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PAKET TUR 

SÖZLEŞMELERİ

MERAK EDİLENLER

Görsel: Ali Candaş



Paket Tur Sözleşmeleri; ulaştırma, konaklama ve bunlara yardımcı sayılmayan diğer turistik hizmetlerin en az

ikisinin birlikte, her şeyin dahil olduğu fiyatla satılan veya satış taahhüdü yapılan ve hizmeti yirmi dört saatten

uzun bir süreyi kapsayan veya gecelik konaklamayı içeren ve bir nüshasının tüketiciye verilmesinin zorunlu

olduğu, önceden düzenlenmiş sözleşmelerdir.

Turun ayrıntılarının, paket tur düzenleyicisi, aracısı veya tüketici tarafından belirlenmiş olması veya aynı paket

tur içindeki hizmetlerin ayrı ayrı fiyatlandırılması/faturalandırılması durumlarında da paket tur sözleşmeleri için

geçerli olan hükümler uygulanacaktır.

Paket tur düzenleyicisinin Türkiye’de temsilcinin bulunmadığı durumlarda paket tur aracısı, şirket/acente, paket

tur düzenleyicisi gibi sorumlu olur.

Paket Tur Düzenleyicisinin Yükümlülükleri

Paket tur sözleşmesinin kurulmasından önce tüketiciye, ön bilgilendirme amaçlı broşür verilmesi zorunludur.

Paket tur düzenleyicileri veya aracıları, yazılı veya mesafeli olarak kurulan paket tur sözleşmelerinin bir nüshasını

kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla vermek zorundadır.



Paket Tur Sözleşmelerinde Tüketicinin Hakları

Tüketici, kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle paket tur sözleşmesinin esaslı unsurlarından birinin değişmesi

veya turun başlamadan önce iptal edilmesi durumlarında, bu değişikliği veya paket tur düzenleyicisi tarafından

sunulan alternatif bir turu kabul edebileceği gibi, sözleşmeden dönme hakkına da sahiptir. Sözleşmeden dönülmesi

durumunda paket tur düzenleyicisi veya aracısının, sözleşmeden dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten

itibaren, tüketicinin ödemiş olduğu tüm bedeli herhangi bir kesinti yapmaksızın derhal iade etmesi zorunludur.

Tüketicinin, sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan her türlü eksiklik nedeniyle bedelin indirilmesini talep etme

hakkı vardır. Paket tur düzenleyicisinin, tur başladıktan sonra önemli bir yükümlülüğünü yerine getirmediği veya

getiremeyeceği tespit edildiğinde, tüketici sözleşmeden dönebilir. Bu durumlarda, paket tur düzenleyicisi veya

aracısının ücret talep etme hakkı sona erer. Yapılmış olan ödemelerin de sözleşmeden dönüldüğü tarihten itibaren

tüketiciye derhal iade edilmesi zorunludur. Ancak, paket tur düzenleyicisi, tüketicinin sözleşmeden dönme anına

kadar ifa etmiş olduğu edimler için, tüketiciden hizmetten faydalandığı oranda uygun bir karşılık talep edebilir.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk Bürosu,

doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra yürürlüğe

girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu nedenle, bu makaledeki

hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan bilgilere dayanarak herhangi bir işlem

yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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