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VEFAT
Kruvaziyer Turizmi İhtisas Başkanımız Ercan Abitağaoğlu’nun kıymetli annesi NURTEN ABITAĞAOĞLU’NUN vefatını 

üzülerek öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli Abitağaoğlu Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Birliğimiz üyesi ITB Turizm’in sahibi Nihat Genç’in kıymetli annesi ZEYNEP GENÇ’IN vefatını üzülerek öğrendik. 

Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli Genç Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Birliğimiz üyesi Çotanak Turizm’in sahibi Ali Uğur Topkaya’nın kıymetli annesi TÜRKAN TOPKAYA’NIN vefatını üzülerek 

öğrendik. Merhumeye Allah’tan rahmet, kederli Topkaya Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Birliğimiz üyesi Cakalıoğlu Turizm’in sahibi İbrahim Cakalıoğlu’nun kıymetli ağabeyi ve ortağı ALI CAKALIOĞLU’NUN 

vefatını üzülerek öğrendik. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli Cakalıoğlu Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Kültür Keşifleri
NURULLAH KARACA 
SERHAT KALKINMA AJANSI 
GENEL SEKRETERİ
TÜRSAB Kültür Turizmi İhtisas Başkan Yardımcıları 
Özgür Ildır Öksüz ve N. İlham Seyyale’nin sunumla-
rıyla yayınlanacak olan ‘Kültür Keşifleri’ programımı-
zın yeni bölümüne, Serhat Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Nurullah Karaca konuk oluyor.
3000 yıllık tarihi ile Kafkaslara açılan kapımız Arda-
han, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Ani 
Arkeolojik Alanı ile yılın büyük bölümü karla kaplı 
Kars, üç ülkeyle sınırı olan tek şehrimiz Iğdır ve ülke-
mizin en heybetli dağına adını veren Ağrı’nın turizm 
potansiyelini keşfedeceğimiz, sorularınızı Facebook 
ve Youtube üzerinden iletebileceğiniz programımızı, 
18 Ocak Salı günü saat 16.00’da canlı yayınla TÜR-
SAB TV’de izleyebilirsiniz.

Kültür Keşifleri 
MÜNÜR ŞAHIN 
OSMANELİ BELEDİYE BAŞKANI
Kültür Keşifleri programımızda, Osmaneli Beledi-
ye Başkanı Münür Şahin ile birlikte tarihi boyunca 
Traklar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osman-
lılar başta olmak üzere 18 medeniyete ev sahipliği 
yapan; tarihi konakları, doğası, şifalı suları, zengin 
florası ve doğal güzellikleriyle önemli bir turizm po-
tansiyeline sahip Bilecik’in Osmaneli ilçesinin turizm 
potansiyeli ele alındı.

Ilker Ünsever ile 
Turizm Hukuku
TÜRSAB Hukuk Başdanışmanı Av. İlker Ünsever’in 
turizm hukukuna ilişkin soruları yanıtladığı “İlker Ün-
sever ile Turizm Hukuku” programımızda seyahat 
acentaları ve turizm sektörünün gündem maddeleri 
ele alındı.

OSMANELI BELEDIYE BAŞKANI MÜNÜR ŞAHIN, 
TÜRSAB GENEL MERKEZIMIZI ZIYARET ETTI

 TÜRSAB TV’de yayınlanan Kültür Keşifleri programı öncesinde Yönetim Kurulu Üyemiz Nalan Yeşilyurt, 
Genel Sekreterimiz Melike Ertekin ve Stratejik Planlama, Koordinasyon ve Pazarlama Grup Başkanımız 

Levent Demirel’in katılımlarıyla düzenlenen toplantıda Bilecik’in Osmaneli ilçesinin doğa, kültür ve 
termal turizm alanlarında geliştirilmesine yönelik iş birliği çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

ISO:9001-2015 KALITE YÖNETIM SISTEMI BELGEMIZIN 
GEÇERLILIĞININ DEVAMINA KARAR VERILDI

Birliğimize 2019 yılında kazandırmış olduğumuz ISO:9001-2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesinin geçerliliğinin 
devamı için; 7 Ocak 2022 tarihinde girmiş olduğumuz dış denetim sonucunda tüm departmanlarımızın yeniden 

sistem uygunlukları denetlenmiş ve bağımsız denetim firması tarafından belgemizin geçerliliğinin devam 
etmesi yönünde karar verilmiştir.  Bu vesile ile belgemizin iş süreçlerimize katkısının devamını temenni eder, 

sektörümüze ve Birliğimize yeniden hayırlı olmasını dileriz.

Disconti ve TÜRSAB iş birliğinde Seyahat Acentalarının 
Yabancı Misafirlerine Özel bir Turizm Ürünü: 

Disconti Card & Disconti App!
Türkiye’yi ziyaret edecek yabancı turistlere hizmet vermeyi amaçlayan Disconti Card ile aktive edilen 

kartlar üzerinden üye acentalarımız ek gelir fırsatı elde eder.

Disconti App ve Disconti Card Projesi Nedir?
Disconti Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından projelendirilmiş mobil uygulama ile kullanılabilen fiziki ya da 

dijital indirim kartıdır. Disconti; Türkiye’yi ziyaret edecek yabancı turistlere 14 gün boyunca geçerli olacak 
üyelikleriyle, giyimden restorana, sağlık hizmetlerinden araç kiralamaya kadar birçok farklı sektörde 

ayrıcalık ve fırsatlar sunar.

Disconti ile Gelirlerinizi Arttırın!
Disconti Card’ları Türkiye’yi ziyaret edecek yabancı misafirlerinize sadece dağıtarak satışına aracılık 

edebilir ve satış komisyonu elde edebilirsiniz! Dağıtılan Disconti Card’ların uygulama içinden satın alınması 
durumunda işletmeniz için ek gelir fırsatı yaratırsınız.

Nasıl?
Öncelikle Disconti Card’lar, Disconti Bilgi Teknolojileri A.Ş. tarafından acentanız adına tanımlanarak sizin 
için üretilecektir. Talebinize göre sizlere, Disconti Card fiziki ve/veya dijital ortamda Disconti Card ID’leri 

iletilecektir. Disconti Card ID, kartların üzerindeki 16 haneli numaradır ve size özeldir.
Sizin için üretilen Disconti Card’larınızı istediğiniz yabancı turist müşterilerinize ücretsiz şekilde 

verebilirsiniz. Dağıtılan Disconti Card veya ID numarası ile turistin, kart üyeliğini uygulama içinden satın 
alması durumunda satış komisyonu kazanır ve ek gelir fırsatı yaratırsınız!

Farklı ihtiyaç ve profillere göre 3 Farklı Kart Tipi!
Farklı ihtiyaç ve profillere göre Elite (9.90 €), Platinum (49.90 €) ve Health Card (99.90 €) olmak üzere 3 

farklı kart tipi bulunmaktadır. *
Acentalara dağıtımı sağlanan Disconti Card’ların, mobil uygulama üzerinden satışı gerçekleştirilip, kartlar 

aktive edildiğinde satış bedelinin %15 oranında satış komisyonu kazanırsınız.
Kazanılan Satış Komisyonu ile birlikte faturalandırma, acentalara DISCONTI tarafından yapılacaktır. 

Nasıl Başvuru Yapılır?
TÜRSAB Online üzerinden acenta bilgileriniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra online başvuru formunu 

doldurarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Disconti Card’larınız Size Ücretsiz Gönderilecektir!
Online başvuru formunu doldurmanızı takiben form üzerinde belirtmiş olduğunuz iletişim kanalları 

aracılığıyla ve Disconti Card’larınız size ücretsiz gönderilecektir. Acentalarımızın, Disconti Card’lar için 
Disconti Bilgi Teknolojileri A.Ş’ye herhangi bir ödeme yapmasına gerek yoktur. Dağıtıma sunulacak Disconti 
Card’lar, acentalara ücretsiz temin edilir! Bu nedenle Disconti, acentalar için bir maliyet kalemi oluşturmaz.

Tahsilatla Uğraşmayın, Zahmetsiz Kazanın!
Sadece dağıtımını sağlayarak Disconti Card satışına aracılık edebilirsiniz. Yabancı turistler, Disconti Card 
üyeliği ödemesini kredi kartlarıyla uygulama içindeki güvenli ödeme yöntemiyle yaparlar. Böylelikle para 

alışverişi olmaz, tahsilat sorunları yaşanmaz ve siz de sadece komisyonunuzu bilirsiniz!
Buna ek olarak; sizler için çok özel fiyatlarla kullanıma hazır Disconti Card üretilebilecektir. 

Türkiye ve dünyanın en iyi marka ve işletmelerinden çok özel indirim tekliflerini ve kampanyalarını 
içeren Disconti Card’ı siz de yabancı turist müşterilerinize hediye edebilir, turistlerin sizi tercih etmesini 

sağlayabilirsiniz.**

Indirin, Keşfedin, Dağıtın, Kazanın!
Akıllı telefonunuzun kamerasıyla aşağıdaki QR kodu tarayarak ya da uygulama platformlarının ikonlarına 

tıklayarak Disconti App’i ücretsiz indirebilir ve marka tekliflerini keşfedebilirsiniz.

** Detaylar ekli Acenta Bilgilendirme Sunumu’nda yer almaktadır.
** Ön ödemeli Disconti Card’lar aktivasyona hazır, kart üyelik bedelinin acente tarafından karşılandığı 

kartlardır. Disconti Card satın alarak Disconti ayrıcalıklarını sizin için değerli müşterilerinize 
hediye edebilirsiniz. 

Bulgaristan Sınır Geçişleri, 19 Ocak 2022 Tarihi Itibarıyla 
Durduruldu

 T.C. Sofya Büyükelçiliği, Kültür Tanıtma Müşavirliği’nden alınan bilgiye göre, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın 
Covid-19 tedbirleri kapsamında aldığı karar neticesinde, Türkiye kırmızı kategoriye alınmış ve 19 Ocak 2022 tarihi 

itibariyle ülkemizden Bulgaristan’a turistik seyahatler durdurulmuştur.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı’nın ilgili konu hakkındaki yazısı web sitemizdeki duyuruda mevcuttur.

BURSA’NIN TURIZM POTANSIYELI 
BELGRAD’DA TANITILDI

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa projesi kapsamında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Ahmet Misbah Demircan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, 

Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanımız Murat Saraçoğlu ve seyahat acentalarımızdan oluşan heyet, 
Sırbistan’ın turizm yetkilileriyle Belgrad’da bir araya geldi. 

İki ülkenin seyahat acentası temsilcilerinin ve otelcilerinin B2B görüşmeler gerçekleştirdiği toplantıda 
Bursa’nın Avrupa Kültür Başkenti olma hedefleri ve turizm alanında oluşturulacak yeni iş birliktelikleri 

hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

PLAKA BAŞVURULARI HAKKINDA 
ÖNEMLI DUYURU

1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun ilgili hükümleri kapsamında işletme 
belgesiz seyahat acentalığı faaliyetlerinin ve usulsüz plaka kullanımının önlenmesi amacıyla 

denetimler yapılmaktadır.

Yapılan denetimlerde seyahat acentalarına kendi kullanımları için verilen plakaların, seyahat acentası olmayan 
kişi veya kuruluşlarca kullanımının yaygınlaşmakta olduğu tespit edilmektedir. Bu doğrultuda, işletme belgesiz 
seyahat acentalığı faaliyetinin ve usulsüz plaka kullanımının önlenmesi amacıyla seyahat acentalarına kendi 
kullanımları için düzenlenecek plakalar hakkında 20.12.2021 tarihli duyurumuz web sitemizde bulunmaktadır.

Bu duyuruya ek olarak yapılan yeni düzenleme ile plaka talep başvuruları, talep edilen plakaların seyahat 
acentası ihtiyacı ile uygunluğu açısından Birlik bünyesinde oluşturulan komisyonca incelenmektedir. 

Plaka ödemeleri plaka komisyonunun kendisine ulaşan başvuruyu inceleyerek plaka sayısı konusunda 
onay vermesi akabinde yapılacaktır.

*Komisyonca kabul edilen plaka adedi için yapılan toplam ödemeye ilişkin banka dekontunda 
açıklama kısmına kaç adet plaka için ödeme yapıldığı belirtilmelidir.

Banka Hesap Bilgisi: TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ
Vakıfbank/Fulya Şubesi - IBAN: TR73 0001 5001 5800 7307 4029 33

ONLINE GENEL TURIZM EĞITIMI, TÜRSAB TV’DEN 
CANLI YAYINLANACAK

Türkiye’nin önemli üniversitelerinin turizm akademisyenlerinden oluşan TÜRSAB Akademik Kurulu ile birlikte 

hazırlanan eğitimlerimizin ilki olan Genel Turizm Eğitimi, 28 Ocak 2022 tarihinde Birliğimizin web televizyonu 

TÜRSAB TV üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Prof. Dr. Öcal Usta’nın sunumlarıyla gerçekleşecek Genel Turizm Eğitimi’ni, 28 Ocak 2022 Cuma günü 10.00-17.00 

saatleri arasında TÜRSAB TV Web, Youtube ve Facebook kanalları üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

www.facebook.com/tursaborgtr

www.youtube.com/tursabtv

www.tursab.org.tr/tv

Detaylı bilgi ve eğitim içeriği web sitemizdeki duyuruda mevcuttur.

TITE – 15. ULUSLARARASI TURIZM FUARI 
29 OCAK – 1 ŞUBAT 2022 TARIHLERINDE 

GERÇEKLEŞECEK
TITE 15. Tahran Uluslararası Turizm ve İlgili Endüstrileri Fuarı, 29 Ocak - 01 Şubat 2022 tarihleri 

arasında, İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenecektir.
Detaylı bilgi için:

Tuğba Çalışkan | ATİS Fuarcılık
T: +90 312 442 90 02 |
E: tugba@atisfuar.com

BALIKESIR’DE GÜNDEM TURIZM OLDU
Türkiye’nin farklı bölgelerinden seyahat acentalarımızın ve BTK Başkanlarımızın katılımıyla gerçekleşen Balıkesir 
Info Turu, Kyzikos Antik Kenti, Bandırma Arkeoloji Müzesi ve Manyas Kuş Cenneti ziyaretleriyle başladı. Kuzey 
Ege’nin zengin kültürel miraslarının ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla Çanakkale-Körfez Bölge 
Temsil Kurulumuzun Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize ettiği Balıkesir Info Turu kapsamında 
Edremit’te düzenlenen gala yemeği, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel 
Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanımız Firuz B. Bağlıkaya, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, BTK Başkanlarımız ve seyahat 
acentalarımızın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda, Balıkesir’in turizmin her alanında geliştirilmesi ve yeni turizm 
rotalarının oluşturulması için görüşler paylaşıldı.

Info turu Hasan Boğuldu gezisi, zeytinyağı fabrikası, Güre Kazdağı 
Müzesi ve Havran Kent Müzesi ziyaretleriyle devam etti. Havran 
Nermin Hanımın Çiftliği’nde Balıkesir kahvaltısı tanıtımının ardından 
Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) ziyaret edildi, günbatımı seyri 
için Ayvalık Şeytan Sofrası’na hareket edildi.
Akşam düzenlenen yemekli toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı 
Mesut Ergin, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay 
Karaağaç, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, BTK Başkanlarımız ve seyahat 
acentalarımız katılım sağladı. Info turu dördüncü gününde, Cunda 
Adası ve Ayvalık Çarşı gezisinin ardından Küçükköy’de düzenlenen 
öğle yemeği programıyla sona erdi. Balıkesir’in turizm potansiyelini 

geliştirmek ve yeni iş birliktelikleri oluşturmak amacıyla programı organize eden Çanakkale-Körfez Bölge Temsil 
Kurulu Başkanımız Ahmet Çelik’e, BTK Başkanlarımıza, İhtisas Başkanlarımıza ve tüm seyahat acentalarımıza 
teşekkür ediyoruz.

DOLU DOLU BALIKESIR, 
HAYAT DOLU BALIKESIR
 
Vali Şıldak, ‘‘Böylesine zengin bir bölgede görev 
yapmaktan dolayı onur duyuyorum. Büyük bir uyum 
içerisinde çalışan bir takımın parçalarıyız. Bütün kamu 
kurum ve kuruluşları tek bir vücut olarak çalışıyoruz. 
Ben Balıkesir’i huzur ve uyum şehri olarak tanımlıyorum. 
Ayrıca bir turizm şehri olarak da açılımlarımız var. İlgili tüm 
kurumlarımız bu konuda projeler geliştiriyor. Gastronomi 
şehri olma konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Bu kadar bolluk ve bereket olan bir şehirde marka olma 

yolunda bir motto üretmemiz gerekiyordu. ‘Dolu Dolu Balıkesir, Hayat Dolu Balıkesir’ sloganını seçtik. Kültür dolu 
Balıkesir, lezzet dolu Balıkesir, tarih dolu Balıkesir, tabiat dolu Balıkesir. Tüm bu zenginliklerimizle turizm alanında 
büyük bir potansiyelimiz olduğunu ancak bu potansiyeli harekete geçirebilmek için el birliği ile çalışmamız 
gerektiğini biliyoruz. Tesislerimizin geliştirilmesinin hem sayıca hem de nitelik anlamında bir ihtiyaç olduğunu 
biliyoruz. Fakat avantajlarımızı çok daha iyi bir planlamayla değerlendirmekte niyetliyiz. Bizler de Kültür ve 
Turizm Bakanlığı’na bir Balıkesir Master Planı oluşturulması konusunda başvurumuzu yaptık. Bu konuda doğa 
turizmi, sağlık turizmi, spor ve bu alanlardaki güçlerimizi birleştirip ön plana çıkarılmasını; sadece deniz turizmi 
ile sınırlı kalan bir dar alanda rekabet oluşturamayacağımızı da çok iyi biliyoruz. Daha iyi planlama, daha iyi 
stratejilerle kamu, yerel yönetimler, üniversiteler ve odalarımızın iş birliğiyle sektörün sürekli geri dönüşleriyle 
birlikte Balıkesir’in turizm şehri olma yolculuğunda sizlerden destek bekliyoruz.’’ sözlerini ifade etti.

BIZ, BALIKESIR’I TÜRKIYE’NIN 
DINLENEBILECEĞI BIR YER 
OLARAK GÖRÜYORUZ
 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 
sözlerine toplantıdan duyduğu heyecanı dile getirerek 
başladı.
‘‘Burada birçok toplantı yaptık ancak bu toplantı bana 
büyük heyecan veriyor. Çünkü sizler Türkiye’nin DNA’sını 
bilen, kumaşından anlayan ve bir şeyi marka yapmak 
istiyorsanız bunu yapabilecek kapasitede insanlarsınız. 

Bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz. Biz, 20 belediye başkanımızla şehrimizi turizmde tanıtmak konusunda 
hemfikiriz.  2014’ten itibaren burada güçlü bir yapı var. Bu güçlü altyapı ve 3-4 nesillik turizmcilerin var olması 
büyük bir avantaj sağlıyor. Türkiye’de nerede güzel tatil yapılır dediğimde ben burayı oksijeni bol, nem olmayan 
ve yaşam şekillerine uyum sağlayan bir bölge olarak görüyorum. Hava alıp dinlenmek istiyorsanız Balıkesir’e 
gelin diyorum. Biz burada sizi ayazda, açıkta bırakmayız. Sizin bize tavsiye ettiğiniz bir şey varsa biz elimizi taşın 
altına koyarız ve yaparız. Çünkü Balıkesir’i biz Türkiye’nin dinlenebileceği bir yer olarak görüyoruz. Geçmişte 
dezavantaj olan her şeyi ortadan kaldırdık. Havaalanlarıyla, köprülerle, otobanlarla ve şu anda bitmek üzere olan 
Çanakkale Köprüsü ile destinasyon olarak insanların hem uluslararası hem de ulusal olarak tercih edebilecekleri 
hale getirdik. Bütçelerimiz büyük ve sonuç alma kabiliyetimiz var. Balıkesir modernleşirken geleneklerini 
kaybetmemiş çok özel bir bölge. Turizm alanında çok başarılı olacağımıza inancım tam.’’ sözlerini ifade eden 
Yılmaz, seyahat acentalarına her konuda destek olacaklarının altını çizdi.

TÜRSAB OLARAK BIZ BUGÜN 
OLDUĞU GIBI BUNDAN SONRA 
DA BIRÇOK FARKLI ETKINLIKLE 
BALIKESIR TURIZMININ 
GELIŞIMINI DESTEKLEMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ
 
Toplantıda konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanımız 
Firuz B. Bağlıkaya, ‘‘Tüketicilerin tatil ve destinasyon 
tercihlerinde birinci sırayı hijyen ve güvenlik alırken, iç 

turizm hareketlerinin önemi de ciddi oranda arttı. Bu dönemde talep butik ve küçük otellere kayarken doğa-
macera ve kamp-karavan turizmine ilgi hiç olmadığı kadar arttı.’’ cümleleriyle pandeminin hayatın her alanında 
olduğu gibi turizm trendlerinde de değişikliklere yol açtığına dikkat çekti.
Balıkesir bölgesinin de pandemi döneminde değişen tüketici trendleri ve tercihlerine en uygun turizm 
destinasyonları arasında öne çıktığını anlatan Bağlıkaya, şunları kaydetti: ‘’Bildiğiniz gibi Türkiye’de turizmin 
temelini oluşturan ilk hareketlilik Ayvalık, Erdek ve Edremit körfezinde Akçay’da başladı. Balıkesir oksijen dolu 
temiz havasıyla Ayvalık’tan Ören’e, Burhaniye’den Kaz Dağları’na kadar her bölgesinde farklı bir zenginlik 
barındırıyor. Balıkesir; deniz-kum-güneş turizmi yanında sağlık turizminden kültür turizmine, gastronomi 
turizminden doğa ve macera turizmine kadar hemen her turizm segmentinde ürüne sahip. Birçok medeniyete 
ev sahipliği yapan sındırgı kaplıcaları ve sanat şaheseri Yağcıbedir halıları ile kültür turizminde fark yaratacak 
özel bir örnektir. Yine geçmişi antik dönemlere uzanan Çanakkale Savaşı kahramanlarından Koca Seyit ve Ömer 
Çavuş’un memleketi havran höşmerim tatlısı, leblebisi, zeytini ve narenciyesi ile daha çok ilgiyi fazlası ile hak 
ediyor.  Böylesine zengin bir potansiyele sahip olan Balıkesir’in hem ülkemizde hem de uluslararası alanda daha 
çok talep görmesi için birlikte birçok projeye imza atacağımıza inanıyorum.’’


