
TÜRSAB FAALİYET RAPORU 

Tarih   Toplantı Yeri: Genel Merkez Binası Saat: 

Gündem  Toplantı Günleri 

Kültür Turizmi 22. Dönem Faaliyet Raporu Her Ayın 2.ve 4. Çarşamba günleri 

S.No 
                                                  Görüşülen Konu ve Alınan Kararlar 

 
 
1.Çalışmaları Başlatılan Projeler: 
 
 
1.22.Dönem Komitenin işleyişi hakkında üyelere bilgi verilerek istişare yapıldı. 
Gerçekleştirilecek toplantıların gündemi ile ilgili bilgi paylaşıldı. (Toplantıların akışı ve 
içeriği hakkında bilgilendirme yapılarak, Toplantıların ilk dakikaları piyasa hakkında 
karşılıklı görüş alış-verişine ayrıldı.) 
 
2.Komitenin 22. Dönemde gerçekleştireceği faaliyetler ile ilgili alt komite grupları 
oluşturuldu. 
 
•Rehber ücretlendirme, sözleşmeler ve damga vergisi çalışma grubu 
• İnfo gezi organizasyonu çalışma grubu  
•Organizasyon çalışma grubu 
 

 
 
3.Üyeler tarafından gündem olarak getirilen konular, TÜRSAB içerisinde yer alan 
profesyoneller üzerinden çözülmeye çalışılmaktadır. 

 
•Rehber hesapları, Faturalandırma, Sözleşmelerde uygulanacak kurallar vb. konuların 
görüşmeleri devam etmektedir. 

 
•Şikayet var gibi web siteleri üzerinden acentaları mağdur ederek para kazanmaya 
çalışan firmalar için hukuk departmanı ile entegre olarak çalışma yapılarak belirlenen 
firmalara hukuk dilinde uyarı yazıları gönderildi. Üyelerimiz ile yazı örneği paylaşılarak 
benzer konu örnekleri ile ilgili hukuk departmanından yardım alabilecekleri bilgisi 
paylaşıldı. 

 
•Sigorta ile ilgili konularda, komite üyelerini bilgilendirme amaçlı sigorta bölümünden 
yetkili arkadaşlar 2 toplantımıza davet edilerek, çalışmaları hakkında bilgi vermeleri 
sağlandı. 

 
•Kaçak acentacılık ile ilgili olarak denetim kısmından bilgi alındı. 
 

 
 
4.Vakıflar Genel Müdürlüğünden gelen talep doğrultusunda, Türkiye ve dışında bulunan 
vakıf eserlerinin tanıtılmasına yönelik bir toplantı yapıldı.  
 
Üyelerimize vakıf eserleri ve bu eser ile ilgili olabilecek yeni destinasyonlar hakkında bilgi 
aktarıldı. İlerleyen tarihlerde öncelikle Edirne, Bursa ve İstanbul ile başlayarak eserlerin 
hatta mümkünse halka açık olmayan eserlerin tanıtımı için karar alındı. 
 



 
 
5.Aksaray ve Karaman illerine 5 günlük yoğun bir info düzenlendi. Türsab genel 
merkezinde yapılmış olan Aksaray tanıtımı sonrası bölge daha ayrıntılı olarak ziyaret 
edildi. Karaman da 3 gün boyunca Karaman milletvekili, Karaman valisi ve Karaman 
belediye başkanı Türsab ekibi ile hareket etti. Bu info sonucu ilk etkiler Kapadokya turu 
yapan birkaç firmanın Aksaray özelinde gösterilen yeni yerleri ( Saratlı yer altı şehri gibi ) 
programa koyması ile görülmüş oldu. 
 

 
 
6.Kültür Turizmi Komitesi olarak sosyal sorumluklarımız doğrultusunda, yüzlerce makale, 
araştırması yayımlanmış, Bizans ve Osmanlı sanatının önde gelen uzmanlarından, her 
şeyden önemlisi görev aldığı kurumlar vasıtasıyla birçok tarihi yapının yok olmaktan 
kurtarılmasını veya kurtaramadıklarının kayıt altına alınmasını sağlamış olan Sn. Semavi 
Eyice’ ye bir de vefa ziyareti yapıldı. 
 
 
7.Komitemizin yeni ürünlerle tanışabilmesi için, Cappadox, Alaçatı, Portakal Çiçeği vb… 
festival organizasyon komiteleri ile iletişim için görevlendirmeler yapıldı. Gerek tarihler, 
gerek işleyiş, gerekse program hakkında karşılıklı fikir alışverişi gerekliğinin önemi için 
bilgilendirme yapıldı. 
 
8.Kültür Rotaları adı altında kitapçık hazırlayan Çekül ile irtibata geçilerek toplantı 
ayarlandı. Toplantıda; rotaların teorik olduğu kadar pratikte de hayata geçirilmesi ve 
sürdürülebilir olabilmesi için, Türsab içindeki turizm profesyonellerinden destek alınması 
gerektiği vurgulandı. Projelerde ortak çalışmanın yaratacağı sinerjinin çok daha etkili 
olduğu konusunda fikir birliği sağlandı. 
 
9.Siirt Tillo projesi olarak Türsab’a yapılan başvuru neticesinde bölgeye ön info yapıldı. 
Bu info sonucunda proje sahiplerine genel olarak yapmak istedikleri info için gerekli 
bilgiler verildi. Eksiklikler anlatıldı. Ve en önemlisi böyle bir info için gereken konaklama, 
araç, uçak bileti vb… tüm bileşenlerin bölgedeki üyelerimizden temin edilmesinin 
gerektiği, bu şekilde bizim konuya dahil olacağımız detayı belirtildi. 
 
10.Konya’da yapılması planlanan İnanç Sempozyumu için Konya’ya gidildi. Ön çalışma 
yapıldı. 
 
11.Kültür Turizmi Komitesi olarak tüm diğer komiteler ve Bölgesel Yürütme Kurulları ile 
entegre olunması gerektiği konusu her seferinde dile getirildi.   
 
12.Komitenin aktivitelerini ve üyelerin düzenlemiş oldukları Kültür Turlarını komite üyeleri 
ile paylaşabilmeleri için Sosyal Medya Facebook hesabı oluşturuldu.  
 
13.Lansmanı yapılan Pera Anadolu Ateşi gösterisi için komite üyelerine bilgi verildi ve 
ücretsiz katılmaları sağlandı. 
 
14.Elimize sahadan veya yetkili kaynaklardan bilgiler geçtikçe kapalı olan veya tadilata 
giren, müze, camii vs hakkında üyelerimiz en kısa sürede bilgilendirilmesi sağlandı. 
 
Örnek olarak;  
 
•Rüstem Paşa cami restorasyon dolayısıyla kapatıldı.  
•Dolmabahçe ön yüz ve giriş salonu restorasyon dolayısıyla kapatıldı.  
•Topkapı 12/05/sabahtan kapatıldı.  
•Ayasofya Pazartesileri açık kalmaya karar verdi ancak geçici olarak 23-24 Mayıs 
kapatıldı vs. 



 
 
15.05/04 İlber Ortaylı hocanın Rus ilişkileri konusunda Tureb’in Tursab binasında verdiği 
seminer anında üyelerimize bildirildi ve katılım sağlandı. 
 
16.İmkanlar doğrultusunda rutinin dışına çıkarak farklı mekanlarda komite toplantılar 
yapıldı. 
 
•İstanbul Arkeoloji Müzelerinde kahvaltı ile toplantı 
•Vialand Eğlence Merkezinde iftar ( İncoming Komitesi ile)  
•Boğaz taksi işbirliğinde iftar öncesi teknede toplantı 
•Tüm toplantılarımız katılımcı üyelerimiz ile etkin şekilde yapılmaya çalışıldı. 
 
 
2.Gerçekleştirilecek Projeler  
 
1.Bölgelerdeki diger Kültür Komiteleri ve Byk 'lar ile periyodik olarak toplantılar 
düzenlenmesi, 
 
2.Kültür Turizmi Komitesi'nin tanımı ve ilkeleri ile birlikte tarihinin oluşan sunum 
hazırlanması, 
 
3.Sektörde ki duayenlere ait özgeçmiş ve eserlerinden oluşan kitap basımı, veya Türsab 
web sitesi içerisinde konuya özel içerik hazırlanması, 
 
4.TÜRSAB dergide her sayıya özel sektör duayenlerine ait özgeçmiş ve eserlerinin yer 
alacağı konuklara yer verilmesi, 
 
5.Kültür Turizminin Nedir?  İle ilgili Acentalara TÜRSAB Akademi üzerinden eğitim 
verilmesi. 
 
6.İnceleme Gezileri Günübirlik ve Konaklamalı olarak 2’ye ayrılmış olup, 
 
Günübirlik inceleme gezilerinde düşünüler yerler; 
•İznik, Karasu, Mudurnu ve Şarköy Şarap Rotaları 
 
Konaklamalı olarak Düşünülen İnceleme Gezileri; 
•Batman-Tatvan 
•Siirt 
•Sivas-Tokat 
•Kars  
•Ağrı  
•Van  
•Diyarbakır  
•Mardin  
•Uşak  
•Gümüşhane  
•Gaziantep  
•Elazığ-Erzincan 

 


