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1. GİRİŞ 
 

Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ve teması 2013 yılı için “Erişilebilir Turizm 
(Accessible Tourism)” olarak belirlenen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (European 
Destinations of Excellence)  projesinin 2013 yılı seçimlerine Türkiye’den aday gösterilecek 
ulusal destinasyonu seçmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı teklif sahiplerini başvuruda 
bulunmaya davet etmektedir.  

 
Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında Türkiye’nin ulusal destinasyonunun 
seçimi sürecindeki tüm faaliyetler Kültür ve Turizm Bakanlığınca (bundan sonra Bakanlık 
olarak anılacaktır) gerçekleştirilecektir. 

 

 

2. GENEL AMAÇ 
 

Avrupa Komisyonu’nun söz konusu proje kapsamında ulaşmak istediği genel amaçlar; 

§ Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat 
çekmek; 

§ Turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişme 
amacı güden destinasyonları teşvik etmek, 

olarak tanımlanmıştır. 

 
 

3. ÖZEL AMAÇLAR 
 

Avrupa Komisyonu bu proje ile aşağıdaki özel amaçları da hedeflemektedir; 

§ Avrupa turist destinasyonlarının görünürlüğünü artırmak, 

§ Avrupa’nın turist çeşitliliği ve niteliğinin fark edilmesini sağlamak, 

§ Turist akışını az bilinen destinasyonlara doğru yönelterek dönemsel ve bölgesel turist 
yoğunluğunu dengelemeye yardımcı olmak, 

§ Avrupa seviyesinde iyi uygulamaların karşılıklı değişimi için platform yaratmak, 

§ Ödül verilen destinasyonlar arası ağ kurulmasını teşvik etmek, 
§ Diğer destinasyonları, sürdürülebilir turizm gelişim modeline uyum sağlamaya yönelik 

olarak teşvik etmek. 
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4. YARIŞMANIN HEDEFİ  
 

Bakanlık bu yarışma ile 2013 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında “ulusal 
destinasyonunu” belirleyecektir. 
 

Yarışmanın özel amaçları; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 kapsamında, sürdürülebilir turizm 
yaklaşımı çerçevesinde turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm sezonunun bütün yıla yayılması 
politikası doğrultusunda aşağıdaki şekildedir:  
§ Turist akışı az olan destinasyonlar arasından “erişilebilir turizm” olanakları 

kapsamında ulusal düzeyde bir destinasyon seçmek, 
§ Alternatif turizm türlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük edecek 

destinasyonları belirlemek, 

§ Sürdürülebilir turizmi hedefleyen destinasyonları teşvik etmek, 

§ Turist akışı az olan destinasyonların yeni turizm önerileri geliştirmelerine yardımcı 
olmak, 

§ Turist akışını bu destinasyonlara yönelterek bu destinasyonları ziyaret eden turist 
sayısını artırmak, 

§ Ülkemizin kimliğini, çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymak. 
 

 

5. TANIMLAR 
 

Destinasyon: 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) tanımına göre turizm 

destinasyonu; bir turistin en az bir gece kaldığı fiziksel bir mekândır ve bir günlük seyahat 
süresinde destek hizmetleri, çekicilikleri ve turist kaynakları gibi turizm ürünlerini içerir. 
Yönetimini tanımlayan fiziksel ve idari sınırları; pazarda rekabet edebilirliğini tanımlayan 
imajları ve algıları vardır. Destinasyonlar, çoğunlukla ev sahibi toplulukları da içine alan 
çeşitli paydaşları birleştirir ve daha geniş destinasyonlar oluşturmak üzere kümelenebilir ve ağ 
oluşturabilirler. Destinasyonlar, tüm ülke ölçeğinde olabileceği gibi bir bölge, ada, köy, 
kasaba ve hatta müstakil bir merkez gibi herhangi bir ölçekte olabilirler.  

 

Erişilebilir Turizm: 
 2013 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Programının teması “Erişilebilir Turizm 
(Accessible Tourism)” olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede, fiziksel kısıtlamaları, 
dezavantajları ve yaşları gözetilmeksizin tüm turistler için erişilebilir/ulaşılabilir olan ve 
düşük turist yoğunluğuna sahip destinasyonların seçilmesi amaçlanmaktadır. Başvuru 
sahiplerinin önerecekleri destinasyonların aşağıdaki şartlara haiz olduklarını belgelemeleri ve 
beyan etmeleri gerekmektedir:  

1. Öneri destinasyon, yoğun turizm faaliyetlerine sahip olmamalıdır ve bölgeye gelen 
ziyaretçi sayısı ülke ortalamasına kıyasla düşük ya da çok düşük olmalıdır.  
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2. Öneri destinasyonun erişilebilirliğe ilişkin (engelli, yaşlı ve benzeri dezavantajlı gruplar 
da dahil olmak üzere herkesin turizm destinasyonuna ve destinasyondaki hizmetlere 
erişimine ilişkin) çalışmalarının en az iki yıldan beri uygulanıyor olması 
gerekmektedir. 

3. Öneri destinasyon, sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde 
kendi turizm arzını yönetebilmelidir. 

 

6. BAŞVURU DOSYASININ İÇERİĞİ 
 

Başvuru dosyası aşağıdaki belgeleri içermelidir: 
§ Dilekçe (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı, Proje Koordinasyon Merkezine hitaben yazılmış) 

§ Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş Başvuru Formu, 

§ Başvuru Formunun tek bir elektronik dosya olarak kaydedildiği CD/DVD (matbu formla 
arasında fark olmaksızın) 

§ Başvuru sahibi kuruluşun ve varsa ortakların tüzel kişiliğe haiz olduğunu gösterir belge 
(Kamu Kurumları Hariç), 

§ Ekte sunulacak diğer belgeler. 
 

 

7. BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI 
 
Başvuru formu iki ana bölümden oluşmaktadır; 

I. Başvuru sahibi ve ortaklarına ait bilgiler 
II. Öneri destinasyona ait bilgiler 

 

Her iki bölümde istenen bilgiler başvuru formunda verilen tablolar kullanılarak tam olarak 
doldurulmalı, diğer destekleyici belgeler ise başvuru formuna eklenmiş olarak başvuru 
dosyasında teslim edilmelidir. 

  

7.1. Başvuru Sahibi ve Ortaklarına Ait Bilgiler 
 
Kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen tüzel kişiliğe haiz kuruluşların başvurusu uygundur. 
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da diğer kuruluşlarla ortak hazırlayacakları başvuru dosyası 
ile başvuruda bulunabilirler.  

§ Yerel yönetimler (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Köy İdareleri gibi) veya 
§ İlgili yerel yönetimin uygun görüşü ile birlikler, odalar, vakıflar, dernekler, üniversiteler, 

kalkınma ajansları ve benzeri kurum ve kuruluşlar 
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tarafından hazırlanacak teklifler uygun kabul edilecek olup, gerçek kişilerin başvuruları kabul 
edilmeyecektir. Her bir başvuru sahibi (ve varsa ortakları) yalnızca bir teklif sunabilir. 

 

Yerel ortakların katılım düzeyinin önemli olduğu ve başvuruların değerlendirilmesi 
aşamasında bunun dikkate alınacağı hususları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 
Başvuru sahibine ilişkin bilgiler için Başvuru Formu Tablo 1 eksiksiz olarak doldurulacaktır. 
Bu tablo, Başvuru Sahibi Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi tarafından imzalanacaktır. 
(Başvuru Dosyasında orijinal imzalı belge bulunmalıdır.) 

 
Bu bölümde belirtilecek olan irtibat kişisi, tekliflerin değerlendirme sürecinde ve sonrasında 
Kültür ve Turizm Bakanlığının (bundan sonra Bakanlık olarak anılacaktır) irtibat kurabileceği 
bir kişi olmalıdır. Teklif dosyası Bakanlığa ulaştıktan sonra belirtilen irtibat kişisine ilişkin 
bilgilerde bir değişiklik olması halinde yeni bilgilerin aşağıda irtibat bilgileri verilen yardım 
masasına en kısa zamanda bildirilmesi gerekmektedir. 

 

Eğer var ise her bir ortağa ilişkin bilgiler için Başvuru Formu Tablo 1.1 eksiksiz olarak 
doldurulacaktır. Ortakların sayısına göre bu tablo gereken sayıda çoğaltılarak kullanılacaktır. 
Ortak(lar)ın; öneri destinasyonda gerçekleştirilen erişilebilir turizm faaliyetlerinin 
yürütülmesinde katkı sağlayıcı veya düzenleyici konumda olan kuruluşlar olmaları 
gerekmektedir. Ayrıca, teklif dosyasının hazırlanmasında etkin rol almış olmalıdırlar. 

 

7.2. Öneri Destinasyona Ait Bilgiler 

 
Bu bölümde, Başvuru Formu Tablo 2’de bulunan başlıklara ilişkin bilgiler doldurulacaktır. 
İstenen bilgiler aşağıdaki açıklamalara göre açık ve anlaşılır bir şekilde doldurulmalıdır. 

Bu bölüm toplam 10 sayfayı geçmeyecektir. 

 

1. Öneri Destinasyonun Uygunluğu 

Öneri destinasyonun yarışma şartlarına sahip olduğuna ilişkin tanıtıcı genel bilgi verilmelidir. 
Bu bölümün en az aşağıdaki bilgileri içermesi beklenmektedir: 

§ Destinasyonda gerçekleştirilen turizm faaliyetleri hakkında detaylı bilgi 

§ Destinasyonun geliştirilebilir turizm potansiyeline ilişkin tanıtıcı bilgi 
§ Destinasyonda engelliler, yaşlılar, çocuklar ve çocuklu aileler dahil herkes için 

erişilebilirliğin sağlandığına ilişkin genel bilgi 
§ Başvuru sahibi ve varsa ortaklarının destinasyonun tanıtımına ve turizm yönünden 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgi 
§ Yerel sahiplenmeye ve işbirliğine ilişkin bilgi 
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2. Destinasyona İlişkin Özellikler 

Destinasyonu tanıtıcı genel bilgi bu bölümde verilmelidir. Destinasyona ait özellikler 
belirtilirken aşağıda verilmiş olan maddelerin de göz önüne alınması beklenmektedir. 
§ En az iki yıl süreli erişilebilir turizme yönelik çalışmalar [Destinasyonda engelliler, 

yaşlılar, çocuklar ve çocuklu aileler dâhil herkes için erişilebilirliğin sağlanmasına 
yönelik çalışmalar (yaya geçitleri, kaldırımlar, toplu taşım araçları, otoparklar, binalar, 
oyun parkları ve benzeri yapıların uygunluğu)] 

§ Destinasyona ulaşım imkânları (kara, hava, deniz) 

§ Oto parklar, kamp alanları 
§ Çevre düzenlemesi 

§ Bilgilendirici ve yönlendirici işaret ve levhalar 
§ Destinasyondaki turizm organizasyonları 

§ Altyapı 
§ Güvenlik 

§ Konaklama tesisleri (sayı ve çeşitleri ile yatak kapasiteleri) 
§ Yeme-içme tesisleri  

§ Yerel ürünler ve bunların satış yerleri 

§ Müzeler, sergi ve gösteri mekânları ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma olanağı 

§ Tarihi alanların varlığı ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma olanağı 
§ Diğer doğal ve kültürel değerlerin varlığı ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma 

olanağı 
§ Festivaller, şenlikler ve benzeri kültürel faaliyetler ve bunlara erişme/ulaşma ve 

yararlanma olanağı 
§ Destinasyonun ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik medya araçlarının varlığı (yerel 

gazete, web sayfası ve benzeri) 
§ Rehberlik hizmetleri, turizm danışma büroları ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma 

olanağı 
§ Sağlık hizmetleri ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma olanağı 

§ Halkın turizme yaklaşımı, hizmet kalitesi, kalifiye eleman varlığı 
§ Atık yönetimi 
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3. Sürdürülebilirlik 

Öneri destinasyon, turizm arzını sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak 
şekilde yönetiyor olmalıdır. Destinasyon yönetiminden sorumlu olan idare ile destinasyon ve 
çevresinde turizm faaliyetlerinde yer alan paydaşlar arasındaki işbirliği önem arz etmektedir. Bu 
bölümün en az aşağıdaki bilgileri içermesi beklenmektedir: 
§ Sürdürülebilir turizm gelişimine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi (yönetim planı, 

fiziksel gelişim planı ve benzeri) 
§ Destinasyonda ziyaretçilerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve gerekli alt ve üst yapı 

hizmetlerinin geliştirilmesi 
§ Destinasyonda sürdürülen turizm faaliyetlerinin özel niteliklerinin etkin ve özgün bir 

şekilde tanıtılması 
§ Destinasyonda turizm ürünlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi 

§ Destinasyonda sürdürülebilir turizm geliştirilmesi ile ilgili yerel halka yönelik eğitim 
faaliyetlerinin geliştirilmesi 

§ Yerel halkın yaşam kalitesinin korunması ve öneri destinasyonda turizm faaliyetlerinin 
geliştirilmesinin yerel ekonomiye katkısının tespit edilmesi 

 

Ekte Sunulacak Belgelerin Listesi 
§ Yukarıda sahip olunduğu beyan edilen değerleri destekleyen ve destinasyonu tanıtıcı 

yazılı, işitsel ve görsel örnek materyaller (fotoğraf, video, yayın, web sitesi, harita, 
broşür, afiş, poster, medya haberleri ve benzeri) sunulmalıdır. 

§ Aday destinasyon; fiziksel kısıtlamalar, engellilik ya da yaştan bağımsız olarak 
erişilebilir turizme ilişkin çalışmaları ve ilgili düzenlemeleri en az iki yıldır sunuyor 
olmalıdır. Bu husus ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yazılı olarak 
beyan edilmelidir. 

 

 
8. UYGUNLUK KRİTERLERİ 

 
Başvuru sahipleri tarafından verilen ve aşağıdaki özellikleri taşıyan başvurular 
değerlendirmeye alınacaktır. 
§ Üç kopya olarak sunulan (eksiksiz hazırlanan bir asıl ve iki fotokopi) ve resmi başvuru 

yazısı ile usulüne uygun olarak doldurulmuş ve istenen orijinal imzaları taşıyan 
başvurular kabul edilecektir. 

§ Başvuru dosyası; başvuru sahibinin dilekçesi ve başvuru formunda belirtilen diğer tüm 
dokümanlar ile birlikte postalanmalıdır veya elden teslim edilmelidir. 

§ El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
§ Faks ve elektronik posta ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

§ Başvuruların gönderilmesi için son tarih 15.03.2013 Cuma günü saat 17:00’dir. 
Bu tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. 
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9. SEÇİM KRİTERLERİ 
 

Yarışma seçim sürecinde aday destinasyonlar, genel uygunluk kriterlerini takiben özel seçim 
kriterlerine göre değerlendirilecektir. , 
Uygun başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki özel seçim kriterleri temel alınacaktır. 

 

Özel Seçim Kriterleri ve Anahtar Öğeler 

1. Öneri Destinasyonun Uygunluğu 

2. Destinasyona İlişkin Özellikler 

3. Sürdürülebilirlik 

4. Projenin Etki ve Görünürlüğü 

5. Destinasyonun Sunumunun Niteliği  

 

Aşağıdaki sebeplerden herhangi birinin varlığı durumunda teklif değerlendirme dışı 
kalacaktır: 
§ Başvuru dosyasının son başvuru tarihinden sonra yollanması, 

§ Uygun başvuru formu kullanılmaması, 

§ Başvuru formunun uygun doldurulmaması, 
§ Başvuru dosyasının eksik olması, 

§ Gerekli imzaların olmaması ya da teklif dosyasında orijinal imzalı kopyanın 
gönderilmemesi, 

§ Dilekçe ile başvurulmaması, 
§ Başvurunun gerçek kişi tarafından yapılması. 

 

 

9. BAŞVURULARIN TESLİMİ 
 

Sadece uygun formu kullanan, usulüne uygun olarak doldurulmuş, tarihli, 3 kopya halinde 
(bir orijinal belge ve iki kopya olmak üzere), başvuran tüzel kişilik adına imza atmaya yetkili 
bir kişi tarafından imzalanmış başvurular kabul edilecektir. 
Gerekli tüm belgeleri içermeyen ve/veya belirlenmiş son teslim tarihine kadar gönderilmeyen 
başvurular dikkate alınmayacaktır. 
 

Başvuruların gönderimi için son tarih 15.03.2013 Cuma günü saat 17:00’dir. 
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Başvuru dosyası kapalı bir zarf (mühürlü zarf) içerisinde, dilekçenin bir kopyası zarfın 
üstüne görünür bir şekilde zımbalanmak suretiyle gönderilmelidir.  

 

 

Zarf üzerinde; 
§ Teklif çağrısının başlığı olarak; 

AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR PROJESİ 

2013 YILI ULUSAL DESTİNASYON BELİRLEME YARIŞMASI 
 

§ Başvuru sahibinin tam adı ve adresi, 

 

§ “AÇILIŞ TOPLANTISINDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” 
ibareleri yer almalıdır. 

 
 

Teklif dosyası; 

• posta ile, (posta damgası tarihi 15.03.2013 tarihini geçmemiş olmak kaydıyla) 

• bir kurye servisinin personeli ile,(kurye şirketinin alındı makbuzu tarihi 15.03.2013 
tarihini geçmemiş olmak kaydıyla)  

• elden, (Bakanlık Genel Evrak girişi 15.03.2013 tarihi saat 17:00’yi geçmemiş olmak 
kaydıyla) 

aşağıda bilgileri verilmiş adrese teslim edilebilir: 
 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı  

Proje Koordinasyon Merkezi, Oda No: 108 

İsmet İnönü Bulvarı No:5 
06100     Emek / ANKARA 

 

Başka yollarla (örneğin faks veya e-posta) ya da başka adreslere teslim edilen 
başvurular kabul edilmeyecektir. 
 

Başvuru sahipleri, başvurularının teslim alındığına dair e-posta yoluyla bilgilendirileceklerdir. 
Eğer iki hafta içerisinde başvurunun teslim alındığına dair bilgi ulaşmazsa yardım masasıyla 
iletişime geçilmelidir. 
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10. YARDIM MASASI 
 

Başvuru sahipleri, ihtiyaç duyduklarında Bakanlığımızda kurulmuş yardım masasına e-posta 
aracılığıyla veya yazılı olarak ulaşabileceklerdir. 
 

 

Yardım Masası İletişim Bilgileri 

 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 
Proje Koordinasyon Merkezi, Oda No: 108 

İsmet İnönü Bulvarı No:5 

06100     Emek / ANKARA 

 
Telefon : (312) 212 83 00/2104 

                          (312) 212 83 69  

e-posta  : eden@kulturturizm.gov.tr 

Web sitesi : http://eden.kulturturizm.gov.tr 
 

 

mailto:eden@kulturturizm.gov.tr
http://eden.kulturturizm.gov.tr/

