
 

1 

 

 
 
 
K U R U M / F İ R M A  P R O F İ L İ  
Kurum/Firma Adı 

Yetkili Soyadı/Surname: Yetkili Adı/Name: 

Adres/Address:  

Posta Kodu/Zip code:  Şehir/Town: Ülke/Country: 

Telefon/Ph.number: +90  
 

Skype İletişim:  

E-mail:  Cep No (Fuar tarihlerinde kullanıma açık :+90  
 

Websitesi:  Şirket Çalışan Sayısı: 

Senelik Ciro : € ____________ Şirket Kuruluş Tarihi: 

 

Şirketteki Göreviniz: 

Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
□   Sahibi 
□    CEO/Genel Müdür 

 

Departman Müdürü 
□  Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 

 

Çalışan/Employee 
□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
 

Kalifiye İşçi/Skilled Worker 
□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 

Danışman/Consultant 
□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
 

 

Sorumluluk Düzeyi :  

 

□ Nihai karar 

□ Teknisyen 

□ Proje sorumlusu 

Birkaç cümleyle şirketinizin faaliyetlerini ingilizce özetleyiniz. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecomondo/Key Energy 2018 fuarını ziyaret etmek isteme sebebiniz: 
 
□ Yeni satın alımlar için bütçem var. 
□ Sektördeki en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorum. 
□ Devam eden bir projem var 
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Şirketin Faaliyet Konusu(En fazla 3 tercih yapılmalıdır 

– ilk önce şirketinizin ana faaliyet alanını 

işaretleyiniz) :  

A.    ENDÜSTRİ 

□ A1.  Tarım ve Gıda 

□ A2. Su, Hava ve Atık Arıtımı Sistem ve Ekipmanları   

□ A3. Kağıt/Karton  

□ A4. Kimyasal/İlaç/Kozmetik  

□ A5. Elektrik/Elektronik 

□ A6. Kauçuk/Plastik Malzemeler 

□ A7. Ambalaj 

□ A8. Ahşap 

□ A9. Mekanik/Otomotiv 

□ A10. Çelik/Metal İşleme 

□ A11. Yağ ve Gaz 

□ A12. Tekstil 

□ A13. Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Sistemleri 

 
B.    HİZMETLER 

□   B14. Çevre Analizi (danışmanlık şirketleri) 

□   B15. Liman/Havalimanı İşletmeciliği 

□   B16. Kirletilmiş Alanları Islahı ve İyileştirilmesi 

□   B17. Atıktan Enerji Üretimi 

□   B19. Çeşitli tesisler (Rüzgar enerjisi santrali, fotovoltaik 
üretim tesisi) 

□   B20. Finansal Kuruluş 

□   B21. Lojistik/Atık Depolama 

□   B22. Bakım ve Temizlik 

□   B23. Atık Geri Kazanımı ve Taşınması 

□   B24. Malzeme Geri 
Kazanımı/Geridönüşümü/Transformasyonu 

□   B25. Kesici / araç kesici / kaporta karoser dönüştürme 
şirketleri 

□ B26. Yardımcı tesisler/Entegre Yönetim Firmaları 

□ B26. Yardımcı tesisler/Entegre Enerji Verimliliği Yönetimi 

□ B28. Mühendislik Firması 

□   B29. Konaklama Tesisleri 

□   B30. Teknik/Kurulum Mühendisliği 
 

 

 

□   C.  DISTRIBUTOR 

 
 
D.    YAPI SEKTÖRÜ 
 

□ D31. Çimento Üreticileri 

□ D32. Katı Atık Geridönüşüm Tesisi 

□ D33. Ekstraktör 

□ D34. İmha Firması 

□ D35. Yapı/İnşaat Firması 

□ D36. Gayrimenkul Firması 

□ D37. Tasarım/Dizayn Firması 

 

E.    KAMU İDARELERİ 

□ E38. 50 Bin nüfus altındaki Belediyeler 

□ E39. 50 Bin nüfus üzeri Belediyeler 

□ E40. Askeri Birlikler/Kuvvetler 

□ E41. Devlet Kurumları/Bakanlıklar 

□ E42. Eyalet /Bölge 

□ E43. Sağlık Kuruluşları 

 

F.    TARIM 

□ F45. Birlik 

□ F46. Çiftlik 

 
□   H. DERNEKLER/KURUMLAR 

 

 

 
 
Devam eden bir projeniz varsa, projenizden birkaç cümleyle ingilizce bahsetmenizi rica ediyoruz.: 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Tercüman Hizmetleri/Interpreter service: LÜTFEN İŞARETLEYİNİZ 
 
□  İngilizceyi akıcı şekilde konuşuyorum, tercümanlık hizmetine ihtiyacım olmayacaktır. 
 
□ Türkçe/İtalyanca tercümanlık hizmetine ihtiyacım olacaktır.  

  



 

3 

 

 

SEKTÖR LİSTESİ 2018  
ECOMONDO (Malzeme ve Enerji Gerikazanımı ve Sürdürülebilir Kalkınma) 

KEY ENERGY (Sürdürülebilir Enerji ve Hareketlilik) 
Lütfen satın alma konusunda ilgilendiğiniz ürün gruplarını işaretleyiniz- 30 ŞIKTAN FAZLA İŞARETLEMEYİNİZ 

 
 
 

ECOMONDO 
 

A - ATIKLARIN 
TOPLANMASI,TAŞINMASI VE SOKAK 
TEMİZLİĞİ 

□ A001 Sıkıştırıcılar 

□ A002 Araç parçaları ve aksesuarları 

□ A003 Farklılaştırılmış atık toplama 
konteynerlerini tartma ve 
tanımlama sistemleri 

□ A004 Deniz yoluyla atık taşıma 

□ A005 Kara yoluyla atık taşıma 

□ A006 Demir yoluyla atık taşıma 

□ A007 Endüstriyel ve özel atık toplama 
araçları 

□ A008 Elektrikli şehir temizleme 
araçları 

□ A009 Biyoyakıtlı araçlar 

□ A010 Elektrikli araçlar 

□ A011 Hibrid araçlar 

□ A012 Özel araçları kiralama 

□ A013 Dişli motorlar 

□ A014 Çöp konteynerleri 

□ A015 Tekerlekli çöp konteynerleri 

□ A016 Çöp kovaları 

□ A017 Farklılaştırılmış atık toplama için 
özel konteynerler 

□ A018 Teneke kutu ezme ve toplama 
makineleri 

□ A019 Özel atıkları toplama 
konteynerleri 

□ A020 Yağ geri kazanım konteynerleri 

□ A021 Büyük boyutlu atık toplama 
konteynerleri 

□ A022 Taşıma konteynerleri 

□ A023 Çeşitli torbalar 

□ A024 Ekolojik Adalar 

□ A025 Mobil örtüler 

□ A026 Yeraltı veya yarı yeraltı 
konteynerleri 

□ A027 Yıkama ekipmanları ve 

sistemleri 

□ A028 Endüstriyel yükleyiciler 

□ A029 Forkliftler 

□ A030 Konteyner taşıma araçları 

□ A031 Konteyner boşaltma araçları 

□ A032 Tekerlekli yükleyiciler 

□ A033 Teleskopik kaldırıcı arabalar 

□ A034 Torba destekleri ve taşıyıcıları 

□ A035 Endüstriyel arabalar için destek 

□ A036 Atık taşıma teknolojileri 

□ A037 Cadde ve sokak temizliği ve 
bakımı için araçlar 

□ A038 Aspiratörler, temizlik makineleri 

□ A039 Yüksek basınçlı temizlik 
makineleri 

□ A040 Motorlu süpürücüler 

□ A041 Süpürücüler 

□ A042 Sokak temizliği için fırçalı 
süpürme araçları 

□ A043 Teknik kullanımlar için fırçalar 

□ A044 Çevre temizliği ve hijyen için 
ürün ve ekipmanlar 

□ A045 Grafiti temizleme ekipmanları 

□ A046 şehir kalitesi 

□ A047 Yol güvenliği çözümleri 

□ A048 Atıkları taşıma ve depolama 

□ A049 Otomatik atık toplama sistemleri 

□ A050 Vidanjör kamyonlar 
 
B - ATIK ARITIMI/İMHASI-
TEKNOLOJİLER VE EKİPMANLAR 

□ B001 Mekanik arıtma ve seçme: 
ekipmanlar ve sistemler 

□ B002 Konveyör bantlar 

□ B003 Dozatörler 

□ B004 Kurutucular 

□ B005 Buharlaştırıcılar 

□ B006 Filtreler 

□ B007 Karıştırıcılar 

□ B008 Presler 

□ B009 Ayırıcılar 

□ B010 Öğütücüler ve kırıcılar 

□ B011 Elekler 

□ B012 Titreşimli elekler 

□ B013 Kesiciler 

□ B014 Bıçaklar 

□ B017 biyo-filtreler ve atık hava arıtımı 

□ B018 Gübre üretme ürünleri ve 
parçaları 

□ B019 Biyo-öğütücüler 

□ B021 Diğer biyolojik atık arıtma 
işlemleri 

□ B022 Sterilizatörler 

□ B023 Yıkama sistemleri 

□ B025 Kimyasal-fiziksel atık arıtma 
işlemi 

□ B026 Elektrikli ve elektronik parçaları 
işleme 

□ B027 Asbest arıtma ve bertaraf etme 
işlemleri 

□ B028 Geri dönüştürülebilir 
malzemelerin arıtımı 

□ B029 Kullanılmış yağ arıtma işlemleri 

□ B030 Özel ve tehlikeli atıkları arıtma 
işlemleri 

□ B031 Mezbaha ve agro-sınai endüstri 
atıklarının arıtımı 

□ B032 Cüruf ve kül arıtma ve geri 
kazanma 

□ B033 Tehlikeli atıkların bertarafı 

□ B034 Radyoaktif atıkların bertarafı 

□ B035 Tıbbi atıkların arıtılması ve 
bertarafı 

□ B036 Atık gömme: ekipmanlar ve 
sistemler 

□ B038 Oleodinamik parçalar 

□ B039 Kablo taşıyıcı zincirler, kablolar 
ve rulmanlar için sistemler 

□ B040 Elastik öğeler, gergi 
mekanizması öğeleri, 
amortisörler ve motor karterleri 

□ B041 Plastik malzeme geri dönüşüm 
tesisleri 

□ B042 Oleodinamik pompalar ve 
motorlar 

 
C - MALZEME VE ENERJİ GERİ 
KAZANIMI 

□ C001 Atık ve çöp teçhizatları 

□ C002 Geri dönüşüm malzemeleri ve 
ürünleri 

□ C003 Kağıt ve karton geri kazanımı 

□ C004 Elektrikli ve elektronik ekipman 
geri kazanımı 

□ C005 Çelik geri kazanımı 

□ C006 Alüminyum geri kazanımı 

□ C007 Cıvalı aletlerin geri kazanımı 
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□ C008 Madeni yağların geri kazanımı 

□ C009 Bitkisel ve hayvansal yağların 
geri kazanımı 

□ C010 Organik ve biyolojik olarak 
ayrışabilen atıkların geri 
kazanımı 

□ C011 Ahşap geri kazanımı 

□ C012 Demir içeren metallerin geri 
kazanımı 

□ C013 Demir içermeyen metallerin geri 
kazanımı 

□ C014 Plastik geri kazanımı 

□ C015 Lastiklerin geri kazanımı 

□ C016 Pil, akü geri kazanımı 

□ C017 Kullanılmayan araçların geri 
kazanımı 

□ C018 Cam geri kazanımı 

□ C019 Solvent rejenerasyonu 

□ C020 tekstil geri kazanımı 

□ C021 Toner ve mürekkep 
rejenerasyonu 

□ C022 Katalizörler 

□ C023 atıktan enerji üretimi: gazlı 
yakma, piroliz ve termokatalitik 
parçalama 

□ C024 Atık yakma sistemleri tasarlama 
ve gerçekleştirme 

□ C025 yanma analiz cihazları 

□ C026 Farklılaştırılmış seçme sistemleri 

□ C027 ATY üretim tesisleri 

□ C028 Diğer biyolojik atık arıtma 
işlemleri 

 
D - YENİLENEBİLİR ÜRÜN 

□ D001 Geri kazanılan ürünlerin 
pazarlanması 

□ D003 Eko-malzemeler, eko-dizayn 

□ D004 Ambalajlar 

□ D005 Ekolojik parklar ve bahçe 
düzenlemeleri 

□ D006 Gıda sektörü için son ürün 

□ D007 Tarım için son ürün 

□ D010 Sanayi için son ürün 

□ D011 Diğer sektörler için son ürün 

□ D014 Belgeli ürünler 

□ D016 Yeni karbonsuz malzemeler 
 
D1 - BİYOBAZLI SANAYİİ - 
BİYOEKONOMİ 

□ D1002 Biyo-yağlayıcılar 

□ D1004 İşlenmiş ahşap ürünler 

□ D1005 İnşaat için doğal lifler 

□ D1006 Biyorafineri (bitkisel 
biyokütleler; tarım sınai sektörü 
alt ürünleri, atıkları ve atık 
suları; organik kamusal atıklar) 

□ D1007 mekanik-biyolojik işlem 
ekipmanları ve sistemleri 

□ D1008 Biyolojik olarak ayrışabilen ve 

bozunabilen biyoplastikler ve 
biyopolimerler 

□ D1009 Kompost 

□ D1010 Atıkları anaerobik arıtma: 
tesisler ve ekipmanlar 

□ D1011 Atıklardan enerji geri kazanımı 
ekipmanları ve tesisleri 

□ D1012 Gübreye dönüştürme: tesisler ve 
ekipmanlar 

 
D2 - BİYOKÜTLE ENERJİSİ  

□ D2001 Biyokütleler için ekipmanlar, 
bileşenler ve teknolojiler  

□ D2002 Biyokütle enerjisi için 
ekipmanlar, bileşenler ve 
ürünler  

□ D2003 Pelet ocakları 

□ D2004 Odun yakan gazlaştırma 
kazanları  

□ D2005 Pelet ve/veya talaş ve/veya 
odun yakan kazanlar 

□ D2006 Biyokütle kojenerasyonu 

□ D2007 Biyokütleler için bileşenler ve 
teknolojiler  

□ D2008 Pelet ve/veya talaş tedarikçileri  

□ D2009 Endüstriyel biyokütle tesisleri  

□ D2010 Biyokütle işleme 

□ D2011 Biyokütle lojistiği 

□ D2012 Pelet ve/veya talaş üretim 
makineleri  

□ D2013 Hizmetler 

□ D2014 Biyokütle toplama sistemleri  

□ D2015 Biyokütle buhar türbinleri  

□ D2016 Buhar temizleme 
 
D3 - BİYOGAZ ENERJİSİ  

□ D3001 Biyogaz tesisleri için ekipmanlar, 
bileşenler ve teknolojiler  

□ D3002 Biyogaz ocakları 

□ D3003 Fermentasyon konteynırları ve 
siloları  

□ D3004 Biyogaz üretim tesisleri  

□ D3005 Atık sahaları ve arıtma 
tesislerinden biyogaz üretme 
tesisleri  

□ D3006 Besi hayvanı kanalizasyon 
atıklarından biyogaz üretme 
tesisleri  

□ D3007 Endüstriyel atıklardan biyogaz 
üretme tesisleri  

□ D3008 Bitkisel maddelerden biyogaz 
üretme tesisleri  

□ D3009 Biyogaz alternatif motorları 

□ D3010 Emniyet boruları 

□ D3011 Biyogaz türbinleri 

□ D3012 Buhar temizleme 

□ D3013 Biyometan sektörü için 
ekipmanlar, bileşenler ve ölçüm 
sistemleri 

□ D3014 Biyometan mikro-sıvılaştırma 
sistemleri 

□ D3015 Biyometan stoklama, taşıma, 
şebekelere enjeksiyon ve 
dağıtım sistemleri 

□ D3016 OFMSW'den elde edilen 
biyometan biyogazını arıtma ve 
yükseltme teknolojisi 

□ D3017 Zirai atıklardan elde edilen 
biyometan biyogazını arıtma ve 
yükseltme teknolojisi 

□ D3018 Metanla çalışan araçlar 

□ D3019 Biyokütle kojenerasyonu ve 
trijenerasyonu 

□ D3020 Biyogaz kojenerasyonu ve 
trijenerasyonu  

 
D4 - ALTERNATİF BİYOYAKITLAR VE 
YAKITLAR 

□ D4001 Diğer sıvı biyoyakıtlar 

□ D4002 Biyoyakıtlar için ekipman ve 
parçalar 

□ D4003 Alternatif yakıtlar için 
Ekipmanlar, Parçalar ve 
teknolojiler 

□ D4004 Biyodizel / etanol / bitkisel yağ 
yakıcılar 

□ D4005 Alternatif yakıt üretimi tesisleri  

□ D4006 Biyodizel üreticileri ve dağıtıcıları 

□ D4007 Araba tahrik sistemleri için 
biyogaz üreticileri ve 
distribütörleri 

□ D4008 Etanol üreticileri ve dağıtıcıları 

□ D4009 Biyoyakıt üretimi 

□ D4010 Buhar temizleme 

□ D4011 metan gazı üretimi ve 
distribütörü teknolojileri ve 
sistemleri 
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E - ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ 

□ E001 Ekolojik istasyonların yönetimi 

□ E002 Toplama sistemleri hizmeti ve 
yönetimi 

□ E003 Yeşil alanların bakım hizmeti 

□ E004 Kış aylarında yol hizmetleri 

□ E005 Farklılaştırılmış toplama hizmeti 

□ E006 Bertaraf etme, arıtma ve geri 
kazanım tesislerini 
gerçekleştirme ve yönetme 

□ E007 Sokak süpürme ve şehir 
temizliği hizmeti 

□ E008 Taşıma hizmeti 
 
F - İNŞAAT VE YIKIM ATIKLARI: 
ARITMA VE GERİ KAZANIM 

□ F001 Endüstriyel yıkım: makineler ve 
ekipmanlar 

□ F002 Toz giderme sistemleri 

□ F003 Kazı makineleri ve küçük kazı 
makineleri 

□ F004 Ufalama: sabit ve mobil tesisler 

□ F005 Yıkma işletmeleri 

□ F006 Toprak taşıma makineleri ve 
ekipmanları 

□ F007 Etkisiz atıkların geri 
dönüştürülmesi ile elde edilen 
ürünler 

□ F008 Etkisiz atıkların geri kazanımı 

□ F009 Etkisiz atıkları arıtma: tesisler ve 
ekipmanlar 

□ F010 Etkisiz atıklar için elekler 

□ F011 Makine parçaları 

□ F012 Tekerlekler ve lastikler 

□ F013 Bitüm konglomeralarını geri 

dönüştürme sistemleri 

□ F014 Hidrolik çekiçler 
 
G - KİRLETİLMİŞ İŞ SAHASI ISLAHI 

□ G001 Kirlenmiş bölgelerin ıslah 
edilmesi: tesisler ve ekipmanlar 

□ G002 Muhafaza bariyerleri ve hidrolik 
bariyerler 

□ G003 kimyasal-fiziksel arıtma 

□ G004 Mikrobiyolojik arıtma 

□ G005 Termik arıtma işlemleri 

□ G006 Mobil arıtma sistemleri 

□ G007 Asbestten arındırma 

□ G008 Yeraltı sularını arındırma 

□ G009 Giydirmeler ve kaplamalar 

□ G010 Yeniden bitkilendirme 

□ G011 Kirlenmiş bölgeleri nitelendirme 

ve izleme 

□ G012 Jeofiziksel kontrol ve numune 
alma işlemleri 

□ G013 Taşıma ve risk analizi modelleri 

□ G014 Endüstriyel ve kirlenmiş alanları 
ıslah etme hizmetleri 

□ G015 Liman ve sahil bölgelerinde kum 
ve tortu ıslah etme 

□ G016 Hidrokarbon ve kimyasal 
maddeler için emici ürünler 

□ G017 Islah etme teknolojileri ve 
sistemlerinin kurulumu 

□ G018 Tehlikeli maddeleri depolama, 
toplama ve taşıma 

□ G019 emme sistemli ekskavatörler 
 
H - ATIK SU KALDIRMA/TAŞIMA VE 
KANALİZASYON 

□ H001 pompalar ve pompalama 
istasyonları 

□ H002 su arındırma sistemleri 

□ H003 yağmur suyu depolama 

□ H004 kanalizasyon 

□ H005 Hidrolik bağlantılar ve elastik 
bağlantılar 

□ H006 borular, rakorlar, bağlantılar 

□ H007 valfler 

□ H008 kuyu ve su drenaj cihazları 

□ H009 kanalizasyon sistemleri 

□ H010 drenaj 

□ H011 çökeltme tankları 

□ H012 çökeltme sistemleri için örtüler 

□ H014 kanalizasyonların temizliği 

□ H015 kanalizasyon denetleme araçları 
ve ekipmanları 

□ H016 su tasarrufu için ürün ve 
aksesuarlar 

□ H017 Kompresörler 
 
J - SU VE ATIK SU ARITMA 

□ J001 arındırma tesisleri: elektrikli ve 
mekanik ekipmanlar 

□ J002 kompakt, prefabrik ve metal 
yapılı arındırma tesisleri 

□ J003 kentsel ve zırai arındırma 
tesisleri 

□ J004 endüstriyel arındırma tesisleri 

□ J005 evsel arındırma tesisleri ve 

aksesuarlar 

□ J006 fiziksel-mekanik arıtma işlemleri 

□ J007 kum ayırma 

□ J008 filtrasyon 

□ J009 eleme ve elekten geçirme 

□ J010 flotasyon tesisleri 

□ J011 kum yıkama tesisleri 

□ J012 ayırıcılar 

□ J013 drenaj sularını arıtma 

□ J014 fiziksel ve kimyasal-fiziksel 
arıtma işlemleri 

□ J015 reaktant ölçüm cihazları 

□ J016 membran tesisler 

□ J017 iyon değişim tesisleri 

□ J018 yumuşatma tesisleri 

□ J019 emme tesisleri 

□ J020 tuzsuzlaştırma tesisleri 

□ J021 buharlaştırma tesisleri 

□ J022 çökeltme ve yumaklaştırma 
tesisleri 

□ J023 demir ve magnezyum giderme 
tesisleri 

□ J024 biyolojik arıtma işlemleri 

□ J025 havalandırma ekipmanları 

□ J026 septik çukurlar 

□ J027 nitrifikasyon ve denitrifikasyon 

□ J028 anaerobik işlemler 

□ J029 sızdırma sistemleri 

□ J030 aktif çamur sistemleri 

□ J031 oksijen fanları 

□ J032 atıkların dezenfeksiyonu - 
deodorizasyonu 

□ J033 klor tesisleri 

□ J034 UV radyasyon tesisleri 

□ J035 ozon tesisleri 

□ J036 çukur stabilizasyonlu arındırma 
tesisleri 

□ J037 doğal arındırma işlemleri: 
tesisler, ekipmanlar, hizmetler 

□ J038 fito-arındırma tesisleri 

□ J039 gölleme sistemleri 

□ J040 arındırma sistemleri için örtüler 

□ J041 su arıtma işlemleri için kimyasal 
ve biyolojik ürünler 

□ J042 temizlik ve hijyen için kimyasal 
ve biyolojik ürünler 

□ J043 kabuklanma önleyici ürünler 

□ J044 paslanmayı önleyici ürünler 

□ J045 Kimyasal banyolar 

□ J046 Hidrokarbon ve kimyasal 
maddeler için emici ürünler 

□ J047 Su arıtma tesisleri tasarlama ve 
yapımı 
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K - ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN 
ARITIMI 

□ K001 agro-sınai endüstri 

□ K002 kağıt ve karton sanayii 

□ K003 kimyasal ve farmasötik sanayii 

□ K004 tabaklama sanayii 

□ K005 galvanizleme sanayii 

□ K006 metalürji sanayii 

□ K007 petrokimya sanayii 

□ K008 plastik sanayii 

□ K009 yarı iletken sanayii 

□ K010 tekstil sanayii 

□ K011 boya sanayii 
 
L - ÇAMUR TASFİYESİ 

□ L001 kıvamlaştırma ve dehidrasyon 

□ L002 stabilizasyon ve arındırma 

□ L003 kurutma 

□ L004 atık yakma 

□ L005 biyogaz bazlı sistemler 

□ L006 tarımda çamur değerlendirme 

□ L007 tehlikeli çamur bertaraf etme 
 
M - SU GERİ KAZANIMI, GERİ 
DÖNÜŞÜMÜ VE TEKRAR KULLANIMI 

□ M001 suyun yeniden kullanımı 

□ M002 evsel atık suların geri dönüşümü 

□ M003 su geri kazanım tesisleri 
 
N - ENTEGRE SU YÖNETİMİ 
HİZMETLERİ 

□ N001 kanalizasyon gerçekleştirme ve 
yönetme 

□ N002 su işleme ve arıtma sistemlerini 
gerçekleştirme ve yönetme 

□ N003 su kaynağı planlama ve 
yönetme 

□ N004 su hizmetleri yönetimi danışma 

□ N005 faturalar ve faturalama 
sistemleri 

□ N006 GIS, haritalama, modelleme 
 
O - HAVA ARINDIRMA 
TEKNOLOJİLERİ VE GEREÇLERİ 

□ O001 Duman arındırma - toz 
yakalama cihazları 

□ O002 Duman arındırma - gaz 
temizleyiciler 

□ O003 Duman arındırma - nitrojen 
oksit azaltma sistemleri 

□ O004 Duman arındırma - aktif 
karbonlu reaktörler 

□ O005 Duman arındırma - 
buharlaştırıcılar 

□ O006 Biyolojik atık hava arıtma 
işlemleri 

□ O007 Kapalı alanlarda hava arıtma 
işlemleri 

□ O008 Katalitik işlemler 

□ O009 Isıl işlemler 

□ O010 Emme işlemleri 

□ O011 Hava yıkayıcılar 

□ O012 Yaş elektrostatik toz tutucular 

□ O013 Elektrostatik ayırıcılar 

□ O014 Biyofiltreler 

□ O015 Aspiratörler 

□ O016 Santrifüjler 

□ O017 Pompalar 

□ O018 Borular 

□ O019 Eksenel ve radyal fanlar 

□ O020 Bacalar 

□ O021 Hava arındırma sistemleri 
kontrolü 

□ O022 Kimyasal ve biyolojik hava 
arındırma ürünleri 

□ O023 Emici malzemeler ve aktif 
karbonlar 

□ O024 Katalizörler ve nötralize edilmiş 
ürünler 

□ O025 Cürufların arıtımı 

□ O026 Tozların arıtımı 

□ O027 Atmosfer kirliliğini ölçme ve 
kontrol araçları 

 
R - ÇEVRE ANALİZ, ÖLÇÜM VE 
KONTROL EKİPMANLARI 

□ R001 Toprak analizi: ölçümler ve 
ekipmanlar 

□ R002 Endüstriyel işlemlerin atık 
sularının analizi: ölçümler ve 
ekipmanlar 

□ R003 Hidrokarbonların analizi: 
ölçümler ve ekipmanlar 

□ R004 Biyogaz analizi: ölçümler ve 
ekipmanlar 

□ R005 Su analizi: ölçümler ve 
ekipmanlar 

□ R006 Toz analizi: ölçümler ve 
ekipmanlar 

□ R007 Gaz analizi ve sınıflandırma: 
ölçümler ve ekipmanlar 

□ R008 Atıkların analizi ve 
sınıflandırması: ölçümler ve 
ekipmanlar 

□ R009 Endüstriyel analizler 

□ R010 Çevre izleme sistemleri, cihazları 
ve malzemeleri 

□ R011 mobil çevre izleme cihazları 

□ R012 Emisyon kontrol sistemleri 

□ R013 Güvenlik ve gözetleme 
sistemleri 

□ R014 Uzaktan kumanda ve kontrol 
sistemleri 

□ R015 jeognostik sondaj gereçleri 

□ R016 Kantarlar 

□ R017 Atmosferik kontrol ölçümleri için 
kabinler 

□ R018 kartografya ve arşivleme 
(donanım ve yazılım) 

□ R019 İşlem kontrolü 

□ R020 Seviye göstergeleri 

□ R021 kanal yer saptayıcıları 

□ R022 Sürekli ve aralıklı zemin gazı 
ölçüm malzemeleri 

□ R023 Dışarı verilen gaz ölçüm 

malzemeleri 

□ R024 Meteorolojik parametrelerin 
ölçümü 

□ R025 Radyoaktivite ölçümü ve 
kontrolü 

□ R026 Kapasite ölçüm cihazları 

□ R027 Çeşitli ölçüm cihazları 

□ R028 pH ve oksidasyon azaltma 
ölçümü 

□ R029 Sıcaklık ve nem ölçümleri 

□ R030 yeraltı kablolarını bulma 

□ R031 topografik ve jeodezik araçlar 

□ R032 meteorolojik araçlar 

□ R033 Eko-zehirlilik testi 
 
U - İLETİŞİM VE DANIŞMANLIK 
HİZMETLERİ 

□ U001 Çevre iletişimi 

□ U002 Yayınevleri 

□ U003 Belgelendirme ve 
standardizasyon kuruluşları 

□ U004 eğitim kurumları 

□ U005 Gözetim ve kontrol kurumları 
(çevre izleme) 

□ U006 Kamu ve özel araştırma 
kuruluşları 

□ U007 Finansal ve sigorta ürünleri ve 
hizmetleri 

□ U008 Bilişim teknolojileri ürünleri ve 
hizmetleri 
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□ U009 Çevre danışmanlık ve 
mühendislik firmaları 

□ U010 Yönetim ve bakım hizmetleri 
firmaları 

□ U011 Çevresel etki değerlendirmesi 
çalışmaları 

□ U012 Endüstriyel tanımlama çözümleri 

□ U013 Diğer hizmetler 

 
Z - DERNEKLER, KURUMLAR, DİĞER 

□ Z001 Yerel ve ulusal kamu idareleri 

□ Z002 Dernekler ve Konsorsiyumlar 

□ Z003 Mesleki Kurumlar 

□ Z004 Vakıflar, Finans Kurumları ve 
Sigorta şirketleri 

□ Z005 Uluslararası kuruluşlar 

□ Z006 Çoklu hizmet kuruluşları ve 
Çoklu sektör faaliyetleri 

□ Z007 Kar amacı gütmeyen kuruluşlar 
ve gönüllü çevre kuruluşları 

□ Z008 Parklar 

 
 

KEY ENERGY 
 
A - TERMAL GÜNEŞ ENERJİSİ 
 

□ A001  Güneş enerjisi ekipmanları 

□ A002 İç mekanlar için güneş enerjili 
sıcak su kazanı  

□ A003  Isıtma entegrasyonu için güneş 
enerjili kazan  

□ A004  Kontrol Üniteleri 

□ A005 Termal güneş kollektörleri 
(düzlemsel, vakumlu, sırsız, 
havalı) 

□ A006 Güneş ısı enerjisi sistemleri için 
bileşenler 

□ A007 Güneş enerjili tarım kurutucuları 

□ A008 Güneş enerjili soğutma sistemleri 

□ A009 Yoğunlaştırıcı güneş enerjisi 
sistemleri 

□ A010 Kısmen güneş enerjisi ile 
beslenen tele-ısıtma sistemleri 

□ A011 Termal güneş enerjisi üretimi 
sistemleri 

□ A012  Cebri sirkülasyonlu termal güneş 
sistemleri 

□ A013 Doğal sirkülasyonlu termal güneş 
sistemleri 

□ A014 Termal güneş enerjisi sistemleri 
kurulumcuları  

□ A015 Servis 

□ A016 Güneş - Biyokütle kombine 
sistemler  

□ A017 Güneş - Gaz kombine sistemler 

□ A018  Kontrol ve yönetim yazılımı 

□ A019 Ön izolasyonlu borular 
 
B – FOTOVOLTAİK 
 

□ B001 Akümülatörler 

□ B002 Fotovoltaik için ekipman, bileşen, 
ürünler 

□ B003 Fotovoltaik sistemler için 
bileşenler ve teknolojiler  

□ B004 Güneşi takip eden fotovoltaik 
sistemler 

□ B005 Anahtar teslim fotovoltaik 
sistemler  

□ B006 Anahtar teslim ağlar ile izole 
edilmiş fotovoltaik sistemler  

□ B007 Fotovoltaik güneş enerjisi üretimi 
sistemleri 

□ B008 Fotovoltaik sistem kurulumcuları 

□ B009 Şebeke bağlantısı için invertörler 

□ B010 Güneş enerjili sokak lambaları ve 
aydınlatma 

□ B011 Esnek film ile fotovoltaik modüller 

□ B012 İnce film ile fotovoltaik modüller 

□ B013 Monokristal silisyum / polikristal / 
amorf fotovoltaik modüller 

□ B014 Cepheler ve gölgeleme cepheleri 
için fotovoltaik paneller 

□ B015 Servis 

□ B016 Kontrol sistemleri, arayüz ve 
ölçüm 

□ B017 Fotovoltaik/hibrid entegre 
sistemler  

□ B018 Kontrol ve yönetim yazılımı 

□ B019 Fotovoltaik çatı kiremitleri 
 
C - RÜZGAR ENERJİSİ  

□ C001 Rüzgar enerjisi tesisleri için 
ekipmanlar, bileşenler ve 
teknolojiler  

□ C002 Şebekeye bağlı mini rüzgar 
enerjisi tesisleri 

□ C003 Şebekeden bağımsız mini rüzgar 
enerjisi tesisleri  

□ C004 Kıyı ve açık deniz aerojeneratör 
üreticileri  

□ C005 İlgili mühendislik işleri üreticileri  

□ C006 Aerojeneratör üretimi  

□ C007 Hizmetler 

□ C008 Kontrol ve yönetim yazılımı 
 
K1 - MOTORLAR 

□ K1001 Elektrikli motorlar için dökme 
demir parçalar 

□ K1002 Transformatörler ve motorlar için 
manyetik levhalar 

□ K1003 Ayrımsal asenkron motorlar 

□ K1004 DV asenkron motorlar 

□ K1005 OV asenkron motorlar 

□ K1006 Fırçasız motorlar 

□ K1007 AC motorlar 

□ K1008 İnverter için AC motorlar 

□ K1009 DC motorlar 

□ K1010 Dişli motorları 

□ K1011 Başlatma ve ayar reostaları  
 
L - KOJENERASYON VE 
TRİJENERASYON  

□ L002 Yakıt hücreleriyle kojenerasyon  

□ L003 Gaz mikrotürbinleriyle 
kojenerasyon  

□ L004 Biyodizel ve bitkisel yağ 
kojenerasyonu ve trijenerasyonu  

□ L006 Gaz kojenerasyonu ve 
trijenerasyonu 

□ L007 Dizel kojenerasyonu ve 

trijenerasyonu 

□ L008 Kojenerasyon ve trijenerasyon 
tesisleri  

□ L009 Absorpsiyon soğutma tesisleri  

□ L010 Buhar temizleme 

□ L011 Basınçlı turbojeneratörler 
 
M - DAĞITILMIŞ JENERASYON VE 
MİKROJENERASYON  

□ M001 Sürekli jenerasyon tesisleri  

□ M002 Acil durum jenerasyon tesisleri  

□ M003 Uzaktan ısıtma tesisleri  

□ M004 Dağıtılmış jenerasyon ve uzaktan 

ısıtma tesisleri  

□ M005 Mini ve mikro kojenerasyon  
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N - ENERJİ TASARRUFU VE 
VERİMLİLİĞİ  

□ N001 Yerel Enerji Kurumları  

□ N002 Elektronik enerji kaynakları ve 
enerji tasarrufu  

□ N003 Yoğuşmalı kazanlar 

□ N004 Jeotermal kaynaklardan 
iklimlendirme  

□ N005 İkili güç kaynaklı ev tipi elektrikli 
cihazlar  

□ N006 ESCO Enerji Hizmeti Şirketi 

□ N007 LED aydınlatma 

□ N008 Yüksek verimlilikli sokak 
aydınlatmaları  

□ N009 Yenilikçi flüoresan ışıklar  

□ N010 Yüksek verimlilikli elektrikli 
motorlar  

□ N011 Gaz ısı pompaları  

□ N012 Yüksek verimlilikli elektrikli ve 
elektronik ürünler  

□ N013 Endüstride enerji verimliliği 

ürünleri  

□ N014 Termostatik regülasyon  

□ N015 Enerji için tasarruf ve verimlilik  

□ N016 Enerji üretiminde tasarruf ve 
verimlilik  

□ N017 Varlık sensörleri 

□ N018 Hizmetler 

□ N019 Isı geri kazanım teknolojileri 

□ N020 Enerji birikimi için yenilikçi 
teknolojiler 

□ N021 Isıtma ve soğutma alanında 
enerji verimliliği teknolojileri 

□ N022 Aydınlatma alanında enerji 
verimliliği teknolojileri 

 
O - SÜRDÜRÜLEBİLİR İNŞAAT 

□ O001 Isıtma aksesuarları 

□ O002 Biyo-inşaat: Pasif ve çok düşük 
enerji tüketimli bina tasarlama ve 
inşa etme 

□ O003 Ahşap evler ve prefabrik yapılar 

□ O004 jeotermal kaynaklardan sağlanan 
iklimlendirme 

□ O005 Isı ve enerji tasarrufu için parça 

ve teknolojiler 

□ O006 Çatı örtüleri 

□ O007 Ev otomasyonu 

□ O008 yüksek termik verimliliğe sahip 
pencereler 

□ O009 Ses yalıtımı 

□ O010 Isı yalıtımı 

□ O011 Isı ve ses yalıtımı 

□ O012 Biyoinşaat için inşaat malzemeleri 

□ O013 Projelendirme 

□ O014 Sıvadibi ısıtma 

□ O015 Duvar ısıtma 

□ O016 Zemin ısıtma 

□ O017 Tavan ısıtma 

□ O018 Yonga ısıtma 

□ O019 Isıtma ve soğutma 

□ O020 Zeminler için yalıtkan kaplamalar 

□ O021 Hizmetler ve parçalar 

□ O022 Enerji ve ses tanı hizmetleri ve 
araçları 

□ O023 Ön cephe sistemleri, 
havalandırma tertibatlı ön 
cepheler 

□ O024 serbest soğutma sistemleri 

□ O025 Enerji yönetim ve kontrol 
sistemleri 

□ O026 Ölçüm ve ayarlama sistemleri 

□ O027 Enerji tüketimi kontrolü ve 
yönetimi için yazılımlar 

□ O028 Çatılar ve çatı örtüleri 

□ O029 Yeşil çatılar 

□ O030 solar kontrollü camlar 

□ O031 düşük emisyonlu camlar 

□ O032 entegre panjurlu üçlü mastarlı 
camlar 

□ O033 Yüksek ısı verimliliğine sahip 
camlar ve pencereler, kış 
bahçeleri 

□ O034 Kent ve sokak düzenekleri 

□ O035 Kentsel yeşil alan düzenlemeleri 
ve organik bahçecilik 

 
P - SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK 

□ P001 Kent ve sokak düzenekleri 

□ P002 Kent Mobilyaları 

□ P003 Sesi absorbe eden bariyerler ve 
yol yüzeyleri  

□ P004 Güç destekli bisikletler 

□ P005 Bike-sharing 

□ P006 Düşük emisyonlu otobüs 

□ P007 Car pool 

□ P008 Ortaklaşa binme  

□ P009 Akıllı Ulaşım Sistemleri 

□ P010 Metan ve gpl için dönüştürme kiti 

□ P011 Bisiklet hareketliliği 

□ P012 Kolektif hareketlilik 

□ P013 Hareketlilik planlama ve yönetimi 

□ P014 Kentsel kalite 

□ P015 Raylı ulaşım sistemleri 

□ P016 Yerel Toplu Taşımacılık yönetim 
ve yenileme sistemleri 

□ P017 Yenilikçi ödeme sistemleri 

□ P018 Esnek taşımacılık sistemleri (dial 
a ride) 

□ P019 Toprak ve hareketlilik yönetimi ve 
kontrol sistemleri 

□ P020 Hareketlilik yönetimi çözümleri  

□ P021 Bisiklet-yaya sistemi çözümleri 

□ P022 Şehir lojistiği çözümleri 

□ P023 Araba park yönetimi ve araç park 
etme çözümleri 

□ P024 Yol güvenliği çözümleri 

□ P025 Elektrikli araç şarj istasyonları 

□ P026 Atmosfer kirliliğini ölçme ve 
kontrol araçları 

□ P027 Düşük darbeli araçlar 

□ P028 Hidrojenle çalışan araçlar 

□ P029 Elektrikli şehir temizliği araçları 

□ P030 Biyoyakıtlı kişi ve ticari taşımacılık 
araçları 

□ P031 Elektrikli kişi ve ticari taşımacılık 
araçları 

□ P032 Hibrid kişi ve ticari taşımacılık 
araçları 

□  
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F U A R  G İ R İ Ş  K A R T I N I Z  İ Ç İ N :  lütfen tek bir şık işaretleyiniz. 
 

 
 

ŞİRKETİNİZİN ANA FAALİYET KONUSU: 

 
Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
 

A.    ENDÜSTRİ 

□ A1.  Tarım ve Gıda 

□ A2. Su, Hava ve Atık Arıtımı Sistem ve Ekipmanları   

□ A3. Kağıt/Karton  

□ A4. Kimyasal/İlaç/Kozmetik  

□ A5. Elektrik/Elektronik 

□ A6. Kauçuk/Plastik Malzemeler 

□ A7. Ambalaj 

□ A8. Ahşap 

□ A9. Mekanik/Otomotiv 

□ A10. Çelik/Metal İşleme 

□ A11. Yağ ve Gaz 

□ A12. Tekstil 

□ A13. Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Sistemleri 

 
B.    HİZMETLER 

□   B14. Çevre Analizi 

□   B15. Liman/Havalimanı İşletmeciliği 

□   B16. Kirletilmiş Alanları Islahı ve İyileştirilmesi 

□   B17. Atıktan Enerji Üretimi 

□   B19. Çeşitli tesisler (Su kemerleri, çöp sahaları vb.) 

□   B20. Finansal Kuruluş 

□   B21. Lojistik/Atık Depolama 

□   B22. Bakım ve Temizlik 

□   B23. Atık Geri Kazanımı ve Taşınması 

□   B24. Malzeme Geri Kazanımı/Geridönüşümü/Transformasyonu 

□   B25. Kesici / araç kesici / kaporta karoser dönüştürme şirketleri 

□ B26. Yardımcı tesisler/Entegre Yönetim Firmaları 

□ B28. Mühendislik Firması 

□   B29. Konaklama Tesisleri 

□   B30. Teknik/Kurulum Mühendisliği 

 
 

 

 

 

□   C.  DISTRIBUTOR 

 
 
D.    YAPI SEKTÖRÜ 
 

□ D31. Çimento Üreticileri 

□ D32. Katı Atık Geridönüşüm Tesisi 

□ D33. Ekstraktör 

□ D34. İmha Firması 

□ D35. Yapı/İnşaat Firması 

□ D36. Gayrimenkul Firması 

□ D37. Tasarım/Dizayn Firması 

 

E.    KAMU İDARELERİ 

□ E38. 50 Bin nüfus altındaki Belediyeler 

□ E39. 50 Bin nüfus üzeri Belediyeler 

□ E40. Askeri Birlikler/Kuvvetler 

□ E41. Devlet Kurumları/Bakanlıklar 

□ E42. Eyalet /Bölge 

□ E43. Sağlık Kuruluşları 

 

F.    TARIM 

□ F45. Birlik 

□ F46. Çiftlik 

 
□   H. DERNEKLER/KURUMLAR 
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K a t ı l ı m  s a ğ l a y a c a k  2 .  k i ş i n i n  f u a r  g i r i ş  k a r t ı  i ç i n  d o l d u r u l m a s ı  
g e r e k m e k t e d i r ;  l ü t f e n  t e k  b i r  ş ı k  i ş a r e t l e y i n i z   
 

Adı:………………………..……..  Soyadı:…………………………. 

 

e-mail: ………………………………... 

 

ŞİRKETİNİZİN ANA FAALİYET KONUSU: 
Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
 

A.    ENDÜSTRİ 

□ A1.  Tarım ve Gıda 

□ A2. Su, Hava ve Atık Arıtımı Sistem ve Ekipmanları   

□ A3. Kağıt/Karton  

□ A4. Kimyasal/İlaç/Kozmetik  

□ A5. Elektrik/Elektronik 

□ A6. Kauçuk/Plastik Malzemeler 

□ A7. Ambalaj 

□ A8. Ahşap 

□ A9. Mekanik/Otomotiv 

□ A10. Çelik/Metal İşleme 

□ A11. Yağ ve Gaz 

□ A12. Tekstil 

□ A13. Yenilenebilir Enerji Ekipman ve Sistemleri 

 
B.    HİZMETLER 

□   B14. Çevre Analizi (Danışmanlık şirketleri) 

□   B15. Liman/Havalimanı İşletmeciliği 

□   B16. Kirletilmiş Alanları Islahı ve İyileştirilmesi 

□   B17. Atıktan Enerji Üretimi 

□   B19. Çeşitli tesisler (Rüzgar santralleri ve fotovoltaik enerji üretim 
tesisleri) 

□   B20. Finansal Kuruluş 

□   B21. Lojistik/Atık Depolama 

□   B22. Bakım ve Temizlik 

□   B23. Atık Geri Kazanımı ve Taşınması 

□   B24. Malzeme Geri Kazanımı/Geridönüşümü/Transformasyonu 

□   B25. Kesici / araç kesici / kaporta karoser dönüştürme şirketleri 

□ B26. Yardımcı tesisler/Entegre Yönetim Firmaları 

□ B26. Yardımcı tesisler/Entegre Enerji Verimliliği Yönetim Firmaları 

□ B28. Mühendislik Firması 

□   B29. Konaklama Tesisleri (tatil köyleri, oteller vs.) 

□   B30. Teknik/Kurulum Mühendisliği 

□  

 

□   C.  DISTRIBUTOR 

 
 
D.    YAPI SEKTÖRÜ 
 

□ D31. Çimento Üreticileri 

□ D32. Katı Atık Geridönüşüm Tesisi 

□ D33. Ekstraktör 

□ D34. İmha Firması 

□ D35. Yapı/İnşaat Firması 

□ D36. Gayrimenkul Firması 

□ D37. Tasarım/Dizayn Firması 

 

E.    KAMU İDARELERİ 

□ E38. 50 Bin nüfus altındaki Belediyeler 

□ E39. 50 Bin nüfus üzeri Belediyeler 

□ E40. Askeri Birlikler/Kuvvetler 

□ E41. Devlet Kurumları/Bakanlıklar 

□ E42. Eyalet /Bölge 

□ E43. Sağlık Kuruluşları 

 

F.    TARIM 

□ F45. Birlik 

□ F46. Çiftlik 

 
□    G. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA 

 

□   H. DERNEKLER/KURUMLAR 

 

□    I.  UZMAN MEDYA 

 

□ Diğer (belirtiniz)__________ 
 

 

Şirketteki Göreviniz: 

Lütfen tek bir şık işaretleyiniz: 
□   Sahibi 
□    CEO/Genel Müdür 

 

Departman Müdürü 
□  Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik / Kurumsal şirket enerji yöneticisi  

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
 

Çalışan/Employee 
□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 

 

 
Kalifiye İşçi 

□  Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 

 
Danışman/Consultant 

□   Üretim 

□   Satış/Pazarlama 

□   Teknik 

□   Kalite Kontrol 

□   Satınalma 
 

 
□   Diğer 
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Katılım Koşulları 

 

 
Taahhüt ediyorum/I commit myself: 
 

 03-30 Ekim 2018 tarihlerinde açık olacak web platformu üzerinden, Ecomondo/Key Energy katılımcıları arasından seçim yaparak toplamda 
10 iş görüşmesi organize edeceğimi/ to arrange 10 business meetings with Ecomondo/Key Energy exhibitors through the web 
platform from October 3rd to October 30th 2018; 

 05 Ekim 2018 tarihine kadar web platformu üzerinden Ecomondo/Key Energy katılımcıları arasından seçim yaparak toplamda 5 firmaya 
talep göndereceğimi/ to send 5 meeting requests  to the Ecomondo/Key Energy exhibitors through the web platform within October 
the 5th 

 Fuar tarihleri süresince  toplantı programına uyacağımı (web platformu üzerinden 10 firmaya ulaşamazsam, fuar süresince yapacağım 
görüşme sayısını diğer katılımcı firmaları ziyaret ederek 10 firmaya tamamlayacağımı / to respect the meetings’ schedule to the time 
agreed with exhibiting companies during show days (if I will not fix 10 meetings through the web platform, I commit myself to visit other 
exhibiting companies in order to reach the number of 10 meetings); 

 Toplantı ajandamı tüm imzaları tamamladıktan sonra Ülke yetkilimize vereceğimi (her toplantıdan sonra katılımcı firmanın imzasını 
alacağıma) / to deliver the diary to my Country referent filled-in with the all the signatures of the meetings done (after each 
meeting I will ask for the exhibitors’ signature); 

 İkili Görüşmelerin gerçekleştiği günden sonraki gün de Ecomondo/Key Energy Fuarı’na gelmeyi ve diğer katılımcılarla görüşme yapmayı/ 
to come back to Ecomondo/Key Energy the day after the Business Meeting to meet other exhibiting companies.   

 
Web platformu üzerinden toplantılarımı ayarladığım ve randevusu alınmış  ikili görüşmelere onaylanan tarihte 
katıldığım sürece, Italian Exhibition Group aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır: 

Only if I participate in the pre-scheduled B2B meetings to the time agreed and I actively 
arrange these meetings through the web platform, Italian Exhibition Group will offer the following 
services: 

 Riccione’de kahvaltı dahil 3 veya 4 yıldız standardında otellerde 3 gece konaklama / 3-nights accommodation in a three or 
four star hotel in Riccione– breakfast included  

 Akıcı İngilizce konuşamıyorsam 1 gün için tercümanlık hizmeti/ Interpreting service for one day only if I do not speak 
English fluently; 

 Fuar süresince açık büfe öğle yemeği/ Buffet lunch at the fair; 
 Bologna/Ancona/Rimini Havalimanları’ndan otel/fuarlanına gidiş/dönüş transferler (shuttle ile)/ Transfers (shuttle bus) 

from the airport (Bologna/Ancona/Rimini) to the Hotel/Expo Centre and back;  
 Otel-Fuaralanı-Otel Gidiş-Dönüş Transferler(shuttle ile)/ Transfers (shuttle Bus) from the Hotel to the Expo Centre and 

back; 
 Ücretsiz giriş bileti ve ücretsiz fuar katalogu/Free entrance ticket and free exhibitors’ catalogue. 

 
 
 
Yukarıdaki tüm şartları okuduğumu ve tüm bu şartlara uyacağımı taahhüt ediyorum./I hereby 
confirm to have read the above conditions and commit myself to respect them. 
 
 
 
 
                     İmzaİmza                                                                                        Tarih 
 
 
____________________________________                                                     ______________________ 
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Kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirme 

679/2016 sayılı AB yönergesinin (“GDPR”) 13 ve 14. maddeleri uyarınca, üçüncü şahısların da katkısıyla IEG tarafından 
organize edilen fuar, sergi, etkinlik, konferans/kongre ve/veya çalıştaylar ("Etkinlikler") sırasında ilgili kişi tarafından 
verilen ve/veya Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG”) tarafından toplanan ilgili kişiye ait kişisel veriler, yasalara 
uygunluk, eşitlik, ahlak, orantılılık, gereklilik, doğruluk, eksiksizlik ve güvenlik ilkeleri ve yasaların gerektirdiği diğer 
zorunlu ilkeler çerçevesinde işlenecek olup, bu konu ile ilgili ayrıntılar aşağıda verilmiştir.  
İlgili kişi kategorileri. Kişisel veri işleme işlemleri ve kişisel veri toplama yöntemleri.   
İşlenen kişisel veriler alıcı firmalar, ziyaretçiler, gazeteciler, konferans/çalıştay konuşmacıları, kongre/konferans 
katılımcılarına (alıcı firma, ziyaretçi, gazeteci, konferans/çalıştay konuşmacıları, kongre/konferans katılımcıları olarak 

kendi adına hareket eden 16 yaşın üzerindeki gerçek kişiler ve alıcı firma, ziyaretçi, gazeteci, konferans/çalıştay 
konuşmacıları, kongre/konferans katılımcıları olarak bulunan tüzel kişi, kurum ya da diğer organizasyonların dâhili 
personelleri) ait olabilir. Toplanan kişisel veri kategorilerilerinin her biri, IEG kişisel veri toplama formunda daha detaylı 
bir şekilde belirtilir. Dolayısıyla bu formun içerdiği bilgiler işbu bildirimin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. 
Kişisel verilerin işlenmesi ile, kişisel verilerin toplanması, kaydedilmesi, saklanması, düzenlenmesi, işleme alınması, 
düzenlenmesi, seçilmesi, ayıklanması, karşılaştırılması, yeniden sınıflandırılması, kullanılması, aralarında bağlantı 
kurulması, engellenmesi, bildirilmesi, yayılması, silinmesi, imha edilmesi kastedilmektedir.  
Kişisel veriler, ilgili kişi tarafından doldurulan ve/veya IEG'nin yazılı olarak yetkilendirdiği operatörler tarafından edinilen 
online formlar ya da basılı ön kayıt ya da katılım formları aracılığıyla veya Etkinlik alanlarındaki tablet ya da akıllı 
telefonlar gibi mobil cihazlar aracılığıyla toplanır. Sadece etkinlik mekânlarının ve/veya etkinlikte sergilenen ürünlerin 
güvenliği nedeniyle, fotoğraflı yaka kartı hazırlanmasını gerektiren Etkinliklere (örn. altın fuarlarına) katılım durumunda, 
ilgili kişinin fotoğrafı, IEG binalarının girişinde, IEG'nin yazılı olarak yetkilendirdiği operatörler tarafından fotoğrafçılık 
hizmeti de kullanılarak elde edilebilir.  
Kişisel veriler, elektronik ve basılı araçlarla ve aşağıda belirtilen amaçlarla bağlantılı mantıklar ile işlenecektir.  
Toplanan kişisel veriler, faaliyetlerini sürdürebilmek için bu verilere ulaşmaları gereken, IEG tarafından yazılı olarak 
görevlendirilmiş birinci ve ikinci derece Yetkililer (örn. hukuk, satış, pazarlama, iletişim, idari, lojistik, bilgi işlem, yönetim 

kontrolü, vb. ile ilgili bürolar) tarafından işlenebilir.  
Kişisel verilerin işlenme amaçları 
Kişisel veriler, bilgi işlem araçları, manuel ve basılı araçlar vasıtasıyla, aşağıdaki amaçlarla işlenecektir: 
1. İlgili kişinin, IEG tarafından ya da başka iş ortaklarının işbirliği ile organize edilen "Etkinlikler"e (fuar, sergi, konferans, 
kongre ve/veya çalıştaylar) katılımı/ziyaretinden doğan ya da sözleşme altına alınmış veya potansiyel katılımı/ziyareti ile 
ilgili, sözleşmeye bağlı ya da hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi. İlgili kişinin talebi üzerine, Etkinliklerle bağlantılı 
sözleşme öncesi bilgilerin (örn. programlar, öneriler, vb.) iletilmesi. 
2. Etkinliklerin planlanması ve organizasyon yönetimi, örneğin giriş biletini kesme ve ödeme işlemlerinin yönetimi (başka 
operatörlerden alınan hizmetler aracılığıyla yapılan ödemelerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin kontrolü dâhil), alacak 
notu ve giriş kartı düzenleme, güvenlik amaçlı yaka kartlarının hazırlanması ve kontrolü. İlgili kişi tarafından IEG'den 
talep edilen belirli hizmetlerin (örneğin tercümanlık ve hosteslik hizmetleri) planlanması ve sunulması, konsolosluk vize 
başvuruları, IEG veya ilgili kişi tarafından Etkinlikler boyunca kullanılan ürün ve/veya hizmetleri tedarik eden üçüncü 
şahıslarla yapılan sözleşmelerin yönetimi; anonim istatistikler.  
3. Pazar analizi. Ticari iletişimler, basın bildirileri, IEG ürünleri/hizmetleri ile ilgili reklam ve promosyon 
göndermek (e-posta, sms, mms, push mesajları, mobil cihazlar üzerinden whatsapp mesajları, faks, operatör 

aracılığıyla telefon görüşmeleri, sosyal medya ve diğer otomatik araçlar).  
4.Profil oluşturma. Profil oluşturma işleminin, sadece gerçek kişiler söz konusu olduğunda gizlilik bakımından önemli 
bir husus olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla sadece bireysel firma ya da ortaklık niteliği taşıyan alıcı firma, ziyaretçi, 
gazeteci, konferans/çalıştay konuşmacıları, kongre/konferans katılımcılarını konu alır.  
Profil oluşturma işleminde, ilgili kişiler tarafından kayıt sırasında ya da sonrasında verilen kişisel veriler kullanılır: i) alıcı 
firmalar: alıcı firmanın ilgilendiğini belirttiği kendi ya da başkalarına ait ürünlere/hizmetlere dayalı küme/grup oluşturmak 
ve IEG'nin, alıcı firmalara yönelik müşteri memnuniyeti sağlamayı hedefleyen direkt pazarlama ve/veya ticari promosyon 
faaliyetlerini planlanmasına (örn. hedef ürün kategorilerindeki alıcı firma ve katılımcılar ile otomatik bir görüşme ajandası 
düzenlemesine) imkân tanımak, istatistik verilerine dayanarak ilgili kişiler/katılımcılara ait coğrafi veriler ve ürün 
kategorilerine ait veriler elde etmek (örn. belirli yabancı ülkelerden ve/veya coğrafi bölgelerden gelen katılımcı sayısı 
ve/veya tipolojisi) ve bu sayede IEG ticari faaliyetlerini, İtalya ve yurt dışındaki en cazip coğrafi bölgelerde geliştirmek 
amacıyla ad-soyad, firmanın ticari ünvanı, sözleşme bilgileri, ikamet ya da firma adresi, ülke, web sitesi, faaliyet 
gösterilen sektör türü, İtalya ve yurt dışındaki ticaret yüzdesi, İtalya içi ve İtalya dışında faaliyet gösterilen bölgeler, alıcı 
firmanın ilgilendiği ya da satışını yaptığı temel ürün kategorileri ve üçüncü şahısların veri bankalarında toplanan veriler.  
ii) ziyaretçiler: direkt pazarlama ve/veya ticari promosyon faaliyetleri geliştirmek üzere belirli kategorilere ayrılmış 

homojen kümeler/gruplar oluşturmak amacıyla tercih ve ilgi alanlarını ve ilgi alanları/hobileri için yapılan harcama 
miktarı/şeklini tespit etmek ve coğrafi menşe verileri elde ederek bu sayede IEG ticari faaliyetlerini, İtalya ve yurt 
dışındaki en cazip coğrafi bölgelere yönlendirmek için ad-soyad, iletişim bilgileri; 
iii) gazeteciler: coğrafi menşe verileri elde etmek ve bu şekilde direkt pazarlama ve/veya ticari promosyon faaliyetlerini 
İtalya ve yurt dışındaki en cazip coğrafi bölgelere ve yayınlara (örn. gazeteler, dergiler, uzman dergiler, vb.) 
yönlendirmek için ad-soyad, iletişim bilgileri, sektör ve bağlı olunan gazete, ülke, dil; 
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iv) konferans/çalıştay konuşmacıları: direkt pazarlama ve/veya ticari promosyon faaliyetleri geliştirmek üzere belirli 
kategorilere ayrılmış homojen kümeler/gruplar oluşturmak amacıyla ilgi alanları ve uzmanlıklarını tespit etmek ve 
istatistik verilerine dayanarak ilgili kişiler/katılımcılara ait mesleki veriler ve ürün kategorilerine ait veriler elde etmek için 
ad-soyad, iletişim bilgileri, sektör; 
v) kongre/konferans katılımcıları: direkt pazarlama ve/veya ticari promosyon faaliyetleri geliştirmek üzere belirli 
kategorilere ayrılmış homojen kümeler/gruplar oluşturmak amacıyla ilgi alanları ve tercihlerini tespit etmek ve istatistik 
verilerine dayanarak ilgili kişiler/katılımcılara ait coğrafi veriler ve ürün kategorilerine ait veriler elde etmek için ad-soyad, 
iletişim bilgileri, sektör, ülke, faaliyet gösterilen sektörler. 
Bu faaliyetler IEG adına diğer iş ortakları tarafından da yürütülmektedir (örn. IEG tedarikçilerinin cloud hizmeti aracılığı 
ile e-posta gönderimi).  

Profil oluşturma işlemi ile, ilgili kişiler özel avantajlardan ya da IEG tarafından işlenen kişisel verilerle ilgili haklarını 
özgürce kullanma imkânından mahrum bırakılmamakta ve ilgili kişinin, Etkinliklere katılma ve/veya IEG tarafından satışa 
sunulan olağan hizmetlerden yararlanma (örn. online ön kayıt, hizmet satın alma) imkânını elinden almamaktadır.  
5. IEG'nin iş ortakları (örn. Etkinlik organizatörleri, katılımcılar veya Etkinliklerde faaliyet gösteren diğer operatörler) 
tarafından yapılan pazar analizleri, profil oluşturma ve e-posta, sms, mms, mobil cihazlar üzerinden whatsapp mesajları, 
faks, operatör aracılığıyla telefon görüşmeleri, sosyal medya aracılığıyla bu iş ortaklarına ait ürün/hizmetlerle ilgili ticari 
iletişim, reklam ve satış promosyonları göndermek. Kişisel veriler bu amaçla IEG tarafından üçüncü şahıslara iletilecek 
veya devredilecek olup, bu şahıslar kişisel verileri, veri sorumlusu veya veri işleyen sıfatıyla işleyecektir.  
Kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki dayanağı ve ilgili kişinin izin verme ya da vermeme hakkı 
Yukarıda verilen 1. maddedeki amaçlar için yapılan kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki dayanağı, IEG'nin, ilgili kişi 
ile yapılan sözleşme nedeniyle üzerine düşen zorunlulukları ve/veya sözleşmeye bağlı hukuki zorunlulukları yerine 
getirme (ve üstlendiği görevleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak tüm eylemleri gerçekleştirme) 
ihtiyacıdır. Dolayısıyla ilgili kişinin önceden izin alınması gerekli olmayıp, ilgili kişi kişisel verilerini IEG ile paylaşmamakta 
özgürdür. Ancak bu durumda IEG, ilgili kişinin talep ettiği hizmeti kendisine sunamaz (örn. ilgili kişinin ilgilendiği Etkinliğe 
katılmasını sağlamak ve dijital veya basılı formattaki etkinlik kataloğu gibi ek hizmetleri kendisine sağlamak) ve/veya 
aralarındaki ilişkiden doğan hukuki zorunlulukları yerine getiremez.   

Yukarıda verilen 2. maddedeki amaçlar için yapılan kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki dayanağı, IEG'nin Etkinlikleri 
gerektiği gibi organize etme, ilgili kişinin Etkinliklere etkili ve verimli bir şekilde katılmasına imkân sağlayacak tüm 
organizasyon faaliyetlerini planlama ve yönetmeye ve işlevsel ve/veya Etkinliklerle ilgili ürün ve hizmet sunan diğer 
tedarikçiler ile olan ilişkileri yönetmeye yönelik meşru menfaatidir. 
Dolayısıyla kişisel verilerin bu amaçla işlenmesi için IEG'nin, ilgili kişiden önceden izin almasına gerek 
yoktur. İlgili kişi, kişisel verilerini paylaşmamakta özgürdür; ancak bu durumda Etkinliğe katılamayacaktır.  
Sadece etkinlik mekânlarının ve/veya etkinlikte sergilenen ürünlerin güvenliği nedeniyle, ilgili kişinin fotoğrafını taşıyan 
yaka kartının hazırlanıp teslim edilmesini gerektiren etkinliklere katılım durumunda, söz konusu fotoğraf sadece IEG 
tarafından, önceden ilgili kişiden yazılı izin alınarak toplanabilir ve işlenebilir. Bu yazılı izin kişisel veri işleme faaliyetinin 
hukuki dayanağını oluşturur ve ilgili kişi bu izni vermeme hakkına sahiptir. Ancak ilgili kişi izin vermemesi halinde söz 
konusu Etkinliğe katılamaz. 
IEG tarafından organize edilen Etkinlikler sırasında, Etkinlikleri ilgili web sitelerinde ve IEG'nin sosyal medya (örn. twitter, 
facebook, whatsapp, youtube, vimeo, vb.) profillerinde, broşürler, katalog ve diğer basılı promosyon materyallerinde 
tanıtmak amacıyla IEG ve/veya IEG tarafından yetkilendirilmiş fotoğrafçılar ve/veya videomakerlar tarafından video 
ve/veya fotoğraf çekimleri yapılabilecektir. Yayınlanan bu fotoğraf ve videoların konusu fuar faaliyetleri kapsamında olan 

Etkinlikler olduğundan, kamuya açık etkinliklerdir. Dolayısıyla bu verilerin işlenmesi için ilgili kişinin açık izninin alınması 
gerekmemektedir. Ayrıca, ancak ilgili kişiden önceden ya da etkinlik sırasında özel yazılı izin alınarak (bu yazılı izin kişisel 
veri işleme faaliyetinin hukuki dayanağını oluşturur), ilgili kişinin yüzünü içeren fotoğraf veya videolar (ses kayıtları dâhil) 
promosyon amacıyla IEG'ye ait, kamu için hazırlanan basılı materyallerde veya elektronik/dijital kanallarda (örn. 
kataloglar, broşürler, el broşürleri, web siteleri, açılış sayfaları, bloglar, sosyal medya) yayınlanabilir. İlgili kişi, son 
durumda izin vermemeyi seçerek, kişisel verilerinin bu amaçlarla işlenmesine engel olabilir. İlgili kişi izin vererek, 
fotoğrafının kullanılmasına bağlı her türlü tazminat hakkından vazgeçer. 
İlgili kişi daha sonra istediği zaman IEG tarafından işlenen görüntülerde kendi yüzünün karartılmasını talep edebilir. IEG 
ya da yetkili üçüncü şahıslar tarafından yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verilerin, IEG'nin kontrolü dışında 
yayılması durumunda dahi, verilen iznin iptaline kadar yasalara uygunluğunu korur. 
Yukarıda verilen 3, 4 ve/veya 5. maddelerdeki amaçlar için yapılan kişisel veri işleme faaliyeti, sadece ilgili kişinin 
özel yazılı izni ile gerçekleştirilir ve ilgili kişi, Etkinliklere katılımına ve/veya IEG'den talep ettiği hizmetleri almasına 
herhangi bir engel oluşturmaksızın izin vermemekte özgürdür. İlgili kişinin izin vermemesi halinde, kişisel verileri IEG 
tarafından yukarıda verilen 3. maddedeki amaçlar için işlenmesine (örn. promosyon mesajları göndermek için e-posta 
adresi ya da cep telefonu numarası), IEG'nin, ilgili kişinin profili üzerinde 4. maddede belirtilen profil oluşturma 

faaliyetlerini gerçekleştirmesine ve kişisel verilerin, 5. maddede belirtildiği gibi, diğer iş ortaklarına bağımsız olarak 
işlenmek üzere aktarılmasına engel olacaktır. 
Kişisel verilerin iletilmesi ve yayılması 
Yukarıdaki 1. ve 2. maddelerde verilen amaçlar için kişisel veriler IEG tarafından, kişisel verileri veri işleyen sıfatıyla 
işlemek üzere IEG'nin bilgi işlem sistemleri, web siteleri ve veri bankalarının yönetim ve bakım hizmetlerinden sorumlu 
tedarikçiler, Etkinlik organizasyonu ve yönetimi için gerekli hizmetleri (örn. stand ve ekipman kurulumu, basılı ve online 
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katalog editörleri, lojistik, güvenlik, özel güvenlik, acil servis, hostes, vb.) sunan firmalar, diplomatik temsilcilikler, 
danışmanlara iletilebilir.  
Kişisel veriler, 3, 4 ve 5. maddelerde belirtilen amaçlar için fotoğrafçı ve/veya ses ve görüntü materyallerini hazırlayan 
ya da post-prodüksiyonunu gerçekleştiren videomakerlara, gazete ve gazetecilere, pazar analizi firmalarına, reklam, 
iletişim ve/veya halkla ilişkiler ajanslarına, IEG için dijital veya basılı reklam ve promosyon materyali üreten yayıncılık 
firmaları, web siteleri ve blog tasarlayan firmalara, internet pazarlama firmalarına, promosyon materyallerinin tasarımı 
ve/veya bakımından sorumlu firmalara, Etkinlikleri organize etmek için kullanılan bilgi işlem sistemleri, web siteleri ve veri 
tabanlarının yönetim ve bakımından sorumlu firmalara iletilebilir. Bu üçüncü şahıslar kişisel verileri, veri işleyen sıfatıyla 
IEG tarafından verilen yazılı talimatlara uygun şekilde ve IEG'nin gözetiminde işleyecektir. 
Yukarıda belirtilen bütün amaçlar için kişisel veriler, IEG tarafından ayrıca Etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve/veya 

promosyon faaliyetlerinde işbirliği yaptığı ticari iş ortaklarına da iletilebilir. Bu şahıslar, kişisel verileri, veri sorumlusu veya 
veri işleyen sıfatıyla işleyecektir. Kişisel verileri veri işleyen olarak işlemeleri halinde IEG veri sorumlusu ile veri işleme 
faaliyetlerini belirlemek amacıyla yazılı bir anlaşma yapar. Talep edilmesi halinde veri sorumluları ve veri işleyenlerin 
listesine ulaşmak mümkündür (bunun ne şekilde yapılacağı ile ilgili olarak bildirimin "ilgili kişinin hakları" bölümünü 
inceleyiniz). 
Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması  
IEG tarafından organize edilen ve/veya IEG'nin kendi inisiyatifi ile katıldığı ABD'de yapılan Etkinliklerde, kişisel veriler 
IEG tarafından, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ya da birden fazla eyaletinde şubesi bulunan üçüncü şahıslara iletebilir. 
Böyle bir durumda, kişisel verilerin iletilmesi aşağıdaki hukuki temellere dayanır: 
a) kişisel verileri ABD'ye ileten firma ve diğer kurumlara, ilgili kişiye ait, bu şekilde alınarak ya da toplanarak işlenen 
kişisel verileri korumaya yönelik bir takım önlemler alma zorunluğunu getiren, AB (Avrupa Birliği) ile ABD arasında 
imzalanan "Privacy Shield" anlaşması; 
b) kişisel verileri ABD'ye aktaran firmanın Privacy Shield mekanizmasını henüz faaliyete geçirmemiş olması halinde, 
Privacy Shield kuralları uyarınca, kişisel verilerin IEG tarafından bu firmaya aktarılması ancak, ABD'deki firmanın, IEG ile, 
özel bir sözleşme imzalayarak gerekli teminatları sağlamasının ardından gerçekleşecektir. ABD'deki firma, AB Komisyonu 
tarafından kabul edilen metne uygun standart sözleşme hükümlerinin kullanıldığı (GDPR madde 46.1.c) bu sözleşme ile, 

kendi yetkisindeki veri işleme faaliyetlerinde, kendisi ve çalışanları adına, IEG'nin tabi olduğu AB yönergesinin öngördüğü 
gizlilik zorunluluklarına denk zorunluluklara uymayı kabul eder. Sadece kişisel verilerin iletileceği ABD'deki firma ile bu tür 
bir sözleşmenin imzalanmasının mümkün olmaması ya da aşırı derecede külfetli olması halinde IEG, veri sorumlusu 
sıfatıyla, kişisel verilerin AB dışına aktarılma yasağını tadil eder. Bu tadilat, kişisel verilerin ABD'ye aktarılmasının: i) ilgili 
kişi ile veri sorumlusu arasında imzalanan sözleşmenin yürütülmesi yani ilgili kişinin talebi üzerine sözleşme öncesinde 
alınan tedbirlerin uygulanması için gerekli olması; ii) veri sorumlusu ile diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında ilgili kişi 
lehine imzalanan bir sözleşmenin yürütülmesi ya da sona erdirilmesi için gerekli olmasına dayanır (bu gerçek veya tüzel 
kişi, IEG'nin, ABD'de bulunan bir şubesi ya da iş ortağıdır). IEG, yukarıda verilen tadilat durumlarına alternatif olarak ilgili 
kişiden kişisel verilerinin ABD'ye aktarılması için özel bir izin isteme hakkını saklı tutar. 
IEG'nin katıldığı ya da organize ettiği ABD dışındaki AB üyesi olmayan bir ülkede yapılan Etkinliklerde (bilhassa 
Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Kolombiya, Hong Kong) kişisel veriler, yukarıda belirtildiği gibi IEG 
tarafından bu ülkelerde bulunan üçüncü şahıslara iletilebilir. Bu durumda, kişisel verilerin IEG tarafından bu firmaya 
aktarılması ancak firmanın, IEG ile özel bir sözleşme imzalayarak gerekli teminatları sağlamasının ardından 
gerçekleşecektir. Verilerin iletileceği firma, AB Komisyonu tarafından kabul edilen metne uygun standart sözleşme 
hükümlerinin kullanıldığı bu sözleşme ile, kendi yetkisindeki veri işleme faaliyetlerinde, kendisi ve çalışanları adına, 

IEG'nin tabi olduğu AB yönergesinin öngördüğü gizlilik zorunluluklarına denk zorunluluklara uymayı kabul eder. Sadece 
kişisel verilerin iletileceği firma ile bu tür bir sözleşmenin imzalanmasının mümkün olmaması ya da aşırı derecede külfetli 
olması halinde IEG, kişisel verilerin AB dışına aktarılma yasağını tadil eder. Bu tadilat, kişisel verilerin AB üyesi olmayan 
ülkeye aktarılmasının: i) ilgili kişi ile veri sorumlusu arasında imzalanan sözleşmenin yürütülmesi yani ilgili kişinin talebi 
üzerine sözleşme öncesinde alınan tedbirlerin uygulanması için gerekli olması; ii) veri sorumlusu ile diğer bir gerçek veya 
tüzel kişi arasında ilgili kişi lehine imzalanan bir sözleşmenin yürütülmesi ya da sona erdirilmesi için gerekli olmasına 
dayanır (bu gerçek veya tüzel kişi, IEG'nin, AB üyesi olmayan ülkede bulunan bir şubesi ya da iş ortağıdır). IEG, yukarıda 
verilen tadilat durumlarına alternatif olarak ilgili kişiden kişisel verilerinin AB üyesi olmayan ülkeye aktarılması için özel bir 
izin isteme hakkını saklı tutar. 
Kişisel verilerin aktarılacağı üçüncü şahısların listesini (“veri ithalatçıları”) 
www.iegexpo.it/informativa(sezione“importatori di dati”) adresinde bulabilirsiniz. 

 
Kişisel verilerin işlenme süresi  
Kişisel veriler yukarıdaki 1. ve/veya 2. maddede belirtilen amaçlar için, ilgili kişi ile yapılan sözleşme sona erdikten sonra 
10 yıl boyunca IEG tarafından işlenmeye devam eder. 

Kişisel veriler yukarıdaki 3. maddede belirtilen amaçlar için, ilgili kişi ile yapılan sözleşme sona erdikten sonra 10 yıl 
boyunca IEG tarafından işlenmeye devam eder. 
IEG kişisel verileri yayıncılık ve reklam (basılı ya da online promosyon materyalleri, firma dergisi, VOplus dergisi, vb.nin 
hazırlanması, basımı ve dağıtılması) amacı için yayınlanma tarihinden sonra 5 yıl boyunca işlemeye devam eder. 

http://www.iegexpo.it/
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IEG, sigorta bankosu, Danışma ve İlk Yardım dâhil olmak üzere, ziyaretçi ve katılımcıların yardım taleplerini toplama 
noktalarındaki kişisel verileri, fuarın bittiği tarihten itibaren 60 gün boyunca işlemeye devam ettikten sonra anonim hale 
getirir. 
IEG kamera çalıştırma ve kontrol verileri ile güvenlik sistemi yönetim verilerini, kayıttan sonra 10 gün (Vicenza Fuar 
Merkezi'nde) ve 24 saat (Rimini Fuar/Kongre Merkezi'nde) (polis soruşturmaları ve adli soruşturmalara bağlı özel 
durumlar hariç) boyunca işlemeye devam eder.  
IEG, katalogdaki (basılı ve/veya dijital) kişisel verileri, katılımcının promosyonunu yapmaya yönelik amaçlarla, en fazla 2 
basım boyunca işlemeye devam eder.  
IEG, Fuar/Etkinliklerdeki sertifika verilerini sertifika verme işleminin sonuna kadar işlemeye devam eder.  
Kişisel veriler yukarıdaki 4. maddede belirtilen profil oluşturma amaçları için, aşağıda verilen durumların haricinde, ilgili 

kişi ile yapılan sözleşme sona erdikten sonra 10 yıl boyunca IEG tarafından işlenmeye devam eder. Etkinliklerle ilgili 
olarak IEG tarafından sunulan "Business Matching" hizmetinde kullanılan profil oluşturma verileri, ait oldukları Etkinlik 
bittikten sonra üç ay boyunca işlenmeye devam eder.  
Siber güvenlik için gerekli kişisel veriler (örn. IEG'nin Etkinliklerle ilgili internet sitelerindeki gizli alanlara erişim sırasında 
girilen oturum açma, başarısız oturum açma ve oturum kapatma kayıtları) güvenlik kontrollerinin yapılmasına imkân 
tanımak ve sonuçlarını belgelemek amacıyla IEG tarafından, bu veriler toplandıktan sonra 1 yıl boyunca işlenmeye 
devam eder. IEG'nin online gizlilik bildirimlerinin okunması ya da ilgili kişinin, IEG'ye, internet sitesi ya da e-posta 
aracılığıyla iletişim göndermesi için izin vermesi gibi olayların kayıtları IEG tarafından, Kontrol mercileri ya da ilgili kişi için 
kanıt olması amacıyla gerekli süre boyunca muhafaza edilir (veriler toplandıktan sonra 6 yıl).  
IEG (ya da IEG'nin tedarikçileri) ile ilgili kişi arasında anlaşmazlık çıkması halinde kişisel veriler, Veri sorumlusunun ya 
da tedarikçilerinin haklarını koruması için gerekli süre boyunca yani yargı değeri taşıyan bir hüküm verilene ya da 
taraflar arasında bir anlaşmaya varılana kadar işlenmeye devam eder. Yukarıda verilen sürelerin sonunda kişisel veriler 
uygun güvenlik tedbirleri aracılığıyla silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir. 

 
İlgili kişinin hakları 
İlgili kişi aşağıdaki haklara sahiptir: 

- Veri sorumlusuna, hakkında herhangi bir kişisel veri işleme faaliyetinin yürütülmekte olup olmadığını sormak, varsa 
kişisel verilere ve aşağıdaki bilgilere erişim hakkına sahip olmak: a) kişisel veri işlenme amaçları; b) işlenmekte olan 
kişisel veri kategorileri; c) kişisel verilerin kimlere iletildiği ya da iletileceği ve yabancı ülkelere ya da uluslararası 
kuruluşlara aktarılıp aktarılmayacağı; d) mümkünse kişisel verilerin ne kadar süre ile işlenmeye devam edeceği, bu 
mümkün değilse bu sürenin hangi kriterlere göre belirlendiği; e) ilgili kişinin, veri sorumlusundan, kişisel verileri üzerinde 
düzeltme yapmasını, kişisel verilerini silmesini, kişisel verilerinin sınırlı bir biçimde işlenmesini isteme ya da işlenmesine 
itiraz etme haklarının olup olmadığı; f) herhangi bir kontrol merciine şikâyette bulunma hakkı olup olmadığı; g) kişisel 
verilerin ilgili kişiden toplanmamış olması halinde kaynakları ile ilgili mevcut bilgilerin tamamını; h) profil oluşturmayı 
kapsayan otomatik bir proses olup olmadığı ve varsa kullanılan mantıkla ilgili önemli bilgilerin yanı sıra kişisel verilerin bu 
şekilde işlenmesinin ilgili kişi için önemi ve sonuçları.  
- kişisel verilerin başka bir ülkeye ya da uluslararası bir kuruluşa aktarılması halinde ilgili kişi bu işlem ile ilgili gerekli 
teminatların mevcut olup olmadığını bilme hakkına sahiptir;  
- yanlış verilerin düzeltilmesini talep etmek ve bu talebin mazeretsiz gecikmeler olmaksızın yerine getirilmesi; kişisel veri 
işleme amaçları göz önünde bulundurularak, ilave bir beyan ile birlikte eksik kişisel verilerin tamamlanması. 
- aşağıdaki durumlarda kişisel verilerin silinmesini talep etmek: a) kişisel verilerin, toplanma ya da işlenme amacı için 

artık gerekli olmaması; b) ilgili kişinin, kişisel verileri işlemesi için gerekli iznini iptal etmesi ve kişisel verilerin işlenmesi 
için başka herhangi bir hukuki dayanağın bulunmaması; c) ilgili kişinin, kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etmesi ve 
kişisel verileri işlemek için herhangi bir hukuki nedenin bulunmaması veya kişisel verilerinin direkt pazarlama (direkt 
pazarlamaya yönelik yapılan profil oluşturma dâhil) amacı ile işlenmesine itiraz etmesi; d) kişisel verilerin kanunlara aykırı 
şekilde işlenmesi; e) kişisel verilerin, veri sorumlusunun tabi olduğu AB ve AB üyesi ülke kanunlarınca öngörülen bir 
zorunluluğu yerine getirmek amacıyla silinmesinin gerekmesi; f) kişisel verilerin, bilgi toplumu ile ilgili hizmetler için 
toplanmış olması. 
- aşağıdaki durumlardan birisinin söz konusu olması halinde, kendi kişisel verilerinin sınırlı bir şekilde işlenmesini talep 
etmek: a) ilgili kişinin, kişisel bilgilerinin doğruluğuna itiraz etmesi halinde veri sorumlusunun, bu kişisel verilerin 
doğruluğunu kontrol etmesi için gerekli süre boyunca; b) kişisel verilerin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi ve ilgili 
kişinin, kişisel verilerinin silinmesine itiraz ederek sınırlı bir şekilde işlenmesini talep etmesi; c) veri sorumlusunun, kişisel 
verileri işlemek için kişisel verilere ihtiyacı olmamasına rağmen, ilgili kişinin yargı önünde belli bir hakkı tespit etmek, 
kullanmak ya da savunmak amacıyla bu verilere ihtiyaç duyması; d) ilgili kişinin, kişisel verilerinin direkt pazarlama 
amaçlı işlenmesine itiraz etmesi, veri sorumlusu ve ilgili kişinin yasal gerekçeleri hakkında üstünlük değerlendirmesi 
yapılması beklenirken.  

- veri sorumlusuna talepte bulunarak, kişisel verilerinin iletildiği üçüncü şahısların bilgisine ulaşmak; 
- kişisel verilerinin bir veya birden fazla amaçla işlenmesi için vermiş olduğu izni istediği zaman iptal etmek. Böyle bir 
durumda daha önce vermiş olduğu izne dayanarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri yasalara uygunluğunu 
korur. 
- veri sorumlusuna verilen kişisel verilerden ilgili kişi ile ilgili olanları, yaygın olarak kullanılan ve otomatik bir cihazla 
okunabilen yapılandırılmış bir formatta almak ve teknik olarak mümkünse, bu kişisel verilerin, aşağıdaki koşullar 
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(kümülatif olarak) sağlandığında verileri toplayan veri sorumlusu tarafından gelen herhangi bir engel olmaksızın başka bir 
veri sorumlusuna aktarılmasını sağlamak: kişisel verilerin, ilgili kişinin bir veya belirli birden fazla amaç için vermiş olduğu 
izne veya ilgili kişinin dâhil olduğu ve yürütülmesi için kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu bir sözleşmeye 
dayanarak işlenmesi; ve b) kişisel verilerin otomatik araçlarla (yazılımlarla) işlenmesi ("taşınabilirlik" hakkı dâhil). 
Taşınabilirlik hakkının kullanılması, yukarıda belirtilen kişisel verilerin silinmesi hakkına zarar vermez; 
- ilgili kişi, profil oluşturma dâhil, hakkında yasal etkileri olacak ya da benzer şekilde şahsı üzerinde önemli etkiler 
doğuracak, sadece otomatik veri işlemeye dayalı bir karara tabi tutulmak istememe hakkına sahiptir. 
- ilgili kişi aynı zamanda GDPR'ye göre istediği zaman yetkili kontrol merciine (ikamet ettiği şehirdeki) şikâyette 
bulunabilir.  

 

İlgili kişi, Veri sorumlusu Italian Exhibition Group S.p.A. Kişisel Veri Koruma Departmanı ile Via Emilia, 155 – 
47921 Rimini (İtalya) adresinden ya da privacy@iegexpo.it e-posta adresinden iletişime geçerek haklarından 
yararlanabilir. Veri sorumluları ve veri işleyenlerin listesi talep edilebilmektedir.  
IEG, GDPR'ye ve ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili kanunlara uyulmasını sağlamak amacıyla, bu işle yetkili 
bağımsız üçüncü bir şahıs (Kişisel Veri Koruma Yetkilisi) görevlendirmiştir. 25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle IEG'nin Kişisel 
Veri Koruma Yetkilisi Italian Exhibition Group S.p.A.'daki görevi için yukarıda verilen adreste ikamet eden Av. Luca De 
Muri'dir.  

 
GİZLİLİK KOŞULLARININ KABULÜ 
Yukarıda verilen bildirime dayanarak, kasıtlı olarak yüzümün göründüğü fotoğraf ve/veya video/ses kayıtlarının, bildirimin 
2. maddesinde belirtildiği gibi promosyon/bilgilendirme amacıyla işlenmesine 

 
 İzin veriyorum    İzin vermiyorum 

 
Kişisel verilerimin, IEG'nin faaliyetleri ile ilgili direkt pazarlama amacı için (pazar araştırmaları, posta, operatör aracılığıyla 

telefon görüşmesi, otomatik çağrı, faks, e-posta, sms, mms sistemleri ve benzeri başka araçlar vasıtasıyla ticari 
iletişimler, basın bildirileri, ürün ve hizmetlerle ilgili promosyon ve reklam iletişimleri) işlenmesine (bildirimin 3. maddesi) 

 
 İzin veriyorum    İzin vermiyorum 

 
Kişisel verilerimin profil oluşturma amacı ile işlenmesine (bildirimin 4. maddesi) 

 
 İzin veriyorum    İzin vermiyorum 

 
Kişisel verilerimin, IEG tarafından diğer iş ortaklarına iletilmesi ve/veya devredilmesi yoluyla, diğer iş ortakları tarafından, 
kendi ürün, hizmet ve/veya faaliyetleri ile ilgili profil oluşturma, müşteri sadakatini artırma ve direkt pazarlama amaçları 
için (pazar araştırmaları, posta, operatör aracılığıyla telefon görüşmesi, otomatik çağrı, faks, e-posta, sms, mms 
sistemleri ve benzeri başka araçlar vasıtasıyla ticari iletişimler, promosyon ve reklam iletişimleri) işlenmesine (bildirimin 
5. maddesi) 

 
 İzin veriyorum    İzin vermiyorum 

 
Tarih …………………….                                                 Yasal temsilcinin ya da vekilin imzası 
 

 


