
33. İZZET BAYSAL ŞÜKRAN GÜNLERİ  

TAAHHÜTNAME 

1. Stant alanları ve yerleşim planı organizasyon komitesi tarafından başvuru sırası ve toplumsal 

fayda gözetilerek yapılacak değerlendirme sonucu belirlenecektir. 

2. Stant alanlarında yapılacak tüm faaliyetler ve dağıtılacak malzeme örnekleri (broşür, kitap vb) 

organizasyon komitesine yazılı olarak bildirilecektir. Organizasyon kuruluna bildirilmeyen 

malzemelerin dağıtımına izin verilmeyecektir. 

3. Stant alanında tanıtım için bilgisayar, projeksiyon cihazı vb. kullanılabilecektir. Ancak görüntü 

ve sesler diğer stant alanındaki akışı, düzeni etkilemeyecek şekilde konumlandırılmalıdır. 

4. Tüm katılımcılara talep ve imkanlar ölçüsünde stant alanı ve çadır sağlanacak olup, masa ve 

sandalye gibi ekipmanların temini katılımcılara aittir. Stant alanında yer alan eşyaların 

kaybolması veya çalınması katılımcı sorumluluğundadır. 

5. Stant alanları herhangi bir şekilde kiralanamaz ve bir başka kurum/kuruluşa devredilemez. 

Stant açmaktan vazgeçen kurum/kuruluşlar, en az 3 iş günü öncesinde organizasyon 

komitesine bilgi vermekle yükümlüdür. 

6. Stantlar 12-13 Mayıs 2022 tarihinde 10.00 – 18.00 saatleri arasında hazır bulundurulmalıdır. 

Bu tarih ve saatler dışında herhangi bir malzeme taşınması ve kurulum işlemine izin 

verilmeyecektir.  

7. Stantlarda yığılmayı önleyecek şekilde önlem alınması ve sosyal mesafe kurallarının 

uygulanması katılımcı sorumluluğundadır.  

8. Stantlarda Bolu ve ilçelerimize ait kültürel ve turistik değerlerin, yöresel ürünlerin ve el 

sanatlarının tanıtılması, sergilenmesi gibi etkinliklere yer verilecektir. Stantlarda dağıtılacak 

tüm tanıtım materyalleri Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın ilgili mevzuatlarına 

uygun olacaktır. 

9. Gıda satışı yapmak isteyen kurum/kuruluşlar Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı/onaylı 

işletme belgesini organizasyon komitesine ibraz etmeli ve etkinlik süresince stant alanında 

bulundurmalıdır. 

10. Halk sağlığının korunması kapsamında stantlarda hiçbir koşulda gıda işleme, pişirme, 

hazırlama vb. faaliyetlere izin verilmeyecektir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı İşletme 

Kayıt/Onay Belgesi bulunan kurum/kuruluşlarca satışı yapılmak istenen gıdaların ambalajlı ve 

etiketli olması zorunlu olup, açıkta gıda satışı kesinlikle yasaktır. 

11. Gıdaların etiket bilgilerinde mutlaka STT/TETT ve alerjen bildirimi yer almalıdır. Olası gıda 

zehirlenmelerinde tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Soğuk ortamda muhafaza edilmesi 

gereken gıdalar (süt ürünleri, et ürünleri vs) başta olmak üzere tüm gıdalar gıda güvenliğine 

uygun koşullarda saklanmalı ve sunulmalıdır. 

12. Katılımcı tanıtımlarını kendi stant alanı içerisinde yapmak durumundadır. Stant alanı dışında 

maskot dolaştırmak, broşür dağıtmak ve satış yapmak yasaktır. Bunun dışında yapılacak 

aktiviteler, organizasyon komitesinin iznine tabiidir. 

13. Stantlarda yapılacak gösteriler ve müzik yayınları çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde 

olmalıdır. 

14. Etkinlik süresince, stantlarda siyasi, din, dil, ırk, etnik köken, milliyet, cinsiyet ayırımı içeren 

tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunulmamalı; rahatsızlık, uygunsuzluk, gürültülü davranış, 

herhangi bir şahsa veya mülke zarar verecek şekilde davranılmaması gerekmektedir. 

15. Stant alanları etkinlik süresince temiz tutulmalı ve etkinlik sonrası alanda herhangi bir çöp 

bırakılmamalıdır. 



16. Organizasyon komitesinin gerekli gördüğü durumlarda iletişime geçebilmesi için stant 

taleplerinde, stantta bulunacak kişi veya kurum/kuruluş temsilcisinin telefon numaraları talep 

dilekçesinde belirtilmelidir. 

17. Yukarıda belirtilen kuralların ve onaylanan stant aktivitelerinin dışında, her türlü etkinliğe 

karşı, organizasyon komitesinin gerekli tüm önlemleri uygulama hakkı olacaktır. 

18. Katılımcılar, 33.İzzet Baysal Şükran Günleri organizasyon komitesi tarafından belirtilen stant 

kurallarına uymakla yükümlüdür. 

19. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddesi ve Bolu Belediye Başkanlığı’nın Kabahatler 

Talimnamesi’ne göre yukarıdaki kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. 

                                                                                                                                                                                

 

 

İletişim: Seçil YAMAN 
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