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Komitemizin öncelikle konusu kaçak acentacılık faaliyetleri ile mücadeledir. 
 

a) Internet ortamında her türlü tur faaliyetlerinde bulunan şahıslar ve şirketler yer 
almaktadır. Sürekli değişen domainler ile aynı kişi/kuruluşlar farklı isimler altında 
internette faaliyette bulunmaktadırlar. Denetim ve güvenlik olmadığı gibi 
dolandırıcılık ta mevcuttur. 
 

b) Çok sayıda rehberin başta incoming olmak üzere internet üzerinden kaçak 
faaliyetlerde bulunduğu görülmektedir.  

c)  
d) Türsab üyesi olmayan organizasyon şirketleri kontrol ve denetimsiz bir şekilde 

yurt içi ve yurt dışı olmak üzere tur, organizasyon, fuar organizasyonu, kongre ve 
toplantı faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

e) Belediyeler toplu organizasyonlar yapmakta ve bir çoğunda acente 
kullanmamaktadırlar. Katılımcılar sigortasız ve denetimsiz şekilde seyahatlere 
katılmaktadır. 

f) Istanbul’da sayısı yaklaşık 1100 olan, yeni yasa ile dershanelerin özel okullara 
dönüşmesi ile sayısı 3000 olması beklenen özel eğitim okulları da çok ciddi 
sayıda kaçak acentalık faaliyetinde bulunmaktadır. Genellikle öğretmenler 
tarafından gerçekleşen bu seyahatlerde acenta kullanılmamakta yada 
göstermelik acenta belgesi kullanılmaktadır. Toplanan paralar öğretmenlerin 
şahsi hesabında yada okul aile birliği hesabında toplanmaktadır. 

g) Vakıf ve dernekler de gelir amaçlı turlar ve organizasyonlar düzenlemekte , aynı 
şekilde Türsab üyesi bir acenta kullanmamakta veya göstermelik belge 
kullanmaktadırlar. 

 
ÖNERİLER 

Kaçak acenta ve turlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, kişi ve kurumların 
kurumların bilerek ya da bilmeyerek yaptıkları tur ve gezilerin yasal olmadığını 
bunların TÜRSAB üyesi olan acentalarla yapılması gerektiğini ve bu kurum ve 
kuruluşların bilgilendirmek adına ; 

a)  Öncelikle kamuoyunun net ve düzenli bir şekilde aydınlatılması gerekmektedir. 
Bir çok şahıs, kuruluş, derneklerin bu turları organize etmenin suç olduğunun 
bilince değildir. 

b) Gazetelerde büyük ölçüde hatta tam sayfa ilanlar verilmesi , TV lerde kamu spotu 
yayınlanması sağlanmalıdır. 

c) Hazırlanacak olan bir bildiri, ilgili bakanlıklar ve il müdürlüklerine, 
belediyelere,valiliklere ve  medya yönetimlerine gönderilmelidir. 

d) Tüm acentaların web sitelerinde ana sayfada kullanmaları amacı ile bir banner ve 
kısa video hazırlanmalıdır.  

e) Tureb ve Turob ile işbirliğine gidilerek rehberlerin tur organizasyonları 
yapmamaları , otellerin Türsab üyesi olmayan kuruluşlara özel fiyat ve komisyon 
vermemeleri sağlanmalıdır. 
 



 
f) ihbar@tursab.org.tr ve hukuk@tursab.org.tr  mail adresleri ile 444 45 50 - 0212 

259 84 04  no lu telefonların  tüm acentalara  bilgilendirme amacıyla duyuru 
yapılması gerekmektedir. 

g) Kaçak tur düzenleyen kişi veya kuruluşları doğru ihbar ederek yasal işlem 
uygulanmasını sağlayan kişi veya kuruluşa Türsab tarafından teşvik edici bir ödül 
verilmesi düşünülmelidir. 
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Kalifiye personel sorunu 
 
Sektörümüzdeki en önemli sorunlardan biri de, kalifiye eleman sorunudur. Özellikle 
birçok üyemiz başta bilet, muhasebe , satış olmak üzere personel sorunu yaşamakta, 
temini için ciddi harcamalar yapmaktadırlar. 
 
ÖNERİ 

a) TÜRSAB Akademi ile yakın ilişki içerisinde olunarak destek alınmalı, tur satış, 
bilet satış, muhasebe , kongre ve toplantı departmanlarında stajyer alınması 
sağlanmalıdır. 

Üniversitelerin ilgili fakülteleri ile iletişime geçilerek stajyer öğrenci alınması 
sağlanmalıdır.  
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Havayolları ile ilişkiler 
 
Turlarımızdaki en önemli gider kalemimiz ve hatta ilk satın almamız bilettir. Ancak 
maalesef bir çok üyemiz havayolları ile ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Başta THY, 
Pegasus olmak üzere hızla gelişen farklı turizm dalları için özel işbirliklerine gidilmelidir. 
 
ÖNERİ 

a) Komite başkanları ve katılmayı arzu eden acentalar ile birlikte havayolları 
yönetimleri ziyaret edilmeli mevcut sorun ve bunların önerileri net ve yalın bir 
şekilde dile getirilmelidir. 

b) Başta IATA komitesi olmak üzere diğer komitelerle ortak işbirliğine gidilmelidir. 
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Vergiler 
 
2016 yılının çok ciddi bir kayıp olduğu, sektördeki bir çok firmanın kapandığı veya 
kapanma aşamasına geldiği gerçektir. Tüm bunların üzerine başta SSK, muhtasar , gelir 
vergisi olmak üzere vergilerini ödeyemeyecek durumda olan veya zorlanan firmalar 
mevcuttur. 
 
ÖNERİ 
Maliye bakanlığı ile görüşülerek taksitlendirme, peşin ödeme indirimi , erteleme gibi bir 
takım imkanlar acentalara sağlanmalıdır. 
 
 

mailto:ihbar@tursab.org.tr
mailto:hukuk@tursab.org.tr
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Haksız Rekabet 
 
Şifre vererek bilet kesilmesi, sertifika paylaşarak turların düzenlenmesi, medyadaki 
reklamlarda - tek, en iyi , en ucuz , ilk - gibi  haksız beyanlarda bulunulması, bilet servis 
ücretlerinde standart olmaması haksız rekabeti yaratan unsurlardan bazılarıdır. 
 
ÖNERİ 
TÜRSAB bünyesinde kurulacak bir üst heyetin sektörü denetlemesi, haksız rekabette 
bulunan acentayı uyarması ve akabinde ceza kesmesi sağlanmalıdır. 
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Komiteler arası iletişim 
 
Çok fazla sayıda komite olması katılımı, dolayısıyla da etkiyi azaltmaktadır. Üstelik 
komitelerin çoğunun sorunları ortaktır.  
 
ÖNERİ 
Bazı komitelerin birleştirilmesi, düzenli olarak komite başkanları toplantısı yapılması 
gerekmektedir. Komitelerin BYK lar ile daha fazla iletişimde olması gerekmektedir. 
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Komitelerde üyelerin görevleri 
 
Komitelerde görev gönüllük esasına dayanmaktadır. Toplantılar sektör dayanışmasının 
en iyi örneklerinden biri olup, ortak hareket planlarının yaratılacağı en etkin 
platformlardan biridir. Komitemizde 67 üye acentamız olmasına rağmen 2 yıldır tek bir 
toplantıya dahi katılmayan üyelerimiz mevcuttur . 
 
ÖNERİ 
Mazeretsiz olarak arka arkaya 2 toplantıya katılmayan kişilerin komite yönetimi kararı ile 
komiteden çıkarılması uygun görülmektedir. Aynı zamanda komite faaliyetlerinin 
TÜRSAB’ta ön planda duyurulması, komiteye katılımı cazip hale getirecektir. 
 

 


