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İYİ PARTİ HEYETİ 
GENEL MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak 
ile beraberindeki heyet, TÜRSAB Genel Merkezimizi ziyaret etti.
Görüşmede, seyahat acentalarımızın ve turizm sektörünün gündem 
maddeleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Mesleğimize göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak ile beraberinde-
ki heyete teşekkür ederiz.

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TÜRSAB Yönetim Kurulu Olağan Toplantısı, Firuz B. Bağlıkaya’nın başkanlığında Yönetim Kurulu Üyelerimizin 

katılımlarıyla 27 Temmuz 2021 Salı günü TÜRSAB Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

ENFORMASYON MEMURLUĞU 
SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI
Enformasyon Memurluğu Sınav Sonuçlarınızı 29 Temmuz 2021 

tarihinden itibaren kayıt esnasında belirlemiş olduğunuz parola ile 
https://akademi.tursab.org.tr/ adresinde yer alan sınav sistemimize 

girerek öğrenebilir ve Online Enformasyon Memurluğu
Başarı Belgenize erişebilirsiniz.

Siz hala TÜRSAB KART
avantajlarından 

yararlanmaya 
başlamadınız mı?
Tamamen ücretsiz bir şekilde 

başvurabileceğiniz TÜRSAB KART, 
giyimden teknolojiye, eğitimden araç 

hizmetlerine, mobilyadan otel ve 
konaklamaya kadar çeşitli alanlarda 

hizmet sağlayan, 
sayısı her geçen gün artan fırsatları ile 

bütçelerinize destek oluyor. 
Siz değerli üyelerimize özel tasarlanan 
kişisel indirim kartınız, avantajlarla dolu 

dünyası ile bir tık uzaklığınızda. 
 

TÜRSAB KART hakkında detaylı bilgi ve 
başvuru için web sayfamızı 

ziyaret edebilirsiniz.
 

www.tursab.org.tr/tursab-kart

TÜRSAB GASTRONOMİ 
İHTİSAS BAŞKANLIĞI 

PROTOKOL ZİYARETLERİ
Birliğimiz Gastronomi Turizmi İhtisas 

Başkanı Ömer Kartın ve beraberindeki 
heyet, Adana Valisi Sayın Süleyman Elban, 

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir 
ve Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper 

Goncu’yu makamlarında ziyaret etti.
Görüşmelerde, bölge turizminin gelişmesi 
üzere yapılan çalışmalar ile Gastronomi 

Treni projesi hakkında 
görüş alışverişlerinde bulunuldu.

TURİZMDE 
İZ BIRAKANLAR

Turizme adanmış hayatları ve sektörümüze kattıklarıyla zamana 
meydan okuyan ve asla unutulmayan değerli büyüklerimizin 

katılımlarıyla zenginleşen ‘Turizmde İz Bırakanlar’ programımızın 
yeni bölümüne, Kuşadası’nda 1960’lı yıllardan bu yana turizmin her 
alanında emek vermiş; 40 yılı aşkın seyahat acentacılığı tecrübesi 
ve otel işletmeciliği alanındaki başarılarıyla sektörümüzde bir çok 

ilke imza atan, hiç tükenmeyen yaşam sevinci ile genç turizmcilere 
cesaret vermeye devam eden Hasan Tonbul konuk oldu.

Covid-19’un Turizme 
Etkileri ve 
Turizmin Geleceği 
Raporları
Birliğimiz AR-GE Departmanı tarafından 

Bursa ve Batman illerimizin Covid-19 

sürecinde ve sonrasında turizm potan-

siyelini ve gelişimini desteklemek ama-

cıyla hazırlanan “COVID-19’un Turizme 

Etkileri ve Bursa Turizminin Geleceği” 

ile “COVID-19’un Turizme Etkileri ve Bat-

man Turizminin Geleceği” raporlarına 

web sitemizden ulaşabilirsiniz.

VEFAT
Birliğimiz üyesi Gusto Turizm’in sahibi Ahmet Emin Okay’ın vefatını üzülerek öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, kederli Okay Ailesi’ne ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Birliğimiz üyesi SJ Turizm’in ortaklarından Mehmet Hakan Tuncer’in vefatını üzülerek öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli Tuncer Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Değerli meslektaşlarım;
Hepimizin yüreği birlikte yanıyor, kelimeler boğazımızda düğümleniyor.

Özellikle turizm bölgelerimizde meydana gelen yangın felaketinin yol açtığı kayıpları hep birlikte yaşıyoruz.
TÜRSAB olarak kanayan yaralarımıza merhem olmak adına yangın bölgelerindeki vatandaşlarımıza 

elimizden gelen tüm desteği canı gönülden vermek istiyoruz.
Toplumsal dayanışmaya destek olmak amacıyla; tüm meslektaşlarımız jeneratör, maske, göz damlası, 

yanık kremi, priz uzatma kabloları, powerbank, buz-buz kovası, kafa lambası ve giyecek gibi 
yangınla mücadele ve yaralılara müdahalede kullanılacak malzemeleri yardım noktalarına süratle ulaştırmak 

üzere bölge temsil kurullarımızın ofislerine bırakabilirler.
Yangın bölgelerindeki yaralara bir nebze de olsa çare olmak için 

tüm meslektaşlarımı dayanışmaya davet ediyorum.

Gün birlik olma günüdür!
Firuz BAĞLIKAYA

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRSAB İzmir Bölge Temsil Kurulu’muzun katkılarıyla 
Bodrum’daki yangınla mücadele kapsamında kullanılması 
üzere 500 adet yangın söndürücü ile birlikte çok sayıda 
fener, eldiven ve maskeden oluşan yardım araçlarımız 
İzmir’den Bodrum’a ulaştı.

Bodrum’daki yardım noktalarına ulaştırdığımız malzemelerin 
ardından, TÜRSAB Genel Merkezimizde toplanan yangın 
söndürme cihazları, benzinli jeneratörler, motorlu testereler 
ve ihtiyaç listesi dahilindeki malzemeler, yangınların hala 
kontrol altına alınamadığı Marmaris’e ulaştı.


