SEYAHAT ACENTELERİ VE SEYAHAT ACENTECİLER BİRLİĞİ
KANUNU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER

A.YERLİ VE YABANCI AVCILARIN AV TURİZMİ KAPSAMINDA
AVLANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK

Çevre ve orman bakanlığı tarafından çıkarılan bu yönetmelik ile avcılıkla alakalı
şu konulara değinilmiştir.

*Sürdürülebilir avcılık ve doğal hayatın korunması ilkeleri gözeterek
popülasyonları ve yıllık artım miktarları belirlenmiş, yenilenmiş, doğal
kaynakların bir parçası olan av hayvanlarının, av turizmi kapsamında yerli avcılar
ile yabancı uyruklu avcılara avlatılması veya avlanmasını sağlayacak usul esasları

belirlemek.

*Seyahat acentelerinin bakanlıkça avına izin verilen avlaklarda av turizmi
kapsamında yapacakları av organizasyonları, av ve yaban hayvanları gözleme
turları, fotoğraf ve film çekimleri faaliyetleri düzenlemek.

*Yöre insanlarının yaban hayatı kaynaklarının varlığından oluşan katma
değerden yararlanılarak, kırsal kalkınmaya ve ülke ekonomisinin gelişmesine
katkıda bulunmak.

*Av organizasyonlarında görev alacak kalifiye eleman yetiştirilmesi ile ilgili
esasları belirlemek.

Av turları ve av partileri düzenleme izni esas itibarı ile seyahat acentelerine
verilmektedir. Yurdumuza münferiden gelen yabancı turist avcılar, kara avcılığı
kanunu, av komisyonu kararları ve bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak

avlanabileceklerdir.

*1618 sayılı Kanun kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığından (A) grubu
seyahat acentesi geçici işletme veya işletme belgesi alan acenteler ile (C) grubu

işletme belgesi alan acentelere; av organizasyonları, av ve yaban hayvanları
gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri yapabilmeleri amacıyla Genel
Müdürlükçe av turizmi izin belgesi verilir.

* Av turizmi izin belgesi için A ve C grubu seyahat acentesine bir defaya mahsus
verilir ve bu belgeler diğer acentelere devredilemez. Av turizmi izin belgesi
verilen acenteler bakanlıkça Kültür ve Turizm Bakanlığına bildirilmektedir.

A grubu seyahat acenteleri; geçici avcılık belgesi verilen yabancı turist avcılara,
yabancı uyruklulara, özel avlanma izin belgesi verilen yerli avcılara; av
organizasyonu, av ve yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri;
C grubu seyahat acenteleri ise sadece yerli avcılara av organizasyonları, av ve
yaban hayatı gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimleri düzenleyebilmektedir.

B. SEYAHAT ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

Seyahat acentelerine ilişkin seyahat acenteler ve şubelerin kuruluş ve çalışma
esaslarını, hizmetlerinin kapsamını ve niteliklerini seyahat acentesi sahibinin

personelini ve iş yeri niteliklerini, teminatlarını, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları tarafından hazırlanan tanıtım amaçlı yazılı ve görsel materyali,
turist taşıma araçlarının, transfer elemanlarının ve transfer araçlarının niteliklerine
ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Seyahat acenteleri;

1)Münferit veya gruplar için bir programa bağlı ya da programsız
gecelemeliği veya gecelemesiz yurt içi yurt dışı tur veya paket turları tanıtır,
oluşturur, pazarlar veya satabilir.

2)Karadeniz ve hava ulaştırma araçlarının ve bu araçlara sahip kişilerin

rezervasyonunu yapabilir ve biletlerini satabilir.

3)Seyahat acentesi ürettikleri hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını
ürün sahibi seyahat acentesi tarafından yetki vermek suretiyle satabilir.

4)Transfer yapabilir.

5)Kür amacı ile konaklama, ulaşım, gezi, yeme-içme, eğlence sağlayan
sportif faaliyetler, kongre, konferans, dini, sağlık, eğitim, kültürel, bilimsel ve
mesleki inceleme, teşvik veya destek amaçlı seyahat ve bunun içinde yer alan
hizmetleri organize etmeyi, sağlamayı, pazarlamayı, gerçekleştirmeyi içeren
paket tur ve turları düzenler ve satabilir.

6)Kür amacıyla ikram, teşvik veya destek amaçlı olarak bedelsiz
sunulmak üzere bedelini bizzat ödeyen kişi ya da kuruluşun yapacakları
hizmetleri oluşturur, pazarlar ve satabilir.

7)Ulusal

ve uluslararası

kuruluşlarca’da

adı

verilen

turizm

faaliyetlerini, oluşturduğu ürünleri satabilir.

8)Turizm ile ilgili ve turizm hareketinin gerektirdiği konular hakkında
turistin tabi olduğu döviz, vize, gümrük gibi işlemlere ilişkin bilgi verebilir, vize
işlemlerini yapabilir.

9)Seyahat acentesi iş yerinde veya araçlarında turistik nitelikte kitap,
resim, kartpostal, hediyelik eşya turistin ihtiyaç duyduğu enformasyon

malzemelerini satabilir.

10)Ticari amaçla sürücülü veya sürücüsüz olarak 15+1 veya daha az
koltuk kapasitesine sahip yolcu veya eşyalarını taşımaya mahsus taşıtları yurt
içinde veya yurt dışında olmak üzere yazılı bir sözleşme ile belirli sürelerle
kiralanması yapabilir.
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