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1. GİRİŞ 

 

Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN- 

European Destinations of Excellence) ile Avrupa turist destinasyonlarının ortak/farklı 

özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel 

sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda; 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından her yıl farklı bir tema 

doğrultusunda, projeye başvuran ülkelerin ulusal turizm otoriteleri ile işbirliği içinde 

“Avrupalı Seçkin Destinasyonlar” yarışması düzenlenmekte, sürdürülebilir turizm anlayışını 

benimseyen ve gelişim gösterme potansiyeli yüksek destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve 

iletişim ağına dahil edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından seçilen ve EDEN ağına dahil 

olan destinasyonlar için tanıtım filmleri hazırlanmakta, ödül töreni düzenlenmekte ve basın, 

internet ve sosyal medya araçları ile tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir.  

 

2008 yılından itibaren Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi ülkemizde Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca  yürütülmektedir. 2008 yılında “Turizm ve Somut Olmayan Kültürel Miras” 

teması ile Edirne (Kırkpınar Festivali); 2009 yılında “ Korunan Alanlar” teması ile 

Kuyucuk (Yaban Hayatı Geliştirme Sahası)/ Kars; 2010 yılında “Suya Bağlı Turizm” 

teması kapsamında Bitlis (Nemrut Krater Gölü); 2011 yılında “Turizm ve Fiziksel 

Mekânların İyileştirilmesi” teması ile Hamamönü /Ankara; 2013 yılında “Erişilebilir 

Turizm” teması ile Taraklı/Sakarya, EDEN ödülünü kazanarak Avrupalı Seçkin 

Destinasyonlar ağına dâhil olmuştur. 2012 ve 2014 yıllarında ise ulusal destinasyon seçme 

yarışması düzenlenmemiş, tanıtım ve farkındalık yaratma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.  

 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi 2015 yılı teması “Turizm ve Yerel Gastronomi
1
” 

olarak belirlenmiştir.  

 

Türkiye ulusal destinasyonu, başvuran adaylar arasından, Bakanlığımızda oluşturulan 

Komisyonlar marifeti ile ilan edilen kriterler çerçevesinde seçilecek olup, kazanan 

destinasyon hem Ankara’da düzenlenecek törende, hem de Avrupa Komisyonu tarafından 

Brüksel’de düzenlenecek törende ödül alacaktır.  

 

 

 

                                                 
1
 Gastronomi; Türk Dil Kurumu tarafından , “Yemeği iyi yeme merakı” ve  “Sağlığa uygun, iyi düzenlenmiş, 

hoş ve lezzetli mutfak, yemek düzeni ve sistemi” olarak tanımlanmıştır. 
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2. EDEN PROJESİNİN AMAÇLARI 

 

Projenin Avrupa boyutunda genel amaçları aşağıdaki şekildedir:  

 

 Avrupa turist destinasyonlarının (özellikle az bilinen) 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, 

 Destinasyonlar arası ağ kurulmasını teşvik etmek, 

 Diğer destinasyonları, sürdürülebilir turizm gelişim modeline uyum sağlamaya yönelik 

olarak teşvik etmek. 

 Avrupa Birliğinin çok kültürlü niteliğine katkıda bulunmak 

 Ödül töreni ve tanıtım faaliyetleri ile EDEN markasına dikkat çekmek 

 

3. ULUSAL YARIŞMANIN AMAÇLARI  

 

Kültürlerin önemli bir parçası olan gastronomi, toplumların yaşanmışlıkları, coğrafi faktörler, 

bitki örtüsü ve iklimlerinin onlara sunduğu imkânlarla gelişmekte ve toplumların geçmişlerine 

ışık tutmaktadır. Eskiden insanlar seyahat ettikleri yerlerde alışkın oldukları tatları ararken, 

zamanla farklı tatları denemeye başlamıştır, bu durum günümüzde bu farklı tatları denemek 

amacıyla seyahat etme halini almış ve Gastronomi Turizmi kavramı giderek yaygınlaşmıştır.  

Ülkemiz de bu açıdan yerel mutfak kültürünü ve yöresel yemeklerini kullanarak yerel kimlik 

yaratan oldukça zengin bir kaynağa sahiptir. Bu yarışma, yerel gastronominin tanıtım ve 

pazarlama açısından önemine ilişkin farkındalığı artıracaktır. 

 

Bu yarışma ile 2015 yılı Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında, turizm arzını 

oluştururken gastronomi ve yerel lezzetlerine vurgu yapan bir ulusal destinasyon ve dört 

finalist destinasyon seçilecektir. Yarışmanın özel amaçları; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 

kapsamında, sürdürülebilir turizm yaklaşımı çerçevesinde turizmin çeşitlendirilmesi ve turizm 

sezonunun bütün yıla yayılması politikası doğrultusunda aşağıdaki şekildedir:  

 

  “Turizm ve Yerel Gastronomi” temasına uygun ulusal bir destinasyon ve dört 

finalist seçmek, 

 Alternatif turizm türlerinin ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük edecek 

destinasyonları belirlemek, 

 Sürdürülebilir turizm gelişim modellerini benimseyen destinasyonları desteklemek, 

 Turist akışı az olan destinasyonların yeni turizm önerileri geliştirmelerine yardımcı 

olmak,  
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 Turist akışını bu destinasyonlara yönelterek bu destinasyonları ziyaret eden turist 

sayısını artırmak, 

 Ülkemizin kültürel kimliğini, çeşitliliğini ve zenginliğini ortaya koymaktır. 

 

 

4. ÖDÜL 

 

2015 yılında seçilen ulusal destinasyon için hazırlanacak tanıtıcı dosya Avrupa Komisyonuna 

sunulacaktır. Avrupa Komisyonu tarafından da uygun bulunması halinde, kazanan 

destinasyon için tanıtım filmleri hazırlanarak Avrupa çapında yayımlanması sağlanacaktır.  

Ulusal destinasyon EDEN ağına dahil edilecek, önce Ankara’da daha sonra ise Brüksel’de 

düzenlenecek ödül törenlerinde destinasyonların temsilcilerine “Avrupalı Seçkin Destinasyon 

Ödülü” takdim edilecektir. Ödül töreni esnasında gerçekleşmesi planlanan EDEN sergisinde 

ve EDEN internet sitesinde www.edenineurope.eu tanıtımı yapılacaktır. 

 

 

5. KİMLER NASIL BAŞVURABİLİR  

 

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. Başvuru dosyası başvuru formu ve eklerinden oluşacaktır. 

Başvuru formu “Başvuru Sahibi Ve Ortaklarına Ait Bilgiler” ile “Öneri Destinasyona Ait 

Bilgiler” olmak üzere iki ana bölümden oluşmaktadır. Her iki bölümde istenen bilgiler 

başvuru formundaki tablolarda verilen açıklamalara uygun olarak doldurulmalı, diğer 

destekleyici belgeler ise başvuru formuna eklenmiş olarak başvuru dosyasında teslim 

edilmelidir. 

Yerel yönetimler (Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler, Köy İdareleri gibi), birlikler, 

odalar, vakıflar, dernekler, üniversiteler, kalkınma ajansları ve benzeri kurum ve kuruluşlar 

tarafından yapılan başvurular uygun kabul edilecek olup, gerçek kişilerin başvuruları kabul 

edilmeyecektir. Her bir başvuru sahibi (ve varsa ortakları) yalnızca bir destinasyon sunabilir. 

Yerel ortakların katılım düzeyinin önemli olduğu ve başvuruların değerlendirilmesi 

aşamasında bunun dikkate alınacağı hususları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Başvuru sahipleri tarafından eksiksiz olarak hazırlanarak teslim edilen başvurular 

uygun kabul edilerek değerlendirmeye alınacaktır. Başvuruda aşağıdaki hususların 

gözetilmesi gerekmektedir:  

 Üç kopya olarak sunulan (eksiksiz hazırlanan bir asıl ve iki kopya) ve resmi başvuru 

yazısı ile usulüne uygun olarak doldurulmuş ve istenen orijinal imzaları taşıyan 

http://www.edenineurope.eu/
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başvurular kabul edilecektir. Başvuru, başvuru sahibi kuruluşun dilekçesi ve başvuru 

formunda belirtilen diğer tüm dokümanlar ile birlikte teslim edilmelidir. 

 El yazısı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Faks ve elektronik posta ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir. 

 Başvuruların gönderilmesi için son tarih 14.08.2015 günü saat 17:00’dir. Bu 

tarihten sonra gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır 

 

6. UYGUN DESTİNASYONLAR 

 

Öneri destinasyon; 

 Yoğun turizm akışına sahip olmamalı, ziyaretçi sayısı ülke ortalamasına kıyasla düşük 

olmalıdır.  

 Sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde, yerel yönetimler,  

sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer paydaşlar birlikte hareket ederek turizm arzını 

yönetebilmelidir.  

 Yöreye özgü bir gastronomi kültürüne sahip olmalıdır. Bu çerçevede; gelenekselleşmiş 

ve farklı paydaşlarca desteklenen gastronomi festivalleri, yarışmalar, yerel mutfak 

kültürünü yansıtan müzeler, ziyaret ve eğitim mekanları ve bu kültürü 

korumak/geliştirmek için geliştirilmiş platformlara, kurum ve kuruluşlara, destekleyici 

tedbirlere sahip olmalıdır. 

 

7. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİM SÜRECİ 

 

Tüm başvuruların uygunluğu sınanacak ve üyeleri Bakanlık tarafından belirlenen iki ayrı 

Komite tarafından seçim kriterleri temel alınarak değerlendirilecektir. 

Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan 5 (beş) finalist destinasyona saha ziyareti 

gerçekleştirilecek, sahip oldukları nitelikler yerinde incelenecek ve destinasyon hakkında 

daha fazla bilgi toplanarak ulusal destinasyon seçilecektir. Tüm finalist destinasyonların 

başvuru sahiplerinden, ek bilgi ve belge sağlamaları istenebilir. Hiçbir başvuru dosyası, seçim 

süreci sonunda başvuru sahibine iade edilmeyecektir. 
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8. SEÇİM KRİTERLERİ 

 

Ulusal seçim sürecinde tüm aday destinasyonlar, uygunluk kriterlerine göre değerlendirilecek, 

uygun bulunanlar aşağıda belirtilen seçim kriterlerine göre puanlanacaktır 

 

Seçim Kriterleri ve Anahtar Öğeler 
Azami 

Puan 

1. Öneri Destinasyonun Uygunluğu 40 

2. Destinasyona İlişkin Özellikler 20 

3. Sürdürülebilirlik 20 

4. Başvuru Dosyasının Niteliği 20 

Toplam Puan 100 

 

 

9. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI 

 

Aşağıdaki sebeplerden herhangi birinin varlığı durumunda başvuru değerlendirme dışı 

kalacaktır: 

 Başvuru dosyasının son başvuru tarihinden sonra gönderilmesi, 

 Uygun başvuru formu kullanılmaması, 

 Başvuru formunun uygun doldurulmaması, 

 Başvuru dosyasının eksik olması, 

 Gerekli imzaların olmaması ya da başvuru dosyasında orijinal imzalı kopyanın 

gönderilmemesi, 

 Dilekçe ile başvurulmaması, 

 Başvurunun gerçek kişi tarafından yapılması. 
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10.  BAŞVURU DOSYASININ İÇERİĞİ 

 

Başvuru dosyası aşağıdaki belgeleri içermelidir: 

 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığına 

hitaben yazılmış üst yazı, 

 Eksiksiz bir şekilde doldurulmuş Başvuru Formu, 

 Başvuru Formunun tek bir elektronik dosya olarak kaydedildiği CD/DVD (basılı form ile 

arasında fark olmaksızın) 

 Başvuru sahibi kuruluşun ve varsa ortakların tüzel kişiliğe haiz olduğunu gösterir belge 

(Kamu Kurumları Hariç), 

 Ekte sunulacak diğer belgeler (tanıtıcı basılı ve elektronik belge ve malzemeler). 

 

11. BAŞVURU DOSYASININ TESLİMİ 

 

Başvuru dosyası; 

 Posta ile (posta damgası tarihi 14.08.2015 tarihini geçmemiş olmak kaydıyla) 

 Kurye servisi ile(kurye şirketinin alındı makbuzu tarihi 14.08.2015 tarihini geçmemiş 

olmak kaydıyla)  

 Elden, (Bakanlık Genel Evrak girişi 14.08.2015 tarihi saat 17.00’yi geçmemiş olmak 

kaydıyla) 

aşağıda belirtilen adrese gönderilecektir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

         Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

       İsmet İnönü Bulvarı No:5 Oda No: A12/A14 

                      06100 Emek / ANKARA 
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Başvuru dosyası kapalı olarak, üst yazının bir kopyası paketin üstüne görünür bir şekilde 

yapıştırılarak/zımbalanarak gönderilmelidir.  

Paket üzerine başvuru sahibinin adı ve adresi yazılmalı ayrıca aşağıda belirtilen ibareler yer 

almalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

Başka yollarla (örneğin faks veya e-posta) ya da farklı adrese 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 aşağıda iletişim 

bilgileri verilen yardım masasıyla iletişime geçilmelidir. 

 

12. YARDIM MASASI  

 

 Başvuru sahipleri ihtiyaç duyduklarında eden@kulturturizm.gov.tr adresine e-posta 

ileterek bilgi alabileceklerdir. 

 

 Her türlü ek bilgi http://eden.kulturturizm.gov.tr internet sitesinde yayınlanacaktır. 

 

Telefon : (312) 212 83 00 / 2014-2015 

                        

EDEN 2015 

AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR PROJESİ 

TURİZM VE YEREL GASTRONOMİ 

 

“AÇILIŞ TOPLANTISINDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” 

 

mailto:eden@kulturturizm.gov.tr
http://eden.kulturturizm.gov.tr/
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EDEN 2015 

 AVRUPALI SEÇKİN DESTİNASYONLAR YARIŞMASI  

(European Destinations of Excellence)  

 

 

TURİZM ve YEREL GASTRONOMİ 
 

 

2015 YILI ULUSAL DESTİNASYON BELİRLEME 

 TEKLİF ÇAĞRISI 

 

 BAŞVURU FORMU 
 

 

 

 

 

Destinasyonun adı:  

Başvuru Sahibinin adı:  

 

 

 

UYARI 

Lütfen bu formu doldurmadan önce başvuru rehberini dikkatlice okuyunuz. 

Herhangi bir bilgi veya belgenin eksik olması durumunda daha sonra ekleme 

yapılamayacaktır. 

Formda gri renk ile vurgulanmış metinler silinerek 

istenilen bilgiler girilmelidir. 
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TABLO 1.  Başvuru Sahibine Ait Bilgiler 

 

Başvuru Sahibi Kuruluşun Adı 
 

 

Kısaltması (var ise)
 

 

İrtibat Kişisi 

Bu bölümde belirtilecek olan irtibat kişisi, başvuruların değerlendirme sürecinde ve sonrasında 

irtibat kurulabilecek bir kişi olmalıdır. Başvuru 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. 

Adı   

Soyadı  

Görevi  

Adres  

  

İlçe/İl  

Telefon numarası    

E-posta adresi  

 

Başvuru Sahibi Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi
 

Adı   

Soyadı  

Görevi  

Telefon numarası  

E- posta adresi  

 

Başvuru sahibi kuruluşun sorumlu kişisi olarak imzalamış olduğum; bu başvuruda sunulan 

bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. 

KURUM DAMGASI VEYA 

KAŞESİ 

 

İMZA TARİHİ  

İMZA Bu tablo, Başvuru Sahibi Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi 

tarafından imzalanacaktır. Başvuru Dosyasında orijinal imzalı 

belge teslim edilmelidir. 
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TABLO 1.1.  Ortaklara Ait Bilgiler 

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 gastronomi faaliyetlerinin yürütülmesinde katkı 

sağlayıcı veya düzenleyici konumda olan kuruluşlar olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvuru 

dosyasının hazırlanmasında etkin rol almış olmalıdırlar. 

Ortak Kuruluşun Adı 
 

 

Kısaltması (var ise)
 

 

İrtibat Kişisi
 

Adı   

Soyadı  

Kuruluş  

Görevi  

Adres  

  

İlçe/İl  

Telefon numarası    

E-posta adresi  

Teklifin 

hazırlanmasındaki 

rolü ve katılımı 

 

 

Proje ortak kuruluşunun sorumlu kişisi olarak imzalamış olduğum; bu başvuruda sunulan 

bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. 

KURUM DAMGASI VEYA 

KAŞESİ 

 

 

 

İMZA TARİHİ  

İMZA  

Bu tablo, Kuruluşu Temsil Eden Yetkili Kişi tarafından 

imzalanacaktır. Başvuru Dosyasında orijinal imzalı belge 

teslim edilmelidir. 
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TABLO 2.  ÖNERİ DESTİNASYONA AİT BİLGİLER 

Başvuru Formu aşağıdaki açıklamalara göre açık ve anlaşılır bir şekilde (toplam 10 sayfayı 

geçmemeli) doldurulmalıdır. Ayrıca, bu bölümde verilen bilgileri özetleyen İngilizce metin yarım 

sayfayı geçmeyecek şekilde eklenmelidir.  

1. Öneri Destinasyonun Uygunluğu (Azami 40 Puan)
 

Öneri destinasyonun yarışmanın önceliklerine uygun olduğunu destekleyecek nitelikte detaylı ve 

açıklayıcı bilgi verilmelidir. Bu bölümün en az aşağıdaki bilgileri içermesi beklenmektedir: 

 

 Destinasyonun sahip olduğu tüm yerel gastronomi değerlerine ilişkin genel bilgi 

Yöreye özgü malzemeler kullanılarak yapılan geleneksel yemekler; yerel ürünlerin ve ilgili 

faaliyetlerin sürdürülebilirliği; geleneksel mutfak uygulamaları, özgün pişirme metotları, 

geleneksel yiyecek pazarları, eğitim kurumları, yerel mutfağın tanıtımına yönelik faaliyetler, 

yerel mutfak kültürü ürünlerine erişim; coğrafi işaret belgesi almış ya da başvuru aşamasında 

olan gıda ürünleri, vb. 

 

 Destinasyonda gerçekleştirilen gastronomi turizmi faaliyetleri hakkında detaylı bilgi 

İl/ilçe bazında gerçekleşen yerel gastronomi değerlerine ve ürünlerine dayalı ulusal ve 

uluslararası düzeyde festival, şenlik, kongre, çalıştaylar,  katılım sağlanan fuarlar 

 Gastronomi temalı müzeler, ziyaret ve deneyim amaçlı mekânlar, kültür merkezleri vb. 

 Yerel gastronomi/yemek kültürü üzerine faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, ilgili 

diğer kurumlar, yaygın ve örgün eğitim kurumları, gastronomiye ağırlık veren 

yükseköğretim kurumları hakkında bilgi 

 Destinasyonun geliştirilebilir turizm potansiyeline ilişkin tanıtıcı bilgi 

 Başvuru sahibi ve varsa ortaklarının destinasyonun tanıtımına ve turizm yönünden 

geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine, projelerine ilişkin bilgi 

 Yerel sahiplenmeye ve işbirliğine ilişkin bilgi 

 Yerel mutfak kültürünün turizm arzı/stratejisine entegrasyonu 

  Bu bölümde verilen bilgileri özetleyen İngilizce metin (yarım sayfayı geçmeyecek) 

 

 

 

 

. 
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2. Destinasyona İlişkin Genel Özellikler (Azami 20 Puan)
 

Destinasyona ilişkin tanıtıcı genel bilgi bu bölümde verilmelidir. Destinasyona ait özellikler 

belirtilirken aşağıda verilmiş olan maddelerin de göz önüne alınması beklenmektedir. 

 Destinasyona ulaşım imkânları (kara, hava, deniz) 

 Destinasyondaki turizm organizasyonları, faaliyetleri 

 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 

 Diğer tarihi, kültürel ve doğal değerlerin varlığı ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma 

olanağı 

 Diğer festivaller, şenlikler ve benzeri kültürel faaliyetler ve bunlara erişme/ulaşma ve 

yararlanma olanağı 

 Destinasyonun ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik araçlar (dergi, gazete, internet 

sayfası, farklı dillerde yayınlar, vb.) 

 Rehberlik hizmetleri, turizm danışma büroları ve bunlara erişme/ulaşma ve yararlanma 

olanağı 
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3. Sürdürülebilirlik (Azami 20 Puan)
 

Öneri destinasyon, turizm arzını sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde 

yönetiyor olmalıdır. Destinasyonun yönetiminden sorumlu  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 ziyaretçilerin 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 katkısı 
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4. Başvuru Dosyasının Niteliği (Ekte Sunulan Belgelerin Listesi ) (Azami 20 Puan) 

 

Ekte sunulan ve yukarıda sahip olunduğu beyan edilen değerleri destekleyen ve destinasyonu 

tanıtıcı mümkünse yabancı dilde örnekleri de sunulan yazılı, işitsel ve görsel örnek materyal 

(fotoğraf, video, basılı yayın, harita, broşür, afiş, katalog, poster, medya haberleri vb.) 

numaralandırılarak listelenmelidir. 
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Kontrol Listesi 

 

 

Başvurunuzun doğru değerlendirilebilmesi için Başvuru Formunun dikkatli ve mümkün 

olduğunca açık bir şekilde doldurulmasına ve dosyanın düzenli bir şekilde hazırlanarak 

gönderilmesine lütfen dikkat ediniz. 

Başvurunuzu göndermeden önce aşağıdaki hususları kontrol ediniz: 

  

 

 

 Başvuru dosyasına üst yazı eklendi mi? 

 Başvuru formu eksiksiz olarak, elektronik ortamda dolduruldu mu? 

 Başvuru sahibinin ve varsa ortakların beyanları imzalandı mı? 

 Tüm belgelerin bir aslı ve 2 kopyası başvuru dosyasına eklendi mi?  

 Başvuru sahibi kuruluşun ve varsa ortaklarının tüzel kişiliğe haiz olduğunu gösterir 

belge eklendi mi? (Kamu Kurumları Hariç) 

 Başvuru Formu tek bir elektronik dosya olarak CD/DVD ortamına matbu versiyon ile 

arasında herhangi bir fark olmaksızın kaydedilerek teklif dosyasına eklendi mi? 

 

 

 

 


