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Öz 

Çocuk- genç turizminin doğuşunun temelinde çocukları iyileştirme ve rehabilite etme, sahip olduğu 
kültürü, tarihi, coğrafyayı öğretme gerekçeleri yatmaktadır. Bu çalışmada çocuk ve genç turizmi 
kavramına, içeriğine, türlerine dair bilgiler ışığında Rusya tarihi içinde Çarlık döneminden bugüne dek 
çocuk ve genç turizmi kapsamında yapılan projelere, gelişmelere yer verilmiştir. Rusya bu bağlamda 
rol model alınarak Türkiye’de son yıllarda kavramlaşan çocuk dostu turizmi için yapılabilirlikler ve 
uygulanabilirliklerin tartışılacağı çalışmalara kaynaklık etmesi amaçlanmıştır. Çalışma çerçevesinde 
nitel araştırma yöntemi esas alınmış olup, konuya ilişkin kaynak ve doküman incelemesi 
gerçekleştirilerek kavramsal bir çerçeve oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda Rusya’da sağlık ve 
eğitim etkenlerinin yanı sıra çocuk turizminin tarihi sürecinde çocuklara yurtseverlik duygusu ve 
Sovyet ideolojisini aşılamanın amaçlandığı da gözlemlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda özel kurum ve 
kuruluşların yanı sıra devlet kurumlarının da sosyal fon bütçesinden faydalanıldığı bilgisine 
ulaşılmıştır. 
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Abstract 

On the basis of the beginning of child and youth tourism lies in the reasons for improving and 
rehabilitating children, teaching the culture, history and geography they possess. In this study, in the 
light of the information about the concept, content and types of child and young tourism, the projects 
and developments within the scope of child and youth tourism in the Soviet and Post-Soviet period 
were included. In this context, by taking Russia as a role model, it was aimed to source the studies which 
will be discussed for feasibility and applicability for child-friendly tourism which has been 
conceptualized in recent years in Turkey. A qualitative research method was based on within the scope 
of the study and a conceptual framework was formed by carrying out a resource and document review 
related to the subject. As a result of the study, it was observed that in addition to health and education 
factors in Russia, it was aimed to instill patriotism and Soviet ideology in the history of child tourism. 
In line with this aim, it was found out that state institutions as well as private institutions and 
organizations have benefit from the social fund budget. 
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