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Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu
Turizm İşletmeciliği Kongresi’nin 4’üncüsü
gerçekleştirildi
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm
İşletmeciliği Kongresi’ 1-3 Haziran tarihlerinde Beykoz Üniversitesi ev sahipliğinde
online olarak gerçekleştirildi. Kongrede küresel salgında yükselen trend aile
turizmi ve çocuk dostu oteller konuşulurken, dünyanın farklı bölgelerinden
alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.
Beykoz Üniversitesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk
Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi’ 1-3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Dünya barışının
temellerini oluşturacak, güvenilir bir turizm anlayışının güçlendirilmesine katkı sağlamanın
hedeflendiği kongrede dünyanın farklı bölgelerinden alanında uzman isimler konuşmacı olarak
yer aldı.
“Turizmle ilgili konular disiplinli bir bakış açısıyla ele alındı”
Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, yaptığı açılış konuşmasında kongreyi
üniversitenin uluslararasılaşma hedefi açısından son derece değerli bulduklarını belirterek
şunları söyledi:
“Üniversitemiz tarafından bu yıl ikinci defa organize edilen 4. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk
Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi; turizm, işletme, lojistik, sağlık, gastronomi ve kültür gibi
farklı disiplinleri bünyesinde barındırdığı ve turizmle ilgili konuları birleştirdiği için oldukça
değerli. Bildiğiniz gibi günümüzde farklılıkları oluşturabilmek, özgün sonuçlara ulaşabilmek,
farklı disiplinlerin kesiştiği ara yüzeylerde ortaya çıkıyor. Kongre, turizmle ilgili konuları çok
disiplinli bir bakış açısı ile ele aldı. Kongreyi, uluslararasılaşma hedeflerimiz açısından son derece
değerli buluyoruz. Bununla birlikte kongre çocuk ve gençlik turizmi çalışmaları konusuna da
yenilikçi bir bakış açısı getiriyor.”

“Müzeler her yaştan ziyaretçinin duyularını harekete geçirir”
Kongrenin ‘Çocuk ve Müze’ oturumunda çocuklar ve müzelere dair konular masaya yatırıldı.
Oturumda konuşan Manolya Aksatan Kaplanseren, “Müzeler, her yaştan ziyaretçinin duyularını
harekete geçiren yerler. Özellikle çocukların erken yaşta müze deneyimi yaşamaları, ilerleyen
yaşlarda müzeye karşı tutumlarını belirliyor. Bazı deneyimler, ziyaretçiler üzerinde bilişsel ve
duygusal değişiklikler yaratabiliyor ve ömür boyu unutulmaz bir anı olarak kalabiliyor” dedi.
Sibel Dündar, ‘Çocuk ve Müze Bildirim Projesi’yle 4-17 yaş arası çocukların müzelerle bağ
kurabileceğine dikkat çekti. Müzelerin tanıtımına katkıda bulunmak ve ziyaretçi sayısını artırmak
amacıyla hazırlanan proje ile çocukların gelecekte müze dostu yetişkinler olabileceği vurgulandı.
“Çocuk dostu müze işletmeciliği teşvik edilmeli”
‘Çocuklar İçin Kültürel Miras Bilinçlendirme Projesi: Çeşme-İzmir Deneyimi’ adlı sunumu yapan
Ali Can, projede çocuklara Çeşme'nin somut ve somut olmayan kültürel mirası konusunda
farkındalık yaratmayı amaçladığını belirterek “Öğrenciler profesyonel rehberler tarafından
kültürel miras alanlarına gezilere çıkarıldı. Seramik, resim üzerine atölyeler düzenlendi” dedi.
Ayşegül Kutluk Bozkurt, ‘Edirne Çocuk Müzesi: Edirne Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi ve Eğitim
Kampüsünün İncelenmesi’ adlı sunumunda çocuk müzelerinin, çocukların çevrelerini
tanımalarına yardımcı olacak bilgi ve araştırmalarına, incelemelerine, depolamalarına,
çocukların zevklerini iyileştirmelerine, zamanla ilgili konulara dikkat çekmelerine, aileleri ve
arkadaşlarıyla kaliteli zaman geçirmelerine olanak sağlayan merkezler olduğundan söz etti.
Müzelerin etkili öğrenme ortamları olduğunu da belirten Bozkurt, “Çocuk dostu müze
işletmeciliği uygulamalarını artırmalı ve her ilde benzer uygulamaları teşvik edilmeli” dedi.
Çocuk dostu işletme kriterleri tartışıldı
4. Uluslararası Aile, Gençlik ve Çocuk Dostu Turizm İşletmeciliği Kongresi’nde “Çocuk Dostu
Turizm İşletmesi” kriterlerinin belirlenmesi ve bu kriterlere uygun donanıma sahip işletmelerin
özel bir işaret ile ödüllendirilme çalışmaları ele alındı. ‘Yönetim ve organizasyon, stratejik
yönetim, pazarlama, çocuk dostu otellerde beslenme, turizm sektöründe gençler ile iletişim,
aile turizmi, insan hakları ve turizm’ gibi birbiri ile ilişkili pek çok başlık da global uzmanlar
tarafından tartışıldı. Kongre ile aile ve gençlik turizmi konularına farklı disiplinlerden de katkı
sağlandı.

