T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

A- ATV TURLARI İÇİN YETERLİLİK VE İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA VERİLMESİ
GEREKEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesi, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
hitaben yazılmalı, firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmeli ve başvuru
dilekçesinde, dilekçenin ekinde yer alan bütün belgeler, “EKLER” başlığı altında,
“imza”dan sonraki bölümde, liste halinde sayılmalıdır.)
2- Seyahat Acentası İşletme Belgesi fotokopisi
3- Çalıştırılacak personel listesi ve bu kişilere ait sürücü belgeleri fotokopileri (Liste
imzalanıp kaşelenmeli ve personelin yapacakları görev belirtilmeli.)
4- Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette
çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten
beyanı
5- Faaliyette kullanılacak malzemelerin ve araçların listesi (İşletme tarafından kaşelenip
imzalanmış olmalıdır.)
6- Araç ruhsatları, sigorta poliçeleri ve muayene raporları
7- Mülkiyeti seyahat acentasına ait olmayan ATV’ler için noter onaylı kira sözleşmesi
8- Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası ve mali
mesuliyet sigortası poliçesi
9- Acentada, tur lideri olarak çalıştırılacak personel sayısı kadar GPS bulundurulduğuna
ilişkin belge.
B- JEEP TURLARI İÇİN YETERLİLİK VE İZİN BELGESİ BAŞVURUSUNDA
VERİLMESİ GEREKEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (Başvuru dilekçesi, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne
hitaben yazılmalı, firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşelenmeli ve başvuru
dilekçesinde, dilekçenin ekinde yer alan bütün belgeler, “EKLER” başlığı altında,
“imza”dan sonraki bölümde, liste halinde sayılmalıdır.)
2- Seyahat Acentası İşletme Belgesi
3- Çalıştırılacak personel listesi ve bu kişilere ait sürücü belgeleri (Liste imzalanıp
kaşelenmeli ve personelin yapacakları görev belirtilmeli.)
4- Sürücü türü mesleki yeterlilik belgesi (SRC1 veya SRC2)
5- Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kodunun da yer aldığı, turizm amaçlı sportif faaliyette
çalıştırılacak personelin T.C. Kimlik Numarası ve yapacakları görevleri belirten beyanı
6- Araç ruhsatları, sigorta poliçeleri ve muayene raporları
7- Faaliyette kullanılacak malzemelerin ve araçların listesi (İşletme tarafından kaşelenip
imzalanmış olmalıdır.)
8- Mülkiyeti seyahat acentasına ait olmayan jeep’ler için noter onaylı kira sözleşmesi
9- Turizm amaçlı sportif faaliyete katılan personel ve turistlere ait kaza sigortası ve mali
mesuliyet sigortası poliçesi
10- Acentada, tur lideri olarak çalıştırılacak personel sayısı kadar GPS bulundurulduğuna
ilişkin belge.
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