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BİRİNCİ BÖLtlM 

GİRİŞ 

Turizm gelirlerimizin 1985 yılı toplamı 800 milyon do

lardır. Bu gelirin teşekkülünde ilk adım olan Seyahat Acenta

ları, 1985 yılında ülkemize 359 milyon dolar döviz temin et

mişlerdir. Bu denli önemli bir sektör üzerine bir yayın bula

mamak eksikliktir. Turizm1 ülke açısından son derece k~lı bir 

sektör olup, bu sektöre bir ihracat sektörü de denilebilir. 

Diğer bir deyişle mal ve hizmetlerin tüketiciye kurumlar ara

cılığı ile üretim merkezlerinde ihracıdır. 

Bu eksikliği kısmen gidereceğine inandığım. çalışmamda, 

ileriye dönük çalışmalara bir zemin oluşturmak ve bu konuda 

araştırma yapanlara bir yol gösterebilmek am~cını güttüm. Se

yahat Aoentaları İşletmeciliği konusu her safhasıyla detayı 

fazla olan bir çalışmadır. Ancak bu aektöre özgü yerli ve ya

bancı kaynak yok denecek kadar azdır. Turizm adı altında ya~ 

yınlanan kitaplarda 10-15 sayfa ile geçiştirilmekte olduğundan, 

araştırmalarımın esası pratik öğretilerden kaynaklanmıştır. Bu 

araştırmanın amaçlarından biri de mevo~t Seyahat Acentalarının 

bugünkü durumları, içinde bulundukları sorunları saptayıp, bu 

sorunların h~l çarelerini arayıp, eğer başarılabilirse bu ba

şarının sonunda daha verimli çalışmalarını sağlamak ve ülke 

gelirlerinde önemli yer tutan turizm gO~irlerimizi maximize 



etmektir. Günümüzden ondört yıl önce çıkarılan bir yasa ile 

çerçeve içine alınan bu işletmeler, mevcut sorunlarını aşmak

ta güçlük çekip kapanma noktasına gelmektedirler. Asıl amacı 

ülkemize endirekt yoldan döviz temin etmek olan bu kuruluşlara 

sahip çıkmak gerekir. 'Mevcut yasa ile bir yere varmanın mümkün 

olmadığı gerçeği ortadadır. Bu araştırma ile ülke ekonomisinde 

önemli jreri olan bu kuruluşların mevcut sorunları ve çözüm yol

ları araştırılmıştır. 

Çalışmalarımın bu sektöre bir ışık tutmasını ve yararlı 

olmasını temenni ediyorum. 



l. SEYAHAT ACENTALARI İŞLETMECİLİGİ 

Tanım : Seyahat Acentaları, uluslararası niteliğe sahip 

bir hizmet işletmeleridir. Geniş anlamda ise; Turizm arzının 

tümünü kapsayan faaliyetlerin turistlere bir biltUn halinde ve 

organize edilmiş olarak s"Ul!llulmasını sağlayan hizmet işletmele

ridir. Seyahat Acentası turizm bileşenlerinin organizatörüdUr. 

Bu teorik izahatı biraz daha açarsak turizm olayında nihai tü

keticiye sunulan hizmetin planlamasından sonuçlanmasına kadar 

tüm hizmetleri planlara uygun olarak organize eden işletmeler

dir. Seyahat Acentaları yasasında ise tanım şöyledir: Seyahat 

Acentaları kar amacıyla turistlere uluştırma, kdnaklama, gezi, 

spor ve eğlence imkanları sağlayan onlara turizmle ilgili bil

giler veren, bu konuya ilişkin tüm hizmetleri gören ve turizm 

ekonomisine ve genellikle ödemeler dengesine katkıda bulunan 

ticari kuruluşlardır. (l) 

Bu genel bir tanımdır. Zira Seyahat Acentalarını ilk 

başta iki ana gruba ayırmak gerekir: 

l) Tur Operatörü Seyahat Acentaları veya Toptancı Seya

hat Acentaları, 

2) Seyahat Acentaları veya Parakendeci Seyaha.t Acentaları. 

(I) 29 EylUl 1972 Tarih ve 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve 
"' Seyahat Acentaları Birliği Kanunu" Resmi Gazete S: ·• 14320 
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Seyahat Acentaları da işlevlerine göre ~endi içinde 1618 sayılı 

yasaya göre 3 gruba ayrılırlar: 

a) A Grubu Seyahat Acentaları; Yurt dışından turist ge

tiren ve yurt dışına turist gönderen kuruluşlardır (Incoming 

ve Outgoing faaliyetleri). 

b) B Grubu Seyahat Acentaları; Uluslararası kara, deniz, 

hava ulaştırma araçları ile A grubu Seyahat Aoentalarının dü

zenliyecekleri biletleri satarlar. 

o) C Grubu Seyahat Acentaları yalnız Türk vatandaşları 

için yurt içi turlar dUzenleyebilirler. 

2. TARİHÇE 

Aslında insanlığın varolduğu günden beri varolan seyahat, 

medeniyet seviyesi yükseldikçe daha değişik bir şekil almış ve 

endüstri devrimi ile anlam kazanmıştır. 1660 yıllarında Batı 

Avrupa'dan başlayan İtalya ve Akdeniz'e uzanan Grand Tour 1 (Bü

yült Tur) Tüccar ve Aristokratlardan oluşmalttaydı. Bu turun ama

cı bugünkünden pek farklı olmayıp, değişik yerler görmek deği

şik ülkelerin (Roma ve Helen) kültürünü öğrenmekti. Sanayii 
1 . 

devriminin hemen akabinde (5 Temmuz 1841) İngiliz Thomas Cook, 

570 yolcuyu trenle Leicester'den Loughborough'ka götürerek ilk ' 

Seyahat Acentasını kurmuştur. Bu Seyahat Acentaaılığının dönüm 

noktası olmuş ve Thomas Cook ilk tur operatörU olarak tarihe 

- Incoming ; Yurt dışından turist getirme faaliyetidir. 
- Outgoing ; Yurt dışına turist gönderme faaliyetidir. 
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geçmiştir. Aynı kişi, 1878 yılında İngiltere'den Paris fuarına 

75.000 yolcu taşımıştır. (2 ) Bir yıl sonra da bankacılık:, döviz, 

kambiyo işlemlerini başlatmıştır. Ulaşımda önce gemiler, sonra 

trenler kullanılmıştır. 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra otomobilin icadı ile kişisel 

seyahat devri başlamıştır. Otomobilin bu işlevi ile deniz ve 

demiryollarının fonksiyonu azalmıştır. 2. Dünya Savaşı'ndan 

sonra ise seyahatte yeni bir araç devreye girdi. Kullanılmayan 

savaş uçakları tarifeli hatlar harici yollara yolcu götürmeye 

başlamış ve Charter (Tarifesiz Uçak) deP;iğimiz olay gelişmiştir. 

Bu işi önce Seyahat Acentaları yapmıştır. Daha sonraki gelişen 

olaylar Charter ulaşımına önem kazandırmış ve bugünün tur ope

ratörleri oluşmuştur. 

Bu gelişmeler üzerine 1950 yılına kadar tüm Avrupa ülke

lerinde 1500'e yakın Seyahat Acentası oluşmuştur.(3) 

(2) Şükrü Yarcan, Seyahat İşletmeleri, B.tl. ön Lisans Yüksek 
Okulu, 1980, s. 5 

(3) "İbid" s.7 
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A) Tilrkiye'de Seyahat Acentacılığı Tarihi : 

Ülkemizde ilk seyahat acentasının 1 Ekim 1925 tarihinde 

4000 TL. sermaye ile İstanbul'da kurulduğunu Ticaret Odası kayıt

larından öğreniyoruz. Natta ismini taşıyan bu ilk seyahat acen-

tamız Vital Ojalvo tarafından kurulmuş ve 2. DUnya Savaşı'ndan 

sonra iflas etmiş, 1942 tarihinde kapanmıştır. Natta'nın açılı

şını takiben birkaç yıl sonrasında Atlantik, Tutta, Le Globe, 

Buleks Nihad ve Şevki Seyahat ve Turizm Acentaları görillmekte

dir. (4) 

B) Seyahat Acantalarının Fonksiyonları : 

Seyahat Acentalarının Turizmin ilk ayağı olduğunu baş

langıçta belirtmiştim. Çeşitli nedenlerle dünya Uzerinde mil

yonlarca kişi bir yıl içinde bulundukları noktadan daha farklı 

bölge veya illkelere gitmektedirler. Örneğin, Almanya•nın her

hangi bir kentinden Kuşadası'na tatilini geçirmek Uzere gelmek

tedir. Aylardan Temmuz veya Ağustos ise bu kişi Seyahat Acenta

sı kullanmadığı için tatilini Kuşadası yerine bir başka yerde 

geçirmek durum.unda kalacak ve amacına uıaşamıyacaktır. Seyahat 

acantası üretilen turistik ürün ile tUketici turist arasında 

ilişki kuran, turistik talebi.n uyarılmasından tüketilmesine, 

hatta tükedildikten sonra da hizmet veren bir sektördür. İşte 

bu faaliyetlerin sonunda, müşterinin (turistin) tüketimine su

nulan otel, lokanta, ulaştırma hizmetleri için bu kuruluşlardan 

(4) Türkiye Se~ahat Acentaları Birliği, Aylık Dergi s. 35, 
Ağustos 1955, s. 11. 
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alınan koDisyonlar Seyahat Acentasının temel gelir kaynağını 

oluştururlar ki, tüm dünyadaki işleyişi de budur. Ülkemizde 

1974 yılı verilerine göre, l TL.' lık yatırımla 4. 63 TL. çoğal tan 

etki katsayısına sahip turizm sektöründe Seyahat Acentalarının 

önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.(5) Bu meseleyi daha i

leride geniş bir şekilde ele alacağımı belirtirken, Seyahat 

Acentalarının fonksiyonlarını biraz daha detaylı vermek isterim. 

(1) Turistik ürünleri satın alacak kişi olan turiste, 

seyahat üzerine fiyat. tarife, hizmet bilgileri, hizmet koşul

ları gideceği yer seçimi gibi birçok bilgiyi ücretsiz olarak 

sunarlar. 

(2) Bu hizmeti talep eden müşteriye, 'anlaşmalı olduğu 

işletmelerin otel. ulaşım ve tur satışının sunulmasına aracı

lık ederler. 

(3) Aracılık hizmetlerinin en önemlileri otel, karayolu, 

demiryolu, vs. ulaştırma işletmelerinden rezervasyon alma, bi

let satma ve turistin vize işlemlerini yaparlar. 

(4) Oteller, hava, deniz ve demiryolu şirketleri ürün

lerini pazarlamak için her yerde ayrı büro açma külfetinden 

kurtulurlar. 

(5) En önemli işlevlerinden biri de yurt dışından yurt 

içine ve yurt içinden yurt dışına turist getirme ve gönderme 

faaliyetleridir. 

(5) Hasan Olalı ve Diğerleri, Dış Tanıtım ve Turizm, T.İş 
Bankası Yayını 1983, s. 415. 
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C) Yurt Dışından Turist Getirme (Incoming) Faaliyetleri: 

a) Turist veya turistlerin ülkeye ilk girecekleri veya 

inecekleri gümrükten karşılama veya kalacakları otele trans

ferleri, 

b) Kalacakları bölgede rehberlik hizmetleri, 

c) Diğer gezip görmek istedikleri yörelere tur satmak 

ve yine burada otel, lokanta, rehberlik, ulaştırma hizmetleri 

vermektir. 

D) Yurt Dışına Turist Gönderme (Outgoing) Faaliyetleri: 

a) Düzenledikleri veya talep üzerine düzenliyecekleri 

yurt dışı turlarını dış ülkedeki acenta ile koordine etmek, 

b) Yurt dışındaki satacağı konaklama, ulaştırma ve diğer 

hizmetleri Incoming faaliyetlerde olduğu gibi tem.in ve tevzi 

etmek. 

(c) Sigorta işlemleri, oto kiralama, yat hizmetleri vs. 
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İKİNCİ BÖLtlM 

SEYAHAT ACENTALARINA GENEL BAKIŞ 

1. SEYAHAT ACENTAiıARININ MALİ YÖNÜ 

A) Gelir Durumu : 

Çalışmamın başında belirttiğim üzere acentanın, havayo

lu taşımacılığı (% 8-10), otellerden (% 10-12), kapsamlı tur

lardan (% 10-15), oto kiralama (% 15-20), özel turlar (% 15), 

sigorta işlemlerinden (% 20-25) arasında elde ettikleri komis

yonlar gelir kalemlerini oluşturur.(6) İşletme sermayesi yüksek 

olan bir acenta daha fazla ciro yapabilme şansına sahip oldu

ğundan gelirlerinde bir problemle karşılaşmayacaktır. 

B) Gider Durumu : 

Seyahat Acentalarının hukuki yapısını verirken bahsede

ceğimiz 1618 sayılı yasa ile bir acenta açmak günün koşulla

rında minimum 10 milyon TL 1 ya malolmak.tadır. Bu 10 milyon büro 

kirası büro eşyaları, telefon, telex, Bak.anlık ve Türsab'a ya

tırılan teminat ve üye kayıtlarını içermektedir. Gerek dış ta

nıtım ve seyahat giderleri ve gerekse.kaliteli ve yüksek ücret

li personel bu limitin dışında kalmaktadır. Yine yasada görü

lebileceği üzere Acentalara işletme kredisi imk~la:rı sağla.n-nıa 

mıştır. Yani kurulmuş ve kurulacak. işletmeler kendi özkaynak-

(6) Şükrü Yarcan, Seyahat İşletmeleri, İstanbul; B.ü. ön Lisans 
Yüksek Okulu, 1980, s.10. 
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ları ile kendi sorunlarını çözmek durumundadırlar. Acentalarda 

personele ödenen toplam giderler bir işletmenin % 55-60 payını 

oluşturmaktadır. Kanun gereği acentalar bürolarını birinci mev

ki yerde tutmak ve 1. sınıf tefriş etmek durumundadı~lar. Ör

neğin, böyle bir yerin kirasını İstanbul 1 da minimum 200 - 300 

bin TL. geldiğini bilmel{teyiz. Küçük sermaye ile işe başlayan 

acentalar arasındaki rekabet yine toplam ciroya ve kW'a etki 

etmektedir. Ülkemizde turizm mevsiminin 15 Mart• ta başlayıp 15 

Kasım' da bittiğini göz önüne alırsak, personelin bir takvim 

yılında ortalama 4 ay boş kaldığını g5rmekteyiz. Bu atıl zam.an 

zarfında acentanın aylık çıktıları değişmemektedir. Bu nedenle 

her turizm acentası devrevi olarak likidite sorunuyla karşılaş

maktadır. Meselenin bir başka külfeti ise yüksek maliyetlerle 

hazırlanan promosyon çalışmaları ve müşteriye sUn.ulan bilgi pa

keti karşılıksız kalabilecek ve tüm harcamalarınız boşa gidebi

lecektir. Seyahat Acentalarının fonksiyon ve mali yönüne değin

dikten sonra, toptancı acenta dediğimiz Tur .. Operatörlüğüne bi

raz değinmek isterim. 

C) ·Tur Operatörü : 

1983 yılında dünyada sayıları 100.000•ni aşan bu kuruluş

lara kısaca dağıtımcı seyahat acentası da diyebiliriz.(?) Tur 

operatörü işletmenin, üretici bir işlevi vardır. Zira sezon ön-, 

cesi otel, havayolu, karayolu veya deniz yolları ile yaptığı 

anlaşmalarla paket tur dediğimiz tatil türünü vücuda getirir. 

(7) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Aylık Dergi, S.17-18 
Kasım 1983, s.4 
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Bu tamamen pazar etüdlerine ve talep tahminine dayanılarak: ya

pılır. Yüksek bir rizikoyu da beraberinde taşır. önceden satın 

alınan yatak ve kol tu..ıc bedeli anlaşmalarla önceden ayırtılır. 

Sonra, ya kendisi tarafından yada büyük ölçüde perakendeci Se

yahat Acentaları tarafından halka sunulurlar. Yatak ve koltuk 

bedelini içeren tek bir fiyatla tüketicinin karşısına çıkarlar. 

Halbuki seyahat acentası talep olmadan ne yatak ne de koltuk 

rezervasyonu yapmaz. Tur operatörünün paket turlarının fiyatına 

taşıma, konaklama, günlük turların fiyatları dahil edilir. Bu 

tür bir işletmenin çeşitli fayda ve zararlarını kısaca geçmekte 

yarar vardır. Gidiş ve dönüş tarihi önceden belli olduğundan 

tüketici (turist) kendini bu tarihlere göre hazırlayabilir-;· .. Ay

rıca bu turu satın alması ona çok da.ha ucuza mal.olacaktır. Zira 

bu hizmetleri münferit olarak talep etse iki yada üç katı fazla 

ö demede bulunmak durumunda kalacaktır. Havayolu şirketleri ve 

oteller için bir başka yön ise, koltuk ve yatak doluluk oranla

rı bu sayede ma.ximum düzeyde kalacaktır ve işin başanda aldık

ları avans kendilerine sıfır maliyetli bir finans kaynağı ya~ 

ratacalctır. Meselenin negatif yönü ise yüksek yer rezervasyonu 

nedeniyle yatak ve koltuk bağımlılığını tur operatörünün lehine 

işletecek ve gerekirse fiyat kırmakta fazla direneıniyeceklerdir. 

Halbuki otel, tur operatörünün sağlayacağından fazla veya eşit 

miktarda doluluk oranını elde edebilirse kar oranı daha yüksek 

olabilecektir. Bu izahattan sonra Seyahat Acentalarının diğer 

bilimlerle olan ilişkilerini mısaca incelemek istiyorum. Tur 

operatörleri ileride yine incelenecektir. 
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2. SEYAHAT ACENTALARmrn İSTİHDAMA KATKISI 

1618 sayılı yasa hükümlerine göre bir seyahat acentası 

sahibi haricinde en az 1 aorumlu müdür, 2 enformasyon memuru 

çalıştırmak zorundadırlar. Ayrıca tertip edecekleri her tur 

için grup kişi sayısına en az 1 rehber bulundururlar. Tek reh-
ı 

ber kullanacak kadar az kapasitede bir acenta işçisi, muhasibi 

vs. personeli ile en az 7-8 kişiyi çalıştırmaktadır. Bu arada 

lOO•e yakın personel çalıştıran seyahat acentalarının varlığın

dan bahsetmek yararlı olur. Sadece İstanbul bölgesinde 800 kü-

sur her lisandan rehberin varolduğ"Unu ve hemen hepsinin geçim

lerini rehberlik yaparak kazandıklarını belirtmek isterim. Ne

tice olarak seyahat acentaları vasıtasıyla 10.000 civarında kişi 

istihdam edilmektedir. Bu rakam acentalarda endirekt istihdam-

dır. Eğer otobüs ve taksi şoförünü, lokanta, otel personelini 

ve diğer ilgili birimleri dahil edecek olursak, bir anda karşı

mıza 100 binler çıkacaktır. 

3. SEYAHAT ACENTALARININ EKONOMİYE KATKISI 

Seyahat acentalarının ekonomideki yerinin turizm sektörü 

olarak belirlenmesi gerekir. Acentasız turizm olamaz. Hatta 

acenta olduğu halde bile ülkemizde 1985 turizm sezu:nundek:i skan

dallar Avrupa•da ayyuka çıkmıştır. ~etlense toplumumuzda turist•e 

turizm gözüyle ·. bakılmaktadır. ~urizm acentacılık olmazsa yok 

olur, atıl kalır. O turist' i binlerce km. uzaktan ülkemizi tanı

tarak ve binbir zorluklarla ülkemize getiren tek güç yine acen

t alardır. Dolayısıyla yıllık Turizm hasılamızın büyük bölümünü 
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acentalarımız kanalı ile re alize edebilmekteyiz. !Drtalama 5' er 

milyon sermayeli 120 seyahat acentasi ile bir sezonda milli ha

sılamıza milyonlarca dolar kazandırabilmektedir. Hiçbir sektö

rün bu kadar kısa sürede verimli geliri elde etmesi mümkün de

ğildir. Seyahat acentalarının ekonomideki yerini daha değişik 

bir gözle izlemek mümkündür. Şöyle ki; Gayri sa:fi milli hasıla 

hesaplarına, bırakın seyahat acentalarının gelirini Turizm sek

törünün geliri bile dahil edilmemekte olup, gelirin yaratıldığı 

sektör içinde yer almaktadır. Diğer bir deyişle, turizm gelir

leri adeta otelcilik geliri gibi mütalaa edilmektedir. Bu ara

da acentaların turizm olayındaki fonksiyonuna değinmek gerekir. 

Seyahat acentaJ..arı turizm sektörünün önemli bir koludur. Turizm, 

ayağımıza kadar getirilen turistlere ulusal sınırlarımız içinde, 

mal ve hizmet satışının yapıldığı bir tür ihracattır. Zira so

nunda elde ettiğimiz para cinsi dövizdir. Olayın ihracata benzer 

diğer yönü ise, normal ihracatta olduğu gibi pazar ve pazarlama 

faaliyetleri ulusal sınırlarımız dışında ic~a olunmaktadır. Yurt 

dışında çeşitli faaliyetlerle talep uyarılır ve daha Türkiye'nin 

çoğra:fik yerini bilmeyen turist turu _ satın alır ve ülkemize ge

tirilir. Turizm olayını geniş şekilde düşünürsek, hızlı ve ça

buk sonuca gidilen bir olaydır. Çabuk kurulan bacasız bir fab~ 

rikadır. ~rizmde çok uzun yıllar gerektiren eleman yetiştirme 

olayı yoktur. 3-4 yıld? bir eleman tu~izm saflarına girebilir 

ve netice alınabilir. Mesele bir de yatırım olarak ele alındı

ğında avantajı kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 1 kişiye is

tihdam sağlamak için sanayide yapılan yatırım 10 birim ise, tu

rizmde 1 yada 2 birim olmakta ve turizm az yatırım ile fazla 
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getiri elde edebilmenin yolunu açmaktadır. Nihai olarak, seya

hat acentalarının gelirlerinin ekonomide istihdam ve gelir çar

panını etkiledikleri·· meselenin bir başka yönüdür. Avrupa ül

kelerinin çoğunda yine turizm adı al.tında seyal'ıat acentaları 

elconominin regülatörü olmakta, ödemeler dengesine önemli katkı

larda bulunmaktadır. Uluslararası iktisadi ilişkilerde söz ~o

nusu olan, mal , ve hizmet hareketleri, sermaye ve emek hareket

leri aynen bu sektörde de geçerlidir. Gerçekten mal. ve hizmet

lerdeki hareket, sermaye ve emek unsuru ile birlikte seyahat 

acental.arı tarafından mesele uluslararası boyut kazanmaktadır. 

4. SOSYAL YÖNÜ 

Seyahat acentaları sayesinde dil, din, gelenek ve felse

feleri ayrı olan ülkeler birbirlerini tanıma imk~ına sahip o

lurlar. Örnek olarak ülkemize düzenlenen turlarla gelen bir 

Fransız veya Macar turist grubu kendi kabuklarından çıkıp, baş

ka ülkeyi tanıma imk~ını bulacaklardır. Diğer bir ülkenin kül

tür, -sanat farklılıklarını görebileceklerdir, ülkemizin tarihi 

yerlerini, folklorünü, müzelerini gezebi.lecelrlerdir. Genelde 

kişiler gidecekleri yeri uzun uzun düşünüp karar veremezler. 

Zira o ülkenin . kendine özgü koşullarını bilemezler. Bu noktada 

devreye giren seyahat acentaları bir taJ.ep yaratırlar. Bugün 

çoğumuz Uzak Doğu• yu merak ederiz. ~e. hiçbirimiz uçağa binip 

gitmeyiz, mutlB.ka bir bilgi araştırmasına girer ve seyahat a

centasına danışınız. Nihai olarak acenta kanalıyla arzuladığı

mız seyahati gerçekleştiririz. Yine acentalar sayesinde ülkeler 

arasında sosyal f aal.iyetlerde gelişmeler gözlemekteyiz. Bu ge- . 
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lişmeler sonucunda ülkeler arası siyasal ilişkilere de olumlu 

katlrılar sağlanmalttadır. 

5. SEYAHAT ACENTALARUfIN HUKUKİ YAPISI 

Ülkemizde faaliyet gösteren seyahat acentalarının huku

ki yapısı, 1618 sayılı yasa ile çerçeve içine alınmıştır.(8) 

Günümüz şartlarının gerisinde kalan bu yasa değişikliğe uğra

mak zorundadır. Bu nedenle 1985 yılı içinde Türaab (Türkiye Se

yahat Acentaları Birliği) ta.rafından hazırlanan "Seyahat Acen

taları Kanun Tasarısı" Ek. 2' de verilmiştir. Mevcut 1618 sayılı 
. . 

yasa ile kanun tasarısı arasında büyük farklılıklar yoktur. Ta-

sarının olumsuz yönlerini eleştirmekte fayda vardır. 

6. SEYAHAT ACEN"TALARI (1985) YILI KANUN TASARISININ 

ELEŞTİRİLERİ 

(1) 8. maddede yer alan sorumlu müdürlük için 5 ayrı 

şart aranmaktadır. Realiteyle bağdaşmadığı gibi külfet, forma

liteye yer verilmekte ve bir yararda sağlamamaktadır. İki yıl

lık profesyonel rehberlik tek şart olmalıdır ve günümüzdeki 

tercih edilen bu yoldur. Ayrıca 2 yıllık profesyonel bir reh

ber 5 ayrı şarta haizdir. 

(2) 9. maddede enformasyon memurluğu tesis edilmiştir. 

Zaten bir acenta ihtiyaç olduğunda rehber çalıştırmak zorundadır. 

Yoksa ücret bordrosunda formalite icabı bir veya iki kişiyi gös-

( 8) 29 Eylül tarih ve 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seya
hat Acentaları Birliği Kanunu" Resmi Gazete s. 14320. 
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termesi bu kişilerin devamlı acentada mesai yaptığı anlamını 

taşımaz. 

(3) 11. madde kuruluş teminatını kapsıyor. Bir acentanın 

yıllık cirosu, diyelim ki 150 milyon TL.•sını buldu. Ve Bakanlık 

bu kuruluştan 3 milyon teminat almaktadır. Sezon sonunda bu a

centa bir takım nedenlerle suçlu bulundu ve 75 Milyon TL' yı öde

mek durumunda bırakıldı. 72 milyonu kim ödeyecektir? 3 milyon

luk teminatın bir çözüm olmadığı meydandadır. Bunun yerine ku

ruluş sermayelerine limit getirilirse hem gelişigüzel acenta 

kurulmaz, hem de bu ticari kuruluşlar biraz daha ciddiye alınan 

işletmeler olurlar. Bu günün koşullarına göre minimum 20 milyon 

TL. sermayeli şirketler olarak da kurulmalıdırlar. Turizm piya

sasında kaç olay vardır ki teminatla halledilmiş olsun? Minimum 

sermaye sınırı ile ayda 5 acentanın kurulup, ~ine . ayda 4 acen

tanın kapanması önlenmiş olacaktır. Tur operatörünün peraken

deci acentaya olan riski ise acentaların en büyük sorunlarından 

biridir ve rizikosu çok y~sektir. 

(4) Madde 14, faaliyetini durduran acentanın teminatını 

3 ay alıkoyma kararını kapsı-yor. Bu sijre gereksiz ve uzundur. 

Zaten bir acenta kapanmadan kısa bir süre önce tüm camiada du

yulmaktadır. Faaliyetin durdurulduğu günden itibaren 15 gün ye-

t~rli olup, durumun Türkiye baskısına. haiz bir basın kurumunda 

ilım. edilmesi iıe herkesçe duyulmasinı sağlayabiliriz. 

( 5) 17. maddede acentalara sağlanması istenen kolaylık-. 

ları ihtiva ediyor. Gerçekten bir.nevi ihracatçı olan bu kuru-

3:uşlara kolaylık sağlarnak makro düzeyde ülke yararınadır. Ancak 
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bu maddede bir takım suistimal edilebilecek yollar açıktır. 

Seyahat acentasına telekominikasyonla ilgili ve tüm PTT hiz

metlerinde kolaylık sağlayıp ucuz ve acil 5 telefon, l telex 

verilebilir. Acenta iki ay sonra kapatılıp bu kolaylık hiçbir 

gelir getirmeden 3. kişilere iyi fiyatla devredilebilir. Bu 

kolaylık sağlanırken PTT tıpkı hekim tercihlerinde olduğu gibi 

davranmalı 5 veya 6 yıldan sonra devir hakkı vermelidir. Aksi 

halde 2 ay sonra kapanan acenta PTT hizmetlerini aynen PTT' ye 

iade etmelidir ki, başka bir acenta faydalanabilsin. 

Ayrıca acentaların faaliyetleri ile ilgili araç gereç ve 

malzemelerin gümrük, vergi, harçlardan muafiyeti öngörillüyor. 

Bu getirilecek gereçlerin sınırı belirlenmemiştir. Bir acenta 

bir yıl içinde milyonlarca malzemeyi getirir ve acentayı para

van olarak kullanırsa bunu nasıl önleyeceğiz? 

Elde ettikleri dövizin bir kısmını rekll3.m vs. giderler 

için yurt dışına çıkışında kolaylık sağlanır deniyor. Belli mik

tar nedir? Buna bir sınır konabilir. Örneğin yıllık cirosunun 

% ıo•u veya% 20'si. 

( 6) Belgesiz acentalık faaliyetlerindeki gerek hapis 

cezaları ve gerekse para cezaları caydırıcı nitelikte değildir. 

En az l yıldan 3 yıla ve l milyondan 5 milyona olmalıydı. Zira 

ihracatla oyun olamıyacağı gibi, Tu:;aizm• le· de olmaz. 

(7) Madde 30. Geçici ı. medde 1 de kurulmuş acentalara tek

rar acenta kurdurulmaktadır. F.ğer yatacaksa teminat farkları ya

tırılır ve acenta yeni bir formaliteler zincirine maruz kalmazdı. 
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(8) Madde 33. Denetim Kurulu sadece Türsab• ı denetlemekle 

görevlendirilmiş. Bu kurulun şumülü genişletilip, tüın üye kuru

luşları genel prensipler ve esaslar yönünden denetleyebilmeli

dirl er. Ceza gerektiren durumları disiplin kuruluna havale. ede

rek gereği yapılmalıdır. 

Buraya kadar tasarının olumlu ve olumsuz yönleri eleşti-. . ' 

rildi. Ancak tasarıda büyük noksanlık olarak gördüğüın bir mese~ 

le dikkate alınmamış. Türsab Seyahat acentalarının üzerinde bir 

kuruluş olarak bulunuyorsa, acentaların Bakanlık'taki her türlü 

maddi ve hukuki sorunlarına rehber olabilmeli, Ankara' da bir 

şube açmalı ve seyahat acentalarının sorunlarına sahip çıkmaJ..ı

dır. Günümüzde her acenta her türlü sorununu kendi başına hal

letmek zorunda ve bazen çarasizliğindedir. 

7. SEYAHAT ACENTALARI - OTELCİLİK İLİŞKİSİ 

Turizm olgusunun bileşenlerinden biri, olan otel (konak

lama) olayı ile seyahat acentaJ.arı arasında çok sıkı bir iliş

ki vardır. Acentalar yapacakları her tutu otellerin durumuna 

göre. düzenlerler. Bir otelin seçiminde alınan kıstasları şöyle 

sıralayabiliriz: 

(1) Otel ücreti, (sınıfı ile orantılı) aynı, sınıftaki 

diğer otellerle mukayeseli olur. 

(2) Otelin yeri. Ulaşım açısından şehir merkezinde olması, 

(3) Otelin servis kalitesi. (Gerek oda, gerekse yemek a

çısından). 
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(4) Otelin yatak kapasitesi, 

(5) Tesis durumu (Havuz, sauna,. tenis vs.) 

( 6) Kıyı şeridinde ise plaj imkrm.ları, 

(7) Otelde haberleşme olanakları. 

Ve daha birçok kıstaslar sıralayabiliriz. Ancak :.:p,~ti~· · 

cede bir tur operatörünün ağırlıkla üzerinde durduğu nokta o

telin ücret olayıdır. Zira ulaşım ve otel ücretleri bir turis

tin satın aldığı turun% 70'ine tekabiU etmektedir. Acenta ile 

oteli bir elmanın yarısı olarak görebiliriz. Zira birinden biri 

olmazsa diğerinin tek başına hiçbir anlam ifade etmediğini bil-

mekteyiz. 

8. SEYAHAT ACEl'TTALARI - ULAŞIM İLİŞKİSİ 

Ulaşım denklemi otel olayında da önemlidir. Bir turda 

kullanılabilen ulaşım araçları ise şöyledir: 

(1) Uçak (Tarifeli veya Charter) 

(2) Denizyolu (Gemi, feribot, kotra, motor vs.) 

(3) Karayolu (Otobüs, minibüs, taksi) 

(4) Demiryolu (Tren) sayılabilir. 

Acentaların genel olarak günümüzde kullandıkları Charter 

uçak, denizyolu olarak gemi ve karayo~unda ise otobüslerdir. 

Zamanlama olarak uçak en geçerli yol olduğu gibi, rekabet nede

niyle ucuz fiyatlar almak olasıdır. Satılacak: bir turun en ö

nemli gider kalemi olan ulaşımda gerek maliyetler ve gerekse 

zamanlama olarak komplike bir sorundur. Bunu en iyi şekilde 

realize edebilen, acenta operasyon sorunlarını % 30 halletmiş 

olmalctadır. 
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9. SEYAHAT ACEN'TALARI - TERCÜMAN, REHBER İLİŞKİLERİ 

A) TERCÜMAN - REHBER : 18 yaşını doldurmuş, en az lise 

mezunu herhangi bir yabancı dili çok iyi okuyup, yazan ve ko

nuşabilen, kısıtlılık hali olmayan her T.C. vatandaşı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı' nın açtığı giriş sınavını kazanıp başarı 

ile bitirdikten sonra tercüman rehberlik hakkını elde eder. Ül

kemizde 1920 1 den beri meslek olarak icra edilen tercüman-reh

berlik günümüzde popüler bir meslektir. Çoğunluğu İngilizce, 

Fransızca ve Almanca dillerini kapsayan her dilden rehberlerin 

sayısı bini aşmıştır. "Dünya üzerinde en iyi tercüman rehberle

re sahip üç ülke vardır. Türkiye, İsrail, Yunanistan. Bu konuda 

üstünlük yine ülkemizdedir." (9) 

B) BİRLİKTE ÇALIŞMA : Acentasız, otelsiz, uçaksız nasıl 

bir turizm düşünemezsek, rehbersizde turizm olamaz. Kesinleşmiş 

tur tarihlerini seyahat acentalarından alan rehberler, gerek 

bölgesel ve gerekse ülkesel turlarını (minimum l gün, mal{simum 

21 gün olan) acentanın memuru (temsilcisi) sıfatıyla tamamlar

lar. Günlük yevmiye veya aylık esasına göre ücretlerini alırlar. 

Genel olarak yevmiye usulü cari olup, yevmiyeler Rehberler Der

neği ve Bakanlıkça ortak belirlenir. Rehberlerin yabancı dil 

bilmeleri. genellikle yabancı dilde eğitim veren öğretim kurum

larından kaynaklanır. Acentalarla iş ilişkileri hukuki proto

kolden (iş akdi vs.) ziyade, sözlü anlaşma üzerinedir. Bir tu

rizm sezonunda ortalama 160 gün çalışılabilir. Yüksek sezonda 

(9) Besim Tibuk, "Yazı,,Terci.iman Rehberliğe Bir Hakarettir." 
Türkiye Seym.h.at Acentaları Birliği, s.35, Ağustos 1985, 
s. VIII. 

\ 
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bazı dillerde (İspanyolca, Japonca, Almanca) rehber sıkıntısı 

çekilen ülkemizde, alternatif lisanlar devreye sokularak açık 

kapatılmağa çalışılır. Bunun nedeni ise, ülkemizde İspanyolca 

ve Japonca dillerinde eğitim veren kurumların bulunmam.asıdır. 

Ancak, yabancı kültür merkezlerinde kendine ikinci bir lisan 

edinme eğilimi, bu sorunu 3-5 yılda çözebilme şansımızı kuvvet

lendirmektedir. Bu konuya sonuç bölUmünde .yine değinilecektir. 

10. SEYAHAT ACENTALARI ve TURİZM 

Turizm; "Dinlenme, · :eğlence, ticari veya mesleki faali

yet amacı ile, birçok halde de özel toplantılar veya olaylar 

sebebiyle yapılan seyahatlerin bütünüdür 11 diye veya "yabancıla

rın belirli bir yer, bölge veya eyalete doğru, bu yerler içinde 

ve bu yerlerden başka yerlere doğrU seyahatleri ve oralarda 

kalmaları ile ilgili ve öncelikle iktisadi olan olayların bütü~ 

nüdür" diye genel olarak tanımlanır. (10) Gerek ekonomik, gerek

se teknik yapılan tüm turizm tanımlarında seyahat mutlak anıl

ma~ durumundadır. Yani seyah.atsiz bir turizm olayı olamaz. Zira 

böylesine makro bir olayı iki üç sayfada geçemiyeceğimize göre, 

sadece Türkiye' deki turizm: . eğitimine kısaca değinmek gerekir. 

11. TÜRKİYE' DE TURİZM EGİTİMİ 

. 
Henüz turizm eğitimi ülkemizde tam olarak icra edilme-

mekle beraber, bir plan ve program haline getirilememiştir. 

(10) Tunca Toskay, Turizm, İstanbul; İktisat Fakültesi Yayını 
1978, s. 18-19. 



- cü -

Turizmi makro bir ol ay ol arak ele almalı ve bunu mikro detay-

1 arına ayırıp, bilimsel ve çağda.Ş ölçülere göre planlamalıyız. 

Ülkemizde turizm konusunda ciddi bir eğitim olduğunu söyleme

miz imkansızdır. Türkiye•ae turizm olgusu seyahat acentaları ve 

ote1ler vas+ tasıyla a;:raktadır. Turizm eğitimi üniversitelerimize 

bağl~ birer fakülte olarak işlev görmelidir. Kurulacak Turizm 

Fakültelerinden belki gelişme süreci nedeniyle ilk 5 yıla kadar 

fazla randıman alınamıyabilir. Uluslararası kabul görmüş en az 
\ 

iki yabancı dil (İngilizce,. Fransızca, Almanca) öğretim yapa

bilen bu fakültelerin bölümleride; Seyahat AcentaJ..ığı, Otelci-
• 

lik,Ulaştırma, Rehberlik, Yurt dışı Pazarlama, Lokantacılık, 

vb. 'den oluşturulmalıdır. Diğer bir deyişle, pratiğe yönelik, 

teorik yapıya sahip politeknik Turizm Fakülteleri kurulmalıdır. 

ve en gerçekçi yol budur. Nasıl olsa önttnµe sonunda kurmak zo-

runda kalacağız. 

16 - 17 Ekim 1984'de İstanbul•da yapılan Turizm :mğitimi 

Kongresinde sunulan bildiride, "Aslında Türkiye Turizm endüst

risine eleman ve yönetici yetiştirmeyi amaçlayan değişik düzey

lerde eğitim programlarından yoksunda kalmamıştırt• ·, denmekte

dir. (ll) Biraz detay•a inersek karşımıza şöyle bir tablo çık

maktadır: 

(11) Turizm Eğitimi Kongresi Teksiri, İstanbul; 1984 • ... 
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TABLO - I 

4 YILLIK TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİGİ YÜKSHC 

OKULLARI ( 12 ) 

!fiercih 
Edilme 

B~lı Olduğu Üniversite Qğretim Yeri Kontenjan Dil Yüzdesi 

ÇUKUROVA (ADANA) MERSİN 100 Kısmen 18 
!ng. 

DactJZ EYLÜL (İZMİR) AYDIN 200 Türkçe 27 

ERCİYES (KAYSERİ) NEVŞEHİR 60 Türkçe 40 
1 

GAZİ (.ANKARA) ANKARA _ 100 Türkçe 31 

ULUDAG(BURSA) BALIKESİR 200 Türkçe 30 -
TOPLAM 660 

TABLO - II 

2 YILLIK MESLEK YÜKS:EKOKULLARI 

(Bu okulların birçok bölümlerinden biride Turizm adını almış) 

Tercih 
Edilme 

B~lı Old1lp°'u Üniversite Öğretim Yeri Kontenjan Dil Yüzdesi 

AKDENİZ (ANTALYA) 

BOGAZİÇİ (İSTANBUL) 

ÇUKUROVA (ADANA) 

DOKUZ EYLÜL ( İ ZMİR) 

GAZİ (ANKARA) 

HACETTEPE (ANKARA) 

!.T.Ü. (İSTANBUL) 

19 MAYIS (SAMSUN) 

TRAKYA (EDİRNE) 

ULUDAG (BURSA) 

ANTALYA 

İSTANBUL 

MERSİN 

İZIVJİR 

BOLU 

ANKARA 

SAKARYA 

AMASYA 

EDİRNE 

BALIKESİR 
TOPLAM 

90 

35 

90 

90 

70 

110 

90 

90 

30 

65 
7bC5 

Türkçe 40 

İngilizce 5 

Türkçe 48 

Türkçe 37 

Türkçe 

Türlrçe 

Türkçe 

Türkçe 

Türkçe 

Türkçe 

57 

39 

40 

69 

50 

45 

(12)0.S.Y.M. 2.Basamak Sınav Klavuzu, .Ankara, 1985. 



- 22 -

Bu tabloyu gerçekçi olarak yorumladığımızda, Türlciye' nin 

Turizm endüstrisine eleman ve yönetici yetiştiren eğitim prog

ramlarından yoksun kalıp kalmadığını daha iyi anlayabiliriz. 

Yo~ı:un eğitim kurumlarına sahip illerimiz olarak İstanbul ve 

Ankara•yı merkez k~bul ettiğimizde, bu iki merkez dışında hangi 

dalda olursa olsun üniversitelerimizin öğretim üye ve görevli

leri sınırlı düzeydedir. Bunun sonucu olarak da rotasyon uygu

la8asına geçilmiştir. 

Üniversite sınavına giripte yukarıda zikrolunan okullara 

1. tercihini yapacak: öğrenci sayısı çok çok azdır. 24 tercih 

hakkı olan öğrenci doğal olarak önce iyi böl timlere tercihini 

yapacak ve son iki tercihini sokakta kalma endişesi ile belki 

bu okullardan birine yapacaktır. Çoğu kez bunları bile tercih 

etmeyip . bir dershaneye devam edip şansını 2. kez, 3. kez dene

yecektir. Bu kadar okul içinde 1 tek ciddi olarak ele alabile

ceğim.iz olcul B. ü. ·1 ne bağlı 2 yıllık Meslek Yüksekokulunun Tu

rizm ve Otel Yöneticiliği bölümüdür. Bu okulun da ciddiyetinin 

önce İngilizce eğitim yapmasından, sonra dş. öğretim kadrosu yö

nünden kısmen şanslı olduğundan gelmektedir. Bu okul dışındaki 

okulların hele 2 yıllık okulların gerçekçi bir turizm eğitimi 

vermesini bekleyemeyiz. Zira Türkiye' de Turizm eğitimi verecek 

öğretim kadrosunun yok denecek kadar az olduğu ayrı bir gerçek

tir. Öğrenciye istikbal vaad etmeye~ bu okulların tercih edil

memelerini doğ al karşılamalıyız. Netice olarak Üsdiken ve Yar

can• ın bu beyanlarına !{atılmak mümkün değildir. 
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12. DÜNYA' DA TURİZM EGİTİNJ:İ 

Batı' da Turizm konusundaki ilk bilimsel araştırmalar 

1920 - 1940 dönemine rastlar. Prof. A.Mariotti 'nin Roma Üni-

versitesinde, Prof. Glucksmann•ın Berlin Yüksek Ticaret Oku-

lundaki çalışmaları 1925 - 1929 yıllarındadır. Yine 1943 yı-

lında Hunziker' in Krapf ile ortak olarak yazq.ığı eser, Turiz

min bilimsel metodlarla yepyeni bir sistemle ele alındığı ilk 

yapıttır. Bu çalışmalar ilk kez turizme bilimsel bir temel ve 

ana bir doktrin vermiştir.(13) Avrupa•nın her ülkesinde 2 1 şer 

3' er yıl ara ile bu tür okul ve enstitüler kurulmuştur. Daha. 

ilginci Brezilya' da bile pek çok özel üniversitelerde ve aka

demilerde turizm ihtisas bölümleri ve Turizm Fakülteleri ku

rulmuştur. Türkiye• de 1969 yılında kurulan !. ü. İktisat Fakül

tesi Coğrafya ve Turizm Enstitüsü ile Sul tanahmet Ticari İlim

ler Akademisi ve İşletme Fakültelerinde turizm dersleri okutul-

maktadır. Turizm eğitimimiz bir düzensizlik izlenimi vermekte

dir. Bu düzensizlik geniş ve uzun süreli plan ve proğramlarla 

ortadan kaldırılarak, bu eğitime gereken önem verilmelidir. 

Fğer Türkiye• de Turizmi özel sektör çok k~lı bir yatı

rım olarak görürse otel açacak, aksi halde açmayacak ve yine 

özel kuruluşlar seyahat acentası açarken aynı yolu izleyecek

ler. Diyelim ki, çeşitli nedenlerle.bu tür yatırımların ranta

bilitesi olumsuz tahmin edildi ve yatırım yapılmadı, turizm 

yapamayacakmıyız? İşte burada söz devletindir. Turizm planlama 

(13) Tunay Akoğlu, İstanbul; Coğrafya ve Turizm Enstitüsü 
yayını, 1980, s.43. 
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ve politikası, devlet taraf'ından icra olunmalıdır. Bu yönde 

Turban Turizm ve Seyahat Acentası ile Turban oteller zinciri 

devletin gününüzde attığı en güzel ve akılcı adımlardan biri

dir. Bu örnek kuruluşun özel sektöre devredilme hazırlıkları 

ise doğal olarak bir takım kaygıları beraberinde getirmektedir. 

13. PAZA.RLAMA BİLİMİ İLE İLİŞKİSİ 

A) PAZARLAMA BİLİMİ VE SEYAHAT ACENTALARI : 

Kanımca önce turizmin diğer hizmet ve üretim sektörle

rinden fazlaca bir farklılık arzetmiyeceği açıktır. Turizm' deki . 
üretim hizmet üretimidir. Üretim faaliyetlerine konu olan pa-

zarlama bileşenlerinin bu kerre hizmet sektörüne yani, bizim 

konumuz olan turizm.· koluna entegrasyonunu sağlamak amacı iledir. 

Hedefimiz tüketicinin (Yerli ve yabancı turistin) ihti

yaç ve isteklerinin tatminidir. Turist•ler turizm kuruluşları

mızın odak noktasıdır. Burada tur operatörlüğü, yerli ve ya

bancı acenta ayırımı yapmadık. Bu sektörde de pazarlama faali

yetleri hizmet üretiminden önce yapılmalıdır. Turist, sorunleı

rının çözümlenmesini ister, turizm acentası ise çözer. Turizm 

ihtiyaçlar hiyerarşisinde ikinci sırada yer alır. Pazarlama 

faaliyetinin başlangıcında tüketic·iye kuvvetli algılama yönte

mi uygulanmalıdır. Seçilebilir kuvvetli mesajlar verilebilmeli

dir. Burada hedef pazarın tespiti çok önemlidir. Kime, neyi, 

nerede, ne zaman, ne sürede, hangi fiyatla sunacağız. Pazarlama 

politikamızı tesbit ederken ilk kez mi, yoksa yapılagelmiş bir 

hizmet mi sunuyoruz? Piyasada fiyat o~arak lider miyiz? Yoksa 

genel piyasa fiyatını mı uygulayacağız? Veya da piyasada tutunma 



- 25 -

amacımız mı var? Turizm hizmetinin bedeli olan fiyat nisbeten 

yüksek olduğu için satın alma frekansı düşüktür. Beğenmeli hiz

met grubuna girer. Bu hizmet satın alınmadan önce tüketici ta

ra:fından diğer hizmetlerle. mukayese' ye konu olacaktır. Hatta 

bazı uzun ve çok lüx hizmet faaliyetlerimizi ele alırsak, bi-
r 

rim fiyat değeri çok yüksek olduğu için satın alma frekansı çok 

düşüle olacak ve satın alınmadan önce yoğun bilgiyi gerektire

cektir. Pazarı geliştirmek için potansiyel tüketicileri fiili 

tüketiciler hal.ine getirmeliyiz. Bilhassa dış turizmde, bu da 

ancak tüketiciye bilgi akışını en uygun biçimde sağlam.akla o

lacaktır. Turistik ürünün planlama safhası çok önemlidir. Plan

lama ise bilinçli bir karar sürecidir. Bu sürecin içinde yer 

alan etkenlerden biride fiyattır. Bilindiği üzere acenta ve tu

rizm kuruluşlarımızın en önemli konularından biridir. Verile

cek fiyat kl3.ra mı dönük, satışa mı dönük ve/veya mevcut durumu 

muha:fazaya mı dönük olacaktır? Veya da Ulkemizdeki gibi pazara 

nüfus etme amacıyla mı olacaktır? Turizm kuruluşlarımızın yap

tıkları cirodan ziyade elde ettikleri ve edecekleri kl3.rlar önem 

kazanmalıdır. Turizm firmalarımızın hiç biri monopol olmadığına 

göre, rakiplerinin hizmet fark ve fiyatlarını göz önüne almalı

dırlar. Fiyat belirlerlcen başa baş noktasını ve işin risk ana

lizini iyi yapmalıdırlar. Pazarlama faaliyetindeki önemli ele

manlardan biri de satış temsilcisidir. ki (Müşteri ile diyalog 

kuran) profesyonel kişi veya kişiler olmalıdır. Bu konuya çokça 

ağırlık vermemiz gereklidir. Zira satış temsilcisi psikolog•tur, 

diplomat:• tır. Bu kişilerin konuları ile ilgili yoğ-un bir bilgi 

sahibi olmaları gözden uzak tutulmamalıdır. Çünkü mUşteriyi bu 

kadrolar yönetir. 



- 26 -

Bir turizm acentasının veya karuluşunun başarısı için 

önem verilmesi gereken üç madde aşağıdadır. 

- Satış temsilcilerinin konusunu iyi bilmesi ve müşteriyi 

(yerli/ yabancı turisti) bildiği ve inandığı konuya (Hizmet•e) 

tereddüte mahal bırakmayacak ölçüde ikna etmesi. 

- Şartlar ne olursa olsun yUklenilen (Taahhüt olunan) hiz-

metin eksil{siz, kayıtsız şartsız yerine getirilmesi. 

- Netice olarru{ müşteri üzerinde gUven ve itimat telkin 

edilebilmeli ve önemli olarak firmanın (Acenta veya turizm ku

ruluşunun) imajı korunmalı ve geliştirilmelidir. 

B) TURİZM PAZARLAl'iIASINDA DAGITIM 

Turizm pazarlamasında aracı kuruluşlar turizm pazarlama

sının dağıtım sistemini oluştururlar. Bir ülkenin turizm pazar

lamasının dağıtım sistemi, sistem içinde tu~ operatörleri ve 
. 

perru{endeci seyahat acentalarının bazı yasal ve mali düzenleme-

lerle yer alması sonucu oluşmaktadır. Turizm de dağıtım, turizm 

işletmelerinden çok, ülke ekonomisini ilgilendiren yönü ile 

dikkatleri çekmektedir. Gerçekten üretilen ürün, yeryüzünde ü

retilen emsallerinin en iyisi olabilir. Eğer istenilen anda ve 

istenildiği yerde hazır bulundurulmaz~a, tüketiciler tarafından 

kullanımı çok sınırlı kalacaktır. Turist UrünUnünözelliklerinden 

ötürü turizmde depolama faaliyetleri söz konusu değildir. Ürü

nün nakli mii.mkün olmadığından turistin taşınması söz konusudur. 

Genel pazarlama için pazarlama kanalları adı ile anılan, top

tancı ve perakendeci kuruluşları turizmde aracı kuruluşlar ola-



- 27 -

ralr adlandırıyoruz. Turizmde turistin ürüne ulaşması otomatik 

olarrur gerçekleşen bir husus olmadığından bu görevi pazarlama 

kanalları olan aracı kuruluşlar yerine getirirler. Dağıtım iş

leminde aracı kuruluşların hangi sıra içinde devreye girecekle

ri de pazarlama kanallarının önemini azal tınaz. Herhangi bir a

racı kuruluşa ihtiyaç kalmadan fiziki ürünlerde üretici direkt 

olarrur nihai tüketiciye satış yapabilir. Bu arada turizm pazar

lamasında aracı kuruluşların fonksiyonları ortadan kalkmaz, sa

dece el değiştirebilir.(14) 

Turizm pazarlamasında aracı kuruluşlar, turizm pazarlama

sının dağı tını sistemini oluştururlar. Turist ürününün dağıtım 

sisteminde de üreticiler, dağıtıcılar ve tüketiciler olmak üze

re üç ana grup yer almaktadır. Turizm pazarlamasında dağıtım 

sistemi aşağıdaki şekilde gmrüldüğü gibi olabilir. 

TABLO III 

Turizmde Dağıtım Sistemi (15) 

TURİ ~n: KURULUŞLARI 

Üreticiler Taşıma Konaklama F#;lence Yerleri 
J, ... 

l-Tur Ooeratörleri 
J, 

Toptancılar 

Perakendeciler 
Seyahat 
Acentaları 1 Seyahat Acentalarıl 

" .ı. ... 
Tüketiciler TURİSTLER. ' 

(14) :Münir Kutluata, "Turizm' de Dağı tım11Paza.rla.ma Dergisi, 
s.4, İst. 1980, s.18. 

(15) 11 İbi d 11 s .19 

1 
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14. SEYAHAT ACENTALARINDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 

Ülkemizde bulunan seyahat acentaları genel olarak fazla 

büyük şirketler olmayıp, büyüme döneminde'dirler. Bu işletmele

rin salLiplik yapıları ayrıca incelenmiş olup, genelde sahip yö

netici karakteri taşımaktadırlar. Yönetici ücretlerinin yüksek

liği yeni ve sınırlı sermaye ile kurulan işletmeleri bu yol'a 

itmektedir. Müteşebbis belli bir büyüme sınırına kadar işi biz

zat kendisi yürütmektedir. Mali sorunlarında ötesinde işin özel

liği gereği işletmenin sır• ları açısından da sahip1 bir süre yö

netici olarak kendisi çalışmak durumundadır. İşletme büyüme ile 

mali sorunlarını aştığında profesyonel yöneticileri işin başına 

getirr:ı.ek zorundadır ve profesyonel yönetioi çalıştırmak kaçınıl

maz olur. Gelişen bir acentanın çeşitli faaliyetleri, çabaları, 

işbirliği gereği ve neticede amaçlarına ulaşabilmesi söz konu

sudur. Hedefledikleri amaca ulaşabilmenin yolu da iyi bir yöne

tim ile mümkündür. Profesyonel bir kadroya ~ördürülecek iş amaç

lara daha sağlıklı ulaşmayı sağlayacak ve işletme bir dizi zarar 

risklerini ortadan kaldırabilecektir. Bir işletme• de verimi art

tırıcı yönetsel önlemlerin başında planlama, örgütleme, yürütme, 

koordinasyon ve kontrol gelir. Ancak mevcut işletmelerim.izin 

çok az bir kısmında bu ilkelere sahip çıkıld1ğını görmekteyiz. 

Kanımca bilgisayarlar ne kadar ileri ~ir düzeyde yaşamımıza gir

sede bunları yönetenlerin yine insai:ı. olduğunu unutmamalıyız. 

Uzay çalışmalapında kullanılan süper yoğun teknoloji'ye rağmen 

yönetim ihtiyacı en üst düzeydedir. 
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Normal büyüklükteki (A) grubu seyahat acentası için or

ganizasyon şemasını aşağıdaki şel{il gibi düzenliyebiliriz. 
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Netice olarruc en küçüğünden en büyüğüne kadar her işlet

menin profesyonel yöneticilere mutlak ihtiyacı vardır. Türki

ye' deki araştırmalar maalesef seyahat acentalarımızın çoğunun 

böyle bir ihtiyacı olmadığını ortaya koymaktadır.(l6) 

15• SEYAHAT ACENTALARmIN SAHİPLİK YAPISI 

Bu başlık altında seyahat işletmelerinin sahip ve yöne

ticilerini inceleyeceğiz. İncelememizin bu işletmelerde en ö

ne~ıi unsurlardan biri olan insan faktörüdür. Bu sektör genel-

likle çok sayıda küçük işletmelerden oluşmaktadır. Altı yıl 

önce yapılan bir araştırmada acentaların sayılarının hızla art

tığını görmekteyiz. Son on yıl içinde her yıl ortalama otuzun 

üzerinde seyahat işletmesi kurulmuştur. 1984 yılı içinde A.B.C. 

grubu olmak üzere yaklaşık 350 acenta mevcuttur. Bugün ise sa

yıları 390 1 1 bulmaktadır.(l7) 1977 yılında mevcut 257 seyahat 

acentasından bugün % 30' u kapanmıştır. Bu kapanan acentaların 

içinde C grubu % 49 ile ilk sırayı al:lrken, A grubu işletmeler

de% 28 ile ikinci sıradadır.(lB) Bu sektörün en önemli bir 

özelliğini yansıtan bir göstergedir. Rekabet olayı bir acenta

nın 1 yılını dahi doldurmadan kapanmasına neden olmaktadır. Zi

ra bu işletmelerin sermayeleri çok sınırlı olduğu için finansal 

sorunlar karşısında kısa sürede çözülürler. Bilhassa C grubu 

acentalardaki yerel tur satışları kiş±lerin şahsi gayretleriyle 

olduğundan küçük Şirketlerden yine küçük şirketler doğmasına 

(16) İn!'ra s ~ 29 

(17) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Teksiri, İst, 1986. 

(18) Turizm Eğitimi Kongresi Teksiri, !at. 1984. 
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neden olmakta, var olan seyahat işletmeleri büyüme meyline gir

dik:lerinde, bu tür olaylardan yeniden başa dönmektedirler. İşte 

bu nedenledir ki, küçük ve fazla miktarda seyahat acentası oluş

maktadır. 1983 yılında yapılan araştırmada 35 işletme seçilmiş 

bunlardan 18 1 inin tek şahıs veya bir ailenin, l5 1 inin de az 

sayıda ortağın sahipliği altında olduğu görülmüştür. Yine aynı 

araştırmada bu acentaların sahipleri tarafından işletildiğini 

göstermektedir. En az 2 yıldır faaliyet gösteren 32 A grubu iş

letme arasından yapılan araştırmanın sonucu şöyledir.(19) 

TABLO IV (n = 32) 

Ortalama En düşük 

2 

En yüksek 

Firma Yaşı (yıl) 

Çalışan sayısı 

1983 yılı toplam 
satış tutarı 

Sahiplik yapısı 

(19) 11 İbid 11 

12,4 

14,6 4 

39 

45 

50 Milyon 50-250 250-500·· 500-700 1 Milyar 
altı milyon milyon milyon üstü 

8 

Şahıs veya 
Aile Şti. 

10 

10 6 7 l 

Az sayıda Holding Kuruluşları-
nrtak nın sahip. al.tında 

18 4 
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örnek olayda 32 işleWı,eden üçünde sahip yönetici bulun-
·- ' '·;,~ 

mamaktadır. İki işletmede fiilen yönetimde yer alan pay sahibi 

sayısı beş, birinde altıdır. 32 işletmenin 7'sinde hiç profes

yonel yönetici yoktur. 5 işletmede ise üçün üstünde profesyonel 

yönetici bulunmamaktadır. Bu işletmelerin 17 tanesi 1974'den 

sonra, 15 tanesi de önce kurulmuştur. Bu araştırmamın sonuçla

rından biride ülkemizdeki acentaların büyük çoğunluğunda sahip 

yöneticiler mevcuttur. A grubu olup Incoming yapan acentalarda 

profesyonel yönetici sayısı oldukça az, B ve C grubu acentalar

da ise profesyonel yönetici daha fazladır. A grubu acentalarda 

profesyonel yönetici kullanımının azlığı yerel operasyon hizmet

lerinin yurt dışındaki tur operatörlerince pazarlanmasından kay

na~landığı ihtimali kuvvetlidir. Aşağıda vereceğimiz tabloda 

sahip yöneticilerin öğrenim durumları verilmel{tedir. n = 57 ka

bul edildiğinde yüksek öğrenim görmüş olanların oranı% 69'dur. 

1974.yılından sonra kurulan işletmelerin sahip yöneticileri a

rasında işletme yada ekonomi yüksek tahsili yapanların oranında 

bir yükselme olmaktadır. Aşağıdaki tabloya bakıldığında, daha 

önce bahsettiğimiz gibi turizm öğreniminin komik olması nedeniy

le, yöneticilerin büyük çoğunluğunu lise mezunları ile İşletme -

Ekonomi tahsili yapmış kişiler oluşturmaktadır. Oran % 69 olup, 

lise mezunları% 51, İşletme - Ekonomi için% 49 olmaktadır.< 20 > 

(20) 11!bid" 
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TABLO V 

Sahip Yöneticilerin Öğrenim Durumları (n ;. 57) 

Tahsil Durumu (n = 57) 

Lise Mezunu 19 

İşletme ve Ekonomi 18 

Turizm ve Otel İşletmeciliği 3 

Filoloji ve Yabancı Diller 3 

Edebiyat-Fen vs. 14 

Son on yılda kurulan yeni acentalar daha genç kişiler 

tarafından kurulmuştur. n ;:; 15 olduğunda eski işletmelerin yaş 

ortalaması 35, 6 olup, yeni kurulanlarda ·n = 28 olduğunda Y8fi 

31 olmaktadır. 

Buraya kadar araştırmalarından yararlandığım Behlül üs

diken• e katılıyorum. Ancal{, araştırmanın yorumu realiteye aykı

rıdır. Üsdiken; 11 Seyahat sektörünün genç profesyonellere, pro

fesyonel bir mesleki gelecek konusunda pek de um.ut verici ol

madığına, bunların da giqerek çıkışı kendi seyahat işletmele

rini kurmada gördükleri" iddia edilmektedir. · Kanımca genç pro

fesyonellerin mesleki geleceği endişesi diye bir şey yoktur. 

Mesele bu sektörün özelliğinden gelme~tedir. Ortalama olarak 
. 

seyahat acentalarında 15 kişi çalışmaktadır, operasyona endi-

rekt hakim olan 3 yada 4 kişiyi geçmemektedir, çalışan sayısı 

45 olsa bile. Yani işletmenin operatörü 4 kişidir. Diğer çalı

ş anlar, muhasebe, satın alma ve yardımcı hizmetlerde bulun.duk-
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larından bu dört kişi gerek iç ve gerekse dış temasları gayet 

iyi bilirler. Seyahat işletmesinin ürettiği hasıladan aldıkları 

ücretler diğer sektörlere nazaran oldukça iyidir. İki yada üç 

yıl i,yi çalışan bu yöneticiler elde ettikleri gelirin dağılımı

nı adilfu:ıe yapamaz duruma gelirler ve kuruluş dağılır. Zira ar

tık her biri bu işi tek başına yönetebilecek kadar çevre, tec

rübe ve mali imkfuılara sahiptirler. Bir yıl önqe 3 sahip yöne

tici den oluşan bir seyahat acentası, daha bir yıl geçmeden da

ğılmış ve 3 ayrı acenta kurulmuştur. Günümüzdeki seyahat acen

talarının en önemli sorunlarından biri de budur. Çünkü ayrılan 

yönetici giderken, beraberinde yurt dışındaki tur operatörünüde 

götürebilmekte ve bir yıl önce çalıştığı X acentası pazar payı 

giden elemanla birlikte gittiğinden işsiz kalmakta ve genellikle 

kapanmaktadır. Bu sektörün en can alıcı özelliklerinden biride, 

bir dış tur operatörüne 3-5 ve hatta 10 civarında yerel aoenta

nın fiyat kırarak rekabete girmeleri, birbirlerinin pazar payı

na el atmaları,dır. Bunun sonucu olarak verilen fiyatlar bazen 

başa baş noktasına kadar varmaktadır. Bunun nedenlerinden biri 

de 1618 sayılı yasanın amir hükümleri gereği 2 yıl içinde 80.000 

U.S.A. doları limitini doldurmadır. Bu olay şn az iki yönüyle 

yanlıştır. 

(1) Hazır bulunan pazarlara l~den çok acenta.nın girmesiy

le mevcut talep karşılanmaktadır. Hı=µöuki yeni tur operatörleri 

ile yeni talepler, yeni pazarlar yaratmak ülkemize gelecek tu

rist sayısını endirekt şekilde arttirmanın bir yoludur. 
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(2) Turizm gelirlerinin milli hasılaya katkısı açısın

dan da yanlıştır. Aynı pazarda şiddetli rekabet nedeniyle kırı

lan fiyatlar, B.B.N. 1 da verilen (sıfır kAr) tekliflerden ülke

miz döviz kaybına uğrarnal{tadır. Örnek olarak; 3.000 turist yol

lamayı planlayan bir Alman tur operatörüne 2500 D.M. 'lık fiyat 

yerine (B.B.N. 1 sını 1. 700 D.:M. kabul ettiğimizi varsayarak) 

1.800 D.M./kişi fiyat verildiğinde ülkenin minimum kaybı (3000 

kişi x 2.500 D.M. - 3000 x 1.800 D.M.) 2.1 milyon mark (bugünkü 

kur ile 504 milyon TL) olacaktır. Diğer bir deyişle elimizdeki 

milli kaynakları israftır. 

Profesyonel yönetici veya sahip yöneticilerin istikbalden 

ziyade her yönetici bir an önce kendine ait bir seyahat aoenta

sına sahip olmak istediğinden acenta yöneticilerinin yai'} ortala

masını 30-32 arasında tutmaktadır. 

Sonuç olarak, genç kişiler tarafından çokça açılıp kapa

nan bu seyahat acentaları bu sektörün kronik bir hastalığıdır. 

Bu rahatsızlığın diğer yeni açılacak acentalara sıçramasını ön

lemenin yolunu seyahat acentaları yasa tasarasındalri eleştiri

ler bölümündeki tedbirlerle görebilmekteyim. önemli fonksiyon

lara sahip bu işletmelere hukuki bir ciddiyet kazandırılmalıdır. 

16. SEYAHAT ACENTALARI ARASI İŞBİRLİGİ 

11Bu böl timde yine Behlül Üs diken' e ait İngilizce ya-

zılmış organizasyon çalışmalarına kısaca değineceğim.(2l) 

(21) Behlül Üsdiken, Organization Studies, B.ü. 1983, s.151-155. 
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·Acentalararası ilişkiler ve bu ilişkilerin geliştiril

mesi konusunda geniş bir araştırma merakı vardır. Daha çok 

açık-sistem ve hı.mun işbirliğine katkıları ve örgüt- çevre iliş

kilerini nasıl nitelediği incelenmiştir. Aynı zamanda çok yönlü 

organizasyonların planlanması ve yönetilmesini kapsayan genel 

politikaların uygulamada gelişim.ini inceleyebiliriz. Organizas

yonlararası işbirliği üzerine bundan daha önce yapılan birçok 

çalışmanın amacı, işbirliği ve koordineyi gerçekleştirmek olan 

"sosyal hizmet veren dağıtım sistemleri" olmuştur. Endişe ve

rici olan benzer acentalar arasındaki işbirliğinin gelişmesinin 

dayanışmadan çok rekabete dönüşeceğidir. Yine de birbirine bağlı 

ve rekabetçi kurumlar arasındaki dayanışma herkesçe bilinir. 

Birkaç istisna dışında bu gibi acentalar ve özellikle birbiri 

ile ilişkide olan rekabetçi acentalar arasındaki dayanışma ve 

işbirliği yeterli düzeyde değildir ve gittikçe azalmaktadır. 

Bu çalışmanın merkezi, rekabetçi acentalararası işbirliği üze

rindedir. Bunun için çevreye olan bağımsızlıklar ve bunların 

getirecekleri sorunların ortadan kaldırılması için olası bir 

örgütlenme yönteminin meydana getirilmesi gerekir. 

A) KURAMSAL DAYAN.AK ( 22) 

Thompson hiçbir acentanın (kurumun) kendi başına yeterli . 
olamıyaoağını ve kurumların normal olarak çevresel unsurlar üze-

rinde kendi bağımsızlıklarını sağlamaJ.arı gerektiğini savunmuş

tur. Acentaların dışa bağımlılık sorunlarını çözecek çeşitli 

(22) "İbid" s. 152. 
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stratejiler vardır. Galbralth (1977) bağımsız stratejiler ve 

dayanışma stratejileri arasında bir ayırım yapmıştır. Kurumlar 

aynı zamanda, içe dönük yapısal düzenlemelerle de çevresel is

teklerin (sorunların) üstesinden gelebilirler. İşbirliği için

deki acentalar yeterli kaynak elde edebilir ve kendi alanla

rında diğer acentalardan daha güçlü hale gelebilirler. Örgüt

sel özerklik açısından işbirliğinin zararlarıda vardır. Guetzkov, 

"kurumlar ( acentalar) kendi özerkliklerini elde edebilmek için 

çalışmalıdırlar" tezini savunmuştur. Acentaların diğer acenta~ 

larıda gözönüne alarak ortak bir kararla aynı doğrultuda hare

ket etmeleri esastır. İlişkilerdeki işletme sorunlarına ek ola

rak kalıcı özerklik acentalararası ilişkilerde en önemli engel

lerden biri olarak görülmektedir. Aslında bu tür ilişkiler çev

resel baskılar ve kaynaklar tarafından nitelenebilir, yönlen

dirilebilir. İşbirliğinde karar yetkisi ve esneklik ortak şir

ketlere göre daha özerktir. 

Levine ve White acentalararası işbirliğinin değişebilir 

çevre olarak tanımlanabileceğini ileri sürmüşlerdir. Acentalar

arası işbirliğinin yeterli kaynak: ve açık kaynaklıµ-ı elde ede

bilmek için gerçekleştirilmesi gerekir. Aynı tartışma AİKEN ve 

HAGE• nin (1968) 16. sosyal yardım ve sağlık toplantısında geliş

tirilmiştir. Clark (1965) özel üniversitelerin rekabet sonucu 

bazı avantajlar elde ettiklerini ve. bazı kurumların bu avantaj

ları kendi başlarına elde edemiyeceklerini söylemiştir. 

Rekabetçi kurumlararası işbirliği girdi ve çıktıları az 

ola:n acentalar arasında da mümkündür. (Assael 1969). Ancak bu 

durumda satıcı ve alıcıların iyi organize olması gerekir. 
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Guetzkov (1966) küçük şirketlerin üreticilerle sıkı pazarlık 

etme im...1.c~larından söz eder. 

Kurumlararası rekabet aynı zamanda görülmeyen rekabetin 

azaltılmasında da bir araç olarak kullanılabilir. 

Pfeffer ve Salancik (1978) koordine şeklinin iş yoğunlu

ğuna bağlı olacağını ileri sürmüşlerdir. Philips (1976) çok 

Şirk:etli organizasyonlarda merkezi yapıların etkinliğinin art

tırılması gerekliliği üzerinde durmuştur. Guetzkov (1966) sa

yıca çok şirketli ortak yapıların gerekliliği ve bunun sorun

larını tartışmıŞlardır. Öte yandan Whetten ve Aldrich merkezi 

organizasyonlar açısından sayıca çok Şirketlerin ilişkilerinin 

geliştirilmesi için daha şanslı olduklarını belirtmişlerdir. 

Aynı iş koluna dahil tüm veya çoğ;unluk Şirketlerin dahil olduğu 

ortak yapıtlar ile az sayıdaki şirl\:etlerin oluşturduğu merkezi 

yapılar arasındal~i işbirliği gerekliliği birbirine karıştırıl

mamalıdır. Whetten ve Aldrich (1979) işbirl~ği için gerekli or

ganizasyonların gerekliliği ile dayanışmayı sağlayacak araçlar 

ve sınırlamalar arası ayırım yapmışlardır. Turk (1973) ihtiya

cın olması mutlak dayanışma anlamına gelmez. MetoaJ..fe (1974) 

göre ise, sorunların üstesinden gelecek dayanışmanın şirketle

rin kapasitesi ve istekleri ile kurulabileceğidir. Bu çalışma

nın ana konµsu işbirliğinin gereklili~i, engeller, kolaylıklar 

ve oligapolistik pazarlarda çalışan ·ve çevre koşullarına göre 

işleyen benzer şirketlere.rası işbirliği yollarıdır. 
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B) ARAŞTIRJSİI'A ORTAMI ve ÖRNEK : 

Örnek olara~ Türkiye' deki seyahat acentaları seçilrniş

tir. Bu acentalar yabancı tur operatörleri tarafından kendi ül

kelerinde pazarlanan grup (paket) turlarını Türkiye' de düzen

leme açısından uzmanlaşmışlardır. Bu paket turlar konaklamat 

ulaşım, geziler ve eğlence gibi unsurları kapsar. Bu acentalar 

tatil paketlerinde yer alan çeşitli hizmetlerin yerine getiril

mesini tur operatörleri gibi üstlenirler. Bu Şirketlerin müşte

rileri yabancı tur operatörleridir. Yabancı tur operatörleri ise 

tatil paketini amacı doğrultusunda hizmet ve ulaşım kombinesini 

yapar ve ürünü son olarak: tüketici 11 turist 1 e" sunar. Türkiye• de

ki acentalar kendi girdilerini otellerden, tatil merkezlerinden 

ve diğer hizmet aldıkları kuruluşlardan ve ula..']:ı.;m Şirketlerin

den sağlarlar. Bu şirketlerin bazıları kongrelerin, iç pazar

ların ve uluslararası tatil paketlerinin Türkiye pazarında bi

let (ticketing) ve kiralık araba (Rent-a-car) işini de üstle

nirler. Daha önceki çalışmalarında (Üsdiken ve Aslanyürek 1978) 

bir örnekle bu. şirketlerin hem kendi ürünlerinin alıcısı olan 

yabancı tur operatörleri. hem de iç pazardaki kuruluşlarla çe-

Şi tli sorunları olduğunu :belirtmişlerdir. Türkiye• de yabancı 

tur operatörlerine aynı servisi verebilecek birçok acenta vardır. 

Yabancı tur operatörleri, Türk~ye•deki acentalara hizmet 

veren kuruluşlarla (otel, lokanta, Ulaştırma vs.) direkt bağ

lantı kurarak.daha ucuz ve sağlıklı çalışabilirler. (Emersen 

1962). Karşı çevre koşullarınca yönlendirilmiş dönemlerde güç 

dengesizlikleri daha da belirgin olmuştur. Son iki yılda topla-
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nan verilerde bu şartlar Türkiye' de turizmde olduğu gibi ulu

sal ve uluslararası düzeyde de etkili olmuştur. Enflasyon, 

Türk Lirası' nın dev al üe edilmesi ve siyasi istikrarsızlıklar 

turist gönderen ülkelerin Türkiye• ye pek rağbet etmemelerine 

neden olmuştur. Sürekli enflasyonlar T'Urk acentaları üzerindeki 

dış baskıya iyi bir örnektir. İleride olacak devalüasyonlarla 

yabancı Şirketlerin Türk:iye• deki }?.izm.et kuruluşlarından (otel, 

loka~ta, ulaştırma vs.) daha ucuz maliyet elde edebileceklerini 

söylemek mümkündür. Ancak, yabancı acentaların yeterli ve dene

yimli personel konusu tartışılmalıdır." 

Üsdiken• in bu araştırmasını biraz tartışmakta yarar var ... 

Mademki turizm olayına yerinde ihracat diyorsak, ihracatı art

tırmanın bir yoluda o ülkenin milli parasının devalüasyonuyla 

temin edilebilir. Zira devalüasyon yerli mal ve hizmetlerin, ya

bancı mal ve hizmetleri karşısında rekabet gücünüde arttırır. 

Gerçekte ödemeler bilançosu açığını kapatır ve rekabet gücünü 

arttırır. Ayrıca Emerson'un acentaları devre dışı bırakarak di

rekt hiz~et kuruluşları ile temasa geçmesi paket turlar için smz 

konusu ola~az. Zira paket turlar 1618 sayılı yasa gereği bir 

acenta marifetiyle icra olunurlar. Acentalar dışında oteller, 

lokantalar, ulaştırma• cılar vs. hizmet· kuruluşları acenta faa

liyetini üstlenemezler. Diğer bir konu ise devalüasyon yapıldı

ğında ülkemize turist gelmeyeceği dµşüncesidir. Bu konuyu küçük 

bir örnekle incelemek yararlıdır. 

Örriek ; 1 günlük tur fiyatını 200 D.M • . kabul edelim. 

1 D.M. - 300 TL iken, 60.000 TL/gün oluyor. % 10 oranında devalü-



- 4.L -

asyon yapıldığını farz ederek 60.000 TL' sını bu kez yaklaşık 

182 D.M. ile ödemek durumundadır. Diğer bir deyişle turist gün

lük 18 D.M. tasarrufla 14 günde 252 D.M. kazançlıdır. T·ürk pa

rası ile 252 x 330 1'L == 83 .160 TL eder. Bu sadece teorik bir dü

şünce tarzıdır. Halbuki pratikte bunun pek anlamı yoktur. Zira 

252 D.M. 'lık tasarrufta bulunan turistin harcama yolunu izlemesi 

(tüketim meyli), hediyelik eşya vs. alması tüketici psikoloji

sinin temelinde yatmaktadır. Çünkü bu paranın ekstradan geldi

ğini bilmektedir. Bu tasarruf münferit gelişler için daha çok 

uygundur. Hele tüketici paket tur almışsa tur ücretini zamanın

da afişe fiyattan zaten ödemiş olup, bir tasarruf' söz konusu 

değildir. Bu arada tur operatörü içinde durum fazla farklı de

ğildir, zira kendisi de döviz bazından anlaşmasını zam.anında 

yapmıştır. Burada kazançlı kimdir? Günümüzde otellerin, lokan

taların döviz bazında çalıştığını görmekteyiz, bilmekteyiz. Bu 

durumda devalüasyon sadece içteki kuruluşların döviz gelirle

rinden ziyade ulusal para bazında gelirlerini çoğaltacaktır. 

Ülkemizde daha ilk kez uygulanmağa başlanan döviz cinsi fiyat, 

piyasayı suni olarak yükseltecek ve rekabet gücümüzü zayıfla

tacak veya pazar payı kaybımıza neden olacaktır. Bu meselenin 

yanlışlığının bir başlca noktası ise, Avrupa• lı veya Amerika• lı 

turistten istediğiniz ücret yine Avrupa veya Amerika para cin

sindendir, ancak sundUc,,öumuz hizmet hiçbir zaman bu ülkelerin 

hizmet kalitesinde değildir. Tülceticiye sunulan hizmetin ·iki 

yada üç katını istemek, ateşle oynamak gibidir, ayrıca hiç bir 

tur operatörü veya hiçbir turist ülkemize gelmek zorunda değil

dir. Neticede devalüasyonla çok yüklü bir turist artışı beklen

memelidir. Bir ülkedeki ucuzluktan ziyade, tüketiciye her yö

nüyle cazip gelen bir ülke, turist çekebilmektedir. 
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17. SEYAHAT ACENTALARI ve ULUSLARARASI KURlJLUŞLAR 

Seyahat acentaları uluslararası kuruluşlarla çok sıkı 

bir işbirliği içindedir. Tamamen ekonomik ve so~yaı yapıya sa

hip olan bu kuruluşların etkinliklerini tUrrı. üyeler hissederler. 

A) Dünya Seyahat Acentaları Birliği Federasyonu 
(U.F.T.A.A.) Kuruluşu : 

Merkezi Brüksel' dedir. Temel işlevlerinden biri dünyada

ki tüm üyeler arasındaki ilişkileri düzenlemek, üyeler arasın

daki ilişkilerden çıkan sorunlara eğilmek ve bunları çözmektir. 

Dünya Seyahat Acentaları Birliği Federasyonu 83 ülkenin 

Seyahat Acentaları Birliklerini bünyesinde toplamayı başarmış, 

bu sektörün en yetkili kuruluşudur. Turizmin Birleşmiş.Millet

leri olarak da kabul edilir. (23) Uluslararası hava taşımacıları, 

kara, deniz ve oteller birliği ile ortak çalışma yapmaktadır. 

Yönetim kurulu biri Türk 18 kişiden oluşmaktadır. 

B) I.A.T.A. Kuruluşu : 

Uluslararası hava :yolcu taşım.acılığı kuruluşu olup, iki 

merkezi vardır. Amerika kı tasındaki Merkezi MontreaJ.' dedir. 

Diğeri Avrupa kıtasında olup Cenevre•de bulunmaktadır. Dünya 

uçak şirketleri topluluğu olan bu k~rcı.luşun amacı ortak hareket 

etme, nizam içinde çaJ.ışma ve ortak kararlara varabilme amacını 

taşır. I. A. T. A. 'ya üye olmak mecburidir. Bu topluluğa üye 

(23) Tanıtım Dergisi, Mart 1986, İstanbul, Nepa Basın Ajansı 
s. 66-67. 
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olmak isteyen bir seyahat acentası bilet (ticketing) satışları 

için yoğun bir kurstan geçirilirler, bu kursun sonunda I.A.T.A. 

tarafından l{abul gören acenta üyeliğe alınır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

SEYAHAT ACENTALARI ÇALIŞMA SİST»JIİ 

ı. SEYAHAT TÜRLERİ : Seyahat Acentalarınca icra olunan 

turların nasıl yapıldığını ulaşım ilişkisi adı al tında daha ön

ce kısaca bahsetmiştik. Bu başlık al tında bu turları sırasıyla 

inceleyeceğiz. 

A) DEMİRYOLU İLE SEYAHAT : Seyahat olayının ilk saf'hala-

rından biri olmakla birlikte günümüzde aktivitesini yitirmiş 

bir türdür. Gerek ulaşım zorluklarıt gerek zam.an kaybı ve ge

rekse çekim merkezlerine ulaşamama bu tür seyahati çağın geri

sine i tmiŞtir. Sanayi devriminden hemen sonra al tın çağını ya

şayan demiryolları bugün diğer türlerle boy ölçüşecek düzeyde 

değildir. Ülkemizde günümüze kadar devam eden tatil amaçlı tren

le seyahat sadece Orient Expres•tir. Bunun ~erek Avrupa•da ve de 

gerekse ülkemizde ayrı bir önemi· vardır. Bir turda önemli olan 

kombineliktir. Yani ulaştırması ile oteli ve diğer yan hizmet

leri ile aynı anda koordinasyon ve maliyet unsuru önem taşır. 

Demiryolu ile seyahat tertip etmek gerek zaman ve gerekse mali~ 

yet olayını alt üst etmektedir. Bu olumsuz yönlerine rağmen tü

keticiye istediği takdirde hal~ bu hizmet verilebilmektedir. Bu . ' 

türdeki çalışmalarda yine iç ve dış· acenta söz konusudur. Tur 

operatörü pazarlar, seyahat acentası yerel hizmetlerle turun 

realizasyonunu sağlar. 
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B) KARAYOLU İLE SEYAHAT : Karayolu taşımacılığında en 

çok kullanılan araç otobüs olup, minibüs ve taksilerden de ya

rarlanılabilir. En çok kullanım alanı olan otobüs ülkemizde 

1980'li yılların başından itibaren iyi sayılabilecek bir geliş

me göstermiştir. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden ülkemi.ze son 

üç yılda gelen otobüs turlarının toplam po.tansiyelimizin % 25' 

ini bulduğu tahmin edilmektedir. Uçak kiralamanın zorluğu ve 

maliyeti nedeniyle gelişen bir sektördür. Teknolojik im.kfu:ılar

dan yararlanılarak imal edilen yüksek konforlu, çift katlı oto

büsleri her yıl ülkemizde çokça görebilmekteyiz. Buradaki esas 

işlev olarak diğerlerinin aynı olup, ulaştırma konusunda pera

kendeci ace~ta, tabii olarak devre dışı kalmakta ve tur opera

törüne sadece otel, lokanta ve yerel tur satabilm~ktedir. Daha 

çok Trakya gümrükleriınizden giriş yapılmakta ve tur süresi 7 

ile 14 gün arasında olmaktadır, ortalama kalış süreleri 14 gün-

1 üktür. Otobüs turizminde turlar tatil, dinlenmeden öte, gezi 

ve inceleme türündedir. Genellikle İstanbul, Orta ve Batı .Ana

dolu güzergtılıını izlerler. Otobüs turlarının tek sakıncası, çe

lci'1 merkezlerine çok uzak olduğu taktirde bu turun satın alın

masını gerçekleştirememektir. örneğin, İngiltere 1 den, !sveç•ten 

veya Fransa, İspanya' dan Türkiye•ye otobüs turu düzenlemek ol

dukça zor, riskli ve anlamsızdır. Buna rağmen im.kfu:ısız değildir. 

Satılan Türkiye turunu gerçekleştirmek için ülkemize gelene ka-
, 

dar minimum 2 geceleme maliyeti art-eıracak v.e bunun ötesinde 

zaman ve yorulma ayrı bir husustur. Bu nedenle ülkemize satılan 

turlar genellikle Orta Avrupa ülkeleringen gerçekleştirilmekte

dir. Bilhassa Almanya, Yugoslavya, İsviçre, Yunanistan, Polonya, 
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Macaristan iyi pazar olarak bilinmektedir. Sonuçlar bölümünde 

otobüs turlarına yine değinilecektir. 

C) DENİZYOLU İLE SEYAHAT : Çok eskiden beri var olan 

gem~ turları teknolojik imktmlarla gelişen büyük, küçük gemi

ler ile günümüze kadar gelmiştir. Son 15 yılda büyük boyutlara 

ulaşan gemi turizmi turların içinde en önemli bir kold-q.r. Bir 

gemi acentasından tur satın alan turist, bu yolla birden çok 

ülkeye gidebilmelctedir. Zira gemi rotası üzerinde birçok limana 

uğrama imk&l.ına sahiptir. Ancak gemi turlarını yine kendi için

de direkt veya endirekt diye ikiye ayırmak yanlış olmaz. Bunu 

iki örnekle açıklayabiliriz. 

Örnek 1) Diyelim ki, Fransa' dan X isimli bir gemi İstan

bul turu tertip edecektir. Bu acentaya bağlı gemi Fransa' dan 

gelirken, İtalya ve Yunanistan.•a uğrayacak buradaki yerel acen

talar kanalı ile İtalya ve Yuna.n:tsta.n• da iki veya üçer gün tür 

satabil::ne imk&ıına sahip olabilmektedir. Turun son noktası olan 

İstanbul'a gelmekte yine iki veya üç gün kaJ.arruc geri dönmekte

dir. Burada gemi acentası ve yerel acentalar söz konusudur. Ya

ni işin asıl sahibi gemi 'acentası olan tur operatörüdür. 

Örnek 2.) Amerika' dan Yunanistan• a tur satan operatör ha

va yolu ile gr;u.bu Yunanistan•a indirir, yerel acenta grubu alır 

ülkesel veya bölgesel turunu icra eaer. Bu arada bu gruba 1 ve

ya 2 gece İstanbul turu satılabilir. Bu tip turları uçakla gör

düğümüz gibi çoğunluk gemi ile görmekteyiz. İkinci örnekteki 

farklılık uçak - otobüs - gemi olmasıdır. 



Bu konuda İstanbul, Kuşadası, Antalya ve İzmir limanla

rımız çok şanslıdır. Bilhassa İstanbul' da gemi olayı başlıbaşı

na bir konudur. Bulgaristan• a tatile gelen birçok Avrupa• lı 

turisti 1 yada iki gecelik turlar için İstanbul ••da görebilmek 

bu şehrin turistik önemini kendiliğinden ortaya çıkarmaktadır. 

Aslında yerel gemi acentacılığında konaklama ve yemek satma 

açısından yerel acentaya pek cazip yön bulunamaz. Burada tur 

operatörü olan gemi acentası yüksek risklerle büyük gelir elde 

edebilme imkanına sahiptir. Yerel acentanın fonksiyonu liman, 

şehir turu, rehber temin etme, gece turu satabilmeden öteye gi

demez. Gemi turlarında tilkemize yarar sağlayan en büyük olay 

turistlere satılan hediyelik eşyalardır. Hediyelik eşya keli

mesini açarsak başta, halı, mücevher, al tın takılar, deri eşya 

ve diğer el sanatlarını içerir. Hediyelik eşya satışı yapan tu

ristik mağazalar mükemmel bir şekilde kendilerini bu konuya gö

re organize etmişler ve tilkemizde başlı başına bir sektör ol

muştur. Seyahat acentaları tarafından organize edilen turlar, 

hediyelik eşya alışverişi için organize olmuş mağazaları seçer

ler. Bu tür mağazaların en güzel tarafı, gelen turist aldığı 

Türk el sanatlarının kalitesinden şüphe etmez. Zira en kaliteli 

malları bu mağş.zalarda bulacaktır. Billassa halı satışlarını 

İstanbul, Ege, , Akdeniz ve Orta Anadolu bölgeleri olarak düşün-

düğümüzde ülkeuıize giren yabancı paranın küçümsenmiyeceğini . 
görürüz. Meselenin değişik bir yönü'· de ülkemizde üretilen el sa

natlarının direkt tüketi~iye satılmasıdır. Yani turizmle bir

likte dış ticaret olayınıda icra etmiş olmaktayız. Gemi turiz

mini enterasan hale getiren bu sektörde bulunan birçok firma 
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İ.T.O. tarafından başarılı ihracatçı il~ edilmiş ve altın ma

dalyalar ile ödüllendirilmiştir. Ülkemize minimum maliyet ile 

döviz kazandıran bu sektörün tüm kuruluşlarını' gerçekten lrutla-

mili{ gerekir. Bu sektörün can damarı ise acentalarımızdır. Gemi 

turizmi meselesini kapatmadan önce Hasan Olalı• nın "Dış Tanıtım 

ve Turizm" adlı ortak yapı tının eleştirisini vermek gerekir. 

"Turist gezilerinden alınan liman ve benzeri ücretlerin limanda 

l{alış süresiyle ters orantılı olarak alınarak belirli bir ·süre

den daha az kalışın önlenmesi cihetine gidilmelidir" demekte

dir. C 23) Bu düşünce ülkeye yarar değil kesinlikle zarar getirir 

ve yanlıştır. 

Zira, önce bir turist gemisi bir limanda en çok 2 gece

leme yapar. Ne İstanbul' da, ne Ege•de, nede Akdeniz 1 deki liman

larımızda bir hafta demirleyen gemi yok denebilir. Gemi turizmi 

uçak turizminde oldu[,ru gibi tatil (sejur) amaçlı turlar değil-

dir. Amacı ülkelerin tarihi, turistik yerlerini gezme, görme 

ve bilgi almayı içerir. İstanbul veya Kuşadası•nda ise bu tür 

yerler en çok iki gün gezilir. Ülkeye olan zararına gelince bir

çok neden sıralayabiliriz. Zarar verebilecek faaliyetleri muka-
, 

yeseli bir örnekle açıklamak ;çok yararlı olacaktır. Örnek ola-

rak İstanbul limanını alalım. Orta büyüklükte gemi kapasitesi 

l0 1 dur. (Gemi rakamları ve ödenen ücretler tesadüfi olarak se

çilmiş ve irdelenmiştir). 

(1) Gelen 10 adet gemi 10 gün kalacrur ve düşük ücret 

ödeyerek limana giriş ücreti olarak 10 günde 10 gemi x 5000 

(23) Hasan Olalı ve Diğerleri, Dış Tanıtım ve Turizm, T.İş 
Bankası Yayını, 1983, s.155. 
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dolar =- 50 .000 dolar bırakacaktır. Halbuki 10 gün değilde, 

2'şer gün kalsaydı, bu liman 10 günde 50 gemiye hizmet verebi

lecekti. Yani 50 x 5000 dolar - 250.000 dolar olacaktı. 

(2) Gemi turizminde otel ve lokanta olayı olmadığı için 

bu sektör buradan bir pay alamıyacaktır. 

(3) Her gemiden 500 kişi çıktığını düşünürsek, yerel 

acentalar 5000 kişi yerine 25.000 kişiye servis verebilme im

kfuıı elde edeceklerdir. 

(4) Yukarıda öneml:e vurguladığımız hediyelik eşya mağaza

larımız yine 5000 kişi yerine 25 .000 kişiye mal satma imkfuıı 

bulacaklardır. Zira gelen turist bu tip harcamaları için bir 

rakam ayırmıştır veya ayıracaktır. Turist, örneğin 2000 dolar

lık alışverişi 2 gün gibi bir süre içinde yapıyorsa, kalış sü

resi 10 gün değil, 20 günde olsa 2000 dolardan başka mal alma 

olayı gerçekleşmiyecektir. Hatta fazla kalırsa fiyat etüdüne 

girebilecek rekabet nedeniyle satın aldığı malı iade bile ede

bilecektir. 

(5) Limanlarımıza gelen gemilere yapılan akaryakıt, su 

ve yiyecek ikmalide ayrı bir hizmet olup, 10 günde 10 gemiye 

verilen hizmet ile 10 günde 50 gemiye verilecek mal bedeli her

halde çak çok farklı olacaktır. 

Yukarıda sayılan nedenlere daha birçok olumsuz yan etki

leri ekleyebiliriz. Bu nedenlerden ötürü .. , ':ı, · :- : Olalı 1 nın gemi 

turizmi konusundaki görüşleri yanlıştır. Gemi turizmi için son 

bir ilave olarak Net Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Besim 
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Tibuk'un bir cümlesini eklemek yararlı olacaktır. Turistlerden 

limanlarımıza indiklerinde alınan 7 ila 10 ABD doları tutarın-

daki ayakbastı parası için 11 üllcemize gelen turisti cezalandır

maktır" demiştir. Bu ücret bu şekilde değilde yerel acentadan 

tahsil edilmeli ve tur operatörüne yansıtılmalıdır. 

D) HAVAYOLUİLE SEYAHAT : Havayolu ile tatilin temelinde 

paket tatil yatar. Paket tatil nedir? 

Bir tur operatörü tarafından havayollarından koltuk ve 

otellerden alınan yataklar gerek tur operatörünce ve gerekse 

perakendeci seyahat acentalarınca hepsi dahil tek fiyata tüke

ticiye (müşteriye-turiste) satılırlar. Burada ~emen havayolu 

seyahatini ikiye ayırmak mümkündür. 

a) Kapsamlı Charter Turları: Kapsamlı Charter turları 

genelde halka satılan, düşük kaliteli fakat çok ucuz olanıdır. 

b) Kaps8.mıı Grup Turları: Kapsamlı grup turları ise Char-
' ter yerine tarifeli uça~lar kullanılması, servisin kaliteli fa-

kat pahalı (C~arter•a göre) olması ve belirli bir grup veya 

dernek, klüp üyelerine satılırlar. 

Havayolu ile her iki halde de gerçekleştirilen bu turlar 

genelde tatil amaçlı olurlar. Ülkemizde genellikle Charter uçak . 
seferleri Antalya ve Dalaman'a yapılma!.cta olup hızlı gelişme 

içindedir. Pake.t tatil denilmesinin anlaşılacağı üzere tur ope

ratörleri sezon öncesi rezervasyonunu yaptıkları otel yatağı 

ve uçak koltulclarıyla diğer yan hizmetleri çok ucuza maledebi-
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lir. Yoksa niye bir turist bu turu satın aJ.sın? Turist tek tek 

rezervasyon yaptırma yoluna gittiği takdirde daha fazla para 

ödem.ek durum.unda kalacaktır. Ayrıca yer. bulup bulamıyacağı (ge

rek uçakta ve gerekse otelde) ayrı bir sorun olacak, problemle

ri tek başına çözerrıiyebilecektir. Ayrıca zaman.lama turist için 

çok önemli olup, kendini tesadüflere bırakmıyacak seyahat acen

tasının turunu satın alacaktır. Kanımca paket turun satılabil

mesinin nedenlerinden biride, psikolojik olup, insanların grup 

olarak ortal{ hareket etme özelliğini taşımaktadır. Paket tatili 

tüketiciye sunacal{ olan tur operatörü bu konuda çok tecrübeli 

ol:nak durumundadır, bu işi iyi bilmek zorundadır. Paket tatil 

her ne kadar diğer seyahat türleri ile de yapılabilmekteyse de 

olay havayolunda daha anlamlı ve akışkandır. 

Charter kullanımı nedeniyle pazar payları azalan tarife

li havayolları 1960 1 11 yılların başında tur operatörlerine ta

rifeli havayollarının kapılarını açtılar. Sadece tur operatör-

1 erine sağlanan tenzilatlı biletlerle tarifeli uçaklarda toplu 

turist taşımacılığına girdiler. Bu pazardan pay aJ.abilmek için 

tur operatörlerine sağlanan indirimlerin tek nedeni tarifeli 

uça~ların doluluk oranını:yükseltmektir. ,, 

Oteli ve uçağı kiralayan tur operatörleri belli bir süre 

için anlaşma yaparlar ve bu süre sonunda turu iptal etme hakla

rı saklıdır. B~ durumda otel ve uçuk işleticileri riski kendi-

1 eri üstlenirle,r. Süper servisin söz konusu olmadığı Charter 

seferlerde tur,operatörünün bu yönden de riski azdır. Tur ope

ratörünün en önemli üç olayı otel, uçak kiralama ve bu tura müş

teri bulabilmedir. Bu nedenle pazarlama giderleri önemli bir yer 
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tutar. Charter kullanan bir tur operatörünün maliyet giderlerini 

ve bu giderlerin toplam fiyattaki payını aşağıdaki tabloda in

celeyebiliriz. 

TABLO VI 

Ulaşım Vasatası Charter 

Tat il Süresi : 14 gün 

Havayolu Ulaşım Giderleri 

Konaklama ve Transfer Giderleri 

Seyahat Acentasına Ödenen 
Komisyon 

Diğer Giderler ve Kar 

(24) 

K 

19.7 

20.7 

% 

39.0 

40.5 

10.0 

10.5 

loo.o 

Tablo VI' de de görüldüğü gibi tur operatörünün maliyet 

giderlerinin yaklaşık % 80' i uçak ve otel giderlerinden oluş

maktadır. Seyahat acentalarının payı ise% lO'dur. Diğer gider

ler çıktıktan sonra tur operatörünün eline tahmini % 4 ila 8 

arasında bir k~ kalmaktadır. Burada en önemli olan, yukarıda 

değindiğimiz gibi tur operatörünün doluluk oranını (yolcu yük

leme) yüksek tutabilmesidir. Ne kadar fazla yolcu temin edebi

lirse, koltuk başına maliyet düşecek; ve kişi başına kfil'ı yük

selecektir. Az yolcu yüklemene ise tam tersi olacaktır. Paket 

tatilden elde edilen·:k~lar kısa süreli olup, yolcu yükleme 
'- . 

(24) Şükrü Yarca:n, Seyahat İşletmeleri, İstanbul, B.ü. Ön Li
sans Yüksek Okulu, 1980, s .15. 
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faktörüne bağlı olduğundan kişi sayılarındaki küçük değişmeler 

negatif veya pazitif sonuçlara gelebilmektedir. Bunu tablo 

VII 1 de inceleyelim. 

ı. 

2. 

3. 

4. 

TABLO vrr< 25) 

TAHM:İNİ ve FİİLİ TUR SATIŞ SONUÇLARI 

(Tur Satış Fiyatı= 46.4 Sterlin) 

Tahmini Sonuç A 

Eldeki Koltuk Kapasitesi 115.000 115.000 

Kullanılan Koltuk Kapasitesi 105.000 111.000 

Taşınan Yolcu 100.000 100.000 

Yolcu Yükleme Oranı % 95 % 90 

Taşınan Yolcu 

Sonuç B 

115.000 

114.000 

110.000 

% 96.4 

Yolcu Yükleme Oranı = ----------------------------~--

MALİYNrLER 

5. Genel Giderler (Pazarlama) 

6. Ulaşım (Hava.yolu) 

Kişi başına 16.46 
Kişi başına l 7. 60 
Kişi başına 16.20 

7. Konaklama 

Kişi başına 2 

8. Transferler 

Kişi başına 1.34 
Kişi başına 1.40 
Kişi başına 1.33 

(25) "İbid" s.16 

Kullanılan Koltuk Kapasitesi 

600.000 660.000 660.000 

1.646.000 
1.760.000 

1.782.000 

2.100.000 2.100.000 2.310.000 

134.000 
140.000 

143.000 

4.540.000 4.660.000 4.895.000 
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GELİR 

9. Net Gelir (100.000 x 46.6). 4.640.000 4.640.000 5.104.000 

JO. Toplam Kfu>/Zarar 

JJ... Kişi BaŞına K~/Zarar 

100.000 

ı 

-20.000 

(O .20) 

209.000 

1.90 

Tablodaki örnek yolcu yükleme (doluluk) oranının önemini 

açıkça ortaya koymakta% l.4'lük: bir artışla kişi başına k~ 

0.90 sterlin olmaktadır. Bu kadar büyük bir operasyonun küçük 

oynamaJ.arla yada yapilabilecek hatalarla nereye geleceğini gö

rebiliriz. 

Meselenin bir başka yanıda tur operatörlerinin sıradan 

birer işletmeden ziyade büyük holdinglerin sahipliği altında 

olduğudur. 

E) GÜNLÜK ŞEHİR TURLARI (DAILY CITY TOCJRS): 

A grubu seyahat acentalarınca düzenlenirler.Grup ha

rici gelen turistlere yöneliktir. Şehir turu; yarım gün9 tam 

gün, gece turu, boğaz turu, ada turu ve yakın mesafe Bursa 

turu olarak düzenlenir. Kaldıkları otellerden toplanan bu müş

terilerin talebi, broşür ve resepsiyon görevlilerince uyarılır. 

Bilhassa İstanbul'a özgü bu turlar tüketici için çok caziptir. 

Sadece İstanbu1 1 a gelen bir turist zamanını bu turlarla en iyi 

bir şekilde değerlendirip gezme, görme ve bilgi edinme ih~iya

cını tatmin eder. 1986 yılı turizm sezonu başında İstanbul' da 

8 ayrı şehir turu düzenleyen acenta bulunmaktadır. Ancak şehir 

turları düzenlemede yine şiddetli bir rekabet mevcuttur. Her-
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hangi bir yönetmelikle çerçeve içine alınmadığı için her A 

grubu acenta isterse şehir turu düzenleyebilir. 

Yine 1986 yılı başındaki günlük şehir turu afişe fiyat

ları ortalama olarak aşağıdaki gibidir. 

TABLO VIII 

İstanbul' da Günlük Şehir Turu Fiyatları (TL) 

Tur Çeşidi En Düşük En Yüksek 

Yarım Gün 7.000 10.000 

Tam Gün 15.000 20.000 

Gece Turu 17.000 22.000 

Boğaz Turu 15.000 20.000 

Ada Turu 15.000 20.000 

Bursa Turu 25.000 40.000 

Yukarıdaki tabloda çeşitli firmalar arasındaki bu fiyat 

farkının serbestçe belirlendiğini görüyoruz. En kısa zamanda 

şehir turları bir yönetmelikle kontrol altına alınmalıdır ki, 

bu kargaşaya son verilsin. 

2. ÖZLÜ OLARAK SEYAHAT ACENTALARININ ÇALIŞMA SİSTEMİ 

Yasal kuruluşunu tamamlayan A grubu bir seyahat acenta

sı, Incoming faaliyetlerinde (yurt dışı pazarlama) genellikle 

yabancı bir tur operatörü ile çalışır. Karşılıklı yapılan tele

fon, telex ve şahsi görüşmeler sonunda fiyatlar belirlenir. Ye

rel acenta istenilen otelin sınıfına, ulaştırmanın kalitesine 



- 56 -

göre tur operatörüne diğer giderlerini de kapsayan bir fiyat 

verir. Tur operatörünfuı gelen telex veya telefonu veril_en fi

yatı uygun görüyorsa tur opsiyonlu olarak yUklenilrniŞ olur. 

Kon:firmasyonu gelen tur kesinlik kazanır. Turun başlangıç bitiş 

tarihleri ve kaç kişi olduğu, kaç 'gün nereye yapılacağı ise ön

ceden belirlenir. Yerel acenta grub~ geliş tarihinde temsilcisi 

(rehber) tarafından Ulkeye ilk giriş yaptığı yerden karşılar ve 

böylece görevi başlamıştır. Otele yerleştirme (transfer), tur 

programını uygulama ·ve grubun ülkesine döneceği tarihe kadar tilin 

hizmetleri üstlenir. Tur grubun Ulkemizden ayrılmasıyla sonuçla

nır. Bu arada çıkabilecek her türlü sorundan yerel acenta, tur 

operatörüne karşı sorumludur. Yerel A grubu acentaların autgoing 

faaliyetleri ise hemen hemen tur operatörünün çalışma sistemine 

benzer. 

3. TUR OPERATÖRÜNÜN .ÖZLÜ OLARAK ÇALIŞMA SİST:E!'ı1İ 

Tüm tur operatörleri ç8.ıışma sistemi,' bir fabrikanın 

ürettiği malları satışını gerçekleştiren pazarlama müdürü gibi 
' 

faaliyet. gösterirler. Pazar araştırmaları bu sektörün en can 

alıcı ön çalışmasıdır. Ge'çmiş turların satış hacmi, satış ola

nakları, k~lılık ve k~ oranı, rakip firmaların pazar payları, 

yerel acentalarla ilgili anlaşmalar, talep yaratma ve rekl~ 

faaliyetleri vs. çalışmalar tur op.eratörünce en az l yıl önce 

tespit edilir. Tüketiciye sunulacak ürünler ve fiyat belirlenir. 

Gerek tur operatörünce ve gerekse perakendeci acentalarca satı

şı gerçekleştirilen tur, yerel acentalar tarafından realize o

lunur. Tur operatörünün üçlü komplike sorununun konaklama - u

laşım ve turun tüketiciye satışı 'olduğunu daha önce belirtmiştik. 
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Sadece çok iyi fiyatlar alıp gerek otelde ve gerekse uçakta, 

gemide, otobüste rezervasyon yaptırmak meseleyi çözmüyor. Nihai 

olarak turun tüketiciye mutlak satılması gerekiyor. Tüketicinin 

ihtiyaçlarını tatmin için çeşitli yollarla (Broşür, afiş vs) 

gönderilen mesajlara talep uyarılır. Bu mesajlarda tur özellik

leri, yeri zamanı ve fiyatı belirlenir. Tur satışının gerçekleş

mesinde sonuç rakamları önemlidir. Yani doluluk oranının yüksek 

olması bu sektörün varlığı ile direkt ilgilidir. 

4. SEYAHAT HAREKETLERİ 

A) SEYAHAT OLAYI : Seyahat olayını incelemenin değişik 

boyutlarından birkaçı aşağıda sıralanmıştır. 

(1) Net Seyahat : Bir ülkede net seyahat sayısını bula-

bilmek için, Seyahat edenleri toplam nüfusa oranlarsak bulabi-

liriz. 

(2) Brüt Seyahat : Seyahat yoğunluğunu yine toplam nü-

fusa bölmemiz gerekiyor. 
' 

(3) Seyahat Yoğunluğu : Seyahat sayısı / seyahate katı

lanlar ülkenin seyahat yo~luğunu verir.<26 ) 

Seyahat hareketlerini incelerken mevsimsel olarak da in

celemek gerekir. Seyahat hareketlerini genel olarak tatil seya-
l 

hatleri, günübirlik ve haftasonu (Week End) diye ayırabiliriz. 

(26) Tunca Toskay, Turizm, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül
tesi Yayını, 1978, s.115. 
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Bmı.lardan günübirlik ve ha:ftasonu tatilleri aynı kefeye koyarsak, 

seyahat hareketlerinin mevsimsel dağılımı ile ilgili grafik aşa

ğıda~i gibi olmaktadır. 
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Şekilde görüldüğü gibi seyahat aylarının en yoğun olduğu 

dönem yaz mevsimine rastlamaktadır. Temmuz ve .Ağustos ayında 

% 50 - 60' ı bulmaktadır. Gerek tatil ve gerekse günilbirlik ve 

(27) "İbid" s. 194 
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Week-End' ler aynı dönemde yoğunlaşmaktadır. Ocak ve Şubat ay

larına genel olarak ölü sezon denilebilir. Ancak pratik bir 

görüşümü belirtmek isterim. İstanbul turizm piyasasının seyahat 

harelcetleri grafiği pek doğrulayamaz. Zira 15 Mart' ta başlayan 

turizm sezonu Temmuz•a kadar yoğun, Temmuz' da biraz duraklama, 

20 Ağustos' tan Kasım' ın ilk haftasına kadar yine yoğun olarak 

geçmektedir. Temmuz•daki duraklamanın nedeni araştırılmış, ne

dense Avrupa• lı turistler Temmuz ayını tatil olarak nadiren 

seçmektedirler. Bunun tahmini nedeni ise ülkemizdeki yoğun sı

caklar olabilir. 

Dünya genelinde 1976 yılı verilerine göre 218 milyon ki-
. (28) . . 

Şi seyahat hareketlerine katılmıştır. Yıne aynı kaynağın 20. 

sayfasında bu hareketler sonucunda 40 milyar dolarlık turizm 

gelirleri elde edilmiştir. Seyahat hareketleri ile çok yakından 

ilgili olan turistin kalış süresi ve günlük harcamalarını ince

lemek gerekir.(29) Turistlerin kalış süresi tesbiti gereken çok 

önemli bir istatistiki unsurdur. Ancak her Ulke bunu hesaplama

da aynı yolu izlemeyebilir. Turistik var~ş ve turistik geceleme

lerin hesaplanmasında sınır kontrolü ~-yönteminin uygulandığı 

ülkelerde en çok kullanılan yöntem, ortalama kalış süresinin 

elde edilmesinde belki de en doğru yöntem olan (Medyan) yöntemi

dir. Aşağıda bu yöntemin uygulanışından bir örnek verilmiştir. 

Turistler; Avrupa'lılar, Kuzey Amerikalı'lar, Güney Amerika'lı

lar ve diğerleri olmak üzere menşe ülkeleri itibariyle gruplan-

(28) Tunay Ak:oğlu, İstanbul; İktisadi Coğrafya ve Turizm Enst~
tüsü Yayın.ı, 1978, s.19. 

(29) Salah Eldin Abdal Wahab, Turist T;-afiğinin Ölçülmesinde 
Genel Esaslar, Çav. Fevzi Altuğ, Istanbul; İktisadi Coğ
rafya ve Turizm Enstitüsü Yayını, 1978, s.29. 
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dırılmışlardır. Daha sonra gerçek kalış sürelerinin tasnif e

dilmesi gerekir. (7 günden az, 8-15 gün, 16-30 gün, vs. gibi). 

Meseleyi basitleştirmek için dağılımlarda% kullanmış bulunu-

yoruz. 

TABLO IX 

Efektif Gün Sayısı 

Milliyet 1- 7- 15- 30- 60- 90- 180- Toplam 

Avrupalılar 12 9 7 5 2 4 3 42 

Kuzey Ameri-
8 kalılar 6 4 3 ı 3 2 27 

Güney Ameri-
kalılar 4 3 2 2 1 1 1 14 

Diğerleri 5 4 3 2 1 2 17 

TOPLAM 29 22 16 12 5 10 6 100 

Bu dağl:lım, 7 günden daha az kalanların topl-aın turist 

sayısının % 29' unu, 15 günden daha az kalanların toplam yabancı 

ziyaretçi sayısının % 51 '.ini va. teşkil ettiğini ortaya koymak

tadır. Dolayısıyla medyan yoluyla her milliyet grubunun ortala

ma kalış süresi gibi genel olarak turistlerin ortalama kalış 

süresi de aşağıda görüldüğü gibi kolarlıkla bulunabilir. 
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TABLO X 

Kalı~ (~eceleme2 süresi Turist Yüzdesi 

7 günden az 29 

15 il il 51 

30 il il 67 

60 il il 79 

90 il il 84 

180 il il 94 

360 il il 100 

N • Frekans Sayısı 

Medyan = - ---~--- = - 100 
2· = 50 olur ki, bu da 7 il~ 

15 gün arasında kal.ma~tadır. Dolayısıyla medyan kalış süresi 

7 günden çok fakat 15 günden azdır. Cebirsel bir denklemle or-. 

tal.ama kalış süre:Sinin 14 gün olduğu bulunabilir. Daha önce 

vermiş olduğum ortalama kalış süresi de zaten 14 gün idi.(30) 

Bu kaynak aynen doğrulam~~tadır. Bu 14 günlük geceleme normal 

Anadolu turunun tipik bir özelliğidir. 

Turist başına günlük harcamaya gelince; "Bazı turizm 

ülkelerinde yapılan ekonomik etüdlerde, ortalama bir turist, 

seyahat bütçesinin yaklaşık olarak% 50'sini otel ve yiyeceğe 

harcadığı tespit edilmiştir. Geriye kalan% 50 ise kabaca şöyle 

dağıtılmaktadır. 

(30) Supra s.40. 
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% 20 Eğ-lence ve yerel ulaşım~ 

% 10 Geziler 

% 10 Alımlar, 

% 10 ;Çeşitli giderler. 

Bütçenin bu dağılımı gruplar halinde seyahat eden turist

lerden çok, ferdi hareket eden turistlerle ilgilidir ve tabiki 

ülkeden ülkeye değişebilir. 11 

Biz'de paket turlarda da bu rakamlara yaklaşık harcama 

oranlarını tespit etmiştik. 

Yurt içi seyahat olayını daha çok C grubu acentaların 

üstlendiğini daha önce belirtmiştik. C grubu seyahat acentaları 

ile tur operatörleri arasında kısmen bir benzerlik kurmak müm

kündür. Zira yurt içinde yapacakları bir tur için önceden yatak 

ve koltuk rezervasyonu, anlaşmaları söz konusudur. Koltuk ülke

mizde genellikle otobüs olupf gemi, uçak veya tren koltuğu•da 

olabilmektedir. Yurt içi turların genellikle kısa tatil karak-
, 

terli olduğu malumumuzdur. Son zamanlarda tatil amaçlı yurt içi 

seyahatlerine ~laveten, günübirlik şehir turları ve bölgesel 

gezi ve inceleme turlarıda önem kazanmıştır. Bunun nedeni ise, 

kişilerin artan reel gelirlerini tasarruf ederlerken, üzerinde 

yaşadıkları ve·ait oldukları ülkenin tarihi ve kültürel yapısı-. 
nı öğrenme, bilgi edinme arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu olay 

sosyal bir kimlik kazanmanın ve kültürel yapının yükselişinin 

bir göstergesi olmaktadır. Örneğin yaz mevsiminde ,deniz kıyı

sındaki otellerde 15 gün tatil geçiren bir aile, sonbahar veya 
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ilkbahar aylarında Göreme' de; Ürgüp•te veya Zelve vadisinde 

gezi ve inceleme maksadıyla 5 gün kalabilmekte ve bu yöreyi ta

nıyabilmektedir. Yalnız iç turizmde C grubu acentacılık fazla 

sermaye gerelrtirmediği için, sayısal fazlalık bu sektörün cid

diyetini bozmaktadır. Bu acenta ister A, B veya. C gru.bu olsun 

önce tüketiciye vereceği güven duygusudur. İkinci olarak da t·a

ahhüt olunan hizmetin .eksiksiz ve servisin kaliteli olması ge

rekmektedir. İşte bu noktalardaki dengesizlikler C grubu acen

talara duyulan güven ve itibarı sarsmaktadır. Bu durumu düzelt

meyi öneriler bölümünde tekrar dile getireceğiz. 

Yurt içi turizm hareketlerinde B gru.bu acentalara değin

melcte yarar vardır. 1618 sayılı yasa ile A grubu seyahat acenta

larının uluslararası deniz, kara ve hav~yolu bil~tlerini satar

lar. IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Örgütü)' ne üye olan 

bu acentalar, yurt içi uçak, otobüs, gemi ve demiryolu bilet 

satış hizmeti karşılığında anılan Şirketlerden aldıkları bilet 

komisyonu ile yaşarlar. A ve C grubu acentalara oranla sorunla

rı çok daha az olen işletmelerdir. 

B) TÜRK SEYAHAT AOENTALARI ve BÖLGESEL DAGIL::aıu 

a) A, B, C Grubu Türk Seyahat Acentaları Sayısı ve 
Dağılımı : 

Türkiye.• de A grubu 209, B grubu 100, C grubu 79 olmak 

üzere toplam 388 acenta mevcuttur.(31) 

(31) 1985 Türsab Seyahat Acentaları Listesi 
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Bölgesel dağılım ise şöyle olmaktadır: 

TABLO XI 

SEYAHAT ACENTALARIN IN BÖLGESEL DAGILIMI 

A Grubu B Grubu c Grubu ToElam 

İstanbul 112 47 45 204 

Ankara 24 16 4 44 

İzmir 23 8 3 34 

Diğer Bölgeler 50 29 27 106 
(Kuşadası, .Antalya, 

388 Muğla, Bursa) 209 100 79 

İstanbul ilinin Türkiye•deki toplam acentalara oranı 

% 52. 5 olmaktadır. Yani İstanbul 1 da her 29. 412 vatandaşa bir 

acenta düşerken Türkiye genelinde 128.866 kişiye bir acenta 

düşmektedir. Bu rakamlar acenta sayıları konusunda iddia et

tiğimiz enflasyonist varlığı kanıtlaırı.ağa yeterli olmalıdır. 

Sadece kayıt halinde varlığı olan fakat seyahat acenta.Cılığı 

(turizm) ile uğraşmayan bir takım kuruluşların varlığından bah

setmek isterim. Bu nedenle D şıkkında vereceğim seyahat acen-
rı 

talarının :tıistesinin ismi Aktif A ve B grubu seyahat acentaları 

olmuştur. 

İnceleme ve araştırmama konu olan aktif seyahat acenta

ları olup, bu ülkenin kasasına döviz sokan acentalardır, yoksa 

kaydi seyahat acentaları değildir. 
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b) Dünyada Seyahat Acentalarının ve Seyahat Edenlerin 
Sayısı : 

Dünyadaki seyahat acentalarının kesin sayısı bilinmemek

le birlikte tahmini 110-115 bin kadardır. Bunların büyük çoğun

luğu Avrupa ve Amerika kı tasında yer almaktadır. Bir yıl içinde 

275 milyon insanın turistik hareket içinde olduğunu belirtmekte 

yarar vardır. ( 32 ) 

Seyahat acentalarının en önemli bir yanına değinmek is

terim. Yapılan . inceleme ve araştırmalara göre, dünyada en bü

yük 1. ciroya sahip petrol sektörti olup, 2. en büyük ciro Tu

rizm sektörünce ger9ekleştirilmekte olduğu iddia edilmektedir. 

Bu arada dünyada her 52 .174 kişiye bir acenta düştüğünü de be-

lirtmek l~zım gelir. 

c) Dünyada Seyahat Acentaları Nasıl Çalışıyor? 

Dünya derken Avrupa ve Amerika'yı kastediyoruz. Seyahat 

acentacılığı bu ülkelerde medeniyetin bir nişanesi adeta. Her 

türlü çalışma bilgisayarlarla ve üstün telekominikasyon teknik

leriyle icra olunur. Bizden en az 30 yıl önde olduklarını kabul 

etmek zorundayız. (33) 

Dünya Seyahat Acentaları ikiye ayrılırlar: 

(1) Turist gönderen (Gelişmiş ülkeler-Tur operatörleri) 

Bunlar Avrupa ve Amerika ülkeleridir. 

(32) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bahattin Yücel 1 

den Şubat 1986 1 da alınan bilgi. 

(33) Doraıc Turizm Müdürü Sinan Tezol•den Şubat 1986 1 da alınan 
bilgi. 
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(2) Turist alan ülkeler (Az gelişmiş ülkeler-Seyahat 

Acentalarıdır). 

Türkiye' de seyahat acentaları tur operatörlerinin toşa

ronluğunu yaparlar. (34) 

C) TÜRKİYE 1 YE GELEN TURİST SAYISI ve TURİZM GELİRLERİ 

a) Türkiye•ye Gelen Turist Sayısı: 

Türkiye'ye gelen turist sayısı sınır kapılarından giriş 

yapan her türlU yabancının üst üste toplanması ile elde edil

mektedir. Bunların ne kadarının seyahat acentaları ile geti

rildiği kesin olarak bilinemez. Zira Turizm Bölge rifüdürlükleri 

seyahat acentalarının anketlerine cevap vermediklerini belirt

mektedirler. Bu konuda istatistilci çalışmalar yetersiz olup, 

1986 yılında Türsab tarafından ele alınmış ve Sosyal ve Siya

sal Araştırmalar kuruluşu bu çalışmayı başlatmıştır. Bunun fi

nansörlüğünü Türsab üstlenmiştir. Biz acentalar kan8.ıı ile ge

len turistleri yine tahmini vereceğiz. Son beş yılın turist gi

rişleri İstanbul Turizm Bölge Müdürltiğünden alınmış ve aşağıda

ki şekil ortaya çıkarılm.iştır. 

(34) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bahattin 
Yücel' den Şubat 1986 1 da alınan bilgi. 
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Grafiğe bakıldığında 1982 yılındaki düşüş dikkate alın-

mazsa gelişmeler olumlu görünmektedir. .Ancak bu rakamların 

% 40'ı seyahat acentaları tarafından ülkemize uçak, otobüs, 

gemi ve tren ile getirildiği tahmin olunmaktadır. 1984 yılı 

girişlerinin dağılımı ise şöyledir.(35) 

TABLO xrr 
ULAŞIN[ VASITASI DAG ILIMI (1984 yılı) 

Ulaşım Vasıtası Gel.en Ki~i saıısı 

Karayolu 883.080 kişi 

Hav ayolu 683.919 it 

Denizyolu 506.970 it 

Demir.~olu 43.125 " 
TOPLM~ 2.117.094 kişi 

( 35) İstanbul Turizm Bölge 1/füdürlüğü, İstanbul Şubat 1986. 
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Daha önceki bahislerde geçtiği üzere demiryolu olayı 

önemini büyük ölçüde yitirmiş, gemi turizmi, karayolu ve hava

yoltma nazaran gerilemiştir. Bunun da birtakım nedenleri vardır. 

Adeta gelen eemiler geldiklerine pişman edilmekte, cezalandı

rılmaktadır. Acentacılarla söyleşi bölümünde yine geçeceğiz. 

Tahmini % 40 olduğuna göre 2 .ıı 7 .094 x % 40 = -850 bin kişi a-

centalar kanalıyla ülkemize getirilmişlerdir. Bunların milli

yetleri konusunda ise sırasıyla Amerika'lılar, Alman•lar, Fran

sız•ıar, Arap'lar ve Doğu Bloku ülkeleri gelmektedir. 

b) Turizm Gelirleri: 

Son beş yıla göre turizm gelirlerine ait rakamlar yine 

İstanbul Turizm Bölge Müdürlüğünden alınmış ve aşağıdaki gra

fik çizilmiştir. 
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El.de ettiğimiz graf'ik, turist girişleri grafiğine benze

mektedir. Bu da turistlerin ülkemize bıraktığı döviz miktarının 

belli bir seviyede teşekkül ettiğidir. Bizim turist / döviz ge

tirisi yru{laşık şöyle tahmin edilebilir. (1984 yılı için) 

__ 21§~QQQ~QQQ_~~~-- = 259 Dolar/Kişi 
2.117.094 Kişi 

Bu ortalama rru{am.ı diğer yılların giriş ve döviz gelir

leriyle mukayese ettiğimizde yöntemimizin doğru olduğu sınanı

yor. Gerek ülke içinde devalüasyon ve gerekse doların kendi i

çindeki hareketi ülkemize giren dolar/kişi ortalamasını pek et

kiliyememiştir. Diğer bir deyişle 1980 yılından 1984 yılı sonuna 

kadar ülkemize sürekli gelen turist aynı para miktarı ile hiç 

enflasyonla karşılaşmadan 5 ~ıl yaşayabilmiş, Türk parasının de

valüasyonu onu hiç de rahatsız etmemiştir. Bu konu röportaj bö

lümünde daha değişik bir açıdan değerlendirilecektir. 

D) TÜRKİYE' DE AKTİF A GRUBU SEYAHAT ACENTALARI 

Bu başlık al tında f,'Iet Turizm A.Ş. Pazarlama Müdür Yar

dımcısı olarak 1985 yılının son üç ayında uzun süren bir çal~ş

manın bir bölümünü yani Türkiye Turistik telefon rehberinin bir 

kısmını Ek~3•ae sunuyorum. Bu çalışma.Türkiye•de ilk kez yapılan 

bir çalışma olup, seyahat acentaları, oteller, restoranlar ve 

diğer turizm kuruluşlarınca takdir ve ilgi ile karşılanmıştır. 

Bu çalışma bilgisayar yardımı ile gerçekleştirilmiş olup, her 

iki yılda bir revizyona tabi tutularak, yenilenerek turizm kurum

larının istifadesine sunulacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ı. İKİLİ GÖRÜŞMELER (SORUNLAR, ÇÖZÜMLER) 

A) BAHATTİN YÜCEL (TÜRSAB, Türkiye Seyahat Acentaları 
· Birliği Başkanı - Istanbul) 

Bu bölümde röportaj yapılan kişi ile seyahat acentaları

nın sorunları ve çözümleri aynen geçilmiştir. 

TUrsab Ba-skanı Bahattin YÜCEL ile 1986 yılı Şubat ayı 

başında yapılan röportajda; "Dünya• da seyahat acentacılığı iki-

ye ayrılmıştır. 

a) Turist gönderen ülkeler,ki, bunlar genellikle geliş

miş ülkeler olup, olay tur operatörlerince organize edilmekte-

dir. 

b) Turist alan ülkeler ki, bunlar da az gelişmiş ülkeler 

olrıaktadır. Buradaki olay seyahat aoental.arı düzeyinde icra e

dilmektedir. Diğer bir deyişle biz gelişmiş ülkelerin tur ope

ratörlerinin Türkiye•de t~aronluğunu yapmaktayız. 

Dünya• da gelişmiş ülkelerde seyahat acental.arı teknolo

jiden maximurn yararlanarak en ileri düzeye gelmişler ve bilgi-
. 

sayarlarla çalışmru{tadırlar. Hem tüketici, hem de üretici (tur 

operatörü) için büyük zaman ve parasal. tasarruf sağlamaktadır. 

Bir başka konu olarak; 8 Şubat 1986 günü İstanbul Etap 
. 

Marmara otelinde yapılan TUGEV II. toplantısında Kül tür ve tu-
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rizm Bakanı•mız 1985 Turizm gelirlerimizi 1.6 milyar dolar 

ilan etmiştir. Yine Başbakan' ımız 2 milyar dolar' a yakın de

miştir. Tüm otellerimiz 365 gün dolu olsa ve hepsinin üst üste 

25 dolardan işlem gördüğünü kabul etsek ve bu turistlerin sayı

sını 2.5 milyon alsak, yaptıkları extra yeme içme ve alışveriş

leri de katsak en iyimser olarak Turizm 1985 gelirimiz 800 mil

yon dolar da kalmalrtadır. 11 Zira bizim turist/döviz ortalamamız 

,..J259 dolar kadardı. 2.500.000 kişi x 260 dolar= 650 milyon 

olmaktadır. Diğer yan gelirlerle birlikte Türsab başkanının 

800 milyon dolar rakamı oldukça doğru ve gerçeğe yakın görünmek

tedir. 

Bahattin Yücel ile olan röportajımız devam ediyor: 

"Seyahat acentalarının sorunlarının başında ürün bulama

ma gelmektedir, otel yatağı ve koltuk bir sorundur. Bir acenta 

kendi işini en fazla etkileyecek olan olaylara (otel, koltuk, 

rehber, lokanta vs.) kumanda edemez durumdadır. Acenta sayısı

nın fazlalığı aynı pastanın birçok küçilk dilimlere bölünmesine 

ve israfa yol açıyor. İç turizmde yerli tüketiciye ürün sunula

mıyor. Son olar~~ Devlet'in dış tanıtım olayı yetersiz kalmak

tadır. 11 

Bu sorunların çözüm önerile·rini de şöyle sıralamaktadır: 

- Devlet acentaların getirdiği dövizleri sanayi ürünle

ri ölçüsünde teşvik etmelidir. 

- Yatak kapasitesi büyük yatırımlarla uzun vadeli olarak 

düşünülüp arttırılmalıdır. 
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- Turizm eğitimi yetersiz olup önem verilmelidir. 

Sizin de iddia ettiğiniz gibi acenta enflasyonunu ön

lemek için yasal düzenlemelere paralel minimum sermaye şartı 

getirilmelidir. 

- A, B, C grubu acenta farklılıkları tümüyle kaldırıl

malı tek grup acentacılık esas olmalı ve isteyen acenta iste

diği (Incoming, ;utgoing, ticketing veya Domestic tours) işi 

yapabilmelidir. 11 

Bahattin Yücel ile röportajımız arasında İspanyol Tu

rizm gelirinin 43 milyon turist gitmesi karşılığında 8.5 mil

yar dolar olduğunu öğreniyoruz. Yani kişi başına yaklaşık 200 

dolar çıkmaıctadır. Başbakan' ımızın verdiği rakamlara bakarsak 

bizde 1 turist/döviz girdi ortalaması 1 •. 6 milyar dolar / 2.5 

milyon turist = 640 dolar çıkmaktadır, DUşUn.düğünı'.üzde acaba biz, 

bize gelen turiste İspanya' dan daha çok ne veripte İspanya•nın 

3 katı tutarında döviz bıraktırıyoruz? 

B) ÇELİK GÜLERSOY ( Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
Genel "Müdürü - !st an bul) 

11 Şubat 1986 günü'. yapılan röportajı sunmadan önce bu 

kurumu çok özlü olarak tanıtmak isterim. Türk turizmine çok 

değerli katkıları olan Turing 1923 yılında Reşit Saffet ATA

BİNE!:'-1 tarafından bir grµ.p aydın•ın işbirliği ile kurulmuştur. 

Bugün 63 yaşında olan kurum 1974-1976 devresinde Nejat Eczacı

başı ve grupları tarafından en büyük iç so~arla yüz yüze 

gelmiş ve Çelik Gülersoy bu sorunu aşmasını da bilerek kurum.un 

elde ettiği nakit varlıtsını bu çevrelere finans kaynağı olarak 
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kullandırmamıştır. 1965 yılında 5 kişi olan eleman sayısı bu

gün 600'e yakındır.(36) Turing kurumunun fonksiyonları ise 

şöyledir: 

(1) Gümrük ve Trafik Belgeleri düzenleme 

(2) Gümrük hizmetleri 

(3) Turistik örnek işletmeler 

a) Taşrada 

b) İst an.bul' da 

( 4) Kül tür ve Sanat Etkinlikleri 

a) Filmler 

b) Restorasyonlar 

c) Arkeolojik kazı ve araştırmalara yardımlar 

d) Konferanslar ve kütüphane hizmetleri 

e) Çeşitli yardımlar 

(5) Teknik İşletme Faaliyetleri 

a) Yol servisi 

b) Tamir bakım üsleri 

c) Trafik yardımları 

(6) Turizm 

(7) Turistik yayınlar 

(8) otomobil sporu :f'aali;ıretıe::ini kapsamaktadır. 

Türk turizm :faaliyetinde en ciddi ve yararlı bir yeri 

olduğ-u herkesçe bilinen Turing Kurumu tarafından sayılması çok 

zaman alacak işler gerçekten ülke ve halk yararına yapılmıştır. 

(36) T.T.O.Kurumu, İstanbul, 60.Yıl, Özel sayı 1983, s.14. 
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Düşünceleri 1 görüşleri ve icraatıyla Çelik Gülersoy•a Türk Tu

rizmi'nin çok şey borçlu olduğuna inanıyorum. 

Şimdi özet röportajımı sunuyorum: 

"Bizde vakti zamanında seyahat acentacılığı yapmak iste

dik:. Ancak piyasa koşulları ve acentaların çalışma sistemleri 

bizi bu alanın dışına itmeğe zorladı, bıraktık. Şiddetli reka

bet şartları mevcuttu, dayanamadık. Bu şartlar h8.J..a mevcut. Ben 

seyahat acentalarından ziyade biraz daha geniş olarak turizm 

olayının sorunlarına ve çözümlerine değinmek isterim. Toplum 

olarak turizme hazır değiliz. Ekonomik ve sosyal seviye olarak 

hazır değiliz. Bizim turizm gidişatımız ihtilaL öncesi Küba' ya 

benzemektedir. Bu durum sağlıklı değildir, bu kadar lüks otel 

olayı yanlıştır. Bir ülkede lüks otel sayısı fazla olmayıp, or

ta sınıf otel sayısı daha fazla olmalıdır. Turizm sektörü orta 

sınıfa hitap etmelidir. Bizde yürütülen sayahat acentalığı çar

pıktır. Son derece sağlıksız bir turist artışı söz konusudur. 

Düşünüyorum da hemen her konuda karşımıza dikilen Avrupa, tu

rizm konusunda hiç de böyle davranmıyor. Rekla.mıarımızı yapı

yorlar. Acaba bir kasıtla; mı karşı karşıyayız. Bu kadar turisti 

kaldıramayıp altında kalsınlar ve Türkiye• de turizm olayı bitsin 

diyemi düşünüyorlar?" 

Çelik Gülersoy•un çözüm önerileri ise şöyle; 

"Halkın geçim ve kül türel şartlarının, ekonomik seviye

sinin yükseltilmesi gerekir. Bugün gelir dağılımındaki adalet

sizliğin had safhaya ulaştığını herkes söylüyor. Sadece halkın 
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ekonomik durumunun dUzelmesi, meselelerimizin çözUmüne çare 

değildir. Gelir dUzeyinin dUzeltilmesi, medeni seviyesi ile 

paralellik sağlamak gerekir. Devlet yatırımlarında gerçekçi ol

malı, büyük yatırımlar ideal planda devletçe gerçekleştirilmeli

dir. Yoksa bu patlamanın al tında kalabiliriz. 11 Röroptajımızın 

arasında Çelik Gülersoy pek gUzel olarak· "Halkın sadece cebine 

para sokmak yanlıştır, çözUm değildir, sonuç alamayız, kafası

na da birşeyler sokmak gerekir" diyor. Yıllardır aydın kesimin 

haykırdığı kültürel seviye, medeniyet, sosyal yapı, ekonomik 

ve siyasal çerçeveyi bir kez daha dile getiren Çelik Gülersoyla 

görüşmemiz burada bitiyor. 

C) ÜÇ SEYAHAT ACENTASI MÜDÜRÜ, BİR YETKİLİ 

a) SİNAN TEZOL (Dorak Turizm Müdürü, İstanbul) 

"Turistik ürünün pazarlamasında hep aynı ürün, aynı fi

yat verilmektedir. Fiyat verilirken yapılan damping işletmele

rin sonunu getiriyor. Turizmi pazarlarken (dışta) bir sloganımız 

yok, acentalarımız ülkemizi çeşitli yönlerden tanıtamamaktadır-

lar. Nedense çalışmalar yekp.esak olmaktadır. Amerika• da TU:rd.zm ?böl

gede ayrı ayrı pazarlanır. Bizde bu olay gerçekleştirilebilir. 

Çünkü oldul{ça pazarlama faaliyeti içine alabileceğimiz yerimiz 

var. Bir Urfa, bir Gaziantep veya Efes e.yrı ayrı pazarlanabilir. 

Yurt dışından turist getirme faaliyetlerindeki servisler 

arttırılarak ürünü değişik biçimde sunmalıyız. Örneğin .Antalya• 

ya tatile gelen bir tüketiciye dağ, kuş veya av turu satabilme

liyiz. Avrupa ve Amerika•da acentacılık faaliyetleri son derece 
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teknik donanımlarla icra olunur. Bizden 30 yıl öndedirler. 

otellerle olan ilişkilerde ise; seyahat acentaJ.arı ile oteller 

arasında Kül tür ve Turizm Bakanlığınca çıkarılan yönetmelik ta

mamen otelleri korumal:tadır. Seyahat acentaJ.arının haklarının 

çiğnenildiği görülmektedir. Bu yönetmelik hazırlanırken oteller 

Lobisi tarafından ne derece yönlendirilerek bu noktaya geldiği 

açıktır. Bu adaletsiz durum düzeltilmelidir. AcentaJ..ar yeni ye

ni pazarlar bulmalı ve şiddetli rekabetten kaçınmaJ.ıdırlar" di

yor Sinan Tezal. 

b) NEŞAT BİRYAN (Akdeniz Turizm Müdürü, İstanbul) 

Bir başka seyahat acentası müdürü gemi turizminin prob

lemleri konusunda şöyle diyor: 

"Ben gemi turizmine değineceğim. Acentalar gelen normal 

büyük:lükteki her gemiden 1000 dolar iicret alırlar, acenta hiz

metleri karşılığı olarak. Bunun dışında gelen gemi bakın neler 

öder. 

1) Günlük liman işgaliye parası (günlük 2 milyon TL). 

2) Her gelişind~ her limana uğrayışında yaklaşık 600 do

lar fener ücreti. 

3) Her turistten· ayakbastı parası (sadece bir limanda 

alınır, diğer limanlarda alınmaz) 7.72 dolar alınır • . 
4) Bu arada çok enteresan bir olay vardır ki, hiç görül

meyen, faaliyeti ve hizmeti olmayan :Deniz Ticaret Odası her ge

miden her ayrı seferi için orta1.ama 40.000 TL alır. 
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5) Bunun gibi bir başka olay da Belediye• ce tahsil olu

nan Sıhhiye rüsumu (ki kı.imse muayene vs. kontrole tabi tutul

madığı halde) 40 .ooo TL her seferinde tahsil olunur. Lütfen ge

len turist 1 e git demeyelim. Liman hizmetlerindeki bu kargaşaya 

son vererek gemi turizmini da.ha da geliştirmeliyiz. 11 

c) ETm.1 ESENALP (Cosmovel Turizm Müdürü, İstanbul) 

Cosmovel Turizm Seyahat Acentasının müdürü Etham Esen

alp' in seyahat acentalarının sorunları konusundaki görüşleri 

şöyledir. 

".Alt Yapı : Haberleşme, ulaşım, konaklama, dış tanıtım 

v.s. hizmetleri kapsamaktadır. 

Ulaşım : Türk Havayollarının koltuk ka:pasi tesi yetersizdir. 

Haberleşme : Gerek yurt içiyle ve gerekse yurt dışıyla 

yapılmru< istenen telefon görüşmesi olayı yetersizdir. 

Konak:lama : Bir standardizasyon yok •. Personel eğitimi yok. 

Verdiğimiz hizmete karşılık fiyat oldukça yüksek, yatak kapasi

tesi ise yetersiz. Oteller arası yıldızlama sistemi yanlıştır. 

Sınıflandırmada acentaların görüşü alınmıyor. Otel fiyatları 

dünya standartlarının aynısı olmasına rağmen hizmet aynı değil

dir. İki mukayeseli örnek verelim • .AJ.tınyunusla eşdeğer bir Ju.

nan oteli daha ucuz ve kaliteli kalmaktadır. Amerika' daki She

raton oteli ile İstanbul Sheraton oteli geceleme fiyat~ aynıdır, 

fakat verilen hizmet kalitesi ülkemizde çok düşüktür. 
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Dış Tanıtım : Devletin turizm dış tanıtımı yetersizdir. 

Dış temsilcilerimiz etkin olamamaktadırlar. Yuna.nistan•ın Faris 

için dış tanıtım bütçesi, Türkiye'nin tüm Avrupa dış tanıtım 

bütçesinden fazladır. Dış tanıtım için broşür bulunamamaktadır. 

Dış temsilcilerimiz yeterli malzemeyi ellerinde bulunduramadık

ları gibi turizm acentalarından istemek zorunda kalıyorlar. Yurt 

dışına giden temsilcilerimiz sosyal çevreden yoksundurlar. Tem

sil ve pazarlama giderleri için maddi kaynaklar çok kısıtlıdır. 

v.s. Hizmetler : Turizmde iş yapabilmek için 1618 sayılı 

yasanın tam anlamıyla uygulanması gerekir. Zaten bu yasada gü

nümüz koşullarına uymamaktadır, günümüz şartlarına uygun yasa 

çıkarılmalıdır. İhracatçıya Ifatma Değer Vergisi yoktur. Halbuki 

turizm sektörüne K.D. V. uygulanmaktadır. Vergi :tadesi için ise 

yok diyebiliriz. Turizm olayı tümüyle bir eğitim meselesidir. 

Turizm•e hizmet veren tüm kuruluşlar lisan bilen elemanlarla 

beslenmelidir. 

Tur Operatörleri Meselesi : Dış pazarın riski oldukça 

yüksektir. Yüksek finans güçlüğü mevcuttur. Verdiğiniz hizme

tin karşılığında tahsil ~tmeniz gereken döviz gelmediği takdir

de firmanın batması an meselesi veya söz konusudur. Seyahat 

işletmelerinde B.B.N. (BaŞa Baş Noktası) çok değişik faktörler 

nedeniyle farklı belirlenir • .Anlaşmalar, kapasite v. s. girdi

lerden dolayı her firmaya göre değişkenlik arz eder. 

Seyahat acentalarının brüt k~' ı genel olarak % 10 _ civa

rında oluşur. Genel giderlerimizin % 6 ila 8 arasında olduğunu 

gözönüne alınca, vergi öncesi net k~ımız % 2 ila 4 arasında de

gişınektedir." 
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d) EROL ÖNDER (İstanbul Turizm Bölge Müdür Yardımcısı) 

Son olarak Turizm Bölge Müdür Yardımcısı Erol önder ile 

yaptığım röportajı özet olarak sunuyorum.. 

11 Acentaların 1618 sayılı yasa ile belirlenen maddelere 

uymadıklarını görüyoruz. % 70 acentalar yasa maddelerine pek 

aldırış etmiyorlar. 1618 sayılı yasa acentaların gelişigüzel ku

rulmasına ve suistimaline çok açıktır. En büyük sorunlarımızdan 

biri de kaçak acentacılık faaliyetleriyle uğraşan şahıs veya 

firmalara birşey yapamamamızdır. Yasa, belli bir noktada. tıka

nıp kalıyor. Bir cezai müeyyideyi uygulayamıyoruz. Bu kadar 

ltaçalt acenta faaliyeti yapan kişi veya kuruluşlar var, fakat 

daha hiç kimse bu konuda hüküm giymiş değildir. Kaçak acenta 

faaliyetleri Türk vatandaşları tarafından yapıldığı gibi, yaban

cı (Yunan, Çekoslovak:, Macar v.s.) otobüsleri tarafından yapıl

maktadır. Çözüm olarw( da; bu yasanın değiştirilmesi ve acenta 

personelinin ciddi olarak düzenlenmesi gereklidir." 

Türkiye•de belgeli otel sayısının 65 bin, belgesizlerin 

ise 200 bin civarında olduğu: da·. Otelciler Derneği başkanından 

öğrenilmiştir. 
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2. SONUÇ 

A) SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Hangi işletme olursa olsun, :t;ek kişinin sınırlı gücü 

ile çevrilemiyeceği ve çeşitli elemanların emeklerini birleş

tir~esi gerekir. Kişilerin ve eşyanın birarada işlemelerinden 

doğan problemlerin çözüm yolu organizasyon konusudur.(37) ·Acen

taların organizasyon konusundaki sorunları yapıya uygun şekilde 

çözüıirı.ediği tal<:dirde işletme çözülmektedir. Bu bölümde yukarıda 

röportajlar bölümündeki sorun ve çözüm önerilerini tekrarlama

yıp, aynen katılmaktayım. Ancak ülkesel hayati önemi olan sorun

ları tekrar geçmek isterim. 

- Acentalar arası pazar payı savaşı şiddetli rekabeti 

doCTurnıaktadır. Acentaların dünkü, bugünkü ve gelecekteki en bü

yük sorunu budur. Bu durum birçok acentanın devre dışı kalması

na sebep olduğu gibi bababaş noktasında veya al tında verilen 

fiyatlar mrucro düzeyde ülke ekonomisine de büyük zararlar ver-
ı 

mektedir. F.ğer acentalar aynı ürüne belli bir fiyatın altında 

fiyat verme~e politikasında anlaşırlarsa ülke büyük döviz ka

yıplarına uğramıyacak ve kendileri de işletmeciliğin doğal so

nucu olan sermaye birikimlerini da.ha sağlıklı elde edebilecek

lerdir. 

- Acentalar yasası değiştirilerek daha ciddi bir yapıya 

kavuşmaları sağlanmalı ve acenta enflasyonunu önlemek için mini-

(37) Çelik Gülersoy, Seyahat Acenteciliği, İstanbul, 1963, 
s. 35. 
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mum sermaye koşulu getirilmelidir. Aksi halde 1 yılda 20 acen

tanın açılmasını ve 15 tane acentanın kapıanması önlenemeyecek

tir. Minimum sermaye günün ltoşullarına göre belirlenmelidir. 

Günümüz için faraziye getirirsek minimum sermaye 20 milyon TL' si 

olmalıdır. 

- Tur operatörleri ile olan ilişkiler ülkemizin turizm 

kaderini belirlemektedir. Da.ha fazla zaman. kaybetmeden ta.şaron

luktan kurtulmalı ve tur operatörlerine bağımlılık azaltılma

lıdır. Siyasal arenadan çıkacak bir kararla ülkemize tertip o

lunan turların bir başka ülkeye kayması son derece kolay ve bi

zim için çok tehlikelidir. 

- Gerek seyahat acentalarının ve gerekse turizm kurumla

rının çektikleri yetişmiş eleman sıkıntısını gidermenin tek yo

lu bu konuda eğitimdir. Gayri ciddi ve hiçbir amaca hizmet et

miyen eğitim kurumları yerine ciddi ve poli teknik eğitim prog

rBirıları, kadroları tesis edilmelidir. 

- Seyahat acentaları yasa tasarısına getirdiğimiz eleş

tiriler gözönüne alınarak günün koşullarına uygun bir yasa bir 

an evvel çıkarılmalıdır. ; 

Devlet dış tanıtım olayında da.ha aktif rol almalı ve 

ülkenin pazarlanmasını tamamen özel s~ktörün sırtına yüklememe

lidir. Bu konuda Turban Turizm Seyahat Acentası bir örnektir. 

Yarın özel sektör acentacılığı k~rlı bulmaz ve bu alanda faali

yetini yavaşlatır veya askıya alırsa ne olacaktır? Turizm icraa

tını kim yapacaktır? Bu ihtimallerde gözönüne alınarak devletin 

de bu alanda birtakım çalışma ve yatırımları olmalıdır. 
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- Seyahat acentalarının yatak ve koltuk problemlerinin 

hallinde en büyük yardımcı yine devlet olmalıdır. Rantabilitesi 

düşük olan otel yatırımlarını, Çelik Gülersoy•un da ifade et

tiği gibi devlet ideal bir plan içinde ele almalı ve yürütme

lidir. 

- Ülkemizde turizm eğitiminin tatmin edici düzeyde olma

dığına daha önce değinmiştim. Yabancı dilde eğitim veren okulla

rın açılması ve öğretim kadrosunun arttırılarak genel olarak 

turizm sektörüne eleman temin edilmesi sağlanmalıdır. 

- Charter seferlerle gelen turistler (paket tur) genel 

olarak sejur (kısa tatil amaçlı) olduğu bir gerçektir. Kanımca 

gemi ve otobüs ile gelen turistlerin ülkemize bıraktıkları dö

viz miktarı çok daha fazladır. Bugün buraya inen Charter yarın 

bir başka ülkeye daha kolay geçebilir. Gemi ve otobüs turları 

günümüzde daha kolay olup, bu turların sorunları biran önce 

çözülmeli ve daha fazla gi'riş yapmaları sağlanmalıdır, teşvik 

edilmelidir. 

- İç turizmde turizme katılanların sayısını çoğaltmak 

amacıyla lüx otellerden ziyade halkın gelir düzeyine hitap ede

bilecek oteller tahsis olunmalıdır. Burada büyük görev yine 

devlete düşmektedir. 

- Acentaların ve rehberlerin ortak sorunu olan karşılıklı 

iptaller her iki tarafıda mağdur etmekte, bazen dış münasebetleri 

bile zedelemektedir. Bu-piyasanın kuralı olarak sözlü yapılan 

karşılıl{lı sözJ,eşmeler, mali külfetleri içeren bir kontratla 
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telafi edilebilir. Örnek olarak, (mali külfete) 15 gUnlük kesin

leşmiş bir turu iptal eden acenta, rehbere 500 bin TL tutarında, 

yine acentanın 15 günlük turuna çıkmayan rehber, acentaya 500 

bin TL tutarında tazminatı kayıtsız şartsız ödemeyi kabul eden 

bir sözleşme yapılmalıdır. Aksi halde en yoğun dönemde rehber 

işsiz, acenta da rehbersiz kalabilecek ve büyük dış acenta so

runlarına muhatap olabilecektir. 

- Son yıllarda kongre turizmine hedef olan ülkemiz bu 

konuda iyi gelişmelere yol vermek için konaklama kurU.luşların

daki ek donanım ve sosyal tesislerin geliştirilmesi gereklidir. 

- Seyahat acentacılığının en önemli konularından biri de 

zaman faktörüdür. Yüklenilen hizmet tüketiciye yerinde, zama

nında ve vaade uygun olarak sunulmalıdır ki pozitif propogan

damızı ücretsiz yaptırabilelirn. Aksi halde negatif propoganda 

halcl\:ını yaratmış oluruz. 

- Karayolu. demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım 

ağında alt yapı eksiklikleri giderilmeli, bu yollarda güvenlik 

(hız) içinde seyahat sağlanmalı ve günün modern ulaşım gereçle

rinden yararlanılmalıdır.' Zira turist kendisine verileni fazı a

sıyla ödeyen bir tüketicidir. Bu ulaşım sektörünün birbirlerine 

yardım ve faydaları amacıyla koordinelmri sağlanmalıdır. 

- Turistlerin, aşırı ölçülere girmedikleri sürece yerel 

yönetim veya mülki amiri tarafından bir takım kısıtlamalara a

lınmalar~ hareketlerine sınır koymaları tüketiciyi oldukça ra

hatsız eder. Bilhassa bir yabancının bir.başka ülkede uğradığı, 
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gördüğü olumsuz tavır ve muamele onda ülkemiz hakkındaki nega

tif düşünceyi yıllarca yaşattıracak: ve karar aşamasındaki bel

kide yüzlerce tüketicinin ülkemize gelmesini engelliyecektir. 

Bu kötü muamele bize Almanya' da yapıldığı halde biz yine gidi

yoruz, gitmek zorundayız. Ancak biz, bir Alman, .Am.erika'lı veya 

Fransız'a uygun davranmazsak:, onlar bizim ülkem.:i,ze gelmek zo

runda değildirler. Kısacası biz bu turizmi yapmak:, hemde iyi bir 

şekilde yapmak zorundayız. Bu İddialarımıza aşağıdaki satırlar-

la son vermek istiyorum. 

Uluslararası Pazarlama Yöntemi ki tabının 29. sayfasında 

Maslow•un İhtiyaçlar Piramidi verilmiş. (38) Turistik ürünün bu 

hiyerarşide, estetik (müzik, resim, turizm, spor v.s.) grubuna 

yani son bölümüne girdiğini görüyoruz. Beğenmeli bir satış ol

duğuna göre müşteriye ön~m vermeliyiz. 

Müşterinin (tüketicinin, turistin) ihtiyaçlarını tatmin 

etmeliyiz. Bunu yaparken pazarlamacının görevi gizli ve/veya 

uyuyan güdüleri keşfetmek bunları harekete geçtrmektir. Qoğu 

zaman yurt dışındaki tüketicilerinde_ önemli bir bölümü gizli 

v'e/veya uyuyan güdülere ~ahip olabilecekleri için, satış hac

mini arttırmanın en etkili yolu, bunları harekete geçi,rmektir. 

İhtiyaçlar ve güdüler yanında tüketicinin satın alma davranı

şını belirleyen önemli bir etkende "t11tumlarıdır". Tutum, tanım 

olarak; tüketicinin bir nesne veya sembolü olumlu veya olumsuz 

olarak değerlendirmesine neden olan eğilimlerdir. Hazır pazar-

(38) Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, 
İstanbul; ' Dünya Yayınları, 1984, s.29. 
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lamadan konu açılmışken turizme etki eden faktörlerden birini 

de yazmayı uygun görüyorum. Dışarıdaki hedef tüketici sosyo -

kültürel çevre ile kuşatılmıştır ve.bu faktörlerden nisbeten 

etkilenmektedir. Tüketici açısından bu nispeten doğrudan ve do

laylı bir biçimde gerçekleşebilmektedir. Sosyo kültürel faktör

ler pazarlama sistemine ilişkin bir haberleşme sağlarlar. ( 39) 

Son cümle olarak seyahat acentaları pazarlama bilimine önem ver

meliler, atadan, kalma harcı aJ.~m, metodları terk ederek, 'sıste

matize olmalıdırlar. 

(39) Muhittin Karabulut,.. Tüketici Davranışı; İstanbul, Minnet
oğlu Yayınları, 19ö1, s.58. 
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EK- 1 

SEYAHAT ACENTAI.ı.ARI ve SEYAHAT ACENTALAE! 

BİRL!Gİ KANUNU 

Kanunun ~o: 1618 Yayın Tarihi: 28.Eylill.1972 

BİRİNCİ KISIM 

Seyahat Acentaları 

I- TANIM 

Madde 1- Seyahat Acentaları kar amacıyla turistlere ulaş

tırma, konaklama, gezi, spor ve eğlence imkanları sağlayan onlara 

turizmle ilgili bilgiler veren, bir konuya ilişkin tüm hizmetleri 

gören ve turizm ekonomilerine ve genellikle ödemeler dengesine kat

la.da bulunan ticari kuruluşlardır. 

II- SEYAHAT ACENTALARININ KJJRULUŞ ve İŞLEYİŞİ 

İzin -
Madde 2- Seyahat Acentaları, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 

vereceği İşletme Belgesi ile kurularlar. 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır. 
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Grup landırm!_ 

Madde 3- Seyahat Acentaları gördükleri hizmetlere göre 

üç grupta toplanırlar: 

A) (A) Grubu Seyahat Acentaları ı. maddede söz konusu olan 

tüm seyahat acentalığı hizmetlerini görürler. 

~) (B) Grubu Seyahat Acentaları~ uluslararası kara, deniz 

ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının dü

zenliyecekleri turların biietlerini satarlar. 

O) (O) Grubu Seyahat Acentaları', yalnız Türk vatandaşla

rı için yurt içi turlar düzenlerler. 

(15) ve (O) grubu seyahat aeentaları kendi hizmetleri dışın

da kalan diğ$r seyahat acentalığı hizmetlerini göremezler: Ancak 

kendilerine (A) grubu seyahat aoentalarının verecekleri hizmet.~

leri görürler. 

(A) Grubu seyahat acentaları tertipledikleri turistik ge

zilerle bir önceki yıl yurt dışından getirdikleri dövizin ~ 25 ini 

geçmemek üzere 9 yurt dışına turlar düzenleyebilirler; Söz konusu 

% 25 in hesabında• ulaştırma aracı ücreti, yemek~ ikamet ve sair 

masra~lar1 adı altında müşteriden alınan her türlü paralar katılır. 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları yurt dışına tur tertib 

edemezler'o 

(A) grubu seyahat acentaları, ;yurt dışına tertipleyecekleri 
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turlarda kara ulaştırma araçlarını kullanmak istedikleri takdir

de, kendilerinden dış hatlara karayolu ile yolcu nakliyatı ruh

satnamesi istenmez. Ancak, aracın Turizm ve Tanıtma Bakanliğınca 

tespit edilen vası:flara uygunluğu aranıro 

İşletme Belgeleri 

Madde 4- (A) Grubu seyahat acentaları Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı' ndan geçici işletme belgesi~: (1\) ve (C) grubu seyahat 

acentaları ise işletme belgesi aldıktan sonra taal!yete geoerler. 

Seyahat acentalığı belgesi almak isteyenler !akanlıkça hazırlanan 

soru fişlerini doldurmak ve müesseselerin bu kanundaki şartlara 

uygunluğunu belgelendirmek suretiyle Bakanlığa bir dilekçe ile 

başvururlar• :8akanlık bu konuda birliğin görüşünü de alır·; !irlik 

gerekçe 11 görüşünü en geç 15 gün içinde l\akanlığa bildirir~' 

(A) grubu seyahat acentalarına iki yıl süreli geçici iş

letme belgesi verilir. :SU süre içinde, JQJ.rt dışında tertipleye

cekleri turistik turlarla ilgili olarak toplam ao;ooo dolarlık 
döviz geliri temin eden (A) grubu seyahat acentasının geçici iş

letme belgesi, İşletme Jelgesine çevrilir~ Yabancı uyruklu seya

hat acentaları veya yabançı seyahat acentalarının şubeleri için 

bu miktar üç mislidir. 

Söz konusu miktarlarda dövizi iki yıl içinde yurt dışından 

getiremiyen (A) grubu seyahat acentalarının geçici işletme belge

leri ~akanlıkça geri alınır. 
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!şletme .~lgesi alan (A) grubu seyahat acentalarının her 

iki senede bir, yukarıda sözü edilen miktarlarda dövizi yurt dı

şından getirdi~lerini belgelendirmeleri şarttır. İşletme !elge

sine haiz (A) grubu seyahat acentasının temin ettiği döviz mik

tarı iki senelik bir devre içinde 80~000 doların altında kaldığı 

takdirde, acentanın son beş sene zarfında yurt dışından temin et

miş olduğu döviz miktarı ve ortalaması göz önüne alınarak Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığı tara:rından iki senelik bir süre daha tanı

nır~ :Bu süre sonunda da 40.000 dolarlık yıllık ortalamayı tuttu

ramıyan (A) grubu seyahat acentası hakkında 2?~nc1 maddenin (:r) 

:rıkrası hükmü uygulanır; 

(~) ve (C) grubu seyahat acentalarına · asgari döViz trans

feri mecburiyeti aranmaksızın işletme belgesi verilir';' 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya yabancı seyahat 

acentalarının şubelerine işletme belgesi verilebilmesi için yurt 

dışından temin etmek zorunda oldukları özsermaye miktarı~ her yıl 

Maliye Bakanlıği•nın görüşü alınarak Turizm ve Tanıtma ~akanlı-
. . 

~ınca tesbi t edilir~ 

Belgeler kişiseldir ve bir işletmeye mahsus olmak üzere 

verilir; İşletme •elgeleri •akanlığın izni olmadan devredilemez. 

Seyahat acentalığı geçici işletme veya işletme belgesini alan ger

çek ve tüzel ld.şilere sahip sayılır~ 

Yurt dışına yolcu götüren veya yurt içinde otobüs işlet-
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maciliği yapan müesseselerin hizmetleri nakliyecilik hizmeti ni-

· teliğindediro Bu müesseseler, bu kanun hükümlerine tabi değildir: 

Seyahat acentalarına verilen geçici işletme ve işletme bel

gelerine• hangi gruba dahil oldukları kaydolunur. 

İşletmenin adı 

Madde 5- Mevcut bir seyahat acentasının herhangi bir si

cil dairesinde daha önce tesçil edilmiş, ünvanı başka bir seya

hat acentası tarafından alınamaz. Bu ünvan, başka bir seyahat 

acentası tara~ından iltibasa yol açacak nitelik belirten kelime

ler veya yeni bir isim katılarak benzetme yapmak suretiyle dahi 

kullanılamaz. 

Turizm Müessesesi :Belgesine haiz tesis isimleri için de 

yukarıdaki =rıkra hükümleri uygulanır'• 

§?beler 

Madde 6- Seyahat acentaları yurt içinde ve yurt dışında 

sürekli veya geçici şubeler açabilirler. 

Şube açacak seyahRt acentaları bu hususu Turizm ve Tanıt

ma Bakanlığı•na bildirmeye ve kuruluş izni almaya mecburdurlar. 

Şubelerı levhalarında, antetli kağıtlarında, mühür ve ka

şelerinde bağlı oldukları merkezi belirtirler. 
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Şubeler, seyahat acentalarına verilen işletme belgeleri

ne yazılır~ 

Şubelerin a, 9, 10 ve ıı. nci maddelerde gösterilen nite

liklere haiz olması şarttır; Yurt dışında şube açacak olan seya

hat acentalarının açılacak ş~beleri için döviz tahsisine ilişkin 

esaslar Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafın

dan ortaklaşa tespit edilir~ 

Yasak Faaliyetler 

Madde ?- Seyahat acentaları ve şubeleri, işyerlerinden se

yahat acentalığı hizmetleri dışında ~aydalanamazlar. Ancak, se

yahat acentaları işyerlerinin belirli bir yerinde hatıra eşyası 

tur1st rehberi, kartpostal ve benzeri şeyler sa ta bilirler~ 

III- NİTELİKLB:R 

Se1ahat Acentası Sahibinin Nitelikleri 

Madde 8- Seyahat acentalarının sahiplerinde, tüzel kişili

ği haiz seyahat acentalarının yönetim kurulu üyelerinde ve yetki

li yöneticilerinde aşağıdaki nitelikler aranır: 

a) 18 yaşını bitirmiş olmak, 

b) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı su~lardan veya hileli 

iflastan hükümlü olmamak;· 

c) Ticari itibar bakımından yeterli olmak, 
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d) 30 uncu madde hükmilne göre cezalandırılmamış olmak. 

Seyahat Acentası Sorumlu Müdürünün Nitelikleri 

Madde 9- Seyahat acentalarını bizzat sahipleri• işletebi

leceği gibi, işletmeyi kendi sorumlulukları devam etmek üzere bir 

sorumlu müdüre de tevdi edebilirler. Sorumlu müdürlel,"in·,· sah.iple

rinde aranacak niteliklerden başka en az lise veya dengi okuldan 

mezun olmaları ve (A ve B) grubu seyahat acentaları sorumlu müdür

lüklerini deruhde ettikleri hallerde İngiliz, Fransız~ Alman, İtal

yan ve Arap dillerinden birini bildiklerini »akanlıkça kurulacak 

bir komisyon tarafından yapılacak yabancı dil sınavını kazanmak 

suretiyle belgelendirmeleri şarttır'~ 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurula~ak se

yahat acentaları sorumlu müdürlerinde yukarıdaki şartlar yanında 

en az iki yıl süre ile bir seyahat acentasında çalışmış olmak şar

tı da aranır; 

Sorumlu müdürün T·;c. uyruklu olması zorunludur'~ 

Seyahat acentasını bizzat sahibi işletiyorsa sorumlu müdür

de aranan nitelikleri de haiz olması gerekir. 

Seyahat Acentası Personelinin Nitelikleri 

Madde 10- ·(A) ve (B) grubu seyahat acentaları merkez ve şu

belerinde devamı~ olarak en az iki en::formasyon memuru ve tertip 
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edecekleri turlarda TUrizm ve Tanıtma Bakanlı~ınca verilen ter

cüman-rehber belgesini haiz en az bir tercüman-rehber çalıştırır

lar. Ent'ormasyon memurlarının İngiliz• Fransız, Alman~ İtalyan ve 

Arap dillerinden birini bilmeleri ve bilgilerini 9 uncu maddenin 

1 inci fıkrasında belirtildiği şekilde belgelendirmeleri şarttır·; 

(C) grubu seyahat acentaları 1 merkez ve şubelerinde en az 

bir eof ormasyon memuru çalıştırırlar; Bu memurlarda yabancı dil 

bilme şartı aranmaz. 

Seyah~F~ntası !şyerinin Nitelikleri 

Madde 11- Seyahat acentalarının işyerlerinin mensup olduk

ları gruplara göre, işin gereklerine uygun bir yerde bulunması, 

iç ve dış görünüşünün özenle düzenlenmiş olması gerekir; Bu ko-
, 

nuda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Seyahat Acentaları Birliği'nin 

görüşünü de alarak, karar verme yetkisine sahiptir. 

IV- SEYAHAT ACENTALARI NDAN ALINACAK TEMİN"AT 

Kuruluş Teminatı 

Madde 12- Seyahat Acentaları ve şubeleri, müşterileri ile 

biletlerini satacakları ulaştırma müesseselerine hizmetler ve tüm 

seyahat acentalığı işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşı

lık teşkil etmek üzere bir kuruluş teminatı vermek zoru.ndarırlar. 

Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kayıtsız şartsız kesin 
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olarak para, Devlet istikraz tahvilleri, kati ve süresiz banka 

teminat mektubu olarak verilir, bu maddedeki yükümlülükler dışın

da başka bir alacak dolayısıyla temlik, terhin ve haciz edilemez. 

Teminatın Miktarı 

Madde 13- Teminat miktarıar:ı;~ (A) grubu seyahat acentala-

rı için asgari 3.000~000 T~~ (B) grubu seyahat acentaları için as

gari ?50.000 TL. ve (C) grubu seyahat acentaları için asgari 150000( 

Tl. olmak üzere Turizm ve Tanıtma ~akanlığınca tesbit edilir~ Her 

bir şube için bu miktarların % 50 si alınır~ Yabancı seyahat acen

talarında miktarlar iki misli olarak uygulanır~ 

Yurt dışına tur tertipleyen seyahat acentaları turun biti

şinden 2 ay sonra iade edilmek üzere tur masraflarının % 25 ine m

kabül eden bir teminatı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı emrine önce-

den vermek zorundadırlar. 

!şlet~lgelerinin İPE!llnde meminat 

Madde 14- (A), (B) ve (C) grubu seyahat acentalarıcın iş

letme belgelerinin iptal olunması ve (A) grubu seyahat aceotala

rının geçici işletme belgelerinin geri alınması halinde kuruluş 

teminatı bir yıl süreyle Turizm ve Tanıtma Bakanlığında aynı ga

yeler için alıkonulur. 

!şlatma belgeleri iptal edilen her türlü yerli ve yabancı 

seyahat aceo.taları veya yabancı seyahat acentaları şubelerinin 
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kuruluş teminatı ile, geçici işletme belgeleri Bakanlıkça geri 

alınan (A) grubu seyahat acentalarının kuruluş teminatı, bir yı

lın bitiminde Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nın döner sermayesine 

irat kaydolunur. 

İşletme Faali~etinin Sona Ermesi veya Grup Değiştirilmesi 
Halinde Temi~ 

Madde 15- Xandi rızası ile faaliyetini sona erdirmek is

teyen seyahat acentasının bu hususu en az 6 ay önceden Turizm ve 

Tanıtma Bakanlığına bildirmesi şarttır~ Bu şekilde faal:i.yetini 

sona erdiren seyahat acentasının geçici işletme veya işletme bel

gesi Bakanlıkça geri alınır ve kuruluş teminatı bir yıl süreyle 

Bakanlık emrinde bulundurulur. Bir yılın bitiminde kuruluş te

minatı iade edilir. 

Seyahat acentalığı grubunu değiştirme halinde iki grup 

için gerekli olan kuruluş teminatı arasındaki fark bir yıllık sü-. 

re sonunda ilgili acentaya iade edilir• eksik kalan miktar ise 

ilgili acenta tarafından 30 gün içinde tamamlanır~ 

Teminat Karşısında Alacaklıların Durumu 

Madde 16- Seyahat acentalarırun gerçek ve tüzel kişilere 

teminat konusu ile ilgili olarak 12 nci maddede açıklanan borç

larından ötürü alacaklı, Bakanlığa başvurduğu takdirde• Bakanlık 

borçlu seyahat acentasına borcunu ödemesi için tebligat yapar~ 
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Bu tebligatı alan seyahat acentası tebellüğ tarihinden itibaren 

30 gün içinde borcunu ödemek zorundadır~ Seyahat acentası borcu

nu bu süre içinde ödemediği veya ödemeyiş sebebi Bakanlıkça hak~ 

lı bulunmadığı takdirde, Bakanlık borcu~' emrinde bulunan teminat 

akçesinden ödeyebilir ve durumu derhal ilgili seyahat aeentaaı

na bıl.dırıro Har ne suretle olursa olsun, teminat akçeleri eksi

len seyahat acentaları eksilen miktarı .30 gün içinde tamamlarlar. 

V- SEYAHAT ACENTALARININ 'Yt.tKtrMLttLU'KLERİ 

Haber Verme 

Madde l?- Seyahat acentalarının sahipleri~ tüzel kişiler

de yönetim kurulu adına yetkili yöneticiler, dilekçelerinde ya

zılan ve işletme belgelerinde söz konusu olan hususlarda meyda

na gelen değişiklikleri, oluşundan itibaren 30 gün içinde Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığı•na yazı ile bildirirler; 

Bilgi Verme 

Madde 18- Seyahat acentaları her yıl en geç Ekim ayı so

nuna kadar bi.r yıl önceki çalışmalarını gösterir raporu Turizm 

ve Tanıtma Bakanlığına sunarlar. 

Madde 19- Seyahat acentaları gerçeğe aykırı ve yanıltıcı 

tanıtma ve reklam yapamazlar. Reklam ve tanıtma belgelerinden bi

rer nüshayı~ dağıtımlarından 15 gün önce Turizm ve Tanıtma Bakan-
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lığına gönderirler. 

Yazışma 

Madde 20- Seyahat acentaları, Turizm ve ~anıtma ~akanlığın

ca gönderilen gelenge ve diğer çeşitli konulardaki yazıları en geç 

15 gün içinde cevaplandırır veya cevabın gecikme sebebini Bakanlı

ğa bildirirler. 

Seyahat acentaları diğer yerli ve yabancı kuruluşların se

yahat acentalığı işlemleri ve tüm turizm ~aal1.yetleri ile ilgili 

yazılarını da aynı süre içinde cevaplandırmakla yükümlüdürler. 

Seyahat acentaları yukarda söz konusu olan yazışmaları beş yıl sü

reyle saklarlar. 

Seyahat acentaları, seyahat acentalığı faaliyetleri ile 

ilgili olarak yerli ve yabancı kuruluşlarla yapmış oldukları söz

leşmelerin birer örneğini Bakanlığa gönderirler·. 

Mesleki Sır 

Madde 21- Seyahat acentaları müşterilerinin isim ve adres

lerini ve gezile~i ile ilg~li kişisel hususları gizli tutarlar. 

Bu hususlarda ilgili kanun hükümleri saklıdır. 

vr- SEYAHAT ACENTALARINA VER!LECEX KREDİ VE TANINACAK 

lCOLAYLIKLAR 

lCredi 

Madde 22- Seyahat acentaları işletme belgesi aldıktan sonra 
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tesis ve işletme kredisi talep edebilirler~ Yabancı uyruklu seya

hat acentaları veya yabancı seyahat acentalarının şubeleri bu kre

diden istifade edemezler. 

!.:redi talepleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca saptanacak 

esaslar çerçevesinde T.C. Turizm Bankasınca değerlendirilir ve ka

rara bağlanıro 

K:o laylıklar 

Madde 23• Seyahat acentalarına telekominikasyonla ilgili 

kolaylık ve olanakların sağlanmasında ilgili kuruluşlarca önce

lik tanınır. İthal edilen araç ve gereçler ancak acentanın kendi 

hizmetlerinde kullanılır. Bunların satış veya devri Turizm ve Ta

nıtma Bakanlığı•nın müsadesi alınmadıkça yapılamaz. 

Seyahat acentalarına, meslekleri ile 41gili ve Türkiye'de 

imal edilmeyen araç ve gereç ithali ve yurt dışında yapacakları 

_reklamlar için yurt dışından getirecekilieri dövizin % 5 i nispe

tinde ve bir yılda 7500 ~ ı geçmemek şartıyla döviz transferi mü

saadesi verilebilir. 

Seyahat acentalarının sorumlu müdürleri, sahiplerinden en 

fazla iki kişi veya bunların görevlendireceği bir acenta persone

li bir takvim ;,yı . lında Y\irt, dışına bir -ie:f'aden fm»lı.a· çıkabilirler. 

Her çıkışta verilecek döviz Maliye Bakanlığınca tesbit edilir. 

Seyahat a~entalarının reklam masraflarına katkıda bulunmak 
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üzere, yurt dışından Türkiye'ye müteveccihen ve Türkiye içinde 

günlük olarak tertinledtkleri turlara ilişkin bankalarda bozdur

duklar., dövizleri. bir önceki yıla nazaran artış gösteren miktarı 

esas alınarak belli miktarda prim ödenebilir~ 

Prim ödemesine esas teşkil edecek miktarların kademeli ba

remi ve bu kademelere uygulanacak prim miktarı Turizm ve Tanıtma 

Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının müşterek teklif'leri üzerine Ba

kanlar kurulunca tesbit edilir.50000 doların altındaki kazançla

ra prim verilmez. Verilecek prim için gerekli karşılık her yıl 

Turizm ve TanYtma Bakanlığı bütçesine konulu~; 

VII- DENETİM VE GÖZETİM 

Denetim 

Madde 24- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı~ müfettişleri. uz

man denetçileri. bölge müdürleri veya Bakanlıkça yetkili kılına

cak diğer kişiler vasıtasıyla seyahat acentaları Birliğini her 

zaman denetB..eme yetkisine haizdir'~ 

Seyahat acentaları ve Seyahat Aeentaları Birliği persone

li denetim sırasında her türlü bilgiyi vermek ve belgeleri gös

termekle yükümlüdürler. 

Tur-Taban Fiyatları 

Madde 25- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, gerektiğinde seya

hat acantaların:in, uğradığı her deniz ve hava limanında 48 saat 



- 15 -

veya daha az kalan ;gemi ve uçak yolcuları için tertipleyecekleri 

turların taban fiyatlarını en geç bir önceki yılın Ağustos ayı sonu

na kadar tespit eder ve bu fiyatları seyahat aeentalarına ve ilgili 

kuruluşlara duyurur. 

Sicil 

Madde 26- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda~ seyahat acentala

rı ile Seyahat Acentaları Birliği'nin muntazam ve ayrıntılı olarak 

sicilleri tutulur. 

VIII- !PTAL VE CEZA 

İp ta 1 Se·bepleri 

Madde 27- a) Teminat akçelerinde meydana gelen eksilmeleri 

30 gün içinde tamamlamayan veya 7 inci maddeye aykırı hareket eden 

seyahat acentaları ve şubelerine eksiklerini tamamlamaları veya hiz

met şartlarını düzeitmeleri Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca yazılı ola

rak ihtar edilir. :thtarın süresi 30 gündür. Bu süre sonunda gerekli 

düzeltmeyi yapmayan ve eksiklikleri tamamlamıyan~ 

b) ıo, 17, 18, 20 ve 21 inci maddelerdeki yükümlülükleri ye

rine getirmeyen seyahat acentalarına ve şubelerine bakanlıkça yazılı 

olarak ihtarda bulunulur. İhtarın süresi 30 gündür~ Yukarıdaki sebep

lerle 3 ihtar alan, 

c) Gerçeğe aykırı ve ya~ılticı reklam ve tanıtma yapan seyahat 

acentalarına bu durumu düzeltmeleri Bakanlıkça yazılı olarak ihtar 

edilir. İhtarın sü~esi 15 gündür. ikinci bir ihtara sebebiyet veren 
f 
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veya daha az kalan gemi ve uçak yolcuları için tertipleyecekleri 

turların taban :fiyatlarını an geç bir önceki yılın Ağustos ayı so

nuna kadar tespit eder ve bu fiyatları seyahat acentalarına ve il

gili kuruluşlara duyurur~ 

Sicil 

Madde 26- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nda, seyahat acenta

ları i le Seyahat Acentaları Birliği' nin muntazam ve ayrıntılı ola

rak sicilleri tutulur. 

VIII- İPTAL VE CEZA 

:f;,etal Sebepleri 

Madde 27- a) Tazminat akçelerinde meydana gelen eksilmele

ri 30 gün içinde tamamlama veya ? inci maddeye aykırı hareket eden 

seyahat acentaları ve şubelerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ya

zılı olarak ihtar edilir~ İhtarın süresi 30 gündür. Bu süre sonun

da gerekli düzeltmeyi yapmayan veya eksiklikleri tamamlamıyan; 

b) ıo, 17, 18, 20 ve 21 inci maddelerdeki yükümlülükleri 

yerine getirmeyen seyahat acentalarına ve şubelerine bakanlıkça 

yazılı olarak ihtarda bulunulur.İhtarın süresi 30 gündür. Yukarı

daki sebeplerle 3 ihtar alan~ 

c) Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı reklam ve tanıtma yapan se

yahat acentalarına bu durumu düzeltmeleri Bakanlıkça yazılı olarak 

ihtar edilir. İhtarın süresi 15 gündür, ikinci bir ihtara sebebiyet 

veren, 
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ç) Geçic~ işletme veya işletme belg~le~i~de yazılı olmayan 

hizmetleri i:fa .eden seyahat acentalarına bu durumu düzeltmeleri . . 

Bakanlıkça yazılı olarak ihtar edilir·~ İhtarın süresi 15 gündür. 

!kinci bir ihtara.sebebiyet veren, 

d) Müşterilerini aldatıcı, kam~ , güvenini sarsıcı ve Türk 

turizmini baltalayıcı davranışlarda bulundukları Bakanlıkça tes

pit edilen seyahat acentalarına bu gibi davranışlarının tekrarı 

halinde işletme belgelerinin iptal olunacağı yazılı olarak bil

dirilmesine rağmen bu davranışları tekrarlayan, 

e) Bakanlıkça tesbit edilen tur taban fiyatlarınl. uygulamı

yan seyahat acentalarına fiyatların uygulanması yazılı olarak ih

tar edilir. İhtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebi-

yet veren, 

t) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen miktarda 

döviz geliri temin edemeyen ve 2 yıllık ilave süre tanınmıyaıı iş

letme belgeli (A) grubu seyahat acentalarının işletme belgeleri 

ile 2 yıllık ilaıve süreden istifade eden (A) grubu seyahat acen

talarından bu süre zarfında 4 üncü madgenin 2 inci fıkrasında be~

lirtilen miktarda döviz temin edemiyen, 

g) Her ne suretle olursa olsun l yıl _içinde 3 ihtar alan, 

h) Av turizmi ile ilgili olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlı

ğı ·ile Orman Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak Av Tu

rizmi Yönetmeliğine uymıyan seyahat acentalarına ihtar verilir. 

İhtarın süresi 15 gündür. İkinci bir ihtara sebebiyet veren, 

Seyahat acentalarının belgeleri Bakanlıkça iptal olunur~ 
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İptalin Hükmü 

Madde 28~ İşletme belgesi iptal olunan seyahat acentala

rı ve bunların şubelerine 2 yıl içinde yeniden izin verilmez. 

Geçici işletme belgeleri geri alınan (A) grubu seyahat 

acentalarına 2 yıl ·içinde aynı grup seyahat acentalığı için ye

niden izin verilmez. 

İptal işlemi 27 inci maddenin c, d ve e fıkrası uyarınca 

yapılmışsa bu süre 3 yıldır. Sahip veya sorumlu müdürü aynı olan 

ve fakat başka bir işletme adıyla açılan veya bu gibi şahısların 

eşleri ile birinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları adına 

açmak isteyecekleri seyahat aceotalarına ve şubelerine aynı süre

ler içinde izin verilmez. 

Faalizetten Men Etme 

Madde 29-Geçici işletme veya işletme belgesiz olarak se

yahat acentalığı :' faaliyetinde bulunan seyahat acentaları bulunduk

ları yerlerin en ~· büyük mülki amirleri tarafından derhal faali.yet

ten men edilir. Bu gibi acentalar ile işletme belgeleri iptal o

lunan veya geçici işletme belgeleri geri alınan acentaların ge

tirdikleri grup veya grupların organizaşyonu Seyahat Acentaları 

Birliği'ne devredilir. 

Ceza -
Madde 30- Belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde 
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bulunanlar hakkında 29 uncu maddede belirtilen idari kavuştur-
~-

ma dan ayrı olara_k yetkili mahkemelerce acentanın sahip ve sorum-

lu müdürleri hakkında kovuşturma yapılarak suç sabit görüldüğü tak

dirde 3 aydan 6 aya kadar hapis ve 5.000 TL. dan 10.000 TL. sına 

kadar para cezasına hükmolunurlar. 

Madde 31- Belgesiz olarak seyahat acentalığı faali.yetin

de bulunan veya geçici işletme veya işletme belgelerinde yazılı 

olmayan hizmetleri ifa eden seyahat acentaları hakkında yapıla

cak soruşturma ve kovuşturma~ 3005 sayılı kanumın 1 inci madde

sinin (a) . bendindeki yer ve aynı kanunun 4 üncü maddesinde yazı

lı süre kayıtlarına bakılmaksızın sözü geçen kanun hükümleri dai-

resinde yapılır. 

İ!CİNCİ llSIM 

Seyahat Acentaları Birliği 

I- AMAÇ VE KURULUŞ 

Madde 32- Seyahat Acentaları. seyahat acentalığı mesleğinin 

yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayıcı 

tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanildü korumak amacıyla 

Se~aq~t Acentaları Birliği adı altında tüzel kişiliği haiz Qir 

birlik kurarlar. Seyahat Acentalarının bu birliğe üye olmaları zo

runluduro 

Seyahat Aeentaları Birliği'nin merkezi Ankaratdadır·; 
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Madde 33- Seyahat Acentaları Birliği'nin görevi, pazar 

araştırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak, 

birlik üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenmesi hususunda ge

rekli tedbirler almak, seyahat acentaları personelinin yetiştiril

mesi için kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğin

de görüş bildirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentaları

nı temsil etmek, bu kanunda ve 34 üncü maddenin son fıkrasında bah

sedilen yönetmelikte belirtilen diğer görevleri ita etmektir. 

Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan 

hareketlerden dolayı Birlik üyelerine disiplin cezası verir. Bu

nun ayrıntıları yönetmelikte belirtiliro 

III- Birliğin Organları 

Madde 34- Birliğine 

A) Genel X:uruı, 

B) Yönetim Kurulu, 

C) Denetim Kurulu, 

D) Disiplin Kurulu 

olmak üzere 4 organı vardır~ Bunlar aşağıda belirtildiği şekilde 

kurulup raaliyete geçerler • .. 

A) Genel X:Urul, her seyahat acentiasının temsilci olarak gön-
' 

dereceği birer sahip veya birer sorumlu müdüründen oluşur. Genel 
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kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan yardımcı

sı ve yeteri kadar katip seçer. 

Genel kurul 2 yılda bir Kasım ayında toplanır. Aynıca Ge

nel Kurul, Yöootim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re'sen ola

ğanüstü toplantıya çağrılabil:~r~ Ad! ve olağanüstü toplantılara tem

silcilerin çoğunluğunun katılması şarttır. İlk toplantıda bu ço

ğunluk elde edilmediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde 

çocunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut tem

silcilerin çoğunluğu ile alınır. 

Genel Kurulun Görevleri 
~--~----------~----

a) ~irlik: hesaplarını incelemek, Yönetim Xurulu raporla

rını görüşüp karara bağlamak ve gereğinde Yönetim ve Denetim Ku

rulunu ibra etmek, 

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara 

bağlamak, idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler ile hın

lara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tespit etmek, 

c) Yönetim Kurulu tarafından Genel Xurul'a arz olunan husus

ları görüşüp karara bağlamak• 

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri. tarafından görü

şülmesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve 

gündeme alınan maddeleri karara bağlamak, 

e) Yönetim. ve Denetim !Urulu üyelerini seçmek, 
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:f) Uya kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek, 

g) Bu maddenin son :fıkrasında bahsedilen yönetmelikte be

lirtilen yetkileri kullanmaktır. 

B) Yönetim lCurulu, Genel lfurulun kendi üyeleri arasından 

seçeceği 9 kişiden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyelerinin en 

az 4 ünün (A) grubu seyahat aeentaları temsilcisi olması gerekir. 

Ayrıca Yönetim Xuruluna 9 yedek üye de seçilir. Yönetim Kurulu 

ayda en az iki defa ihtiyaca göre ve başkanın çağrısıyla da her 

zaman toplanabili~o 

!§.netim Kurulunun Görevleri 

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve 

Genel Kurula sunmak, 

b) Genel lCurulca alınacak kararları uygulamak, 

c) Merkez 1füdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit 

va tayin işlemlerini yapmak, 

d) Ad! ve olaganüstü genel laırul toplantı"S"J:na~ .. karar vermek, 

e) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 

:f) Yönetim Kurulu üyelerinin ekseriyeti tarafından görü

şülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp, karara bağlamak, 

3) Bu maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte be

lirtilen diğer görevleri ifa etmektir. 

C) Denetim Xurulu, Genel IC'urulca birlik üyeleri arasından 

seçilecek 3 kişiden teşekkül eder·. Ayrıca aynı sayıda yedek üyede 

seçilir. 
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Denetim Xu~lunun Görevleri 

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Ku

rulunca yerine getirilip getirilmediği~ araştırmak• 

b) Birlik işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütü

lüp yürütülmediğini denetlemek• 

c) Bakanlıkça verilecek görevlerin yerinş getirilip ge

tirilmediğini incelemek, 

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 ra-

par vermektir; 

D) Disiplin Kurulu, Genel Kurulca Birlik üyeleri arasın

dan seçilecek 3 kişiden meydana gelir'o' 

Disiplin Xuruıununun görevleri; yön~,X~ı~~J,5.~~'"J?~~.~l. , edi

len disiplin :fiilleri hakkında yönetmelik gereğince disiplin ce-

zaları vermektir. 

TuriZm ve Tanı tına Bakanlığınca• Seyahat Ace ntaları Bir

liğinin ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetme-

lik hazırlanıro 

IV- Birliğin Geli!i~ 

Madde 3.5- Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda 
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yazılı kaynaklardan meydana gelir. 

a) Uyelerin Birliğe kayıt 1 ücreti ve aidatı, 

b) Seyahat: Acecntaları personelinin yetiştirilmesi için 

düzenlenecek kurs va seminerlerden temin edilecek gelirler, 

c) Bağış ve yardımlar. 

UçttNctr llSIM 

Son Hükümler 

Madde 36- 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik ııranunu

nun 34 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde ı- Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön

ce kurulmuş bulunan seyahat acentaları ve şubelerinin 6 ay için

de kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları ve yeniden işlet

me belgesi almaları şarttıro Bu süre zarfından kendilerini bu 

kanun hükümlerine uydurmayan seyahat aoentalarının mevcut ruhsat

nameleri ip ta 1 edi3.ir. 

(A) grubu seyahat acentalı~ı işletme belgesi talebinde 

bulunan seyahat acentalarından yurt dışından tertipledikleri tu

ristik turlarla ilgili olarak son iki yıl içinde ı.ı. üncü maddenin 

2 inci fıkrasında söz konusu edilen miktarda döviz temin ettiği

ni tevsik edenlere işletme belgesi verilir. Son iki yıl içinde 

söz konusu edilen miktarda dövizi temin edememiş olan seyahat 

acentalarına ise geçici işletme belgesi verilir. 
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Geçici madde 2- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, bu kanunun yü

rürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş bulunan seyahat acentaları 

ve şubelerinin kendilerini bu kanun hükümlerine uydurmaları hususun

da azami 4 ay içinde görüş bildirmek ve yeni müracaatlarda Seyahat 

Acentaları Birliğinin vazifelerini ifa etmek üzere Birlik kurulunca

ya kadar bir seyahat acentası örgütünü vazifelendirir. 

Seyahat Acentalarının kendilerini bu kanun hükümlerine uydur

malarını müteakip bir ay . içinde• vazifeli seyahat acentası örgütü Se

yahat Acentaları Birliğinin ilk genel kurulunu toplar. 

Madde 37- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 38 - Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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EK- 2 

B) SEYAHAT ACENTALARI KANUN TASARISI 

r. BOLUM 

AMAÇ: 

Madde 1- Bu kanunun amacı, Seyahat Acentalarının milli ekono
miye ve ülke turizmine faydalı olarak faaliyette bulunmaları için ge· 
rekli kolaylıkları ve özel düzenlemeleri sağlamaktır • 

... 

KAPSAM: 

Madde 2- Bu kanun Seyahat Acentalarının kuruluş, nitelik ve 
işleyiş koşulları ile yükümlülüklerini ve yararlanacakları özel teş
vik tedbirleri ile denetlenmelerine ilişkin hükümleri kapsar. Türk 
Ticaret Kanunu hükümleri saklıdıro 

TANIMLA.R: 

Madde 3- Bu karnında yer alan; 
a) "Bakanlık" T.c. Irültür ve Turizm Ba~lığını~ 
b) "Acenta" Türkiye 'de faaliyet gösteren ve 4. maddede tanı

mı yapılmış olan yerli veya yabancı Seyahat Acentalarını 1 
c) "Birlik" Türkiye'de kurulu Seyahat Acentalarının tüzel ki

şiliği haiz bir meslek örgütü olan "Türkiye Seyahat Acentaları Bir
liği"ni, 

d) "Belge". acentaların bu kanun uyarınca faaliyetlerine Ba-.. 
kanlıkça izin verilen ve tüm teşvik tedbirlerinden yararlanmalarını 
sağlayan Turizm İşletmesi Belgesi niteliğindeki "Seyahat Acentalığı 
İşletme Belgesi"ni ifade eder. 

TANIM: 
Madde 4- Seyahat Acentaları kar amacı ile kişilere her türlü 

kara, deniz ve hava ulaştırması. konaklama, yeme-içme, dinlenme, ta
nıma ve .tanıtma, sağlık~ spor, gezi ve eğlence imkanları sağlayan, 
onlara Turizm ile ilgili bilgiler veren, Turizm endüstrisi için tek
nik ve organize hizmetler gören, pazarlama hizmetleri yanında konu 
ile ilgili Turistik, Sinaİ ve Ticari İşletmeler şeklinde Turizm sek
töründe faaliyet gösteren Ticari Turizm İşletmeleridir. 

KURULU~: 

Madde 5- Seyahat Acentaları 1 T.c. Kültür ve Turizm Bakanlı-

\ 



ğı'nın vereceği İşletme Belgesi ile kurulur ve Türki,ye Seyahat 

Acentaları Birliği'ne üye olduktan sonra faaliyete geçerler. 

II. BOW'M 

ACENTALARIN GÖREVLER!: 

Madde 6t· 

a) Kara, deniz ve hava ulaşım araçlarının biletlerini sat

mak, bunları sattırmak, işletmek veya her türlü ulaşım vasıtala

rını kiralamak veya kiraya vermek, 

b) Turistlere kültürel, sportif, tanıma ve tanıtma, sağlık, 

eğlence ve benzeri imkanları sağlamak, 

c)Turistlere ulaştırma vasıtaları ile münferit veya kom

bine turlar düzenlemek, konaklama rezervasyonları yapmak, şehir 

turları ve transferler düzenlemek, dini amaçlı seyahat ve benzeri 

ziyaret programlarını organize etmek, her türlü ulaşım araçlarını 

kiralamak veya işletmek, kongre ve.konferaaslar ile seminer ve 

benzeri toplantıları düzenlemek, yurt dışından yurt içine, veya 

yurt içinden yurt dı~ına gerektiğinde yurt dışında münferit ve

ya grup seyahat organizasyonları düzenlemek, 

d) Bu hizmetlerin ifası sırasında turistlere her türlü en

formasyon ve tanıtıcı yayınlar sunmak, pasaport, döviz~ gümrük ve 

benzeri konularla ilgili bilgiler vermek, işlemlerde yardımcı ol-

mak 1 

e) Yurt ~1Qi ve yurt dışında şubeler açmak, bu maksatla ve 

konuları ile ilgili döviz ve sermaye transferleri yapmak. 



SEYAHAT ACENTASI SAHİBİNİN NİTELİKLER! '------------- -
Madde ?;;. Seyahat Acentalarının sahiplerinde ve tüzel kişi

liği haiz seyahat acentalarının Yönetim X'urulu üyelerinde ve yet

kili yöneticilerinde aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır: 

a) 18 yaşını bitirmiş olmak, 

b) Ticari itibar bakımından yeterli olmak, 

c) Ağır hapisle veya yüz kızartıcı suçlardan veya hileli if

lastan hükümlü olmamak. 

SEYAHAT ACENTASI SORUMLU MO"DUR'ONUN NİTELİKLER! 

Madde 8: Acentalık faaliyeti sorumlu bir müdürün yönetimin

de sürdürülür. Sorumlu müdürlerde aşağıdaki niteliklerin bulunma-

sı şarttır: 

a) 18 yaşını bitirmiş olmak, 

b) En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak, 

c) Bakanlıkça açılmış herhangi bir yabancı dil sınavını ve

ya devlet lisan sınavını kazanmış olmak, 

d) Hileli iflas, yüz kızartıcı bir suç veya ağır hapsi ge

rektire başka bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, 

a) Geçmişinde, acenta müdürlüğünün itibarıyla bağdaşmayan 

bir ha ıı bulunmamak. 
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ENFORMASYON MEMURUNUN N!TEL!KL.ıı;fil 

Madde 9: Seyahat acentaları merkez ve şubelerinde işleri

nin gerektirdiği kadar ve işin gerektirdiği yeterliği haiz enfor

masyon memuru çalıştırırlar. Ayrıca, acentalar yabancılar için dü

zenledikleri turlarda grubun anladığı dili dikkate alarak belgeli 

bir tercüman rehber bulundururlar. 

İŞYER!N!N NİTELİKLER! 

Madde 10: Acentalık faaliyetin~n sürdürüleceği merkez ve 

şubelerin işin ggreklerine uygun bir konumda bulunması, içinin ve 

dışınin amaca uygun olarak tefriş ve dekore edilmiş olması gerekir. 

!şyeri 1 turizm :faaliyeti dışında başka bir ticari veya özel 

amaçla kullanılamaz. Acentalar, şubelerinin :faaliyetlerini Bakanlı

ğa bilgi vermek şartıyla bir süre tatil edebilirler. 

KURULUŞ TEMİNATI: 

Madde 11: Acentalar sadece merkez ve şubelerinin acentalık 

:faaliyetlerinde·n doğacak yükümlülükleri ile müşteri ve diğer ilgi

li turizm işletmelerinin talep haklarını karşılamak üzere Bakan

lığa kuruluş teminatı verirler. 

Kuruluş teminatı, Bakanlık emrine kat 1 i ve süresiz banka 

teminat mektubu, devlet tahvili veya nakit para veya Türkiye Seyahat 

Acentaları Birliği'nin veya Seyahat Acentaları tarafından kurula

cak bir kefalet kooperatifinin vereceği kefalet mektubu olarak ve

rilebilir; 
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KURULUŞ TEMİNATININ KULLANILMASI 

Madde 12: Müşteriler ve diğer turizm işletmeleri aeentalık 

faaliyetleri ile doğan alacakları için Bakanlığa başvurabilirler. 

Bakanlık, alacak talebinin tutarlı görülmesi halinde borç-

lu acentaya talebi bildirip, borcun 30 gün içinde ödenmesini iste

yebilir. Acenta süresi içinde borcunu öder, veya taleple ilgili iti

razını Bakanlığa bildirir. 

Acentanın borcunu süresi içinde ö~ememesi veya itirazının 

Bakanlıkça uygun görülmemesi hallerinde, Bakanlık borcun kuruluş 

teminatından ödenmesini sağlar ve durumu acentaya bildirir~ 

. 
Acentanın 1 .ödemenin yapıldıAı · 1şıetmeye karşı her türlü da-

va hakkı saklıdır. Acenta, her na sebeple olursa olsun gerekli mik

tarın altında kalan veya azalan kuruluş teminatını 30 gün içinde 

tamamlar. 

Bakanlığın talebi tutarlı bulmaması veya . acentanın itirazı

nı haklı görmesi halinde alacaklı olduğunu iddia eden işletme da

va yoluyla talebini' kanıtlayabilir. 

KURULUŞ ~İNATININ MİKTARI 

Madde 13: Seyahat acentaları için gerekli kuruluş teminatı 

Türsab' ın göriişü alınmak su.re tiyle Bakanlıkça belirlenir. 

lfuruluş teminatlarının arttırılması uygulamasında da TÜ'RSAB'ın 

görüşü alınır. Teminat miktarının saptanmasında ve arttırılmasında TÜR· 
SAB'ıı 
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ve acentaların her türlü dava h~kları saklıdır• 

TEMİNATIN İADESİ 

Madde 14-- Acentanın faaliyetini durdurarak belgesini iade 

etmesi, belgenin Bakanlıkça iptali hallerinde teminatın iadesi ge

rekir·~ Ancak, Bakanlık teminatın belgenin iade veya iptali tarihin

den itibaren en çok 3 ay Bakanlıkça alıkonulmasına karar verebi

lir. Anılan süre sonunda bir talep olmadığı katdirde teminatın ta

mamı ilgili acentaya iade edilir. 

III. BöW'M 

BELGELENDİRME İŞLEMLERİ 

BAŞVURU: 

Madde 15ı Acentalık faaliyeti için Bakanlığa yapılacak 

başvurıilarda gerekli qilgi ve belgeler TtlRSAB'ın görüşü alınarak 

Bakanlıkça sap tanır1~ 

U'NVAN: 

Madde 16: Acentaların ünvanlarında acentanın niteliğin~, 

hizmet kapsamına ilişkin yanıltıcı kanı uyandıran veya diğer bir 

tescilii turizm işletmelerinin ünvanı ile karışıklığa neden ola

bilecek sözcükler kullanılamaz~ 

Ancak, bir acentanın bir veya birden fazla ayrı hükmi şah

siyette ortaklıklar kurarar acentalar zinciri oluşturması halinde 



ayo.ı ünvan zincire dahil diğer acentalar tarafından da kullanıla

bilir~ 

IV • BöI1tM 

KOLAYLIKLAR: 

Madde l?: Seyahat Acentalarına 1 telekominikasyonla ilgili 

ve tüm PTT hizmetleri ile ilgili kolaylıklar sağlanır. 

Seyahat Acentalarının, faaliyetleri nedeniyle kullandıkla

rı telekominikasyonla ve PTT araçları ile ilgili ücret·tespitle

rinde TtlRSAB'ın görüşü alınarak Bakanlıkça Ulaştırma Bakanlığın

dan yeterli indirim sağlanır.· 

Seyahat acentalarıoı n, faaliyetleri: ile ilgili iŞlerde kul

lanılması kaydıyla ithal edeceği her türlü araç ve gerecin itha

linde gümrük, vergi, harç ve resmi altında hiçbir bedel alınamaz. 

Yurtdışına tur tertip eden seyahat acentalarının mensupla

rından şoför ve tur i~arecilerinden herhangi_ bir fon ismi altın

da döviz veya Türk parası olarak ödeme yapılması istenemez. 

Seyahat acentalarına, yurtdışında reklam yapabilmeleri için 

temin ettikleri dövizin TÜRSAB'ın görüşü alınarak Bakanlıkça sap

tanacak belli bir miktarın yurtdışına çıka~ması kolaylığı sağlanır~ 

Tur, Turizm, Gezi ve Seyahat Acentası gibi Unvanları turis

tik belgeli ve turizm sektöründe faaliyet gösteren ticari işlet

meler kullanabilir. Bu ünvanların kullanılması Bakanlığın iznine 

tabidir. 
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!:RED!: --
Madde 18: Seyahat acentalarına uzun vadeli ve düşük faiz

li kuruluş ve işletme kredisi Bakanlıkça sağlanır'~ Seyahat acenta

sının talep edeceği kredi için gerekli teminat seyahat acentası 

ve Ttl'RSAB tarafından sağlanır; 

Yabancı uyruklu seyahat acentaları veya ;rabancı seyahat 

acentalarının şubeleri bu krediden yararlanamazlar. 

v. roWM 

TURLAR: 

Madde 19: Acentalar faaliyetleri kapsamında turlar düzen

leyebilirler. 

a) Aeentalar yurtiçi turlarında TU'RsAB'a, yurtdışı . turların

da Bakanlığa bilgi verirler. 

b) Bakanlar !furulu gerek gördüğü hallerde acentaların · yurt

dışı turlarına koşul veya kısıtlama koyabilir. 

c) Xarayolu ile .düzenlenen turlarda acentalardan "Karayolu 

ile Yolcu Nakliyatı Ruhsatnamesi" istenmez~ 

BİLGİ VERME: 

Madde 20: Acentalar bu kanunun 19. maddesinde hükme bağlattan 

turlarla ilgili bilgileri turun başlangıç tarihinden engeç 7 . gün 

öncesine kadar ilgili yerlere ulaştırırlar~ Acentalar, ·isterlerse 

1 yıl sonra düzenleyecekleri yurtdışı turlara ilişkin basılı bro

şürlerini en az 3 hüsha olarak tur fiyatlarını gizlemek: haklarını 
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saklı tutarak Bakanlığa gönderebilirler. 

VI. OOWM 

DENET !M VE Cl!:ZALAR 

DENETLEME: 

· Madde 2lı Bakanlık denetim elemanları, gerektiğinde acenta

ların tüm faaliyetlerini denetleyebi.lirler. 

Denetim sırasında acentaların sorumlu müdür ve diğer per

soneli, acentalık faaliyeti ile ilgili olarak istenilen bilgi ve 

belgelerin incelenebilmesini sağlarlar. 

CEZAIANDIRMA: 

Madde 32: Turizmi Teşvik Kanununun 5. bölümünde yer alan 

denetleme ve cezalara ilişkin ~ükümler birer turizm işletııe si olan 

acentalara da uygulanır~ 

Cezaların uygulanmasında, itirazlarda v~ para cezalarının 

turizmi geliştirme fomına aktarılmasında anılan kanunun ilgili hü

kümleri uygulanır. 

Acentalık faaliyetlerine ilişkin özellik arzeden ve aşağı

da belirl•nen fiillerde bu kanun uyarınoa işlem yapılır~ Bir fii

le Turizm ~eşvik :Kanununun 5~ bölümünde yer alan bir cezanın ve 

bu kanun hükümlerinin birlikte uygulanabilirliği halinde öngBrülen 

aynı nitelikte cezalardan daha yüksek olan ayrı nitelikte cezaların 

ikisi birden il;ygı..tlanı.r"~ 



UYARMA CEZAS T: 

Madde 23: Acentalar'j aşağıdaki h_çıılerde Bakanlıkça yazı

lı uyarma cezası verilir: 

a) Eksilen kuruluş teminatının 30 gün içinde tamamlanmaması, 

b) Bu kanunda yer alan işyeri ve personel niteliklerine i

lişkin şartların sağlanmaması, 

e) Düzenlenecek turlar hakkında Bakanlığa önceden bilgi 

verilmemesi 1 

d) Acentalık faaliyeti nedeni ile sahip olduğu .müşterileri

ne ait özel bilgilerin giz.liliğine itina gösterilmemesi, 

a) Ge.r'Qeğa aykırı ve yanıltıcı reklam yapılması, veya ya

nıltıcı bilgi verilmesi, 

f) Av ve su sporlarına ilişkin kısıtlamalara uyulmaması. 

İKİNCİ UYARMA CEZASI: 

Madde 24: Bu kanunun 23. maddesinin (b) 1 (e) ve (e) fıkra

ları uyarınca, uyarma cezası gerektiren nedenlerin, BakanlıkQa 

verilen 30 günlük süre içinde giderilmemesi veya anılan maddede 

belirtilen hallerden birinin tekrarında acentaya ikinci uyarma 

cezası verilir. 

BEIDE İPTALİ C15ZASI: 

Madde 25: Aşağıda belirlenen hallerde Bakanlıkça belge ip

tali cezası verilir: 

a) Bu kanunun 23. maddesinin· (a) fıkrasında yer alan halde 
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Bakanlıkça verilen uyarma cezasını takiben 30 ğün ~çinde uyarma ceza

sı nedeninin giderilmemesi·~· 

b) Bu kanunun 24. maddesi uyarınca Bakanlıkça verilen ikinci 

uyarma cezasını takipeden 30 günlük süre içinde ceza nedeninin gide

rilmemesi veya aynı nedenle üçüncü uyarmayı gerektirecek hallerde, 

o) Bir takvim yılı içinde ayrı nedenlerle dahi olsa verilen 

iki uyarma cezasını takiben üçüncü bir uyarma cezasını gerektirmesi 

halinde. 

Madde 26: Bakanlığın izni ile açılmış bir acenta .~besinin bu 

kanunla öngörülen nitelikleri kaybetmesi ve verilen 30 günlük ek sü

reye rağmen bu halin giderilme.mesi nedeniyle Bakanlık acentaya bir 

uyarma cezası vererek 30 günlük bir ek süre tanır. Bu süre içinde de 

gerekli düzeltmeyi yapmayan bahse konu şubenin belgesini iptal eder. 

Belgesi iptal edilen şubenin faaliyetlerinin durdurulmaması 

halinde Bakanlık, acentanın be.lgesini iptal eder. · 

vrr. BöWM 

SON HtJKttMLER 

Madde 27: Belge iptali cezası verilen acentaların sorumlu mü

dürleri ve ~ahipleri ile belgesiz acentalık faaliyetinde bu·ıunan ku

ruluşların sorumluları ve bunların birinci derecede kari ve sıhri hı

sımlarının bizzat veya katıldıkları bir ortaklık ile yeni bir acenta 

kurmalarına Bakanlıkça 3 yıl süre ile izin verilmez. 
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BEWESİZ ACENTALIK FAALİYETLERİ:· 

Madde 28: Bakanlıktan1 bu kanun uyarınca belge almadan acen

talık faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar. mahallin en büyük 
.· 

mülki amirince faaliyetten men edilir ve durum, haklarında kovuştur-

ma açılması isteği ile Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. Bahse ko

nu kişi ve kuruluşların sorumluları hakkında 6 aydan 1 yıla kadar 

hapis cezası ile 100~000 TL'dan 2000000 TL'ya kadar ağır para ceza

sına hükmolunur. 

Alınan para cezasının miktarını 3 misline kadar avttırmaya 

Bakanlar Kurulu yetkilidiro 

Bu madde uyarınca yapılacak soruşturma ve kovuşturmalar 

3005 sayılı Meşhut Suçların Muhakeme Usul Xanunucnn 1. maddesinin 

(a) bendindeki yer ve aynı kanunun 4. maddesinde yazılı süre ka

yıtlarına bakılmaksızın sözü geçen kanun dairesinde yapılır. 

B!RL!G!N SORUMLULUGU: ---..-.....--------
Madde 29: Xapanan• belgesi iptal edilen veya belgesiz acenta

lık faaliyeti yapan kişi ve kuruluşların yurtdışından gelecek kişi 

ve gruplarla ilgili işleri ve yükümlülükleri Birlik tarafından devr 

alınarak bir başka acenta aracılığıyla yerine getirilir •. . 
YÖNETMELİ!:: 

Madde 30: Bu kanun uygulanmasına ilişkin ayrıntılar Bakan

lıkça düzenlenecek bir yönetmelik ile belirlenir. 
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GEÇİCİ ta.DDE-1: 

Bakanlıktan belgeli acentalar bu kanunun yayımını takip 

eden 6 ay iQinde kanunla belirlenen nitelik ve koşulları gerçek

leştirerek yeniden belgelendirilmelerini Bakanlıktan isterler~ 

Anulan süre içinde başvuruda bulunmayan acentaların belgeleri Ba

kap.lıkça iptal edilir ve acentalık 'faaliyetlerine son verilir. 

GEÇ!C! MADDE-2: 

Xanunun 30. maddesi uyarınca hazırlanması gereken yönetme-
. . 

lik yürürlük kazanıncaya kadar 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve 

Seyahat Aeentaları Birliği Kanunu uyarınca yürürlükte bulunan yö

netmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına 

devam edilir~ 

!!:!NCİ KISIM 

SEYAHAT ACENTALARI B!RL!~! 

AMA.Q :· VE KURUilI Ş: 

Madde 31: Seyahat Aceotaları~ seyahat acentalığı mesleği

nin yurt ekonomisi ve turizmine uygun surette gelişmesini sağlayı

cı tedbirleri almak ve mesleki ahlak ve tesanüdü korumak amacıyla 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği adı altında tüzel k:iJiliği haiz 

bir Birlik kurarlar. Seyahat acentalarının bu birliğe üye olmaları 

zorunludur; 

Ayrica, turizmle ilgili yerli ve yabancı özel kişi ve kuru

luşlar gözlemci üye sıfatı ile Birliğe üye olabilirler. 
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Gözlemci üyeler seçme ve seçilme hakkı dışında tüm yetki 

ve sorumluluklara sahip ve zorunlu üyeler hükümlerine bağlı olur

lar. 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin merkezi İstanbul-

dadır. 

B!RL!GİN GÖREVI.fi:Rİ: 

Madde 32: Seyahat Acentaları Birliğinin görevi, pazar araş

tırmaları ve seyahat acentalığı konusunda incelemeler yapmak'~· Birlik 

üyeleri arasındaki haksız rekabetin önlenme~i hususunda gerekli ted

birler almak, seyahat acentaları personelinin yetişti·rilmesi için 

kurslar ve seminerler düzenlemek, Bakanlıkça istendiğinde görüş bil

dirmek, uluslararası kuruluşlarda seyahat acentalarını temsil et

mek, bu kanunda ve 34. maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetme

likte belirtilen diğer görevleri ifa etmektir• 

Birlik, acentalık mesleğinin vakar ve haysiyetine uymayan. 

hareketlerden dolayı Birlik üyelerine disiplin cezası verir; Bu

nun ayrıntıları yönetmelikte belirtilir. 

B!RL!G!N ORGANLARI: 

Madde 33: Birliğin, 

a) Genel Kurul, 

b) Yönetim Kurulu~ 

c) Denetim Kurulu, 

d) Disiplin Kurulu~ 

olmak üzere 4 organı vardır~ Bunlar aşağıda belirtildiği 
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şekilde kurulup faaliyete geçerler. 

a) Gen.el Kurul, her seyahat acentasının temsilcisi olarak 

göndereceği birer sahip veya sorumlu müdürden oluşur. Genel lfuru

la katılmayan üyelere Yönetim Kurulu kararı ile 10.(X)O TL.sına ka

dar para cezası verilir. 

Genel Kurul kendi üyeleri arasından bir başkan, iki başkan 

yardımcısı ve yeteri kadar katip seçer. 

Genel Kurul 2 yılda bir Aralık ayında toplanır. Ayrıca, Ge

nel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından veya Bakanlıkça re 'sen olağan

üstü toplantıya çağrılabilir~ Adi ve olağanüstü toplantılara tem

silcilerin çoğunluğunun katılması şarttır~ İlk toplantıda bu çoğun

luk ~lde edilemediği takdirde toplantı en çok bir hafta içinde ço

ğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantılarda kararlar mevcut temsil~ 

cilerin çoğunluğu ile alınır. 

Genel Kurulun Görevleri: 

a) Birlik hesaplarını ince lemak·, Yönetim Kurulu raporları

nı görüşüp karara bağlamak ve gereğinde Yönetim ve Denetim Kuru

lunu ibra etmek, 

b) Birliğin çalışma programı ve bütçesini görüşüp karara 

bağlamak~ idarecilere ve temsilcilere verilecek ücretler . ile bun.;. 

lara ilişkin her türlü ödenek ve yollukları tesbit etmek, 

c) Yönetim XUrulu tarafından Genel !iırulda arz olunan hu

susları görüşüp karara bağlamak, 

d) Genel Kurul üyelerinin yirmide biri tara~ından görüşül-

mesi veya gündemden çıkarılması istenen konuları görüşmek ve gün-



deme alınan maddeleri karara bağlamak, 

e) Yönetim ve Denetim .!iırulu üyelerini seçmek, 

:r) Uye kayıt ücreti ve aidat miktarını tespit etmek, 

g) l3u maddenin son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte be

lirtilen yetkileri kullanmaktır~ 

b) Yönetim IW.rulu, Genel IW.rulun kendi üyeleri arasından 

seçeceği 9 kişiden teşekkül eder~ ayrıca yönetim kuruluna 9 ye

dek üye de seçilir. Yönetim ~rulu ayda en az iki defa, ihtiyaca 

göre ve başkanın çağrısıyla da her zaman topla nabilire 

Yönetim Kurulunun Görevleri: 

a) Birliğin çalışma programı ve bütçesini hazırlamak ve Ge

nel Kurula sunmak:, 

b) Genel Kurulca alınacak kararları uygulamak, 

c) Danışma Kurulu 0luşturmak, 

d) Merkez Müdürü ve Merkez Bürosunun kadrolarını tespit 

ve tayin işlemlerini yapmak, 

e) Şube bürolarının açılmasına karar vermek, kadrolarını 

oluşturmak, 

f) Adi ve olağanüstü Genel Kurul toplant~sına karar vermek, 

g) Bütçe fasılları arasında nakiller yapmak, 

h) Yönetim .!iırulu üyeleri~in ekseriyeti tarafından görüşül

mesi isteoen ve.gündeme alınan konuları görüşüp, karara bağlamak, 

1) Bu. maddenin, son fıkrasında bahsedilen yönetmelikte be

lirtilen diğer görevleri ifa etmektir. 
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C) Denetim !'urulu, Genel Xiırulca Birlik üyeleri arasından 

seçilecek 3 kişiden teşekkül eder, ayrıca ayı:ıı sayıda yedek üye de 

seçilir. 

Denetim Kurulunun Görevleri ı . 

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kuru

lunca yeri.ne getirilip getirilmediğini araştırmak, 

b) Birlik: işlerinin mevzuat esasları dairesinde yürütülüp 

yürütül~ediğini denetlemek, 

c) ·Bakanlıkça verilecek görevlerin yerine getirilip geti

rilmediğini incelemek, 

d) Birliğin işlemlerini ve hesaplarını kontrol etmek, 

e) Birliğin l yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Ku

rula rapor vermek, 

~) Birliğin çalışmaları hakkında 3 ayda bir Bakanlığa ra

por vermektiro 

d) Disiplin Kurulu, Genel !Urulca Birlik üyeleri arasın

dan seçilecek 3 kişiden meydana gelir. 

Disiplin Kurulunun Görevleri, yönetmelikte belli edilen 

disiplin fiilleri hakkında yönetmelik gereğince disiplin cezaları 

vermektir. 

Xültiir ve Turizm Bakanlığ•nca Seyahat Aeentaları Birliği

nin ve organlarının görev ve yetkilerine ilişkin bir yönetmelik 

hazırlanır. 
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BİRL!G!N GELİRLERİ: 

Madde 34: Seyahat Acentaları Birliğinin gelirleri aşağıda 

yazılı· kaynaklardan meydana gelir. 

a) Üyelerin Birliğe kayıt ücreti ve aidat: Her üye aidatını 

ait olduğu takvim yılının ilk ayında öder. Ödemeyen acentanın üye

liğine Yönetim.Kurulu kararı ile son verilir. 

b) Seyahat Acentaları Persinolenin yetiştirilmesi için dü

zenlenecek kurs ve seminerlerden temin edilecek gelirler, 

c) Bağış ve yardımlar, 

d) Acentacılık faaliyeti dışında olmak kaydı ile gerçekleş

tirileceği turizm etkinliklerinden sağlanacak gelirler. 

KALDIRILAN HÜKUMLER: 

Madde 35: 28.9.1972 tarih ve 1618 sayılı kanun yürürlükten 

kaldırılmıştır,, 



- 44 -

EK - 3 

İL VE İLÇELER"8 GÖRE A GRUBU AKTİF SEYAHAT ACElITAJ.ıArtI 

LİSTESİ 

Alı.AfifYA 

Arı Turizm 

Familya Turizm 

ANKARA 

.Angel Tur Turiz~ 

Belde Tur Turizm 

Dı.J.ru Turizm 

İnter Tur Turizm 

Konvoy Turizm 

Mil t u r Turizm 

Sümer Turizm 

Teos Turizm 

Turba11 Turi z r:ı 

Va'Yl.der Zee Turiz~ 

PJ'iT.ALYA 

A.k ay Turizm 

Akha Turizm 

C amel Turi zr;ı. 

Ekspres Turizm. 

Pa:n:filya Turizm 

BOJJRUM 

Duru Turizm 

Eti Turizm 



,, 

BURSA 

Ottomantur Turizm 

İSTANBUL 

A.B. c. Turizm 

A.M. G. Turizm 

Aır Tour Turizm 

A...k deniz Turizm 

Akşit Turizm 
1 

Alfa Turizm 

Jm.adol Turizm 

An tur 

Arar Turizm 

Assos Turizm 

Ast Turizm 

.Astur Turizm 

At atur Turizm 

Avar Turizm 

Bakioğlu Turizm 

Bal tac Turizm 

Barok Tur Turizm 

Başaran Turizm 

B aytur Turizm 

Bintur Turizm 

Bodrum Tur Turizm 

Bosfor Tur 

Bumerang Turizm 

C amei Turizm 
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Can.tur Turizm 

Catoni Turizm 

Clüp Andetur TRT"izm 

Colorarna Turizm 

Co S!llOV el Turi zm 

Dat a Turizm 

Doğuş Tur Turizm 

. Dorak Turizm 

Duru Turizm 

Efes Turizm 

Elcin Turizm 
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Ekin Turizm (Yeşilköy Şb.) 

Ekip Turizm 

Ekol Turizm 

Elegan Turizm 

Eli tur Turizm 

El tra Turizm 

Engüllü Turizm 

En.taş Turizm 

Erdem Turizm 

Erişen Turizm 

Esin Turizm 

Essa Turizm 

Eti Turizm 

Evren Turizm 

Eytur Turizm 

Fa Turizm . 

Fatih Turizm 
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Gala Turizm 

Gateaway Turizm 

Genç Tur Turizm 

German Turizm 

Gürkay Turizm 

H.W. Feustel Turizm 

Hat Tur Acentası 

Hatipoğlu Turizm 

Hi taş Turizm 

Hobby Turizm 

İdeal Tur Turizm 

İ:ınbat Turizm 

İnter Avias T~rizm 

İntisan'Turizm 

İntra Turizm 

İstanbul Turizm 

İto Turizm 

İts Turizm 

Kamera Turizm 

Kapados Turizm 

Karavan Turizm 

Key Tur Turizm 

Kongresj_t Turizm 

Kontu ar Turizm 

Koptur Turizm 

Korur Turizm 

Koza Turizm 

Kül tür Turizm 
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Leta Turizm 

Londra Turizm· 

M.H. Dutilh Turizm 

l:Iagister Turizm 

1'.'Iarvel Turizm 

Meptur Turizm 

Mete Tur Turizm 

lı~etro Turizm. 

Mil tur Turiz'm 

Mon Tur Turizm 

Mondi al Turizm 

I.Iorava Turizm 

- 48 -

ı,corava Turizm (Beyazıt Şb.) 

Moris Turizm 

Motif Turizm 

Natol;ya Turizm 

N avv as Turizm 

Nova Turizm 

Okey Turizm 

Orantur Turizm 

Oriontur Turizm 

Ortur Turizm 

Ortur Turizm (Kadıköy Şb.) 

Plantur Turizm 

Polo Turizm 

Reform Tur Turizm 

Retur Turizm · 

Rinaldo Levante Turizm 



Rito Turizm 

Riva Tur Turizm 

Salepçioğlu Turizm 

San.ta Turizm 

Santral Turizm 

Sedef Tur Turizm 

Sempa Tur Turizm 

Setur Turizm 

Sibel Tur Turi~m 

Sinbad Turizm 

Sonarex Turizm 

Sultan Turizm 

Sümer Turizm 

Şeref Turizm 

Talman Turizm 

Tan Tur Turizm 

Tekser Turizm 

Ten Tur Turizm 

Teos Turizm 

TGT Turizm 

Transbalkan Turizm 

Transorient Turizm 

T rek Tv..:ri zın 

Trust Turizm 

Tur Kosmos 

Tur Seyahat Turizm 

Tura Turizm 

Turalp Turizm 
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Turalp Turizm (Kadıköy Şb.) 



Turban Turizm 

Turizm Transport 

Turk e Turizm 

Turkuaz Turizm 

.Turpl an Turizm 

Turrarna Turizm 

Türhol Turizm 

Türk Exspres Turizm 

Türkal Turizm 

Türkay Turizm 

Ulusoy Turizm 

Uni tur Turizm 

Universal Turiz'm 

Vander Zee Turizm 

Viking Turizm 

Villa Turizm 

Vip Turizm 

Vi si tur Turizm 

Vitur Turizm 

Yedi tur Turizm 

Yuta Turizm 

Zeyno Turizm 

Zihni Turizm 

İZMİR 

A.B. C. Turizm 

Abdullah Tlirizm 

.Anba Tur Turizm 

.An tur 
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Azimtur Turizm 

Bin tur Turizm 

Dorak :purizm 

Ege tur Turi zİn 

German Turizm 

Gino Turizm 

İts Turizm · 

İzmir Turizm: 

Karavan Tur;ızm 

K ey Tur Turizm 

Kontuar Turizm 

M.H. Dutilh Turizm 

Meltem Turizm 

Mil tur Turizm 

Om.ega Turizm 

Pekintur Turizm 

Ram Tur Turizm 

Rinaldo Levante Turizm 

Setur Turizm 

Sultan Turizm 

Transtur Turizm 

Turban Turizm 

Zana Turizm 

Zeytur Turizm 

KUŞADASI 

Ag Turizm 

Akdeniz Turizm 
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Azimtur Turizm 

Diana Turizm 

Gino Turizm 

İts Turizm 

Kar av an Turizm 

Scalanova Turizm 

·Toya Turizm 

Tura Turizm 

Turkuaz Turizm 

MARMARİS 

Tura· Turi z·m 

Yeşil Marmaris 
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