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Konu : Fuar Başvuruları hk.

Sirküler No: 149

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen 21.02.2023 tarihli 
Ek'te sunulan yazıda;

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremler 
sebebiyle, 06 Şubat-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenmek üzere TOBB Fuarlar Takvimi'nde 
yer alan fuarları kapsayacak şekilde, sektörde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilebilmesini 
teminen, fuar iptal ve değişiklik ile bu kapsamda iptal edilen fuarların takvimine ekleme 
başvurularına ilişkin süreçleri kolaylaştırıcı bazı kararlar alındığı belirtilmektedir.

Bahse konu kararlara ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter 

Ek:TOBB'dan alınan 21.02.2023 tarihli yazı. (2 sayfa)
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Sayı : E-34221550-120.99-1803 Tarih:           21.02.2023
Konu : Fuar Başvurularına İlişkin

TÜM ODA VE BORSALARA
(Genel Sekreterlik)

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak belirlenen ve 10 ilimizde yıkıma neden olan depremler sebebiyle, 
Birliğimiz tarafından, 06 Şubat - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenmek üzere Takvim'de yer alan 
fuarları kapsayacak şekilde, sektörde yaşanabilecek olumsuzlukların en aza indirilebilmesini teminen  fuar 
iptal ve değişiklik ile bu kapsamda iptal edilen fuarların takvimine ekleme başvurularına ilişkin süreçleri 
kolaylaştırıcı bazı kararlar alınmıştır. Bu doğrultuda;

        1. OHAL ilan edilen 10 ilde (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, 
Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana) düzenlenmek üzere 2023 Yılı Fuar Takvimi'nde yer alan fuarlara ilişkin 
yapılacak olan deprem mücbir sebepli tarih değişikliği ve iptal başvurularında;
                 a. Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esasların (Usul ve Esaslar)  17. maddesinin 1. 
fıkrasında yer alan süreye riayet edilmese dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına,
                 b. Usul ve Esaslar'ın 17. maddesinin 2. fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak 
değerlendirilmesine,
                 c. Usul ve Esaslar'ın 17. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak iptal başvurularının şirket 
antetli kağıdına yazılmış ve şirket temsilcisi tarafından imzalanmış dilekçeyle kabul edilmesine,
                 d. Usul ve Esasların 17. maddesinin 1. fıkrası kapsamında yapılacak tarih değişikliği başvurularında 
başvuru evraklarının noter onayı aranmaksızın değerlendirmeye alınmasına,
                 e. Bu kapsamda iptal edilen fuarlar için, 2023 Yılı Fuar Takvimi'ne ekleme başvurusu yapılması 
halinde, Usul ve Esasların 15. maddesinin 1. fıkrasında yer alan süreye riayet edilmese dahi aynı maddede yer 
alan evraklar ile yapılan başvuruların değerlendirmeye alınmasına ve Usul ve Esasların 15. maddesinin 2. 
fıkrasında yer alan hükmün askıya alınarak değerlendirilmesine,
                 f.  İlgili başvurulardan ücret alınmamasına,
 
        2. OHAL ilan edilen illerin dışında yer alan illerde düzenlenecek fuarlar için Birliğimize intikal ettirilen 
deprem mücbir sebepli iptal ve değişiklik başvurularında;                  
                 a. Başvuru ücreti alınmamasına,
                 b. Başvuruların Birliğimizce ayrı ayrı değerlendirilmesine,
                 c. Başvuruların kabul edilmesi durumunda, bu fuarlar özelinde;

· Esasların 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası ve  17 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan 
sürelere riayet edilmese dahi başvuruların değerlendirmeye alınmasına,
· Esasların 15 inci maddesinin 2 nci fıkrası ve  17 inci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan 
hüklerin askıya alınarak değerlendirilmesine 

 
karar verilmiştir.
 
 
 

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Sorgula/BSN88LLBC adresinden yapılabilir.

Gelen Tarih Sayı: 21.02.2023 - 681 c1
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Oda/Borsanıza yapılacak başvurularda bu kararların dikkate alınarak uygulama yapılması ve konu 
hakkında ilgili üyelerinizin bilgilendirilmesi için gereğini rica ederim.
 
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

Gelen Tarih Sayı: 21.02.2023 - 681 c1


