
 1 

 

TÜRSAB LOGOSU ve KAREKODU KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

 

TARAFLAR 

MADDE 1  : Bir tarafta; 

a)  “ Villa Caddesi No:7 Esentepe/Şişli / İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ( bundan böyle BİRLİK olarak  anılacaktır) ile; 

b)  Diğer  tarafta……………………………………………………………………. 

adresinde faaliyet gösteren …………........................................................................ 

( …………………………….. Seyahat Acentası ) (Bundan böyle SEYAHAT 

ACENTASI olarak anılacaktır. ) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde işbu sözleşme 

imzalanmıştır. 

 

KONUSU 

MADDE 2   : Birliğin görevleri arasında yer alan, seyahat acentalığı mesleğinin 

gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak ve haksız rekabetin önlenmesini sağlamak amacı 

ile özellikle internet üzerinden belgesiz seyahat acentalığı faaliyetinin önlenmesine 

yönelik “TÜRSAB Logosu” nun, yalnızca  …….seyahat acentasının  işbu sözleşme 

ekinde bildireceği kendisi adına tescilli veya kullanım hakkını elde ettiği alan adları 

(domain) aracılığı ile ulaşılan internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında; TÜRSAB 

Karekodu’nun kullanım hakkını elde ettiği alan adları (domain) aracılığı ile ulaşılan 

internet sitelerinde, sosyal medya hesapları ile acentanın seyahat acentalığı faaliyetleri 

kapsamında kullanacağı tüm yazılı, basılı ve görsel materyallerinde ücretsiz olarak 

kullanımı ve kullanım şartları  hakkındadır.  

 

İŞLERLİK 

MADDE 3 :  
 

1-) Seyahat acentası, logo ve karekod uygulamalarını, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 

işletme belgesi sahibi ve Birlik üyesi olduğu sürece ücretsiz olarak TÜRSAB web 

sitesinden temin etmek suretiyle yararlanır. 

 

2-) Seyahat acentasının işbu sözleşme ekinde bildirdiği alan adları aracılığı ile ulaşılan 

internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, TÜRSAB logosu, acentanın işletme 

belge numarası ile birlikte kullanılacaktır.  

 

3-) TÜRSAB logosu ve karekodun alt metninde; acenta unvanı, işletme belge numarası, 

merkez ve varsa şube adresleri yer alacaktır.   

 

4-) Seyahat acentası, TÜRSAB logosu ve karekod için Birliğe başvurarak, işbu 

sözleşmeye ek olarak; şirkete ait imza sirküleri, alan adının acenta adına tescil olduğunu 

gösterir belge, bu belge mevcut değilse hosting/alan adı sağlayıcısına yapılan ödemeye 

ilişkin dekont ve fatura, alan adının üçüncü kişi adına tescilli olması halinde acentanın 

kullanım hakkına ilişkin sözleşme veya muvafakatname ibraz etmekle yükümlüdür. 

Kullanım sözleşmesi veya muvafakatnameyi ibraz etmesi mümkün değilse taahhütname 

ile tüm sorumluluğu üzerine alır.  
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5-) Sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen belgelerin Birliğe ibraz edilmesi üzerine, 

Birlik tarafından seyahat acentasının bildireceği mail adresine Üyelik şifresi  

 

gönderilecektir. Seyahat acentası tarafından söz konusu şifre aracılığıyla TÜRSAB 

logosu ve karekodun yüklenmesi prosedürü başlatılacaktır.  

 

6-) Seyahat acentası,  

 

a) TÜRSAB logosunu, yalnızca seyahat acentalığı faaliyetinde bulunacağı  işbu 

sözleşme ekinde bildirdiği kendisi adına tescilli veya kullanım hakkını elde ettiği 

alan adları (domain) aracılığı ile ulaşılan internet sitelerinde ve sosyal medya 

hesaplarında kullanabilecektir. 

 

b) TÜRSAB karekodunu yalnızca seyahat acentalığı faaliyetinde bulunacağı  işbu 

sözleşme ekinde bildirdiği kendisi adına tescilli veya kullanım hakkını elde ettiği 

alan adları (domain) aracılığı ile ulaşılan  internet sitelerinde ve sosyal medya 

hesaplarında,  seyahat acentalığı faaliyetleri kapsamında kullanacağı tüm yazılı, 

basılı ve görsel materyallerinde kullanabilecektir. 

 

7-) Seyahat acentası, TÜRSAB logosu ve karekodunu, yalnızca seyahat acentalığı 

faaliyetinde bulunacağı internet siteleri, sosyal medya hesapları ile yazılı, basılı ve 

görsel materyallerinde kullanabilecektir.  

 

8-) Seyahat acentası, TÜRSAB logosu ve karekodu üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. 

Aksi halde, her türlü hukuki, cezai ve idari sorumluluktan Seyahat Acentası sorumlu 

olacak ve TÜRSAB’ın hukuki, cezai ve idari herhangi bir sorumluluğu 

bulunmayacaktır. TÜRSAB’ın, bu hususta Seyahat Acentası’na rücu hakkı 

bulunmaktadır.  

 

9-) Seyahat Acentası, TÜRSAB logosu ve karekodunun üçüncü kişilerce izinsiz 

kullanımını önleyici tedbirler almakla yükümlüdür. TÜRSAB logosu ve karekodunun, 

Seyahat Acentasının izni olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımı halinde, her türlü 

hukuki, cezai ve idari sorumluluk Seyahat Acentasına ait olacak ve TÜRSAB’ın 

herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. TÜRSAB’ın, bu hususta Seyahat 

Acentası’na rücu hakkı bulunmaktadır.  

 

10-) Seyahat acentası logoyu, alan adları (domain) aracılığı ile ulaşılan internet 

sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında, hiçbir şekilde değiştirerek, başka bir logonun 

parçası ya da tasarım öğesi olarak veya iltibas yaratacak şekilde kullanmayacaktır. 

Logonun bu şekilde kullanıldığının tespit edilmesi halinde işbu sözleşmenin 12. madde 

hükmü uygulanacaktır.  

 

11-) TÜRSAB logosunda ve karekodun alt metninde yer alan  (isim+şekil) TÜRSAB 

adına tescilli markadır. Bu markanın sözleşme süresince logo ve karekod alt metninde 

yer alan TÜRSAB markası, seyahat acentasının logo ve karekodu kullanım hakkı sona 

erdiğinde bu markayı kullanım hakkı da sona erer. Buna rağmen markanın kullanımına 

devam edilmesi halinde, TÜRSAB, başta 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 

olmak üzere diğer tüm yasal düzenlemelerden doğan marka ve diğer haklarını seyahat 

acentasına karşı ileri sürer.   
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12-) TÜRSAB, aşağıdaki hallerde hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın logo ve 

karekodu tek taraflı olarak kaldırma hakkına sahiptir.  

 

- Logo ve karekodun seyahat acentasınca  üçüncü kişilere kullandırıldığının, 

- Seyahat Acentasının, müşteriyi aldatıcı, kamu düzenini sarsıcı ve ülke turizmini 

baltalayıcı davranışlarda bulunduğunun, 

- Logonun değiştirilerek kullanımının, başka bir logonun parçası ya da tasarım 

öğesi olarak veya iltibas yaratacak şekilde kullanımının Birlikçe tespiti halinde, 

-  İşletme belgesinin Bakanlıkça iptal edilmesi, 

-  Üyelikten geçici veya uzun süreli men cezası verilmiş olması halinde,  

 

Seyahat acentası, işbu madde kapsamında TÜRSAB’ın bu işlemi yapma yetkisini baştan 

kabul eder. Seyahat acentasının, söz konusu işlem nedeniyle Birliğe rücu hakkı 

bulunmamaktadır. 

 

13-) İşbu sözleşmenin 12. maddesinde sayılan hallerde logo ve karekodun 

kaldırılmasına rağmen, seyahat acentasının TÜRSAB’ın markasını, işbu sözleşme 

ekinde bildirilen alan adları (domain) aracılığı ile ulaşılan internet sitelerinde ve sosyal 

medya hesaplarında kullanmaya devam etmesi, diğer seyahat acentalarına karşı haksız 

rekabet teşkil eder. Seyahat acentası işbu haksız rekabet eylemlerinden dolayı hukuki, 

cezai ve idari yönden sorumludur.  

 

14-) Seyahat Acentası, işletme belgesinde meydana gelen değişiklikler, seyahat acentası 

sahibi şirketin devri, ticaret ve acenta unvanı, grup, statü değişikliği, hisse değişikliği, 

ortak veya yönetim kurulunun değişmesi, şirket birleşmesi, işbu sözleşme ekinde 

bildirilen alan adlarında meydana gelen değişiklikler gibi hallerde BİRLİK, TÜRSAB 

logosu ve karekodunu kullandırma konusunda, gerektiğinde ek sözleşme yapma hakkına 

sahiptir.  

 

15-) 12. maddede yer alan hallere ek olarak seyahat acentasının bildirdiği internet 

sitelerinin kapanması/kapatılması, kullanım hakkının sona ermesi, tescilinin sona ermesi 

vb. nedenlerin varlığı halinde seyahat acentası bu değişiklikleri TÜRSAB’a derhal 

bildirmekle yükümlüdür. Bildirmemesinden doğan her türlü hukuki, cezai ve idari 

sorumluluktan Seyahat Acentası sorumlu olacak ve TÜRSAB’ın hukuki, cezai ve idari 

herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. TÜRSAB’ın, bu hususta Seyahat 

Acentası’na rücu hakkı bulunmaktadır.  

 

16-) BİRLİK, logo,karekod ve markanın seyahat acentası tarafından yasal mevzuata 

aykırı kullanımı halinde acentaya karşı her türlü hakkı saklı tutar.  
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İHTİLAF MERCİİ 

  

MADDE 4  : Bu sözleşmeden doğan ihtilaflarda İstanbul Çağlayan 

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 

YÜRÜRLÜK 

MADDE 5 : İşbu sözleşme yürürlük maddesi dahil toplam (5) maddeden oluşmakta 

olup, taraflar arasında 2 (iki) suret tanzim ve imza edilmiştir.(……/……/…….) 
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