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TÜRSAB ARAÇ PLAKASI (PLAKA) TALEP VE TAAHHÜTNAMESİ 
 
 
Plaka talep eden seyahat acentası; 

Unvanı: 

İşletme Belge Numarası: 

Şirket Adı: 

Başvuru Tarihi: 

 

Yukarıda bilgileri yer alan seyahat acentamız için 2022 yılı içerisinde kullanılmak üzere 
……….. adet TÜRSAB araç plakası verilmesini talep ederim.     
     
 

Plakaların seyahat acentası tarafından bizzat kullanılacağını, tahsis amacı dışında 

veya haksız rekabet kurallarına aykırı olarak kullanılmayacağını, plakanın ilgili olduğu yıla ait 

plaka bedelini ödedikten sonra yenisiyle değiştirilebileceğini, her türlü aksi tutumun Seyahat 

Acentacılığı Meslek İlkelerine aykırılık teşkil edeceğini, QR kare kodunu içeren plakanın farklı 

sistem ve teknolojilerle entegrasyonlar ve bilgi paylaşımları ile TÜRSAB bünyesindeki her türlü 

kullanımı için seyahat acentasına ve faaliyetlerine ilişkin bilgilere erişilebilmesini ve ilgili 

verilerin kayıt altına alınabilmesini, Plaka kullanılarak gerçekleştirilen tur, paket tur ve transfer 

faaliyetleri süresiyle sınırlı olarak kare kodun dijital ortamda açık tutulacağını, belirtilen faaliyet 

sürelerinin haricinde kapalı tutulacağını,  Plakanın kaybolması veya zayi olması halinde tüm 

hukuki, cezai ve idari sorumluluğun seyahat acentamızın yetkililerinde bulunduğunu, TÜRSAB 

ilgili biriminin üç (3) gün içerisinde mevcut durumdan haberdar edileceğini ve yeni plaka 

başvurusu için aynı evrak ve ücret koşullarından mesul olunacağını, işbu taahhütnameye 

aykırı davranılması durumunda acentanın ve yetkililerinin hukuki, cezai ve idari 

sorumluluğunun bulunduğunu ve ilgili hususlara aykırılığın tespiti halinde TÜRSAB tarafından 

uygun görülecek her türlü yaptırım kararından sorumlu tutulacağını, TÜRSAB’a ait olan araç 

plakasının bir yıl boyunca kullanılmak üzere emanet olarak alındığını, kullanım süresinin 

bitiminde iade edileceğini ve usule uygun olmayan kullanımın tespiti halinde TÜRSAB araç 

plakasının TÜRSAB personeli tarafından geri alınabileceğini, TÜRSAB araç plakası 

taleplerinde gerekli görülmesi halinde geçmiş ve mevcut iş kapasitesini gösterir belgelerin 

sunulmasını ve söz konusu belgelere ilişkin olarak değişen hususların güncellenerek 

TÜRSAB’ın haberdar edileceğini, araç plakasının usule uygun kullanıldığının teyidine ilişkin 

olarak TÜRSAB tarafından istenilen belgelerin (D2 Barkotlu belge, BABS evrakları, SGK 

dökümleri, Vergi sürecine dair evraklar vb..) süresinde sunulacağını, her türlü ihlal kapsamında 

sorumluluğun yalnızca seyahat acentası ve yetkililerine ait olduğunu, TÜRSAB’ın herhangi bir 

sorumluluğunun bulunmadığını ve TÜRSAB’ın seyahat acentası ve yetkililerine rücu hakkının 

bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim. 

                   Seyahat Acentası Yetkilisi 
                        İsim-imza-kaşe 
  


