
 

 

 

 

ONLINE UYANIŞ FESTİVALİ “ÖNCE SAĞLIK” KATILIM SÖZLEŞMESİ 

1.  İş bu sözleşme, bir tarafta tebligat  adresi …….. olan Necla AYBER (Festival Düzenleyicisi 
olarak geçecek, NEVA olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta tebligat adresi ………… 
…….…….…. arasında, aşağıdaki şartlar çerçevesinde yapılan Online Uyanış Festivali 
“Önce Sağlık” Katılım Sözleşmesi’dir. 

2. NEVA  tarafından 11-12-13 Haziran 2021 tarihlerinde düzenlenecek ONLINE UYANIŞ 
FESTİVALİNE İLİŞKİN KATILIM Sözleşmesinde belirtilen şartlara uymayı taahhüt eden 
Festival Katılımcı talebi, FESTİVAL DÜZENLEYİCİSİ tarafından aşağıda belirtilen 
sözleşme şartları çerçevesinde kabul edilmiştir. 

SÖZLEŞME ŞARTLARI 

1- FESTİVAL DÜZENLEYİCİSİ tarafından Katılımcıya, online festival alanına ilişkin 
olarak  aşağıda belirtilen paketler sunulmuştur.  

A-Standart Paket : 
Ücreti:  500 TL + KDV 
 
İçindekiler : 
-Logo (240x230px) 
-Hakkında Bilgi (600 karakteri geçmeyecek) 
-Büyük tanıtım alanı (Banner 1024 x 300 px) 
-En altta İletişim bilgisi Sosyal  Medya hesapları (maksimum 3 adet) 

Örn: https://www.onubanasor.com/paketler/standartpaket/ 

B-Gümüş Paket 
Ücreti : 750 TL + KDV 
 
İçindekiler : 
- Logo (240 x 230 px) 
- Hakkında Bilgi ( 600 karakteri geçmeyecek) 
- Büyük tanıtım alanı (Banner 1024 x300 px)  + 4 Ekstra resim (241 x 241 px) 
- En altta İletişim bilgisi Sosyal Medya hesapları (maksimum 3 adet) 
- Video (YouTube) 
- Harita-Kroki (Google-maps) 
- Whatsapp iletişim butonu  

Örn: https://www.onubanasor.com/paketler/gumuspaket/ 



C-Altın Paket 
Ücreti: 1000 TL + (KDV) 
 
İçindekiler : 
- Logo (240x230px) 
- Hakkında Bilgi ( 500 karakteri geçmeyecek) 
- Büyük tanıtım alanı (Banner 1024x300 px) + 8 Ekstra resim (241x241 px) 
- En altta İletişim bilgisi Sosyal Medya hesapları (maksimum 3 adet) 
- Video (YouTube) 
- Harita-Kroki (Google-maps) 
- Whatsapp iletişim butonu 
- Kazanma Oyunu 
- Sipariş Bilgi Formu 
- Satış kanalları  

Örn: https://www.onubanasor.com/paketler/altinpaket/ 

D. Konferans / Konuşmacı Paketi : 300 TL + KDV 

İçindekiler : 
-Logo (240 x 230 px) 
-Hakkında Bilgi (600 karakteri geçmeyecek) 
-Büyük tanıtım alanı (Banner 1024 x 300 px) 
-En altta İletişim bilgisi Sosyal  Medya hesapları (maksimum 3 adet) 

Örn: https://www.onubanasor.com/paketler/cv/ 
 
2-   Ücretli konuşma, grup çalışması, bireysel seanslar  ZOOM ve YouTube üzerinden yapılacak. 
Alınacak tutar Konuşmacı ve Festival Düzenleyici arasında %50 paylaşımlı olacaktır. Bireysel 
danışmanlıklarda %40 Festival Düzenleyici, %60 Danışman paylaşımlı olacaktır. 

3- Taraflar arasında imzalanacak iş bu sözleşmede, Katılımcı tarafından seçilen paket bilgileri 
aşağıdaki şekilde doldurularak, Festival düzenleyicisine imzalı olarak sunacaktır. 

Katılımcının Adı ve / veya Unvanı: 
Talep ettiğiniz Paket : 
Adres:  

 

 

GSM:            Tel:  

Web Sitesi:       Eposta:  

Vergi Dairesi ve Vergi Numarası (varsa): 

 



Belgeyi Dolduran Yetkilinin: 

Adı Soyadı:       Tel. No:  

 
KATILIMCI, 12-13 Haziran  2021 tarihlerinde ( 2 Gün) düzenlenecek ONLINE UYANIŞ 
FESTİVALİ ’ne katılımcı olarak katılmayı onaylar ve Festivale katılım koşullarını ve ilgili Festival 
Katılım Sözleşmesi ve eklerinde yazılı hususları ve yükümlülükleri peşinen kabul eder.  

4- Ödeme Şekli 

KATILIMCI, Toplam Tutar hanesinde belirtilen tutarı, sözleşmeyi imzaladığı tarihten 
itibaren üç iş günü içinde,  aşağıda belirtilen Necla AYBER banka hesabına Havale / EFT olarak 
gönderecektir. 

Necla Ayber 

IBAN: TR34 0011 1000 0000 0099 2223 60 

Banka adı: QNB Finansbank 
 
Süresinde yapılmayan ödemeler için, katılımcı bütün haklarını KAYBEDER, yaptığı peşinat 
ödemeleri iade edilmez, festivale katılımcı olarak katılamaz.  

5- Katılımcı kendi iradesi ile Festivale katılmayı tercih etmemesi durumunda Festival tarihinden 10 
gün öncesine kadar düzenleyici firmaya bu durumunu yazılı olarak bildirmesi halinde, kendisinden  
stant kiralaması için alınan toplam bedelin, KDV hariç tutarının  % 30 eksiği kendisine ödenir. 

6- Katılımcı Festivalde sergileyeceği ürün ve hizmetlerin hiçbir biçimde TC Yasalarına aykırı 
unsurlar taşımadığı garantisini verir. Bütün sorumluluğun tamamıyla kendisinde olduğunu beyan 
eder. Festival Düzenleyici bu maddeye aykırı durumlar için dava edilemez, davada taraf olamaz, 
kesilebilecek cezalardan muaf tutulacaktır. Katılımcı olarak festivalde yer alacak kişiler yasal olarak 
aranan şahıslar olamaz. 

7- NEVA tarafından, katılımcı ve/veya eğitmenden onay alınarak, önceden bildirilmiş tarihte eğitim 
vermek üzere hazır bulunacağının duyurumu çeşitli bildirim vasıtalarıyla kamuya ilan edildiğinden, 
bu konuda NEVA ile iş birliği içinde çalışmak, mücbir nedenler dışında, belirli gün ve saatte, Online 
Zoom ya da YouTube da hazır bulunmak, Eğitmenin ve etkinlik katılımcısının sorumluluğundadır. 
Bu nedenle, NEVA’nın böyle bir durum nedeniyle uğrayabileceği mücbir neden dışındaki her türlü 
zarardan EĞİTMEN sorumludur. Ancak, mücbir nedenin karşılıklı olarak vukua gelmesi ve her iki 
tarafı da mağdur etmesi halinde,  

a-NEVA, katılımcının etkinlik ve/veya seminerinin organizasyonunu ileriki bir tarihte 
gerçekleşeceğini taahhüt etmesi durumunda, katılımcıdan veya eğitimciden peşin olarak aldığı ücreti 
iade etmez.  



 b-NEVA taahhüt ettiği semineri olağanüstü haller dışında bir nedenle gerçekleştirememesi 
halinde, katılımcıdan peşin olarak aldığı ücreti, peşin olarak aldığı tarihten itibaren işleyecek yasal 
faizi ile birlikte ödemeyi taahhüt eder. 

8- Katılımcı, sanal platformda teşhir ettiği ürünlerin patent, lisans ve marka hakkı dâhil olmak üzere 
her türlü fikri ve sınaî hakların mülkiyetinin kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 
Ayrıca, söz konusu ürünler ile ilgili 3. şahıslar tarafından Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 
kapsamında yapılacak başvurulardan ve tazminat taleplerinden FESTİVAL DÜZENLEYİCİSİ 
sorumlu değildir. Bu başvuru ve tazminat taleplerinden Katılımcı sorumludur. 

9- Katılımcı, Festivale herhangi bir nedenden dolayı katılmama durumunda iptal ve iade koşullarını 
iş bu sözleşmede belirlenen şartlarda  kabul ettiğini beyan eder 

10- Sözleşmesi tamamlanan Katılımcılar Festivale katılımlarını medya kanallarından duyurabilir. Bu 
duyurularda Festival Logosunu kullanmalıdırlar. 

11-İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda münhasıran Ankara Mahkemeleri ve İcra 
Daireleri yetkilidir. 

12- Tarafların sözleşmede tebligat adreslerine yapılan tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. 
Adres değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirilmediği takdirde hüküm ifade etmeyecektir. 

13- İşbu sözleşme 13 madde ve 4 sahifeden ibaret olup, iki nüsha halinde, taraflar arasında akit 
serbestliği ve irade özerkliği içerisinde tanzim ve imza edilmiştir. Bir nüshası Katılımcıya verilir, 
diğer nüshası FESTİVAL DÜZENLEYİCİ’de kalır. Sözleşmeden doğan damga vergisi ve benzeri 
mali yükümlülükler Katılımcı tarafından karşılanacaktır. 

 
   Katılımcı                                     Necla AYBER 

Kaşe İmza                                                                                                Kaşe İmza 

 


