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FINE FOOD AUSTRALIA 2022 FUARI 
İİB (KUMİB) MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU 

TÜRKİYE STANDI KONSTRÜKSİYON VE DİZAYN ÇALIŞMASI 

( 05 - 08 EYLÜL 2022, MELBURN/AVUSTRALYA ) 

 

 

TARAFLAR: 

 

Bu Şartnamede teklif isteyen taraf İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği-KUMİB 

(BİRLİK olarak anılacaktır) teklif veren taraf ise İSTEKLİ olarak tanımlanmıştır. 

 

ŞARTNAMENİN KONUSU: 

 

 İşbu Şartnamenin konusu, milli katılım organizasyonu Birlik tarafından 05 – 08 Eylül 2022 

tarihleri arasında Melburn/Avustralya’da, Melbourne Convention & Exhibition Center, 

South Wharf ’da gerçekleştirilecek olan “FINE FOOD AUSTRALIA 2022” Fuarı’na 

ilişkin konstrüksiyon ve dekorasyon hizmetlerinin BİRLİK’in talimatları doğrultusunda 

İSTEKLİ tarafından gerçekleştirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. 

 

A. TEKNİK ŞARTNAME: 

 

I – TEMEL KONSTRÜKSİYON VE DEKORASYON İŞLERİ: 

 

Net Sergileme Alanı : 207 m2    
 

Stant Yerleşimi: EK’li genel plana göre (EK-1), Türk Pavyonu'nun stant inşaatı, gıda ürünleri 

sergileyecek firmaların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmalıdır. Milli katılım organizasyonu 

216 metrekarede alanda gerçekleştirilecek olup, Türk pavyonunun yerleşimi EK’tedir. (EK-2 ve 

EK-3) 
 

Standın Genel Görünümü: Türk Pavyonu'nun diğer ülke pavilyonları arasında ön plana çıkmasını 

ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması için farklı 

konstrüksiyon malzemeleri, çeşitli giydirmeler, ışıklandırma, tavandan asılı materyal, banner v.b. 

kullanılabilir. Tüm bu çalışmalar yapılırken T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Markası Logosunun 

Kullanımı ve Tanıtımına İlişkin Yönergesine (EK-4) uyulması gerekmektedir. Milli Katılım Fuar 

Stantları ve Türkiye logosu kullanım kılavuzu vb. bilgilere aşağıdaki linkten erişilebilir: 

Link: https://turkiyetanitimgrubu.org/tr/Home/Downloads  
 

Konstrüksiyon Ekipmanı: Temel konstrüksiyon malzemesi MDFveya suntalam olabilir ve metal, 

akrilik, pleksiglas, cam gibi dekoratif kombinasyonlar uygulanabilecektir. Ayrıca, yer döşemesinde 

kullanılacak malzemenin renk, kalite, çeşit ve birim fiyatları ($/m²) konusunda alternatif 

sunulacaktır. Zemin kaplamalarında ahşap, mdf, suntalam olarak adlandırılan yükseltilmiş platform 

veya rip halı şeklinde zemin kullanılacaktır. Öte yandan, yeterli aydınlatma düzeneği kurulurken 

modern spot/ışık tasarımlarından yararlanılabilir. Fuar alanında kullanılan elektrik, su bağlantılarına 

ilişkin teknik detaylara ihtiyaç duyulacağından dolayı Fuar İdaresi ile irtibata geçilmesi 

gerekebilecektir.  Elektrik, internet ve su bağlantısı kurulmasına ilişkin yapılması gereken 

başvurular ve teknik işler İSTEKLİ firmanın sorumluluğunda olup, oluşacak bedeller fatura 

karşılığı BİRLİK tarafından karşılanabilecektir veya İSTEKLİ tarafından oluşabilecek bedeller 

BİRLİK’e ayrıca faturalandırılabilecektir. 
 

Ek Malzeme: Konstrüksiyona konu ekipmanlar dışında gelebilecek talepler için ekstra malzeme 

fiyat listesinin teklife eklenmesi gerekmektedir. 
 

Konstrüksiyonun Avustralya dışında üretilmesi halinde Avustralya’ya nakliyesi sigortalı bir şekilde 

İSTEKLİ tarafından yapılacaktır.  

https://turkiyetanitimgrubu.org/tr/Home/Downloads
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II – KATILIMCI STANTLARI VE TÜRKİYE MARKASI STANDI İLE ORGANİZATÖR 

İNFO STANDI  

 

Katılımcı stantlarında, 

 

9 – 15 M2 STANT ALANI (STANDART MALZEMELER) 

 1 adet 70x70 cm masa (Masa taşınması kolay, yuvarlak, sağlam, temiz ve kaliteli plastik 

malzemeden beyaz veya cam olacaktır.) 

 4 adet sandalye (Sandalye taşınması kolay, sağlam, temiz ve kaliteli plastik malzemeden 

beyaz ve sandalye bacakları ahşap/metal olacaktır.) 

 2 adet 80x150 cm görsel poster (Stant duvarında veya depo odası kapısında yer alabilir.)  

 1 adet ışıklı görsel pano (80x150 cm) 

 1 adet raflı cam vitrin dolabı 80x260 cm (alt kısmında kapaklı dolap, üst kısmında 3 adet 

cam raf şeklinde) 

 1 adet vitrinli info bar (üst bölümü cam tezgâh, alt bölümü kilitli dolap şeklinde) 

 Her 1 metrelik duvar paneli için duvara monte edilmiş veya gömme şeklinde 3’lü cam raf 

sistemi (3 sıra 120x30 cm temperli kırılmaz cam raf 30 kg taşıma kapasiteli ve monteli 

olacaktır. Rafların montaj aparatları kırılmaya dayanıklı kaliteli malzeme olmasına dikkat 

edilecektir.) 

 1x1 m kilitli depo odası (içinde yeterli sayıda duvara monte elbise askıları, 1 adet çöp 

kovası, 1 adet 3’lü priz) 

 Aydınlatma: 3 adet büyük boy spot lamba (150 W) 

 1 adet ayaklı broşürlük 

 

18 – 21 M2 STANT ALANI (STANDART MALZEMELER) 

 2 adet 70x70 cm masa (Masa taşınması kolay, yuvarlak, sağlam, temiz ve kaliteli plastik 

malzemeden beyaz veya cam olacaktır.) 

 8 adet sandalye (Sandalye taşınması kolay, sağlam, temiz ve kaliteli plastik malzemeden 

beyaz ve sandalye bacakları ahşap/metal olacaktır.) 

 3 adet 80x150 cm görsel poster (Stant duvarında veya depo odası kapısında yer alabilir.)  

 1 adet ışıklı görsel pano (80x150 cm) 

 1 adet raflı cam vitrin dolabı 80x260 cm (alt kısmında kapaklı dolap, üst kısmında 3 adet 

cam raf şeklinde) 

 1 adet vitrinli info bar (üst bölümü cam tezgâh, alt bölümü kilitli dolap şeklinde) 

 Her 1 metrelik duvar paneli için duvara monte edilmiş veya gömme şeklinde 3’lü cam raf 

sistemi (3 sıra 120x30 cm temperli kırılmaz cam raf 30 kg taşıma kapasiteli ve monteli 
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olacaktır. Rafların montaj aparatları kırılmaya dayanıklı kaliteli malzeme olmasına dikkat 

edilecektir.) 

 1x2 m kilitli depo odası (içinde yeterli sayıda duvara monte elbise askıları, 1 adet çöp 

kovası, 1 adet 3’lü priz) 

 Aydınlatma: 3 adet büyük boy spot lamba (150 W) 

 1 adet ayaklı broşürlük 

 

BİRLİK INFO STANT ALANI (en az 18 en fazla 24 M2 olmak üzere) 

ve/veya  

TÜRKİYE MARKASI STANDI (en az 36 en fazla 48 M2 olmak üzere) 
 

Fine Food Australia 2022 Fuarı’nda kurulması planlanan Türkiye Markası Standı için Ticaret 

Bakanlığı’na başvurulmuş olup, söz konusu fuarda Türkiye Markası Standı’nın kurulması Ticaret 

Bakanlığı’nın uygunluğu akabinde kesinlik kazanacaktır.  

 

Türkiye Standında diğer stantlar arasında ön plana çıkaracak ve ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi 

sağlayacak özgün bir tasarım oluşturulması gerekmektedir. 

 

İSTEKLİ, BİRLİK'ın info standı’nın ayrıntılı çizimini hazırlayacaktır. Mutfak ve depolama alanı 

olarak kullanmak için info stantta ayrılmış bir alan yer alacaktır. 

 

Mutfak alanında ; Katılımcı firmalara catering hizmeti sunulabilecek, içerisinde elektrik, su 

bağlantısı ve lavabo, 1 adet buzdolabı, 1 çay makinesi,  1 kahve makinesi, 1 su ısıtıcısı, tekerlekli 

servis arabası, kullanışlı ve yeterli raflı 1 servis masası ve askılık bulunacaktır. 

 

İnfo-stant alanında ; yeteri kadar raf, 2 adet broşürlük, 2 adet bar taburesi, 1 adet oturma grubu, 2 

adet askılık, 2 adet çöp kutusu, yeterli büyüklükte kilitli depo alanı ve kilitlenebililir gözlere sahip 

info desk bulunacaktır. 

 

Fuar idaresinden alınacak izinlere istinaden Türk Pavyonu'na gelen ziyaretçileri çekmek ve 

pavyonun görünürlüğünü artırmak amacıyla tavandan asma banner sistemi kurulacak olup, 

bannerların üretimi, montajı ve demontajı sözleşme tutarına dahildir. 

 

Stant üzerine projeye uygun monte edilecek/asılacak olan alınlık/tüm görsel malzeme, slogan, logo 

ve baskıların tamamının bilgisayar çalışması BİRLİK tarafından oluşturularak İSTEKLİ'ye 

gönderilecek olup, bu grafiklerin yüksek kalitede baskısının yapılması ve baskı/üretim bedeli ile 

monte işlemleri İSTEKLİ tarafından yapılacaktır. Üretim/baskı bedelleri teklif tutarına dahildir. 

 

Tüm elektrik işleri İSTEKLİ tarafından yapılacak ve tüketim ve bağlantı ücretleri dışında elektriğin 

stant içi dağılımı ile ilgili ödemelerin tamamı İSTEKLİ tarafından üstlenecektir. Fuar süresince 

olası elektrik sorunlarını önlemek amacıyla İSTEKLİ tarafından bir teknik eleman 

görevlendirilecektir. 

 

Stantların kurulumu tamamlandıktan sonra Fuar öncesi tüm stantların temizliği İSTEKLİ tarafından 

yapılacak olup, fuar esnasınca belirli aralıklarla stantların temizliği gerçekleştirilecektir. 

 

Proje tamamlanıp fuar öncesi teslim edilirken temiz bir şekilde teslim edilecektir.  
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BİRLİK standına su sebili ve damacana su tedarik edilmesi planlanmaktadır. Bunların 

Avustralya'da, fuar süresince tedarikinden İSTEKLİ sorumludur. Ön onay alınmak koşulu ile 

tedarik edilen suların ödemesi BİRLİK tarafından yapılacaktır. 

 

İSTEKLİ, katılımcı firmalara göndermek üzere "Stand Tasarım Onay Formu ve Standart Ekstra 

Malzeme Formu" hazırlamak zorundadır. İSTEKLİ tüm bu formları eksiksiz olarak toplayacak ve 

stantlara son şeklini verecektir. İSTEKLİ'nin stantların son halini gösteren tasarım ile beraber , tüm 

katılımcı firmalardan damgalanmış ve imzalanmış olarak aldığı formları 22 Ağustos 2022'e kadar 

BİRLİK'E teslim etmesi gerelidir. 

 

Ayrıca, Fuar Yönetimi'nin ilgili birimlerinden alınan proje onayları, fuarın açılmasından en az 20 

gün önce BİRLİK'e sunulacaktır. 

 

Katılımcı stant alanlarında kullanılan tüm dondurucular İSTEKLİ tarafından sağlanacak ve 

masraflar katılımcı firma tarafından karşılanacaktır. 

 

B.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI: 

 

İşbu Şartname konusu hizmet kapsamında İSTEKLİ tarafından üretilmiş veya oluşturulmuş her 

türlü tasarım, proje ve materyalin basma, yayma, çoğaltma, kopyalama, dağıtma, işaret, ses ve/veya 

görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, işleme, her türlü ekleme ve değişiklik yapma, 

kullanma hakları da dahil olmak üzere tüm fikri sınai mülkiyet hakları BİRLİK’e aittir. İSTEKLİ 

tarafından telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Söz 

konusu fikri hakların herhangi bir sebeple kendiliğinden BİRLİK’e geçmediği durumlarda, 

İSTEKLİ bu hakları BİRLİK’e ücretsiz ve gayri kabili rücu olarak devredecektir. İSTEKLİ 

tarafından üretilen veya oluşturulan tasarım, proje ve materyallerle ilgili olarak 3. kişiler tarafından 

fikri ve sınai haklar yönünden yapılacak her türlü başvuru ve tazminat taleplerinden İSTEKLİ 

sorumludur. 

 

 

C. MALİ HUSUSLAR: 

 

Teklif, işin performansını, işin yürütülmesi için gerekli tüm maliyetleri, tüm vergileri, harçları ve 

personel maliyetlerini içermelidir. 

 

Teklifte belirtilecek proje bedeli detaylı bir şekilde verilecektir. Kimi özelliklerin opsiyonel bir 

şekilde sunulması tercih nedeni olacaktır. 

 

Teklifin BİRLİK tarafından kabul edilmesi ve BİRLİK ve İSTEKLİ’nin işbu Şartnamede yer alan 

tüm şartlar üzerinde mutabık olunması ile ve sözleşme imzalanmasından sonra ödeme şartları 

aşağıdaki gibi olacaktır. BİRLİK tarafından imzalanacak olan sözleşmede açıkça belirtilenden 

başka herhangi bir şekilde fiyat ayarlanmayacaktır. 

 

Tarafların sözleşmenin imzalanmasını müteakip 15 gün içinde ödemenin % 25‘i, sözleşme 

imzalandıktan sonra hizmet bedeli tutarındaki teminat çekinin firma tarafından BİRLİK’e 

verilmesine müteakip 

 

Ödemenin %25’i stant konstrüksiyon malzemelerinin İSTEKLİ firma tarafından Avustralya’ya 

nakliyesi tarihinden önce olmak üzere  

 

Ödemenin %25’i fuar başlangıç tarihinden önce olmak üzere  
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Kalan ödemenin %25’i, şartnamenin şartlarına ve sözleşmeye ve zamana uygun olarak hizmetlerin 

tamamen yerine getirilmesi koşuluyla fuarın bitiminden 15 gün sonra ödemelerin  

 

banka havalesi yoluyla yapılacaktır. 

 

D – CEZAİ HUSUSLAR: 

 

İSTEKLİ, Fine Food Australia 2022 Fuarı Türkiye pavilyonunun stant inşası ve dekorasyonuna 

ilişkin tüm hizmet ve yükümlülüklerini ve tüm standların inşasını da 04 Eylül 2022 Pazar günü saat 

18:00’e kadar yerine getirecektir. Fuardan 1 gün önce ise katılımcı firmaların değişiklik talepleri 

uygulanacaktır. Firma en geç bu tarihe kadar stantları projeye ve sözleşmede belirlenen 

yükümlülüklerine uygun olarak BİRLİK’e teslim edecektir. 

İSTEKLİ anılan hizmet ve yükümlülükleri mücbir sebepler hariç olmak üzere belirtilen zaman 

içerisinde yerine getirememesi ve stantları teslim edememesi durumunda, bu projenin toplam 

maliyetine göre Sözleşme ile kararlaştırılacak bir ceza ödeyecektir. Öte yandan teklifteki proje ile 

uygulama arasında farklılık olması durumunda hiçbir ihtara gerek olmaksızın her bir farklılık ve 

eksiklik için sözleşme tutarının %10'u oranında ceza uygulanarak ödenecek tutardan düşülecektir. 

 

İSTEKLİ'nin ihmali ya da kusuru dolayısıyla söz konusu fuara iştirak edilememesi halinde, 

İSTEKLİ, fuara iştirak etmek amacıyla yapılan tüm masrafları (hem BİRLİK’in, hem firmaların) 

tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. Pavilyon inşaatı ve fuar süresince fuar alanında gerek 

İSTEKLİ'nin veya BİRLİK'in çalışanlarının ve gerekse katılımcıların veya 3. kişilerin veya 

katılımcılara ait ürünlerin uğradığı kaza ve hasarlardan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. 

 

E – GENEL HUSUSLAR: 

 

İSTEKLİ'NİN uluslararası fuarlarda ulusal stant konstrüksiyonu tecrübesi olması tercih nedeni 

olacaktır. Tasarım çizimleri ve fiyatlandırmalarına ek olarak daha önce gerçekleştirilen stant 

konstrüksiyonlarına ilişkin referanslar ve fotoğraflar da teklife eklenecektir. 

 

Teklif edilen proje, hizmetlerin gerçekleştirilmesi, montaj ve demontaj için her türlü işçilik 

hizmetini kapsayacaktır. Hizmetlerin ifasında görev alacak tüm çalışanların yol, konaklama, yemek, 

sigorta giderleri ve diğer tüm giderleri, iş ve sosyal güvenlik hukuku mevzuatından doğan tüm 

işçilik hak ve yükümlülükleri v.b İSTEKLİ tarafından karşılanacak olup, fuar süresince ortaya 

çıkabilecek teknik yardım taleplerini karşılamak üzere ayrıca en az 3 teknik eleman tahsis 

edilecektir. 

 

İSTEKLİ, fuar idaresi tarafından belirlenecek genel ve teknik koşullara uymakla, Projeye ilişkin 

gerekli teknik hesaplamaları ve ölçümleri yapmakla yükümlüdür. İSTEKLİ sorumluluğunda olan 

konularla ilgili olarak fuar idaresinin keseceği herhangi bir ceza, yaptırım veya tazminat 

İSTEKLİ’nin sorumluluğundadır. 

 

Türkiye Pavyonu’nıun ölçümlendirilmiş projesini onay almak üzere Fuar İdaresine göndermek 

İSTEKLİ'nin sorumluluğundadır. 

 

Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen 

bütün koşullar yer alacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra, şartnamede yer alan tüm şart 

ve hükümleri yansıtan ve her iki tarafça da bağlayıcı olan bir sözleşme İSTEKLİ ile imzalanacaktır. 

 

Sözleşmenin yapılmasını takiben 5 gün içinde İSTEKLİ, sözleşme miktarının %20’si oranında 

teminat çekini BİRLİK’e vermekle yükümlüdür. Sözleşme kapsamındaki tüm iş ve hizmetlerin 

sözleşmeye uygun olarak eksiksiz tamamlanması halinde Teminat İSTEKLİ’ye fuarın sonunda geri 

verilecektir. İSTEKLİ’nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini Sözleşme’ye uygun olarak 
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yerine getirmemesi veya Sözleşmede belirtildiği üzere İSTEKLİ’nin BİRLİĞİ tazmin etmesi 

gerektiği bir durumda, BİRLİK söz konusu Teminat’ı nakde çevirme hakkına sahiptir. 

 

Konstrüksiyon teklifi son gönderim tarihi: Teklif, 03.06.2022 Cuma günü mesai saati bitimine 

kadar kapalı zarf usulü gönderilecektir Bu tarihten sonra tarafımıza ulaşan veya şartnameye 

uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

 

 Teklif İçeriği: 

 

1. Genel Kuşbakışı Plan (A3-fotoblok) 

2. Perspektif Görünüş (A3-fotoblok) 

3. Örnek Stand Detay Görünüm (A3-fotoblok) 

4. Türkiye Markası Standı ve/veya Organizatör info stant ve mutfak alanları detaylı 

teknik çizimi 

5. Stant ışıklandırma önerileri ve detaylı çizimi 

6. Kullanılacak malzemelere ilişkin örnekler (tercihen A3 bir karton veya fotoblok 

üzerine yapıştırılmış şekilde) 

7. Detaylı Maliyet Analizi 

8. Fuar alanına nakliye gönderim tarihi, fuar alanına giriş ve stant teslimine kadar olan 

sürecin iş planı 

9. Referanslar ve Fotoğraflar 

 Tekliflerin kargo ile gönderileceği adres:  

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İİB) Fındık - Kurumeyve Koordinasyon 

Şubesi: Yenibosna Merkez Mah. Sanayi Cad. No: 3 Dış Ticaret Kompleksi C Blok 34196, 

Bahçelievler / İSTANBUL 

 

      İİB İletişim Bilgileri: 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel 

Sekreterliği 

Fındık - Kurumeyve Birlikleri 

Koordinasyon Şubesi 

Yenibosna Merkez Mah.  Sanayi Cad.  

No: 3 Dış Ticaret Kompleksi C Blok  

34196 Yenibosna, Bahçelievler / İST.  

      Tel: 0-212-454 05 00 

      Faks: 0-212-454 05 01 -02 

      Web: www.kumib.org 

      E-Mail: kurumeyve@iib.org.tr 

 

         Fuar İdaresi İletişim Bilgileri: 

         Diversified Communications Australia 

         Level 5, 636 St Kilda Road Melbourne                                          

         Tel:  03 9261 4512 

         Fax:  03 9261 4545 

         Web: www.divcom.net.au  

                  www.finefood.com.au 

         İlgili Kişi: Andrew Lawson 

         (Event Manager) 

          E-Mail: alawson@divcom.net.au  

         Tel:  +61 413 247 533 

 

http://www.iib.org.tr/
http://www.divcom.net.au/
mailto:alawson@divcom.net.au

