
TÜRSAB Başkanı Ulusoy: Belgesiz 
seyahat acentelerine Google’da 
reklam yasağı getirdik

Seyahat acentelerinin, tüketiciye en iyi hizmet alternatiflerini 
sunabilmek için teknoloji ve interneti en iyi kullanan profesyonel 
kuruluşlar olmaları gerektiğini belirten TÜRSAB Başkanı Başaran 
Ulusoy, acenteler kanalıyla tatile çıkanların, mutlaka seyahat 
sigortasını yapmaları gerektiğinin altını çizdi. 

“İnternette tatil” içerikli “Dosya” sayfalarımıza Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
Başkanı Başaran Ulusoy, hem kısa bir değerlendirme yaparak hem de sorularımızı yanıtlayarak 
katkı verdi. İnternetin, tüketiciye dünyanın herhangi bir yerindeki çeşitli turizm ürünleri hakkında 
ayrıntılı bilgi, görüntüler ve rezervasyon olanakları sağladığına dikkat çeken Ulusoy, on-line 
rezervasyon yapabilmek için tüketicinin araştırma yapması ve oldukça uzun bir zaman çaba 
göstermesi gerektiğine işaret etti. 
Ulusoy, TÜRSAB’ın tüketicilerin korunmasına katkıda bulunmak amacıyla, belgesiz olarak faaliyet 
gösterdiği tespit edilen şahıs ve şirketlerin Google AdWords üzerinden verdikleri reklamların 
yayınına son verilmesini sağlamak amacıyla Google yetkilileriyle işbirliğine gittiğini açıkladı.  
Seyahat acenteleri kanalıyla tatile çıkacak olanların, paket tur satın aldıklarında, mutlaka seyahat 
sigortasını yapmaları gerektiğinin üzerinde duran Ulusoy, “Bunun yasal bir zorunluluk olduğunu 
özellikle ve bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi. 
Tüketicilerin ayrıca tatil konusunda yapılacak bütün görüşmelerde acentelerin belge numarası 
ve acente unvanını mutlaka sormaları gerektiğini bildiren Ulusoy, verilen numara ve acente 
unvanının doğruluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı ya da TÜRSAB’ın internet sitesinden 
sorgulamalarını önerdi. 
TÜRSAB’ın tüketicileri bilinçlendirmek adına birçok çalışma yaptığını anlatan Ulusoy, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile “seyahat sigortası”nın yaygınlaştırılması ve özellikle “belgesiz seyahat 
acenteciliği” faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşların engellenmesi amacıyla bir kamu spotu 
hazırlandığı ve tüm televizyon (TV) kanallarında yayınlanmaya başlandığını söyledi. 
Sorularımızı yanıtlamadan önce Ulusoy’un yaptığı kısa değerlendirmeye göre, internette 
ayarlanan tatiller; internetin getirdiği avantajlar birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de 
önemli değişikliklere yol açtı. Yaygınlaşan internet kullanımı ile birlikte, her geçen gün daha çok 
tüketici tatil planları için ilk adımları, on-line dünyada atıyor.
Bugün e-teknoloji (internet), tüketiciye dünyanın herhangi bir yerindeki bir turizm destinasyonu, 
ulaşım imkânları ve turizm tesisleri, otel odaları, çeşitli turizm ürünleri hakkında ayrıntılı 
bilgi, görüntüler ve rezervasyon imkanları sağlıyor. Ancak bu imkânlarla on-line rezervasyon 
yapabilmek için tüketicinin araştırma yapması, uğraşması ve oldukça uzun bir zaman sarf etmesi 
yani bir mesai harcaması gerekiyor.
Öte yandan internet veya web sitelerindeki bilgiler, en uygun tatil seçimi, en uygun organizasyon 
konularında tüketiciye her zaman gerektiği kadar yardımcı olamıyor. Özel ilgi ve isteklere 
cevap veremiyor. Ne kadar ileri olursa olsun teknoloji, insan ilişkilerinin yerini her zaman 
tutmuyor. Dolayısıyla seyahat acentelerinin, bilgi birikimleri, deneyimleri, araştırma imkânları, 
organizasyonel ilişkileri ve tüketici ile ilişkileri, itibariyle online rezervasyon veya teknolojinin 
sağlayamadığı kapsam ve nitelikte, uzmanlığın ve özellikle de insan unsurunun, insan ilişkilerinin, 
insan insana iletişimin ön planda olduğu bir hizmet sunmaları önem taşıyan bir konu olarak 
ortaya çıkıyor.
Gereken hallerde, seyahat acentelerinin de, tüketiciye en iyi hizmet alternatifleri sunmak için 
teknolojiyi ve interneti en iyi kullanan profesyonel kuruluşlar olmaları gerektiği hususunu da 
gözden uzak tutulmamalıdır.
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-On-line seyahat pazarı, acente ofislerini geride 
bırakmaya başladı. İnternetten tatil satın alanların 
sayısı büyük artış gösterdi. İnternetten tatil paketi, 
paket tur satın alan tüketicilerin hakları nelerdir? 
TÜRSAB’ın konuya ilişkin çalışmaları var mı?

-İnternet tatili paketi, paket tur satın alan tüketiciler, 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 
kapsamında çıkarılan “Mesafeli Sözleşmeler 
Yönetmeliği” kapsamında haklara sahiptir. TÜRSAB, 
tüketicileri bilinçlendirmek için de birçok çalışma 
gerçekleştiriyor. Bu çerçevede Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile TÜRSAB tarafından tüketicinin 
bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, “seyahat 
sigortası”nın yaygınlaştırılması ve özellikle “belgesiz 
seyahat acenteciliği” faaliyetinde bulunan kişi ve 
kuruluşların engellenmesi amacıyla bir kamu spotu 
hazırlandı ve tüm TV kanallarında yayınlanmaya 
başlandı. 

-İnternetten satış yapan kaçak acentelerin sayısı 
on binlerce. Tatil, genelde internetten marka olan 
firmaların web sitelerinden ya da tatil sitelerinden 
satın alınıyor, ancak bazı tüketicilerin de daha ucuza 
satandan alışveriş yapması ciddi risk barındırıyor. 
Buna ilişkin düşünceleriniz nedir? 

-Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi 
almamış ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üyesi 
olmadan 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Kanunu’na aykırı biçimde işletme 
belgesiz seyahat acenteliği faaliyetleri sürdüren şahıs 
veya kuruluşlara karşı uzun süredir yoğun bir mücadele 
sürdürüyor. Bu konuda önemli adımlar attık.

Bu kapsamda birliğimiz; tüketicilerin de korunmasına 
katkıda bulunmak amacıyla, belgesiz olarak faaliyet 
gösterdiği tespit edilen şahıs ve şirketlerin Google 
AdWords üzerinden verdikleri reklamların yayınına son 
verilmesini sağlamak amacıyla Google yetkilileri ile 
mutabakata varıldı. 

-Tüketicilerin tatil satın alırken güvenilir ve bilinirliği 
yüksek firmalardan tatillerini satın alması gerektiğini 
dile getiren sektör temsilcileri, sadece ucuz olduğu 
için tatil satın alınmaması gerektiğini ifade ediyorlar.

-Seyahat acenteleri kanalıyla tatile çıkacak olan 

vatandaşlarımızın paket tur satın aldıklarında, 
mutlaka seyahat sigortasını yapmaları gerektiğini, 
bunun yasal bir zorunluluk olduğunu özellikle ve bir 
kez daha hatırlatmak istiyorum. 
Ayrıca tatil konusunda yapılacak bütün görüşmelerde 
acentelerin belge numarası ve acente unvanını 
mutlaka sormaları; verilen numaranın ve acente 
unvanının doğruluğunun Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ya da TÜRSAB’ın internet sitelerinden sorgulamaları; 
turlarda ve transferlerde can güvenliğini 
tehlikeye atıcı şekilde yıpranmış araçlar kullanıp 
kullanılmadığına dikkat etmeleri ve internetten tatil 
alan vatandaşların, siteleri olan acentelerin TÜRSAB 
logoları ve acente numaralarının yayınlanmış olup 
olmamasına dikkat etmelerini öneriyorum.

-Turizm sektörü, bilişim teknolojileri sektörünün 
gelişme eğiliminden çok fazla etkilenen 
sektörlerden birisi. Turizmde bilişim teknolojilerinin 
kullanımı nasıl oluyor? Hangi hizmet ve işlemler 
bilişimle entegre ediliyor?

-Seyahat acenteleri, internet siteleriyle firma ve 
ürün tanıtımı yapmanın yanı sıra, ticari faaliyetlerini 
gerçekleştirebilir, müşteri ve halkla ilişkilerini etkin 
ve interaktif biçimde sürdürülebilir, iş ortakları 
ile canlı bir ticari faaliyet yürütebilirler. Seyahat 
acentelerinin internette yapabilecekleri işleri şöyle 
sıralayabiliriz: 

-Firma ve ürün tanıtımı; Seyahat ürünlerine 
rezervasyon imkânı; Müşterilerin satın aldıkları 
ürünlerin ödemesini yapma imkânı; Müşteri odaklı 
yönetim sistemleri (Müşteri bilgilerinin tutulması, 
Müşterilerle irtibatın yürütülmesi, anketler 
düzenlenmesi); Müşterilere dönük üyelik sistemleri 
(Sadece üyelerin girebileceği şifreli alanlarda 
özel fiyatlar, özel ürünler vb.). Ayrıca, iş ortakları 
ile ilişkiler, (Otellerin, ulaştırma şirketlerinin 
rezervasyon sistemlerine bağlanma ve gerçek 
zamanlı rezervasyon ve konfirmasyon imkanlarının 
sağlanması, oteller, ulaştırma şirketlerine online 
ödeme yapabilme imkanı, ürün sunucuların 
envanterlerine online bağlanma imkanı, ya da ürün 
sunucuların ürün bilgilerini seyahat acentesinin 
sitesinde şifreli girişlerle güncelleyebilme imkanı vb.).
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