Anadolu Üniversitesi
INTERNATIONAL OPEN & DISTANCE LEARNING CONFERENCE 2019
Sponsor Firma
İş Sözleşmesi
Madde 1 – İşin Tanımı ve Taraflar
14-16 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak olan INTERNATIONAL OPEN & DISTANCE LEARNING
CONFERENCE 2019 Anadolu Üniversitesi ile Sponsor Firma olarak
………………………………………………………………………………. arasındaki karşılıklı yapılması gerekenleri
kapsayan bir iş sözleşmesidir.

Taraf

Kısa Adı

İletişim Bilgileri

Firma Adı
Organizasyonu yapan

Anadolu Üniversitesi
Gençlik ve Spor Kulübü
Eğitim Sanat ve Spor
Faaliyetleri İktisadi
İşletmesi

Anadolu Üniversitesi Gençlik ve
Spor Kulübü Eğitim Sanat ve Spor
Faaliyetleri İktisadi İşletmesi
Yunusemre Kampüsü
26470 Eskişehir
Tel : T: 0 (222) 335 5655
Faks: 0 (222) 330 46 26
Vergi Dairesi : Eskişehir Vergi
Dairesi - Eskişehir

Vergi No : 0680768650
ePosta : iodl@anadolu.edu.tr
Web :http://iodl.anadolu.edu.tr
Sponsor firma
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Her iki taraf yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak
tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla,
kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Sözleşmede bundan sonra taraflardan, Organizasyonun sahibi, Anadolu Üniversitesi,
Stant açacak Sponsor firma, ………………………………………………………………………………. “Sponsor firma”
olarak anılacaktır.
IODL Konferans yeri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi, 14-16 Kasım 2019 tarihleri arasında
yapılacak olup, Resmi web adresi http://iold.anadolu.edu.tr ve e-Posta adresleri iodl@anadolu.edu.tr
‘dir.
Hesap Bilgileri:

BANK ACCOUNT INFORMATION
Euro (€)
Account Name:ANADOLU UNIVERSITESI GENC VE SPRKLB
SWIFT: TVBATR2A
IBAN: TR48 0001 5001 5804 8017 6175 93
For Explanation: IODL 2019 – Your Name and Surname

Turkish Lira (") *
Account Name:ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GENC VE SPRKLB
IBAN: TR78 0001 5001 5800 7308 7008 97
For Explanation: IODL 2019 – Your Name and Surname

Madde 2 – Kapsam ve Şartlar
İşbu sözleşme Organizasyonu yapan Anadolu Üniversitesi’nin aşağıda yükümlülüklerde belirtilen bütün
işleri bitirmesi ve sağlıklı bir şekilde standı hazır duruma getirmesini kapsamaktadır. İşbu Sözleşmede
yapılacak herhangi bir değişiklik, ekleme veya süre uzatımı tarafların yazılı mutabakatına tabidir.
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Anadolu Üniversitesi IODL Konferansı sonuna kadar üzerine düşen iş süreçlerini üstlenir ve takibini
yapar. Aşağıda belirtilen yükümlülüklerde tam bir anlaşmaya varılmıştır.
Sponsor Firma, aşağıda belirtilen Sponsor çeşitlerinden …………………………………… olmayı ve
…………………………TL karşılığında ………….. katındaki ………………….. nolu standı IODL Konferansının
giderlerinde kullanılmak üzere bağış yapar. Bu maddede belirtilen tutar, Sponsor Firma tarafından
Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü banka hesabına ....................... tarihinde ödenecektir.
IODL Konferansında …... Adet sunum hakkı vardır.

1- ANA SPONSOR
•
•
•
•
•
•
•

40 metrekarelik stand alanı verilecektir.
Konferans salonlarında 1 sunum hakkı (maks. 30 dk.) verilecektir.
Firma broşürleri konferans çantaları içerisinde dağıtılacaktır.
Dağıtılacak usb belleklerde 250MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
Firma logosu, standart sponsor firma logolarına oranla 4 katı büyüklükte kullanılacaktır.
Tüm toplantı salonlarının sahnelerine firma logosu çift taraflı olarak yerleştirilecektir.
Firma kendisine verilecek alanın dekorasyonunu kendisi tasarlayacaktır.

2- ALTIN SPONSOR
•
•
•
•
•
•

25 metrekarelik stand alanı verilecektir.
Konferans salonlarında 1 sunum hakkı (maks. 30 dk.) verilecektir.
Firma broşürleri, konferans çantaları içerisinde dağıtılacaktır.
Dağıtılacak usb belleklerde 100MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
Firma logosu, standart sponsor firma logolarına oranla 2 katı büyüklükte kullanılacaktır.
Firma kendisine verilecek alanın dekorasyonunu kendisi tasarlayacaktır.

3- GÜMÜŞ SPONSORLUK
•
•
•

12 metrekarelik stand alanı verilecektir.
2 adet Masa ve 2 adet Sandalye verilecektir.
Dağıtılacak usb belleklerde 50MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.

4- BRONZ SPONSORLUK
•
•
•
•

6 metrekarelik stand alanı verilecektir.
1 adet Masa ve 1 adet Sandalye verilecektir.
Dağıtılacak usb belleklerde 25MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
Portatif üç tarafı ve tavanı kapalı olan bir stant sunulmaktadır, yükseklik 2.2m olacaktır.

5- GALA YEMEĞİ SPONSORLUĞU
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•
•
•
•
•

6 metrekarelik stand alanı verilecektir.
1 adet Masa ve 1 adet Sandalye verilecektir.
Dağıtılacak usb belleklerde 25MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
Portatif üç tarafı ve tavanı kapalı olan bir stant sunulmaktadır, yükseklik 2.2m olacaktır.
Gala Yemeği Verilen mekan girişinde ve içerisinde firma tanıtım görsellerinin yer alması.

6- ÇANTA SPONSORLUĞU 2 ADET
•
•
•
•
•

6 metrekarelik stand alanı verilecektir.
1 adet Masa ve 1 adet Sandalye verilecektir.
Dağıtılacak usb belleklerde 25MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
Portatif üç tarafı ve tavanı kapalı olan bir stant sunulmaktadır, yükseklik 2.2m olacaktır.
Çantaların iç bölümlerinde firma logosu yer alması.

7- YAKA KARTI İPİ SPONSORLUĞU
•
•
•
•
•

6 metrekarelik stand alanı verilecektir.
1 adet Masa ve 1 adet Sandalye verilecektir.
Dağıtılacak usb belleklerde 25MB’e kadar tanıtım-broşür hakkı olacaktır.
Portatif üç tarafı ve tavanı kapalı olan bir stant sunulmaktadır, yükseklik 2.2m olacaktır.
Katılımcı Yaka iplerinde firma logosu yer alması

8- SUNUM ÖDÜLLERİ SPONSORLUĞU
GENEL BİLGİLER
•
•
•
•

IODL Konferansı boyunca Wireless(kablosuz) İnternet erişimi verilecektir.
IODL Konferansı boyunca salonlardaki içeceklerden ücretsiz faydalanılabilir.
Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü, IODL Konferansı boyunca stant içi hariç genel
temizlik ve güvenliği sağlamakla yükümlüdür.
IODL Konferansı boyunca sponsorluk alanında elektrik alt yapısı için firmalar stantlarında
kullanacakları cihazları bildirmeleri gerekmektedir.

•
Madde 3 – Sponsor Firmanın Yükümlülükleri
3.1. Sponsor Firma en az 1 gün önce stant kurulumlarını tamamlamış ve hazır hale getirmiş
olmaları gerekir. (Özellikle Ana Sponsor ile Altın Sponsorlar en az üç gün önceden stant
çalışmalarına başlamalıdırlar.)
3.2. Sponsor Firma, tanıtımını yapacağı Ürünleri ve Markaları bildirmek zorundadır. Belirtilenler
haricinde başka ürün tanıtımı yapılamaz.
Ürünler;

Markalar;
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Alt Katılımcılar;

Temsilcilikler;

3.3. Mücbir sebepler ve/veya Anadolu Üniversitesi’nin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden
kaynaklanan sebepler olmadıkça, Sponsor Firma kısmen veya tamamen etkinliğe katılmaması
ya da Sözleşmeden doğan haklarını tamamen ya da kısmen kullanmamasını gerekçe göstermek
suretiyle katılım bedelinin iadesini veya bedelde indirim yapılmasını talep etmeyecektir.
3.4. Taraflardan hiçbiri, işbu Sözleşme’den doğabilecek kar kaybı vb. neticesel veya dolaylı
zararlardan sorumlu değildir.
3.5. Sponsor firmaya ait stant alanında kullanılan her türlü ilan, reklam, tabela, afiş, yazı, resim,
katalog, broşür, vb. nedeniyle mevzuat uyarınca doğmuş ya da doğacak her türlü vergi, harç,
fon ve diğer mali yükümlülüklerden Sponsor firma sorumludur.
3.6. Sponsor firma en geç 13 Kasım 2019 Saat: 13:00’ da standını hazır hale getirmelidir. En geç 17
Kasım 2019’de Saat 13.00 de Konferans Salonunu boşaltmalıdır. Boşaltılmadığı durumda
Anadolu Üniversitesi tarafından sponsor firmaya ait tüm malzemeler ve cihazlar toplanarak
çöp ya da depoya konabilir. Depoya kaldırılan malzeme ve cihazlar, sponsor firma tarafından
geri istenmesi durumunda, Anadolu Üniversitesi depolama bedeli talep eder. Bu bedel saati
100TL’dan aşağı olamaz.
3.7. Kurulum ve Söküm işlemleri sırasında Sponsor firma tarafından binaya verilen zararları
Sponsor firma karşılar.
3.8. Ana ve Altın Sponsorlar kendi stantlarını kurarlar; kurulum için gerekli her türlü masraf
kendilerine aittir. Ziyaretçilerin tüm stantları rahatça gezebilmeleri için, özel dekor kullanacak
olup bu stantların koridora bakan her cephesinin %70 oranında açık olması zorunludur. En fazla
%30 oranında kapatılabilir. Koridora bakan her bir cephenin %30 dan fazla kapatılması
durumunda koridoru cepheleyen stant duvarlarının en az %70 oranında şeffaf materyalden
yapılmış olması (cam, tül, plastik vb.) gerekmektedir. Standın koridor tarafındaki duvarlarının
koridor çizgisine mesafe bırakılmaksızın yükselmesi durumunda yukarıda belirtilen %70
oranında şeffaflık kuralı geçerlidir.
3.9. Sponsor firma sergileyecekleri mal ve hizmetleri sadece kendisine ayrılan alan içinde
sergileyebilir. Sponsor firma kendisine verilecek alanı herhangi bir hasara uğratmadan
kullanacaktır. Duvar, duvar panoları ve alüminyum malzemelere çivi çakmak, delik açmak, çift
taraflı bant dışında yapıştırıcı malzeme kullanmak, boyamak, zeminde herhangi bir zarar
meydana getirmek yasaktır. Aksi durumda Anadolu Üniversitesi zararın karşılığı ücreti sponsor
firmadan talep eder ve firma bu ücreti ödemekle yükümlüdür.
3.10.
IODL Konferansı süresince sektörel yayınların abonelik satışları haricinde, ürün teslim
edilerek satış yapılması yasaktır. Bu şekilde satış yapılması halinde Anadolu Üniversitesi standı
kapatma yetkisine sahiptir. Stant kapatıldığında Sponsor firma hiçbir ücret, gider ve zarar ziyan
talep edemeyeceği gibi standın kapatma işlemleri sırasında oluşacak her türlü masraf Sponsor
firmaya aittir.
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3.11.
Anadolu Üniversitesi’nin bir sigorta güvencesi yoktur. Sponsor firma kendi stant ve
ürünlerini sigorta ettirmesi önerilir. Kaybolan, çalınan, herhangi bir şekilde zayi olan veya
hasarlanan stant malzemesi ya da sergilenen ürünler nedeniyle Anadolu Üniversitesi
sorumluluk kabul etmez. Sponsor firma rücuen dahi olsa Anadolu Üniversitesi ’den bir talepte
bulunamaz.
3.12.
Anadolu Üniversitesi’nin verdiği kartlar ile giriş çıkış yaparlar, başka kart kullanamazlar.
Sponsor firma kendi standında en az 1 kişi bulundurmak zorundadır.
Madde 4 – Anadolu Üniversitesi’nin Yükümlülükleri
4.1. Sponsor firmanın seçtiği ve yukarıda kapsam ve şartlar’da belirtilen 4 adet sponsorluk
çeşidinden hangisi seçilmişse onun yükümlülüklerini yerine getirir.
4.2. Konferansın mücbir sebep de dahil herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumunda işi yapan
Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü aldığı bütün parayı Sponsor Firmaya geri
ödemeyi taahhüt eder.
Madde 5 – Sözleşme Süresi
İşbu sözleşme ile taahhüt edilen süre, 14-16 Kasım 2019 dur. Sabah Saat 8:00’de bina açılır. Akşam
kapanış saati 18:30 dur. Sözleşme konferans bitimi tarihi olan 16 Kasım 2019’ten 7 gün sonra
kendiliğinden fesh olur.
MADDE 6 - Sözleşme ‘den doğan Hakların Devri
Taraflar işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.
MADDE 7 - Sözleşme’nin Feshi
Aşağıdaki sebeplerden dolayı Sözleşme Anadolu Üniversitesi tarafından feshedilebilir:
a. Bu sözleşmede geçen ücret, sözleşme tarihinden itibaren 7 gün içerisinde aşağıdaki IBAN
numarası ile Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü hesabına yatırılmaması;
Banka: Vakıf Bank - Anadolu Üniversitesi Şubesi
Euro (€)
Account Name: ANADOLU UNIVERSITY IODL 2019
IBAN: TR48 0001 5001 5804 8017 6175 93
Turkish Lira (₺) *
Account Name: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ IODL 2019
IBAN: TR78 0001 5001 5800 7308 7008 97
Açıklama : IODL Konferansında Kullanılmak Üzere
b. Bu Sözleşme ve ayrılmaz eklerinde belirtilen yükümlülüklerin Taraflardan biri tarafından ihlali
halinde, diğer TARAF, ihlalin düzeltilmesi mümkün değil ise yazılı ihbarda bulunarak, ihlalin
düzeltilmesinin mümkün olması halinde, Anadolu Üniversitesi bu yöndeki yazılı ihbarından
itibaren 7 (yedi) gün içinde düzeltilmemesi ,
c. Sponsor firmanın iflası veya konkordato ilan etmesi Anadolu Üniversitesi onayını almadan
Sözleşme’yi temliki veya borçlarını ödemekte acze düşmesi,
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d. Sponsor firmanın imzası tarihindeki hissedarlık yapısının esaslı şekilde değişmesi, hallerinde
feshedilebilecektir.
Bu Sözleşmeyi Sponsor Firma adına imzalayan kişinin şirket ile olan ilişkisini gösteren bir
vekaletname ve, imza beyannamesi sözleşme ile birlikte verilmelidir.
MADDE 8 - Mücbir Sebepler
Taraflardan birinin ya da her ikisinin çalışma imkânlarının veya söz konusu sözleşme ile yüklenmiş
olduğu yükümlülüklerden herhangi birinin kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak, durduracak
şekilde ve derecede meydana gelen teknik aksaklıklar, on-line hatlarda meydana gelebilecek arızalar,
kaza, yangın, su baskını, doğal afetler, savaş, iç savaş, isyan, seferberlik, grev, lokavt veya idari
makamların herhangi bir davranışı, kanun veya herhangi bir hukuki düzenleme gibi ilgili tarafın kontrolü
dışındaki benzeri sebepler nedeniyle yerine getirememesi bu tarafın sorumluluğu sonucunu
doğurmayacak ve bu durum mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Taraflar mücbir sebebin zuhurunu
derhal yazılı olarak karşı tarafa bildirecek ve resmi belgeler ile teşvik edecektir.
Söz konusu mücbir sebebin 90 (doksan) takvim günü boyunca ortadan kalkmaması durumunda ve
tarafların aksi yönde mutabakat sağlamamaları halinde Sözleşme kendiliğinden fesh olacaktır.
Bu madde hükümleri, tarafların Sözleşme çerçevesinde üstlenmiş oldukları borç ve yükümlülükleri
ihtiyatlı ve tedbirli bir tacirin göstereceği ihtimamla yerine getirme zorunluluğunu etkilemez ve borç ve
yükümlülüklerini bu şekilde yerine getirmeyen bir taraf, bir mücbir sebebin varlığı iddiası ile
kurtulamaz.
MADDE 9 - Vergi ve Harçlar
İşbu Sözleşme’nin icap ettireceği masraf, harç, damga vergisi vs. rüsum mükellefiyeti taraflarca eşit
olarak karşılanacaktır.
Madde 10 - Feragat
Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme hüküm ve şartlarından herhangi birinin yerine getirilmesini
talep etmekten imtina etmesi veya işbu Sözleşmenin ihlalinden doğan haklarından feragat etmesi, söz
konusu hüküm ve şartın bundan böyle ortaya çıkacak ihlallerde uygulanmasından feragat edildiği
şeklinde yorumlanamayacaktır.
Madde 11 - Geçersizlik
Bu Sözleşme hükümlerinden biri veya birden fazlası herhangi bir sebeple geçersiz veya ifa edilemez
sayıldığı takdirde, bu ifa edilemezlik Sözleşme’nin diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Geçersiz veya ifa
edilemez sayılan hüküm Sözleşme’ye hiç konulmamış sayılarak, taraflarca geçersiz ve ifa edilemez
sayılan hükme mümkün olduğunca yakın şartlarda ve söz konusu hükmün amacını ve söz konusu
hükümden beklenen ekonomik etkiyi en yakın şekilde karşılayan geçerli bir hükümle değiştirilecektir.
MADDE 12 - Tebligatlar
Adres değişiklikleri de dâhil olmak üzere Tarafların birbirlerine karşı işbu Sözleşme çerçevesinde
yapacakları her türlü bildirim, Sözleşme’de belirtilen adreslere yazılı olarak yapılacaktır. Tebligatlar
teslim edildikleri gün yapılmış kabul edilecektir. Taraflar, adres değişikliklerini birbirlerine en geç 7
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(yedi) iş günü içinde yazılı olarak bildireceklerdir. Yeni adres bildirilmediği takdirde eski adrese yapılan
tebligat ve yazışmalar geçerli kabul edilecektir. Türk Ticaret Kanunu’nun Madde 18/III hükmü saklıdır.
MADDE 13 - İhtilafların Çözümü
İşbu Sözleşme’den doğacak ihtilafların çözümünde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri
yetkilidir. İşbu sözleşme 13 maddeden oluşmaktadır. İşbu Sözleşme taraflarca
….. / ….. /2019 tarihinde bir asıl nüsha halinde imza altına alınmış olup. Sözleşmenin aslı Sponsor
Firmada kalacaktır.
IODL KONFERANSI

SPONSOR FİRMA : …………………………………………………

KONFERANS KURULU ADINA YETKİLİ

YETKİLİ KİŞİ : ………………………………………………………….

Prof. Dr. Volkan YÜZER

GÖREVİ : ………………………………………………………………..

[ İMZA – KAŞE]

[ İMZA – KAŞE ]
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