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YURT İÇİNDE FUAR DÜZENLENMESİNE DAİR   

USUL VE ESASLAR   
 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, fuarcılık sektörünün Ülke ve sektör genel 

menfaatlerine uygun biçimde geliştirilmesi, sektörün küresel standartlara ulaştırılması 

ve bu kapsamda fuar takviminde yer alan fuarların uygun fuar merkezlerinde veya 

yeterli standartlara sahip geçici alanlarda yetki belgesine sahip şirketler tarafından 

düzenlenmesini sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, yurt içinde düzenlenecek ulusal ve uluslararası 

nitelikteki fuarları ve bunları düzenleyecekleri kapsar.    

 

 (2) Kültürel ve yöresel özellikler taşıyan el sanatlarının ve ürünlerin mahalli 

tanıtımı ve/veya satışına yönelik düzenlenen ve fuar niteliğinde olmayan festival, sergi, 

panayır gibi etkinlikler bu Esaslar kapsamı dışındadır.  

 

 (3) Tanıtım isminde “fuar” ibaresi dışında başka bir sözcük kullanılmakla 

birlikte “fuar” tanımında belirtilen niteliklere uygun olarak yapılan ve yapılacak 

etkinlikler bu Esaslar kapsamındadır.  

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Esaslar, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile 

Odalar ve Borsalar Kanununun 12 nci maddesinin (v) bendi, 34 üncü maddesinin (l) 

bendi, 56 ncı maddesinin (g) bendi ve 71 inci maddesinin (g) bendine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Esaslarda geçen; 

a) Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanununu,  

b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, 

c) Oda: Ticaret ve sanayi, ticaret, sanayi, deniz ticaret odalarını, 

ç) Borsa: Ticaret borsalarını, 

d) Düzenleyici: Yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine sahip anonim veya 

limited şirketleri, 

e) Katılımcı: Fuar takviminde yer alan bir fuara katılmak isteyen ve bu amaçla 

düzenleyici ile aralarında imzalanmış katılımcı kira sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, 

düzenleyicinin tahsis ettiği bir standda veya alanda ürün veya hizmetlerini sergileyen 

gerçek veya tüzel kişileri, 

f) Yetki belgesi: Birlik tarafından bu Esaslarda öngörülen şartları yerine getiren 

şirketlere verilen yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesini, 

g) Ana fuar takvimi: Fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos 

ayının 1 inci günü sonuna kadar, yetki belgesi sahibi fuar firmalarınca bu Esaslara 

uygun bir biçimde başvurusu yapılmış olan fuarların yer aldığı,  Birlik tarafından ilgili 

yıldan bir önceki yılın Eylül ayı içerisinde ilan edilen listeyi,  

İş bu Esaslar, TOBB Yönetim Kurulunun 03 Kasım 2014 tarihli ve 94 sayılı 

Kararına istinaden, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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ğ) Fuar takvimi: Ana Fuar Takviminin yayımlanması sonrasında bu Esaslara 

uygun olarak yapılan ekleme değişiklik ve iptal başvurularının yer aldığı, Birlik 

tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Birliğin İnternet sitesinde yayımlanan 

yıllık listeyi,  

h) Katılımcı kira sözleşmesi: Fuar takviminde ilan edilmiş fuara ilişkin olarak 

düzenleyici ile her bir katılımcı arasında imzalanması zorunlu olan; katılımcıya kira 

karşılığı belirli süreli olarak tahsis edilecek stand yerinin, fuar katılım ücretlerinin, bu 

ücretlerin neleri içerdiği bilgisinin, fuar etkinliği kapsamında verilecek hizmetlerin ve 

karşılıklı sorumlulukların açıkça belirtildiği belgeyi,  

ı) Başvuru formu ve taahhütname: Düzenleyicinin, fuar düzenleme 

başvurusunda verdiği bilgilerin ve sunduğu tüm belgelerin doğru olduğunu; işbu 

Esaslarda belirtilen hususlarda, sorumluluklarını eksiksiz bir biçimde yerine 

getireceğini; aksi takdirde, bu Esaslarda düzenlenen müeyyidelerin uygulanmasını ve 

Birlik aleyhine doğacak bütün zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt ettiği; örneği 

Birlik tarafından belirlenen noter tasdikli belgeyi,  

i) Fuar kataloğu: Katılımcı firmaların ürettikleri, tanıttıkları mal ve hizmetler, 

kimlik ve adres bilgileri ile düzenleyici tarafından gerekli görülecek diğer bilgilerin yer 

aldığı, ulusal nitelikteki fuarlara yönelik Türkçe,  uluslararası nitelikteki fuarlar için ise 

Türkçe’nin yanı sıra en az bir yaygın yabancı dilde hazırlanacak tanıtım amaçlı 

dağıtılan CD veya basılı yayını,  

j) Fuar: Standlar kurulması yoluyla, ticarete konu mal ve hizmetlerin, bunlar ile 

ilgili teknolojik gelişme, bilgi ve yeniliklerin tanıtımını ve aktarımını amaçlayan, 

ziyaretçi ve katılımcı arasında bilgi alışverişi, işbirliği, pazar büyütmeye ve geleceğe 

yönelik ticari ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi için bu Esaslarda belirlenen 

niteliklere uygun alanlarda düzenlenen, konusunu oluşturduğu alanın, sektörün ve 

toplumun menfaatlerini gözeten, düzenleyicisi, adı, türü, yeri, konusu, tarihi ve süresi 

önceden belirlenen etkinlikleri, 

k) Fuar merkezi: Uluslararası kabul görmüş fuar merkezlerinin nitelikleri 

dikkate alınarak, Birlik tarafından belirlenen özelliklere sahip olduğu tespit edilen 

alanları, 

l) Başvuru ücreti: Ana fuar takviminde yer almak üzere yapılan fuar düzenleme 

başvurusu ile fuar takvimine ekleme, fuar takviminde yer almış bir fuara ilişkin 

değişiklik veya fuarın iptal edilmesi başvurusu için Birlik banka hesabına yatırılacak 

ücreti, 

m) Yetki belgesi ücreti: Yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesi alma veya 

yenileme başvurusunda bulunacak şirketler tarafından Birlik banka hesabına yatırılacak 

ücreti, 

n) Fuar takvimine ekleme başvuruları: İlgili yılın ana fuar takviminin 

yayımlanması sonrasında, fuar takvimine dahil olmak üzere bu Esaslarda belirtilen 

biçimde yapılan fuar düzenleme başvurularını, 

o) Takvime alınmama müeyyidesi:  Bu Esaslarda yer alan bazı hükümlerin ihlali 

halinde, ihlale konu fuarın gerçekleştirileceği yılın fuar takvimi ile bir sonraki yılın ana 

fuar takvimi veya fuar takviminde yer almak üzere, ilgili fuarla aynı veya benzer isim 

ya da konuda fuar düzenleme başvurusunun Birlik tarafından kabul edilmemesi, şayet 

varsa bir sonraki yılın fuar takviminde yer alan aynı veya benzer isim ya da konulu 

fuarının ana fuar takvimi ve/veya fuar takviminden çıkartılması müeyyidesini, 

ö) Fuar sonuç raporu: Düzenlenen fuarda yer alan toplam katılımcı sayısı, 

yabancı katılımcıların tüm katılımcılar içerisindeki oranı ve sayısı, doğrudan veya 

dolaylı yabancı katılımcıların ülkelere göre dağılımı, katılımcılara tahsis edilen toplam 

stand alanı, yabancılara tahsis edilen stand alanı ve toplam alan içerisindeki oranı, 

toplam ziyaretçi sayısı, yabancı ziyaretçilerin tüm ziyaretçiler içerisindeki oranı ve 
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sayısı, yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımı ile düzenleyicinin fuara ilişkin genel 

değerlendirmesini içeren ve örneği Birlik tarafından belirlenen formu, 

p) Birliğin internet sitesi: http://www.tobb.org.tr adresli internet sitesini, 

r) Fuar sicil numarası: Fuar takviminde yer alan fuarların Birlik tarafından 

düzenli bir biçimde kayıt altında tutulması amacıyla her bir fuar için verilen numarayı, 

s) Fuar devir belgesi: Bir fuarın geçmişte kaçıncı kez düzenlenmiş olduğuna 

ilişkin rakam, uluslararası unvanının kullanılması ve fuar sicil numarasının yetki belgesi 

sahibi bir şirkete devredildiğini gösteren, içeriği ve şekli Birlik tarafından belirlenen 

belgeyi,   

 

ifade eder. 

 

 Fuar türleri 

 MADDE 5 – (1) Bu Esaslar kapsamında aşağıda türleri sayılan fuarlar 

düzenlenebilir. 

 

a) Genel fuar; belirli bir sektörü veya ürün grubunu esas almadan, çeşitli mal ve 

hizmetlerin birlikte sergilendiği ve bunların ticari tanıtımının yapıldığı, içinde sosyal ve 

kültürel etkinliklerin de bulunabileceği, en az elli katılımcının yer aldığı, süresi on beş 

günü geçmeyen etkinliklerdir.  

 

b) İhtisas fuarı; belirli bir ürün veya hizmet grubu ya da sektörle doğrudan ilgili 

ve sektöre yönelik mal ve hizmet üreten katılımcıların, teknolojik ve uygulamalı bilgi 

alışverişinin arttırılması ve ticari işbirliğine yönelik bilgi  değişimi ortamının 

yaratılması ile ihtiyaç duyulan ürün siparişlerinin verilmesini amaçlayan, en az yirmi 

katılımcının yer aldığı, süresi on günü geçmeyen etkinliklerdir.  

 

(2) Fuarın gerçekleştirileceği yerdeki ticari hayatın doğal akışının olumsuz 

yönde etkilenmemesi kayıt ve şartıyla en az üç gün ve üzeri sürede düzenlenen fuarların 

son günü, sergilenen ürünlerin perakende satışı yapılabilir. Fuarın diğer günlerinde ise 

perakende satış, fuarın düzenlendiği alan içerisinde fiziki olarak ayrılmış “Perakende 

Satış Alanı”nda, satışa kapalı alanda standı bulunan katılımcılar tarafından 

gerçekleştirilebilir. Anılan perakende satış alanı toplam genişliği, fuar alanının toplam 

brüt genişliğinin yüzde yirmisini aşamaz. Perakende satış alanının genişliğinin anılan 

limiti aşması ya da perakende satış alanı dışında satış yapılması veya satışa kapalı 

alanda standı bulunmayan kişilere satış yaptırılması halinde, ilgili düzenleyiciye ihlalin 

tespit edildiği fuara ilişkin olarak Birlik tarafından yazılı uyarıda bulunulur. Aynı veya 

benzer konulu bir fuarda ikinci kez aynı kural ihlalinde bulunan düzenleyiciye bahse 

konu fuara ilişkin olarak takvime alınmama müeyyidesi uygulanır.  

 

(3) Uluslararası nitelikteki genel fuarlarda ise, Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı 

ile ilgili diğer mevzuata aykırı olmaması ve fuarın gerçekleştirileceği yerdeki ticari 

hayatın doğal akışını olumsuz yönde etkilemeyeceğine dair oda görüşünün bulunması 

kayıt ve şartıyla sergilenen ürün ve hizmetlerin ticari tanıtımına yönelik katılımcıların 

tümü fuar süresince perakende satış yapabilir. 

 

(4) İhtisas fuarı kapsamında değerlendirilmekle birlikte, yazılı ve basılı eserler 

ile süreli ve süresiz yayınların, sesli ve görsel materyallerin sergilendiği, genellikle 

hedef kitlesini tüketicilerin oluşturduğu fuarlarda yer alan katılımcıların tümü fuar 

süresince perakende satış yapabilir ve bu fuarlar yirmi gün süreyle düzenlenebilir.  

 

http://www.tobb.org.tr/
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(5) Coğrafi işaret kavramının yaygınlaştırılması ve yöresel ürünlerin ulusal ve 

uluslararası pazarlara ulaştırılması amacı ile düzenlenen ve yalnızca yöresel ve 

geleneksel ürünlerin sergilendiği fuarlar ile ilgili olarak ise fuarın düzenleneceği yerde 

faaliyet gösteren Oda-Borsaların uygun görüşü ve Birliğin onayı ile katılımcıların tümü 

fuar süresince perakende satış yapabilir.  

 

(6) Bir fuarın en az katılımcı sayısına ulaşmadan düzenlendiğinin tespiti halinde 

ilgili düzenleyiciye, Birlik tarafından ihtar verilir. 

 

(7) Ulusal ve uluslararası savunma sanayii ve askeri havacılık ihtisas fuarları, 

Milli Savunma Bakanlığı himaye ve desteğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 

Vakfı Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yurt içinde fuar düzenleme yetki belgesine 

sahip şirketler tarafından organize edilebilir. Bu fuarlarda sivil havacılıkla ilgili mal ve 

hizmetler de sergilenebilir. 

 

Uluslararası fuar ve bu unvanın kullanılması 

MADDE 6 – (1) Bir fuarın uluslararası nitelikte olması ve “uluslararası” 

unvanının kullanılabilmesi için, fuarın aynı düzenleyici tarafından, aynı veya benzer 

isim ya da konuda son beş yıl içerisinde en az iki defa düzenlenmiş olması; ayrıca 

doğrudan veya dolaylı (temsilcileri kanalıyla) yabancı katılımcı sayısının, tüm katılımcı 

toplamı içerisinde en az yüzde on beşe ulaşması veya yabancı katılımcıya tahsis edilen 

net metrekare stand alanı büyüklüğünün, toplamın en az yüzde onuna ulaşmış olması 

veya yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısı içerisinde en az yüzde iki 

buçuğu bulması gerekmektedir.  

 

 (2) Fuarların bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip olduğu, 

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli 

Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir veya bağımsız denetleme 

kuruluşu tarafından düzenlenecek rapor ile belgelenmelidir. Ancak, Küresel Fuar 

Endüstrisi Birliği (UFI) uluslararası fuar etiketini taşıyan fuarlarda bu şartlar aranmaz.  

 

 (3) Fuar devir belgesi ile bir başka düzenleyiciye devredilen fuarların 

“uluslararası” unvanı ve fuar sicil numarası, devir alan düzenleyici tarafından kullanılır. 

Fuarı devreden düzenleyici ise devrettiği fuar ile aynı veya benzer isim ya da konulu ve 

Birlik tarafından yeni fuar sicil numarası verilecek bir fuar için uluslararası unvanını bu 

Esaslarda yer alan ilgili hükümler uyarınca yeniden belgeleyene kadar kullanamaz. 

 

(4) Fuar takviminde “uluslararası” nitelikte olduğu belirtilen bir fuarın, bu 

niteliğe sahip olabilmesi için gerekli şartlardan herhangi birini taşımadığının tespit 

edilmesi halinde, bir sonraki yıl, aynı veya benzer isim ya da konudaki fuarda 

“uluslararası” unvanı kullanılamaz.  

 

 (5) Fuar takviminde “uluslararası” nitelikte olduğu belirtilen fuarlar dışında 

hiçbir fuarın adında ve fuara ilişkin yazılı ve görsel tanıtım, reklam, ilanlar, fuar 

katalogları, katılımcı sözleşmeleri ve davetiye gibi materyallerde “uluslararası” ibaresi 

kullanılamaz. Aksinin tespiti halinde ilgili düzenleyicinin teminatının tamamı Birliğe 

irat kaydedilir. Aynı veya benzer konulu bir fuarda ikinci kez aynı kural ihlalinde 

bulunan düzenleyiciye bahse konu fuar ile ilgili olarak takvime alınmama müeyyidesi 

uygulanır.  
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Fuar düzenlenebilir alanlar 

MADDE 7 -  (1) Fuarlar, fuar merkezleri ile bu maddenin ikinci fıkrasında 

sayılan özelliklere sahip alanlarda veya fuar düzenlemek amacıyla geçici olarak tanzim 

edilerek bu özellikleri taşır hale getirilecek alanlarda düzenlenebilir. 

 

(2) Fuarın düzenleneceği alanların;  

 a) Ulusal nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net iki bin, açık 

alanların en az beş bin metrekare olması, 

 b) Uluslararası nitelikte fuar düzenlenecek kapalı alanların en az net üç bin 

metrekare, açık alanların en az yedi bin metrekare olması, 

 c) Kapalı fuar alanlarında taban-tavan mesafesinin en az dört buçuk metre 

olması, 

 ç) Ziyaretçiler için ayrı giriş-çıkış ve acil durum çıkışlarının, sergilenen ürünler 

için yükleme-boşaltma kapılarının bulunması,  

 d) Aydınlatma ve gereğinde güç kullanımı için yeterli kapasitede elektrik 

donanımının ve temel işlevler için yeterli sayıda jeneratörün bulunması, 

 e) Kapalı alanlar için çalışır durumda ısıtma ve havalandırma sistemlerinin 

bulunması, 

 f) İletişim için gerekli araç ve gereçlerle yeterli iletişim alt yapısının bulunması, 

 g) Fuar alanına uygun sayıda lavabo ve tuvaletlerin bulunması,  

 ğ) İhtiyaç ölçüsünde ibadet alanı, büfe, kafeterya ve lokantanın bulunması, 

 h) Düzenleyici ve görevlendireceği personele ait danışma, yönetim, gözetim 

bürolarının bulunması, 

 ı) Güvenlik ve ilk yardım hizmetleri için gerekli ünitelerin bulunması, 

 i) Yeterli otopark alanının bulunması, 

 j) VIP salonu, konuk ağırlama yerleri, basın odası, seminer salonu gibi yerlerin 

ve bayrak direklerinin bulunması, 

 

zorunludur.  

 

 (3) Eğitim konulu ihtisas fuarları, kapalı alanlara ilişkin belirtilen ölçülerin en az 

½ si ölçüsündeki alanlarda düzenlenebilir.  

 

 (4) Geçici olarak tanzim edilecek alanlarda fuar düzenlenmesine ilişkin 

başvurular, bu maddenin ikinci fıkrasında sayılan özelliklerin nasıl yerine getirileceğine 

ilişkin bütün bilgi ve çizimleri ayrıntılı biçimde içeren bir projenin başvuru belgeleri 

ekinde sunulması koşuluyla, fuarın niteliği dikkate alınarak Birlik tarafından 

değerlendirmeye alınır; bu Esaslara uygun bulunanlar ilgili yılın ana fuar takvimine 

veya ekleme yoluyla fuar takvimine dahil edilir.  

 

 (5) Fuarın düzenleneceği alanın bu Esaslarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı 

fuar düzenleme başvurusunu alan oda/borsa tarafından tetkik edilir. Alanın, bu şartları 

taşıyıp taşımadığına ilişkin oda/borsa görüşü fuar başvurusu ile birlikte Birliğe intikal 

ettirilir. 

 

 (6) Fuar merkezlerinde düzenlenmek üzere yapılan fuar başvurularında ise, 

alanın bu Esaslarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin oda/borsa görüşü 

aranmaz. 
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 (7) Fuar merkezleri bir liste halinde Birliğin İnternet sitesinde duyurulur. Fuar 

merkezi şartlarına uygun yeni inşa edilmiş alanlar, Birlik tarafından değerlendirilir ve 

uygun bulunanlar bu listeye dahil edilir. 

   

(8) Fuar düzenlenen alanın bu Esaslar’da belirtilen şartlardan herhangi birini 

taşımadığının tespiti halinde düzenleyici, Birlik tarafından ihtar edilir. Alanın birden 

fazla şartı taşımadığının tespiti halinde ilgili fuarın düzenleyicisine fuar takvimine 

alınmama müeyyidesi uygulanır. Aynı alanda mevcut şartlar düzeltilmeden yapılan 

herhangi bir yeni fuar düzenlenme başvurusu Birlik tarafından kabul edilmez. 

 

 (9) Düzenleyicinin, katılımcı ve ziyaretçilerin şikâyetlerini rahatlıkla 

yapabilmeleri amacıyla kolayca görebilecekleri bir yere, Birliğin posta adresi, 

elektronik posta adresi, telefon ve faks numaralarını açıkça belirten bir tabela asması 

zorunludur. Bu tabelanın fuar alanına asılmaması ya da asılan tabelanın belirtilen 

niteliklere sahip olmaması halinde düzenleyiciye, Birlik tarafından ihtar verilir.   

 

Yetki belgesi başvurusu yapan firmalarda aranacak şartlar 

MADDE 8 – (1) Anonim veya limited şirket şeklinde kurulmuş olan, 

 a) Ana sözleşmelerinde münhasıran fuarcılık faaliyetinin ve bu faaliyetin 

tanıtımı amacıyla her türlü yayıncılık, reklamcılık ve organizasyon işleriyle, fuar 

konusuyla ilgili olması kaydıyla kongre, seminer, sempozyum ve benzeri faaliyetlerde 

bulunacaklarının belirtildiği, bu faaliyetler dışında kalan iş konuları ana sözleşmelerinde 

yer almayan, 

 b) En az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip bulunan ve bu 

sermayeyi özvarlığı içinde koruyan  

 şirketler, yetki belgesi için başvuruda bulunabilirler. Düzenleyiciler bu şartları 

taşıdıklarını gösterir Yeminli Mali Müşavir Raporunu Birlik tarafından belirlenen 

zaman aralıklarında üyesi bulunduğu Oda’ya Birliğe intikal ettirilmek üzere gönderir. 

Anılan raporun süresi içerisinde gönderilmemesi halinde firmaya ihtar verilir; ihtarın 

ilgili firmaya tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde raporun ilgili Oda’ya teslim 

edilmemesi halinde firmanın Yetki Belgesi iptal edilir.   

 

 Yetki belgesi başvurusunda verilecek belgeler 

MADDE 9 – (1) Yetki belgesi almak isteyen şirketler aşağıda belirtilen 

belgelerle birlikte üyesi oldukları odaya başvururlar. 

a) Başvuru dilekçesi ile örneği Birlik tarafından belirlenen başvuru formu ve 

taahhütname. 

 b) Şirket ana sözleşmesinin yer aldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı ya 

da tasdikli örneği. 

 c) Şirketin, en az iki yüz elli bin Türk Lirası ödenmiş sermayeye sahip 

bulunduğunu ve bu sermayenin öz varlık içinde korunduğuna ilişkin 3568 sayılı Serbest 

Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 

Kanunu uyarınca yeminli mali müşavir tarafından düzenlenmiş rapor. 

 ç) Üyesi olduğu odadan alınan faaliyet belgesi. 

 d) Şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda hukuken temsile yetkili kılınan 

kişilere ilişkin tarihi altı aydan daha eski olmayan imza sirküleri. 

 e) On bin Türk Lirası nakit teminatın şirket adına Birlik tarafından belirlenmiş 

banka hesabına yatırıldığını gösterir belge. 

 f) Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına sekiz yüz yetmiş beş 

Türk Lirası yetki belgesi ücretinin yatırıldığına dair belge. 
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Yetki belgesi başvurusunun yapılacağı yerler 

MADDE 10 – (1) Yetki belgesi başvurusu şirketin üyesi olduğu odaya yapılır. 

Oda, başvuru belgelerini tetkik eder, yalnızca bu Esaslara uygun olarak yapılmış olan 

başvuruları, şirket ile ilgili görüşünü de ekleyerek on beş gün içerisinde Birliğe 

gönderir. Oda görüşleri, yetki belgesi başvurusu yapan şirketin kurumsal yapısı, ortak 

ve yöneticilerinin mesleki, mali ve teknik niteliklerine ilişkin bilgi ve kanaatleri içerir. 

Başvurular Birlik tarafından sonuçlandırılır. 

 

Yetki belgesinin süresi 

MADDE 11 – (1) İlk defa verilen yetki belgesinin süresi belgenin düzenlendiği 

tarih itibariyle ikinci yılın son gününe kadardır. Süresinin bitimi sonunda yenilenecek 

yetki belgesinin süresi ise, yenileme tarihi itibariyle beşinci yılın son gününe kadardır.  

  

Yetki belgesinin yenilenmesi 

MADDE 12 – (1) Yetki belgesi süresi içinde, en az iki fuarı yurt dışında ya da 

bu Esaslara uygun olarak yurt içinde tamamlamış, vermiş oldukları nakit teminat Birlik 

tarafından belirlenmiş banka hesabında on bin Türk Lirası olarak korunmuş olan ve 8 

inci maddede belirtilen şartları taşımaya devam eden düzenleyicilerin, belge süresinin 

sona ereceği tarihten en geç altı ay öncesinde (e) bendinde belirtilen belge hariç olmak 

üzere 9 uncu maddede belirtilen belgelerle, üyesi olduğu odaya başvurmaları gerekir.  

 

(2) Oda, başvuru belgelerini tetkik eder, yalnızca bu Esaslara uygun olarak 

yapılmış olan başvuruları şirket ile ilgili görüşünü de ekleyerek on beş gün içinde 

Birliğe gönderir. Başvurular Birlik tarafından sonuçlandırılır. 

 

(3) Yetki belgesi süresince yurt dışında ya da bu Esaslara uygun olarak yurt 

içinde en az iki fuar gerçekleştirmemiş olan düzenleyicilerin yetki belgeleri ile süresi 

sona erecek yetki belgesi için bu Esaslara uygun bir biçimde yenileme başvurusunda 

bulunmamış olan şirketlerin yetki belgesi yenilenmez. Bu şirketlerin yeniden yetki 

belgesi alma başvuruları ise, ilk defa yetki belgesi alma başvuruları ile aynı şekilde 

yapılır ve sonuçlandırılır. 

 

(4) Şirket ana sözleşmesinde, sermaye miktarında, ortaklık yapısında, adresinde 

ya da diğer iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda güncel bilgi ve 

belgeler değişikliği müteakip en geç on beş gün içerisinde üyesi olduğu odaya ve 

Birliğe, düzenleyici tarafından intikal ettirilir. Bu bilgilerin belirtilen süre içerisinde 

intikal ettirilmemiş olduğunun tespit edilmesi halinde düzenleyiciye ihtar verilir. Adres 

değişikliğinin belirtilen şekilde bildirilmemesi halinde, en son bildirilen adrese yapılan 

tebliğ ilgili düzenleyiciye yapılmış sayılır.  

 

Müeyyideler ve sorumluluk 

MADDE 13 – (1) Düzenleyicinin, bu Esaslarda belirtilen hükümleri ihlal 

ettiğinin tespiti halinde; Birlik tarafından ihlalin niteliğine göre ihtar, teminatın kısmen 

veya tamamen irat kaydedilmesi, takvime alınmama ve yetki belgesinin iptali 

müeyyideleri uygulanır. 

 

(2) Yetki belgesi süresi içinde toplam dört defa ihtar almış düzenleyicinin 

teminatının yarısı Birliğe irat kaydedilir.  

 

(3) Yetki belgesi süresi içinde toplam altı defa takvime alınmama müeyyidesi 

uygulanan düzenleyicinin yetki belgesi iptal edilir. 
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 (4) Yetki belgesi Birlik tarafından iptal edilen düzenleyicinin teminatının 

tamamı Birliğe irat kaydedilir. 

  

 (5) Yetki belgesinin iptali nedeniyle katılımcı, fuar alanı sahibi ya da işletmecisi 

ve üçüncü şahıslar yönünden doğabilecek zararlardan düzenleyici sorumludur. Ayrıca 

bu konuda Birliğin uğrayacağı zararlar da düzenleyici tarafından karşılanır.   

 

 (6) Yetki belgesi iptal edilen düzenleyicinin iptal tarihinden itibaren bir tam yıl 

geçmeden yeni yetki belgesi başvurusu kabul edilmez. 

 

 Ana fuar takvimi başvurusu 

 MADDE 14 – (1) Ana fuar takviminde yer almak üzere yapılacak fuar 

düzenleme başvuruları, fuarın düzenleneceği yıldan bir önceki yılın Ağustos ayının 1 

inci günü sonuna kadar, yetki belgesi fotokopisi, noter onaylı “başvuru formu ve 

taahhütname”, şirketin yetkili organ kararının noter onaylı örneği, fuar alanına ilişkin 

tapu, kira sözleşmesi veya fuar alanı idaresi tarafından imzalı ve kaşeli yer tahsis 

belgesi, uluslararası nitelikte düzenlenecek fuarlar için 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasında 

belirtilen belgelerden herhangi biri ve Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap 

numarasına dört yüz elli Türk Lirası başvuru ücretinin yatırıldığına dair belge ile 

birlikte fuarın temel amaç tür ve konusuna göre, fuarı düzenleyecekleri yerdeki oda 

veya borsaya yapılır.  

 

 (2) Birden fazla düzenleyici tarafından ortaklaşa düzenlenecek fuarlara ilişkin 

fuar düzenleme başvurularında ise, noter onaylı “başvuru formu ve taahhütname” ile 

fuarın ortaklaşa düzenleneceği açık bir biçimde belirtilmiş ve her bir düzenleyici için 

ayrı ayrı hazırlanmış biçimde şirket yetkili organ kararlarının noter onaylı örnekleri, 

fuarın temel amaç tür ve konusuna göre, fuarı düzenleyecekleri yerdeki oda veya 

borsaya bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer belgeler ile birlikte teslim edilir.  

 

 (3) Ağustos ayının 1 inci gününden sonra yapılan ana fuar takvimi başvuruları 

oda/borsa tarafından reddedilir.  

 

 (4) Birlik tarafından bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen fuar düzenleme 

başvuruları, ana fuar takvimine dahil edilir.  

 

 (5) Ana fuar takvimi, ilgili yılın bir önceki yılının Eylül ayı içerisinde Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde ve Birliğin İnternet sitesinde yayımlanır.   

 

 (6) Ana fuar takviminin kapsadığı yıldan bir sonraki yılın fuar takviminde yer 

almak üzere, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle, başvuruda 

bulunulabilir. Birlik tarafından bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen fuar düzenleme 

başvuruları ilgili yılın ana fuar takvimine dahil edilir. 

 

 Fuar takvimine ekleme başvurusu 

 MADDE 15 – (1) Fuar takvimine ekleme başvurusu, ilgili yılın ana fuar 

takviminin yayımlanmasından sonra bu Esasların 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

belirtilen belgeler ile, fuarın başlangıç tarihinden en geç dört ay öncesine kadar bin yedi 

yüz elli Türk Lirası, üç ay öncesine kadar iki bin altı yüz Türk Lirası başvuru ücretinin 

Birlik tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına yatırıldığına dair belge ile birlikte, 

fuarın temel amaç tür ve konusuna göre, fuarın düzenleneceği yerdeki oda veya borsaya 
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yapılır. Fuarın başlangıç tarihine üç aydan daha az süre kala fuar takvimine ekleme 

başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki başvurular Birlik tarafından reddedilir. 

  

 (2) Ana fuar takviminde yer almış bir fuarın başlangıç tarihinden bir ay öncesine 

ya da bitiş tarihinin bir ay sonrasına gelecek şekilde, aynı il sınırları içerisinde aynı ya 

da benzer isim veya konuda fuar takvimine ekleme başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki 

başvurular Birlik tarafından reddedilir. 

 

 (3) İlgili yılın ana fuar takviminin yayımlanması öncesinde yapılan bu takvime 

ekleme başvuruları oda/borsa tarafından değerlendirmeye alınmaz. 

 

 Başvuruların değerlendirmesi  

 MADDE 16 – (1) Teslim alınan fuar düzenleme başvuruları, başvuruyu alan 

oda/borsa tarafından görüşü ile birlikte on gün içerisinde Birliğe intikal ettirilir. Oda ve 

borsa görüşleri, fuarın o yerin ticari hayatına etkileri ve düzenleneceği alanın fiziki 

yeterliliklerine ilişkin bilgi ve kanaatlerini içerir.  

 

(2) Birlik tarafından bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen fuar düzenleme 

başvuruları, ilgili yılın fuar takvimine dahil edilir.  

 

  

            Değişiklik, iptal başvurusu 

 MADDE 17 – (1) Fuar takviminde yer alan bir fuara ilişkin yer veya tarih 

değişikliği başvurusu, ilgili yılın ana fuar takviminin yayımlanmasından sonra 14 üncü 

maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeler ile,  iptal başvurusu ise şirketin iptale 

ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği ile, takvimde belirtilen fuar başlangıç 

tarihinden en geç dört ay öncesine kadar yapıldığı takdirde sekiz yüz yetmiş beş Türk 

Lirası, iki ay öncesine kadar bin yedi yüzelli Türk Lirası, başvuru ücretinin Birlik 

tarafından belirlenmiş banka hesap numarasına yatırıldığına dair belge ile birlikte, fuar 

başvurusunun yapılmış olduğu oda/borsaya yapılır. 

 

 (2) Fuar takvimine sonradan eklenmiş bir fuarın tarihinin veya yerinin, ana fuar 

takviminde yer almış olan, aynı il sınırları içerisindeki aynı ya da benzer isim veya 

konudaki bir fuarın başlangıç tarihinden bir ay öncesi ya da bitiş tarihinden bir ay 

sonrasına gelecek şekilde, değiştirilmesi başvurusu yapılamaz. Bu şekildeki başvurular 

Birlik tarafından reddedilir. Ana fuar takvimde yer alan fuarlara ilişkin değişiklik 

başvuruları da bu hükme tabidir. 

 

  (3) İlgili mevzuat kapsamında mücbir sebepten dolayı ya da Birlik tarafından 

kabul edilmesi şartıyla; düzenleyiciden kaynaklanmayan ve düzenleyici tarafından 

öngörülmesi imkânsız olan hallerden dolayı bir fuarın düzenlenememesi durumunun 

ortaya çıkması hariç, takvimde belirtilen fuar başlangıç tarihine iki aydan daha kısa süre 

kala fuarın iptali ya da tarih veya yerinin değiştirilmesi başvurusunda bulunulamaz. Bu 

şekildeki başvurular Birlik tarafından reddedilir. Bu Esaslara uygun bir şekilde 

başvuruda bulunmaksızın fuarı düzenlemediği veya takvimde belirtilen yer veya tarihe 

riayet etmediği tespit edilen düzenleyiciye takvime alınmama müeyyidesi uygulanır ve 

teminatının tamamı Birliğe irat kaydedilir.  

 

 (4) Bu Esasların 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen hallerin ortaya 

çıkması halinde, bu durum ilgili bilgi ve belgelerle birlikte fuar başvurusunda bulunulan 

oda/borsaya ivedi olarak yazıyla bildirilir. Oda/borsa tarafından alınan bilgi ve belgeler 
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konuya ilişkin oda/borsa görüşü de eklenerek Birliğe intikal ettirilir. Bildirilen 

gerekçenin Birlik tarafından kabul edilmemesi halinde, bu Esaslar uyarınca gerekli 

işlemler yapılır.  

 

 (5) Oda veya borsa tarafından alınan değişiklik ve iptal başvuruları, on gün 

içerisinde Birliğe intikal ettirilir. Bu Esaslara uygun olduğu tespit edilen değişiklik ve 

iptal başvurularına ilişkin işlemler Birliğin İnternet sitesinde yayımlanmış olan ilgili 

yılın fuar takvimi üzerinde yapılır. 

 

 (6) Fuar takviminde yapılan değişiklikler, Birliğin İnternet sitesinde ve her ayın 

son haftası içerisinde bir liste halinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır. 

 

 (7) Fuara ilişkin değişiklik ya da fuarın iptali nedeniyle katılımcıların uğrayacağı 

zarardan düzenleyici sorumlu olup, bu zararlardan dolayı Birlik sorumlu tutulamaz. 

 

 (8) İptal edilen veya reddedilen başvurular ile düzenleyici tarafından geri çekilen 

başvurulara ilişkin Birlik tarafından belirlenmiş banka hesabına yatırılmış olan başvuru 

ücretleri iade edilmez.  

 

 (9) Başvuruya konu fuarın düzenleneceği tarihte, başvuruda bulunan 

düzenleyicinin yetki belgesinin geçerli olması esastır.  

 

 (10) Fuarlar, fuar takviminde ilan edilen yer ve zamanda düzenlenir ve bu fuarlar 

için başka bir merciden ayrıca izin alınmaz. 

  
 Sigorta ve Birliğin sorumluluğu 

MADDE 18 – (1) Düzenleyicinin, düzenleyeceği her bir fuar için Birlik 

tarafından belirlenen hususları kapsayacak biçimde “üçüncü şahıs mali mesuliyet 

sigortası” yaptırması zorunludur.  

 

 (2) Fuar alanındaki fiziki riskler, yangın ve diğer doğal afetler ile sabotaj ve 

kazalardan dolayı uğranılacak zararlar ile düzenleyiciden kaynaklanan zararlara ilişkin 

olarak Birliğin hiçbir sorumluluğu ve tazminat yükümlülüğü yoktur. 

 

 (3) Bu maddede belirtilen sigortayı yaptırmadığı tespit edilen düzenleyicinin 

teminatının yarısı Birliğe irat kaydedilir. 

 

“Fuar” ibaresi kullanılması  

MADDE 19 – (1) Fuar takviminde yer alan fuarlar dışındaki hiçbir etkinlikte 

ve/veya etkinliğe ilişkin yurt içi ve dışına yönelik olarak hazırlanan mektup, broşür, 

reklam ve diğer basılı evrak üzerinde “fuar” ibaresi ve/veya yabancı dillerde “fuar” 

anlamına gelen ibareler kullanılamaz. 

 

(2) Fuar takviminde yer alan bir fuara ilişkin yapılan yazılı ve görsel tanıtım, 

reklam ve ilanlar ile, fuar katalogları ve davetiyelerinde düzenleyicinin adı, fuarın adı 

ve konusu, açılış ve kapanış tarihleri, düzenleneceği yerin adresi ile “Bu Fuar 5174 

sayılı Kanun gereğince TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) denetiminde 

düzenlenmektedir” ibaresine, Birlik tarafından belirlenen biçimde yer verilmesi, 

zorunludur. Bu hususlara ilişkin bir eksiklik tespit edildiği takdirde fuarın 

düzenleyicisine Birlik tarafından ihtar verilir.  
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Fuar Sonuç Raporu 

MADDE 20 – (1) Düzenleyici, örneği Birlik tarafından belirlenen fuar sonuç 

raporu formunu doldurarak, fuar kapanış tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde 

fuar kataloğu, fuar sözleşmesinin bir örneği, sigorta poliçesinin örneği, uluslararası 

nitelikteki fuarlar için ise fuarda yer almış olan doğrudan veya dolaylı yabancı 

katılımcıların isim listesi ile birlikte fuar düzenleme başvurusunu yapmış olduğu 

oda/borsaya; sonuç raporu formunun bir örneğini de elektronik posta aracılığıyla 

fuarlar@tobb.org.tr adresine göndermek zorundadır. 

  

  (2) Raporun belirtilen süre içerisinde gönderilmemesi ya da gönderilen raporun 

içerdiği bilgilerin ve/veya eklerin eksik olması durumunda düzenleyiciye Birlik 

tarafından ihtar verilir. 

 

 Yetki 
MADDE 21 – (1) Bu Esaslarda yer alan hususlara ilişkin talimatlar vermeye, 

uygulamaya yönelik tedbirler almaya, inceleme ve denetleme kriterlerini belirlemeye ve 

gerekli düzenlemeleri yapmaya Birlik yetkilidir. 

 

Denetim ve gözetim 

 MADDE 22 – (1) Fuar takviminde yer alan her fuar, fuar düzenleme 

başvurusunu almış olan oda/borsa tarafından, bu Esaslara uygun bir biçimde düzenlenip 

düzenlenmediğine dair Birlik tarafından belirlenen çerçevede denetlenir.  

 

 (2) Birlik, gerek duyulan hallerde fuarları doğrudan ya da yetkilendireceği bir 

kuruluş marifetiyle denetleyebilir. 

 

(3) Düzenleyici, Birlik veya ilgili oda/borsa tarafından denetimle görevlendirilen 

kişiye, bu Esaslarda belirtilen hususlarla ilgili bütün bilgi ve belgeleri göstermek ve bu 

görevliye yardımcı olmakla yükümlüdür. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirmeyen 

düzenleyicinin teminatının tamamı Birliğe irat kaydedilir.  

 

(4) Denetimle görevlendirilen kişi tarafından fuar denetimi sonunda hazırlanan 

rapor, fuar kapanış tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Birliğe intikal 

ettirilir. 

 

Kapatılma 

 MADDE 23 – (1) Yetki belgesi sahibi şirketler tarafından bu Esaslarda belirtilen 

“fuar” tanımına uygun nitelikte olmakla birlikte fuar takviminde yer almaksızın 

düzenlenen ya da düzenlenecek etkinlikler, yetki belgesi bulunmayan şahıs ya da 

firmalar tarafından düzenlenen fuar niteliğindeki etkinlikler ve fuar takviminde 

belirtilen süreyi aşan etkinliklerin kapatılması talebi, Birlik tarafından etkinlik alanının 

bulunduğu yerdeki oda veya borsaya, o yerin en üst mülki amirliği nezdinde gerekli 

girişimde bulunulması için bildirilir.  

 

 (2) Kapatılması için Valilik nezdinde girişimde bulunulan etkinliğin yetki 

belgesi sahibi bir şirket tarafından düzenleniyor olması durumunda, bu düzenleyiciye 

takvime alınmama müeyyidesi uygulanır ve düzenleyicinin teminatının tamamı Birliğe 

irat kaydedilir. 

 

mailto:fuarlar@tobb.org.tr
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 (3) Yetki belgesi bulunmaması nedeniyle düzenlemiş olduğu etkinliğe ilişkin 

kapatılma işlemi uygulananlar, kapatılma tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi 

başvurusunda bulunamazlar.  

 

 (4) Kapatılma işleminin uygulanması nedeniyle katılımcı, fuar alanı sahibi ya da 

işletmecisi ve üçüncü şahıslar yönünden doğabilecek zararlardan, düzenleyici 

sorumludur.  

 

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatına aykırı davranış 

MADDE 24 – (1) Fuarlarda Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatlarına aykırı 

hareket edildiğinin tespit edilmesi halinde düzenleyici, satış yapılan standları 

kapatmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilen 

düzenleyiciye takvime alınmama müeyyidesi uygulanır. 

 

Teminat ve iadesi 

 MADDE 25 -  (1) Fuar düzenleme yetki belgesi talep eden şirketlerden on bin 

Türk Lirası nakit teminat alınır. Bu teminat, fuar takviminde yer alan fuarlara ilişkin 

vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmelerini sağlamak amacıyla belirlenmiş bir 

meblağdır. Düzenleyicilerin, her bir fuar için vermiş oldukları taahhütnameye 

uymadıklarının tespiti halinde ve bu Esaslarda belirtilen hallerde alınan bu teminatın bir 

kısmı veya tamamı Birlik tarafından irat kaydedilir. İrat kaydedilen meblağ, düzenleyici 

tarafından, tebliğden itibaren üç ay içerisinde tamamlanır. Teminatın bu süre içerisinde 

tamamlanmaması halinde söz konusu düzenleyiciye ait yetki belgesi iptal edilir. 

 

 (2) Teminatı kısmen ya da tamamen irat kaydedilmiş olan düzenleyiciler 

tarafından yapılan fuar düzenleme başvuruları ile değişiklik başvuruları, söz konusu 

teminat tamamlanıncaya kadar Birlik tarafından değerlendirmeye alınmaz. 

 

 (3) Birliğe başvurarak yetki belgesini iptal ettiren, yetki belgesi yenilenmeyen 

veya bu Esaslarda belirtilen şartları taşımadığından dolayı yetki belgesi Birlik 

tarafından iptal edilen şirketlere ait nakit teminat, Birlik tarafından 3 ay içerisinde iade 

edilir.   

 

Devir yasağı 

MADDE 26 – (1) Yetki belgeleri bir başka düzenleyiciye ya da yetki belgesi 

bulunmayan firmaya hiçbir şekil ve şartla devredilemez. Aksi tespit edildiğinde ilgili 

düzenleyicilerin yetki belgeleri Birlik tarafından iptal edilir. 

 

 Duyurular 

MADDE 27 – (1) Bu Esaslar çerçevesinde duyurulması gereken hususlar, 

Birliğin İnternet sitesinde ilan edilir. Düzenleyiciler, Birliğin İnternet sitesinde ilan 

edilen duyuruları takip etmekle yükümlüdür. 

 

Kaldırılan mevzuat 

MADDE 28 – (1) Birlik Yönetim Kurulunun 27.02.2007 tarihli ve 242 sayılı 

Kararına istinaden 30.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren Yurt İçinde Fuar 

Düzenlenmesine Dair Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

 Uygulanmış müeyyideler 

 GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe konulmasından önce 

uygulanmış olan müeyyideler bu Esasların uygulanmasında da dikkate alınır.  
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 Yürürlük 

MADDE 29 – (1) Bu Esaslar 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme  

 MADDE 30 – (1) Bu Esaslar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı 

tarafından yürütülür.  

 

 

 


