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Eğitim Programı

Eğitim programı ve başvuru için ihtiyaç
duyulan tüm belgeler için linkler:

https://ec.europa.eu/growth
/sectors/tourism/eden/apply
_en
https://eden2022.dryfta.com/a
ttendees-authors-registration

EDEN 2022 “Sürdürülebilir Turizm Öncüsü” teması altında bir destinasyon seçilecek!

1.EDEN Girişimi Hakkında Genel Bilgiler (1/2)
Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları Ödülleri 2007 yılından bu
güne dek devam etmektedir. EDEN Girişimi ile sürdürülebilir
turizm destinasyonlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
2022 yılı ve ilerleyen dönemler için odak noktası sürdürülebilir
turizmdir. EDEN Girişimi ile belirlenecek olan turizm destinasyonu
sürdürülebilir turizm alanında hayata geçirdiği uygulamalarla
EDEN kazananı olarak ilan edilmesinin yanı sıra uygulamaları ile
de tanıtılacaktır.
AB Yeşil Mutabakatı ile iklim dostu ve döngüsel ekonomi odaklı
yaklaşımların turizm sektörünü 2050 yılına kadar büyük ölçüde
etkileyeceği ve değiştireceği öngörülmektedir. Ekosistemlerin
turizm destinasyonlarının yönetimi dahil, operasyon şekillerini
değiştirerek turistler için daha sürdürülebilir ve kalite odaklı
turizm tecrübesi yaşatmaya odaklanması gerekecektir.

https://turismosustentavel.blog.br/2018/09/29/princ
iples-of-sustainable-tourism-and-sustainabledevelopment-goals/

1.EDEN Girişimi Hakkında Genel Bilgiler (2/2)
Yeşil Mutabakat amaçları ile uyumlu olarak EDEN Girişimi amaçları;
• Nispeten küçük AB destinasyonlarında sürdürülebilir turizm ve yeşil
dönüşüm uygulamalarını ve başarı örneklerini gösterebilmek,

“Sürdürülebilir turizmde öncü
destinasyonlar… “

• Sürdürülebilir turizmin gelişmesini desteklemek ve destinasyonların
ekonomilerine, çevreye ve insanlara katkıda
• Katılan destinasyonlar arasında iyi uygulama örneklerinin,
işbirliklerinin gelişmesine yönelik bir çerçeve oluşturmak,
AB üye ülkeleri ve COSME katılımcısı ülkelerde nüfusu 25.000 ile 100.000 arasında bulunan
destinasyonlar seçmelere katılabilir.

2.EDEN Girişimi Katılımcılar için Kazanımlar
2022 yılı EDEN kazananı tüm AB’de sürdürülebilir turizm öncüsü
olarak görülecektir; “Sürdürülebilir turizm; küçük bir turizm
bölgesinin yeşil turizme dönüşümde liderliği…”
Kazanan turizm belde / bölgesi iletişim, tanıtım ve markalaşma
konusunda uzman desteği, medya ve online mecralarda
tanıtımda uzmanlar ve tanıtım araçları ile desteklenecektir. Bu
kapsamda;
• Turizm belde / bölgesinin sürdürülebilirlik uygulamalarının
yarattığı etkilere ve bölgeye olan katkılarının ön plana
çıkarıldığı bir video hazırlanması,
• Kazanan turizm destinasyonun tanıtımına katkı sağlanması ile
turizminde artışa katkı verilmesi yer almaktadır.
https://journeyunion.com/defining-different-forms-of-sustainable-tourism/

3. EDEN Seçmeleri için Uygunluk Kriterleri:
Başvuruların aşağıdaki özelliklere sahip des5nasyonlar tara9ndan sunulması gereklidir.
• Tüm başvurular, hAps://ec.europa.eu/eden adresinden erişilebilen çevrimiçi başvuru formu aracı
aracılığıyla yapılmalıdır. Başka bir formla gönderilen başvurular dikkate alınmayacakGr.
• Avrupa Mükemmeliyet Des5nasyonları girişimi, AB ülkelerinin yanı sıra COSME programında yer alan
AB dışı ülkelere de açıkGr. 25.000 - 100.000 nüfuslu tüm des@nasyonlar başvurabilir.
• Toplam nüfusu 1 milyonun alGnda olan daha küçük ülkeler için, 5.000'den fazla nüfusu olan yerler de
başvurabilir.
• Daha önce EDEN kazanan des@nasyonlar, sürdürülebilir turizm öncüsü̈ European Des5na5on of
Excellence 2022 için başvuruda bulunamazlar.
• "Des5nasyon" bir il, ilçe veya başka bir kentsel alan olarak tanımlanır. Bir il / ilçe meclisi veya başka bir
seçilmiş organ biçimi tara9ndan yöne5lir.
• Başvuru teslimi için imza yetkilisi, ulusal yasalar tara9ndan des5nasyonu yasal olarak temsil etme
yetkisine sahip, Belediye Başkanı veya en yüksek kıdemde temsilci olmalıdır.

3. EDEN Seçmeleri için Uygunluk Kriterleri (devamı)
Başvuruların aşağıdaki özelliklere sahip des5nasyonlar tara9ndan sunulması gereklidir.
• Mevcut son yıla ait EUROSTAT veri tabanı, AB Üye Devletlerindeki nüfusü kontrol etmek için bir
referansMr: hOp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=urb_cpop1&lang=en
• COSME programına kaMlan AB üyesi olmayan ülkeler için, mevcut son yıla ait ulusal ista5s5k
oﬁsi veri tabanı, nüfus verileri için bir referans olarak kullanılabilir. Avrupa Komisyonu, uygunluk
kriterlerini değerlendirirken belirli kontroller yapabilir.
• Avrupa Birliği'nin herhangi bir resmi dilinde başvurulabilir. Başvuruların değerlendirme sürecini
ve karşılaşMrılabilirliğini hızlandırmak için mümkün olduğu kadar İngilizce materyal yazılması
veya sunulması önerilir.

4. Takvim
Seçmelerin Duyurusu: 22 Nisan 2021
Son Başvuru Tarihi: 16 Haziran 2021 (Brüksel 17:00
Değerlendirme Süreci: Haziran – Ağustos 2021
Kısa Listenin Açıklanması: Eylül 2021
Avrupa Jurisinin Kazananı İlanı: Kasım 2021T

Girişim için tekliﬂer elektronik olarak 16 Haziran 2021 saat:
17.00'ye kadar sunulabilir.
Elektronik başvuru yapmadan önce “Başvuru Sahipleri İçin
Rehber” doküman ve tüm detayları içeren “Çağrı Metni” tam
olarak incelenmelidir
https://ec.europa.eu/growth/sites/default/files/eden_guideforapplicants_2022_final.pdf

5. Başvuru Metninin Hazırlaması Adımları
1. Sürdürülebilir bir turizm des;nasyonu olmak için uygulanan yeşil dönüşüm faaliyetlerinizi
aktarmanız beklenmektedir. ( Örn. Projeler, girişimler, yasal yaHrımlar )
Söz konusu yeşil dönüşüm uygulamaları aşağıda belir8len en az bir ya da bir kaç konu ile ilgili olmalıdır.
Bu liste örnek olması amacı ile verilmiş8r, yeşil dönüşüm yaklaşımı ile sürdürülebilir des8nasyon için
ilgili olmak kaydı ile burada yer almayan uygulamalara da yer verilebilir.
• Turizm des8nasyonunuzda doğal kaynakların çevre ve biyoçeşitliliğe tam saygı ilkeleri ile korunması
ve /veya yöne8lmesi,
• Kaynak verimliliği tedbirlerinin uygulanması, daha sürdürülebilir tüke8m ( Örn. aEk, su, enerji)
• Turizmin sezona bağlı kalmaması yönünde tedbirler
• Turizm des8nasyonunun sürdürülebilirliğinin ölçümü konusunda uygulanan tedbir ve destekler
• İklim adaptasyonuna yönelik olarak uygulanan tedbirler
• Yerel toplulukların kaElımı, sosyal içermeyi turizm ile amaçlayan uygulamalar ( tarihin paylaşılması,
gastronomi, doğanın korunması vb.) turizm ziyaretçileri ile yerel toplulukların kaynaşması
• Turizm gelirlerinin yerel topluluklarla paylaşılması bağlamında yerel ekonomiye katkı, yerel
ekonomilerin çeşitlenmesi ve turizm gelirlerinin yerel kalkınmaya dönmesi vb.

5. Başvuru Metninin Hazırlaması Adımları
2. Yeşil dönüşüm uygulamalarının etkileri neler oldu? ( çevresel ve yerel
topluluklara etkisini gözetmelisiniz)
3. Uyguladığınız yeşil dönüşüm uygulamaları diğer turizm desGnasyonlarına nasıl
aktarılabilir? (diğer desGnasyonlar sizden neler öğrenebilir?

6. Değerlendirme Kriterleri
Sürdürülebilir turizmin yeşil dönüşüm odaklı aksiyonlarla geliş8rilmesi için hayata geçirilen tedbir /
uygulamalara ilişkin net uygulama pra8klerinin sunulması beklenmektedir. Turizm des8nasyonun
performansı dört değerlendirme se8 üzerinden gerçekleş8rilecek8r;
1. Yeşil dönüşüm uygulamalarının etki gücü? Yenilikçilik seviyesi ? ( des8nasyonu ne dereceye kadar “ﬁkir
lideri” olarak görebiliriz) Bu değerlendirme kriteri kapsamında değerlendiriciler uygulanan çalışmaların
ne derece etkili olduğunu değerlendirecek8r. Ayrıca uygulamaların belir8len des8nasyonda ne kadar
yenilikçi olduğu değerlendirilecek8r.
2. Yerel toplulukların yeşil dönüşüm uygulamalarından ne derecede etkilendiği, fayda sağladığı?
Değerlendiriciler hayata geçirilen uygulamaların yerel topluluklar üzerinde ve yerel iş ortamı üzerindeki
olumlu etkilerini değerlendirecek8r. Bu bağlamda sunulacak ölçülebilir indikatörler önem taşımaktadır.
3. Yeşil dönüşüm uygulamaları diğer desEnasyonlara ne derecede aktarılabilir niteliğe sahipEr? Bu
kapsamda değerlendiriciler hangi stratejilerin uygulandığını, bu stratejilerin turizm deneyimini nasıl
değiş8rdiğini ve başta des8nasyonlarda uygulanıp uygulanamayacağını değerlendirecek8r.
4. Turizm desEnasyonu olarak, uzun vadeli yeşil dönüşüme ne derecede stratejik bir kaLlım
sağlanmışLr? Bu kriter alOnda değerlendiriciler kısa vadeli sorunların çözümü yerine stratejik, uzun
vadeli ve çözüm odaklı yaklaşımları değerlendirecek8r. Aynı zamanda uygulama sonuçlarını zaman
içinde nasıl alındığı da değerlendirme kapsamında olacakOr.

6. Değerlendirme Süreci
Tüm başvurular sürdürülebilir turizm uzmanı olan bağımsız değerlendiricler paneli tarafından ön seçim
aşamasında incelenecektir. (değerlendirme Adım 1) Daha önce belirtilen değerlednirme kriterleri
kapsamında puanlama yapılacaktır. Herbir kriter 10 puan olmakla birlikte maksimum değer toplam 40
puandır. Her bir kriter setinden %50 başka bir ifade ile en az 5 puan alabilmek gerekmektedir.
Kriterler

Puanlam
a

1. Yeşil dönüşüm uygulamalarının etki gücü? Yenilikçilik seviyesi ?

10

2. Yerel toplulukların yeşil dönüşüm uygulamalarından ne
derecede etkilendiği, fayda sağladığı?

10

3. Yeşil dönüşüm uygulamaları diğer destinasyonlara ne derecede
aktarılabilir niteliğe sahiptir?

10

Turizm destinasyonu olarak, uzun vadeli yeşil dönüşüme ne
derecede stratejik bir katılım sağlanmıştır

10

Baraj

20

Maximum Toplam Puan

40

Puanlama sonucunda
en yüksek puanı alan 3
destinasyon kısa listeye
kalacaktır.

6. Değerlendirme Süreci
Değerlendirme Adım 2:
2021 yılının Eylül ayında ilk 3 destinasyon, sunum yapmak ve 2022 yılında uygulanacak
programlarını sunmak üzere 2021 yılının Kasım ayında çağrılacaktır.
Söz konusu sunum kapsamında turizm destinasyonu temsilcileri, 2022 yılı boyunca ilgili (tanıtım
faaliyetleri, pazarlama araçları ve özel projelerin hayata geçirilmesi vb.) programlarını ve “EDEN
Sürdürülebilir Turizm Öncüsü” unvanını nasıl kullanacaklarını ve faydalarını aktarması
beklenmektedir. Sunumun kapsamı ilerleyen süreçlerde kısa listeye kalan destinasyonlar ile
paylaşılacaktır.
EDEN 2022 kazananı Avrupa Jürisi tarafından kısa listeye kalan destinasyonlar arasından
seçilecektir. Jürinin yapacağı seçim aynı gün açıklanacak (sunumun yapıldığı tarihte) ve kazanan
destinasyon kokteyl organizasyonunda açıklanacaktır.
2021 yılının Kasım ayında yapılması planlanan organizasyon Brüksel’de gerçekleştirilecektir.
Pandemi şartlarının devam etmesi halinde online olarak yapılacaktır.

7. Online Başvuru

1. Profil hesabının /kaydının oluşturulması
2. İdari bilgilerin sağlanması
3. Başvuru ve ilgili belgelerin sisteme
yüklenmesi,
4. Son soru: EDEN Girişimini nasıl öğrendiniz?

Şimdi birlikte başvuru sayfasını ve formları inceleyelim!
hLps://ec.europa.eu/eden

Online başvuru sayfasının sonunda Belediye Başkanı
veya Vali tarafından imzlanan belge talep edilmektedir.
Belge “Başvuru Rehberi” nin en son sayfasında yer
almaktadır. Aşağdaki linkten rehbere ulaşabilirsiniz.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/eden/apply_en

https://youredenexperience.com/

Faydalı Linkler
https://journeyunion.com/defining-different-forms-ofsustainable-tourism/

h9ps://www.greengrowthknowledge.org/research/indicatorssustainable-development-tourism-des=na=ons-guidebook

https://www.unwto.org/news/g20-ministers-welcome-unwtorecommendations-for-tourism-s-green-transformation

Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
Eğitmen: Yeliz Çuvalcı
ycuvalci@gmail.com
COSME Türkiye Projesi
Kısa Dönemli Kıdemli Uzman

