

Yukarıda belirttiğimiz COVİD-19’A KARŞI TEMEL BİO-GÜVENLİK ÖNLEMLERİ alana giriş yapacak herkes için

uygulanacaktır.

Stand kurulumu ve sökümünü yapacak tüm firmaların ve çalışanlarının TÜYAP STAND KURULUM FİRMALARI

BİLGİ FORMLARI PORTALI' na  http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php linki üzerinden gerekli yasal evrakları

sisteme yükleyerek kayıt edilmiş olmaları gerekmektedir. Portalda hiç 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

HİZMET FORMLARI içinde bulunan 13 numaralı 'Dekoratör Firma bilgileri ' ekranında, onaylı dekoratörler

arasından, dekoratörünüzün seçimini gerçekleştirebilirsiniz. Dekoratörünüzün sistemde kaydı bulunmuyorsa

kendilerine ulaşabilmemiz için; lütfen Firma adı, Yetkili adı, telefon ve mail adresini isgofis@tuyap.com.tr

adresine gönderiniz. 

Stant tasarımlarında;

2.   FUAR STAND KURULUM VE
SÖKÜM ÇALIŞMASI YAPACAK TÜM PERSONEL İÇİN ALANA

GİRİŞ VE KAYIT KURALLARI



Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuarların kurulum ve söküm dönemlerinde; 

- HES Kodunun bulunması,
- Çalışanların yaka kartı taşıması,
- KKD - Kişisel Koruyucu Donanım (Baret, Yelek, İş Ayakkabısı, Gözlük, Eldiven vs.) kullanması  yasal gereklilik
olup, kurala uymayan ve uymamakta ısrar eden çalışanlar güvenlik nezaretinde fuar alanından 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 gerekmektedir.

Tüm çalışma yapacak personelin SGK işe giriş bildirgeleri, nüfus cüzdanı ve stantların elektrik montajını
yapacak kişilerin  elektrikçi olduğunu gösteren mesleki eğitim belgelerini TÜYAP STAND KURULUM
FİRMALARI BİLGİ FORMLAR PORTALI'na  http://forms.tuyap.com.tr/ISG/login.php  linkinden yüklemeleri
gerekmektedir.

Yine aynı linkte bulunan İSG kılavuzunu incelemenizi ve belirtilen hususlara dikkat etmenizi önemle rica
ederiz.

2020 yılından itibaren,  elektrik ile ilgili fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları hakkında yönetmelik

gereği; 

Stand 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-500kW 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 Şartnamesi'nden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

ELEKTRİKÇİLER



Mimari dekorasyon projeleriniz ile ilgili teklif almadan ve tasarım çalışmalarınıza başlamadan önce,

kiraladığınız stand alanının ölçülü detay planını teknik ofisten isteyiniz. Bu planlar üzerinde bulunan

açıklamalar size standınız için tasarım ilkeleri oluşturmanızda anahtar olacaktır.

• Fuar alanı içinde stand 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.

•  Standlarda cam kullanılacak ise, cam kırılmasından kaynaklanabilecek yaralanmaların önüne geçilmesi

açısından en az 6 milimetre kalınlığında emniyet camından (lamine veya temperli) imal edilmiş olmalıdır. 

Aşağıdaki tabloda, büyük ebatlı camlı bölümlerin sahip olması gereken kalınlıklar verilmiştir:

•  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 12kg'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, 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.  

Maksimum Pencere Büyüklüğü Ölçüleri

3. STAND KURULUMUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



•  Elektrik bağlantıları ve elektrik işleri yetkin, diplomalı elektrik meslek adamları tarafından yapılmalıdır. Aksi

durumda standınızın elektriği açılmayacaktır. Stant içindeki elektrik tesisatı ile ilgili her türlü sorumluluk

doğrudan Katılımcıya aittir. 

Bakınız : FUAR STAND KURULUM VE SÖKÜM ÇALIŞMASI YAPACAK TÜM PERSONEL İÇİN GİRİŞ – KAYIT

KURALLARI - ELEKTRİKÇİLER

•  Standlarda bulunan elektrik tesisat panoları, yönetmeliklere ve standartlara uygun olmalı ve mutlaka

kullanım amacına uygun Kaçak Akım Röleleriyle korunmalıdır.

•  Stand içindeki tüm elektrik tesisatı toprak hattına 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.

•  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 Kilo-watt değerinin eksik bildirilmesi, elektrik panosu getirilmemesi, topraklama tesisatının

yapılmaması veya bağlantıların güvenli şekilde hazır edilmemesi 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 (civa buharlı, sodyum buharlı, metal halide, metal halojen vb.) verimsiz

aydınlatmaların yerine, enerji verimliliği yüksek, led aydınlatma kullanılması zorunludur.

4. ELEKTRİK UYGULAMALARINDA DİKKAT EDİLECEK
HUSUSLAR



Stant alanınızın köşe çizgileri fuar alanı zeminine boya ile işaretlenmiştir. Fuar yerleşiminde bu çizgiler size
Teknik Ofis görevlileri tarafından gösterilecek ve ürünlerinizi salona alabileceğiniz en yakın mal giriş kapısı tarif
edilecektir. Stant alanlarının güvenliği için araçlarınız kontrollü olarak içeri girmektedir. Online olarak önceden
yapmış olduğunuz Elektrik – basınçlı hava – su – adsl hatları gibi altyapı hizmet siparişleriniz ile ilgili Teknik
Ofisten bilgi alabilirsiniz.

İletişim; 
Telefon :   0-212-867 11 00 – dahili  1541-1542-1543  
E-posta:   teknikofis@tuyap.com.tr

5. TEKNİK HİZMET TALEPLERİ

Linkten ulaşacağınız bilgi formları listesi aşağıdaki gibidir. 

Katılımcı Bilgi Formları
1) Fuar kataloğu katılımı
2) Temsilciliğini yaptığınız firma bilgileri
Firma Profil Bilgileri Formları
3) Firma Hakkında  (bu bilgiler Fuar web sitemiz hakkında sayfanızda görüntülenecektir.)
4) Web Sitesi Ürünler
5) Stand alın yazıları / Kapı Yönlendirme Yazıları
Ürün ve Hizmet Formları
6) Stand ölçüleri ve ürün yerleşim planı 
7) Katılımcı yaka kartları 
8) Elektrik tesisi ve kullanımı 
9) Su ve basınçlı hava tesisi 
10) Temizlik hizmetleri 
11) Toplantı salonları 
12) İlave stand malzemeleri ve hizmet kiralama listesi 
13) Dekoratör firma bilgileri (Özel Stand Kuran Firmalar Doldurmalıdır)
14) Kablolu internet kullanım formu
15) İç ve dış alan reklamları



Proje Sorumluluk Taahhütnamesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın izlediği ve denetlediği İş Sağlığı ve

Güvenliği uygulamaları kapsamında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde kurulumunu ve sökümünü

gerçekleştirdiğiniz standlar için tarafınızdan talep edilmektedir. Taahhütnamenin FUAR KURULUMUNA

BAŞLAMADAN EN GEÇ 15 GÜN ÖNCE gerekli tüm projeler ile birlikte  teknikofis@tuyap.com.tr e-posta

adresine gönderilmesi ve fuar kurulumundan önce Tüyap fuar alanında ıslak imzalı olarak elden Teknik Ofis'e

teslim edilmesi gerekmektedir. 

6.   PROJE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

Siz değerli katılımcımız ve Stant kurulumunu yapacak olan Yüklenici firmanızın; Fuar alanında
gerçekleştirilecek tüm çalışmaların ve faaliyetlerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İlgili 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 standların
kurulumuna izin verilmez.  TÜYAP, projenin alt ve üst yapıya ve sözleşmedeki teknik şartlara uygunluğunu
denetleme, değişiklik önerme, reddetme hakkına sahiptir.

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 teyit istemekteyiz. 



MİMAR VEYA İÇ MİMAR TARAFINDAN ONAYLANABİLECEK STANDLAR;    Yüksekliği maksimum 4,5 metre
veya 4,5 metreden az olan, TEK KATLI, devrilmeye karşı dayanıklılığı sağlanmış, devrilmeyi önleyecek karşı
ağırlık vb. önlemler alınmış standlar.

SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ -(SİM) BELGESİ OLAN İNŞAAT MÜHENDİSİ-TARAFINDAN ONAYLANMASI
GEREKEN STANDLAR;  4,5 m den yüksek olan tek katlı tüm standlar, tüm çift katlı standlar, risk tespit edilen
karmaşık yapılı tüm standlar,  Açık alanda kurulacak olan tüm yapılar, standlar SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ
(SİM)  tarafından onaylanmalıdır. Çift katlı standların statik proje raporlarını da ayrı bir dosya ile elden teslim
etmeniz gerekmektedir. Standlar için merdiven ölçü kontrol şeması bulunmaktadır, lütfen tasarımdan önce
teknik ofisten temin ediniz. Taahhütname üzerinde imzası ve kaşesi bulunan SERBEST İNŞAAT MÜHENDİSİ’
nin  -SİM- belgesi fotokopisini de kontrol edilebilmesi için birlikte teslim etmenizi rica ederiz.



Fuarın son günü olan 4 Haziran 2021 günü saat 17:00'da kapanış ile birlikte firmalar ürün çıkarma işlemlerine
başlayacaktır. Dekorasyon firmaları saat 17:30 itibariyle stant söküm çalışmalarına başlayabilir ve söküm
işlemleri 5 Haziran 2021 tarihi öğlen saat 12:00'da sonlanmış ve atıklar alınmış olmalıdır. 
Son çalışma tarih ve saati olan 5 Haziran 2021 Cumartesi  günü öğlen saat 12:00 itibariyle tüm alan teslim
alındığı gibi boş ve temiz vaziyette TÜYAP yetkililerine teslim edilecektir.

8. SÖKÜM DÖNEMİ ZAMAN PLANLAMASI

9. STAND SÖKÜMÜ VE ATIKLAR

Çevre koruma yasaları çerçevesinde atık kontrol yönetmelikleri endüstriyel atıkların geri dönüşleri konusunda
bağlayıcı hükümler getirmiştir. Herhangi bir yasal sonuçla karşılaşmamak için hepimiz çalışma ve
hazırlıklarımızı hassasiyetle sürdürmeliyiz. Fuarda çıkacak evsel atık dışındaki tüm endüstriyel atıklarınızın
(sergi malları, stand konstrüksiyonunda ve sergilemede kullandığınız her türlü ilave malzeme ve donanım vb.)
alandan sizin tarafınızdan alınması ve bırakılmaması gerekmektedir. Yerleşim ve söküm süreleri içinde ortaya
çıkan endüstriyel atıklar, Tüyap tarafından ücreti karşılığında yapılabilmektedir. Bu endüstriyel atıklarınızın
Tüyap tarafından atılmasını istiyorsanız lütfen Teknik Ofise bilgi veriniz. Alanda endüstriyel atık bırakmanız
durumunda, tüm atıklar fotoğraflanıp, ‘’m3’’ hesabı yapılarak ücreti size yansıtılmaktadır. 

Salonlarda stand dekorasyon çalışmaları 29 Mayıs 2021 Cumartesi - 1 Haziran 2021 Salı günleri arasında
gerçekleşecektir.  Stant kurulumu 29-30-31 Mayıs 2021 günlerinde saat 09:30'da başlayacaktır, akşam 19:30'da
son bulacaktır. 1 Haziran 2021 Salı günü stant kurulum işlemi 21:00'da son bulacaktır. 1 Haziran 2021 Salı günü
saat 21:00'dan sonra dekorasyon ekipleri salonu terk edecektir. Bu saatten sonra kesinlikle dekorasyon
işlemine müsaade edilmeyecektir. Saat 21:00'dan sonra sadece katılımcı firmalar ürün yerleştirme işlemi
yapabilir. Saat 00:00 itibariyle Salon tamamen boşaltılacaktır.
2 Haziran 2021 günü saat 00:00 itibariyle fuar açılış temizliği ve halı serimi başlayacağı için dekorasyon
firmalarının ve katılımcı firmalarımızın yukarıda belirtilen tarih ve saat detaylarına göre çalışmalarını
planlamaları ve alanı boşaltacakları saat dilimlerine hassasiyet göstermeleri çok önemlidir.
Yaya girişleri belirlenen noktalardan güvenlik kontrolü ile birlikte sağlanacaktır.
Araç girişlerine 1 Haziran 2021 günü akşam saat 21:00'dan itibaren izin verilmeyecektir. Bundan sonra halı
serilmeye başlayana kadar, sadece Forklift ,Transpalet ve El arabası ile çalışılmasına müsaade edilecektir.
Araçlara belirlenen kapılardan sadece araç şoförleri ile birlikte girişine müsaade edilecektir.

7.  KURULUM DÖNEMİ ZAMAN PLANLAMASI



Covid-19 Salgını nedeniyle, stant içerisinde yeme-içme ikram alanı oluşturulamaz. Sosyal mesafe ve temas
açısından risk taşıdığı için stant içinde kokteyl ve yemek organizasyonu yapılmamalıdır. Fuar yerleşimi, Fuar
dönemi ve Fuar söküm günlerinde alanda hizmete açık bulunan kafeteryalarda Sardunya tarafından yiyecek
ve içecek hizmetleri verilmektedir. Kafeteryalar dışında günlük ihtiyaçlarınızı 10. Salon girişinde bulunan büfe
ve Shell akaryakıt istasyonu içinde bulunan marketten temin edebilirsiniz.

Ayrıca, 7 Ocak 2011 günü 27808 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve
Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, fuar Merkezi
içinde içki satış, sunum ve servisi ile ikram hizmetlerini verme konusunda yalnızca Sardunya Turizm Yatırımları
Gıda Sanayi ve İkram Hizmetleri Anonim Şirketi yetkilidir. Yetkili kuruluş dışındaki firmalardan usulsüz hizmet
alınmasına izin verilmez. Aksi uygulamalarda uygulanacak tüm yasal işlemlerden hizmeti alan sorumludur. 

Vereceğiniz özel davetler için Sardunya İkram Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz. 
Telefon :   0-212-886 66 79  
E-posta:   muratbutun@tuyap.com.tr

10.  YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ


