
 

 

www.netzwerk-iq.de                                                                                                    

Seyahat işletmesi ile ilgili bilgiler 
 

 

Seyahat işletmesinde serbest olan faaliyetler  

 

İşletme Yönetmeliği (GewO), Madde 55 a ve b uyarınca bazı faaliyetler seyahat işletmesi kartı 

zorunluluğundan muaftır. Örneğin buna dahil olanlar:  

 

▪ Yetkili makamın izni ile fuarlarda, sergilerde, kamuya açık festivallerde veya diğer özel sebeplerle 

ürünlerin kimi zaman satışa çıkarılması  

▪ Kendi ürettiği mamullerin satışı (tarım ve ormancılık, sebze, meyve ve bahçecilik, kümes hayvanları, 

arıcılık, avcılık, balıkçılık)  

▪ Seyahat işletmesi sahibinin ikametinin veya işletme şubesinin bulunduğu beldede (10.000'den fazla 

nüfusu olmayan) mal alımı ve satımı, siparişlerin toplanması, hizmetlerin sunulması ve hizmet 

siparişlerinin toplanması  

▪ Süt ve Margarin Yasası Madde 4 uyarınca izinli süt ve süt ürünlerinin dağıtımı  

▪ İşletme Yönetmeliği Madde 34 Paragraf 3, 4, 5 uyarınca sigorta sözleşmelerinin ve sigorta aracısı 

olarak yapı tasarruf sözleşmelerinin aracılığı/yapılması (aynı husus ticari işletme çalışanları için de 

geçerlidir)  

▪ İşletme Yönetmeliği Madde 34 d Paragraf 5 ile bağlantılı olarak İşletme Yönetmeliği Madde 34 e 

kapsamında sigorta danışmanı olarak faaliyet göstermek (aynı durum ticari işletme çalışanları için de 

geçerlidir)  

▪ Faaliyet için güvenilirliğin gerekli olduğu ve seyahat işletmesi sahibinin gerekli izne sahip olmasını 

gerektiren Federal ya da Eyalet Kanunlarına göre ruhsat gerektiren bir işletmenin faaliyetlerinin 

yürütülmesi  

▪ Gıda maddelerinin ve diğer gündelik ihtiyaç ürünlerinin yerleşik olmayan bir satış noktası veya aynı 

yerdeki başka bir kuruluş tarafından düzenli, kısa aralıklarla satışı (İşletme Yönetmeliği Madde 56 

Paragraf 1 No. 3 b yasağı tatbik edilmez)  

▪ Kamuya açık yollarda, karayolların ve diğer kamuya açık yerlerde basılmış eserlerin satışı  

▪ Ticari işletme kapsamında diğer kişilerin ziyaret edilmesi  
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Seyahat işletmesinde yasak olan faaliyetler  

 

İşletme Yönetmeliği Madde 56 uyarınca seyahat işletmesinde aşağıdaki faaliyetler yasaktır:  

 

▪ Zehirlerin ve zehir içeren ürünlerin satışı, Yapı Kanunu Yönetmelikleri uyarınca onay işaretine sahip 

bir onay belgesinin verildiği bitki koruma, böcek ve ağaç koruma ilaçlarının siparişlerinin 

toplanmasına izin verilir  

▪ Kasık bağlarının ve tıbbi bel korselerinin, destek aparatlarının ve bandajların, ortopedik ayak 

desteklerinin, gözlüklerin ve gözlük camlarının satışı; koruyucu ve hazır okuma gözlüklerine izin verilir  

▪ Elektronik tıbbi cihazların satışı; doğrudan ısı etkisine sahip cihazlara izin verilir 

▪ Hisse senetlerinin, piyango biletlerinin satışı, hisse senetleri ve piyango biletleri abonelik ve katılım 

belgelerinin satışı, kamuya açık yollarda, karayollarında, alanlarda ve diğer kamuya açık yerlerde 

kamu yararına izin verilmiş çekiliş kapsamında piyango biletlerinin satışına izin verilir*) 

▪ Ödül/Kâr güvencesi altında basılmış eser satışı 

▪ Değerli metallerin (altın, gümüş, platin ve platin bimetaller), değerli metal içeren alaşımların ve 

değerli metal kaplamalı ürünlerin satışa sunulması ve alımı; 40 Euro’ya kadar satış fiyatı olan gümüş 

takılara ve gümüş kaplamalı ürünlere izin verilir*) 

▪ Değerli taşların ve takı taşlarının, sentetik taşların ve incilerin alımı ve satılması  

▪ Likörlerin satışa sunulması; alkollü içeceklerin yanı sıra kapalı kaplarda bira ve şaraba izin verilir 

(İşletme Yönetmeliği Madde 67 Paragraf 1 No. 1, 2. ve 3. Fıkrası*)  

▪ Repo işlemlerinin sonuçlandırılması ve aracılık yapılması (İşletme Yönetmeliği Madde 34 Paragraf 4) 

ve borç alanlar için para karşılığında kredi sağlanması*  

▪ Meyve, bahçe ve üzüm bağı yetiştiriciliği yapan işletmelerde ağaçların, fundalıkların ve asma 

bağlarının satışa sunulması (İşletme Yönetmeliği Madde 56 Paragraf 3)  

 

 
*) Bu şekilde işaretlenen yasaklar, Kredi Kanunu Madde 53 b Paragraf 1 Fıkra 1 veya Paragraf 7 kapsamında bir kredi kurumunun veya 

bir şirketin belirli bir yere mahsus olmayan bir iş alanındaki faaliyetlerine uygulanamaz. Bunun şartı, bu iş alanında sadece bu 

şirketlerin Kredi Kanunu uyarınca yetkili olduğu bankacılık işlerini yürütmesidir.  

 

→ Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, Federal Konsey'in onayıyla genel kamu veya kamu güvenliği veya kamu düzeni için bir risk 

teşkil etmediği sürece hukuki düzenleme yaparak 1. paragrafta belirtilen sınırlamalara yönelik istisnai hükümler getirebilir. Federal 

Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, kendi yetkisini kullanmadığı sürece Eyalet hükümetleri kendi eyalet bölgesi için aynı yetkiye haizdir. 

Başvuruda bulunan kişiden veya başka herhangi bir nedenden ötürü bir mahzur ortaya çıkmayacaksa, yetkili makam istisnai durumda 

kendi alanı için itiraz hakkı saklı kalarak ve beş yıla kadar bir zaman dilimi için 1. paragrafın kapsamındaki yasaklara yönelik istisnai 

hükümler getirebilir. İşletme Yönetmeliği Madde 55 Paragraf 3 ve Madde 60 c Paragraf 1 istisnai durum onayı için uygun şekilde 

geçerlidir. 
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