
TÜRSAB FAALİYET RAPORU  

Tarih   Toplantı Yeri  : Genel merkez binası Saat: 

Gündem  Toplantı Günleri 

Gençlik Turizmi Komitesi 22. Dönem Faaliyet Raporu Her Ayın 3. Perşembe Günü 

S.No                                                   Görüşülen Konu ve Alınan Kararlar 

 
 
1. Türsab İhtisas Komitelerinin Kurumsal Kimlik çalışması 
 
2. Gençlik Turizmi Komitesinin tanıtma faaliyetleri  
 
a. Yurtiçi-Yurtdışı Fuarlar  
 
b. Gençlik Turizmi ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve teşik edilmesi ; 
 
1. Gençleri, ebeveynleri, okul yöneticilerini, resmi kurumları ve toplumu gençlik 
turizminin tanımı ve gençlik turizmi kapsamına dahil olan hizmetler hakkında 
bilinçlendirmek ve onlara TÜRSAB üyesi seyahat acentaları ile seyahat etmelerinin 
gereklilikleri ve avantajlarını anlatılması, 
 
2. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRSAB nezdinde 
görüşmeler yapılmasını sağlayarak özellikle okulları, TÜRSAB üyesi seyahat acentaları 
ile çalışmalarını sağlayacak resmi duyurular ve yazışmalar yapmaları yönünde harekete 
geçirmek, 
 
3. Gençlere yönelik turizm faaliyetleri gerçekleştiren firmaları TÜRSAB üyesi ve resmi 
seyahat acentası olmak yönünde teşvik etmek ve bilgilendirmek 
c. Türsab Dergi Ocak sayısında 5 sayfalık haber yapılması 
 
d. Basın, Medya ve Sosyal Medya kullanımı 
 
3. Gençlik Turimi konusunda istatistiki verilerin oluşturulması 
 
a) Gençlik Turizmi raporunun hazırlanması ve yayınlanması 
 
4. Türkiye’ye gençlik turizmi için gerekli tesislerin kazandırılması 
 
a) Arazi tahsisi konusunda Bakanlık ile görüşülmesi 
 
5. AB Gençlik Başkentinin Türkiye’ye getirilmesi, 
 



 

Projeler ve alt hedefleri; 
 

1. Türkiye’ye yeni  « Gençlik Turizmi «  tesislerinin kazandırılması, 

 Alaçatı projesi 

 Gençlere yönelik uygun fiyatlı ve gerekli standartları barındıran turizm tesislerinin inşa edilmesi 

konusunda girişimlerde bulunmak. 

 
2. Gençlik Turizmi ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi ve teşik edilmesi, 

 Gençleri, ebeveynleri, okul yöneticilerini, resmi kurumları ve toplumu gençlik turizminin tanımı 

ve gençlik turizmi kapsamına dahil olan hizmetler hakkında bilinçlendirmek ve onlara TÜRSAB 

üyesi seyahat acentaları ile seyahat etmelerinin gereklilikleri ve avantajlarını anlatılması, 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜRSAB nezdinde görüşmeler 

yapılmasını sağlayarak özellikle okulları, TÜRSAB üyesi seyahat acentaları ile çalışmalarını 

sağlayacak resmi duyurular ve yazışmalar yapmaları yönünde harekete geçirmek. 

 Gençlere yönelik turizm faaliyetleri gerçekleştiren firmaları TÜRSAB üyesi ve resmi seyahat 

acentası olmak yönünde teşvik etmek ve bilgilendirmek 

 

Türkiye’de,  Gençlik Turizm’ine yönelik etkinliklerin Uluslararası Platformda tanıtılması 

 

Türkiye’ de gençlere yönelik yurtiçi ve yurtdışı turizm faaliyetlerinin gelişmesini, bu faaliyetlerin kalitelerinin 

artmasını ve bu faaliyetlere katılan genç turist sayısının artmasını sağlayıcı etkinlikler düzenlemek.  

 

Yurtdışından genç turistlerin Türkiye’ ye gelmesini sağlayıcı tanıtımlar ve etkinlikler düzenlemek 

. 

Yabancı genç turistlerin ilgisini çekecek alternatif programlar oluşturmak ve bu programların yabancı 

ülkelerde duyurulmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak. 

 

Yurtdışında gerçekleşen gençlik turizm faaliyetleri konusunda araştırmalarda bulunmak ve uluslar arası 

kuruluşlar ile temasa geçerek işbirliklerinde bulunmak. 

 

Gençlik turizmi yapan acentaların işbirliğini teşvik edecek ve onlara destek olacak etkinlikler yapmak ve 

fuarlar düzenlemek. 

 
 

Gençlik Turizmi sektöründe hizmet verecek personelin niteliklerinin,  eğitim standartlarının 

belirlenmesi ve bu alanda personel yetiştirilmesi 

 

Gençlere yönelik faaliyet gösteren firmaların bünyesinde görev yapmak üzere personel yetiştirilmesi için 

araştırmalar yapmak ve eğitim programları oluşturmak. 

 
3.  « Avrupa Gençlik Başkenti «  projesinin,  Türkiye’ye getirilmesi ve komite üyeleri ile  

yerinde incelenmesi, 

 
 

4. Gençlik Turizmi ile ilgili Y.İçi / Y.Dışında gerekli istatistik verilerin oluşturulması, 

5. Gençlik Turizmi yapan Seyahat Acentesi  kriterlerinin oluşturulması, 

 18 yaş altı gençlere yönelik turizm faaliyetleri düzenleyen firmaların ve bu firmaların 

düzenledikleri turların kriterlerinin ve yeterliliklerinin sağlıklı bir hukuki zemine oturtulmasını 

sağlamak. Bu konuda seyahat acentalarının sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak 

 Gençlere yönelik faaliyet gösteren firmaların bünyesinde görev yapmak üzere personel 

yetiştirilmesi için araştırmalar yapmak ve eğitim programları oluşturmak. 

 
 
 
 


