
2017 YAZ TURİSTİK SEZONU AKREDİTASYON BELGELERİN LİSTESİ 

 

1. Seyahat Acentası tarafından Bulgaristan Başkonsolosluğuna Akreditasyon talebinde 

bulunduğunuza dair Başvuru dilekçesi; 

2. Yazılı Beyanname Bulgarca ve Türkşe dillerinde (Beyannamenizin içeriği aşağıda belirtmiş 

olduğumuz bilgilerin tümü yer alması gerekmektedir): 

 Şirketinizin antetli kağıdına Acentenize ait resmi Firma bilgileri ve Banka bilgilerini 

içeren yazılmış olup Seyahat Acentasının Başkanı / Vekili tarafından imzalanmış ve 

kaşeli:  

 Acenteniz tarafından Vize Başvurularını yapıcak olan Vekil tayin edeceğiniz Yetkili 

kişi/ kişilerin İsim ve Kimlik bilgilerini; 

 Beyan ettiğiz tüm  bilgilerin sorumluluğunu üstlendiğinize dair; 

 Başkonsolosluğumuzun önünde müşterilerinizin çıkarlarını temsil ederken iyi niyetli 

ve    dürüst davranacağınıza;  

 Akreditasyon için beyan edilen bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğunda, 

Bulgaristan’da çalıştığınız Tur şirketleri veya Acenteler ile yapılan sözleşmelerin 

iptali veya ulaşım Firmaları ile iptal edilen sözleşmeleri, Başkonsolosluğumuza 

hemen bildireceğinize;  

 Bulgar vizesi için Başvuru talebinde bulunduğuzda Başkonsolosluğumuz tarafından 

belirtilen tüm şartları ve koşulları yerine getireceğinize dair, aksi takdirde tarafınıza 

verilen Akreditasyon sözleşmesi iptal edileceğini bilincinde olduğunuzu; 

Note: Başkonsolosluğumuza Acenteniz tarafından Vize başvurularını yapıcak olan Firma 

görevlininiz Rozetlerinde - Adı, Soyadı, Fotografı ve Firma bilgilerinız yer alması 

gerekmektedir; 

 

3. Acentenizin Kuruluş Belgeleri, Tescil Belgeri ve Faliyet Belgeleri; 

4. Acentenizin TÜRSAB’ta kayıtlı olduğuna ve faaliyet gösterdiğine dair güncel yazı; 

5. Yerel Mevzuata uygun yurt İçinde ve yurt Dışında Turoperatör faaliyetleri 

gerçekleştirebileceğine dair Lisans Belgesi (A grubu Seyahat Acentesi olduğunuza dair 

belge) güncel  olması gerekmektedir (2017 yılından); 

6. Türkiye’de Yerel Ulaşım / Yurt dışında Ulaşım firmalar ile yapmış olduğunuz sözleşmelerin 

kopyalarını; 

7. Bulgar Seyahat Acentesi/Acenteleri  ile yapmış olduğunuz güncel Sözleşme/ Sözleşmelerin 

süresi en az 1 yıllık olmalı; 

8. Bulgaristan’da çalıştığınız Ticari ortaklarınızın / Tur Operatörün/ Lisanskopyası; 



9. Bulgar Tur Operatörülerinle ve Hoteller ile yapılan konaklama Sözleşmeleri güncel; 

10. Bulgar ve Türk Seyahat Acentelerinin, Geçerli makbuzun aslı (Voucherin Aslı); 

11. Türk firmasının Turizm alanında faaliyet gösterdiğine dair kanıtlayıcı bilgiler ve Belgeler 

(Reklam mazemeleri, Reklam broşürleri, Gezi rehberi v.s.);  

12. Başka AB ülkeleri ile çalıştığını gösteren bilgiler ve ülke isimlerini belirtiniz.” 

 


