ESKİ
SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ ESKİ HALİ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) İnceleme ve değerlendirme formu: Seyahat acentası işlemlerine ilişkin
belgelerin inceleme ve değerlendirmesini gösterir formu,
c) İşletme belgesi: Seyahat acentası işletme belgesini,
ç) Kanun: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanununu,
d) Müşteri: Yararlanmak veya başkalarına yararlandırmak amacıyla
seyahat acentası hizmetlerini satın alan kişiyi,
e) Paket tur: Seyahat acentası tarafından önceden belirlenmiş bir program
kapsamında; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik
hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış
taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya
gecelik konaklamayı içeren, düzenlenen ticarî faaliyeti,
f) Paket tur sözleşmesi: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı
sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu
fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir
süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren bir nüshasının turiste verilmesi
zorunlu, önceden düzenlenmiş yazılı sözleşmeyi,
g) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz
seferlerine ilişkin olarak veya her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence
işletmelerinde müşteri adına yer ayırtmayı, kayıt işlemi yapmayı,
ğ) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere, turizmle ilgili bilgiler
vermeye, paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama,
ulaştırma, gezi, spor ve eğlence sağlayan hizmetleri görmeye yetkili olan,
oluşturduğu ürünü kendi veya diğer seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayabilen
ticarî kuruluşu,
h) Seyahat acentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikası: Kanun kapsamında
zorunlu olarak sigortalanan müşteriye verilen belgeyi,
ı) Sigorta sözleşmesi: Seyahat acentalarının Türkiye’de satılan paket
turlarda, düzenledikleri paket tur kapsamında en az paket tur bedeli kadar,

YENİ
SEYAHAT ACENTALARI YÖNETMELİĞİ YENİ HALİ
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
b) İnceleme ve değerlendirme formu: Seyahat acentası işlemlerine ilişkin
belgelerin inceleme ve değerlendirmesini gösterir formu,
c) İşletme belgesi: Seyahat acentası işletme belgesini,
ç) Kanun: 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat
Acentaları Birliği Kanununu,
d) Müşteri: Yararlanmak veya başkalarına yararlandırmak amacıyla seyahat
acentası hizmetlerini satın alan kişiyi,
e) Paket tur: Seyahat acentası tarafından önceden belirlenmiş bir program
kapsamında; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik
hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan veya satış
taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik
konaklamayı içeren, düzenlenen ticarî faaliyeti,
f) Paket tur sözleşmesi: Ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan
diğer turistik hizmetlerin en az ikisinin birlikte, her şeyin dâhil olduğu fiyatla satılan
veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsayan
veya gecelik konaklamayı içeren bir nüshasının turiste verilmesi zorunlu, önceden
düzenlenmiş yazılı sözleşmeyi,
g) Rezervasyon: Kara, deniz, hava araçlarının tarifeli veya tarifesiz seferlerine
ilişkin olarak veya her türlü konaklama, yeme-içme ve eğlence işletmelerinde müşteri
adına yer ayırtmayı, kayıt işlemi yapmayı,
ğ) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere, turizmle ilgili bilgiler vermeye,
paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, spor ve
eğlence sağlayan hizmetleri görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi veya diğer
seyahat acentaları vasıtasıyla pazarlayabilen ticarî kuruluşu,
h) Seyahat acentası zorunlu sigorta poliçesi sertifikası: Kanun kapsamında
zorunlu olarak sigortalanan müşteriye verilen belgeyi,
ı) Sigorta sözleşmesi: Seyahat acentalarının Türkiye’de satılan paket turlarda,
düzenledikleri paket tur kapsamında en az paket tur bedeli kadar, müşteriye taahhüt
ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle

müşteriye taahhüt ettikleri hizmetlerin acentanın iflası da dâhil olmak üzere
herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden
kaynaklanabilecek sorumluluklarının zorunlu sigortalandığını gösteren
sözleşmeyi,
i) Transfer: Turistin; düzenlenen paket tur veya turun başlangıç noktasına
kadar, herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları,
marinalar, şehirlerarası veya uluslararası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar,
gar, liman, havalimanı gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu
ulaşım hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim
yerinden konaklama tesisine veya programın bitiminde, tesisten yerleşim yerine
bir araçla bir tarifeye bağlı kalmaksızın seyahat acentası tarafından verilen ulaşım
hizmetini,
j) Tur: Türkiye’nin tarihî, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini
tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir
fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir
süreyi kapsayan veya konaklama içermeyen ticarî faaliyeti,
k) Turist: Seyahat acentası ürününden bizzat yararlanan kişiyi,
l) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,
m) Zorunlu sigorta: Türkiye’de satılan paket turlarda; seyahat
acentalarının düzenledikleri paket tur kapsamındaki müşteriye taahhüt edilen
hizmetin, acentanın iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi
veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanan seyahat acentalığı
faaliyetlerine ilişkin sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar
sigortalanmasını sağlayan sigortayı,
ifade eder.

verilmemesi veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek
sorumluluklarının zorunlu sigortalandığını gösteren sözleşmeyi,
i) Transfer: Turistin; düzenlenen paket tur veya turun başlangıç noktasına kadar,
herhangi bir safhasında veya sonunda, sınır giriş ve çıkış kapıları, marinalar,
şehirlerarası veya uluslararası ulaşım hizmetlerinin sunulduğu otogar, gar, liman,
havalimanı gibi yerlerden konaklama yapacağı tesise veya tesisten bu ulaşım
hizmetlerinin sunulduğu yerlere veya programın başladığı yerleşim yerinden
konaklama tesisine veya programın bitiminde, tesisten yerleşim yerine bir araçla bir
tarifeye bağlı kalmaksızın seyahat acentası tarafından verilen ulaşım hizmetini,
j) Tur: Türkiye’nin tarihî, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini
tanıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dâhil olduğu tek bir fiyatla
satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmidört saatten kısa bir süreyi
kapsayan veya konaklama içermeyen ticarî faaliyeti,
k) Turist: Seyahat acentası ürününden bizzat yararlanan kişiyi,
l) TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,
m) Zorunlu sigorta: Türkiye’de satılan paket turlarda; seyahat acentalarının
düzenledikleri paket tur kapsamındaki müşteriye taahhüt edilen hizmetin, acentanın
iflası da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi veya taahhüt edilen
şekilde verilmemesinden kaynaklanan seyahat acentalığı faaliyetlerine ilişkin
sorumluluklarını en az paket tur bedeli kadar sigortalanmasını sağlayan sigortayı,
n) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Online satış kanalı: Seyahat acentalarının
tüketiciler ile fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin online platformlar, mobil
uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak hizmetlerinin pazarlama
ve satışını gerçekleştirdiği alanları,
ifade eder.

Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri
MADDE 9 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta
unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün
içinde aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a
başvurur. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde,
belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli
tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
a) Başvuru dilekçesi,

Yeni seyahat acentası kuruluşu başvuru belgeleri
MADDE 9 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının
uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde aşağıda
belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Onaylı suretinin
ibrazı istenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına
uygunluğu kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak
tasdik edilir.
a) Başvuru dilekçesi,

b) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat
acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı
Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil
Tasdiknamesi,
ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,
d) Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi
temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi
temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C.Kimlik Numarası ve adli
sicil beyanı,
e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
f) Seyahat acentasının 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile
Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik
Numarası’nın yer aldığı beyanı,
g) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede
belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

b) Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat
acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin yayımlatıldığı Ticaret
Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
c) Temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi,
ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,
d) Başvuru sahibi (Değişik ibare:R.G-14/1/2021-31364) anonim şirketlerde
yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, limited şirketlerde
şirket müdürleri ile şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin Ek-2’de yer alan
T.C.Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
f) Seyahat acentasının 35 inci maddede belirtilen personeline ait belge ile
Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodu, çalışan personelin T.C. Kimlik Numarası’nın
yer aldığı beyanı,
g) 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen
miktarda kuruluş teminatı aslı.

Üye kayıt ücreti
MADDE 11 – (1) TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda
mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı
işletmeler, üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.

Üye kayıt ücreti
MADDE 11 – (1) TÜRSAB tarafından yapılacak denetleme sonucunda
mevzuatta belirtilen şartlara sahip olduğu belirlenen seyahat acentası adayı işletmeler,
üye kayıt ücretinin ödenmesi ile TÜRSAB üyesi olarak kaydedilirler.
(2) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) TÜRSAB üyeliği Bakanlık tarafından işletme
belgesinin düzenlenmesi ile kesinleşir. Üyelik aidatının belirlenmesinde belgenin
verildiği yıl esas alınır.

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri
MADDE 17 – (1) Seyahat acentası işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin
bulunması gereklidir.
a) Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir
mahalde olması,
b) Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya
da tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması,
c) Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat
acentalığı faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması,
ç) Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik
iletişim cihazı olması,

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri
MADDE 17 – (1) Seyahat acentası işyerinde aşağıda belirtilen niteliklerin
bulunması gereklidir.
a) Faydalanmak isteyenlerin serbestlik ve eşitlik içinde ulaşabilecekleri bir
mahalde olması,
b) Seyahat acentası olduğunu belirleyen ve acenta unvanını taşıyan yazı ya da
tabelanın seyahat acentası işyeri dışından görülebilir yerde olması,
c) Bulunduğu yer ve konum itibarıyla grubunun gerektirdiği seyahat acentalığı
faaliyetine, uygun büyüklükte ve özenle düzenlenmiş olması,
ç) Telefon, faks, seyahat acentası işlemini internetten yapabilen elektronik
iletişim cihazı olması,

d) Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet
yapılmıyor olması.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Nev’i,(1) Ortaklık veya
Yönetim Kurulu Değişikliği ve Şirket Birleşmesi
Değişiklik başvurusu
MADDE 21 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

d) Mevzuatta belirtilen seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet
yapılmıyor olması.
e) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Kayıtlarda tek bağımsız bölüm olarak geçen
bina veya katlarda, birden fazla seyahat acentasının bulunması halinde her seyahat
acentasının; bağımsız faaliyetleri için belirgin şekilde ayrılmış, yeterli büyüklükte
kendisine ait bir alanının olması.”
(2) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Seyahat acentası, Bakanlık tarafından işletme
belgesi düzenlenmiş birinci fıkrada belirtilen işyerine bağlı olmak üzere; kendisinin
veya diğer seyahat acentalarının münhasır faaliyet kapsamındaki hizmetlerinin
tanıtımı, pazarlanması ve satışını online satış kanalları vasıtası ile gerçekleştirebilir.
Aynı online satış kanalında birden fazla seyahat acentasına ait hizmetin tanıtım,
pazarlama ve satışının yapılması halinde hangi hizmetin hangi seyahat acentasına ait
olduğu açıkça belirtilir.
(3) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Seyahat acentası, online platformlar, mobil
uygulamalar ve diğer elektronik iletişim araçları kullanarak yapacağı pazarlama ve
satış faaliyetlerini yalnızca bu faaliyetler için kullanacağı online satış kanalları
üzerinden gerçekleştirmek zorundadır. Bu amaçla kullanılan online satış kanalları
üzerinden seyahat acentası hizmetleri dışında başka faaliyet yürütülemez. Seyahat
acentaları pazarlama ve satış faaliyetlerinde tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla
Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yer alan belge numarası ile seyahat acentası
unvanını online satış kanallarının ilk açılış sayfasında, diğer sayfalarda ise sayfa
sonlarında kullanmak zorundadır.
(4) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Seyahat acentası ürünleri dışında, mal ve
hizmet pazarlaması veya satışı yapılan elektronik ticaret alanlarında seyahat
acentalarının ürün ve faaliyetleri satışa sunulamaz, satışa yönlendirmek amacıyla
seyahat acentası ürünlerine yer verilemez. Ancak, seyahat acentaları bu alanlara
reklam ve ilan verebilir, kullanıcılar bu alanlar üzerinden seyahat acentasının online
satış kanallarına bağlanabilir.
(5) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Seyahat acentası pazarlama ve satış
faaliyetlerini gerçekleştirdiği online satış kanallarını Bakanlığa ve TÜRSAB’a
bildirmek zorundadır.
(Değişik bölüm başlığı:RG-14/1/2021-31364)
Acenta Unvanı, Ticaret Unvanı, Adres, Grup, Nev’i, Ortaklık veya
Yönetim Kurulu Değişikliği, Şirket Birleşmesi ve Şirket Bölünmesi
Değişiklik başvurusu
MADDE 21 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

(1) Değişiklik başvurularına ilişkin TÜRSAB’a yapılan yazılı bildirim
Bakanlığa yapılmış sayılır.
(2) TÜRSAB, 21 ilâ 28 inci maddeler uyarınca yapılan başvuruya ilişkin
aslı veya onaylı sureti ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme
ve değerlendirme yapar, talep adli sicil beyanını gerektiriyorsa adli sicil
beyanının doğruluğunu ilgili merciden teyit eder. Onaylı suretinin ibrazı istenilen
belgelerin aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu
kontrol edildikten sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik
edilir.
(3) TÜRSAB, adres değişikliği olması durumunda bildirilen adreste
işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele
ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme
yapar.
(4) TÜRSAB’ın denetleme ve değerlendirmesi olumlu ise; başvuru
dilekçesi, inceleme ve değerlendirme formu ve talep gerektiriyorsa son duruma
ilişkin ticaret sicil tasdiknamesi ile aşağıdaki belgelerden talebiyle ilgili olanları
Bakanlığa gönderir.
a) Acenta unvanı, ticaret unvanı, grup, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi
sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda; 29 uncu maddede belirtilen
değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen kuruluş teminatı aslı,
b) Acenta unvanı, ticaret unvanı, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi
sonrasında ticaret unvanı değişikliği durumunda; Ek-1’de yer alan acenta
unvanına ilişkin taahhütname,
c) Ticaret unvanı, nev’i, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği, şirket
birleşmesinde; tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
(5) Bakanlıkça, gönderilen belgeler incelenir, inceleme veya bu maddenin
6 ncı fıkrası uyarınca yapılan denetim sonucunda eksikliğin tespit edilmesi
hâlinde, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir.
(6) Adres değişikliğinde; gerekli görülmesi hâlinde, bildirilen adreste,
işyerinin 17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele
ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında Bakanlıkça denetim
yapılabilir.
(7) Bakanlıkça, talebi uygun görülenlere, ortaklık veya yönetim kurulu
değişikliği ile şirket birleşmesi sonrasında ticaret unvanı değişmemesi hâlleri
dışında işletme belgesi düzenlenir. İşletme belgesinin değişmesi hâlinde
TÜRSAB’a bilgi verilir.

(1) Değişiklik başvurularına ilişkin TÜRSAB’a yapılan yazılı bildirim
Bakanlığa yapılmış sayılır.
(2) TÜRSAB, 21 ilâ 28 inci maddeler uyarınca yapılan başvuruya ilişkin aslı
veya onaylı sureti ibraz ve beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinde inceleme ve
değerlendirme yapar, talep adli sicil beyanını gerektiriyorsa adli sicil beyanının
doğruluğunu ilgili merciden teyit eder. Onaylı suretinin ibrazı istenilen belgelerin
aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten
sonra ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir.
(3) TÜRSAB, adres değişikliği olması durumunda bildirilen adreste işyerinin
17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların
tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar.
(4) TÜRSAB’ın denetleme ve değerlendirmesi olumlu ise; başvuru dilekçesi,
inceleme ve değerlendirme formu ve talep gerektiriyorsa son duruma ilişkin ticaret
sicil tasdiknamesi ile aşağıdaki belgelerden talebiyle ilgili olanları Bakanlığa gönderir.
a) Acenta unvanı, ticaret unvanı, grup, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi (Ek
ibare:R.G-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesi sonrasında ticaret unvanı
değişikliği durumunda; 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu
maddede belirtilen kuruluş teminatı aslı,
b) Acenta unvanı, ticaret unvanı, nev’i değişikliği, şirket birleşmesi (Ek
ibare:R.G-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesi sonrasında ticaret unvanı
değişikliği durumunda; Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,
c) Ticaret unvanı, nev’i, ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği, şirket
birleşmesinde (Ek ibare:R.G-14/1/2021-31364) veya şirket bölünmesinde; tüzel
kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
(5) Bakanlıkça, gönderilen belgeler incelenir, inceleme veya bu maddenin 6 ncı
fıkrası uyarınca yapılan denetim sonucunda eksikliğin tespit edilmesi hâlinde,
eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir.
(6) Adres değişikliğinde; gerekli görülmesi hâlinde, bildirilen adreste, işyerinin
17 nci maddede belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı ve personele ilişkin kayıtların
tutulup tutulmadığı hususlarında Bakanlıkça denetim yapılabilir.
(7) Bakanlıkça, talebi uygun görülenlere, ortaklık veya yönetim kurulu
değişikliği ile şirket birleşmesi sonrasında ticaret unvanı değişmemesi hâlleri dışında
işletme belgesi düzenlenir. İşletme belgesinin değişmesi hâlinde TÜRSAB’a bilgi
verilir.
(8) Başvuru dilekçesinin doğrudan Bakanlığa verilmesi durumunda,
değerlendirme için TÜRSAB’a gönderilir.

(8) Başvuru dilekçesinin doğrudan Bakanlığa verilmesi durumunda,
değerlendirme için TÜRSAB’a gönderilir.
(9) Başvuruya ilişkin 21 ila 28 inci maddelerde belirtilen, ibraz ve beyan
edilen bilgi ve belgelerde, gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda
bulunulması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.
(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında
Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(9) Başvuruya ilişkin 21 ila 28 inci maddelerde belirtilen, ibraz ve beyan edilen
bilgi ve belgelerde, gerçeğe aykırı belge verilmesi ya da beyanda bulunulması
durumunda başvuru işlemden kaldırılır.
(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında Türk
Ceza Kanununun ilgili hükümlerini uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

Adres değişikliği
MADDE 24 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişiklikleri
talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Acentanın eski ve yeni adresinin yayımlandığı Ticaret Sicili
Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği
ticaret sicil tasdiknamesi.

Adres değişikliği
MADDE 24 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası, şubeleri de dâhil olmak üzere adres değişiklikleri talebinde
aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) (Değişik:R.G-14/1/2021-31364) Acenta adresinin yayımlandığı Ticaret
Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret
sicil tasdiknamesi.

Ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği
MADDE 27 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebinde
aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Anonim şirketlerde yönetim kurulu değişikliğinin diğer şirketlerde ise
ortaklar kurulu değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve
sayısının belirtildiği beyanı,
c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği
ticaret sicil tasdiknamesi,
ç) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi
veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi
veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

Ortaklık veya yönetim kurulu değişikliği
MADDE 27 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası ortak veya yönetim kurulu değişikliği talebinde aşağıdaki
belgelerle TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Anonim şirketlerde yönetim kurulu değişikliğinin diğer şirketlerde ise
ortaklar kurulu değişikliğinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesinin tarih ve sayısının
belirtildiği beyanı,
c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret
sicil tasdiknamesi,
ç) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya
kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin
Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
d) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri.

Şirket birleşmesi
MADDE 28 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)

Şirket birleşmesi ve şirket bölünmesi (Değişik başlık:R.G-14/1/202131364)

(1) Seyahat acentası şirket birleşmesi talebinde aşağıdaki belgelerle
TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili
Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği
ticaret sicil tasdiknamesi,
ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,
d) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi
veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi
veya kişilerin Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
f) Birleşme sonrasında ticaret unvanı değişikliği oluşmuşsa; 29 uncu
maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu maddede belirtilen miktarda
kuruluş teminatı aslı.

MADDE 28 – (Değişik:R.G-19/3/2010-27526)
(1) Seyahat acentası şirket birleşmesi (Ek ibare:R.G-14/1/2021-31364) veya
şirket bölünmesi talebinde aşağıdaki belgelerle TÜRSAB’a başvurur.
a) Başvuru dilekçesi,
b) Acentanın eski ve yeni ticaret unvanının yayımlandığı Ticaret Sicili
Gazetesinin tarih ve sayısının belirtildiği beyanı,
c) Son duruma ilişkin, temsile yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği ticaret
sicil tasdiknamesi,
ç) Ek-1’de yer alan acenta unvanına ilişkin taahhütname,
d) Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya
kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin
Ek-2’de yer alan T.C. Kimlik Numarası ve adli sicil beyanı,
e) Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri,
f) Birleşme (Ek ibare:R.G-14/1/2021-31364) veya bölünme sonrasında ticaret
unvanı değişikliği oluşmuşsa; 29 uncu maddede belirtilen değerler üzerinden, 30 uncu
maddede belirtilen miktarda kuruluş teminatı aslı.

Zorunlu sigorta
MADDE 44 – (1) Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta
yaptırmak ve paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 23/2/1995 tarihli ve
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13/6/2003 tarihli ve
25137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan zorunlu
şartları da içerir mahiyetteki paket tur sözleşmesinin bir örneğini paket tur
başlamadan önce müşteriye vermekle yükümlüdür.
(2) Sözleşme ve sertifikaların seyahat acentasında kalan suretinde
müşteriye bir örneğinin teslim edildiğini içeren imzalı beyanı alınır. Müşteri,
paket turu başkalarının yararlanması için satın almışsa, acenta birinci fıkrada
belirtilen belgeleri vermekle yükümlüdür.

Zorunlu sigorta ve sözleşmeler (Değişik başlık:R.G-14/1/2021-31364)
MADDE 44 – (1) Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak ve
paket tur zorunlu sigorta poliçesi sertifikası ile 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 13/6/2003 tarihli ve 25137 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan zorunlu şartları da içerir mahiyetteki paket
tur sözleşmesinin bir örneğini paket tur başlamadan önce müşteriye vermekle
yükümlüdür.
(2) Sözleşme ve sertifikaların seyahat acentasında kalan suretinde müşteriye bir
örneğinin teslim edildiğini içeren imzalı beyanı alınır. Müşteri, paket turu başkalarının
yararlanması için satın almışsa, acenta birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermekle
yükümlüdür.
(3) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere
düzenleyeceği paket tur veya tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen
işletme belgesinde yazılı olan; belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile
adresini belirtmekle yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat
acentasına ait olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça
belirtilmesi zorunludur.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin başlığı “Zorunlu sigorta
ve sözleşmeler” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Seyahat acentası, müşteriye verilmek üzere düzenleyeceği paket tur veya
tura ilişkin sözleşmelerde Bakanlıkça düzenlenen işletme belgesinde yazılı olan;
belge numarasını, seyahat acentası ve ticaret unvanı ile adresini belirtmekle
yükümlüdür. Satışı gerçekleştirilen ürünün başka bir seyahat acentasına ait
olması halinde, ürün sahibi seyahat acentasının sözleşmelerde açıkça belirtilmesi
zorunludur.”

Faaliyet denetimleri
MADDE 55 – (1) Seyahat acentasının işyeri niteliklerinin korunup
korunmadığı faaliyetlerinin ilgili mevzuat ile meslek ilkelerine uygun olup olmadığı
Bakanlık ve TÜRSAB yetkililerince denetlenebilir.
(2) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Birinci fıkradaki denetim, seyahat acentalarının
pazarlama ve satış yaptığı online satış kanalları için de uygulanır.

İşyeri niteliklerinin sağlanması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde belgelendirilmiş
olan seyahat Acentaları, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde istenilen
nitelikleri, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sağlar.

İşyeri niteliklerinin sağlanması
GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan
seyahat Acentaları, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde istenilen nitelikleri,
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde sağlar.
(2) (Ek:R.G-14/1/2021-31364) Bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş
olan seyahat acentaları, 17 nci maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı
maddenin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 44 üncü maddenin üçüncü
fıkrasında istenilen nitelikleri bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde
sağlar.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“(2) Bu fıkranın yayımı tarihinde belgelendirilmiş olan seyahat acentaları, 17 nci
maddenin ikinci fıkrasının son cümlesi ile aynı maddenin üçüncü, dördüncü ve
beşinci fıkraları ile 44 üncü maddenin üçüncü fıkrasında istenilen nitelikleri bu
fıkranın yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sağlar.”
MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

