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Kıymetli üyelerimiz, 

Yarım asrı geride bırakarak bu yıl kuruluşunun 50. yıldönümünü 

kutlayan Birliğimiz, aynı zamanda 25. Olağan Genel Kurulu’nu ger-

çekleştiriyor olmanın gururunu yaşıyor. TÜRSAB 25. Olağan Genel 

Kurulu’nun herkese hayırlı olmasını diliyorum. 

25. Olağan Genel Kurulu’muzda siz değerli üyelerimizin iradesinin 

en demokratik şekilde sandığa yansıyacağına temenni ediyorum. 

Birliğimizin en yüksek temsil makamı olan Genel Kurul seçimlerimi-

ze ilişkin usul ve esasları içeren bu önemli kılavuz, Hukuk Müşavirli-

ğimiz tarafından hazırlandı. Sizlere rehber olmasını diliyorum. 

Değerli Üyelerimiz,

TÜRSAB Anayasa’da yeri olan Kanun’la kurulmuş bir meslek birli-

ği olarak hukuka saygılı ve hukukun her şeyin önünde olduğu bir 
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kurum olmak zorundadır. Yönetim Kurulumuz çalışma döneminde 

her adımının hukuka uygunluğunun denetimine önem vermiş, özen 

göstermiştir. Bu yaklaşımımızı 2018 yılında göreve geldiğimiz ilk 

günlerde değişikliği için büyük gayret sarfettiğimiz Birlik Yönetmeli-

ği çalışmalarında görmek mümkündür. Biz bu çalışmalarda TÜRSA-

B’ın her işleminde keyfiliği ortadan kaldırmayı ve bir mevzuatın çer-

çevesinde uygulama yapılmasını amaçladık ve bunu başardığımızı 

düşünüyorum. 

Şuanda elinizde olan bu kitap TÜRSAB seçimlerinde keyfiliği ve 

kişisel yorumları ortadan kaldırmak üzere seçimlerde karşımıza 

çıkacak her ihtimali göz önüne alarak hazırlanmış ve yapılacak 

genel kurul ve seçimlerin hukuka uygun, adil ve barış içinde 

gerçekleşmesini amaçlamıştır. 

Bu rehberde her üyemiz seçimlerde yapılacak uygulamanı detayla-

rını görebilecek, sayımlar ve geçersiz oyların geçersizlik nedenleri 

gibi teknik detaylara ilişkin bilgilenmiş olacaktır. 

*** 

TÜRSAB, artık yarım asırlık deneyime sahip koca bir çınar. Geçmişi-

mizden, köklü tarihimizden aldığımız güçle Birliğimiz, bundan son-

raki dönemde de seyahat acentalarımızın sesi olmaya, mesleğimizi 

korumaya, üyelerimizi geleceğe taşımaya devam edecek. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını karşılamaya hazırlandığımız bir dö-

nemde TÜRSAB’ın öncülüğünde seyahat acentalarımızın ülke turiz-

minin gelişimine katkı sunmaya ve bu katkı ile ülkemize sağladığı 

katma değerin artacağına yürekten inanıyorum.

Üyelerden aldığı gücü, hukuki temelde devam ettiren TÜRSAB, yeni 

yönetimin rehberliğinde bu anlayışından milim şaşmadan gelecek 

güzel günlere yürüyecek. Bu güzel temennilere ek olarak, 25’inci 

Olağan Genel Kurulumuzun bir kez daha hayırlı olmasını diliyor, tüm 

üyelerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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25. OLAĞAN GENEL KURUL

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu’nun 20 

Eylül 2022 tarihli toplantısında; 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Se-

yahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 34’üncü maddesinin (a) fıkrası 

gereğince TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu’nun 21-21 Kasım 2022 

günü saat 10.00’da toplanmasına,  bu toplantıda çoğunluk sağlana-

madığı takdirde Kanun’un açık hükmü uyarınca çoğunluk aranmak-

sızın 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 09.00’da İstanbul Lütfi 

Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye Şişli/İSTAN-

BUL adresinde gerçekleştirilmesine, genel kurul gündeminde yer 

alan seçimlerin ise 27 Kasım 2022 Pazar günü İstanbul Lütfi Kırdar 

Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye Şişli/İSTANBUL ad-

resinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yapılmasına karar verilmiştir. 

TÜRSAB Genel Kurulu’nun çoğunluğun sağlanması zorunlu olan ilk 

toplantısının açılabilmesi için yaklaşık 6.000 seyahat acentasının ka-

yıt yaptırarak hazır bulunması gerekmekte olmasına karşın 21 Kasım 

2022 günü saat 10.00’da İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 

ve Sergi Sarayı Harbiye Şişli/İSTANBUL adresinde yeterli çoğunlu-

ğun sağlanamadığı Bakanlık Temsilcileri tarafından 21 Kasım 2022 

günü tutanak altına alınmıştır. 

İkinci toplantı tarihi olan 26 Kasım 2022 tarihinde yapılacak top-

lantıda ise çoğunluk aranmayacak olup toplantı, katılanlar ile ger-

çekleştirilecektir. 26 Kasım 2022 günü başlayacak olan genel kurul 

gündeminin ilk 15 maddesine ilişkin çalışmalar Lütfi Kırdar Ulusla-

rarası Kongre ve Sergi Sarayı Harbiye Şişli/İSTANBUL adresinde 

gerçekleştirilecektir. Genel kurul toplantısı protokol konuşmaları 

sonrasında Divan Başkan ve Heyetinin seçimi ile resmi gündemine 

başlayacaktır.

Birlik organlarının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 

(TGA) yönetim kurulu üyesinin seçimi ise 27 Kasım 2022 günü Lütfi 

Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı  Rumeli Salonu Har-

biye Şişli/İSTANBUL adresinde ve 09.00-17.00 saatleri arasında 
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yapılacak, seçim ve sayım işleri mevzuat gereği Beşiktaş İlçe Se-

çim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğunda seçim memurları tarafından 

gerçekleştirilecektir.

20.09.2022 TARİHLİ TÜRSAB YÖNETİM KURULU KARARI
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07.11.2022 Tarih ve 2022/65 sayılı Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu 

Başkanlığı Tensip Kararı
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GENEL KURUL GÜNDEMİ

TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu aşağıda belirtilen ve gerek görül-

mesi halinde ilave edilecek gündem maddeleri ile toplanır. Gündem 

maddeleri ayrı ayrı görüşülür. 

Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu’nun 43’üncü maddesinin son fıkrası 

uyarınca; gündemde yer almayan konular toplantıda hazır bulunan 

genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile yapılacak oylama 

sonucuna göre, Bakanlık tarafından görüşülmesi istenen hususlar 

ise doğrudan gündeme alınır.

GÜNDEM  

1. Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

2. Genel Kurul Başkanlık Divanın teşekkülü

3. Başkanlık Divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

5. Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

6. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi

7. Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi

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

9. TÜRSAB’ın yeni dönem çalışma programı ve bütçe tasarısının 

görüşülmesi

10. Adayların tanıtım konuşmaları

11. Sunumlar

11.1. Dünden Bugüne Seyahat Acentacılığı ve TÜRSAB

11.2. Seyahat Acentalığının Geleceği İçin İlkeler

12. TÜRSAB İç Tüzüğü’nde değişiklik

13. TÜRSAB Seyahat Acentalığı Meslek İlkeleri’nde değişiklik

14. TÜRSAB İhtisas Birimi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları ile 

Yüksek İstişare Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarının Genel Kurul 

onayına sunulması

15. 1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin  A fıkrasının (g), (ğ), (h) 
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ve (ı) bentleri, 35’inci maddesinin son cümlesi ve Seyahat Acen-

taları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 6’ncı fıkrasının (e), 

(f), (g), (ğ) ve (h) bentleri ile ilgili olarak seçilecek Yönetim Kuru-

lunun yetkilendirilmesi

16. Seçimler (27.11.2022)

16.1. TÜRSAB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri seçimi

16.2. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu 

üyesi seçimi

17. Dilek ve temenniler

18. Kapanış
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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 olmak zorunda olduğu, Anayasa’nın 135’inci mad-

desinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek birliğidir. Ku-

ruluş 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 Ka-

nun’da sayılan organları vasıtasıyla yerine getirilir. Kanun’da, Birli-

ğin organları 34’üncü maddede düzenlenmiştir. Buna göre Birliğin 

en üst organı Genel Kurul olup, aşağıda yer alan diğer organlar ise 

Kanun’daki düzenlemeye göre Genel Kurul tarafından seçilir:  

1- Yönetim Kurulu

2- Denetim Kurulu

3- Disiplin Kurulu

Genel Kurulun oluşumu, toplanması, çalışması ve genel kurul tara-

fından seçilecek organlara ilişkin seçimlerin yapılması Kanun’da ve 

Kanun’a dayalı olarak 3 Haziran 2018 tarih ve 30440 Sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği 

Yönetmeliği’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. 

Mevzuat uyarınca: 

1-  Genel Kurul, işletme belgesi sahibi tüm seyahat acentalarından 

oluşur. 

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

3- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Genel Kurul tarafından 

seçilir. 

4-  7183 sayılı Kanun uyarınca seyahat acentalarını temsilen Türkiye 

Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu’na 1 asil 1 ye-

dek üye Genel Kurul tarafından seçilir.
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GENEL KURULA KATILIM HAKKI

1618 Sayılı Kanun’un 34’üncü maddesinin (a) fıkrası “Genel Kurul, her 

seyahat acentasının temsilci olarak göndereceği birer sahip veya bi-

rer sorumlu müdüründen oluşur” hükmünü içermektedir. Hükümde 

yer alan “sorumlu müdür” kavramı 5571 sayılı Kanun ile yapılan de-

ğişiklikle ortadan kalkmış olsa da unutulma sebebiyle Kanun’un bu 

maddesinde halen yer almaktadır. Bu itibarla, 5571 sayılı Kanun’un 

kabul tarihi olan 28 Aralık 2006 tarihinden sonra seyahat acentala-

rında sorumlu müdür sıfatı söz konusu olmadığından genel kurulda 

sorumlu müdür sıfatıyla seyahat acentasını temsil etmek mümkün 

değildir.  

Yukarıda değinilen madde uyarınca; seyahat acentalarını sahipleri 

temsil eder. Madde metninde yer alan “sahip” sıfatı seyahat acenta-

sı işletme belgesinde “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 seyahat acentası 

kurabilmek için 1618 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkra-

sı uyarınca tüzel kişi olmak zorunludur. 31 Ekim 2022 tarihi itibariyle 

Kanun’daki değişiklik öncesi kurulmuş ve tüzel kişi sahipliğine geç-

memiş bulunan sahibi gerçek kişi 41 (kırk bir) adet seyahat acentası 

TEMSİL VE İLZAM YETKİLİSİ 
OLMAYANLARIN GENEL 
KURULA KATILMASI 
MÜMKÜN DEĞİLDİR.
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için, kanundaki sahip kavramı gerçek kişiler olarak değerlendirilmek 

durumundadır. Gerçek kişi sahibi olanlar dışında seyahat acentası 

sahibi tüzel kişiler adına (temsilen) işlem yapabilmek, Türk Medeni 

Kanunu 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.   

Bu husus 30440 sayılı ve 3 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Seyahat Acentaları Birliği Yönetme-

liği’nin 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında “İşletme belgesine sahip 

olan her seyahat acentası Genel Kurul üyesidir.” hükmü ile düzen-

lenmiş olup, her seyahat acentasının genel kurulda üye olarak top-

lantılara katılma, seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. 

Seyahat acentaları bu haklarını, temsilcileri vasıtasıyla kullanır. Bu 

husus Seyahat Acentaları Birliği Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin 

2’nci fıkrasının son cümlesi ile “Seyahat acentaları, Genel Kurulda 

temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından temsil edilir.” şeklinde düzen-

lenmiştir. 

SEÇMEN LİSTESİ

İşletme belgesine sahip her seyahat acentası genel kurul seçmen 

listesinde yer alır. Seçmen listesinde bulunan seyahat acentası, 

sadece temsil ve ilzama yetkili temsilcisi vasıtasıyla seçimde oy 

kullanma ve seçilme hakkına sahiptir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı veri tabanından hazırlanan seçmen liste-

si, ilçe seçim kurulu tarafından onaylanarak Birlik üyelerinin incele-

me ve değerlendirmesine sunulmak üzere; Bakanlık e-veri tabanın-

da, Birlik Genel Merkezinde, seçimin yapılacağı yerde ve ilçe seçim 

kurulu başkanlığında 10.11.2022-16.11.2022 tarihleri arasında 7 (yedi) 

gün süre ile askıya çıkarılmıştır. 

Bu seçmen listesinde seyahat acentasının işletme belge numarası, 

seyahat acentası unvanı, acentanın sahibi olan şirketin ticaret unva-

nı ve ticaret sicil numarası bilgilerine yer verilmiştir.  
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7 (yedi) gün süre ile askıya çıkarılan seçmen listesine bu süre içeri-

sinde yapılacak itirazlar, ilgili 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 tarafından onaylanarak Birlik Genel Merkezi’ne gön-

derilir.

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 siciline kaydedilir. 

Ancak 1618 sayılı Kanun ve içeriğinde 5362 sayılı Kanun’a yapılan 

atıf gereği, TÜRSAB Olağan Genel Kurulunda uygulanacak usul ve 

esaslar çerçevesinde vekaletname ile gelen kişilerin oy hakkı bu-

lunmamaktadır. 

Temsil ve ilzama ilişkin bazı özel durumlara ayrıca değinmek gerek-

mektedir. Şöyle ki; 

VEKALET İLE 
OY KULLANILAMAZ.
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*Örnek olarak hazırlanmıştır. 

İşletme Belge Numarası: 1234 

Sandık Numarası: 36 
 

YETKİ BELGESİ  
 
 Aşağıda bilgileri yer alan Seyahat Acentası temsilcisinin, 
Kurumumuzda yer alan sicil dosyası kapsamındaki belgeler ve güncel 
ticaret sicil kayıtları uyarınca TÜRSAB 25. Olağan Genel Kuruluna katılmaya 
ve seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanmaya yetkili olduğunu 
onaylarız.  
 

Seyahat Acentası Unvanı  AY TURİZM  

Bağlı olduğu Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  

İSTANBUL TİCARET SİCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ  

Ticaret Unvanı AY TURİZM TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Ticaret Sicil No  12345 

Temsilcinin Adı Soyadı  KAAN ANKARA 

T.C. Kimlik Numarası 22345678902 

Temsil Türü MÜŞTEREK 

 

      TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ  
        KAŞE – İMZA  
 
 
 
 
Not: İş bu yetki belgesi Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17.11.2022 tarihli 429572 
sayılı yazısı kapsamında düzenlenmiştir.    

1. Temsil ve ilzam yetkisi MÜNFERİT YETKİ olarak bir ki şiye ait ise; 

bu kişinin münferit yetkisini gösterir geçerli imza sirküleri veya gün-

cel ticaret sicil gazetesini ve kimli ğini TÜRSAB görevlilerine ibraz 

ederek genel kurula kayıt yaptırması, genel kurul kartını alması ge-

rekmektedir. Genel kurulun ikinci gününde oy kullanma işlemi ön-

cesinde genel kurul kartı ile birlikte TÜRSAB görevlileri tarafından 

verile cek yetki belgesi sandık kurulu görevlilerine ibraz edilerek oy 

kullanımı gerçekleştirilecektir.
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2. Temsil ve ilzam yetkisi MÜNFERİT YETKİ olarak birden çok kişi-

ye ait ise; bu kişinin münferit yetkisini gösterir geçerli imza sirküleri 

veya güncel ticaret sicil gazetesi ve yetkili kişiyi gösterir ıslak imzalı 

dilekçe ile bu kişinin kimliğini TÜRSAB görevlilerine ibraz ederek 

genel kurula kayıt yaptırması, genel kurul kartını alması gerekmek-

tedir. Genel kurulun ikinci gününde oy kullanma işlemi öncesinde 

genel kurul kartı ile birlikte TÜRSAB görevlileri tarafından verilecek 

yetki belgesi sandık kurulu görevlilerine ibraz edilerek oy kullanımı 

gerçekleştirilecektir. 

*Örnek olarak hazırlanmıştır. 

İşletme Belge Numarası: 1234 

Sandık Numarası: 36 
 

YETKİ BELGESİ  
 
 Aşağıda bilgileri yer alan Seyahat Acentası temsilcisinin, 
Kurumumuzda yer alan sicil dosyası kapsamındaki belgeler ve güncel 
ticaret sicil kayıtları uyarınca TÜRSAB 25. Olağan Genel Kuruluna katılmaya 
ve seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanmaya yetkili olduğunu 
onaylarız.  
 

Seyahat Acentası Unvanı  AY TURİZM  

Bağlı olduğu Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  

İSTANBUL TİCARET SİCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ  

Ticaret Unvanı AY TURİZM TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Ticaret Sicil No  12345 

Temsilcinin Adı Soyadı  KAAN ANKARA 

T.C. Kimlik Numarası 22345678902 

Temsil Türü MÜNFERİDEN 

 

      TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ  
        KAŞE – İMZA  
 
 
 
 
Not: İş bu yetki belgesi Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17.11.2022 tarihli 429572 
sayılı yazısı kapsamında düzenlenmiştir.    

 

BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU  

BAŞKANLIĞINA 

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ 

 

Şirketimizin sahibi olduğu AY TURİZM unvanlı seyahat acentası adına, 27.11.2022 

tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 25. Olağan 

Genel Kurul seçimlerinde oy kullanmaya, seçme ve seçilme hakkını kullanmaya 

şirketimiz münferit imza yetkililerinden 22345678902 T.C. kimlik numaralı Kaan 

ANKARA yetkili kılınmıştır. 

 

 

MÜNFERİT İMZA YETKİLİLERİ 

İMZA YETKİLİSİ  İMZA YETKİLİSİ  İMZA YETKİLİSİ 

Kaan ANKARA           Ayhan AY                           Canan AY 
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3. Temsil ve ilzam yetkisi MÜŞTEREK YETKİ olarak birden çok kişiye 

ait ise; bu kişinin müşterek yetkisini gösterir geçerli imza sirküle-

ri veya güncel ticaret sicil gazetesi ile müşterek yetkililerden ge-

nel kurulda temsile yetkilendirilmiş kişiyi gösterir ıslak imzalı kararı 

ve kimliğini TÜRSAB görevlilerine ibraz ederek genel kurula kayıt 

yaptırması, genel kurul kartını alması gerekmektedir. Genel kurulun 

ikinci gününde oy kullanma işlemi öncesinde genel kurul kartı ile 

birlikte TÜRSAB görevlileri tarafından verilecek yetki belgesi sandık 

kurulu görevlilerine ibraz edilerek oy kullanımı gerçekleştirilecektir. 

*Örnek olarak hazırlanmıştır. 

İşletme Belge Numarası: 1234 

Sandık Numarası: 36 
 

YETKİ BELGESİ  
 
 Aşağıda bilgileri yer alan Seyahat Acentası temsilcisinin, 
Kurumumuzda yer alan sicil dosyası kapsamındaki belgeler ve güncel 
ticaret sicil kayıtları uyarınca TÜRSAB 25. Olağan Genel Kuruluna katılmaya 
ve seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanmaya yetkili olduğunu 
onaylarız.  
 

Seyahat Acentası Unvanı  AY TURİZM  

Bağlı olduğu Ticaret Sicil  
Müdürlüğü  

İSTANBUL TİCARET SİCİL 
MÜDÜRLÜĞÜ  

Ticaret Unvanı AY TURİZM TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ 

Ticaret Sicil No  12345 

Temsilcinin Adı Soyadı  KAAN ANKARA 

T.C. Kimlik Numarası 22345678902 

Temsil Türü MÜŞTEREK 

 

      TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ  
        KAŞE – İMZA  
 
 
 
 
Not: İş bu yetki belgesi Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17.11.2022 tarihli 429572 
sayılı yazısı kapsamında düzenlenmiştir.    

AY TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ 

MÜDÜRLER KURULU KARARI 

 

KARAR METNİ ÖRNEĞİ 

 

 

Karar Tarihi    : 16.08.2022 

Karar Sayısı    : 34 

Toplantıya Katılanlar   : 1- Şirket Müdürü Kaan ANKARA 

      2- Şirket Müdürü Canan AY  

Toplantı Gündemi  :  

 

1- Şirket Müdürler Kurulu 16/08/2022 tarihinde şirket merkezinde toplandı.  

2- Şirketimizin sahibi olduğu Ay Turizm unvanlı seyahat acentası adına, 27/11/2022 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin 25. Olağan Genel Kurul seçimlerinde oy 
kullanmaya, seçimlerde de seçme ve seçilme hakkını kullanmaya şirketimiz müşterek yetkililerinden 
22345678902 T.C. kimlik numaralı Kaan ANKARA’nın yetkili kılınmasına, şirketimizi bu hususta 
temsil ve ilzam etmesine karar verildi.   

 

              MÜDÜRLER KURULU BAŞKANI    MÜDÜR    

   Kaan ANKARA                 Canan AY 
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HAZIRUN LİSTESİ

Hazırun; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Genel Kurul Toplantısı duyu-

rusunda belirtilen gün ve saatte, toplantının yapılacağı yerde bulunan 

ve mevcudiyetini imzası ile teyit ederek genel kurul katılım kartını almış 

seyahat acentası temsil ve ilzam yetkililerinin tamamıdır. 

Hazırunda yer alacak kişilerin seyahat acentasını temsil ve ilzama yet-

kili olması gerekmektedir. Bu hususa ilişkin açıklama yukarıda “Temsil 

ve İlzam” başlığı altında yer almaktadır. 

Hazırun listesi, oylamanın bittiği açıklanana değin imzalanabilir. Genel 

kurulda oy kullanma hakkı sadece seçmen listesinde ismi bulunan 

seyahat acentası adına temsil ve ilzam yetkisine haiz kişilere aittir.

Bir kişinin birden fazla seyahat acentası adına yetkili olması halinde 

ise; kişinin 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 sahibi gerçek kişinin 

ve tüzel kişinin temsil ve ilzam yetkilisinin genel kurulda seçme hak-

kı bulunmaktadır. 

Her üyenin temsil ve ilzam yetkisine sahip temsilcisi genel kurulda 

1 (bir) oy kullanma hakkına sahiptir. Ancak, bir kişi birden fazla seya-

hat 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 seçilme hakkına ilişkin yegane kısıt yönetim ku-

ruluna seçilecek üyelerden en az dördünün (A) grubu seyahat acen-

tası temsilcisinden oluşmasıdır.

1618 sayılı Kanun’un 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 verilmektedir.  

Bu hüküm uyarınca genel kurul üyelerinin Birliğin yönetim kurulu 

başkanı olarak 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 bulun-

madığı 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.
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- Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezasıy-

la cezalandırılmamış olmak, yahut affa uğramış veya tecil edil-

miş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, 

dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, görevi kötüye kullanma, inancı 

kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, resmî 

ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, kara para aklama, Dev-

let sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçak-

çılığına iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak.

- Seçim esnasında Birlik üyeliğinden geçici veya uzun süreli ola-

rak çıkarılmasına ilişkin kesinleşmiş ceza almamış olmak.

Aynı hüküm uyarınca seçilme şartlarından bir veya birkaçını taşıma-

dığı sonradan anlaşılanlar ile bu şartlardan en az birini görev süre-

leri içinde kaybedenlerin üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceği, 

üyeliklerinin düşeceği ve yerlerine en fazla oy alan yedek üyeden 

başlamak üzere yeni üyenin üyeliğe davet edileceği düzenlenmiştir. 

Birlik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve organ üyelikleri için aday olacak 

temsilcilerin en geç seçim günü (oylamanın başlayacağı ana kadar) 

aday olma iradelerini gösterir dilekçeyi (yazılı beyanlarını) Genel Ku-

rul Başkanlık Divanı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Bu dilekçe-

de hangi seyahat acentası sahibi tüzel kişilik adına temsil ve ilzam 

yetkisi bulunduğu, adaylığının; başkanlık, üyelik, yedek üyeliklerden 

hangisi için olduğu belirtilmelidir. Buna ilişkin dilekçe örnekleri bu 

ADAYLIK BAŞVURUSU İLE BÖLGE 
TEMSİL KURULUNDA SAHİP 
OLUNAN BAŞKANLIK YA DA ASİL 
ÜYELİK UNVANI DÜŞER.
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kılavuzun son bölümünde yer almaktadır. 

Birliğin bölge temsil kurullarının başkan ya da asil üyelerinin genel 

kurulda seçilecek organlardan herhangi birine asil aday olmala-

rı durumunda mevcut görev ve unvanları adaylık başvuruları ile 

kendiliğinden sona erer. Adaylık başvuru dilekçesi bölge temsil 

kurulunda sahip oldukları unvanlara ilişkin istifa hükmü taşır. BTK 

yedek üyeleri ya da genel kurulda seçilecek organlara yedek üye 

olan adayların mevcut sıfatları bu durumdan etkilenmez. 

Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi 

seyahat acentası adına yaptıklarını da seçimleri yapan Birlik görevli-

lerine iletecekleri dilekçede belirtmek zorundadırlar.

Genel kurul seçimlerine liste olarak birlikte katılacak olanlar ise 

adaylıklarını belirten dilekçeyi ayrı ayrı verebilecekleri gibi, tek bir 

dilekçeyi birlikte imzalayarak da verebilirler.

TGA ÜYESİNİN SEÇİMİ

15 Temmuz 2019 tarihli 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliş-

tirme Ajansı Hakkında Kanun gereği seyahat acentaları arasından 

seçilecek Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kuru-

lu üyesi de Birliğimizin 25. Genel Kurulunda seçimle belirlenecektir.

Buna göre 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 

Hakkında Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış olan 26 Ekim 2019 ta-

rih 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 fıkrası hük-

münde 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 Danışma Kurulu üyelerinde;

a) Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

b) Ticari itibara sahip olması,

c) Seçimin yapıldığı tarih itibarıyla iflasına karar verilmiş bir tüzel ki-
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şiliğin iflas başvurusu yapıldığı dönemde temsil ve ilzama yetkili 

yöneticisi olunmaması,

ç)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı 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, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet 

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 Ge-

nel Müdürlüğü tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu 

kapsamda olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından bil-

dirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişilerden olmaması,

şartları aranır.”

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, 

idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin her 

türlü ödenek ve yollukları tespit etmek, 

c)  Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları görü-

şüp karara bağlamak, 
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d)  Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya 

gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme 

alınan maddeleri karara 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 hakların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak, taşın-

mazların 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, Birliğin 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.
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GENEL 
KURULUN 
ÇALIŞMASI
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GENEL KURULUN AÇILMASI

• Genel Kurul Açılış ve protokol konuşmalarının akabinde, Ba-

kanlık temsilcisinin toplantıyı açma iznini vermesini müteakip 

çalışmaya başlar. 

• Bakanlık temsilcisi nezaretinde Genel Kurul üyeleri tarafın-

dan Başkanlık Divanı seçilir. 

• Seçilen Başkanlık Divanı toplantıyı yönetmek üzere göreve 

başlar.

• Divan’ın görevi, genel kurulun gündeme bağlı kalarak ger-

çekleşmesini sağlamaktır. 

• Birlik organları ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı 

yönetim kurulu üyesinin seçimi ile ilgili hususlar İlçe Seçim 

Kurulu tarafından yerine getirilir.

GENEL KURULA KATILIM VE KAYIT

26 Kasım 2022 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 

ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşecek 25’inci Olağan Genel Kurulunun 

seçmen listesinde genel kurul üyesi olarak adı geçen her seyahat 

acentası, Birlik tarafından 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 Lütfi 

Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 

Sarayı’nda gerçekleşecek Genel 

Kurula katılım sağlanabilecek, 27 

Kasım 2022 tarihinde genel kurul 

kartının ibrazı karşılığında alacağı 

yetki belgesi ile oy kullanabilecektir. 
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Birden fazla seyahat acentasını temsil eden kişiler, temsil ve ilzam 

yetkisini gösterir belgeleri ibraz etmek kaydı ile her seyahat acen-

tası için ayrı bir genel kurul kartı alabilecekler, her kart 1 oy hakkı 

olarak değerlendirilecektir.

TÜRSAB YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU ADAYLIĞI

Kılavuzun seçme ve seçilme hakkının anlatıldığı bölümde ayrıntıları 

ile açıklandığı üzere, aday olacak genel kurul üyelerinin, Birlik yöne-

tim kurulu başkanlığı veya organ üyeliği için adaylık iradeleri adayın 

imzasını havi bir dilekçe ile Başkanlık Divanı’na yazılı olarak bildirilir.  

Adaylık dilekçeleri Genel Kurulun birinci gün çalışmaları tamamla-

nana kadar Genel Kurul Başkanlık Divanı’na sunulmalıdır. 

Adaylık dilekçesinde; adayın hangi seyahat acentası adına temsil 

ve ilzam yetkisi bulunduğu, adaylığının başkanlık, üyelik, yedek 

üyeliklerden hangisi için olduğu açıkça belirtilmelidir. 

Yukarda belirtildiği şekilde adaylık dilekçesini sunan genel kurul 

üyesinin, Birliğin bölge temsil kurulu başkanı ya da üyesi olması ha-

linde, bu adaylık başvurusu mevcut görevinden istifa hükmü taşıdı-

ğından görev ve unvanı kendiliğinden sona erecektir. 

ADAYLIK DİLEKÇELERİ 
BİRİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI 
TAMAMLANANA KADAR 
GENEL KURUL BAŞKANLIK 
DİVANINA SUNULMALIDIR.
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Birden çok seyahat acentasını temsil eden kişiler, adaylıklarını hangi 

seyahat acentası adına yaptıklarını adaylık dilekçelerinde belirtmek 

zorundadır.

TGA YÖNETİM KURULU ADAYLIĞI

7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Ka-

nun’da belirtilen yönetim kurulu adayları için de yukarıdaki hüküm-

ler uygulanır. TGA Yönetim Kurulu adaylığı dilekçesi ayrı bir dilekçe 

ile Başkanlık Divanına verilir. 

Birlik organlarına adaylık ile TGA Yönetim Kurulu adaylığı aynı kişide 

birleşemez.  

TÜRSAB YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULU OY PUSULASI 

• Oy pusulasında adayların isimleri ve temsil ettikleri seyahat 

acentalarının unvanları belirtilmek zorundadır. 

• Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanan oy pusula-

ları, oylama başlamadan önce İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına 

teslim edilir. 

• 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. 

TGA YÖNETİM KURULU OY PUSULASI

• 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hak-

kında Kanun’da belirtilen yönetim kurulu üyeliği adaylarına 

ilişkin seçimde Başkanlık Divanı tarafından hazırlanan ve 

İlçe Seçim Kurulu tarafından onaylanan oy pusulası kullanılır. 

• Oy pusulasında adayların isminin, temsil ettikleri seyahat 

acentasının unvanının yer aldığı alan işaretlenmek suretiyle 

oy kullanılır. 

• Adayların pusuladaki sıralaması çekilecek kura ile belirlenir. 

• Oy pusulasında asil üyelerin isimlerinin bulunduğu alandan 

bağımsız olarak yedek üyelik adaylarının isimleri yer alır. 
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SANDIK ALANI VE SANDIK ÇEVRESİ

Genel olarak sandık alanı, sandık kurulunun görev yaptığı yer mer-

kez olmak üzere 100 (yüz) metre yarıçaplı alandır. Ancak özel me-

kanlarda sandık kurulu başkanı şartları dikkate alarak bir uzaklık 

belirleyebilir, bu seçimler için sandık alanı, seçimlerin yapılmakta 

olduğu binanın giriş kapısından başlayan alan kabul edilmiştir.

Sandık çevresi ise, sandık kurulunun görev yaptığı yer merkez 

olmak üzere 15 (on beş) metre yarıçaplı çevredir.

SANDIK ALANI VE SANDIK ÇEVRESİNDE BULUNABİLECEKLER

Sandık çevresi ve sandık alanında; sandık kurulu başkan ve üye-

leri, adaylar, o sandıkta kayıtlı üyeler ve o sandıkta görevli aday 

gözlemcileri ve çağrı üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden 

başka kimse bulunamaz.

GÖZLEMCİLER VE NİTELİKLERİ

a) Yargı gözetiminde gizli oy, açık tasnif esasına göre yapılan 

seçimlerde sandık başı işlemlerini takip etmek üzere adaylar 

birer gözlemci gönderebilir. Seçimlerin yapıldığı alan nazara 

alınarak sandık kurulu işlemlerini izlemek üzere her sandık 

için en fazla 4 (dört) gözlemci bulunabileceğinden her başkan 

adayı birer gözlemci belirleyerek en geç seçim gününden 

önce İlçe Seçim Kurulu’na bildirmelidir. Her başkan adayı İlçe 

Seçim Kurulu’nun seçimlerle ilgili ihtiyaç duyduğu her konuda 

yardımcı olmak üzere 80 (seksen) sandık gözlemcilerinden 

sorumlu birer temsilcisini en geç seçim gününden önce belir-

leyerek belirlediği kişiyi İlçe Seçim Kurulu’na bildirmelidir, bu 

kişi sandık çevrelerinde bulunabilir.

b) Gözlemci olarak bulunacak kişilerin sandık kurulunun belirle-

yeceği mesafeden (en az 2 metre) seçim iş ve işlemlerini iz-

lemeleri mümkün olup, kimlik tespiti gibi iş ve işlemler sandık 

kurulunun yetki ve sorumluluğunda olduğundan, gözlemcilerin 

bu iş ve işlemlerde sandık kuruluna katılımı mümkün değildir.
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SANDIK ALANI VE SANDIK ÇEVRESİNDEKİ YASAKLAR

Sandık alanı veya sandık çevresinde, aday olanlar için herhangi 

bir propaganda faaliyeti yapılamayacaktır. Her halükârda sandık 

alanında veya sandık çevresinde hiç kimse, başkalarının görebi-

leceği şekilde bir adaya ait rozet, amblem veya benzeri işaretler 

veya propaganda amacı yayınlar taşıyamaz; yazılı, sözlü veya gö-

rüntülü propaganda yapamaz.

SEÇİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Birlik organ seçimleri ile yönetim kurulu başkanının ve TGA yönetim 

kurulu üyesinin seçimi tek dereceli olarak, yargı gözetiminde gizli 

oy ve açık tasnifle yapılır.

Oy verme işlemi 27 Kasım 2022 günü saat 09.00’da başlar ve saat 

17.00’ye kadar gizli oy, açık tasnif esaslarıyla devam eder. Seçim sü-

resi sona erdiği sırada sandık başında oylarını vermek üzere bekle-

yen üyeler de oylarını kullanırlar. 

TÜRSAB Organları için oylar kimlik ve/veya temsil ve ilzam yetki-

sini gösterir yetki belgesinin sandık kurulu görevlilerine ibrazı ve 

seçim kurulunca onaylanmış listedeki seyahat acentası unvanı kar-

şısındaki yeri imzalamasından sonra asil ve yedek üyeler belirtilerek 

oluşturulmuş pusulaların İlçe Seçim Kurulu tarafından mühürlenmiş 

zarflara konulması sureti ile kullanılır. Bunların dışındaki zarflara 

konulan oylar geçersiz sayılır.

TGA Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliğine ilişkin oylar Başkanlık 

Divanı’nın düzenlediği pusulada yazılı adaylardan hangisinin se-

çildiğini göstermek üzere, seçilen adayın adının karşısında bulu-

nan alana işaret konulan pusulanın, üzerinde ilçe seçim kurulu 

mührü bulunan ve oy verme sırasında sandık kurulu başkanı ta-

rafından verilecek zarflara konularak kullanılır. Bunların dışındaki 

zarflara konulan oylar geçersiz sayılır.

Sandık kurulundan zarfı alan üye, doğrudan kapalı oy verme ye-



25. OLAĞAN GENEL KURUL KILAVUZU VE SEÇİM MEVZUATI 35

rine gider. Oy pusulalarının bu kapalı yerde zarfa konması mec-

buridir.

Kapalı oy verme yerine girmeyen veya zarfı alıp oy vermeyen ya 

da açıkta oy kullanmak isteyen üyeden zarf, Seçim Sandık Ku-

rulu’nca geri alınır, bu kişiye oy kullandırılmaz, durum tutanakla 

tespit olunur.

Bir üye kapalı oy yerinden dışarı çıkmadıkça hiç kimse kapalı oy 

yerine giremez.

Oyunu kullanan üye oy pusulasını zarf içerisinde sandığa atarak 

oyunu kullanmış olur.

GEÇERLİ ZARFLAR

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte, üzerinde sandık kurulu-

nun mührü bulunan, bütünlüğü bozulmamış ve özel işaretleme ya-

pılmamış zarflar geçerlidir.

GEÇERSİZ ZARFLAR

Yukarıda sayılanlar dışındaki zarflara konulan oylar geçersiz sayılır. 

· Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan,

· Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan,

· Tamamı yırtılmış olan,

· Üzerinde ilçe seçim kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, 

imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar 

geçersiz sayılır.

Geçersiz zarflar tutanak altına alınarak, tasnif öncesi içleri açılma-

dan kenara ayrılır, sayımda değerlendirilmez.  

Ancak zarfın üzerinde oy kullananı veya kullanılan oyu belli etme-

yen leke veya çizik olması özel işaret niteliğinde değerlendirilmez. 

Zarflar açılarak açık tasnif usulü ile sayıma geçilir. 
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GEÇERLİ OY PUSULALARI 

Pusulada yer alan adaylardan bir kısmına verilen veya listelerde 

mevcut bir ismin çizilerek başka bir adayın isminin yazıldığı pusu-

lalar geçerli kabul edilir. Bu oylar pusuladaki tasnife göre asil için 

asile, yedek için yedeğe olacak şekilde aday olunan organ için ge-

çerli 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 pusu-

lada yer alan diğer adaylara usulüne uygun verilen oyların geçerli-

liğini etkilemez.  

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

Bir zarfta aynı adaya ait birden fazla oy pusulası çıkması halinde bir 

tanesi geçerli sayılır. 

Asil ve yedek üye olarak liste halinde seçime giren adaylar hakkın-

da yapılacak tasnif sonucunda en fazla oy alan listedeki asil adaylar 

asil, yedek adaylar da yedek olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste 

içindeki oylara göre üyeler sıralanırlar. 

GEÇERSİZ OY PUSULALARI 

· Bütünlüğü bozulmuş şekilde yırtılmış veya koparılmış olan,

· Oy kullananın kimliğini veya oyunu belirtecek ad, soyad, imza, 

işaret, kayıt, mühür veya parmak izi basılmış olan vb. ibare taşı-

yan, 

· Seçilecek asil ve yedek aday sayılarından (TÜRSAB Yönetim 

Kurulu 9 Asil – 9 Yedek, Denetim Kurulu 3 Asil – 3 Yedek, Disip-

lin Kurulu 3 Asil- 3 Yedek, TGA Yönetim Kurulu 1 Asil- 1 Yedek) 

fazla sayıda aday ismi taşıyan,

· TGA Yönetim Kurulu Üyesi seçimine ilişkin hangi adayın seçildi-

ği açıkça belirlenemeyen veya birden çok adayın isminin yanın-

daki alanın işaretlendiği pusulalar,
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· Bir zarftan farklı adaylara ait birden fazla oy pusulası çıkması 

halinde bunların tamamı geçersiz kabul edilecektir. 

Bir zarfta seçilecek aday sayısından fazla isim içeren, farklı adaylara 

ait birden fazla oy pusulası çıkması halinde bunların tamamı geçer-

siz sayılır.

Asil ve yedek üye olarak liste halinde seçime giren adaylar hakkın-

da 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.

HER İKİ OY DA GEÇERSİZ

TEK OY GEÇERLİ
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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 nedeniyle tutanaklar Hâkim tarafından birleştirilir. 

Tutanakların birer örneği seçim yerinde 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 süresinin geçmesi ve 

itirazların karara bağlanmasından hemen sonra hâkim, yukarıdaki 

hükümlere göre kesin sonuçları ilan eder. Seçim sonuçları üst 

kuruluşlara ve Bakanlığa bildirilir.
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MEVZUAT
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SEYAHAT ACENTALARI VE SEYAHAT

ACENTALARI BİRLİĞİ KANUNU

Kanun Numarası   : 1618

Kabul Tarihi   : 14/9/1972

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 kuru-

lup faaliyete geçerler.

A)  Genel Kurul, her seyahat acentasının temsilci olarak göndere-

ceği birer sahip veya birer sorumlu müdüründen oluşur. Genel 

Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcısı 

ve yeteri kadar katip seçer.

Genel Kurul üç yılda bir Kasım ayında toplanır. Ayrıca Genel Ku-

rul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re’sen olağanüstü 

toplantıya çağrılabilir. Adi ve Olağanüstü toplantılara temsilcilerin 

çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk elde edi-

lemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde çoğunluk aran-

maksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsilcilerin çoğun-

luğu ile alınır.(1)
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 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, 

idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile bunlara ilişkin 

her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek,

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula arz olunan hususları gö-

rüşüp karara bağlamak,

d)  Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tarafından görüşülmesi veya 

gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gündeme 

alınan maddeleri karara bağlamak,

e) (Değişik:5/12/2019-7194/38 md.) Yönetim ve Denetim Kurulu 

üyeleri ile 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım 

ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun ile kurulan Türkiye Turizm 

Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulunun asıl ve yedek 

üyelerini seçmek,

f)  Üye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek,

g)  (Değişik: 28/12/2006-5571/10 md.) Gerekli olduğu takdirde ta-

şınmaza 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 iktisadi 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.
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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 acentaları temsilcisi olması gerekir. Ayrıca Yönetim 

Kuruluna 9 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu ayda en az iki defa, 

ihtiyaca göre ve başkanın çağrısiyle de her zaman toplanabilir.

 Yönetim Kurulunun görevleri;

a)  Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Genel Kuru-

la 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 iste-

nen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak,

h)  Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte belirtilen 

diğer görevleri 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 yeri-

ne getirilip getirilmediğini araştırmak,

b)  Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp yürütülme-

diğini denetlemek,

c)  Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip getirilmediğini in-

celemek,
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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 vermek-

tir.

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 Acentaları Birliğinin ve organlarının görev ve 

yetkilerine ilişkin bir yönetmelik hazırlanır.

(Ek fıkra: 28/12/2006-5571/10 md.) Bu Kanunda hüküm bulun-

mayan hallerde, Disiplin Kurulu ve disiplin cezaları ile Genel Kurul 

toplantıları, seçimler ve yasaklara ilişkin olarak 5362 sayılı Esnaf ve 

Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesi ile aynı 

Kanunun üçüncü kısmının birinci bölümünün esnaf ve sanatkâr oda-

larına ilişkin hükümleri uygulanır.
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SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

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

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

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 tarafın-

dan üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşur.

Genel kurul ve görevleri

MADDE 7 – (1) Genel Kurul iki yılda bir kasım ayında toplanır. Ayrı-

ca Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlığın talebi ile her zaman 

olağanüstü olarak toplantıya çağırılabilir. Yönetim Kurulu, çalışma 

dönemini uzatacak şekilde Genel Kurul tarihi belirleyemez.
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(2) İşletme belgesine sahip olan her seyahat acentası Genel Kurul 

üyesidir. Seyahat acentaları, Genel Kurulda sahip veya temsil ve 

ilzama yetkili kişi tarafından temsil edilir.

(3)  Genel Kurul temsilcilerin çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda ço-

ğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı en geç bir hafta 

içerisinde çoğunluk aranmaksızın yapılır.

(4)  Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı veya Bakanlık temsilcisi ta-

rafından açılır.

(5)  Genel Kurulda bulunan üyeler arasından bir başkan, iki başkan 

yardımcısı ve yeterli sayıda kâtip üyeden oluşan başkanlık diva-

nı seçimi yapılır. Başkanlık divanı seçimine ilişkin oylar Bakanlık 

temsilcisi tarafından sayılır.

(6)  Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır;

a)  Birlik hesaplarını incelemek, Yönetim Kurulu raporlarını görüşüp 

karara bağlamak ve gerektiğinde Yönetim ve Denetim Kurulları-

nı ibra etmek,

b)  Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara bağlamak, 

idarecilere 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 maddeleri karara bağlamak,

d)  Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının üyelerini seçmek,

e)  Tahsil edilemeyen aidatlara ilişkin gecikme zammı işletilmesi hu-

susunda Yönetim Kurulunu yetkilendirmek,

f)  Gerekli olduğu takdirde taşınmaza bağlı mülkiyet ve diğer sınırlı 

ayni hakların edinilmesine ve satışına karar vermek. Ancak taşın-
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mazların satışı için Genel Kurulun üçte iki çoğunluğunun olumlu 

oyu gerekmekte olup Yönetim Kurulunca hazırlanan gerekçenin 

okunması ve akabinde aleyhte ve lehte konuşmalardan sonra 

oylanması gereklidir,

g)  Yönetim Kurulunca gerekçesi hakkında bilgilendirme yapılmak, 

aleyhte ve lehte konuşmalardan sonra görüşmek suretiyle der-

nek, vakıf ve iktisadi işletmeleri kurmak, Birliğin amacını gerçek-

leştirmek için şirket kurulması veya kurulu olanlara ortak olun-

ması 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 

neticesinde  sınırları açıkça belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu-

na yetki vermek,

ı)  Birlik İç Tüzüğünü kabul etmek veya değişiklik yapmak,

i)  Tahkim Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu ve İhtisas Birim Başkanlı-

ğının 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 Sanatkâr-

lar Meslek Kuruluşları Kanununun üçüncü kısmının birinci bölü-

münde yer alan hükümlere göre yürütülür.

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 dokuz yedek üye seçilir. Yönetim 

Kurulu toplam üyelerinin en az dördünün A Grubu seyahat acentası 

temsilcisi olması gerekir.
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(2) Üyeliklerden birinin boşalması halinde yedek üyelerden sırasıyla 

en çok oy alan üye Yönetim Kurulu asil üyesi olur. Yönetim Kuru-

lu başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yöne-

tim Kurulu kendi arasından bir üyesini başkan olarak seçer.

(3) Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından oylama ile görev dağılı-

mı yapar. Yönetim kurulunca yapılacak görev dağılımında uygun 

görülecek sayıda başkan yardımcısı ile mali işler sorumlusu, ör-

gütlenme ve idari işler sorumlusu, tanıtım ve medya sorumlusu 

belirlenir. Yönetim Kurulu bu görevlendirmeleri üyeler arasında 

paylaştırmakta yetkilidir. Söz konusu görev dağılımı Birlik inter-

net sitesinde ilan edilir.

(4) Yönetim Kurulu, başkan tarafından toplantıya çağrılır ve gündem 

başkan tarafından belirlenir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerinin en 

az beşi tarafından talep edilen konular gündeme alınarak görü-

şülür.

(5) Yönetim Kurulu ayda en az iki defa toplanır. İhtiyaca göre ve baş-

kanın çağrısı ile de her zaman toplanabilir. Yönetim Kurulu top-

lantı ve karar yeter sayısı en az beştir.  Yönetim Kurulunda görü-

şülen 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 işlemler-

de ise mali konulardan sorumlu üye ile birlikte müştereken temsil 

eder. Başkanın bulunmadığı durumlarda başkan tarafından yazılı 

olarak yetkilendirilmiş başkan yardımcısı temsil yetkisini kullanır. 

Yönetim Kurulu kararı ile Birliğin mali hususlardaki temsil ve il-

zam yetkileri belirlenerek sirküler hazırlanır.

(7)  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;
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a)  Birliğin çalışma programını ve bütçesini hazırlamak ve Genel Ku-

rula sunmak,

b)  Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak,

c)  Genel Sekreter ile Birlik merkezi ve bölgelerde istihdam edile-

cek personeli belirlemek, yönetmek ve tayin işlerini yapmak,

ç)  Kanunda belirtilen süre içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul 

toplantılarına 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 fasılları 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 İşbirliği Ku-

rulları ile (Değişik ibare:RG-23/11/2018-30604) Bölge Temsil Ku-

rullarının yetki alanlarını 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 izlemek, temsilcisi aracılığıyla yönlendirmek ve 

usulüne uygun şekilde denetimlerinin 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 sunmak,
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k)  Tahkim Kurulunu ve İhtisas Birim Başkanlıklarını belirlemek, ça-

lışmalarını denetlemek,

l)  Birliği temsil etmek.

Denetim kurulu ve görevleri

MADDE 9 –  (1) Denetim Kurulu, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul 

tarafından 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 Dene-

tim Kurulu başkanı yönetir.

(3)  Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a)  Yönetim Kurulu faaliyetlerinin mevzuata ve Genel Kurul kararları-

na uygun yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

b)  Birlik hesaplarını ve iştiraklerle olan mali ilişkilerini kontrol etmek, 

denetlemek ve Genel Kurula sunmak üzere rapor hazırlamak,

c)  Birlik faaliyetleri hakkında üç aylık sürelerle Bakanlığa rapor sun-

mak.

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 Kurulu üyelerince bir üye başkan olarak seçilir. 

Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

(2) Disiplin Kurulu, Birlik üyelerinin acentalık, tanıtım ve reklam fa-

aliyetlerinde 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;
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a)  Uyarma cezası: Seyahat acentası meslek ilkelerine aykırı davra-

nan, Birliğe karşı üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine getir-

meyen, yıllık aidat borcunu 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 içe-

risinde uyarma cezası gerektiren fiili tekrarlaması halinde kınama 

cezası ile cezalandırılır.

b)  Kınama cezası: Tüketicilere ve diğer kişilere olan taahhütlerini 

yerine getirmeyen veya bunlara karşı haksız ithamda bulunan, 

müşterilerini, tüketicileri veya diğer kişileri aldatan, rekabeti bo-

zucu davranışlarda veya haksız rekabette bulunan ya da mü-

kerrer uyarma cezası alan üyeye mesleki faaliyetinde ve davra-

nışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir. Üye, bir yıl 

içerisinde kınama cezasını gerektiren fiili tekrarlaması halinde 

para cezası ile cezalandırılır.

c)  Para cezası: Üyenin Bakanlık, diğer resmi kurumlar ve Birlik ta-

rafından mevzuata uygun olarak alınmış kararlara aykırı hareket 

etmesi veya mükerrer kınama cezası almasından dolayı para ce-

zası 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 dav-

ranışlarının 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 hareketleriyle huzur, sükûn ve çalışma 

düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunması karşısında, 

Birlik üyeliğinden geçici veya uzun süreli olarak çıkarılması ve 

bu süre içerisinde mesleki faaliyetini yürütememesidir. Geçici 
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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 tarafından uygulanır. Geçici veya uzun süreli üyelikten 

çıkarma cezasının süresi, cezanın Bakanlık tarafından seya-

hat acentasına tebliğ tarihinden itibaren başlar.

(5)  Kanun ve bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Disiplin 

Kurulunun işleyişine ilişkin hususlar, 5362 sayılı Esnaf ve Sanat-

kârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 24 üncü maddesinde yer 

alan hükümlere göre yürütülür.

(6)  (Ek:RG-23/11/2018-30604) Seyahat acentası adına işlem yapan 

veya görev alan kişilerin eylemleri sonucunda disiplin soruştur-

ması açılması durumunda, 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 ol-

madıklarının ortaya çıkması ve disiplin soruşturmasına konu ey-

lemin failinin görevden uzaklaştırılması halinde verilecek cezalar 

bir alt kademeye indirilir.

Organ üyeliğinin düşmesi

MADDE 11 – (1) Genel Kurul tarafından Birlik üyesi 

seyahat acentasının temsilcisi sıfatıyla Birlik organlarından birine 

seçilen kişinin üyeliği; kısıtlanması, bir aydan daha uzun süreli 

cezaevinde kalmasını gerektirecek bir suçtan ceza alması, 

iflasına karar verilmesi veya temsil ve ilzama yetkili olduğu tüzel 

kişiliğin iflasına karar verilmesi veyahut temsilcisi olarak seçildiği 

seyahat acentası işletmesi 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.
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TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME

AJANSI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numarası                    : 7183

Kabul Tarihi                           : 11/7/2019

Yayımlandığı Resmî Gazete   : Tarih : 15/7/2019         Sayı : 30832

Kuruluş

MADDE 3 –  (1) Bu Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek 

ve yetkileri kullanmak üzere Bakanlıkla ilgili, tüzel kişiliği haiz, bu 

Kanunda belirtilen hususlar dışında özel hukuk hükümlerine tabi, 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuştur.

(2)  Ajansın organları; Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kuru-

ludur.

(3) Ajansın karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu; Bakanın 

başkanlığında, Bakanlık Tanıtma Genel Müdürlüğünden sorumlu 

Bakan Yardımcısı, Tanıtma Genel Müdürü, Türk Hava Yolları Yö-

netim Kurulu Başkanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı 

ve terminal işletmelerini temsilen en yüksek cirosu olan ilk iki iş-

letme arasından her üç yılda bir sırayla görevlendirecekleri bir kişi, 

Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli tüm tesislerin bulundukları 

coğrafi bölge bazında temsilini sağlamak üzere Marmara ve 

Akdeniz Bölgelerinden ikişer üye, Ege, Karadeniz, 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 görevlendirecekleri dokuz kişi ile seyahat 

acentası işletme belgesi sahiplerinin ilgili mevzuatı uyarınca 
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kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenecek bir kişi olmak 

üzere toplam on beş üyeden oluşur. Bakanlıktan turizm işletmesi 

belgeli tüm tesislerin temsilcilerinin seçimlerine ilişkin işlemler 

Ajans tarafından yürütülür.

(4) Ajansın yürütme organı İcra Kuruludur. İcra Kurulu; Tanıtma Ge-

nel Müdürlüğünden sorumlu Bakan Yardımcısının Başkanlığında, 

Tanıtma Genel Müdürü, Bakanlıktan turizm işletmesi belgeli te-

sislerden Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerini temsil eden Yö-

netim Kurulu üyeleri arasından Bakan tarafından seçilen üç üye 

olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(5) Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık etmek ve tav-

siyelerde bulunmak üzere Danışma Kurulu oluşturulur. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı, Türkiye Seyahat Acenteleri 

Birliği Başkanı, Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı, Türkiye 

Otelciler Birliği Başkanı, dönüşümlü olarak görev yapmak üzere 

otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin 

başkanlarından biri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı 

ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Der-

neği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ajansın Da-

nışma Kurulunun doğal üyesidir.[1]

(6) Ajansın Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulunun yetki 

ve görevleri, Ajans yöneticisinin atanması, Ajansın teşkilat yapısı 

ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlü-

ğe konulan yönetmelikle belirlenir.

(7)  Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerine bu gö-

revlerinden dolayı herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmez.
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TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSININ 

TEŞKİLATI

VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

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 Başkanı, 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 Derneğini temsilen Dernek Başkanı ve 

Türkiye Belediyeler Birliğini temsilen Birlik Başkanıdır.

(2)  Danışma Kurulu; bu üyeler ile Bakan tarafından görevlendirilen 

diğer üyeler arasından Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine 

göre verilen görevleri yerine getirmek üzere bir Başkan, Başka-

nın bulunmadığı hallerde görev yapmak üzere bir Başkan vekili 

seçer.

(3)  Bakan tarafından görevlendirilenler hariç olmak üzere Danışma 

Kurulu üyelerinin herhangi bir nedenle görevlerine son verile-

mez. Ancak, ağır hastalık veya engellilik nedeniyle iş göreme-

yeceği, 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 Danışma Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Seyahat acentalarının temsili

MADDE 16 – (1) Seyahat acentası işletme belgesi sahiplerinin kendi 
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aralarından ilgili mevzuatı uyarınca seçimle belirleyecekleri üyenin 

seçimi işlemleri, mevzuatında belirlenen sürede ve başkanlık 

seçimiyle eşzamanlı olarak yapılır.

Görev süresi ve seçim zamanı

MADDE 18 –  (1) Seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere 

Yönetim Kurulu üyelerinden seçim ile belirlenenlerin görev süresi 

üç yıldır. Bu süre, seçimlerin 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 ka-

dar bitirilir.
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 ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI KANUNU

Kanun Numarası                   : 5362

Kabul Tarihi                       : 7/6/2005             

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 ge-

nel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üze-

rine, 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 

meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri; odalarda bağlı olduğu 

birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise 

Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yü-

rütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır. 
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Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan 

en az on beş gün önce ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşu-

nun Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanındaki sayfasında ya-

yınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya hafta-

lık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle 

göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplan-

tıları 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 toplantısın-

dan bir üst kuruluş yazılı olarak on beş gün önce haberdar edilir. 

Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda ya-

pılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını ku-

ruluş tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar. 

Olağan toplantı gündemi 

MADDE 43- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının olağan ge-

nel kurulu, her kuruluşun ana sözleşmesine uygun olarak düzenle-

necek aşağıdaki ve gerek görülmesi halinde ilave edilecek diğer 

gündem maddeleriyle toplanır. Gündem maddeleri ayrı ayrı görü-

şülür.  

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. 
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g)  Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi. 

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 eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin 

görüşülmesi, kabulü veya reddi. 

k)  Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretleri-

nin tespit 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 so-

nucuna göre, Bakanlık 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 ku-

rulları; 

a)  Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun kararı ile yöne-

tim kurulu 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 tara-

fından, 

c)  Denetim kurulu tarafından, 

d)  Haklı ve geçerli sebeplerin varlığı halinde Bakanlık tarafından, 
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 Olağanüstü olarak toplantıya çağırılır. Toplantı, çağrısında be-

lirlenen gündemle yapılır. Olağanüstü toplantılarda belirlenen 

gündem dışında görüşme yapılamaz. Bakanlık çağrısı hariç, ya-

pılacak olağanüstü genel kurul toplantısı hazırlık çalışmaları yö-

netim kurulunca yürütülür. Yönetim kurulunun bu görevi yerine 

getirmemesi halinde ise, olağanüstü genel kurul toplantısı hazır-

lık çalışmalarının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceği Bakanlık 

tarafından belirlenir. 

Genel kurul toplantıları ve çoğunluk 

MADDE 45- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul 

toplantılarının açılabilmesi için genel kurul üyelerinin yarıdan fazla-

sının toplantıya iştirak etmesi şarttır. 

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul top-

lantısı bir ayı geçmemek üzere ertelenir. İki toplantı arasındaki süre 

odalarda beş, diğerlerinde iki günden az olamaz. Bu durum iki ge-

nel kurul üyesi ve Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri tarafın-

dan düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur. 

İlk toplantı ilanında ikinci toplantının yeri, tarih ve saati belirtilmiş ise 

yeniden ilan yapılmaz. İkinci toplantıya katılanların sayısı odalarda, 

yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin toplamının beş katın-

dan az olamaz. Diğer esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında bu 

maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır. 

Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin ço-

ğunluğu ile alınır. Ancak, fesih konusunda karar alınabilmesi için ge-

nel 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 

toplantılarına katılan genel kurul üyeleri; adı, soyadı, baba adı, do-

ğum yeri ve tarihi, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, esnaf ve 

sanatkârlar sicil numarası ile temsilcisi oldukları meslek kuruluşla-
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rının isimlerini gösterecek şekilde, esnaf ve sanatkârlar meslek ku-

ruluşlarının 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 hü-

kümet komiseri tarafından 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 tem-

silcisi veya hükümet komiseri tarafından imza olunur. 

Bakanlık temsilcisi ve hükümet komiseri 

MADDE 47- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurul 

toplantılarının geçerli olabilmesi için Bakanlık temsilcisinin veya hü-

kümet komiserinin toplantı süresince bulunması ve kapanışa kadar 

toplantıya nezareti zorunludur. Bakanlık temsilcisi veya hükümet ko-

miseri, toplantının mevzuat, ana sözleşmeleri ve gündem esasları 

içinde yapılmasını temin ve denetlemekle görevlidir. 

Görevlendirilen Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserlerinin 

imzasını taşımayan genel kurul toplantısına katılacaklar listesi ile tu-

tanaklar ve dolayısıyla toplantı belgeleri hüküm ifade etmez. 

Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri, Bakanlık veya bu konu-

da yetkilendirilen mülki idare amiri tarafından görevlendirilir. Top-

lantıdan en az on beş gün evvel Bakanlık veya yetkilendirilen mülki 

idare amirliğine müracaatla toplantı yeri, günü, saati ve gündemi 

bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri gö-

revlendirilmesinin talep edilmesi lazımdır. Toplantı başlamadan ev-

vel çağrının usulüne uygun olarak yapıldığı, genel kurul toplantısına 

katılacaklar listesinin Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanından 



25. OLAĞAN GENEL KURUL KILAVUZU VE SEÇİM MEVZUATI 61

alındığı ve çoğunluğun tamam olduğu Bakanlık temsilcisi veya hü-

kümet komiseri tarafından incelenip tespit edilerek görüşmelere 

başlanmasına izin verilir. 

Ancak, usulüne uygun olarak yapılan müracaat üzerine görevlen-

dirme yapıldığı halde, Bakanlık temsilcisi veya hükümet komiseri 

toplantıya katılmaz ise mülki idare amirine durum bildirilir. Bakanlık 

temsilcisi veya hükümet komiseri yine gelmezse bir saat sonra top-

lantıya başlanır. 

Genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcileri 

veya hükümet komiserlerinin Bakanlık tarafından belirlenecek zaru-

ri masraf ve ücretleri, genel kurulu düzenleyen esnaf ve sanatkârlar 

meslek kuruluşu tarafından ödenir. 

Başkanlık divanı 

MADDE 48- Bakanlık temsilcisinin veya hükümet komiserinin top-

lantıyı açma iznini vermesini müteakip genel kurul üyeleri tarafın-

dan, genel kurul üyeleri veya üst kuruluşlarca görevlendirilmiş tem-

silciler 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. 

Organ ve yönetim kurulu başkanlarının seçimleri 

MADDE 49- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının organ se-

çimleri 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 hazırlanmış genel kurul toplantısına katılacaklar listesi, 

toplantının gündemi, yeri, günü, saati ile çoğunluk sağlanamadığı 

takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir 

yazı ile birlikte üç nüsha olarak o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına 

verilir. Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde görevli hâkim, 
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Yüksek Seçim Kurulunca belirlenir. 

Hâkim, gerektiğinde ilgili kayıt ve belgeleri de getirtip inceleme yap-

mak suretiyle varsa noksanlıkları tamamlattırdıktan sonra seçime 

katılacak genel kurul üyelerini belirleyen listeyi ve diğer hususları 

onaylar, onaylanan liste ile toplantıya 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 ta-

rafından incelenir ve en geç iki gün içerisinde kesin olarak karara 

bağlanır. 

Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar 

onaylanarak ilgili esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşuna gönderilir. 

Hâkim, kamu görevlileri veya aday olmayan genel kurul üyeleri ara-

sından 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 

yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup görevleri, bu 

işlemler bitinceye 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 kadar olan üye fazlalığı sandık sayısında nazara alınmaz. 

Sandıkların konacağı yerler hâkim tarafından belirlenir. Seçimlerde 

kullanılacak araç ve gereçler, seçim 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 erdiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bek-

leyen 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 
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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 kuru-

lu başkanı tarafından 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, yedek adaylar da yedek 

olarak seçimi kazanmış olurlar. Liste içindeki oylara göre üyeler sı-

ralanır. 

Genel kurullarda oy verme işlemi alt yapı müsait olduğu takdirde 

elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. 

Seçim süresinin sonunda seçim sonuçları tutanakla tespit edilip san-

dık kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla sandık 

bulunması halinde tutanaklar ile elektronik ortamda kullanılan oylar 

hâkim tarafından birleştirilir. Tutanakların birer örneği seçim yerinde 

asılmak ve ilgili meslek kuruluşunun 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 düzenlen-

mesinden itibaren iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itiraz-

lar hâkim tarafından aynı gün incelenir ve kesin olarak karara bağ-

lanır. 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 so-

nuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygu-

lama 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 ince-

ler ve kesin olarak karara bağlar. İptal kararının kesinleşmesi üzeri-

ne hâkim, bir aydan az ve iki aydan fazla bir süre içinde olmamak 
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üzere seçimin yenileneceği pazar gününü tespit ederek ilgililere ve 

Bakanlığa bildirir. Belirlenen günde yalnız seçim yapılır ve seçim iş-

lemleri 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 federasyonlara Konfederasyon, Konfederasyona ise Bakan-

lık tarafından, genel kurul üyeleri arasından üç kişilik bir kurul atanır.

İlçe seçim kurulu başkanı hâkime ve seçim sandık kurulu başkanı ile 

üyelerine, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütük-

leri Hakkında Kanunda belirtilen esaslara göre tavan gösterge üze-

rinden 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 

suçlar, kamu görevlilerine karşı işlenmiş gibi cezalandırılır. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının seçim tarihleri, Cumhur-

başkanı tarafından bir yılı geçmemek üzere ertelenebilir.

Seçilme şartları 

MADDE 50- Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek ku-

ruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin ku-

rullarına üye olarak seçilebilmeleri için gerekli şartlar şunlardır: 

a)  Denetim kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bu-

lunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu 

olmak; Konfederasyon denetim kurulu üyeliğine dışarıdan seçi-

lecekler için dört yıllık yüksek okul mezunu ve denetim formas-

yonunu haiz olmak; disiplin kurulu üyeliği için en az lise mezunu 

olmak; yönetim kurulu üyeliği için ise en az ilkokul mezunu ol-

mak. 

b)  Konfederasyon denetim kuruluna dışarıdan seçilecekler ve yeni 

kurulan odalar hariç, en az iki yıldır odaya kayıtlı olmak ve halen 

çalışıyor bulunmak. 
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c)  (Değişik, birleştirilen (c) ve (d) bentleri: 23/1/2008-5728/573 

md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen sü-

reler 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 

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fe-

sat 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 anlaşı-

lanlar ile bu şartlardan en az birini görev süreleri içinde kaybeden-

lerin üyelikleri kendiliğinden sona erer. Bu durumda üyeliğin düş-

mesi ve en fazla oy alan yedek üyeden başlamak üzere yeni üyenin 

üyeliğe davetine ilişkin karar ve işlemler yönetim kurulunca yerine 

getirilir. 

Organlarda görev alma yasağı 

MADDE 51- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarında denetim 

ve disiplin kurulu üyeliği bulunanların, aynı kuruluşun yönetim ku-

rulunda görev almaları yasak olduğu gibi, bu kişilerin eşleri, üstsoy, 

altsoy ve ikinci derecedeki kan hısımlarının da aynı dönemde, bu 

kuruluşun yönetim, denetim ve disiplin kurullarında görev almaları 

yasaktır. 

Farklı mesleklerde faaliyet göstermelerinden dolayı birden fazla 

odaya kaydı olan esnaf ve sanatkârlar ancak bir odanın yönetim 

veya denetim kurulunda görev alabilirler. Bu kişiler, odalarda birden 

fazla yetkili organ üyeliği görevi alamazlar. 

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi biri-

sinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer 

esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim, denetim veya 

disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. 
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Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik bulunduramazlar. 

Aynı kişi birlik ve federasyon başkanı olamaz. 

Amaç dışı faaliyet yasağı 

MADDE 52- Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, kuruluş amaç-

ları dışında herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Kuruluş amaçları 

dışında faaliyet gösteren veya bu Kanunda belirtilen asli görevlerini 

Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen esnaf ve sanatkârlar 

meslek kuruluşlarının sorumlu organlarının görevlerine son verilme-

sine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine Bakanlığın veya bu kuru-

luşların 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 seçilenler eskilerin süresini tamamlar. Görevlerine son 

verilen organ üyelerinin cezai sorumlulukları saklıdır. Bu organların 

yukarıdaki hükümler gereğince görevlerine son verilmesine neden 

olan ve mahkeme kararında belirtilen tasarrufları hükümsüzdür. 

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları, millî güvenliğin, kamu düze-

ninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakala-

manın gerektirdiği hallerde gecikmede sakınca varsa, valilik tarafın-

dan 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 yürürlük-

ten kalkar. 
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YÖNETİM 
KURULU / 
MÜDÜRLER 
KURULU 
KARARI,
DİLEKÇE 
ÖRNEKLERİ
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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 ……../……../2022 tarihinde şirket merkezinde top-

landı. 

2- Şirketimizin sahibi olduğu …………………..  unvanlı seyahat acen-

tası adına,  ………. tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Seya-

hat Acentaları Birliği’nin 25. Olağan Genel Kurul seçimlerinde oy 

kullanmaya, 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 ÜYESİ   

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



25. OLAĞAN GENEL KURUL KILAVUZU VE SEÇİM MEVZUATI 69

……………………….. 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 ……../……../2022 tarihinde şirket merkezin-

de toplandı. 

2- Şirketimizin sahibi olduğu …………………..  unvanlı seyahat acen-

tası adına,  ………. tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Seya-

hat Acentaları Birliği’nin  25. Olağan Genel Kurul seçimlerinde oy 

kullanmaya, 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)

25. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığına

…11.2022 tarihinde düzenlenecek olan TÜRSAB 25. Olağan 

Genel 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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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   Yedek Üye   
Asil Üye   Yedek Üye   
Asil Üye   Yedek Üye   
Asil Üye   Yedek Üye   
Asil Üye   Yedek Üye   
Asil Üye   Yedek Üye  
Asil Üye Yedek Üye
Asil Üye Yedek Üye
Asil Üye Yedek Üye

DENETİM KURULU ADAYLARI
Asil Üye Yedek Üye
Asil Üye Yedek Üye
Asil Üye Yedek Üye

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI
Asil Üye Yedek Üye
Asil Üye Yedek Üye
Asil Üye Yedek Üye

***İŞ BU ÖRNEK PUSULA, TASLAK OLARAK HAZIRLANMIŞTIR.
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YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ 

İşletme Belge Numarası: ……..

Sandık Numarası: ……..

YETKİ BELGESİ 

 Aşağıda bilgileri yer alan Seyahat Acentası temsilcisinin, 

Kurumumuzda yer alan sicil dosyası kapsamındaki belgeler ve gün-

cel ticaret sicil kayıtları uyarınca TÜRSAB 25. Olağan Genel Kurulu-

na katılmaya ve seçimlerde seçme ve seçilme hakkını kullanmaya 

yetkili olduğunu onaylarız. 

Seyahat Acentası Unvanı 

Bağlı olduğu Ticaret Sicil 

Müdürlüğü 

Ticaret Unvanı

Ticaret Sicil No 

Temsilcinin Adı Soyadı 

T.C. Kimlik Numarası

Temsil Türü

  TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

   

KAŞE – İMZA 

Not: İş bu yetki belgesi Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 

17.11.2022 tarihli 429572 sayılı yazısı kapsamında düzenlenmiştir.   
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BEŞİKTAŞ İLÇE SEÇİM KURULU 

BAŞKANLIĞINA

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Şirketimizin sahibi olduğu ………………….. unvanlı seyahat acentası 

adına, 27.11.2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği’nin 25. Olağan Genel Kurul seçimlerinde oy kul-

lanmaya, seçme ve seçilme hakkını kullanmaya şirketimiz münfe-

rit imza yetkililerinden ………………………………….. T.C. kimlik numaralı 

…………………………………  yetkili kılınmıştır.

MÜNFERİT İMZA YETKİLİLERİ

İMZA YETKİLİSİ  İMZA YETKİLİSİ  İMZA YETKİLİSİ
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GEÇERLİ 
GEÇERSİZ
OY 
PUSULASI
ÖRNEKLERİ
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GEÇERLİ

ÖRNEKTİR
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GEÇERLİ

ÖRNEKTİR
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ÖRNEKTİR

GEÇERLİ

ÖRNEKTİR
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GEÇERLİ

ÖRNEKTİR
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ÖRNEKTİR

GEÇERLİ

ÖRNEKTİR
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DENETİM KURULU İÇİN GEÇERSİZ 
DİĞERLERİ GEÇERLİ

ÖRNEKTİR
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ÖRNEKTİR

yedekler geçerlİ

ÖRNEKTİR
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GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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ÖRNEKTİR

GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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ÜZERİ ÇİZİLEN ADAYLAR İÇİN 
GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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ÜZERİ ÇİZİLEN ADAYLAR İÇİN 
GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR
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GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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ÖRNEKTİR

GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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ÖRNEKTİR

GEÇERSİZ

ÖRNEKTİR
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NOTLAR:
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