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Web sitemizden, diğer online mecralardan (Biletino) veya kiosk / elçiler üzerinden bilet aldığınız veya davetiye ile geldiğiniz taktirde; 
Aşağıdaki yazılı şartlar, politikalar ve kuralları önceden anlamış ve koşulsuz kabul etmiş sayılırsınız. 

İçerik; 
1 – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma (KVKK) 
2 – Gizlilik Bildirimi 
3 – Mesafeli Satış Sözleşmesi ve İptal / İade Koşulları  
4 – Neon Etkinlik ve Transfer Kuralları ve Sözleşmesi 

1 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Bildirimi (KVKK) 

Bu Aydınlatma Bildirimi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ile düzenlenen gerçek kişilerin “Kişisel Verilerinin” 
işlenmesi ve aktarılması kapsamında hazırlanmıştır. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her 
türlü güncel bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir.  
 
Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent No : 2018/74060”) 
olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanun”) 
uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini engellemek ve kişisel verilerinizin 
güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi için gerekli güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla mümkün olan teknolojik imkânlar dâhilinde ilgili 
teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri 
bilgilendirmek istiyoruz. 

Veri Sorumlusu 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” olarak Cihangir Taştı Etkinlik 
ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent No : 2018/74060”) tarafından aşağıda 
açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir. 

a) Hangi Kişisel Verilerin Hangi Yollarla İşleneceği 

Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent No : 2018/74060”) 
ve markalarının hizmet ve ürünlerinden faydalanmanız çerçevesinde dijital ve fiziksel platformlar üzerinden; internet sitelerimiz gibi satış 
kanallarımız ve sosyal medya gibi vasıtalar ile aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir: 

· İsim, soy isim, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz, 
· Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim verileriniz, 
· Satın aldığınız bilet ve hizmetlerimize ilişkin ödeme bilgileriniz, 
· Talep ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz, 
· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz, 

b) Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşleneceği 

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz; 
· Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla iletişim ve bilgilendirme, 
· Size özel kampanyalar ve hizmet/ürünlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik 
ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi, 
· Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine 
getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi, 
· Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması, 
· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen 
bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, 
· Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin 
paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar ile işlenebilecektir. 

Ayrıca, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı 
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan 
yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz 
işlenebilecek, Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent No : 
2018/74060”)’ye ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda 
muhafaza altında tutulabilecektir. 



c) Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabileceği 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla; 
· Hizmetinden faydalandığımız ve iş birliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, 
· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar, 
· Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, 

d) Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri 
Kişisel verileriniz, Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent No 
: 2018/74060”)’nin; gerek ürün ve hizmetlerini sunulması, gerekse kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir 
şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu, ilkelere tam uyumluluk ile 
işlenmektedir. 

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız 
Kanun kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel 
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel 
verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların 
düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda 
aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması 
hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. 

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir 
yöntem belirlemediğinden, başvurunuz, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede 
Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller 
açıklanmaktadır. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan 
kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi bu sözleşmenin en sonundaki başvuru formunu doldurarak 
formun imzalı bir nüshasını Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – 
Patent No : 2018/74060”) - Adres: FSM Bul. No 1 / 9 Fethiye Mh. Nilüfer / BURSA kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden 
iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@neonfestival.com 
adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu 
aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. 

2- Gizlilik Bildirimi ; 

Neon Festival site ziyaretçilerinin kişisel bilgilerinin gizliliğine saygı gösterir. Sitede gezinirken iletişime geçmek, danışmak veya teklif 
almak amacıyla bilerek ve isteyerek verdiğiniz kişisel bilgiler dışında bilgilerinizi toplamaz. Sizden alınan kişisel bilgiler de sizinle irtibata 
geçmek ve teklif iletmek amacıyla kullanılacaktır. Neon Festival hiçbir şekilde bu bilgileri üçüncü şahıs ve firmalar ile paylaşmayacağını 
kabul ve taahhüt eder. 
Neon Festival, şu anda ziyaret ettiğiniz web sitesi ile ayrıca istatistiksel olarak site ziyaretlerini, toplam ziyaret sayısını, sitenin her bir 
sayfasını ziyaret edenlerin sayısını, ziyaretçilerin Internet servis sağlayıcılarının alan adlarını takip eder. Bu süreçte hiçbir kişisel bilgi 
kullanılmamaktadır. 
Neon Festival bilet satış sayfasında "çerez" (cookie) kullanılmaktadır. Bir web sitesine girdiğinizde, sunucunun tarayıcınıza verdiği 
simgeye "çerez" (cookie) adı verilir. Çerezler çok çeşitli tür veri depo edebilirler. Çerezler bir sitenin işlevselliğini arttırır ve size sitenin 
kullanımını daha doğru incelememizde yardımcı olur. Sizin açık izniniz olmadıkça çerezler asla kişisel bilgi toplamaz. 
Neon Festival site kullanımız veya bilet alımı gerçekleştirirken bıraktığınız kişisel bilgilerinizi hukuki zorunluluklar dışında bilet satın alımı 
gerçekleştirdiğiniz firmalar hariç 3. şahıslarla paylaşmamakta ve kişisel bilgi gizliliğini korumayı kendine görev edinmiştir. 

 



3 – Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Bilet – İptal / İade Kuralları 

Madde 1- Taraflar 
1.1. “Sağlayıcı” ya da “Neon Festival” ya da “namına ve hesabına satış yapan diğer firmalar / kimseler.” 
Ticaret Unvanı: Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent No : 
2018/74060”) 
Adresi: FSM Bul. No 1 / 9 Fethiye Mh. Nilüfer / Bursa 
Telefon: 0535 304 33 22  
Eposta: info@neonfestival.net 
1.2. “Alıcı” Neon Festival’den satın alma işlemi yapan kişidir.  
 
Madde 2- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 
2.1. İşbu abonelik sözleşmesinin konusu, Alıcının Sağlayıcıya ait http://www.neonfestival.net internet sitesinden elektronik 
ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışına ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketi cinin 
Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin 
belirlenmesinden ibarettir. 
2.2. Taraflar, http://www.neonfestival.net sitesinde yer alan ön bilgilendirmenin ve kullanım şartlarının bu sözleşmenin ayrılmaz 
parçaları olduğunu kabul ve beyan ederler. 
 
Madde 3- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  
3.1. Elektronik ortamdan alınan hizmetin açıklaması, satış bedeli, ödeme şekli ve fatura bilgileri Site’de gösterildiği gibi olup 
bunlar Alıcı’ya e-posta ile de gönderilecektir. Söz konusu bilgilerden Alıcı’nın beyan ettiklerinin doğru ve eksiksiz olduğu, Alıcı  
tarafından gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt edilir.  
3.2. Bu bilgilerin doğru olmaması veya eksik olması sebebiyle sözleşme tarafları ya da üçüncü şahıslar nezdinde doğacak her 
neviden zarardan ve oluşabilecek her türlü mesuliyetten Alıcı sorumlu  olacaktır. 
3.3. Hizmet bedeline ilişkin fatura işbu sözleşmeye taraf olan Alıcı adına düzenlenir.  
3.4. Alıcı, Sağlayıcının; unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin nitelikleri, vergiler dahil o lmak 
üzere satış fiyatı, ödeme şekli ve masrafları ve şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar başta olmak üzere sözleşme 
kapsamında gereken tüm bilgiler hakkında açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektron ik 
ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 
3.5. Alıcının, sipariş vermesi ve Sağlayıcının onaylamasıyla birlikte Alıcı kararlaştırılan ödeme şekliyle belirlenen ücreti ödeme kle 
yükümlüdür. 
3.6. Alıcı tarafından Sağlayıcıdan alınabilecek hizmetler Neon Festival kuponu (Neon Festival Coin bundan sonra “Neon Festival 
kupon” olarak anılacaktır.) veya bilettir. Bilet, Organizatörler ya da İşletmeler tarafından düzenlenen özel etkinlik, içecek , konser 
ve partilere ya da Neon Festival tarafından belirtilen diğer etkinliklere (bundan böyle tamamı “Etkinlik” şeklinde adlandırılacaktır) 
katılabilmek için kullanılabilen belgedir. Neon Festival kuponu ise Alıcı tarafından Neon Festival ile anlaşmalı İşletmeler y a da 
Organizatörler tarafından düzenlenen Etkinliklere ücretsiz katılabilme ya da Etkinliklerde (her Etkinlik için belirtilen özel şartlar 
kapsamında) ücretsiz içecek alabilme şeklinde kullanabilecektir. Neon Festival kuponu alan Alıcılar, Premium Üye sıfatı 
kazanmaktadır. Neon Festival kuponları belirli sayılarda paketler olarak satılmaktadır. Paketlerin içereceği kupon sayısı ile 
ücretleri Site üzerinden ilan edilmektedir. Neon Festival kuponların kullanımı konusunda içecek alabilme ya da Etkinliklere ü cretsiz 
girebilme haricinde yeni seçenekler de belirleme hakkına sahiptir. 
3.7. Alıcı tarafından satın alınan Neon Festival Kuponları Neon Festival ticari faaliyetlerini sürdürdüğü sürece en fazla 30(otuz)  
gün için geçerlidir. Alıcı bir Etkinlik için Neon Festival kuponunu kullanırsa  aynı etkinlik için ikinci kez kupon kullanamaz. 
3.8. Alıcı, satın aldığı üyeliği sadece kendisi için kullanabilir, üyeliğini ya da kuponlarını kullanma hakkını üçüncü bir kişiye 
devredemez. Alıcı üyeliği ile ticari amaç güdemez. Üyeliğin üçüncü bir kiş i tarafından kullanılması ve aynı kişinin farklı sosyal 
medya hesapları üzerinden ikinci bir üyelik aldığının tespiti halinde Sağlayıcının, Alıcının üyeliğini dondurma ve/veya sözle şmeyi 
feshederek (herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın) üyeliğini iptal etme hakkı saklıdır. 
3.9. Sağlayıcı, Site dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri, Neon Festival Premium üyeliğinin geçerli olduğu ayrıcalıklı mekânlar 
listesi de dahil olmak üzere, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, her zaman  değiştirebilir ve kaldırabilir. 
3.10. Alıcı, Sağlayıcının, Alıcının üyeliğini haklı bir sebeple dondurduğu ve/veya sözleşmeyi feshederek iptal ettiği durumlarda 
mevzuatın elverdiği ölçüde ücret iadesi yapılmayacağını kabul eder.  
3.11. Sağlayıcı, Alıcının sözleşme ile yazılı olarak beyan ettiği yaşın doğru olduğunu kabul etmektedir. Sağlayıcı ihtiyaç duyması 
halinde Alıcının yaşını doğrulamak için Alıcıdan belge talep edebilir. Alıcının yaşını yanlış beyan etmiş olması halinde, Sat ıcının bu 
Sözleşmeyi derhal feshetme ve Alıcıya tanımlı tüm kuponları veya biletleri iptal etme hakkı bulunmaktadır.   
3.12. Etkinlikler, İşletmeler (bar, pub, kafe veya bunun gibi anlaşmalı mekânlar) ya da Organizatörler (organizasyonu yapan 
anlaşmalı şahıslar) tarafından düzenlenmektedir. Bu kapsamda Neon Festival’in rolü sadece Etkinliklerde kullanılabilecek 
kuponları veya biletleri sağlamaktır. Bu nedenle Neon Festival Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde 
aracı hizmet sağlayıcı olarak kabul edilmektedir. Etkinliklerde yaşanabilecek hukuki uyuşmazlıklar, Alıcı ve İşletme ya da 
Organizatörler arasında çözümlenmelidir.    
3.13. Etkinlikler, İşletmeler ya da Organizatörler tarafından düzenlendiği için, Etkinliklere ilişkin kurallar giriş ve çıkış koşul ları da 
dahil olmak üzere, İşletmeler ya da Organizatörler tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla Etkinliklere katılabilmeniz için 
İşletmeler ya da Organizatörler tarafından belirlenen kurallara uymanız gerekmektedir. Neon Festival Alıcının kuponları veya 
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biletleri vasıtasıyla Etkinliklere katılabileceğini ya da dilediği içecekleri alabileceğini garanti etmez. Neon Festival tarafından Site 
üzerinde kupon veya bilet kullanımı konusunda İşletmelerin ya da Organizatörlerin belirlediği kurallara ilişkin bağlayıcı olm ayan 
bilgiler paylaşılabilecektir.  
3.14. Etkinlikleri düzenleyen İşletme ya da Organizatörlerin Etkinlik yer ve saatlerini değiştirme ya da Etkinlikleri iptal etme ha kkı 
bulunmaktadır. Böyle durumlarla ilgili duyuruları takip etmek Alıcının sorumluluğundad ır. 
3.15. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerden yararlanabilmek için Siteyi çalıştırabilecek ve QR kodlarını destekleyen mobil bir 
cihaza Alıcının sahip olması gerekmektedir. 
3.16. Alıcı, 18 yaşın üzerinde (veya ergin) olduğunu ve herhangi bir şekilde bu sözleşme kapsamındaki edimlerden 18 yaşının 
altında birisini yararlandırmayacağını kabul ve taahhüt eder.  
3.17. Alıcı, Etkinlikler sırasında uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanımı veya fuhuş gibi hukuka aykırı ve suç teşkil eden 
fiillerinden tamamen bu fiilleri gerçekleştiren kişilerin sorumlu olduğunu, bu kapsamda Neon Festival’in herhangi bir sorumluluğu 
bulunmadığını kabul eder. 
3.18. Neon Festival’in İnternet Sitesi vasıtasıyla sattığı ürün/hizmetlerden tacirler, esnaflar veya diğer tüzel kişiler 
faydalanamazlar. Bunlar sadece bireysel kullanıcıların kullanımına sunmak amacıyla İnternet Sitesi’ne eklenmişlerdir. Aksi bi r 
durumun tespiti halinde Neon Festival tarafından işbu Sözleşme feshedilecek ve Alıcı’ya tanımlanan kupon ya da biletler d erhal 
iptal edilecektir. 
  
Madde 4-Cayma Hakkı 
Cayma hakkı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) maddesindeki  “Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, 
konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın 
değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.”  hükmüne istinaden kullanılamaz. 
  
Madde 5- Ödemeler ve Üyeliğin Sonlandırılması 
5.1. Ödeme, Sağlayıcı tarafından; Sağlayıcının kendi takdirine göre sunduğu seçeneklerden birisinin Alıcı tarafından seçilmesi ile 
tahsil edilir. Sözleşme Alıcı tarafından iptal etmedikçe her ay kendiliğinden yenilenir. Bu kapsamda da her ay ödeme tahsili,  dönem 
başında önceden yapılır. Üyeliğin başlangıcı (herhangi bir sebeple durdurulan ya da sonlanan üyeliğin tekrar başlangıcı da dahil 
olmak üzere) ödemenin tahsili anında başlar. Alıcı’dan ödemenin tahsil edememesi halinde Neon Festival işbu sözleşme 
kapsamında sunulan hizmetleri durdurur ve Alıcı’nın üyeliğini askıya alır.  
5.2. İşbu Sözleşme kapsamındaki hizmetler, bedeli aylık periyotlarla ödenen belirsiz süreli üyelik olarak sunulmakta olup, 
Taraflardan biri fesih bildirimi yapmadığı sürece, üyelik ilgili aylık dönem başındaki güncel paket fiyatları üzerinden devam eder. 
Eğer belirli bir süre için üyelik taahhütlü olarak taraflarca kararlaştırılmışsa, üyelik, taahhüt süresi bitiminde, ilgili bi tim tarihteki 
güncel paket fiyatları üzerinden aylık periyotlarla ödenecek şekilde belirsiz süreli olarak devam eder.   
5.3. Alıcı işbu Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı feshedebilir. Böyle bir durumda Alıcının kuponları veya bileti, kuponlarının 
veya biletlerinin geçerlilik tarihi bitimine kadar kullanma hakkı bulunmaktadır. Sözleşmenin Alıcı tarafından feshi halinde k upon 
veya bilet iadesi ya da ücret iadesi söz konusu olmayacaktır. Neon Festival’in işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin 
ayıplı olması halinde, Alıcı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 15 numaralı maddesindeki haklara sahiptir.  
5.4. İşbu sözleşme kapsamında yapılacak fesih bildirimleri Site üzerinden üyeliğin başarılı bir şekilde sonlandırılması ile hüküm 
doğuracaktır. 
 
Madde 6- Mücbir Sebepler 
6.1. Sözleme öngörülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de 
sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine 
getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, salgın, değişen mevzuat hükümleri, 
el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında 
gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal bildirecektir.  
6.2. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı Neon Festival’in herhangi bir 
sorumluluğu doğmayacaktır. 
 
Madde 7- Uyuşmazlıklar 
İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Tüketici Hakem Heyetine başvurabilirsiniz. 
Yetkili Bursa Mahkemeleridir. 



 

4 – NEON FESTİVAL KURALLARI ve SÖZLEŞMELERİMİZ 
Aşağıdaki sözleşme iki ana yapıda sunulmuş. Neon Festival Kuralları ve Şartları ile Neon Servis ve Bilet Hizmetleri Satış 
Sözleşmesi olarak ayrılmıştır. Web sayfamız, elçiler, gişe, kapı veya online bilet satış kanallarından aldığınız taktirde bu 

yükümlülükleri anlamış, okumuş, özümsemiş ve kabul etmiş sayılırsınız. 
 
Neon Festival Kuralları ve Şartları: Festival veya Etkinliklerimizdeki kural, davranış ve şartlarla ilgilidir. 
Neon Servis ve Bilet Hizmetleri Satış Sözleşmesi: Servis Bilet ve Hizmetlerinin şart ve kurallarını açıklamaktadır. 
 
A – NEON FESTIVAL KURALLARI VE ŞARTLARI  
Bilet kullanımı, festival kuralları ve iade / iptal şartları:  
 

1. Biletler; Bir kültürel etkinlik, müzik ve çevre organizasyonu olan Neon Festival’in (‘Organizatör’) ve lisanslanmış 
markasının onayı ile, aşağıdaki şart, koşul ve politikaların dahil olduğu şekilde dijital olarak üretilmiştir. Bu bilet 
Ülke (“Türkiye”), Bölge (“Marmara”), Şehir (“İstanbul”) sınırlarında ve organizatörün onayladığı ve biletin 
üstünde yazılı olduğu sahada (“Mekân”) geçerlidir. Başka bir etkinlikte ve bu sınırlar dışında kullanılamaz, 
birleştirilemez.  

2. Bütün Kurallar ve Şartlar, içinde önemli bilgiler barındırmaktadır ve lütfen dikkatlice bu kuralları okuyup, 
anlayınız. Bu bileti satın alıp, hizmet süresinde Mekân’a girerek kullandığınız taktirde bütün kuralları ihtilafa yer 
bırakmayacak şekilde okumuş, anlamış, özümsemiş ve kabul etmiş sayılırsınız. Bu şart ve kuralların herhangi 
birinin veya tümünün ihlali karşısında Organizatör, bileti iptal etme, içeri almama, bilet sahibini Mekân’dan 
çıkarma, suç teşkil eden materyal, ürün ve uygunsuz duruma el koyma ve bilet için ödenen miktarın geri iadesini 
yapma ve yapmama hakkını saklı tutar. Bu ve buna benzer ihlal durumlarında Organizatör ve yetkili mercilerin 
kararı geçerlidir. 

3. Bilet transfer edilemez, satılamaz, iade edilemez veya yeniden düzenlenemez. Bu gibi Organizatör izni dışında 
alınmış / yapılmış satış, transfer, üzerinden kar yapma veya promosyon için kullanım durumlarında bilet geçersiz 
sayılır, ilgili bilet sahibi, transfer edilen kişi veya ihlali yapan kimse Mekân’dan dışarı çıkartılabilir, Mekân’a 
alınmayabilir. 

4. Hiçbir bilet, promosyon, yarışma vb. durumlarda Organizatör izni olmaksızın, dağıtılıp, satılamaz ve hediye 
edilemez. Bu durumu yaratan bilet sahibi ve transfer edilen kimse Mekân’a alınmaz veya Mekân’dan dışarı 
çıkartılabilir. 

5. Biletler, Organizatör iznine bağlı olarak satılır. Şehir, Bölge, Mekân ve Performans gözetmeksizin, 
Organizatör’ün izni ile bilet iadesi veya yeniden düzenlenmesi olmadan gerçekleşir. Etkinlik, Hava şartları 
gözetmeksizin Etkinlik yapılır. 

6. Kayıp, çalıntı, hasar görmüş, tahrip edilmiş veya teslim edilmemiş biletler değiştirilemez veya iade edilemez. 
Geçerli bir bilet olmadan Mekân’a giriş yapılamaz. Biletlerinizi aldığınız zaman, hataları her an 
düzeltemeyeceğimiz için lütfen dikkatlice kontrol ediniz. Biletinizi en iyi kondisyonda saklamak sizin 
sorumluluğunuzdadır. 

7. Mekân’a ve Etkinliğe girişte aldığınız bileklik ile girebilirsiniz. Bilekliğiniz adınıza özeldir ve transfer edilemez. 
Bilekliğinizi lütfen Mekân’da çıkartmayınız ve etkinlik süresince koruyunuz. Kaybolan, çalınan, transfer ve tahrip 
edilmiş bileklikleriniz geçersiz sayılabilir. Bilekliğinizi taktığınız ve Mekân’da gösterdiğiniz anda bu sözleşmeyi 
(“NEON FESTİVAL KURALLARI ve SÖZLEŞMELERİMİZ”) okumuş, anlamış ve özümseyip kabul etmiş sayılırsınız. 
Bileklikler değiştirilemez, transfer edilemez, hediye ve satışı yapılamaz. Bileklik ile bu kuralların hepsini kabul 
etmiş sayılırsınız. Ek olarak bu sözleşmede ihlal olarak sayılan ve dahi yasaların yasakladığı herhangi bir durum 
karşısında, bilekliğiniz teslim alınıp Mekân dışarısına çıkartılırsınız. 

8. Organizatör, Mekân’a almama hakkını saklı tutar. Güvenlik görevlisi ve Etkinlik görevlileri katılımcılarımızın ve 
alanın güvenliğini; katılımcılarımızın mutluluğunu ve huzurlu bir deneyim yaşaması adına arama yapma hakkını 
saklı tutar. 

9. Neon Festival’de ve Mekân’da yaratmaya çalıştığımız huzur ve mutluluk adına barışçıl atmosferin bozulmaması 
için aksi davranışlarda bulunan ve bu kurallara uymayan kimseleri Mekân’dan dışarı çıkartabilir. 

10. Mekân’a giriş ve etkinliğe katılma, bilet sahibinin kendi riskidir. Organizatör ve Mekân, bu etkinliğe katılırken 
veya festivale gelirken yaşanılan durumlardan dolayı, ortaya çıkan mülk ve zararlardan sorumlu tutulamaz. 18 
yaşın altındaki ziyaretçiler aile iznini ispatlamalı, 18 yaşından küçüklere alkollü içki satılamaz veya hizmet edilmez. 
Organizatör, katılımcılara, bireylere veya bir gruba alkollü içki satıp / satmama hakkını saklı tutar. 

11. 5327 sayılı TCK md. 188’de ve TCK md. 191 kanunlarında, bütün fıkra ve bentleriyle açıkça belirtilen; Uyuşturucu 
temini, imalı, sevki, nakli, depolanması, alınıp, satılması ve verilmesi gibi suçlar, Organizatör ve Mekân tarafından 
dikkatle takip edilip, bu suçları önleme adına Yasal Mercilerle birlikte uygulamalar yapılacaktır. 

12. Mekân’a cam şişe, plastik şişe ve teneke kutu içerisinde her türlü içkiyi ve yemeği ve dahi piknik ekipmanı, ses 
sistemleri vb. getirmek yasaktır. Bu karar doğayı koruma ve İz Bırakma politikamız çerçevesinde alınmıştır. 
Festival alanında bulunan stantların atıkları ve diğer atık malzemelerin hepsi geri dönüşüm anlamında iz 
bırakmayacak şekilde geri dönüştürülecektir. Bu konuda bizlere yardım etmeniz memnuniyetle karşılanacaktır. 
Cam şişeler yangın çıkartma tehlikesi barındırırken, plastik vb. ürünler ise yüzlerce yıl doğada kalmaktadır. Bilet 
başı kapalı kutuda olmak şartı ile iki alkolsüz içecek ve iki su 500ml. kabul edilebilir. 



13. Resmi satış alanlarımız (kiralatılan yemek ve alkollü / alkolsüz içecek stantları) alanında yetkin profesyoneller 
tarafından, bütün lisanslamalara, kurallara ve yasalara uygun, son hijyen kontrolleri yapılmış ve katılımcılarımızın 
sağlığı Birinci Öncelik olacak şekilde üretilerek, bir Gıda Mühendisi kontrolünde hizmete sunulacaktır. Buna 
rağmen gıda zehirlenmeleri veya alerjik reaksiyonlar vb. konularda Organizatör ve Mekân’ın sorumluluğu 
bulunmamaktadır, lütfen böyle bir durum yaşadığınızı düşünüyorsanız, Sağlık Departmanı ile iletişime geçiniz. 
Organizatör ve Mekân’ın yazılı izni olmadıkça içeride gıda ve içecek üzerine, her türlü alım ve satım yasaktır. 
Mekân dışarısında satılan ürünlerden sorumlu değiliz, lütfen hijyeniniz ve sağlığınıza dikkat ediniz. 

14. Fotoğraf, Video ve Ses Kayıt Üretimleri Neon Festival, Organizatör ve Mekân iznine bağlıdır. Bilet sahipleri, resmi 
görüntü, video, ses kaydı vb. paylaşımların kayıtlarında görünmeyi ve bunların Sosyal Mecralarda ve istatistik 
biliminde kullanılmasını peşinen kabul eder. 

15. Mekân’a getirdiğiniz kıymetli eşyalarınızdan siz sorumlusunuz, lütfen bunları getirmemeye özen gösteriniz. 
16. Rehber köpekleri dışında Mekân’a köpek ve evcil hayvan getirmek, onların sağlığı adına yasaktır. Evcil 

hayvanların bu tür ortamlarda kaybolduğuna dair veriler bulunmaktadır. Çok sevdiğimiz dostlarımızın stresini 
yükselten ve sağlığına olumsuz katkıda bulunan olası riskler ise; yoğun güneşe maruz kalma, dehidrasyon, gürültü 
ve kalabalıktır. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı evcil hayvanı kesinlikle Mekân’a getirmeyiniz, Organizatör 
önereceği çözüm ile bu durumu düzeltmenizi talep eder. 

17. Mekân’da bulunan su ve havuz sistemlerinde yüzmek yasaktır.  
18. Neon bir dostluk oluşumudur. Etkinlik kapısından içeri girerken veya Sosyal Medyadaki sayfalarımızda ön 

yargılarımızı dışarıda bırakırız.  Biz barış, arkadaşlık, aşk, müzik, sanat ve doğa üzerine enstalasyonlar yaparız. Biz 
meşgul olabiliriz, siz lütfen iyi durumda olmayan kardeşlerinize ve sizi bağrına kabul etmiş doğaya sahip çıkınız. 
Onlara negatif davranışlarla, seksist, ırkçı, transfobik, homofobik, zayıf ve kilolu olup, olmamakla, bir şeyi 
yapma/yapamama vb. gibi Neon’da kesinlikle yeri olmayan yorum, şaka ve tacize maruz bırakmayın.  
Bu sizin sağlığınız için kurduğumuz düzen kadar önemlidir! 

19. En önemlisi! Kendinizi kötü hissettiğinizde veya arkadaşınızın iyi olmadığını düşündüğünüz zaman, lütfen vakit 
kaybetmeden Sağlık ekibi veya en yakın görevli ile iletişime geçin. Etkinlik’te yüksek ses ve strobe ışık ile renkli 
ve parlayan görüntüler ile epilepsi riski bulunabilir. Lütfen, bunun sağlığınızı etkileyebileceğini unutmayın, 
bizimle derhal iletişime geçin ve yüksek sesten etkilenmemek için lütfen kulak tıkacı takın, yoksa Sağlık 
Departmanımızdan temin edinebilirsiniz. 

B- NEON SERVİS ve BİLET HİZMETLERİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

Organizatör : Neon Festival 
 

Taşıyıcı : Turizm Ruhsatlı, SRC Belgeli ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğine Uygun Taşeron Firma 

1. TAŞIMA SERVİSİ 
1.1 Sizi taşıma koşullarımız: Neon Bileti, Servis Biletiniz veya geçerli bilekliğiniz var ise sizi ve valizinizi taşımayı kabul 

ediyoruz. 
1.2 Servis Bileti ve Bileklik: Bilet ve bilekliğinizi kullanarak Festival ve Servis sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.  

Biletiniz ve bilekliğiniz sizi taşımayı kabul ettiğimizi gösteren kayıtlardır. Bilet ve bileklikleriniz Neon’un talebi ile 
geri alınabilir. Bilet ve Bileklikler kişiseldir ve transfer edilemez, satılamaz. 

1.3 Rezervasyonlar: Bütün rezervasyonlar sizin talebiniz doğrultusunda alınır ve size özel olarak yer ayırtılır. Eğer 
hizmette yer kalmadı ise size rezervasyon sağlanamaz. Bir rezervasyonunuz olması size koltuk avantajı sağlamaz, 
lütfen biletinizi önceden satın alınız. 
 

2. YOLCU SORUMLULUKLARI 
2.1 Öncelikle doğru serviste olduğunuzu kontrol etmeniz lazım : Biletinizle birlikte size bildirilen yer ve saatte 

bulunmanız gerekmektedir. Bu süreçte tarih, yer ve saatte değişiklik olabilir, lütfen Sosyal Medya ve 
bildirimlerimizi takipte kalınız. 

2.2 Buluşma noktasına gelişiniz: 
Varış : Buluşma noktasındaki iletişim birimine 30 dakika önce bildiriminizi yapmanız ve orada bulunmanız 
gerekmektedir. 
Gecikmeniz Halinde : Koltuğunuzu orada bulunan bir başka katılımcıya gelmeniz gereken vakitten sonra 
vardığınız taktirde devredebiliriz. Bu durumda hizmete gelmediğiniz kabul edilir. Organizatörün bu durum 
karşısında bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Servis hiçbir koşul ve yükümlülük altında sizi beklemez ve ayrılması 
gereken saatte oradan ayrılır. 

3. NEON FESTIVAL SERVİS SORUMLULUKLARI 
 

3.1 Taşıma yükümlülüğümüz: İzin verilen süre ve tarih içerisinde sizi Neon Festival Kuralları ve Sözleşmelerimizde 
yazılı olan kurallar ve Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre taşımaktayız. 

3.2 Canlı Hayvan Taşımamaktayız: Karayolları Taşıma Yönetmeliğinde açıkça belirtilen hususlara göre, canlı 
hayvanlar taşınamaz. 



 
4. VALİZ VE BAGAJ  

 
4.1 İzin Verilen Valiz: Tüm şartlarımızda açıkça belirtilmiş koşullara göre bir (1) adet valizinizi (23 Kg.) bagajda, bir (1) 

adet kabin boy çantanızı (8 Kg.) ve küçük bir el çantasını kabin içinde taşırız. 
4.2 Yasaklanan İçerik:  

(a) İlgili Madde ve Ürünler Yasaklıdır: Kanun ve Yasalarda açıkça belirtilmiş her türlü illegal, sıvı, çözelti, asit,  
canlı veya ölü hayvan, balık ve böcek vb. güvenli olduğuna inanılmayan, koku yaratan kalem, ürün ve 
durumlar kesinlikle taşımama sebebidir.  

(b) Bunları taşırsam ne olur? : Tespiti halinde yetkili mecralar bilgilendirilir, hizmet sona erer ve her türlü 
iptal/iade talepleri geçersiz sayılır. 

4.3 Valiz Sahipliği: Valizinizin sizin olduğuna dair verilen bildirim notunu kesinlikle kaybetmemeniz gerekmektedir. 
Valizin üzerinde yazan bilgilendirme notu (Ad/Soyad ve Telefon bilgisi yazar) valizin sizin olduğuna dair kesin 
kanıttır. Üzerinde not olmayan valizler taşınmaz, hak ve sahiplik iddiasında bulunulamaz. 
 

5. YOLCU DAVRANIŞLARI 
 

5.1 Beklenilen ve Yasaklanan Davranışlar: Yolculuk süresince, durak veya istasyonlarda sizden beklentimiz, makul, 
mantıklı ve yasalara uygun bir şekilde hizmeti almanız. Diğer yolculara; tehdit, taciz, kötü davranış ve ırkçı 
yaklaşımlar vb. suç teşkil eden davranışlarda bulunamazsınız. Rahatsızlık, uygunsuzluk, gürültülü davranış, 
herhangi bir şahsa veya mülke zarar verecek şekilde davranamazsınız. Yolculuk süresince uyuşturucu etkisi 
altında bulunamaz, alkol, uyuşturucu, sigara vb. içemez, hizmet alırken yanınızda bulunduramaz ve 
getiremezsiniz. Kanun ile sabitlenmiş bu yasaklara uyunuz. Daha önce şoförünüze bildirimde bulunarak, reçeteli 
ilacınızı kullanabilirsiniz. Hizmet süresi boyunca, aksi belirtilmedikçe otobüste sıcak / sulu yemek yenmez. 

5.2 Sorumluluklarınız: 5.1 Klozunda açıkça belirttiğimiz hususların aksi durumlarında ve uyarılmanıza rağmen devam 
etmeniz halinde, gerekli yasal merciler bilgilendirilecek ve hizmet sonlanması söz konusu olacaktır. Bu durumda 
İptal / İade koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Lütfen herkesin iyi bir yolculuk geçirmesini sağlayın. 
 

6. GENEL 
 

6.1 Servis Hizmet Biletini aldığınız taktirde bu sözleşmeyi içindeki bütün madde, kloz ve başlıklarla birlikte okuyup, 
anlayıp, özümseyip, kabul ettiğiniz varsayılacaktır.  

6.2 Bütün Servis Hizmetlerimiz, final satıştır ve geri iadesi yoktur.  
6.3 Eğer hizmetin herhangi bir noktasında (alım veya yolculuk) vazgeçerseniz, biletiniz bir başkasına transfer 

olmayacak ve yerinize tanıdığınız / tanımadığınız bir başkası alınmayacaktır.  

Festivalin iş yapabilme yetisini kaybetmeme adına Fors Majör ve Mücbir sebep açıklaması; 
Herhangi bir kontrol dışı durumda; Savaş, politik kaygılar ve hareketler, terör, hava muhalefeti, dekor, truss ve enstalasyon 
ile ilgili oluşabilecek durumlar, yetkili makamlardan gelen talepler, yasaklamalar, ayaklanma, kargaşa, salgın (pandemi, 
epidemi) ve benzeri durumlarda Organizatör, Mekân veya Yetkili Mecralar alanı kapatıp festivali iptal edebilir veya 
erteleyebilir. Bu ve buna benzer durumlarda Organizatör sorumluluk almaz. Bu karar; hali hazırda ödenecek, riskleri 
üzerine çoktan alınmış, bütün sözleşmeleri bitmiş sanatçı, alan, dekor ve kiralamalardan doğan borçlara istinaden 
alınmıştır. 
 
Üstteki bütün kural, politika, şartlar ve regülasyonların tümünü bileti aldığınız taktirde kabul edersiniz. Hizmeti alıp / 
almamanız gözetmeksizin, bilet satışı ile sözleşmenin okunduğu, anlaşıldığı, özümsendiği ve kabul edildiği varsayılır.  
 
Sorularınızla alakalı lütfen pr@neonfestival.net üzerinden bizimle iletişime geçiniz, sizlerle sohbet etmekten mutluluk 
duyarız. Bu sözleşmenin herhangi bir başka dil (örn. İngilizce vd.) olması halinde TÜRKÇE versiyonunu kabul etmiş 
sayılırsınız. 

 
Ve EN ÖNEMLİ MADDE - Seni çok seviyoruz ve her şey senin için! 

 
Taraf Katılımcı (Etkinliğe bilet alan ve/veya katılan)  Sözleşme Tarafı (Firma – Organizatör – Mekân - Marka) 

Bilet alarak yukarıdaki bütün maddeleri, okudum, 
anladım, özümsedim ve kabul ettim. 

Cihangir Taştı Etkinlik ve Bilet Satışı Şah.Şir. - Vergi No : 
8300240512 (“neonfestival.net”, “Neon Festival – Patent 

No : 2018/74060”) 
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FESTİVAL STANT KATILIM SÖZLEŞMESİ 

 

1- Genel Hükümler ve Kapsam 

 

1.1- Bir tarafta FSM Bul. No 1 9 Nilüfer Bursa adresinde mukim Neon Festivlal, Cihangir Taştı (“ORGANİZATÖR”) ve diğer 

tarafta Stant Başvurusu Yapmış Olan Firma/Şahıs (“KATILIMCI”) olmak üzere taraflar arasında aşağıda belirtilen şartlar 

dahilinde anlaşmaya varılmıştır. 

1.2- İşbu FESTİVAL Katılım Sözleşmesi 04.04.2020 tarih ve 10:00 itibari ile 05.04.2020 tarih ve 04:00 saatleri arasında toplam 

bir gün (18 Saat) gerçekleşecek Neon Festival kapsamında Lifepark, Sarıyer adresinde Katılımcı tarafından kiralanacak 

stantlarda yer alacak yiyecek, içecek, aksesuar, kıyafet, oyuncak, doğal ürünler, hediyelik eşya vb. satışını, Festival 

esnasından KATILIMCI ve ORGANİZATÖR tarafından sunulacak hizmetleri, ORGANİZATÖR ve KATILIMCI ’nın hak ve 

yükümlülüklerini konu alır. (ORGANİZATÖR ve KATILIMCI, birlikte “TARAF” ve ayrı ayrı “TARAFLAR” olarak da 

anılabileceklerdir). 

1.3- KATILIMCI ve ORGANİZATÖR’ün, bu SÖZLEŞME’den ve ekinden/eklerinden doğan ve standart olarak kabul edilen 

haklarla ilgili karşılıklı sorumlulukları bu SÖZLEŞME’de yazılı bedellerle sınırlıdır.   

1.4- İşbu SÖZLEŞME’yi online başvuruyu yaparak FESTİVAL’e katılmayı isteyen / avans ödemesini göndererek taahüt eden 

KATILIMCI, aksi bir durum olması halinde FESTİVAL’e katılamayacağını, FESTİVAL’in başlama tarihinden en az iki ay 

öncesinde ORGANİZATÖR’e bildirmekle yükümlüdür. Sözleşmenin bu şekilde feshedilmesi halinde ORGANİZATÖR 

sözleşme bedelinin yarısını FESTİVAL bitiminde KATILIMCI’ya ödeyeceğini kabul ve beyan eder. 

1.5- KATILIMCI’nın herhangi bir sebepten dolayı FESTİVAL’e katılmaması durumunda boş kalacak standını, ORGANİZATÖR 

istediği gibi değerlendirmekte ve KATILIMCI’ya tahsis edilen standı kurup kurmamakta tamamen serbesttir. 

1.6- Taraflardan birinin bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir şartına uymaması sonucu oluşacak zararı, zarar gören taraf, diğer 

taraftan tazmin etme hakkına sahip olur. 

1.7- İşbu SÖZLEŞME’nin yorum veya ifasından doğabilecek uyuşmazlıkların hallinde Türk Hukuku geçerli olacak olup, Bursa 

Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

2- Katılımcı’nın Hak ve Yükümlülükleri 

2.1- KATILIMCI, FESTİVAL’de satışını yapacağı malzemelerinin (yukarıda yazılı olan ürün vb.) taşıma (lojistik) sürecini kendi 

imkanları ile yapmak zorundadır. KATILIMCI söz konusu gıda ürünlerinin en geç ORGANİZATÖR’ün bildireceği tarih ve saatte, 

ancak böyle bir bildirimin yapılmadığı durumlarda FESTİVAL’in  başlamasından en geç 24 (yirmi dört) saat öncesinde, FESTİVAL 

alanında hazır durumda olmasını temin edeceklerini, malzemelerinin indirilmesi, bindirilmesi, standa taşınması, standa 

yerleştirilmesi, geri taşınması ve boş kapların depolanması ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu, dolayısı ile bu 

konularda ORGANİZATÖR’ün hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul ve taahhüt eder. KATILIMCI FESTİVAL’in 

başlamasından iki gün önce ORGAZİNATÖR’ün ve KATILIMCI’nın bilet sayısına göre belirleyeceği sayıda gıda ürününü 

bozulmadan saklayacağı bir şekilde temin etmek ve FESTİVAL süresi olan bir gün boyunca da her sabah söz konusu 

malzemelerini tazelemek / yenilemek ve FESTİVAL’e katılan kişi sayısı ile doğru orantılı olarak standında ürünlerini hazır 

bulundurmak zorundadır.  

2.2.- ORGANİZATÖR KATILIMCI’ya herhangi bir navlun taşıma lojistik hizmeti vermekle yükümlü değildir. Olası aksaklıklarda, 

ORGANİZATÖR’ün, KATILIMCI’ya navlun hizmeti verdiğinin KATILIMCI tarafından iddia edilmesi halinde bu iddianın ispat yükü 

KATILIMCI’ya aittir. Aksi takdirde KATILIMCI’nın ORGANİZATÖR’den herhangi bir hak veya alacak talebi olmayacağını 

KATILIMCI peşinen kabul ve beyan eder. 

2.3- Bu SÖZLEŞME kapsamında ORGANİZATÖR tarafından belirlenen stantlar sadece KATILIMCI’nın kullanımına yöneliktir. 

ORGANİZATÖR’ün önceden yazılı izni veya onayı olmaksızın stant alanlarında KATILIMCI’nın değişiklik yapması veya bir 

başkasına yerini tahsis etmesi veya ortak kullanması gibi uygulamaların gerçekleştirilmesi mümkün değildir.  

2.4-SÖZLEŞME’nin tarafı olmayan hiçbir kimse veya kuruluş hiçbir şekilde hak sahibi olamaz. Bu kapsamda, KATILIMCI kullansa 

da kullanmasa da bu SÖZLEŞME’de yazılan ve kendine tahsis edilen hakları SÖZLEŞME’ye taraf olmayan hiçbir kişi, kurum ya 

da şirketlerin kullanımını ORGANİZATÖR’den talep edemez veya kendisi bu hakkını devredemez; ORGANİZATÖR ile SÖZLEŞME 

akdetmeyen veya ORGANİZATÖR’ün onay vermediği firmaların standa isimlerinin yazılması v.s. gibi haklar talep edemez.  

2.5- KATILIMCI satışını yapacağı ürünleri sadece kendisine tahsis edilen alanda sergiler, kendisine ayrılan alanın dışına her ne 

suretle olursa olsun herhangi bir ürün, malzeme, cisim ve tanıtım malzemesi koyamaz. 

2.6- KATILIMCI, FESTİVAL’ın bitiminden önce standını boşaltıp FESTİVAL alanını terk edemez; FESTİVAL’ın bitimini müteakip 

mallarını toplamak ve uygun şekilde kolilemek ve ORGANİZATÖR’ün talep ettiği her türlü diğer işlemi yapmak zorundadır. 



2.7- KATILIMCI bu SÖZLEŞME konusu FESTİVAL sebebiyle oluşabilecek gelir, pazar ve zaman kaybı v.b. gibi sebeplerden dolayı 

ORGANİZATÖR’ü sorumlu tutamaz ve ORGANİZATÖR’den herhangi bir talepte bulunamaz. 

2.8- KATILIMCI bu SÖZLEŞME’yi imzalamakla kendisine tahsis edilen standın tüm sorumluluğunu üstlenmiş olur. Gerek satışını 

yapacağı ürünlerin kalitesi gerekse hal ve tavır itibariyle Festival şartlarına uygun bulunmalı ve bu bilinçle hareket etmelidir. 

2.9- KATILIMCI, FESTİVAL süresince, kendisine tahsis edilen alanda ORGANİZATÖR ile kararlaştırdıkları ürünlerin satışını 

yapacağını, kararlaştırılanın dışında hiçbir ürünü bu alanda bulunduramayacağını peşinen kabul eder. Aksi durumun tespiti 

halinde KATILIMCI, ORGANİZATÖR’e SÖZLEŞME bedeli kadar tazminat ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. 

2.10- KATILIMCI kiraladığı alanı, standı ve malzemeleri korumakla ve teslim aldığı şekilde iade etmekle, aksi durumda verdiği 

zararı karşılamakla yükümlüdür. Kiralanan stant malzemelerinde meydana gelecek hasarlar için KATILIMCI’nın ödeyeceği 

tutarı belirlemede ORGANİZATÖR  tam yetkilidir. 

2.11- Stantların diğer katılımcılara ait olmayan dış yüzeyleri ve firma isimlerinin yazıldığı alınlıkları ise ORGANİZATÖR’ün tam 

tasarrufunda olan bölümler olup, buralara herhangi malzeme iliştirmek veya yapıştırmak ancak ORGANİZATÖR’ün bildireceği 

standartlara uyulması kaydıyla özel izinle yapılabilir. ORGANİZATÖR bu kullanım iznine karşılık olarak ilave ücret talep edebilir. 

Stantlarda izinsiz gösteri yapmak, diğer stantları rahatsız edecek derecede hareketlerde bulunmak, video yayını yapmak veya 

yangın önleme kurallarına aykırı aktiviteler yapmak ve malzemeler kullanmak yasaktır. KATILIMCI bu durumlara sebep olduğu 

takdirde gerek FESTİVAL yönetiminin, gerekse ORGANİZATÖR’ün standı süresiz olarak kapatma hakkı olduğunu peşinen kabul 

eder. 

2.12- KATILIMCI, standında bulundurduğu diğer malların her türlü sorumluluğunun ve bu mallarla ilgili her türlü tasarrufun 

tamamen kendisine ait olduğunu, gerek idari, gerekse hukuki problemlerden dolayı ORGANİZATÖR’ü hiçbir şekilde sorumlu 

tutamayacağını peşinen kabul eder. 

2.13- KATILIMCI standında bulundurduğu her türlü malın ve çalıştırdığı personelin yasalara ve ORGANİZATÖR’e karşı 

sorumluluğunu münferiden taşıdığını peşinen kabul ve taahhüt eder. 

2.14- KATILIMCI FESTİVAL alanında stantta yer alan ürünlerin güvenliğinden ve kendisi ve görevli personelinin kendi kişisel 

eşyalarının güvenliğini sağlamadan sorumludur. 

2.15-KATILIMCI FESTİVAL alanında içerisinde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği standartlarda uygun olarak çalışmak zorundadır. 

KATILIMCI vergi ve diğer yasal yükümlüklerden sorumludur. Maliyenin olası denetiminde ORGANİZATÖR’ün herhangi bir 

sorumluluğu yoktur. 

2.16- KATILIMCI FESTİVAL alanı içerisinde satacağı ürünlerin gerektirdiği tabak, çatal, bıçak, v.b gibi envanterleri 

ORGANİZATÖR’ün belirlediği standart ve miktarlarda bulundurmak zorundadır. 

2.17- KATILIMCI Sağlık Bakanlığı’nın ve Gıda Hijyen Yönetmeliğinin belirlediği standartlara uymak zorundadır. Olası gıda 

zehirlenmelerinde ORGANİZATÖR’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta olup, bu hususta KATILIMCI tam olarak 

sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

2.18- FESTİVAL alanının genel güvenliği ORGANİZATÖR’ün sorumluluğunda olsa bile, KATILIMCI, standında bırakacağı kişisel 

eşyaları ve parasal değeri olan kıymetli eşyalarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.  KATILIMCI, ülkenin genel 

yaşayış ve ticaret kurallarına, bu kuralları düzenleyen yönetmeliklerine ve kanunlarına gerek davranış ve giyimi, sergilediği ve 

dağıttığı her türlü ürün ve malzeme itibariyle uymayı, uymaması sonucunda ORGANİZATÖR’ün ve diğer katılımcıların 

uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın tamamını tazmin etmeyi taahhüt eder. 

2.19- İşbu SÖZLEŞME’yi imzalayan KATILIMCI, SÖZLEŞME hükümlerine ve ORGANİZATÖR’ün bildireceği organizasyon şartları 

ve zaman akış planlarına aynen uymak zorundadır.  

2.20- İşbu SÖZLEŞME’nin imzalanması esnasında KATILIMCI, geçerli olan imza sirkülerini ORGANİZATÖR’e sunacaktır. İmza 

sirkülerinin sunulmaması halinde SÖZLEŞME yürürlük kazanmaz ve bu nedenle KATILIMCI, ORGANİZATÖR ’den herhangi bir 

hak veya talepte bulunamaz. İmza sirkülerinin sunulmuş olması, ORGANİZATÖR’ün sirküleri incelemesi, teyit etmesi veya 

imzalayan kişilerin yetkilerini onaylaması anlamına gelmez. İmzalayan kişilerin yetkilileri ile alakalı bir sorun halinde tüm 

sorumluluk KATILIMCI’ya veya imzalayan kişilere aittir. SÖZLEŞME’nin KATILIMCI’yı temsil ve borçlandırmaya yetkisi olmayan 

kişilerce imzalanmış olması durumunda ORGANİZATÖR’ün karşı karşıya kalabileceği her türlü zarar ve ziyan, SÖZLEŞME’yi 

imzalayan yetkisiz kişi ve halin icabına göre ve yasanın elverdiği ölçülerde KATILIMCI tarafından karşılanacaktır.   

2.21- KATILIMCI’nın en az iki imza ile temsil ediliyor olması durumunda, SÖZLEŞME’yi bu yetkililerden en az biri imzalamışsa 

ve KATILIMCI her hangi bir zamanda bu sebeple SÖZLEŞME’nin geçersizliğini iddia ediyorsa, imza sahibi kişi (veya kişiler) kötü 

niyetli olarak kabul edilecek ve ORGANİZATÖR’ün uğradığı zararın tamamını tazmin edecektir. Bu durum KATILIMCI’nın 



sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Böyle bir durumda sorumlu olmadığını ispat külfeti her halükarda KATILIMCI ve imzalayan 

kişi veya kişilerdedir.  

2.22- SÖZLEŞME’nin imzalandıktan sonra faks olarak Organizatör’e gönderilmiş olması durumunda KATILIMCI, SÖZLEŞME’nin 

geçersizliğini ve SÖZLEŞME ile düzenlenen hususların aksini iddia edemeyeceğini peşinen kabul eder. 

2.23- KATILIMCI, FESTİVAL’in ORGANİZATÖR tarafından düzenlenmediğini, bu nedenle ORGANİZATÖR’ün elinde olmayan 

nedenlerle FESTİVAL veya işbu SÖZLEŞME ile belirlenen hak veya yükümlülüklerde değişiklikler olabileceğini, FESTİVAL alanı 

ile ilgili değişikliklerin olabileceğini, böyle bir durumda bu değişikliklere uyacağını ve bunların SÖZLEŞME’nin sona erdirilmesi 

için haklı sebep teşkil etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.  

2.24- KATILIMCI’nın işbu 2. Madde hükmü altındaki yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi durumunda, ORGANİZATÖR’e 

SÖZLEŞME bedeli kadar tazminat ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt eder. Böyle bir durumda ORGANİZATÖR’ün SÖZLEŞME 

ve yasalardan kaynaklanan her türlü hakkı saklıdır.  

3-Organizatör’ün Hak ve Yükümlülükleri 

3.1- ORGANİZATÖR, FESTİVAL alanının genel dekorasyonunu, danışma bürosu oluşturulması, su ve elektrik ihtiyaçlarını, stant 
içi temizlik hariç FESTİVAL alanının genel temizliğini, FESTİVAL’in tanıtılması ve duyurulması yani reklam hizmetlerini vermekle 
yükümlüdür. 
 
3.2- Elde olmayan haller, doğal afetler, savaş ve iç karışıklık, ülke hükümeti ve resmi makamların alacağı kararlar ve/ 

ORGANİZATÖR’ün iradesinin dışında meydana gelebilecek gelişmeler sonucunda FESTİVAL’in genel selameti açısından 

ORGANİZATÖR, ORGANİZASYON’un başka bir zaman ve mekânda yapılmasına karar verebilir. 

3.3- Bu SÖZLEŞMEnin 3.2 maddesinde belirtilen haller veya FESTİVAL sorumlularının veya yetkili mercilerin alacağı kararlar 

nedeniyle ORGANİZATÖR’ün zaman ya da mekân değişikliği yapmaya karar vermesi durumunda, işbu SÖZLEŞME’nin 

hükümleri aynen geçerli olacak ve KATILIMCI SÖZLEŞME şartlarına aynen uyacaktır. Böyle bir durumdan dolayı KATILIMCI 

ORGANİZATÖR’den herhangi bir cezai tazminat veya katılım bedeli iadesi talebinde bulunamayacaktır.  

3.4- KATILIMCI kendi üstüne düşen sorumlulukları tümüyle yerine getirmiş, ancak ORGANİZATÖR’ün kendisinden kaynaklanan 

sebeplerden ötürü FESTİVAL’e katılımdan yararlanamamışsa, KATILIMCI, ORGANİZATÖR’ den kaynaklanan bir hata sonucu 

mağduriyeti olduğunu ispatladığında ORGANİZATÖR bu nedenle oluşan bu mağduriyetini KATILIMCI’ya tazmin edecektir.  

3.5- Festival alanı içerisinde gerçekleştirilecek olan ürünlerin satışları ORGANİZATÖR’ün belirlediği ana kasadan ve 

ORGANİZATÖR’ün çalışanları tarafından verilecek fişler ve markalar ile yapılacaktır. Ana kasadan alınan fişler ve markalar ile 

FESTİVAL alanı içerisindeki tüm stantlarda satılan yiyecek ve içecekler satın alınabilecektir. KATILIMCI toplamış olduğu marka 

ve fişleri her günün sonunda ana kasaya teslim edecektir. ORGANİZATÖR, ana kasada toplanan marka ve fişlerden belirlenen 

komisyonu kestikten sonra KATILIMCI’ya marka ve fişlerin karşılığı olan parayı ödeyecektir.  

3.6- ORGANİZATÖR’ün FESTİVAL alanında satılacak ürünlerden alacağı komisyon, …% olacağı taraflarca belirlenmiş olup, 

KATILIMCI söz konusu komisyonu ORGANİZATÖR’e ödeyeceğini kabul ve beyan eder.  

3.7- ORGANİZATÖR FESTİVAL’e katılan konukların yemek yiyecekleri alanları tertip ve düzenlemeye tam yetkilidir. Bu alanlar 

ile ilgili KATILIMCI’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

3.8- ORGANİZATÖR, sadece FESTİVAL’in genel güvenliği ile ilgili önlemleri almakla yükümlüdür. Satışı yapılacak ürünlerin 

sigorta sorumluluğunun KATILIMCI’ya  ait olduğunu taraflar şimdiden kabul eder. 

Katılım Ücretlerinin Belirlenmesi ve Ödenmesi 

4.1- FESTİVAL’in katılım payı KATILIMCI’ya tahsis edilecek olan stant adedine göre belirlenir.  

4.2- Her bir stant 9 m2’dir.  

4.3- Tahsis edilen 9 m2’lik bir stant için KATILIMCI’ nın ORGANİZATÖR’e ödemekle yükümlü olduğu FESTİVAL katılım bedeli 

(bir satıcı için : bir bilet + bir bilet stant için) + KDV olan tutardır.  

4.4- İş bu sözleşmenin imzalanmasını müteakiben FESTİVAL KATILIM bedeli 7 (yedi) iş günü içerisinde nakit olarak ödenir.  

4.5- Aksi Organizatör tarafından kabul edilmedikçe tüm ödemeler banka havalesi yoluyla ORGANİZATÖR’ün banka hesabına 

doğrudan yapılacaktır. 



4.6- ORGANİZATÖR gerek mücbir sebepler gerekse FESTİVAL’in genel düzeni açısından veya ana organizatörün talebi sonucu 

FESTİVAL yerleşim planında veya zamanında değişiklik yapma hakkına sahip olup, bundan dolayı herhangi bir cezai tazminat 

veya FESTİVAL KATILIM BEDELİ iadesi talebinde bulunamayacaktır. 

4.7- KATILIMCI, bu SÖZLEŞME’nin 4. Maddesi altında düzenlenen ödeme yükümlülüklerinden herhangi birisini vadesinde 

yerine getirmediği takdirde diğer bütün borçlarının muacceliyet kesbedeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Böyle bir 

durumda ORGANİZATÖR, ayrıca hiçbir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın SÖZLEŞME’yi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu 

durumda KATILIMCI SÖZLEŞME bedelinin tamamını cezai şart olarak ORGANİZATÖR’e öder. Ancak ORGANİZATÖR 

KATILIMCI’ya ait stant alanını başka bir KATILIMCI’ya satabilmiş ve bu satış neticesinde ORGANİZATÖR’ün satacağı başka bir 

stant alanı kalmamışsa, KATILIMCI ORGANİZATÖR’e cezai şart olarak SÖZLEŞME bedelinin sadece %50’sini öder. 

5.Süre 

İşbu Sözleşme’nin 2.20, 2.23, 3.3 ve 4.6 madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla SÖZLEŞME, TARAFLAR’ca imzalanmasını 

müteakiben yürürlüğe girer ve FESTİVAL’in gerçekleştirilmesi ve KATILIMCI tarafından katılım bedelinin eksiksiz ödenmesinin 

ardından sona erer. 

6.Bildirimler Uyarılar ve Tebligat Adresleri 

TARAFLAR, SÖZLEŞME’de yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatın yapılabilmesi için yukarıda yazılan 

adreslerin yasal ikametleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.  

TARAFLAR bu adresler dışında diğer bir yeri yasal ikametgah olarak belirleyecek olurlarsa, yeni adreslerini bu değişikliği izleyen 

5 (beş) gün içinde diğer TARAF’a yazılı olarak bildirmeyi, aksi takdirde yukarıda belirtilen adreslere yapılacak her türlü takibat 

icrasının ve tebligatın geçerli ve yasal olduğunu kabul ve taahhüt ederler. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME kapsamında birbirlerini 

temerrüde düşürmek veya SÖZLEŞME’yi feshetmek amacıyla gönderecekleri her türlü bildirimi her halükarda noter aracılığı 

ile yapacaklardır. Aksi takdirde söz konusu bildirim yapılmamış sayılacaktır.  

7.Feragat 

Hiçbir feragat yazılı olarak ve TARAFLAR’ca yapılmadıkça geçerli olmayacaktır. TARAFLAR’dan herhangi birinin işbu 

SÖZLEŞME’nin herhangi bir hükmünün veya şartının sağlanmasını talep etmemesi ya da herhangi bir TARAF’ın işbu 

SÖZLEŞME’nin herhangi bir ihlalinden doğan talep hakkından feragat etmesi, söz konusu hüküm veya şartın bundan sonra 

uygulanmasını engellemeyecektir ve bir sonraki ihlalden feragat olarak sayılmayacaktır. 

8.Bölünebilirlik 

İşbu SÖZLEŞME’nin herhangi bir kısmının kesinleşen mahkeme kararıyla veya yasa değişikliği veya denetleyici ve düzenleyici 

kamu otoritelerinin karar veya düzenlemeleri neticesinde geçersiz, hükümsüz veya uygulanamaz hale gelmesi durumunda, 

söz konusu hüküm SÖZLEŞME’den çıkartılmış addedilecektir. TARAFLAR böyle bir durumda uygun görürler ve karşılıklı olarak 

mutabık kalırlarsa çıkartılan maddenin yerine SÖZLEŞME’nin amacına en yakın biçimde TARAFLAR’ca yeniden oluşturulacaktır.   

9.Devir Yasağı 

KATILIMCI, işbu SÖZLEŞME tahtındaki hak, alacak veya yükümlülüklerinden herhangi birini ORGANİZATÖR’ün önceden yazılı 

rızası ve izni olmaksızın herhangi bir üçüncü şahsa devir veya temlik edemez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NEON FESTİVAL – CİHANGİR TAŞTI Ş.Ş. 

BAŞVURU FORMU 
 GENEL AÇIKLAMALAR 
 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine 
(“Bundan sonra 
“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım 
taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. 
  
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak 
yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle 
tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. 
  
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; 

1- Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, 
2- Noter vasıtasıyla, 
3- Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak 

Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, 
4- Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri 

sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak kvkkbasvuru@damat.com.tr e-mail 
adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle  
- tarafımıza iletilebilecektir. 

  
Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir. 
 
 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek 
Bilgi 

Şahsen Başvuru [Başvuru sahibinin 
bizzat gelerek kimliğini tevsik edici 
belge ile başvurması] 

FSM Bul. No 1 / 9 Nilüfer / Bursa Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

Noter Vasıtasıyla Başvuru FSM Bul. No 1 / 9 Nilüfer / Bursa Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

Güvenli Elektronik İmza İle Başvuru 
[Güvenli elektronik imza ile 
imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta 
(KEP) yoluyla başvurması] 

pr@neonfestival.net E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

Mobil İmza ya da E-posta İle Başvuru 
[İlgili kişi tarafından veri sorumlusuna 
daha önce bildirilen ve veri 
sorumlusunun sisteminde kayıtlı 
bulunan elektronik posta adresini 
kullanmak suretiyle] 

pr@neonfestival.net E-posta’nın konu kısmına “Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi 
Talebi” yazılacaktır. 

 
  
Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde 
alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır. 
  
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre 
talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü 
maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. 
 

Başvuru Sahibi iletişim bilgileri :   

İsim ve Soyisim :   

T.C.K.N. :  

Telefon Numarası :  



Adres :  

 
Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, 

üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)  

☐ Müşteri ☐ Ziyaretçi ☐ İş Ortağı/Çözüm 
Ortağı/Danışman 

☐ Diğer (Açıklayınız) 

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: Konu: 

☐ Eski Çalışanım Çalıştığım Yıllar: ☐ Diğer: ☐ İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih: 

☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve 
pozisyon bilgisini belirtiniz: 

 

 
 

Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:  
 
D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:  
 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 

☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)  

☐ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi 
olması gerekmektedir.)  

 
 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi 
eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. 
Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle 
kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus 
cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize 
ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi 
ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.  

 
 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 
 

Adı Soyadı :  
Başvuru Tarihi :  
 
 
 
İmza : 


