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Değerli Üyelerimiz,

Türkiye’nin en köklü turizm meslek örgütü olan TÜRSAB’ın 24’üncü Olağan 

Genel Kurulu’nun ülkemiz ve dünya turizmi için hayırlı olmasını diliyorum. 

1972 yılından bu yana ülkemiz turizminin gelişimi için çalışan Birliğimizin 24’üncü 

Olağan Genel Kurulu’nda, siz değerli üyelerimizin iradesinin en doğru, şeffaf, 

tarafsız ve tartışmasız biçimde sandıkta tezahür etmesi en büyük arzumuz.

Bu çerçevede Hukuk Müşavirliğimiz; TÜRSAB’ın en önemli temsil makamı olan 

genel kurul seçimlerinin, adil bir şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlamak adı-

na, genel kurul ve seçimde uygulanacak usul ve esasları içeren bu kılavuzu 

hazırladı. 

Adaleti tesis eden bir hukuk anlayışı, geleceğe emin adımlarla yürümek isteyen 

her kurum ve kuruluş için vazgeçilmez bir nitelik taşır. Bu gerçekten hareketle, 

yönetim süremiz boyunca Birliğimizi, mali tablolarından idari yapılanmasına ka-

dar tüm alanlarda hukuk şemsiyesi altında şeffaf bir yapıya kavuşturduk.

Gerçekleştirdiğimiz dönüşüm ile Birliğimizi sağlam hukuki temellere oturttuk. 

TÜRSAB’ı, yönetmeliği olmadan yönetilen bir kurum olmaktan çıkarttık ve tüm 

üyelerine eşit mesafede duran, yönetimsel süreçlerinin tamamında hukukun 

hakim kılındığı bir kurum haline getirdik. Demokratik katılımı, hukuk temelli yak-

laşımı ön planda tutan bir anlayışı, Bölge Temsil Kurulu seçimlerimizde de sergi-

ledik. Siz değerli üyelerimizin güçlü katılımıyla tarihin en yüksek katılımlı Bölge 

Temsil Kurulu seçimlerini gerçekleştirdik.

Yönetim dönemimiz süresince TÜRSAB her birimi ile ciddi bir değişim geçire-

rek kurumsallaşan ve bu kurumsallaşmasını ISO 9001:2015 Kalite Belgesi ile 

tescilleyen bir kurum oldu. Temennimiz, hukuka saygılı bu yaklaşımın bundan 

sonraki süreçlerde de sürdürülmesi yönündedir. Bu vesileyle 24’üncü Olağan 

Genel Kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor, siz değerli üyelerimize sevgi ve say-

gılarımı sunuyorum. 





11

24. Olağan Genel Kurul Kılavuzu ve Seçim Mevzuatı

24. OLAĞAN GENEL KURUL

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu’nun 21 Ekim 
2019 tarihli toplantısında; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları 
Birliği Kanunu’nun 34’üncü maddesinin (a) fıkrası gereğince TÜRSAB 24. Ola-
ğan Genel Kurulu’nun 25-26 Kasım 2019 günü saat 10.00’da toplanmasına,  
bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Kanun’un açık hükmü uyarınca 
çoğunluk aranmaksızın 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 09.00’da İstan-
bul Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu- Darülbedai Cad. No:3 Şişli/
İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmesine, genel kurul gündeminde yer alan 
seçimlerin 01 Aralık 2019 Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kong-
re ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu Şişli/İSTANBUL adresinde saat 09.00 ile 
17.00 arasında yapılmasına karar verilmiştir. 

TÜRSAB Genel Kurulu’nun çoğunluğun sağlanması zorunlu olan ilk toplantı-
sının açılabilmesi için yaklaşık 4.500 seyahat acentasının kayıt yaptırarak hazır 
bulunması gerekmekte olup, 25 Kasım 2019 günü saat 10.00’da İstanbul Kong-
re Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryumu- Darülbedai Cad. No:3 Şişli/İSTANBUL ad-
resinde Bakanlık Temsilcilerinin katılımı ile yapılan tespitte yeterli çoğunluğun 
sağlanamadığı tutanak altına alınmıştır. 
İmza altına alınan tutanak üstteki görselde 
yer almaktadır.

30 Kasım 2019 tarihinde yapılacak top-
lantıda ise çoğunluk aranmayacak olup 
toplantı, katılanlar ile gerçekleştirilecek-
tir. 30 Kasım 2019 günü başlayacak olan 
genel kurul toplantısının ilk 13 maddesi-
ne ilişkin çalışmalar, bölgedeki en yük-
sek kapasiteye sahip salon olan İstanbul 
Kongre Merkezi (ICC) Harbiye Oditoryu-
mu- Darülbedai Cad. No:3 Şişli İSTAN-
BUL adresinde gerçekleştirilecektir. Birlik 
organlarının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı (TTGA) yönetim kurulu 
üyesinin seçimi ve toplantının kapanışı 01 
Aralık 2019 günü aynı bölgede bulunan 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Sarayı – Rumeli Salonu Şişli/İS-
TANBUL adresinde gerçekleştirilecektir. 
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21.10.2019 Tarihli TÜRSAB Yönetim Kurulu Kararı 
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TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurul Gündemi
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07.11.2019 Tarih ve 2019/142 Sayılı Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı Tensip Kararı 
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GENEL KURUL GÜNDEMİ

 TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen ve gerek görülme-
si halinde ilave edilecek gündem maddeleri ile toplanır. Gündem maddeleri ayrı 
ayrı görüşülür. 

 Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 43’üncü maddesinin son fıkrası uya-
rınca; gündemde yer almayan konular toplantıda hazır bulunan genel kurul 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, Bakan-
lık tarafından görüşülmesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme alınır.

GÜNDEM

1. Açılış.

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkülü.

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.

4. Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

6. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

8. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

9. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası.

10. TÜRSAB İç Tüzüğü’nün müzakeresi ve oylanması.

11. TÜRSAB Seyahat Acentalığı Meslek İlkeleri’nin müzakeresi ve oylanması.

12. İştirakler ve iktisadi işletme konularının görüşülmesi.

13. TÜRSAB’ın yeni dönem çalışma programı ve bütçe tasarısının 
 görüşülmesi, kabulü veya reddi.

14. Seçimler.

14.1.) TÜRSAB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri seçimi.

14.2.) Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu 
 üyesi seçimi.

15. Dilek ve Temenniler.

16. Kapanış.





TÜRSAB 
Genel Kurulu 

Hakkında Bilgiler
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GENEL KURUL VE OLUŞUMU

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu uyarınca kurulmuş, her seyahat acentasının üye ol-
mak zorunda olduğu, Anayasa’nın 135’inci maddesinde tanımlanan kamu ku-
rumu niteliğinde meslek birliğidir. Kuruluş kanununda Birliğin amaçları; seyahat 
acentalarının mesleki gelişimine katkı sağlamak, mesleğin yurt ekonomisine ve 
turizmine uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak, mesleki ahlak 
ve tesanüdü korumak olarak belirlenmiştir.  

Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin faaliyetleri 1618 Sayılı Kanun’da sayılan 
organları vasıtasıyla yerine getirilir. Kanun, Birliğin organlarını 34’üncü madde-
sinde düzenlenmiştir. Buna göre Birliğin en üst organı genel kurul olup, aşağıda 
yer alan diğer organlar ise Kanun’daki düzenlemeye göre genel kurul tarafın-
dan seçilir:  

1. Yönetim Kurulu

2. Denetim Kurulu

3. Disiplin Kurulu

 Genel kurulun oluşumu, toplanması, çalışması ve genel kurul tarafın-
dan seçilecek organlara ilişkin seçimlerin yapılması kanunda ve kanuna dayalı 
olarak 03 Haziran 2018 tarih ve 30440 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nde ayrıntılı olarak dü-
zenlenmiştir. 

Mevzuat uyarınca: 

1- Genel kurul, işletme belgesi sahibi tüm seyahat acentalarından oluşur. 

2- Genel kurul, 3 (üç) yılda bir Kasım ayında olağan olarak toplanır. 1

3- Yönetim, denetim ve disiplin kurulu genel kurul tarafından üyeleri ara-
sından seçilir. 

Genel kurul ile ilgili Kanun’un 34’üncü maddesi ve 30440 Sayılı 03 Haziran 
2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acenta-
ları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi gereğince, genel kurul tespit edilen 

1   7193 Sayılı Kanun’un 38’inci maddesi ile değişik 1618 Sayılı Kanun’un 34/1/A uyarınca 
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tarihteki toplantısında seçmen listesinde yer alan üye sayısının yarıdan fazlası 
ile toplanır, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı en geç bir hafta 
içerisinde çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilir.

GENEL KURULA KATILIM HAKKI

1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin (a) fıkrası “Genel Kurul, her seya-
hat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sahip veya birer sorumlu 
müdüründen oluşur” hükmünü içermektedir. Hükümde yer alan “sorumlu mü-
dür” kavramı 5571 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle ortadan kalkmış olsa da 
unutulma sebebiyle Kanunun bu maddesinde halen yer almaktadır. Bu itibarla, 
5571 sayılı Kanun’un kabul tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihinden sonra seyahat 
acentalarında sorumlu müdür sıfatı söz konusu olmadığından genel kurulda so-
rumlu müdür sıfatıyla seyahat acentasını temsil etmek mümkün değildir.  

Yukarıda değinilen madde uyarınca; seyahat acentalarını sahipleri temsil 
eder. Madde metninde yer alan “sahip” sıfatı seyahat acentası işletme belge-
sinde “seyahat acentasının sahibi olarak gösterilen kişi”yi ifade etmektedir. Bu 
kişinin gerçek kişi olması halinde ilgili kişinin, tüzel kişi olması halinde ise tüzel 
kişinin ifade edildiği açıktır. 5571 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonra se-
yahat acentası kurabilmek için 1618 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin 3’üncü 
fıkrası uyarınca tüzel kişi olmak zorunludur. Ancak bu tarihten önce kurulmuş 
ve tüzel kişi sahipliğine geçmemiş bulunan sahibi gerçek kişi 80 (seksen) adet 
seyahat acentası için, kanundaki sahip kavramı gerçek kişilere ilişkin değer-
lendirilmek durumundadır. Gerçek kişi sahibi olanlar dışında seyahat acentası 
sahibi tüzel kişiler adına (temsilen) işlem yapabilmek, Medeni Kanun hükümleri 
uyarınca tüzel kişinin yetkili organlarına aittir.

Sahip sıfatını taşıyan tüzel kişilerde genel kurula katılma, seçme ve seçilme 
hakkı temsil ve ilzama yetkili kişilerce kullanılır.  

“Temsil ve ilzam yetkilisi olmayanların 
Genel Kurula katılması mümkün değildir.”

Bu husus 30440 sayılı ve 03 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 
2’nci fıkrasında “İşletme belgesine sahip olan her seyahat acentası Genel Ku-
rul üyesidir.” hükmü ile düzenlenmiş olup, her seyahat acentasının genel kurul-
da üye olarak toplantılara katılma, seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. 
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Seyahat acentaları bu haklarını, temsilcileri vasıtasıyla kullanır. Bu husus Se-
yahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasının son 
cümlesi ile “Seyahat acentaları, Genel Kurulda temsil ve ilzama yetkili kişi tara-
fından temsil edilir.” şeklinde düzenlenmiştir. 

TEMSİL VE İLZAM

Ticari tüzel kişi olan şirketlerde yetkili organlar; anonim şirketler için yönetim 
kurulu, limited şirketler için müdür/müdürler kurulu olarak tanımlanmaktadır. 
Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketlerin temsil ve ilzama yetkilileri ticaret sicile 
kaydedilir ve bu husus noterde düzenlenen imza sirküleri ile belirtilir. Temsil 
ve ilzama ilişkin bazı özel durumlara ayrıca değinmek gerekmektedir. Şöyle ki;   

1. Temsil ve ilzam yetkisinin MÜŞTEREKEN birden çok kişiye ait olması 
durumunda; seyahat acentalarımızın genel kurula katılacak temsilcilerini belir-
lemeleri ve belirledikleri yetkili kişiyi Birliğe bildirmeleri halinde, belirlenen kişi 
temsil yetkisini ve bu yetkiye bağlı seçme ve seçilme hakkını kullanabilecek-
tir. Buna ilişkin belirleme anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketler-
de müdür/müdürler kurulu tarafından alınacak karar ile yapılır.  Genel kurula 
katılabilmek için kararın aslı veya noter onaylı sureti ile birlikte mevcut imza 
sirkülerinin ibrazı şarttır. 

2. Temsil ve ilzam yetkisinin MÜNFERİDEN birden çok kişiye ait olması 
durumunda; seyahat acentalarımızın genel kurula katılacak temsilcilerini belir-
lemeleri ve belirledikleri yetkili kişiyi Birliğe bildirmeleri halinde, belirlenen kişi 
temsil yetkisini ve bu yetkiye bağlı seçme ve seçilme hakkını kullanabilecektir. 
Buna göre genel kurula katılabilmek için seyahat acentasının sahibi olan tüzel 
kişiliğin münferit yetkililerini gösterir güncel imza sirkülerinin ibrazı şarttır. 

Vekalet ile oy kullanılamaz.

Ancak 1618 sayılı Kanun ve içeriğinde 5362 sayılı Kanuna yapılan atıf gereği, 
TÜRSAB Olağan Genel Kurulunda uygulanacak usul ve esaslar çerçevesinde 
vekaletname ile gelen kişilerin oy hakkı bulunmamaktadır. 

SEÇMEN LİSTESİ

İşletme belgesine sahip her seyahat acentası genel kurul seçmen listesinde 
yer alır. Seçmen listesinde bulunan seyahat acentası, sadece temsil ve ilzama 
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yetkili temsilcisi vasıtasıyla seçimde oy kullanma ve seçilme hakkına sahiptir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanından hazırlanan seçmen listesi, ilçe 
seçim kurulu tarafından onaylanarak Birlik üyelerinin inceleme ve değerlendir-
mesine sunulmak üzere; Bakanlık e-veri tabanında, Birlik Genel Merkezinde, 
seçimin yapılacağı yerde ve ilçe seçim kurulu başkanlığında 7 (yedi) gün süre 
ile askıya çıkarılır. 

Bu seçmen listesinde seyahat acentasının işletme belge numarası, seyahat 
acentası unvanı, acentanın sahibi olan şirketin ticaret unvanı ve ticaret sicil nu-

marası bilgilerine yer verilir.  

7 (yedi) gün süre ile askıya çıkarılan seçmen 
listesine bu süre içerisinde yapılacak itirazlar, il-
gili ilçe seçim kurulunca incelenir ve 2 (iki) gün 
içerisinde kesin olarak karara bağlanır.

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya 
ilişkin diğer hususlar İlçe Seçim Kurulu tarafın-
dan onaylanarak Birlik Genel Merkezi’ne gön-
derilir.

HAZIRUN LİSTESİ

Hazırun; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Ge-
nel Kurul Toplantısı duyurusunda belirtilen gün 
ve saatte, toplantının yapılacağı yerde bulunan 
ve mevcudiyetini imzası ile teyit etmiş seyahat 
acentası temsil ve ilzam yetkililerinin tamamıdır. 

Genel kurul katılımcıları, temsil ve ilzama yet-
kili olduklarını gösterir evrak asılları veya onaylı 
suretleri ile genel kurula katılım sağlarlar.

Genel kurul toplantısında gündemde yer alan 
hususlar hazırun tarafından görüşülür ve Birlik 
organ seçimleri ilçe seçim kurulu başkanlığınca 
yürütülerek gizli oy, açık tasnif usulü ile gerçek-
leştirilir.  

Hazırunda yer alacak kişilerin seyahat acen-
tasını temsil ve ilzama yetkili olması gerekmek-
tedir. Temsil ve ilzam aşağıdaki belgeler ile is-
patlanacaktır:
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1. Seyahat acentası gerçek kişiye ait ise sahiplik sıfatını gösteren belge,

2. Seyahat acentası tüzel kişiye ait ise hazıruna kaydedilecek kişinin, se-
yahat acentasının sahibi olan tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi olduğunu 
gösterir belgeler.

Hazırunda yer alacak kişilerin yukarıda yer alan nitelikleri taşıdığını tevsik et-
mek üzere kimlikleri ile birlikte temsil ve ilzama yetkili kişiyi gösterir aşağıdaki 
belgelerden birini bulundurmaları gerekir:

1. İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti

2. Ticaret sicil gazetesinin aslı 

Yukarıda sayılan belgelerin asılları veya noterce onaylanmış suretleri, TÜR-
SAB tarafından görevlendirilen kişilere ibraz edilerek hazırun listesine kayıt 
gerçekleşir. Hazırun listesi, oylamanın bittiği açıklanana değin imzalanabilir. Ge-
nel kurulda oy kullanma hakkı sadece seçmen listesinde ismi bulunanlara aittir.

Bir kişinin birden fazla seyahat acentası adına yetkili olması halinde ise; kişi-
nin her acenta adına ayrı ayrı temsil ve ilzam yetkilerini gösterir belgelerini ibraz 
etmeleri zorunludur.  
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SEÇME VE SEÇİLME HAKKI

SEÇME HAKKI

İşletme belgesine sahip her seyahat acentası sahibinin temsil ve ilzam yetki-
lisinin genel kurulda seçme hakkı bulunmaktadır. 

Her üyenin temsil ve ilzam yetkisine sahip temsilcisi genel kurulda 1 (bir) oy 
kullanma hakkına sahiptir. Ancak, bir kişi birden fazla seyahat acentasını temsil 
ediyorsa her seyahat acentası adına 1 (bir) oy olmak üzere, toplamda temsil 
ettiği seyahat acentası sayısı kadar oy kullanma hakkına sahiptir.

SEÇİLME HAKKI

Genel kurula katılan her üyenin seçme ve seçilme hakkı vardır. Bu hak, genel 
kurula katılan temsilciler aracılığıyla kullanılır. 1618 sayılı Kanun’da yer alan se-
çilme hakkına ilişkin yegane kısıt yönetim kuruluna seçilecek üyelerden en az 
dördünün (A) grubu seyahat acentası temsilcisinden oluşmasıdır.

1618 sayılı Kanunun 34’üncü maddesinin son fıkrasında yer alan gönderme ile 
uygulanacak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 
50’nci maddesinde; genel kurula katılan ve adaylık iradesini açıklayan seyahat 
acentaları temsilcilerinin seçilme hakkına ilişkin aranacak şartlara yer verilmek-
tedir.  

Bu hüküm uyarınca genel kurul üyelerinin Birliğin yönetim kurulu başkanı ola-
rak ya da yönetim, denetim ve disiplin kurullarına üye olarak seçilebilmeleri için 
gerekli şartlar şunlardır:

• Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı 
takdirde 8 (sekiz) yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; 

• Disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu olmak; 

• Yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak.

• Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezasıyla cezalan-
dırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit 
ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahteci-
lik, görevi kötüye kullanma, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, 
kaçakçılık, hileli iflas, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara 
para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya 
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vergi kaçakçılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

• Seçim esnasında Birlik üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarıl-
masına ilişkin kesinleşmiş ceza almamış olmak.

Aynı hüküm uyarınca seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonra-
dan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenle-
rin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği, üyeliklerinin düşeceği ve yerlerine 
en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davet edi-
leceği düzenlenmiştir. 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve organ üyelikleri için aday olacak temsilci-
lerin en geç seçim günü (oylamanın başlayacağı ana kadar) aday olma iradele-
rini gösterir dilekçeyi (yazılı beyanlarını) Genel Kurul Başkanlık Divanı’na teslim 
etmeleri gerekmektedir. Bu dilekçede hangi seyahat acentası sahibi tüzel kişi-
lik adına temsil ve ilzam yetkisi bulunduğu, adaylığının; başkanlık, üyelik, yedek 
üyeliklerden hangisi için olduğu belirtilmelidir. Buna ilişkin dilekçe örnekleri bu 
kılavuzun son bölümünde yer almaktadır. 

Birliğin bölge temsil kurullarının başkan ya da üyelerinin genel kurulda seçi-
lecek organlardan herhangi birine aday olmaları durumunda mevcut görev ve 
unvanları adaylık başvuruları ile kendiliğinden sona erer. Adaylık başvuru dilek-
çesi bölge temsil kurulunda sahip oldukları unvanlara ilişkin istifa hükmü taşır.

 

Adaylık başvurusu ile Bölge Temsil Kurulunda 
sahip olunan unvan düşer.

Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi seyahat 
acentası adına yaptıklarını da seçimleri yapan Birlik görevlilerine iletecekleri 
dilekçede belirtmek zorundadırlar.

Genel kurul seçimlerine liste olarak birlikte katılacak olanlar ise adaylıklarını 
belirten dilekçeyi ayrı ayrı verebilecekleri gibi, tek bir dilekçeyi birlikte imzala-
yarak da verebilirler.

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunu’na 
dayanılarak çıkarılmış olan 26 Ekim 2019 tarih ve 30930 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Turizm Tanıtım Ve Geliştirme Ajansının 
Teşkilatı Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinin 1’inci fık-
rası hükmünde yönetim kurulu üyelerinin genel nitelikleri düzenlenmiştir: Buna 
göre; “Yönetim Kurulunun Kanunun 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (c) 
ve (ç) bentlerinde belirtilen işletmeleri temsilen seçimle belirlenecek üyeleri ile 
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Danışma Kurulu üyelerinde;

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

b) Ticari itibara sahip olması,

c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas 
başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde-
sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş 
yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Dev-
let sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezası-
na mahkûm olmaması,

d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Mü-
dürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu 
Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı ger-
çek ve tüzel kişilerden olmaması,

şartları aranır.”
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MEVZUATTA GENEL KURUL  

1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinde ve ayrıca Seyahat Acentaları Birliği 
Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinde düzenlenen genel kurul ile ilgili bir başka 
düzenleme de Kanun’un 34’üncü maddesinin son fıkrası uyarınca 5362 Sayı-
lı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na gönderme yapmaktadır. 
Buna göre; “Kanun ve bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hallerde, genel 
kurul toplantıları, çağrı, gündem, bakanlık temsilcisi ve seçimlere ilişkin husus-
lar 7 Haziran 2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuru-
luşları Kanunu’nun 3’üncü kısmının 1’inci bölümünde yer alan hükümlere göre 
yürütülür.” hükmü ile; genel kurul toplantıları, çağrı, gündem, bakanlık temsilcisi 
ve seçimlere ilişkin hususlar hakkında 5362 Sayılı Kanun’un uygulanacağı dü-
zenlenmiştir.

Bu kapsamda, Birlik genel kurulunun düzenlenmesinde 1618 Sayılı Kanun’un 
34’üncü maddesine göre uygulama yapılacak ve bu maddede yer almayan hu-
suslar hakkında ise 5362 Sayılı Kanun’da yer alan hükümlere başvurulacaktır.

 Mevzuatta yer alan düzenlemelere göre; Birlik genel kurul toplantıları, Bakan-
lık temsilcisi nezaretinde gerçekleştirilir. Bakanlık temsilcisi, toplantı süresince 
toplantının mevzuat ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetle-
mekle görevlidir. Ancak genel kurul toplantısını yönetmek, genel kurul tarafından 
üyeleri arasından seçilen bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar kâtip 
üyeden oluşan Başkanlık Divanı’nın görevidir. (1618 Sayılı Kanun 34/A)  

1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının A bendinde 7193 
Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca; TÜRSAB olağan genel kurulu 3 (üç) 
yılda bir yapılacak olup yönetim, denetim ve disiplin kurulları aynı süre ile görev 
yapmak üzere seçilir. 

Kanun Değişti:
Olağan Genel Kurul Üç Yılda Bir !

Ayrıca 15 Temmuz 2019 tarihli 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı Hakkında Kanun gereği seyahat acentaları arasından seçilecek Türkiye 
Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu üyesi de genel kurulda se-
çimle belirlenir.
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GENEL KURULUN GÖREVLERİ

1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin (a) bendinin 3’üncü fıkrası; genel 
kurulun görevlerini düzenlemektedir. Buna göre genel kurulun görevleri; 

“a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara 
bağlamak ve gereğinde Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek, 

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idare-
cilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve 
yollukları tespit etmek, 

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp ka-
rara bağlamak, 

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündem-
den çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri ka-
rara bağlamak, 

e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek, 

f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek, 

g) Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı aynî hak-
ların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak, taşınmazların satışı için 
Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir. 

ğ) Üyelerini diğer meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları nezdinde 
temsil etmek, dava açmak, dernek, vakıf ve iktisadi işletmelerini kurmak, Bir-
liğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak 
olunması konusunda karar vermek. 

h) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için 
Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

ı) Genel Kurul yetkisi dahilindeki konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.”

şeklindedir.



Genel Kurulun 
Çalışması
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GENEL KURULUN AÇILMASI

Genel kurul, Bakanlık temsilcisinin toplantıyı açma 
iznini vermesini müteakip çalışmaya başlar. 

İlk olarak Bakanlık temsilcisi nezaretinde genel 
kurul üyeleri tarafından Başkanlık Divanı seçilir. 

Seçilen Başkanlık Divanı toplantıyı yönetmek 
üzere göreve başlar.

Divan’ın görevi, genel kurulun gündeme bağlı 
kalarak gerçekleşmesini sağlamaktır. 

Birlik organları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve 
Geliştirme Ajansı yönetim kurulu üyesinin seçimi 

ile ilgili hususlar İlçe Seçim Kurulu tarafından 
yerine getirilir.
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GENEL KURULA KATILIM VE KAYIT

30 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 24’üncü 

Olağan Genel Kurulun seçmen listesinde genel kurul 

üyesi olarak adı geçen her seyahat acentası, Birlik ta-

rafından seyahat acentası işletme belge numarasına 

göre sıralanmış bankolardan, temsil ve ilzama yetkili 

kişisinin imzasına karşılık alacağı genel kurul kartı ile 

kayıt işlemini tamamlayacaktır. 

Alınan bu kart ile İstanbul Kongre Merkezi (ICC) - 

Harbiye Oditoryumu’nda gerçekleşecek genel kurula 

katılım sağlanabilecektir. 

Birden fazla seyahat acentasını temsil eden kişiler, 

temsil ve ilzam yetkisini gösterir belgeleri ibraz etmek 

kaydı ile her seyahat acentası için ayrı bir genel kurul kartı alabilecektir. 

ÖNEMLİ HATIRLATMA

• Genel kurulun gerçekleşeceği güne kadar gerekli belgeleri Birliğe 
sunmamış olan genel kurul üyelerinin, kayıt sırasında söz konusu 
temsil ve ilzam yetkisini gösterir belgelerin aslı veya noter onaylı su-
retleri ile kimliklerini Birlik görevlilerine ibraz ederek kayıt yaptırma-
ları mümkün olacaktır. 

• Genel kurulun gerçekleşeceği güne kadar temsil ve ilzama yetkili 
kişiyi Birliğe bildirmiş seyahat acentalarının, yetkilisinin bildirim tari-
hinden sonra değişmiş olması halinde, söz konusu değişikliğe ilişkin 
güncel belgelerin asıl ya da noter onaylı suretlerinin Birlik görevlile-
rine sunulması gerekmektedir. 
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TÜRSAB YÖNETİM, 
DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ADAYLIĞI

Kılavuzun seçme ve seçilme hakkının anlatıldığı bölümde ayrıntıları ile açık-
landığı üzere, aday olacak genel kurul üyelerinin, Birlik yönetim kurulu başkan-
lığı veya organ üyeliği için adaylık iradeleri adayın imzasını havi bir dilekçe ile 
Başkanlık Divanına yazılı olarak bildirilir.  

Adaylık dilekçeleri en geç seçim günü oylama saatinden önce Genel Kurul 
Başkanlık Divanına sunulmalıdır. 

 Adaylık dilekçesinde; adayın hangi seyahat acentası sahibi tüzel kişilik adına 
temsil ve ilzam yetkisi bulunduğu, adaylığının başkanlık, üyelik, yedek üyelikler-
den hangisi için olduğu açıkça belirtilmelidir. 

Adaylık dilekçesini sunan genel kurul üyesinin, Birliğin bölge temsil kurulu 
başkanı ya da üyesi olması halinde, bu adaylık başvurusu mevcut görevinden 
istifa hükmü taşıdığından görev ve unvanı kendiliğinden sona erecektir. 

Adaylık dilekçeleri en geç seçim günü oylama saatinden 
önce Genel Kurul Başkanlık Divanına sunulmalıdır.

Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi seyahat 
acentası adına yaptıklarını adaylık dilekçelerinde belirtmek zorundadır.

Genel kurul seçimlerine liste olarak birlikte katılacak olanlar ise adaylıklarını 
belirten dilekçeyi ayrı ayrı verebilecekleri gibi, tek bir dilekçeyi birlikte imzala-
yarak da verebilirler.

TTGA YÖNETİM KURULU ADAYLIĞI

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’da 
belirtilen yönetim kurulu adayları için de yukarıdaki hükümler uygulanır. TTGA 
Yönetim Kurulu adaylığı dilekçesi ayrı bir dilekçe ile Başkanlık Divanına verilir. 

Birlik organlarına adaylık ile TTGA Yönetim Kurulu adaylığı aynı kişide birle-
şemez.  
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TÜRSAB YÖNETİM, 
DENETİM VE DİSİPLİN KURULU OY PUSULASI

xx Oy pusulasında adayların isimleri ve temsil ettikleri seyahat acenta-
larının unvanları belirtilmek zorundadır. 

xx Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanan oy pusulaları, oy-
lama başlamadan önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilir. 

xx Oy pusulasında yönetim kurulu başkan adayı, yönetim kurulu asil ve 
yedek üye adayları ile denetim ve disiplin kurulu asil ve yedek üye 
adayları ayrı ayrı ve açıkça bulunmalıdır. 

TTGA YÖNETİM KURULU OY PUSULASI

xx 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Ka-
nun’da belirtilen yönetim kurulu üyeliği adaylarına ilişkin seçimde 
Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve İlçe Seçim Kurulu tarafın-
dan onaylanan oy pusulası kullanılır. 

xx Oy pusulasında adayların isminin, temsil ettikleri seyahat acentası-
nın unvanının yer aldığı alan işaretlenmek suretiyle oy kullanılır. 

xx Adayların pusuladaki sıralaması çekilecek kura ile belirlenir. 

xx Oy pusulasında asil üyelerin isimlerinin bulunduğu alandan bağımsız 
olarak yedek üyelik adaylarının isimleri yer alır. 
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SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Birlik organ seçimleri ile yönetim kurulu başkanının ve TTGA yönetim kurulu 
üyesinin seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli oy ve açık tasnifle 
yapılır.

Oy verme işlemi 01 Aralık 2019 günü saat 10.00’da başlar ve saat 17.00’ye ka-
dar gizli oy, açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona erdiği sırada 
sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını kullanırlar. 

Oylar kimlik ve/veya temsil ve ilzam yetkisini gösterir belgenin sandık kurulu 
görevlilerine ibrazı ve seçim kurulunca onaylanmış listedeki seyahat acentası 
unvanı karşısındaki yeri imzalamasından sonra asıl ve yedek üyeler belirtilerek 
oluşturulmuş pusulaların İlçe Seçim Kurulu tarafından mühürlenmiş zarflara ko-
nulması sureti ile kullanılır.

Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. Asil ve yedek üye 
olarak liste halinde seçime giren adaylar hakkında yapılacak tasnif sonunda en 
fazla oy alan listedeki asil adaylar asil, yedek adaylar da yedek olarak seçimi 
kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıralanır.

Görevlilerce verilen biçim ve renkte olmayan, mühür bulunmayan, tamamı 
yırtılmış olan, üzerinde imza, yazı gibi herhangi bir işaret bulunan zarflar geçer-
siz sayılır. 

Zarflar açılarak açık tasnif usulü ile sayıma geçilir. Bütünlüğü bozulmuş şekil-
de yırtık, üzerinde oy kullananı gösteren işaret, isim, imza bulunan, seçilecek 
üyeden fazla sayıda aday ismi içeren pusulalar iptal edilir. Pusulada yer alan 
adaylardan bir kısmına verilen veya listelerde mevcut bir ismin çizilerek başka 
bir adayın isminin yazıldığı pusulalar geçerli kabul edilir. Pusulada yer alan her 
aday için kullanılan geçerli oy esas alınarak sayım sonucu belirlenir.  

Bir pusulada aday olmayan seyahat acentası temsilcisine verilmiş veya hangi 
adaya verildiği açıkça belirlenemeyen oylar, aynı pusulada yer alan diğer aday-
lara usulüne uygun verilen oyların geçerliliğini etkilemez.  

Bir zarfta aynı adaya ait birden fazla oy pusulası çıkması halinde bir tanesi 
geçerli sayılır. 

Bir zarfta seçilecek aday sayısından fazla isim içeren, farklı adaylara ait birden 
fazla oy pusulası çıkması halinde bunların tamamı geçersiz sayılır.
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İTİRAZ VE KARAR

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip sandık kurulu 
başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması nedeniy-
le tutanaklar hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerin-
de asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun Bakanlık e-veri tabanında yayınlanmak 
suretiyle geçici seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler 
tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu 
başkanlığına verilir. Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların 
düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar 
hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süre-
sinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarı-
daki hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara 
ve Bakanlığa bildirilir.
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1.12.2019 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN TÜRKİYE SEYAHAT 
ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB) ORGAN SEÇİMLERİ İLE TÜRKİYE TURİZM 

TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (TTGA) YÖNETİM KURULU ÜYESİ 
SEÇİMİNDE 

BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU TARAFINDAN UYGULANACAK ESASLAR

I. SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Seçimler 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanu-
nu’nun 34’üncü maddesi ile 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluş-
ları Kanunu’nun 49’uncu maddesi uyarınca gizli oy, açık tasnif esasına göre 
gerçekleştirilir.   

a) TÜRSAB ORGAN SEÇİMLERİ 

Yönetim Kurulu – 9 asil ve 9 yedek üye 

Denetim Kurulu – 3 asil ve 3 yedek üye 

Disiplin Kurulu – 3 asil ve 3 yedek üye 

b) TTGA YÖNETİM KURULU ÜYESİ SEÇİMİ 

 Yönetim Kurulu Üyesi – 1 asil ve 1 yedek üye

II. SANDIK ALANI VE SANDIK ÇEVRESİ 

- Genel olarak sandık alanı, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak 
üzere 100 (yüz) metre yarıçaplı alandır. Ancak özel mekanlarda sandık kurulu 
başkanı şartları dikkate alarak bir uzaklık belirleyebilir, bu seçimler için sandık 
alanı, seçimlerin yapılmakta olduğu binanın giriş kapısından başlayan alan ka-
bul edilmiştir. 

- Sandık çevresi ise, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez olmak üzere 
15 (on beş) metre yarıçaplı çevredir.

III. SANDIK ALANI VE SANDIK ÇEVRESİNDE BULUNABİLECEKLER 

Sandık çevresi ve sandık alanında; sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, 
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o sandıkta kayıtlı oda üyeleri ve o sandıkta görevli aday gözlemcileri ve çağrı 
üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz.

IV. GÖZLEMCİLER VE NİTELİKLERİ 

a) Yargı gözetiminde gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılan seçimlerde 
sandık başı işlemlerini takip etmek üzere adaylar birer gözlemci gönderebi-
lir. Seçimlerin yapıldığı alan nazara alınarak sandık kurulu işlemlerini izlemek 
üzere her sandık için en fazla 4 (dört) gözlemci bulunabileceğinden, her baş-
kan adayı birer gözlemci belirleyerek en geç seçim gününden önce İlçe Seçim 
Kuruluna bildirmelidir.  Her başkan adayı İlçe Seçim Kurulunun seçimlerle ilgili 
ihtiyaç duyduğu her konuda yardımcı olmak üzere 43 sandık gözlemcilerinden 
sorumlu birer temsilcisini en son seçim gününden önce belirleyerek belirlediği 
kişiyi İlçe Seçim Kuruluna bildirmelidir, bu kişi sandık çevrelerinde bulunabilir. 

b) Gözlemci olarak bulunacak kişilerin sandık kurulunun belirleyeceği me-
safeden (en az 2 metre) seçim iş ve işlemlerini izlemeleri mümkün olup, kimlik 
tespiti gibi iş ve işlemler sandık kurulunun yetki ve sorumluluğunda olduğun-
dan, gözlemcilerin sandık kuruluna katılımı mümkün değildir. 

V. SANDIK ALANINDA VE SANDIK ÇEVRESİNDE YAPILMASI YASAK 
OLAN ŞEYLER 

Sandık alanı veya çevresinde yapılacak seçimler nedeniyle aday olanlar için 
herhangi bir propaganda faaliyeti yapılamayacaktır. Her halükârda sandık ala-
nında hiç kimse, başkalarının görebileceği şekilde bir adaya ait rozet, amblem 
veya benzeri işaretler veya propaganda amaçlı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü 
veya görüntülü propaganda yapamaz. 

VI. KİMLERİN OY KULLANABİLECEĞİ VE KİMLİK TESPİTİ 

a) Hazırun listesinde adı bulunan her seyahat acentasının temsil ve ilzama 
yetkili temsilcisi oy kullanma hakkına sahiptir.

b) TÜRSAB 24. Olağan Genel Kuruluna ve seçimlere katılım sağlamak üzere 
genel kurul gününden önce TÜRSAB’a başvuru yaparak, temsil ve ilzama yetki-
li kişisinin ismini bildiren seyahat acentaları temsilcilerinin, kimliklerini yanların-
da bulundurması, TÜRSAB görevlilerine ve oy kullanma sırasında sandık kurulu 
görevlilerine ibrazı gereklidir.
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c) TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurul gününe kadar TÜRSAB’a başvuru yap-
mayan seyahat acentaları ise Genel Kurula ve seçimlere katılacak yetkili kişile-
rini belirlemeli ve bu belirlemeyi aşağıdaki esaslara göre yapmalıdırlar:  

Seyahat Acentalarının; 

1- Temsil ve ilzam yetkisi, MÜŞTEREK YETKİ olarak birden çok kişiye ait ise;  
genel kurula katılacak temsilcisini belirleyerek, belirlediği yetkili kişiye ilişkin 
kararın (Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu kararı, Limited Şirketlerde Müdürler 
Kurulu kararı) aslı veya noter onaylı sureti ve mevcut imza sirkülerini yanlarında 
bulundurmaları, bu belgeleri ile kimliklerini TÜRSAB ve oy kullanma sırasında 
sandık kurulu görevlilerine ibraz etmeleri gerekmektedir.  

2- Temsil ve ilzam yetkisi MÜNFERİT YETKİ olarak bir kişiye ait ise;  bu kişinin 
münferit yetkisini gösterir mevcut imza sirkülerini yanında bulundurması, imza 
sirküleri ile kimliğini TÜRSAB ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlile-
rine ibraz etmesi gerekmektedir.  

3- Temsil ve ilzam yetkisi MÜNFERİT YETKİ olarak birden çok kişiye ait ise;  
genel kurula katılacak temsilcisini belirleyerek, belirlediği yetkili kişiye ilişkin di-
lekçenin ve mevcut imza sirkülerini yanlarında bulundurmaları, bu belgeleri ile 
kimliklerini TÜRSAB ve oy kullanma sırasında sandık kurulu görevlilerine ibraz 
etmeleri gerekmektedir.  

d) Oylar; oy verecek seyahat acentasının temsil ve ilzam yetkilisinin kimli-
ğinin, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, 
resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, 
askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı men-
suplarına verilen mesleki kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan 
resimli, resmi nitelikteki belgelerden biri ile tespitinden ve ilçe seçim kurulunca 
onaylı listedeki ismi ile seyahat acentası unvanının karşısındaki yeri imzalama-
sından sonra kullanılır.

VII. OY KULLANMA

a) TÜRSAB Organları için oylar; kimlik tespitini müteakip ilçe seçim kurulun-
ca onaylı hazırun listesindeki yetkilisi olduğu seyahat acentası unvanının karşı-
sındaki yeri imzalamasından sonra asıl ve yedek üyeler belirtilerek her türlü şe-
kilde düzenlenen oy pusulasının, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve 
oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tarafından verilecek zarflara konul-
mak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.
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b) TTGA Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliğine ilişkin oylar; Başkanlık Diva-
nı’nın düzenlediği pusulada yazılı adaylardan hangisinin seçildiğini göstermek 
üzere, seçilen adayın adının karşısında bulunan alana işaret konulan pusulanın, 
üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kuru-
lu başkanı tarafından verilecek zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki 
zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

c) Sandık kurulundan zarfı alan üye, doğrudan kapalı oy verme yerine gider. 
Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konması mecburidir.

d) Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen ya da açıkta 
oy kullanmak isteyen üyeden zarf, Seçim Sandık Kurulu’nca geri alınır, bu kişiye 
oy kullandırılmaz, durum tutanakla tespit olunur.

e) Bir üye kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse kapalı oy yerine 
giremez.

f) Oyunu kullanan üye oy pusulasını zarf içerisinde sandığa atarak oy kul-
lanmış olur.

VIII. GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY ZARFLARI

a) Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

b) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan,

c) Tamamı yırtılmış olan,

d) Üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, 
parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır.

Ancak;

- Zarfın üzerinde herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işa-
ret koymak amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde bu zarflar 
geçerli sayılır.

IX. GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY PUSULALARI

a) Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,

b) Üzerinde herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür 
veya parmak izi basılmış olan, oy kullananın kimliğini veya oyunu belirtecek ad, 
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soyadı, imza, işaret, kayıt, ibare taşıyan oy pusulaları ve/veya zarflar geçersiz 
sayılır.

c) Üzerinde yer alan adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak 
karalanarak çizilmiş olan,

d) Üzerinde yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar veya harfler 
veya sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş olan,

e) TTGA Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin hangi adayın seçildiği açıkça 
belirlenemeyen veya birden çok adayın isminin yanındaki alanın işaretlendiği,

f) Oy kullananın kimliğini veya oyunu belirtecek adı, soyadı, imza, işaret, ka-
yıt, ibare taşıyan oy pusulaları ve/veya zarflar,

g) Seçilecek asil ve yedek aday sayılarından (TÜRSAB Yönetim Kurulu: 9 asil 
ve 9 yedek üye, Denetim Kurulu: 3 asil ve 3 yedek üye, Disiplin Kurulu: 3 asil 
ve 3 yedek üye, TTGA Yönetim Kurulu: 1 asil ve 1 yedek üye) fazla aday ismi 
taşıyan oy pusulaları,

h) Bir zarftan farklı adaylara ait birden fazla oy pusulası çıkması halinde bun-
ların tamamı 

geçersiz sayılır.

- Oy pusulalarında ismi yazılı adayların isimlerinin çizilerek yerlerine aday 
olan bir başkasının yazılabileceği ancak bir kişiye yalnızca aday olduğu organ 
için oy verilebilir. (Asil için asile, yedek için yedeğe)

- İsim yazma ve çizme sonucunda da yukarıdaki sınırlara uyulması zorun-
ludur.

- Bir zarfta aynı adları taşıyan birden fazla oy pusulası çıkması halinde bun-
ların bir tanesi geçerli sayılır.

- Bir isim aynı oy pusulasında birden fazla yazılsa bile tek oy sayılır.

- Pusulada yer alan adaylardan bir kısmına verilen veya listelerde mevcut 
bir ismin çizilerek başka bir adayın isminin yazıldığı pusulalar geçerli kabul edi-
lir. Pusulada yer alan her aday için kullanılan geçerli oy esas alınarak sayım 
sonucu belirlenir.  

- Asil ve yedek üye olarak liste halinde seçime giren adaylar hakkında ya-
pılacak tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asil adaylar asil, yedek adaylar 
da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sıra-
lanır.
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İşbu uygulama genelgesi 1.12.2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan TÜR-
SAB 24. Olağan Genel Kurulu Organ Seçimleri ve TTGA Yönetim Kurulu Üyesi 
Seçiminde sandık kurullarınca uygulanmak üzere 1618 sayılı Seyahat Acentaları 
ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek 
Kuruluşları Kanunu ile 3.6.2018 tarih ve 30440 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği hükümlerine da-
yanılarak hazırlanmıştır. 



Mevzuat





Seyahat Acentaları 
ve Seyahat

Acentaları Birliği 
Kanunu
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SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT
ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası  : 1618

Kabul Tarihi   : 14/9/1972

Yayımlandığı Resmi Gazete  : Tarih: 28/9/1972 Sayı: 14320

Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 11 Sayfa: 3049

BİRİNCİ KISIM

Seyahat acentaları

I – TANIM

MADDE 1 – (Değişik: 28/12/2006-5571/4 md.)

Bu Kanunun uygulanmasında;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Birlik: Seyahat Acentaları Birliğini,

c) İşletme belgesi: Bakanlıkça verilen seyahat acentası belgesini,

ç) Paket tur: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda tanımlanan 
paket turu,

d) Tur: Türkiye’nin tarihi, doğal, kültürel, turistik değerlerinden en az birini ta-
nıtma ve ulaştırmayı birlikte kapsayan, bu hizmetlerin dahil olduğu tek bir fiyatla 
satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten kısa bir süreyi 
kapsayan ticarî faaliyeti,

e) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, 
paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, 
spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi 
veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen ticarî kuruluşu,
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f) Rehber: Bakanlıkça verilen rehber belgesini haiz kişiyi,

ifade eder.

II – SEYAHAT ACENTALARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ

İzin

MADDE 2 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Gruplandırma

MADDE 3 – Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta topla-
nırlar:

A) (A) Grubu seyahat acentaları- 1 inci maddede söz konusu olan tüm seyahat 
acentalığı hizmetlerini görürler.

B) (B) Grubu seyahat acentaları- uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma 
araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini 
satarlar.

C) (C) Grubu seyahat acentaları- yalnız Türk vatandaşları için yurt içi turlar 
düzenlerler.

(B) ve (C) grubu seyahat acentaları kendi hizmetleri dışında kalan diğer seya-
hat acentalığı hizmetlerini göremezler.

Ancak kendilerine (A) grubu seyahat acentalarının verecekleri hizmetleri gö-
rürler.

(Mülga üçüncü fıkra: 28/12/2006-5571/29 md.)

Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertibedemezler.

(A) grubu seyahat acentaları, yurt dışına tertipleyecekleri turlarda kara ulaştır-
ma araçlarını kullanmak istedikleri takdirde, kendilerinden dış hatlara karayolu 
ile yolcu nakliyatı ruhsatnamesi istenmez. Ancak, aracın Bakanlıkça tespit edi-
len vasıflara uygunluğu aranır.
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İşletme belgeleri

MADDE 4 – (Değişik: 28/12/2006-5571/5 md.)

Türkiye’de seyahat acentalığı faaliyeti göstermek için Bakanlıktan işletme 
belgesi almak zorunludur.

İşletme belgesi almak isteyenlerin başvurularına ilişkin usul ve esaslar yönet-
melikle belirlenir.

İşletme belgeleri bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. İşlet-
me belgeleri devredilemez.

Yurt dışında ve/veya yurt içinde yolcu taşımacılığı yapan otobüs işletmeleri-
nin hizmetleri nakliyecilik hizmeti niteliğinde olup, bu Kanun hükümlerine tâbi 
değildir.

Seyahat acentaları, işletme belgesi almak sureti ile seyahat acentalığı faaliye-
ti yapabilirler. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.

 

İşletmenin adı

MADDE 5 – Mevcut bir seyahat acentasının herhangi bir sicil dairesinde 
daha önce tescil edilmiş unvanı başka bir seyahat acentası tarafından alına-
maz. Bu ünvan, başka bir seyahat acentası tarafından iltibasa yol açacak nitelik 
belirten kelimeler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi 
kullanılamaz.

Turizm Müessesesi Belgesini haiz tesis isimleri için de yukardaki fıkra hüküm-
leri uygulanır.

Şubeler

MADDE 6 – Seyahat acentaları yurt içinde ve yurt dışında sürekli veya geçici 
şubeler açabilirler.

Şube açacak seyahat acentaları bu hususu Bakanlığa bildirmeye ve kuruluş 
izni almaya mecburdurlar.

Şubeler, levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve kaşelerinde bağlı olduk-
ları merkezi belirtirler.
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Şubeler, seyahat acentalarına verilen işletme belgelerine yazılır. (Mülga son 
fıkra: 28/12/2006-5571/29 md.)

Yasak faaliyetler

MADDE 7 – Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden seyahat acentalığı 
hizmetleri dışında faydalanamazlar. Ancak, seyahat acentaları işyerlerinin belirli 
bir yerinde hatıra eşyası, turist rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler satabilirler.

III – NİTELİKLER

Seyahat acentası sahibinin nitelikleri

MADDE 8 – Seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişiliği haiz seyahat 
acentalarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetkili yöneticilerinde aşağıdaki ni-
telikler aranır:

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) (Değişik: 23/1/2008-5728/359 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü mad-
desinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş 
yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, dev-
let sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına 
mahkûm olmamak, 

c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak,

d) 30 uncu madde hükmüne göre cezalandırılmamış olmak.

 

Seyahat acentası sorumlu müdürünün nitelikleri

MADDE 9 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)
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Seyahat acentalarının yükümlülükleri (1)

MADDE 10 – (Değişik: 28/12/2006-5571/6 md.)

Seyahat acentaları aşağıdaki hususlara uymak zorundadır:

a) Turlarda veya sadece tek bir otelde konaklamayı ve konaklanacak otele 
ulaşımı içerenler hariç olmak üzere paket turlarda; paket tur veya tur başına 
kırkbeş kişiye kadar en az bir rehber bulundurmak; tek araç kapasitesi kırkbeş 
kişiyi aşan araçlarda bir rehber bulundurmak; turistlere, rehberler dışında her-
hangi bir kimse vasıtasıyla Türkiye’nin tarihi, doğası, kültürü ve turizmi ile ilgili 
rehberlik faaliyeti niteliğinde bilgi vermemek.

b) Müşteriyi aldatıcı, kamu güvenini sarsıcı ve ülke turizmini baltalayıcı davra-
nışlarda bulunmamak.

c) Sunulan tüm hizmetlere ilişkin detaylı program ve bilgiler ile paket tur prog-
ramının hangi sigorta şirketi tarafından sigortalandığını gösteren sözleşmenin 
bir nüshasını tüketiciye vermek.

ç) Diğer seyahat acentaları ile birlikte müteselsilen sorumlu olarak düzen-
leyecekleri faaliyetlere ve aracılık hizmetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine 
getirmek.

d) Şubeleri de dahil olmak üzere adres değişikliklerini değişiklik yapılmadan 
en az on gün önce Bakanlığa bildirmek.

e) Müşterileri ile biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine sunacakları 
hizmetler ve sigorta limiti kapsamındaki yükümlülükler hariç olmak üzere tüm 
seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerini yerine getirmek, 
karşılığı olmak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde Bakanlıkça 
paraya çevrilerek ilgililere ödeme yapılmak üzere seyahat acentasının grubu-
na göre asgari beşbin Yeni Türk Lirası azami otuzbin Yeni Türk Lirası arasında 
Bakanlıkça belirlenecek teminatı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 34 üncü 
maddesinde belirtilen değerler üzerinden vermek ve teminatın eksilmesi halin-
de, otuz gün içerisinde tamamlamak.

f) Tur programındaki yerlerde yönetmelikte belirtilen kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtıcı materyallerin müşterilere 
sunulmasını, bu kuruluşların talebi halinde sağlamak.

Bakanlıkça gerekli görülen hallerde bu maddenin (e) bendinde belirtilen te-
minatın alt ve üst limitleri, geçmiş yıllar için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
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oranında artırılarak uygulanabilir.

Seyahat acentaları ve şubelerine, teminatlara, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının tanıtımlarına, personel, işyeri, turist taşıma araçları, trans-
fer elemanlarının nitelikleri ile (a) bendindeki hususlara ilişkin usûl ve esaslar 
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Seyahat acentası işyerinin nitelikleri

MADDE 11 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

IV – SİGORTA

Zorunlu sigorta

MADDE 12- (Değişik: 28/12/2006-5571/7 md.)

Seyahat acentaları, Türkiye’de satılan paket turlarda:

a) Düzenledikleri paket tur kapsamında; müşteriye taahhüt ettikleri hizmet-
lerin acentanın iflası da dahil olmak üzere herhangi bir nedenle verilmemesi 
veya taahhüt edilen şekilde verilmemesinden kaynaklanabilecek sorumlulukla-
rını sigorta ettirmek zorundadır. Bu durumda sigortacının sorumluluğu en az pa-
ket tur bedeli kadar olmalıdır. Müşteri, sigorta kapsamındaki zararını doğrudan 
doğruya sigorta şirketinden talep edebilir.

Seyahat acentaları ve sigorta şirketleri, sigorta sözleşmelerini yaptıkları an-
dan itibaren beş iş günü içerisinde sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa gönder-
mekle yükümlüdürler. Sözleşmenin süresinden önce sona ermesi halinde, bu 
durum aynı süre içerisinde seyahat acentaları ve sigorta şirketleri tarafından 
Bakanlığa bildirilir.

İlgili branşta ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin paket tur sigortası yapmaları 
zorunludur. Hazine Müsteşarlığı gerekli durumlarda sigorta primlerini belirle-
meye yetkilidir.

b) Paket tur sözleşmesi düzenlenirken, müşteriye;

1- Müşterinin kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masraflarını,
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 2- Her türlü kazadan doğan zararını ve tedavi masraflarını, poliçe limiti kadar 
karşılayacak şekilde sigorta ettirilebileceğini bildirmekle yükümlüdürler.

 

Teminatın miktarı

MADDE 13 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

İşletme belgelerinin iptalinde teminat

MADDE 14 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

İşletme faaliyetinin sona ermesi veya grup değiştirilmesi halinde teminat

MADDE 15 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Teminat karşısında alacaklıların durumu

MADDE 16 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

V – SEYAHAT ACENTALARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Haber verme

MADDE 17 – Seyahat acentalarının sahipleri, tüzel kişilerde yönetim kurulu 
adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde yazılan ve işletme belgelerinde söz ko-
nusu olan hususlarda, meydana gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün 
içinde Bakanlığa yazı ile bildirirler.

Bilgi verme

MADDE 18 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)
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Reklam ve tanıtma

MADDE 19 – Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı tanıtma ve reklam 
yapamazlar. 

(Mülga ikinci cümle:31/7/2008-5800/1 md.)

Yazışma

MADDE 20 – Seyahat acentaları, Bakanlıkça gönderilen genelge ve diğer 
çeşitli konulardaki yazıları en geç 15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın ge-
cikme sebebini Bakanlığa bildirirler.

Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı kuruluşların seyahat acentalığı iş-
lemleri ve tüm turizm faaliyetleri ile ilgili yazılarını da aynı süre içinde cevaplan-
dırmakla yükümlüdürler. Seyahat acentaları yukarda söz konusu olan yazışma-
ları beş yıl süreyle saklarlar.

(Mülga üçüncü fıkra: 31/7/2008-5800/2 md.)

Mesleki sır

MADDE 21 – Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adreslerini ve gezileri 
ile ilgili kişisel hususları gizli tutarlar. Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri sak-
lıdır.

VI – SEYAHAT ACENTALARINA VERİLECEK KREDİ VE TANINACAK 
KOLAYLIKLAR

Kredi

MADDE 22 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Kolaylıklar

MADDE 23 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)
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VII – DENETİM VE GÖZETİM

Denetim

MADDE 24 – Bakanlık, müfettişleri, uzman denetçileri, bölge müdürleri veya 
Bakanlıkça yetkili kılınacak diğer kişiler vasıtasıyla seyahat acentaları ve Seya-
hat Acentaları Birliğini her zaman denetleme yetkisini haizdir.

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği personeli denetim sırasında 
her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri göstermekle yükümlüdürler.

Tur- taban fiyatları

MADDE 25 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Sicil

MADDE 26 – Bakanlıkta, seyahat acentaları ile Seyahat Acentaları Birliğinin 
muntazam ve ayrıntılı olarak sicilleri tutulur.

VIII – İPTAL VE CEZA

İdarî para cezaları ve belge iptali (1)

MADDE 27 – (Değişik: 31/7/2008-5800/3 md.)

Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentala-
rına Bakanlıkça aşağıda belirtilen cezalar uygulanır.

a) İdarî para cezaları ve bu cezaların uygulanacağı durumlar aşağıda belirtil-
miştir:

1- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (f) bendinin ihlali 
halinde binbeşyüz Yeni Türk Lirası.

2- Bu Kanunun; 7, 17, 19 veya 21 inci maddelerinden birinin veya 10 uncu mad-
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desinin birinci fıkrasının (c), (ç) veya (d) bentlerinden birinin ihlalinin tespiti ha-
linde bin Yeni Türk Lirası.

3- Bu Kanunda belirtilen veya Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin süresi 
içerisinde verilmemesi veya yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi halinde ikibin 
Yeni Türk Lirası.

4- Bu maddede belirtilen fiiller dışında, bu Kanun hükümlerine uymayan se-
yahat acentaları, durumu düzeltmeleri veya bir daha mevzuata aykırı davran-
mamaları konusunda Bakanlıkça uyarılır. Uyarıya rağmen otuz gün içerisinde 
gerekli düzeltmelerin yapılmaması veya bir yıl içerisinde uyarmayı gerektiren 
aynı veya başka fiil veya fiillerin tespiti halinde bin Yeni Türk Lirası.

5 – (Ek: 7/6/2012-6326/13 md.) Tur için yazılı rehberlik sözleşmesi yapma-
yan veya taban ücretin altında ücret ile rehber çalıştıran seyahat acentasına her 
bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk Lirası.

b) Seyahat acentası işletmesi belgesi aşağıdaki hallerde iptal edilir:

1- Bu Kanunun 12’nci maddesi hükümleri uyarınca zorunlu sigortanın yaptırıl-
maması.

2- Seyahat acentasının belge almaya esas niteliklerini kaybettiğinin veya bu 
Kanunda yer almayan faaliyetlerde bulunduğunun tespiti.

3- Bu Kanunun 10 uncu maddesinin (b) veya (e) bendini ihlal eden bir fiilin 
tespiti.

Bu madde uyarınca işletme belgesi iptal olunan seyahat acentalarının isimleri 
veya iltibasa yol açacak bir isim hiçbir seyahat acentasına yeniden verilemez. 
Birlikçe geçici ve uzun süreli üyelikten çıkarma cezası verilen seyahat acenta-
larının belgeleri, fiilleri bu maddenin (b) bendi uyarınca bir cezayı gerektirmiyor-
sa, geçici men süresince iptal edilir.

İptalin hükmü

MADDE 28 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

Faaliyetten men etme

MADDE 29 – Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acen-
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talığı faaliyetinde bulunan seyahat acentaları bulundukları yerlerin en büyük 
mülki amirleri tarafından derhal faaliyetten men edilir. (Mülga son cümle: 
28/12/2006- 5571/29 md.)

Ceza

MADDE 30 – (Değişik: 28/12/2006-5571/9 md.) (1)

Bakanlıktan belge almaksızın bu Kanun uyarınca seyahat acentalarının ya-
pabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29 uncu maddede belirtilen idarî 
soruşturmadan ayrı olarak, mülki amir tarafından iki bin Türk Lirasından beş bin 
Türk Lirasına kadar idarî para cezasına hükmolunur. (1)

Bakanlıktan belge almaksızın rehberlik faaliyetinde bulunanlar hakkında, 
mülki amir tarafından beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idarî 
para cezasına hükmolunur. (1) Seyahat acentaları ve anlaşmalı rehberlerin müş-
terilerine verdikleri hizmetler sırasında, müşteri ile yapılan sözleşmede açıkça 
taahhüt edilen ve verilen hizmetle doğrudan ilgili olanlar hariç olmak üzere 
ve müşterinin bilgisi dışında, müşterilerin yaptıkları alışveriş veya müşterilerin 
sözleşmede belirtilenler dışında belli bir işletmeye gönderilmeleri karşılığında 
herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde, seyahat acentalarının ve rehberle-
rin belgeleri Bakanlıkça iptal edilir ve bunlar beş yıl süreyle seyahat acentacılığı 
veya rehberlik yapamaz.

MADDE 31 – (Mülga: 28/12/2006-5571/29 md.)

İKİNCİ KISIM

Seyahat Acentaları Birliği

I- AMAÇ VE KURULUŞ

MADDE 32 – Seyahat acentaları, seyahat acentalığı mesleğinin yurt ekono-
misi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve mes-
leki ahlak ve tesanütü korumak amacıyla Seyahat Acentaları Birliği adı altında 
tüzel kişiliği haiz bir birlik kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları 
zorunludur.
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Seyahat Acentaları Birliğinin merkezi İstanbul’dadır. (Ek cümleler: 31/7/2008-
5800/4 md.) Birlik gerekli görülen yerlerde merkeze bağlı şubeler açabilir. 
Yönetim Kurulu, merkeze bağlı şube bürosunun kadroları ile şube müdürünü 
tespit ve tayin eder.

II- BİRLİĞİN GÖREVLERİ

MADDE 33 – Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araştırmaları ve se-
yahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, birlik üyeleri arasındaki hak-
sız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirler almak, seyahat acentaları 
personelinin yetiştirilmesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça 
istendiğinde görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını 
temsil etmek, bu kanunda ve 34 üncü maddenin son fıkrasında bahsedilen yö-
netmelikte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir.

Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan hareketlerden do-
layı birlik üyelerine disiplin cezası verir.

Bunun ayrıntıları yönetmelikte belirtilir.

III- BİRLİĞİN ORGANLARl

MADDE 34 – Birliğin,

A) Genel Kurul,

B) Yönetim Kurulu,

C) Denetim Kurulu,

D) Disiplin Kurulu,

olmak üzere 4 organı vardır. Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde kurulup faali-
yete geçerler.

A) Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sa-
hip veya birer sorumlu müdüründen oluşur. Genel Kurul kendi üyeleri arasından 
bir başkan, iki başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçer. Genel Kurul 2 yılda 
bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya 
Bakanlıkça re’sen olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Adi ve Olağanüstü toplantı-
lara temsilcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk elde 
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edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aranmaksızın 
yapılır.

Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile alınır.

Genel Kurulun görevleri:

a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara 
bağlamak ve gereğinde Yönetim ve Denetim Kurulunu ibra etmek,

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idareci-
lere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve 
yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görüşüp ka-
rara bağlamak,

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya gündem-
den çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan maddeleri kara-
ra bağlamak,

e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek,

f) Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek,

g) (Değişik: 28/12/2006-5571/10 md.) Gerekli olduğu takdirde taşınma-
za bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı aynî hakların edinilmesine ve satışına karar 
vermek. Ancak, taşınmazların satışı için Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun 
olumlu oyu gereklidir.

ğ) (Ek: 28/12/2006-5571/10 md.) Üyelerini diğer meslek kuruluşları ile kamu 
kurum ve kuruluşları nezdinde temsil etmek, dava açmak, dernek, vakıf ve ikti-
sadi işletmelerini kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması 
veya kurulu olanlara ortak olunması konusunda karar vermek.

h) (Ek: 28/12/2006-5571/10 md.) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek 
hizmetlerin ücretini tespit için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

ı) (Ek: 28/12/2006-5571/10 md.) Genel Kurul yetkisi dahilindeki konularda 
Yönetim Kuruluna yetki vermek.

B) Yönetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği 9 kişiden 
teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 4 ünün (A) grubu seyahat acen-
taları temsilcisi olması gerekir. Ayrıca Yönetim Kuruluna 9 yedek üye de seçilir. 
Yönetim Kurulu ayda en az iki defa, ihtiyaca göre ve başkanın çağrısıyla de her 
zaman toplanabilir.
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Yönetim Kurulunun görevleri;

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sunmak,

b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit ve tayin işlemlerini 
yapmak,

d) Adi ve olağanüstü genel kurul toplantısına karar vermek,

e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak,

f) Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görüşülmesi istenen ve 
gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen diğer gö-
revleri ifa etmektir.

C) Denetim Kurulu, Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden 
teşekkül eder. Ayrıca aynı sayıda yedek üye de seçilir.

Denetim Kurulunun görevleri;

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerine getirilip 
getirilmediğini araştırmak,

b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini de-
netlemek,

c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini incelemek,

d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek,

e) Birliğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek,

f) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa rapor vermektir.

D) Disiplin Kurulu Genel Kurulca Birlik üyeleri arasından seçilecek 3 kişiden 
meydana gelir.

Disiplin Kurulunun görevleri; yönetmelikte belli edilen disiplin fiilleri hakkında 
yönetmelik gereğince disiplin cezaları vermektir. Bakanlıkça, Seyahat Acenta-
ları Birliğinin ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır.
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(Ek fıkra: 28/12/2006-5571/10 md.) Bu Kanunda hüküm bulunmayan haller-

de, Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları ile Genel Kurul toplantıları, seçimler ve 

yasaklara ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Ka-

nununun 24’üncü maddesi ile aynı Kanunun üçüncü kısmının birinci bölümünün 

esnaf ve sanatkâr odalarına ilişkin hükümleri uygulanır.

IV- BİRLİĞİN GELİRLERİ

MADDE 35 – Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda yazılı kaynaklar-

dan meydana gelir.

a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat,

b) Seyahat acentaları personelinin yetiştirilmesi için düzenlenecek kurs ve 

seminerlerden temin edilecek gelirler,

c) Bağış ve yardımlar.

ç) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek 

hizmetlerin gelirleri,

d) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Yayınlardan, sosyal, kültürel ve eğitim faali-

yetlerinden elde edilecek gelirler,

e) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Fuar, sergi ve benzeri organizasyonlardan 

elde edilecek gelirler,

f) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Birliğin menkul ve gayrimenkul sermaye irat-

ları, iştirak ve şirket kârlarından elde edilecek gelirler,

g) (Ek: 28/12/2006-5571/11 md.) Diğer gelirler.

(Ek fıkra: 28/12/2006-5571/11 md.) Birliğe kayıt ücreti yirmibin Yeni Türk Lira-

sı olup, nakden ve bir defada tahsil edilir. Yıllık aidat, üye kayıt ücretinin yüzde 

beşidir. Üye kayıt ücreti ve yıllık aidat her takvim yılı başından geçerli olmak 

üzere o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi 

uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. 

Yıl içinde tahsil edilmeyen yıllık aidatlara genel kurul kararı ile yönetim kuruluna 

verilecek yetkilendirme ile gecikme zammı uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Son hükümler

MADDE 36 – 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 34 üncü 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş 
bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin 6 ay içinde kendilerini bu kanun 
hükümlerine uydurmaları ve yeniden işletme belgesi almaları şarttır. Bu süre 
zarfında kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmayan seyahat acentalarının 
mevcut ruhsatnameleri iptal edilir.

(A) grubu seyahat acentalığı işletme belgesi talebinde bulunan seyahat acen-
talarından yurt dışından tertipledikleri turistik turlarla ilgili olarak son iki yıl için-
de 4 üncü maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen miktarda döviz temin 
ettiğini tevsik edenlere işletme belgesi verilir. Son iki yıl içinde söz konusu edi-
len miktarda dövizi temin edememiş olan seyahat acentalarına ise geçici işlet-
me belgesi verilir.

GEÇİCİ MADDE 2 – Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yürürlüğe girdi-
ği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin kendilerini 
bu kanun hükümlerine uydurmaları hususunda azami 4 ay içinde görüş bildir-
mek ve yeni müracaatlarda Seyahat Acentaları Birliğinin vazifelerini ifa etmek 
üzere Birlik kuruluncaya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir.

Seyahat acentalarının kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmalarını müte-
akip bir ay içinde, vazifeli seyahat acentası örgütü Seyahat Acentaları Birliğinin 
ilk Genel Kurulunu toplar.

Seyahat acentaları

GEÇİCİ MADDE 3- (Ek: 28/12/2006-5571/12 md.)

Gerçek kişilere ait seyahat acentalarının işletme belgeleri bir defaya mahsus 
olmak üzere, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içerisinde 
tüzel kişiliğe devredilebilir.
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Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kurulmuş bulunan seyahat acentaları, 
bu Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendinde belirtilen teminatı aynı madde-
nin son fıkrası uyarınca hazırlanacak yönetmeliğin yayımından itibaren iki yıl 
içerisinde Bakanlığa ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu teminat mektuplarının 
ibrazı halinde Bakanlıkta mevcut teminat mektupları iade edilir. Bu yükümlülü-
ğe uymayan seyahat acentalarının belgeleri bu Kanunun 27’nci maddesinin (b) 
bendinin

(4) numaralı alt bendi uyarınca iptal edilir.

GEÇİCİ MADDE 4- (Ek: 31/7/2008-5800/5 md.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 27’nci maddenin (b) bendinin (2) 
numaralı alt bendine göre bir yıl içinde üç kez idari para cezası almak suretiyle 
işletme belgesi iptal edilenlerin, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde talepte bulunmaları halinde işletme belgeleri ihya edilir.

MADDE 37 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 38 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.





Seyahat 
Acentaları Birliği 

Yönetmeliği
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SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 3/6/2018 Sayı: 30440

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Birliğin görev, faaliyet ve teşkilat yapı-
sını düzenlemek, seyahat acentalarının mesleki gelişimi ile mesleki etik ve da-
yanışmasını korumak üzere gerekli önlemleri almak, Birlik ve üyelerinin Bakan-
lık ve turizm sektörünün kurum ve kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik, 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acen-
taları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 33’üncü ve 34’üncü maddelerin-
deki hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Alan temsilcisi: Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen yerlerde 
(Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kuruluna bağlı olarak Bir-
lik faaliyetlerinin organizasyonu ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere, (Değişik 
ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulu tarafından önerilen 
üye isimleri arasından Yönetim Kurulunca seçilecek temsilciyi,

b) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

c) Birlik: Türkiye Seyahat Acentaları Birliğini,

ç) (Değişik:RG-23/11/2018-30604)(1) Bölge Temsil Kurulu: Birlik Yönetim Ku-
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rulunun vereceği görevleri ifa etmek ve yetki alanındaki bölgede Birlik faaliyet-
lerinin gerçekleşmesini sağlamak üzere seçimle oluşturulan ve Bölgelerarası İş 
birliği Kurulu kaynaklarını kullanan kurulu,

d) (Ek: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulu: Birlik Yönetim 
Kurulunun vereceği görevleri ifa etmek, Bölge Temsil Kurulları arasında eşgü-
düm sağlamak ve kaynak kullanımını düzenlemek amacıyla yetki alanında bu-
lunan Bölge Temsil Kurulu Başkanlarından oluşan kurulu,

e) Genel Sekreter: Yönetim Kurulu tarafından Birlik genel merkezinde idari 
işlemleri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak üzere merkez müdürü sıfatıyla 
atanan kişiyi,

f) İç Tüzük: Kanun ve Yönetmelik kapsamında Birliğin idari yapısı ile çalışma 
usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, Yönetim Kurulunca hazırlanıp Genel 
Kurul tarafından kabul edilerek yürürlüğe girecek düzenlemeyi,

g) İhtisas Birim Başkanlığı: Seyahat acentalarının uzman oldukları faaliyet 
alanları gözetilerek Birlik genel merkezinde oluşturulacak başkanlığı,

ğ) İştirak: Genel Kurul tarafından verilen yetkiye istinaden ortak sıfatıyla birli-
ğin pay sahibi olduğu ticari tüzel kişiliği,

h) Kanun: 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanu-
nunu,

ı) Seyahat acentası: Kâr amacı ile turistlere turizm ile ilgili bilgiler vermeye, 
paket turları ve turları oluşturmaya, turizm amaçlı konaklama, ulaştırma, gezi, 
spor ve eğlence hizmetlerini görmeye yetkili olan, oluşturduğu ürünü kendi 
veya diğer seyahat acentaları vasıtası ile pazarlayabilen mesleki ticarî kuruluşu,

i) Tahkim Kurulu: Seyahat acentalığı faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, 
Birlik üyelerinin kendi aralarında veya diğer turizm işletmeleri ile oluşabilecek 
uyuşmazlıkların çözümünde görev yapacak kurulu,

j) Üye: İşletme belgesine sahip seyahat acentasını, 

k) (Mülga: RG-23/11/2018-30604)  

l) Yüksek İstişare Kurulu: Mesleki birikimleri, kıdemleri ve uzmanlıkları dikka-
te alınarak Yönetim Kurulu tarafından kendi çalışma dönemi için belirlenecek 
kişilerden oluşan kurulu,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Birliğin Oluşumu ve Görevleri

Birlik

MADDE 4 – (1) Seyahat acentası kuruluşunu gerçekleştiren her işletmenin 
üye olmak zorunda olduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü Türkiye 
Seyahat Acentaları Birliğidir. Birlik kısaca TÜRSAB olarak anılır.

(2) Birliğin merkezi İstanbul’dadır.

Birliğin görevleri

MADDE 5 – (1) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Mesleğin gelişimi ve ilkelerinin belirlenip uygulanması ile üyelerin dayanış-
masını sağlamak,

b) Seyahat acentasının kuruluşundan itibaren işyeri ve personelinin nitelikleri 
ile adres değişikliği ve benzeri idari işlemler dahil olmak üzere gerekli denetim-
leri, inceleme ve değerlendirmeleri yapmak,

c) Mesleğin gelişimini olumsuz etkileyecek durum ve olaylara karşı önlem 
almak,

ç) Üyeleri arasında ve seyahat acentalığı mesleğini etkileyecek turizm sektörü 
faaliyetlerinde haksız rekabetin oluşmasını önlemek, haksız rekabet eylemleri-
ne karşı gerekli önlemleri almak, bu konuda idari ve yargı yollarına başvurmak,

d) Belgesiz faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tespitleri yapmak, tespit et-
tiği belgesiz faaliyetler hakkında suç duyurusunda bulunmak ve ilgililere karşı 
diğer hukuki yollara başvurmak,

e) Mesleğin gelişimi konusunda seyahat acentaları personeline eğitim prog-
ramları düzenlemek, bu amaçla ve mesleki yeterlilik konusunda ilgili kurumlarla 
işbirliği yapmak,

f) Seyahat acentalarının faaliyetlerini ve niteliklerini koruyup korumadıklarını 
denetlemek ve buna ilişkin gerekli önlemleri almak,
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g) Üyelerinin sicillerini güncel olarak tutmak,

ğ) Bilgilendirme amacıyla, kamuoyunun ve özellikle tüketicilerin seyahat 
acentalarının sicillerine erişimini sağlamak,

h) Bilişim alanlarında gerçekleştirilen belgeli ve belgesiz seyahat acentası fa-
aliyetlerini denetlemek,

ı) İç turizm hareketinin gelişimi için merkezi ve yerel yönetimlerle işbirliği yap-
mak, projeler hazırlamak ve uygulamak,

i) Pazar araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, 
ülke turizminin tanıtımı ve pazarlanması faaliyetlerinde bulunmak,

j) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil etmek,

k) Mesleki faaliyetlere ilişkin konularda bakanlıklara, valiliklere ve belediyele-
re öneri ve dileklerde bulunmak,

l) Turizm sektörü içerisinde yer alan meslek örgütleri, kurum ve kuruluşlarla 
birlikte ülke turizminin gelişimi için iş birliği yapmak, ortak platformlar oluştur-
mak,

m) Seyahat acentalarının turizm müesseselerinde yaptırdıkları rezervasyonla-
rın mevzuata uygun olup olmadığını tetkik etmek,

n) Üyelerinin dilek ve şikâyetlerini ait olduğu mercilere iletmek,

o) Talep halinde diğer turizm işletmelerinin nitelikleri ve faaliyetleri ile ilgili 
standart oluşturma ve denetleme çalışmalarına katılmak,

ö) Seyahat acentalığı konusunda bilirkişilik yapmak,

p) Üyelerinin kendi aralarındaki veya üyeleriyle diğer turizm işletmeleri ara-
sındaki uyuşmazlıklarda, uyuşmazlık taraflarınca talep edilmesi halinde görev 
yapmak üzere Tahkim Kurulunu oluşturmak,

r) Seyahat acentalığı faaliyetinde kullanılan araçların, hangi seyahat acentası-
na ait olduğunu gösterir araç tanıtım belgesini düzenlemek,

s) Üyelerini, kamu kurumları, meslek örgütleri ve diğer kuruluşlar nezdinde 
temsil etmek, gerektiğinde dava açmak.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birlik Organları, Genel Kurul Toplantıları ve Disiplin Cezaları

Birlik organları

MADDE 6 – (1) Birliğin organları şunlardır:

a) Genel Kurul.

b) Yönetim Kurulu.

c) Denetim Kurulu.

ç) Disiplin Kurulu.

(2) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından üyeleri 
arasından seçilecek kişilerden oluşur.

Genel kurul ve görevleri

MADDE 7 – (1) Genel Kurul iki yılda bir kasım ayında toplanır. Ayrıca Yönetim 
Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman olağanüstü olarak top-
lantıya çağırılabilir. Yönetim Kurulu, çalışma dönemini uzatacak şekilde Genel 
Kurul tarihi belirleyemez.

(2) İşletme belgesine sahip olan her seyahat acentası Genel Kurul üyesidir. 
Seyahat acentaları, Genel Kurulda sahip veya temsil ve ilzama yetkili kişi tara-
fından temsil edilir.

(3) Genel Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta içerisinde çoğunluk 
aranmaksızın yapılır.

(4) Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya Bakanlık temsilcisi tarafından 
açılır.

(5) Genel Kurulda bulunan üyeler arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı 
ve yeterli sayıda kâtip üyeden oluşan başkanlık divanı seçimi yapılır. Başkanlık 
divanı seçimine ilişkin oylar Bakanlık temsilcisi tarafından sayılır.

(6) Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;
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a) Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp karara 
bağlamak ve gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurullarını ibra etmek,

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, idareci-
lere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her türlü ödenek ve 
yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından arz olunan hususları görüşüp karara bağlamak,

ç) Genel Kurula katılan üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya 
gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme alınan madde-
leri karara bağlamak,

d) Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek,

e) Tahsil edilemeyen aidatlara ilişkin gecikme zammı işletilmesi hususunda 
Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

f) Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı ayni hakla-
rın edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak taşınmazların satışı için Genel 
Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu oyu gerekmekte olup Yönetim Kurulun-
ca hazırlanan gerekçenin okunması ve akabinde aleyhte ve lehte konuşmalar-
dan sonra oylanması gereklidir,

g) Yönetim Kurulunca gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılmak, aleyhte ve 
lehte konuşmalardan sonra görüşmek suretiyle dernek, vakıf ve iktisadi işlet-
meleri kurmak, Birliğin amacını gerçekleştirmek için şirket kurulması veya kuru-
lu olanlara ortak olunması konusunda karar vermek,

ğ) Birlikçe onaylanacak belgeler ve verilecek hizmetlerin ücretini tespit için 
Yönetim Kuruluna yetki vermek,

h) Genel Kurulun yetkisi dahilindeki konularda, yapılan görüşmeler neticesin-
de sınırları açıkça belirtilmek suretiyle Yönetim Kuruluna yetki vermek,

ı) Birlik İç Tüzüğünü kabul etmek veya değişiklik yapmak,

i) Tahkim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İhtisas Birim Başkanlığının çalışma 
usul ve esaslarına ilişkin yönergeleri kabul etmek veya değiştirmek.

(7) Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Kurul 
toplantıları, çağrı, gündem, Bakanlık temsilcisi ve seçimlere ilişkin hususlar 
7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanu-
nunun üçüncü kısmının birinci bölümünde yer alan hükümlere göre yürütülür.
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Yönetim kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Birliğin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim 
Kurulu, Genel Kurul tarafından Genel Kurula katılan üyeler arasından seçilen, 
biri başkan olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Genel Kurulda ayrıca do-
kuz yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu toplam üyelerinin en az dördünün A Gru-
bu seyahat acentası temsilcisi olması gerekir.

(2) Üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üyelerden sırasıyla en çok 
oy alan üye Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim Kurulu başkanlığının her-
hangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu kendi arasından bir üye-
sini başkan olarak seçer.

(3) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından oylama ile görev dağılımı yapar. 
Yönetim kurulunca yapılacak görev dağılımında uygun görülecek sayıda baş-
kan yardımcısı ile mali işler sorumlusu, örgütlenme ve idari işler sorumlusu, ta-
nıtım ve medya sorumlusu belirlenir. Yönetim Kurulu bu görevlendirmeleri üye-
ler arasında paylaştırmakta yetkilidir. Söz konusu görev dağılımı Birlik internet 
sitesinde ilan edilir.

(4) Yönetim Kurulu, başkan tarafından toplantıya çağrılır ve gündem başkan 
tarafından belirlenir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin en az beşi tarafından ta-
lep edilen konular gündeme alınarak görüşülür.

(5) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. İhtiyaca göre ve başkanın 
çağrısı ile de her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar yeter 
sayısı en az beştir.  Yönetim Kurulunda görüşülen hususlar tutanağa bağlanır. 
Alınan kararlara ilişkin tutanak toplantı günü imza altına alınır ve karar defterine 
işlenerek ayrıca imzalatılır. Muhalif kalan üye muhalefet şerhini ayrı bir dilekçe 
ile sunar. Tutanak ve karar defterindeki imzası üzerinde ilgili üyenin muhalif 
olduğu bilgisine yer verilir.

(6) Başkan, Yönetim Kurulunu idari işlerde, dava ve idari işlemlere ilişkin 
vekâletname düzenlenmesinde tek başına, mali işlemlerde ise mali konulardan 
sorumlu üye ile birlikte müştereken temsil eder. Başkanın bulunmadığı durum-
larda başkan tarafından yazılı olarak yetkilendirilmiş başkan yardımcısı temsil 
yetkisini kullanır. Yönetim Kurulu kararı ile Birliğin mali hususlardaki temsil ve 
ilzam yetkileri belirlenerek sirküler hazırlanır.

(7) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Birliğin çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kurula sun-
mak,
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b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c) Genel Sekreter ile Birlik merkezi ve bölgelerde istihdam edilecek personeli 
belirlemek, yönetmek ve tayin işlerini yapmak,

ç) Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantıla-
rına ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek, Olağanüstü Genel Kurul yapılmasına 
karar vermek ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmek,

d) Genel Kurulda kabul edilen bütçeyi uygulamak, zorunlu hallerde bütçe fa-
sılları arasında nakil yapmak,

e) Yönetim Kurulu gündeminde yer alan konuları karara bağlamak,

f) Birlik faaliyetleri, seyahat acentalarının durumu ve turizm sektörü ile ilgili 
konularda raporlar hazırlamak, Bakanlık ve Genel Kurula sunmak,

g) (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulları ile 
(Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kurullarının yetki alanları-
nı belirlemek, seçim işlemlerini yürütmek ve görevlerini tayin etmek,

ğ) Birlik faaliyetleri ile ilgili görevlendirmeler yapmak,

h) Yüksek İstişare Kurulu üyelerini belirlemek,

ı) Birliğin iştirakleri ile ilgili temsilcileri belirlemek, iştiraklerin faaliyetlerini iz-
lemek, temsilcisi aracılığıyla yönlendirmek ve usulüne uygun şekilde denetim-
lerinin yapılmasını sağlamak, iştiraklerin durumu hakkında Genel Kurula bilgi 
vermek,

i) Birlik İç Tüzüğünü hazırlayıp Genel Kurula sunmak,

j) Birliğin işleyişi ile ilgili yönergeleri hazırlamak, Genel Kurulun onayına sun-
mak,

k) Tahkim Kurulunu ve İhtisas Birim Başkanlıklarını belirlemek, çalışmalarını 
denetlemek,

l) Birliği temsil etmek.

Denetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Denetim Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından 
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üyeleri arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Denetim 
Kurulu üyelerince bir üye başkan olarak seçilir.

(2) Denetim Kurulu en az üç ayda bir kez toplanır. Toplantıları Denetim Kurulu 
başkanı yönetir.

(3) Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata ve Genel Kurul kararlarına uygun 
yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

b) Birlik hesaplarını ve iştiraklerle olan mali ilişkilerini kontrol etmek, denetle-
mek ve Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak,

c) Birlik faaliyetleri hakkında üç aylık sürelerle Bakanlığa rapor sunmak.

Disiplin kurulu ve disiplin cezaları

MADDE 10 – (1) Disiplin Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul tarafından 
üyeleri arasından seçilir. Genel Kurulda ayrıca üç yedek üye seçilir. Disiplin Ku-
rulu üyelerince bir üye başkan olarak seçilir. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

(2) Disiplin Kurulu, Birlik üyelerinin acentalık, tanıtım ve reklam faaliyetlerin-
de Kanun, Yönetmelik ve mesleki etik ilkelere uygun davranıp davranmadığını 
kendisine iletilen ihbar ya da şikâyet üzerine soruşturmaya yetkilidir.

(3) Soruşturmanın tamamlanmasını müteakip kusurlu olduğu tespit edilen üye 
hakkında kusurun niteliğine göre aşağıdaki cezalar uygulanır;

a) Uyarma cezası: Seyahat acentası meslek ilkelerine aykırı davranan, Birli-
ğe karşı üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen, yıllık aidat borcu-
nu yıl sonuna kadar kapatmayan, Birliğin itibarını zedeleyici fiil ve beyanlarda 
bulunan, tüketici ve diğer kişilerle olan ilişkilerde terbiye ve nezakete aykırı 
davranışlarda bulunan üyenin, mesleki faaliyetlerinde ve davranışlarında daha 
dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl içerisinde uyarma 
cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama cezası ile cezalandırılır.

b) Kınama cezası: Tüketicilere ve diğer kişilere olan taahhütlerini yerine ge-
tirmeyen veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, müşterilerini, tüketicileri 
veya diğer kişileri aldatan, rekabeti bozucu davranışlarda veya haksız rekabet-
te bulunan ya da mükerrer uyarma cezası alan üyeye mesleki faaliyetinde ve 
davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl içerisinde 
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kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde para cezası ile cezalandı-
rılır.

c) Para cezası: Üyenin Bakanlık, diğer resmî kurumlar ve Birlik tarafından 
mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket etmesi veya müker-
rer kınama cezası almasından dolayı para cezası ile cezalandırılmasıdır. Para 
cezaları Birliğe gelir kaydedilir. Verilecek para cezası kusurun işlendiği yıla ait 
üyelik aidatının iki katıdır. Üyenin para cezası verilmesini gerektiren eylem ve 
davranışlarının aynı eylem ve davranış olmasına bakılmaksızın bir yıl içerisinde 
tekrarında verilecek ceza yıllık aidatın beş katı olarak uygulanır.

ç) Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezası: Üyenin seyahat acentası 
sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici ha-
reketleriyle huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda 
bulunması karşısında, Birlik üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarıl-
ması ve bu süre içerisinde mesleki faaliyetini yürütememesidir. Geçici çıkarma 
cezası bir aydan az altı aydan fazla, uzun süreli çıkarma cezası altı aydan az iki 
yıldan fazla olamaz.

(4) Kararlar, karar tarihini takip eden altmış gün içerisinde Yönetim Kurulu ta-
rafından uygulanır. Geçici veya uzun süreli üyelikten çıkarma cezasının süresi, 
cezanın Bakanlık tarafından seyahat acentasına tebliğ tarihinden itibaren baş-
lar.

(5) Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin Kurulu-
nun işleyişine ilişkin hususlar, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluş-
ları Kanununun 24’üncü maddesinde yer alan hükümlere göre yürütülür.

(6) (Ek: RG-23/11/2018-30604) Seyahat acentası adına işlem yapan veya gö-
rev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruşturması açılması durumun-
da, bu kişilerin meslek ilkelerine aykırı davrandıklarının tespiti halinde verilecek 
disiplin cezası seyahat acentası hakkında uygulanır. Ancak, seyahat acentasını 
temsil ve ilzama yetkili kişilerin disiplin cezası gerektiren eyleme dahil olmadık-
larının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu eylemin failinin görevden 
uzaklaştırılması halinde verilecek cezalar bir alt kademeye indirilir.

Organ üyeliğinin düşmesi

MADDE 11 – (1) Genel Kurul tarafından Birlik üyesi seyahat acentasının tem-
silcisi sıfatıyla Birlik organlarından birine seçilen kişinin üyeliği; kısıtlanması, bir 
aydan daha uzun süreli cezaevinde kalmasını gerektirecek bir suçtan ceza al-
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ması, iflasına karar verilmesi veya temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel kişiliğin 
iflasına karar verilmesi veyahut temsilcisi olarak seçildiği seyahat acentası işlet-
mesi ile Genel Kurula katılabilme yetkisini sağlayan ilişkisinin ortadan kalkması 
halinde düşer. Üyeliği düşen üye yerine sırasıyla en yüksek oyu alan yedek üye 
asil üyeliğe getirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Birlik İdari Yapısı, Yerel Birimleri ve Gelirler

Birliğin idari yapısı

MADDE 12 – (1) Birlik genel merkezindeki idari işlemler, Yönetim Kurulunun 
verdiği talimat ve yetki doğrultusunda Genel Sekreter tarafından yürütülür.

(2) Yönetim Kurulu, Birlik genel merkezinde ihtiyaç duyulan idari birimleri 
oluşturmaya veya var olan birimleri yeniden düzenlemeye yetkilidir.

(3)  Birlik bünyesinde görevlendirilen personel idari olarak Genel Sekrete-
re bağlı olup faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu veya bulunduğu (Değişik 
ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İşbirliği Kuruluna karşı sorumludur.

Birliğin yerel birimleri

MADDE 13 – (1) Seyahat acentalarına yerinde hizmet verebilmek ve Birlik 
faaliyetlerini tüm ülkede yaygınlaştırmak amacıyla;

a) (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İşbirliği Kurulları,

b) (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kurulları,

oluşturulur.

(2) (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulu;

a) Türkiye’nin her coğrafi bölgesinde en az bir adet olmak üzere kurulur, böl-
gede seyahat acentası sayısının beş yüzden fazla olması veya bölge kapsamın-
da üçten fazla (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kurulunun 
bulunması halinde, Birlik Yönetim Kurulu kararı ile aynı coğrafi bölgede birden 
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fazla (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulu ku-
rulabilir,

b) (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Bölge yetki alanındaki Bölge Temsil Ku-
rulu başkanlarından oluşur,

c) (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulu toplantıları, 
en fazla seyahat acentası merkez ve şubesi bulunan Bölge Temsil Kurulunun 
bulunduğu yerde gerçekleştirilir. Toplantılarda başkanlığı, hazırunda bulunan 
en yaşlı Bölge Temsil Kurulu Başkanı yapar,

ç) Bölge merkezi olarak belirlenen yerdeki Birlik bölge binasında görevli per-
sonel ile faaliyet gösterir.

(3) (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kurulu;

a) (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Faaliyet alanı içerisinde en az yüz seya-
hat acentası merkez ve şubesi bulunur,

b) Yetki alanı içerisinde faaliyet gösteren seyahat acentaları tarafından seçile-
cek bir başkan ve dört üyeden oluşur,

c) Seyahat acentası sayısı iki yüz ve üzerinde olan yerlerde kurul bir başkan 
ve altı üyeden oluşur,

ç) Birlik Yönetim Kurulu ve (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelera-
rası İş birliği Kurulu kararlarını uygulamak ve Birliğin görev alanındaki faaliyet-
leri denetlemekle görevlidir.

(4) Turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde Birliği temsil etmek üzere, 
(Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölgelerarası İş birliği Kurulu tarafından 
önerilen üye isimleri arasından Yönetim Kurulu tarafından Alan Temsilcisi atanır.

Bölge Temsil Kurulu seçimleri (Değişik Başlık: RG-23/11/2018-30604)  

MADDE 14 – (1) (Değişik ibare: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kuru-
lu seçimleri, Birlik Olağan Genel Kurulunun yapılacağı yılın ekim ayı içerisinde 
gerçekleştirilir. Seçim tarihi ile seçimin yeri ve gündemi Birlik Yönetim Kuru-
lu tarafından belirlenerek ilan edilir. Seçim tarihinin ilan edildiği gün itibarıyla, 
kurulun faaliyet alanı içerisinde merkez işletme belgesine sahip her seyahat 
acentası, sahibi veya temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından oy kullanmak sure-
tiyle temsil edilir. Birden fazla temsil hakkı olanların, her temsil hakları için ayrı 
oy hakkı vardır.
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(2) Yetki alanındaki seyahat acentası sayısına göre Birlik Yönetim Kurulu ka-
rarı ile aynı yerde birden fazla sandık kurularak oy kullanılması sağlanabilir. Se-
çimler, seçim tarihi olarak ilan edilen gün içerisinde sonuçlandırılır. Seçimlerin 
belirlenen tarihte herhangi bir nedenle yapılamaması halinde en geç bir hafta 
içerisinde seçimler yeniden gerçekleştirilir. Seçimler, Birlik Yönetim Kurulu ta-
rafından görevlendirilecek yetkili kişi veya kişilerin gözetim ve denetimi altında 
yapılır.

(3) (Mülga: RG-23/11/2018-30604)  

(4) Seçimlere ilişkin bu madde de belirtilen hükümler dışındaki iş ve işlemler 
Birlik Yönetim Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda yürütülür.

Kayıt ücreti ve aidat

MADDE 15 – (1) Birliğe kayıt ücreti, Kanunun 35 inci maddesinin son fıkrası 
uyarınca belirlenir. Kayıt ücreti ödenmeden Birliğe üyelik kabul edilmez.

(2) Birlik üyeleri, ilgili yılın kayıt ücretinin yüzde beşi tutarında yıllık aidat öder-
ler. Her yıl, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci 
maddesi uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranına göre arttırı-
lan aidatlar yıl içerisinde tahsil edilir. İlgili yıl içerisinde tahsil edilemeyen yıllık 
aidatlara Genel Kurul kararı ile Yönetim Kuruluna verilecek yetki kapsamında 
gecikme zammı uygulanır. Seyahat acentasının merkezi ile ilgili kayıt ücreti ve 
aidat hükümleri şubesi için de aynen uygulanır.

(3) Aidat borcu olan seyahat acentasının, Birlik tarafından üyelerine sunulan 
genel hizmetlerden yararlanma hakları askıya alınır.

Diğer gelirler

MADDE 16 – (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Birlik tarafından düzenlenecek eğitim faaliyetleri ile seyahat acentası per-
sonel adaylarına, personeline ve turist taşıma araçlarına verilecek belgeler kar-
şılığında alınacak ücretler.

b) Seyahat acentalarının merkez ve şubelerine, Birlik üyesi tescilini göstere-
cek plaket ile web siteleri ve internet şubelerinde yer alacak Birlik onayı ve sicil 
link ücretleri.
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c) Fuar, sergi, festival ve benzeri organizasyonlardan, ortak tanıtım projeleri 

ve platformlardan elde edilecek gelirler.

ç) Bağışlar, yardımlar, iştiraklerden aktarılacak kârlar, yayın gelirleri, Birliğin 

menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile Birlik organizasyonu veya koordi-

nasyonunda yapılacak kamu ve özel kurumların vereceği imtiyaz ve görevler-

den elde edilecek gelirler.

d) Birlik iktisadi işletmeler oluşturarak gelir elde edebilir.

e) Birlik elde edilen gelir karşılığında makbuz düzenler.

Yetki

MADDE 17 – (1) Kayıt ücreti ve yıllık aidat dışındaki gelirleri oluşturan ücret ve 

bedeller, Genel Kurulun vereceği yetki ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik İştirakleri

İştiraklerle ilişkiler

MADDE 18 – (1) İştiraklerde, Birliği temsil etmek üzere Yönetim Kurulu tara-

fından görevlendirme yapılır.

(2) Yapılacak görevlendirme Yönetim Kurulunun görev süresini aşamaz.

(3) Görevlendirilen temsilci tarafından, Birliğe en az üç ayda bir olmak üzere 

düzenli rapor sunulur.

(4) Birlik doğrudan faaliyetleri dışında bir hususa ilişkin borçlar nedeniyle ke-

falet, ipotek veya başkaca bir ayni hak yükümlüsü olamaz.

(5) Birliğin iştirakleri ile ilgili alınacak Genel Kurul kararlarında Birliğin bu ne-

denle borçlanmasına ilişkin karar verildiği takdirde borçlanma sınırları kararda 

açıkça belirlenir.
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İştirak hesaplarının denetimi

MADDE 19 – (1) Birliğin iştiraklerle ilgili her türlü hesabı her yıl bağımsız dene-
tim şirketi tarafından denetime tabi tutulur.

Kısıtlama

MADDE 20 – (1) Birlik iştirakleri, Birlik üyeleri ile rekabet yapacak alanlarda 
faaliyet gösteremez. Seyahat acentalığı faaliyetinde bulunamaz.

(2) Birlik, iştiraklerinin ticari faaliyetleri için kefil ya da benzeri sıfatla borçla-
namaz.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 21 – (1) 15/6/1973 tarihli ve 14565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 
Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Seçimler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) (Mülga ibare: RG-23/11/2018-30604) (…) (Değişik iba-
re: RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Kurulu seçimleri, Yönetmeliğin yayım-
lanmasını takip eden üç ay içerisinde yapılır.

Borç yapılandırması

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Yönetim Kurulu birikmiş aidat borçlarını Yönetmeliğin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bir kereye mahsus olmak 
üzere yapılandırmaya yetkilidir. Yapılandırma esaslarını Yönetim Kurulu belirler. 
Yapılandırma kararının Yönetim Kurulunca açıklanmasından itibaren üç ay içeri-
sinde başvuracak üyeler yapılandırmadan yararlandırılır.
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Disiplin dosyaları

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin yayımı tarihinde kesinleşmemiş disiplin 

dosyaları işlemden kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.



Türkiye Turizm 
Tanıtım ve 

Geliştirme Ajansı 
Hakkında Kanun
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TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI 
HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası  : 7183

Kabul Tarihi   : 11/7/2019

Yayımlandığı Resmi Gazete  : Tarih: 15/07/2019 Sayı: 30832

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşması-
nı  teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potan-
siyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, 
turizm yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektö-
rünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak, destek 
ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının 
kurulması, yönetimi, denetimi, gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları 
düzenlemektir.

(2) Bu Kanun; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluşu, yöneti-
mi, denetimi, faaliyet konuları ve gelirlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Kanunda geçen;

a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Faaliyet Alanı ve Gelirler

Kuruluş

MADDE 3 – (1) Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek ve yetkileri 
kullanmak üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu Kanunda belirtilen husus-
lar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı kurulmuştur.

(2) Ajansın organları; Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kuruludur.

(3) Ajansın karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Bakanın başkan-
lığında, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısı, Ta-
nıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere 
havalimanı ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işlet-
me arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, Bakanlıktan 
turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında tem-
silini sağlamak üzere Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden ikişer üye, Ege, Kara-
deniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden birer 
üye olacak şekilde her belge bir oy yerine geçmek suretiyle kendi aralarında 
yapılacak seçim sonucunda üç yıl süreyle Yönetim Kurulunda görevlendirecek-
leri dokuz kişi ile seyahat acentası  işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı 
uyarınca kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak üzere 
toplam on beş üyeden oluşur. Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesisle-
rin temsilcilerinin seçimlerine ilişkin işlemler Ajans tarafından yürütülür.

(4) Ajansın yürütme organı İcra Kuruludur. İcra Kurulu; Tanıtma Genel Müdür-
lüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, Tanıtma Genel Müdürü, 
Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Böl-
gelerini temsil eden Yönetim Kurulu üyeleri arasından Bakan tarafından seçilen 
üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(5) Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tavsiyelerde bu-
lunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulur.  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
temsilcisi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği temsilcisi, Türkiye Otelciler Fede-
rasyonu temsilcisi, Türkiye Otelciler Birliği temsilcisi, dönüşümlü olarak görev 
yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin 
temsilcilerinden biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği temsilcisi ile Turizm 
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Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği temsilcisi ve Türkiye 
Belediyeler Birliği temsilcisi Ajansın Danışma Kurulunun doğal üyesidir.

(6) Ajansın Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görev-
leri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin 
usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(7) Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine bu görevlerinden 
dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmez.

Faaliyet alanları

MADDE 4 – (1) Ajans, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politikaları doğ-
rultusunda;

a) Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasına ve turizm olanaklarının dünyada 
tanıtılmasına ve pazarlanmasına ilişkin strateji geliştirir ve tanıtım faaliyetlerini 
yürütür.

b) Turizm sektörü ve pazarının ihtiyaçlarını ve eğilimlerini belirleyerek ilgililere 
tavsiyelerde bulunur.

c) Turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine 
kazandırılmasına, turizm yatırımlarının ve turizmin ülke ekonomisindeki payının 
artırılmasına yönelik çalışmaları yapar.

ç) Turizm sektörünün hizmet kalitesinin ve niteliğinin artırılması amacıyla ge-
rekli tüm çalışmaları yürütür.

d) Turizmin ülke ekonomisindeki payının artırılması amacıyla bu Kanunda be-
lirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere diğer her türlü faaliyet, iş ve işlemleri 
yapabilir, destek ve kaynak sağlayabilir.

(2) Ajans, faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışından hibe alabilir.

Ajansın gelirleri

MADDE 5 – (1) Ajansın gelirleri;

a) Genel bütçeden aktarılan tutarlardan,
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b) 6’ncı maddeye göre alınacak turizm paylarından,

c) Her türlü bağış ve yardımlardan,

ç) Ajansın faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden,

d) Diğer gelirlerden,

oluşur.

(2) Ajansın gelirlerinin en az yüzde seksen beşi, ülke turizminin tanıtılmasına 
yönelik faaliyetlerin, kalan kısmı ise diğer faaliyetlerin finansmanında kullanılır.

(3) Ajansın bütçesi, Ajansın yıllık program ve faaliyetleri dikkate alınarak İcra 
Kurulu tarafından bir yıllık olarak hazırlanır ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar 
Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu tarafından incelendikten sonra uy-
gun bulunan Ajansın bütçesi Bakan onayı ile yürürlüğe girer. Bütçe yılı takvim 
yılıdır, bütçe dışı harcama yapılamaz. Yönetim Kurulu yıllara sâri harcama yap-
maya yetkilidir. Ajans bütçesinde cari yıl içinde harcanmayan tutarlar bir sonraki 
yıl bütçesine devredilir.

(4) Ajans bütçesinin hazırlanması, uygulanması, harcamaların yapılması ve 
muhasebeleştirilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurumların görüşü çerçeve-
sinde Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

Turizm payı

MADDE 6 – (1) Ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin 
finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınır.

(2) Turizm payı;

a) Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,

b) Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,

c) Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından bin-
de yedi buçuk,

ç) Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,

d) Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on bin-
de yedi buçuk,
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e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler 
hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki,

oranında olmak üzere bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan 
gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikle-
ri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır. Kış, termal, sağlık, kırsal 
ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik edilmesi uygun görülen 
turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar yüzde elli indirimli 
olarak uygulanır.

(3) Turizm payı, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanu-
nuna göre vergi mükellefinin tabi olduğu vergilendirme dönemini takip eden 
ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi-
yeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek vergi 
dairesine beyan edilerek aynı ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ödenir. 
Vergi dairesi tarafından turizm payının beyan, tarh, tahakkuk ve tahsili ile red ve 
iadesinde; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 21/7/1953 tarihli ve 
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygula-
nır, tahsil edilen turizm payının yüzde beşi, genel bütçe geliri olarak ayrıldıktan 
sonra kalan kısmı emanet hesabına alınır ve en geç takip eden ayın yirminci 
günü Ajansın banka hesabına aktarılır.

(4) Ödenen turizm payı, kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri tarafın-
dan matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

(5) Bu maddenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların 
çözümünde vergi mahkemeleri yetkilidir.

(6) Turizm payına ilişkin beyannamelerin verilme sürelerini, kapsama giren-
lerin turizm türleri, vergi veya mükellefiyet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlik-
te aylık veya üç aylık dönemler hâlinde tespit etmeye, beyannamelerin; şekil, 
içerik ve eklerini belirlemeye, elektronik ortamda gönderilmesine zorunluluk 
getirmeye, yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi 
hususunda izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya veya zorunlu tutmaya ve uy-
gulamaya, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında kalan meslek mensuplarına onay-
latılmasına veya imzalatılmasına ilişkin usul ve esaslar ile turizm payının beyan 
ve ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde 
yeniden belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak Hazine ve Maliye Bakanlığı 
yetkilidir.



90

24. Olağan Genel Kurul Kılavuzu ve Seçim Mevzuatı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Denetim

MADDE 7 –  (1) Ajansın Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartla-
rı Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 
uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabidir. Ba-
ğımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
tarafından kamu yararını ilgilendiren kuruluşların denetimini yapmak üzere yet-
kilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarının en az üçünden teklif alınmak sure-
tiyle İcra Kurulu tarafından yaptırılır.

(2) Denetim sonucunda düzenlenen bağımsız denetim raporları  Sayışta-
ya gönderilir. Sayıştay, münhasıran kendisine sunulan bağımsız denetim rapor-
larını esas alarak hazırlayacağı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

Muafiyet ve istisnalar

MADDE 8 – (1) Ajans, her türlü dava ve icra işleminde teminat yatırma mükel-
lefiyetlerinden muaftır.

(2) Ajans, bu Kanun kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle düzenlenecek kâğıt-
lara ilişkin damga vergisinden muaftır.

(3) Ajans, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve bu Kanunun 
7 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü hariç 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sa-
yıştay Kanununa tabi değildir.

(4) Ajansta,  22/5/2003  tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa tabi personel is-
tihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair mevzuat 
hükümleri Ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.

Yönetmelik

MADDE 9 – (1) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili usul ve esaslar; 6 ncı mad-
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denin uygulanmasıyla ilgili olanlar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığının 
görüşü alınmak suretiyle, Bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle 
belirlenir.

Yönetim Kuruluna üye seçilmesi

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Ajansın Yönetim Kurulunda görev alması amacıyla; 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç 
olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin görevlendireceği üye ve Ba-
kanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin bulundukları coğrafi bölge bazında 
görevlendirecekleri üyelerin seçimi işlemleri, Bakanlık tarafından yürürlüğe ko-
nulan yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde Ajans tarafından yapılır. Bu seçim 
yapılıncaya kadar, Ajans Yönetim Kurulu üyeleri, havalimanı ve terminal işlet-
meleri ve Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin temsilcileri arasından 
Bakan tarafından atanır.

(2) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi aralarından ilgili mev-
zuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin yerine, bu seçim yapılıncaya ka-
dar seyahat acentası  işletme belgesi sahiplerinin arasından Bakan tarafından 
bir üye Yönetim Kuruluna atanır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Kanunun;

a) 6’ncı maddesi 1/10/2019 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.





Türkiye Turizm 
Tanıtım ve 
Geliştirme 

Ajansının Teşkilatı
ve Çalışma 

Esasları Hakkında 
Yönetmelik
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TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME 
AJANSININ TEŞKİLATI

VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kabul Tarihi   : 26/10/2019

Yayımlandığı Resmi Gazete  : Tarih: 15/07/2019 Sayı: 30930

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansının Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, 
Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim 
Kurulunun seçimle belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve 
esasları belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Yönetim 
Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki ve görevleri, Ajans yöneticisinin 
atanması, Ajansın teşkilat yapısı ve çalışması ile Yönetim Kurulunun seçimle 
belirlenecek üyelerinin seçimi işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin altıncı fıkra-
sı ile 9 uncu ve geçici 1 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
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a) Ajans: Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) Bakan Yardımcısı: Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğün-
den sorumlu Bakan Yardımcısını,

ç) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

d) Danışma Kurulu: Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek 
ve tavsiyelerde bulunmak üzere Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası 
uyarınca oluşturulan Kurulu,

e) Genel Müdür: Ajansın yöneticisini,

f) İcra Kurulu: Ajansın yürütme organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

g) Kanun: 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme 
Ajansı Hakkında Kanunu,

ğ) Yönetim Kurulu: Ajansın karar organı olan ve Kanunun 3 üncü maddesinin 
üçüncü fıkrası uyarınca oluşturulan Kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ajansın Teşkilat Yapısı

Ajansın idari ve hukuki yapısı ile çalışma ilkeleri

MADDE 4 – (1) Kanunla kurulan Ajans, Kanun ile verilen görevleri yerine getir-
mek üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, Kanunda belirtilen hususlar dışın-
da özel hukuk hükümlerine tabidir ve Ajansın merkezi İstanbul’dadır.

(2) Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştirakleri ile havalimanı ve terminal 
işletmelerinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere, Yönetim Ku-
rulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün eşleri, üçüncü 
dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları, evlatlıkları, evlat 
edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şirketlerine Ajansın asli faaliyetleri 
kapsamında iş verilemez.
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Ajansın organ ve birimleri

MADDE 5 – (1) Ajansın organ ve birimleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu.

b) İcra Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

ç) Ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimleri.

Seçimle belirlenen kurul üyelerinin genel nitelikleri

MADDE 6 – (1) Yönetim Kurulunun Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının 
(a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işletmeleri temsilen seçimle belirlenecek 
üyeleri ile Danışma Kurulu üyelerinde;

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

b) Ticari itibara sahip olması,

c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel kişiliğin iflas 
başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olunmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü madde-
sinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş 
yıl veya daha fazla süreyle ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Dev-
let sırlarına karşı suçlar ve casusluk, basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, 
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye 
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı 
değerlerini aklama, kaçakçılık veya vergi kaçakçılığı suçlarından hapis cezasına 
mahkûm olmaması,

d) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Emniyet Genel Mü-
dürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu Millî 
İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve 
tüzel kişilerden olmaması,

şartları aranır.
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Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 7 – (1) Yönetim Kurulu, Bakanlıkça belirlenen turizm strateji ve politi-
kaları doğrultusunda aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan Ajansın faaliyet alanları kapsamında 
tüm iş ve işlemlere yönelik kararlar almak.

b) Ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve 
diğer işlemleri karara bağlamak, Ajans bütçesini Bakan onayına sunmak.

c) Genel Müdürü atamak ve personel istihdamına ilişkin hususlar ile personel-
de aranacak şartlara ilişkin karar almak.

ç) Genel Müdürün görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirlemek.

d) Ajansın faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan altı aylık ara rapor ile yıllık 
faaliyet raporunu onaylamak ve bir örneğini Bakanlığa göndermek.

Yönetim Kurulunun çalışma esasları

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, en az üç ayda bir 
kez olmak üzere ve en az dokuz üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katı-
lanların salt çoğunluğuyla alır. Yönetim Kurulu, Bakanın başkanlığında topla-
nır. Bakanın katılamadığı toplantılara Bakan Yardımcısı başkanlık eder. Toplantı 
gündemi, yeri ve zamanı Başkan tarafından belirlenir ve toplantı tarihinden en 
az on beş gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az beş üyenin teklifi ile top-
lantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalarda çekimser kalınamaz. Oy-
ların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Muhalif kalan üye, 
karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır.

İcra Kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) İcra Kurulu aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle görev-
lidir:

a) Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve iş-
lemleri yürütmek.

b) Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak Bakanlık ile Ajans arasında gerekli koor-
dinasyonu sağlamak.
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c) Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlamak, yıllara sari harcama yapı-
lacak proje ve diğer işlemleri belirlemek, bunları Yönetim Kurulunun onayına 
sunmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.

ç) Ajansın denetimini Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ba-
ğımsız denetim kuruluşuna yaptırmak.

İcra Kurulunun çalışma esasları

MADDE 10 –  (1) İcra Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine, ayda en az iki kez 
olmak üzere ve en az üç üyenin katılımıyla toplanır ve kararlarını katılanların 
salt çoğunluğu ile alır. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır. 
Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Bakanlık Tanıtma Genel Müdürü 
başkanlık eder. Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Bakan Yardımcısı tarafından 
belirlenir ve toplantı tarihinden en az beş günü öncesinde tüm üyelere bildirilir. 
En az iki üyenin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir. Oylamalar-
da çekimser kalınamaz. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün 
sayılır. Muhalif kalan üye, karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak 
zorundadır.

Genel Müdür

MADDE 11 – (1) Genel Müdür olarak atanacaklarda 6 ncı maddede belirtilen 
genel şartlar ile Yönetim Kurulunca belirlenecek özel şartlar aranır.

(2) Genel Müdürün görevi şunlardır:

a) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını 
sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna 
rapor sunmak.

b) Hizmet birimleri ve Ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluş-
lar ile koordinasyonu sağlamak.

c) Ajansın, turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler-
le ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek.

ç) Ajansın yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanı-
tım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla Bakanlıkla iş birliği halin-
de ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak 
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ve başta Bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek.

d) Ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek.

e) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş 
ve işlemleri yürütmek.

Danışma Kurulunun oluşumu

MADDE 12 –  (1) Danışma Kurulunun üyeleri; Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliğini temsilen Birlik Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğini temsilen 
Birlik Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen Federasyon Başka-
nı, Türkiye Otelciler Birliğini temsilen Birlik Başkanı, dönüşümlü olarak görev 
yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin 
birini temsilen Dernek Başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneğini temsilen 
Dernek Başkanı ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Der-
neğini temsilen Dernek Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Birlik 
Başkanıdır.

(2) Danışma Kurulu; bu üyeler ile Bakan tarafından görevlendirilen diğer üye-
ler arasından Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen görevleri ye-
rine getirmek üzere bir Başkan, Başkanın bulunmadığı hallerde görev yapmak 
üzere bir Başkan vekili seçer.

(3) Bakan tarafından görevlendirilenler hariç olmak üzere Danışma Kurulu 
üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık 
veya engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, 6 ncı maddede belirtilen atanması 
için gerekli şartları taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilen ya da bir 
yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki toplantıya katılmayan üyelerin görevleri Da-
nışma Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Danışma Kurulunun görevleri ve çalışma esasları

MADDE 13 –  (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danış-
manlık eder ve tavsiyelerde bulunur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az dört kez olmak üzere gerekli görülen hallerde 
Kurul Başkanının çağrısı ile toplanır.

(3) Toplantı gündemi, yeri ve zamanı Kurul Başkanı tarafından belirlenir ve 
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toplantı tarihinden en az on gün öncesinde tüm üyelere bildirilir. En az iki üye-
nin teklifi ile toplantıya gündem maddesi ilave edilebilir.

(4) Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği dü-
şünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilir veya 
görüşleri alınabilir.

(5) Danışma Kurulu, en az beş üyenin katılımı ile toplanır ve tavsiye kararlarını 
çoğunlukla alır. Kararlar gerekçeli olarak yazılır.

(6) Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri kendi sorumluluğu altında ta-
rafsız ve bağımsız olarak yerine getirir. Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma 
Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilemez. Ajansın 
diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette 
Danışma Kuruluna devredilemez. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve 
İcra Kurulu üyeliği birleşemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

Coğrafi bölge bazında temsil edilecek üyelerin belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu üye seçimlerine seçmen sıfatıyla iştirak ede-
bilmek için, Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde 
belirtilen işletmelerin yetkili temsilcisi olunması şartı aranır.

(2) Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları coğrafi böl-
ge bazında temsilini sağlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olacak adaylarda, 6 
ncı maddede belirtilenlere ilave olarak;

a) Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belir-
tilen Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tesislerin yetkili temsilcisi olunması,

b) Her bir adayın bölgedeki Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli konaklama 
işletmelerinin yatak sayısının toplamda en az onda biri oranına sahip işletmeler 
tarafından aday olarak gösterilmesi,

c) Daha önce Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmemiş olunması,

ç) Turizm payı borcunun bulunmaması,

şartları aranır.



102

24. Olağan Genel Kurul Kılavuzu ve Seçim Mevzuatı

Havalimanı ve terminal işletmeleri temsili

MADDE 15 –  (1) Ajans tarafından; Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işlet-
melerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki işletme arasından her üç yılda bir 
sırayla bildirilecek temsilci Kurulda üye olarak görevlendirilir. En yüksek ciroya 
sahip olsa dahi aynı işletmeden iki dönem üst üste üye görevlendirilemez.

(2) Türkiye’de birden fazla havalimanı ve/veya terminal işletmesi bulunan 
gruplar/şirketler için cironun tespitinde; Türkiye’de işlettikleri havalimanı ve/
veya terminal işletmelerinin toplam cirosu dikkate alınır.

(3) Yönetim Kurulunda üye olarak görevlendirilecek havalimanı ve terminal 
işletmeleri temsilcilerinde 6’ncı maddede belirtilen genel şartlar aranır.

Seyahat acentalarının temsili

MADDE 16 –  (1) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi arala-
rından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin seçimi işlemleri, 
mevzuatında belirlenen sürede ve başkanlık seçimiyle eşzamanlı olarak yapılır.

Yönetim Kurulu üyeliği ile bağdaşmayan görevler

MADDE 17 – (1) 14’üncü, 15’inci ve 16’ncı maddeler uyarınca aday olabilecek 
kişiler bu maddelerden sadece biri için Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olabilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden kamu görevine atanan, milletvekili veya be-
lediye başkanı olarak seçilen kişilerin Kurul üyelikleri kendiliğinden sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları

Görev süresi ve seçim zamanı

MADDE 18 – (1) Seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere Yönetim Ku-
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rulu üyelerinden seçim ile belirlenenlerin görev süresi üç yıldır. Bu süre, seçim-
lerin yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanır. Yeni üye göreve 
başlayıncaya kadar eski üye görevine devam eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi işlemleri, görev süresinin sona ereceği 
yılın Eylül ayında başlar, en geç aralık ayının sonuna kadar bitirilir.

Seçim usul ve esasları

MADDE 19 – (1) Seçimler, elektronik ortamda Ajans bünyesinde yer alan veri 
tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren gün-
cel listeler esas alınarak ve Bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılır.

(2) İcra Kurulu tarafından, seçim işlemlerini yürütmek üzere Ajans personeli 
arasından bir başkan ile iki üyeden oluşan ve bölgeler bazında faaliyet göste-
ren Seçim Sandık Kurulları oluşturulur ve bunların yedek üyeleri de belirlenir.

(3) Seçim Sandık Kurulu; seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile 
görevlidir, görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam 
eder.

(4) İcra Kurulu; en az iki ay önceden seçimin yapılacağı yer ve tarihi, tirajı elli 
bin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan iki gazetede ve Ajansın 
internet sayfasında ilan etmek suretiyle seçim çağrısını yapar. Ajansın internet 
sayfasında ayrıca, veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip 
olanları gösteren güncel listeler de on beş gün boyunca duyurulur. İlan süresi 
içinde bu listelere yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç 
on gün içinde karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir ve ilgilisine 
bildirilir. Kesinleşen listeler, seçim tarihi, süresi ve seçime ilişkin diğer hususlar 
onaylanarak Ajansın internet sayfasında duyurulur. İcra Kurulu, seçime ilişkin 
çağrıyı ayrıca Bakanlığa bildirir.

(5) Seçime ilişkin duyuru veya itiraz edilmişse itiraz sonucunda verilen karar 
üzerine yapılan duyuru tarihinden itibaren on beş gün içinde adaylık başvuru-
ları alınır, bu süre sonunda kesinleşen aday listeleri Ajansın internet sayfasında 
ilan edilir.

(6) Seçim tarihinden üç ay önce temsilcisi seçme ve/veya seçilme yeterliliği-
ne sahip işletmelerde birleştirme, ayırma ve devir gibi hukuki statü değişiklikleri 
seçim listelerinin oluşturulmasında dikkate alınmaz.

(7) Seçim gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılır. İlgili bölgede faaliyet 
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gösteren Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislere her belge için bir oy 
hakkı verilir. Oylar ilan edilen gün ve saatte belirlenen yerlerde, Seçim Sandık 
Kurulunun huzurunda sandığa atılmak suretiyle kullanılır. Danışma Kurulunda 
üye olarak temsilcisi bulunan Birlik, Federasyon ve Derneklerin her biri seçim 
süresince bir müşahit bulundurabilir.

(8) Yapılacak seçim sonucunda en fazla oy alan aday Yönetim Kurulu üyesi 
olarak belirlenir. Yönetim Kurulu üyesi seçiminde oyların eşit çıkması halinde en 
çok oy alan iki aday arasında, aynı usulle ikinci tur seçimi yapılır. İkinci turda da 
oyların eşit çıkması halinde Yönetim Kurulu üyesi kura usulüyle belirlenir. Seçim 
süresinin sonunda seçim sonuçları bir tutanağa bağlanır ve Ajansın internet 
sayfasında ilan edilir. Seçime itiraz süresi, seçim sonuçlarının ilanından itibaren 
bir gündür. Seçime yapılacak itirazlar, Bakanlık tarafından incelenir ve en geç 
on gün içinde karara bağlanır. Bakanlığın kararı kesindir.

(9) Seçildikleri kesinleşenlere, İcra Kurulu tarafından durum bir yazıyla derhal 
bildirilir ve ayrıca internet sayfasında duyurulur.

(10) Görev süreleri dolmadan Yönetim Kurulunun seçimle belirlenen üyeleri-
nin herhangi bir nedenle görevlerine son verilemez. Ancak, ağır hastalık veya 
engellilik nedeniyle iş göremeyeceği, seçilmesi için gerekli şartları taşımadığı 
veya kaybettiği tespit edilen ya da bir yıl içerisinde mazeretsiz olarak iki top-
lantıya katılmayan üyelerin görevlerine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu 
şekilde görevine son verilen veya istifası Yönetim Kurulunca kabul edilen üye 
yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından bir ay içeri-
sinde seçildiği bölgeye göre ikinci en yüksek oyu alan kişi üye olarak görev-
lendirilir.

Seçimlerin iptali ve yenilenmesi

MADDE 20 –  (1) Yönetim Kurulu tarafından; herhangi bir sebeple seçimin 
durdurulmasına veya seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya 
mevzuata aykırı uygulamanın tespiti sebebiyle seçimlerin iptaline karar veril-
mesi halinde, durdurulmasına veya iptaline karar verilen seçimin, bir aydan az, 
iki aydan fazla olmamak üzere yenileneceği tarih tespit edilerek, seçimler ye-
nilenir. Bu durumda mevcut Yönetim Kurulu üyeleri görevlerine devam eder.

Siyasi propaganda yasağı

MADDE 21 – (1) Seçimde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları 
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aday gösteremezler, belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamaz-
lar ve propaganda yapamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel istihdamı

MADDE 22 – (1) Ajansta, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi 
personel istihdam edilir. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına ve 
geçici personel görevlendirilmesine dair mevzuat hükümleri Ajans tarafından 
istihdam edilecek personel hakkında uygulanmaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 –  (1) Ajansın seçimle belirlenecek Yönetim Kurulu üye-
lerinin ilk seçim işlemleri, 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanır ve bu üyeler 
1/1/2020 tarihi itibarıyla görevine başlar.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 





 Esnaf ve 
Sanatkârlar 

Meslek Kuruluşları 
Kanunu
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ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI 
KANUNU

Kanun Numarası                  : 5362

Kabul Tarihi           : 7/6/2005

Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 21/6/2005       Sayı : 25852

Yayımlandığı Düstur          : Tertip: 5         Cilt: 44

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ortak Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantıları,

Seçimler ve Yasaklar

 Genel kurul toplantıları ve çağrı 

 MADDE 42- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel ku-
rul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, dört yılda bir 
olmak üzere; 

 a) Oda genel kurulları ocak, şubat ve mart aylarında, 

 b) Birlik genel kurulları mayıs ayında, 

 c) Federasyon genel kurulları haziran ayında, 

 d) Konfederasyon genel kurulu eylül ayında, 

 Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır.  

 Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkârlar mes-
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lek kuruluşlarının genel kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu birlik, birlik ve 
federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından gö-
revlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonra-
ki iki ay içinde genel kurul yapılır. 

 Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az 
on beş gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-es-
naf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce 
mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan 
yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel ku-
rul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Genel 
kurula sunulacak raporlar toplantıdan on beş gün önce ilgili esnaf ve sanatkâr 
meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasından 
üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık 
tutulur. Genel kurul toplantısından bir üst kuruluş yazılı olarak on beş gün önce 
haberdar edilir. 

 Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır. 

 Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını kuruluş 
tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar. 

 Olağan toplantı gündemi 

 MADDE 43- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan genel ku-
rulu, her kuruluşun ana sözleşmesine uygun olarak düzenlenecek aşağıdaki 
ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek diğer gündem maddeleriyle toplanır. 
Gündem maddeleri ayrı ayrı görüşülür.  

 a) Açılış. 

 b) Başkanlık divanının teşekkülü. 

 c) Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması. 

 d) Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi. 

 e) Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi. 

 f) Denetim kurulu raporunun okunması ve müzakeresi. 

 g) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 
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 h) Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi. 

 ı) Yönetim kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası. 

 j) Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eği-
tim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü 
veya reddi. 

 k) Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tes-
pit edilmesi. 

 l) Dilek ve temenniler. 

 m) Seçimler. 

 n) Kapanış. 

 Gündemde yer almayan konular, toplantıda hazır bulunan genel kurul 
üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama sonucuna göre, Ba-
kanlık tarafından görüşülmesi istenen hususlar ise doğrudan gündeme alınır. 
Ana sözleşme değişikliği ve fesih hususu, ilan edilen gündemde yer almadıkça 
genel kurul üyelerinin teklifi olsa dahi görüşülemez. 

 Olağanüstü genel kurul toplantıları 

 MADDE 44- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurulları; 

 a) Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yönetim ku-
rulu tarafından, 

 b) Genel kurul üyelerinin dörtte birinin noterce tasdik edilmiş imzası ile 
düzenlenecek tutanak ve gündemle noter kanalıyla yapılacak başvuru üzerine, 
alınacak kararla yönetim kurulu tarafından, 

 c) Denetim kurulu tarafından, 

 d) Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından, 

 Olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Toplantı, çağrısında belirlenen gün-
demle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen gündem dışında görüşme 
yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç, yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı 
hazırlık çalışmaları yönetim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi 
yerine getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalış-
malarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık tarafından belirlenir. 
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 Genel kurul toplantıları ve çoğunluk 

 MADDE 45- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul top-
lantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazlasının toplantıya 
iştirak etmesi şarttır. 

 Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul toplantı-
sı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre odalarda beş, 
diğerlerinde iki günden az olamaz. Bu durum iki genel kurul üyesi ve Bakanlık 
temsilcisi veya hükümet komiseri tarafından düzenlenecek bir tutanakla tespit 
olunur. 

 İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise yeni-
den ilan yapılmaz. İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda, yönetim kurulu 
ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katından az olamaz. Diğer esnaf 
ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygu-
lanır. 

 Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu 
ile alınır. Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için genel kurul üyelerinin 
üçte ikisinin, ana sözleşme değişikliği için ise genel kurul üyelerinin yarısından 
fazlasının kararı zorunludur. 

 Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi 

 MADDE 46- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul top-
lantılarına katılan genel kurul üyeleri; adı, soyadı, baba adı, doğum yeri ve tari-
hi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, esnaf ve sanatkârlar sicil numarası ile 
temsilcisi oldukları meslek kuruluşlarının isimlerini gösterecek şekilde, esnaf ve 
sanatkârlar meslek kuruluşlarının Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından 
alacakları listedeki yerlerini kimlik göstermek ve imza etmek suretiyle genel 
kurula katılırlar. Genel kurulda delegeler ve misafirler ayrı yerlerde otururlar. 
Güvenliğin temini bakımından Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tara-
fından gerek görülürse genel kurul toplantısına misafir alınmaz. 

 Genel kurul üyelerinin toplantıya bizzat katılmaları gerekli olup, vekâlet 
kabul edilmez. Genel kurul üyelerinden birden fazla temsil hakkı olanların, her 
temsil hakları için ayrı oy hakkı vardır. 

 Genel kurul toplantısına katılacakların listesi ve diğer genel kurul evrakı, 
genel kurul divan başkanı ve divan üyeleri ile Bakanlık temsilcisi veya hükümet 
komiseri tarafından imza olunur. 
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 Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri 

 MADDE 47- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul top-
lantılarının geçerli olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komise-
rinin toplantı süresince bulunması ve kapanışa kadar toplantıya nezareti zo-
runludur. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, toplantının mevzuat, ana 
sözleşmeleri ve gündem esasları içinde yapılmasını temin ve denetlemekle 
görevlidir. 

 Görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin im-
zasını taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tutanaklar ve 
dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmez. 

 Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlık veya bu konuda yet-
kilendirilen mülki idare amiri tarafından görevlendirilir. Toplantıdan en az on beş 
gün evvel Bakanlık veya yetkilendirilen mülki idare amirliğine müracaatla top-
lantı yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi veya 
hükümet komiseri görevlendirilmesinin talep edilmesi lazımdır. Toplantı başla-
madan evvel çağrının usulüne uygun olarak yapıldığı, genel kurul toplantısına 
katılacaklar listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından alındığı ve 
çoğunluğun tamam olduğu Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafın-
dan incelenip tespit edilerek görüşmelere başlanmasına izin verilir. 

 Ancak, usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlendirme 
yapıldığı halde, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri toplantıya katılmaz 
ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlık temsilcisi veya hükümet komi-
seri yine gelmezse bir saat sonra toplantıya başlanır. 

 Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcileri veya 
hükümet komiserlerinin Bakanlık tarafından belirlenecek zaruri masraf ve üc-
retleri, genel kurulu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu tarafın-
dan ödenir. 

 Başkanlık divanı 

 MADDE 48- Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin toplantıyı 
açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafından, genel kurul üye-
leri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş temsilciler arasından genel kurulu, 
belirlenen ve oylanacak gündeme göre sevk ve idare ile görevli bir başkan, 
bir başkan vekili ve üç kâtip üye açık oyla, ya da toplantıya katılan genel kurul 
üyelerinin beşte birinin yazılı teklifi halinde, gizli oy açık tasnifle seçilir. 
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 Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri 

 MADDE 49- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organ seçimleri 
ile yönetim kurulu başkanlarının seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde 
gizli oyla ve açık tasnifle yapılır. 

 Seçim yapılacak genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce, genel 
kurul üyelerini gösteren Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından hazırlan-
mış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, toplantının gündemi, yeri, günü, 
saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hu-
susları belirleyen bir yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu baş-
kanlığına verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, 
Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

 Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yapmak 
suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime katılacak genel ku-
rul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları onaylar, onaylanan liste ile top-
lantıya ilişkin diğer hususlar seçim kurulu ile ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek 
kuruluşunun merkezinde ve genel kurulun yapılacağı yerde asılmak suretiyle, 
ayrıca Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yedi gün süre ile ilan edilir. 

 Yedi günlük ilan süresi içinde listeye yapılacak itirazlar hâkim tarafından 
incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara bağlanır. 

 Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onayla-
narak ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir. 

 Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri arasın-
dan bir başkan ile iki üyeden oluşan bir seçim sandık kurulu atar. Aynı şekilde 
ayrıca üç yedek üye de belirler. Seçim sandık kurulu başkanının yokluğunda 
kurula en yaşlı üye başkanlık eder.

 Seçim sandık kurulu, seçimlerin Kanunun öngördüğü esaslara göre yürü-
tülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu işlemler bitince-
ye kadar aralıksız olarak devam eder. 

 Bin kişiden fazla üyesi bulunan genel kurullarda her bin kişi için bir oy 
sandığı bulunur ve her seçim sandığı için ayrı bir kurul oluşturulur. İki yüze ka-
dar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. Sandıkların konacağı 
yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçimlerde kullanılacak araç ve gereçler, se-
çim kurulundan sağlanır. 

 Oy verme işlemi genel kurul görüşmelerinden sonra başlar ve saat 
17:00’ye kadar, gizli oy açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim süresi sona 
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erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen üyeler de oylarını 
kullanırlar. Listede adı yazılı bulunmayan üye oy kullanamaz. Oylar oy verenin 
kimliğinin resmî bir kuruluşça verilen belge ile kanıtlanmasından ve listedeki 
isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, asıl ve yedek 
üyeler belirtilerek her türlü şekilde düzenlenen oy pusulalarının, üzerinde ilçe 
seçim kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı tara-
fından verilecek zarflara konulmak suretiyle kullanılır. Bunların dışındaki zarflara 
konulan oylar geçersiz sayılır. Adaylar asıl ve yedek üye olarak liste halinde 
seçime girerlerse, tasnif sonunda en fazla oy alan listedeki asıl adaylar asıl, ye-
dek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre 
üyeler sıralanır. 

 Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde elektro-
nik ortamda gerçekleştirilebilir. 

 Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip sandık 
kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık bulunması 
halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanılan oylar hâkim tarafından bir-
leştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde asılmak ve ilgili meslek kuru-
luşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr sayfasında yayınlanmak suretiyle geçici 
seçim sonuçları ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği 
ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir. 
Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden 
itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazlar hâkim tarafından 
aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. İtiraz süresinin geçmesi ve 
itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki hükümlere 
göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst kuruluşlara ve Bakanlığa 
bildirilir. 

 Hâkim, herhangi bir sebeple seçimi durdurduğu veyahut seçim sonuçla-
rını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle 
seçimlerin iptaline karar verdiği takdirde, ilgililer bu karara, tebliğ tarihinden 
itibaren üç iş günü içinde il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İl seçim kurulu en 
geç iki iş günü içinde itirazı inceler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararı-
nın kesinleşmesi üzerine hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde 
olmamak üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve 
Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim işlemleri bu 
madde ile Kanunun öngördüğü diğer hükümlere uygun olarak yürütülür. 

 Seçimlerin tamamının iptali halinde seçimler yenileninceye kadar geçen 
sürede yönetim kurulu görevini yapmak üzere odalara birlik, birlik ve federas-
yonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise Bakanlık tarafından, genel kurul 
üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır.
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 İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile üye-
lerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üzerinden ücret ödenir. Bu ve 
diğer seçim giderleri genel kurulu yapan esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu 
tarafından karşılanır.  

 Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suç-
lar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

 Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihleri, Cumhurbaşka-
nı tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir.

 Seçilme şartları 

 MADDE 50- Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluş-
larına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurullarına üye olarak 
seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır: 

 a) Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı 
takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; Konfederasyon 
denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçilecekler için dört yıllık yüksek okul me-
zunu ve denetim formasyonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise 
mezunu olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu olmak. 

 b) Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni kuru-
lan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen çalışıyor bulunmak. 

 c) (Değişik, birleştirilen (c) ve (d) bentleri: 23/1/2008-5728/573 md.) 
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; 
kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin 
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, 
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullan-
ma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan 
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya 
haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.

 Seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanlar 
ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybedenlerin üyelikleri ken-
diliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düşmesi ve en fazla oy alan yedek 
üyeden başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler 
yönetim kurulunca yerine getirilir. 
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 Organlarda görev alma yasağı 

 MADDE 51- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim ve disip-
lin kurulu üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim kurulunda görev almaları 
yasak olduğu gibi, bu kişilerin eşleri, üstsoy, altsoy ve ikinci derecedeki kan 
hısımlarının da aynı dönemde, bu kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin kurul-
larında görev almaları yasaktır. 

 Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla odaya 
kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim veya denetim ku-
rulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden fazla yetkili organ üyeliği 
görevi alamazlar. 

 Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde 
yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanat-
kârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla 
ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden zi-
yade üyelik bulunduramazlar. Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı olamaz. 

 Amaç dışı faaliyet yasağı 

 MADDE 52- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş amaçları 
dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Kuruluş amaçları dışında faaliyet 
gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini Bakanlığın uyarısına rağ-
men yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının sorumlu 
organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine 
Bakanlığın veya bu kuruluşların bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının 
istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince karar verilir. Yargılama, 
basit yargılama usulüne göre yapılır ve en geç iki ay içinde sonuçlandırılır. 

 Görevlerine son verilen organların yerine, bu Kanundaki usul ve esaslara 
göre, en geç bir ay içinde yapılacak genel kurul ile yenileri seçilir. Yeni seçilen-
ler eskilerin süresini tamamlar. Görevlerine son verilen organ üyelerinin cezai 
sorumlulukları saklıdır. Bu organların yukarıdaki hükümler gereğince görevle-
rine son verilmesine neden olan ve mahkeme kararında belirtilen tasarrufları 
hükümsüzdür. 

 Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, millî güvenliğin, kamu düzeni-
nin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın ge-
rektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, valilik tarafından faaliyetten men 
edilebilir. Faaliyetten men kararı, yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına 
sunulur. Hâkim, kararını kırk sekiz saat içinde açıklar. Aksi halde bu idari karar 
kendiliğinden yürürlükten kalkar. 





Müdürler Kurulu 
Kararı, İmza Sirküleri, 

Dilekçe ve Pusula 
Örnekleri
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……………………….. ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

  

KARAR METNİ ÖRNEĞİ

Karar Tarihi   : …..

Karar Sayısı   : ….. 

Toplantıya Katılanlar  : 1- Yönetim Kurulu Üyesi …………..

     2- Yönetim Kurulu Üyesi ………… 

Toplantı Gündemi : 

1- Yönetim Kurulu ……../……../2019 tarihinde şirket merkezinde 
toplandı. 

2- Şirketimizin sahibi olduğu …………………..  unvanlı seyahat acen-
tası adına,  30/11/2019 ve 01/12/2019 tarihlerinde gerçekleştirile-
cek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 24’üncü Olağan 
Genel Kurul toplantısında oy kullanmaya, T.C. Beşiktaş İlçe Seçim 
Kurulu’nun tüm iş ve işlemlerini yürüteceği seçimlerde de seçme 
ve seçilme hakkını kullanmaya şirketimiz müşterek yetkililerinden 
………………………………….. T.C. kimlik numaralı ……………………………… ‘nın 
yetkili kılınmasına, şirketimizi bu hususta temsil ve ilzam etmesine 
karar verildi.  

YÖNETİM KURULU BAŞKANI       YÖNETİM KURULU ÜYES
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……………………….. LİMİTED ŞİRKETİ

MÜDÜRLER KURULU KARARI

  

KARAR METNİ ÖRNEĞİ

Karar Tarihi   : …..

Karar Sayısı   : ….. 

Toplantıya Katılanlar  : 1- Şirket Müdürü …………..

     2- Şirket Müdürü ………… 

Toplantı Gündemi : 

1- Şirket Müdürler Kurulu ……../……../2019 tarihinde şirket merke-
zinde toplandı. 

2- Şirketimizin sahibi olduğu …………………..  unvanlı seyahat acen-
tası adına, 30/11/2019 ve 01/12/2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek 
olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 24’üncü Olağan Genel 
Kurul toplantısında oy kullanmaya, T.C. Beşiktaş İlçe Seçim Kuru-
lu’nun tüm iş ve işlemlerini yürüteceği seçimlerde de seçme ve 
seçilme hakkını kullanmaya şirketimiz müşterek yetkililerinden 
………………………………….. T.C. kimlik numaralı ……………………………… ‘nın 
yetkili kılınmasına, şirketimizi bu hususta temsil ve ilzam etmesine 
karar verildi.  

MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI   MÜDÜR
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TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)

24. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına

…11.2019 tarihinde düzenlenecek olan TÜRSAB 24. Olağan Ge-
nel Kurulu seçimlerinde, TÜRSAB Yönetim, Denetim ve Disiplin 
Kuruları için Ek’te bildirilen asil ve yedek üyeleri gösteren liste ile 
adaylık irademizi bildiririz.

Gereğini arz ederim.

   ........…… Seyahat Acentası Yetkilisi 

    …………………….............

(ASİL VE YEDEK TÜM ADAYLARIN İMZALARINI İÇERMELİDİR.)
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 İMZA SİRKÜLERİ

ÜNVANI : ……………………………… LTD. ŞTİ 

ADRES : ……………………….

YETKİLİLER : ……………………..T.C, …..……………..T.C  

TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜŞTEREK / ………… TARİHİNE KADAR; 

TİCARET SİCİL ADI - NO : …………….. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ - …...…… 

VERGİ DAİRESİ - NO : ……………… - …………….

Yukarıda adresi yazılı …………………………………….….. ünvanlı şirketin ……....…. 
Ticaret Sicili Memurluğundan ………….........… tarihinde tescil ve ilan olan 
……………………………..’nin …………….……. Noterliği …………….. tarih ve ……… yevmiye 
no ile onaylı …………. tarihli …… (…………….) kararına göre; …………………………………..
no.lu olağan/olağanüstü toplantı kararının ....... maddesindeki konularda faaliyet 
göstermek üzere ………………………….. adresinde bir şirket açılmasına, Açılacak bu 
şirketin unvanının …………………. olmasına, şirketin …………. ve faaliyet konusunun 
………………………………. faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasına yönelik olarak ……… fa-
aliyetleri yapmak ve bu faaliyetlere destek veren yardımcı hizmetleri ve ürünleri 
üretmek pazarlamak üretilmiş ürünlerin temsilciliğini yapmak olmasına, ……..  kod 
ile ticaret sicilde tescil edilmesine, ……………………. merkezinden herhangi bir sermaye 
tahsis edilmesine gerek olmadığına kuruluş masrafları dahil diğer tüm masrafların 
merkezden karşılanmasına, Vaki ………………. resmi dairelerde bankalarda, kamu ku-
rum ve kuruluşlarda ahzu kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere İKİ (2) YIL Süre 
ile ……………… T.C. Kimlik Nolu …………………. ve ……………. T.C. Kimlik Nolu ……………….’ın 
………………………….unvanı veya kaşesi altında MÜŞTEREKEN temsil ve ilzam etmek 
üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verildi denildiğinden, ………. unvanı al-
tında kullanacağım aşağıda örnekleri bulunan imzamın onaylanmasını talep ederim. 
………………………………………………… ADINA 

TEMSİLEN (Yetkili Müdür ) ………………….. 

İMZA                                İMZA                                İMZA

(Yetkili Müdür) ……………………… 

İMZA                                İMZA                                İMZA
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 İMZA SİRKÜLERİ

ÜNVANI : ……………………………… LTD. ŞTİ 

ADRES : ……………………….

YETKİLİLER : ……………………..T.C, …..……………..T.C  

TEMSİL ŞEKLİ / SÜRESİ : MÜŞTEREK / ………… TARİHİNE KADAR; 

TİCARET SİCİL ADI - NO : …………….. TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ - …...…… 

VERGİ DAİRESİ - NO : ……………… - …………….

  Yukarıda adresi yazılı ……………………………………….. ünvanlı şirketin ………. Ticaret Si-
cili Memurluğundan …………… tarihinde tescil ve ilan olan ……………………………..’nin 
…………………. Noterliği …………….. tarih ve ……… yevmiye no ile onaylı …………. 
tarihli …… (…………….) kararına göre;             …………………………………..no.lu olağan/
olağanüstü toplantı kararının ... maddesindeki konularda faaliyet göstermek üzere 
………………………….. adresinde bir şirket açılmasına, Açılacak bu şirketin unvanının 
…………………. olmasına, şirketin …………. ve faaliyet konusunun ………………………………. 
faaliyetlerin en iyi şekilde yapılmasına yönelik olarak ……… faaliyetleri yapmak ve 
bu faaliyetlere destek veren yardımcı hizmetleri ve ürünleri üretmek pazarlamak 
üretilmiş ürünlerin temsilciliğini yapmak olmasına, ……..  kod ile ticaret sicilde tescil 
edilmesine,  ……………………. merkezinden herhangi bir sermaye tahsis edilmesine 
gerek olmadığına kuruluş masrafları dahil diğer tüm masrafların merkezden kar-
şılanmasına,  Vaki ………………. resmi dairelerde bankalarda, kamu kurum ve kuru-
luşlarda ahzu kabza, her türlü işlemleri yapmak üzere İKİ (2) YIL Süre ile ……………… 
T.C. Kimlik Nolu ………………….……………. şahsın……………………………..unvanı veya kaşesi 
altında MÜNFERİDEN temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmasına oy birliği ile 
karar verildi denildiğinden, iktisadi işletme unvanı altında kullanacağım aşağıda 
örnekleri bulunan imzamın onaylanmasını talep ederim. 
………………………………………………… ADINA 

TEMSİLEN (Yetkili Müdür ) ………………….. 

İMZA                                İMZA                                İMZA
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ÖRNEK OY PUSULASI

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU ADAYLARI

ASİL ÜYELİK İÇİN YEDEK ÜYELİK İÇİN

 
Seyahat 
Acentası 
Unvanı

Yetkilinin Adı 
Soyadı

 
Seyahat 
Acentası 
Unvanı

Yetkilinin Adı 
Soyadı

Başkan     Üye    

Asil Üye     Üye    

Asil Üye     Üye    

Asil Üye     Üye    

Asil Üye     Üye    

Asil Üye     Üye  

Asil Üye Üye

Asil Üye Üye

Asil Üye Üye

DENETİM KURULU ADAYLARI

Asil Üye Üye

Asil Üye Üye

Asil Üye Üye

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

Asil Üye Üye

Asil Üye Üye

Asil Üye Üye

***İŞ BU ÖRNEK PUSULA, TASLAK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.



NOT



NOT



NOT



NOT





Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
Dikilitaş Mah. Aşık Kerem Sk. No:40 Beşiktaş - İstanbul
Tel: (0.212) 259 84 04 Faks: (0.212) 259 06 56
www.tursab.org.tr
tursab@tursab.org.t r


