
 

Türkiye Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC)  

Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı  

 

Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı (TGA), Küresel Sürdürülebilir Turizm 

Konseyi (GSTC) ile işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşmanın imzalanması, Türkiye'nin 

(Türkiye) GSTC ile zorunlu bir ulusal program geliştiren dünyadaki ilk hükümet 

olması nedeniyle sürdürülebilirliğe yönelik örnek bir adımdır. Yeni program 

sayesinde Türk turizm sektörü küresel sürdürülebilirlik uygulamalarına hız verecek. 

GSTC Kriterleri olarak bilinen sürdürülebilir turizmde küresel standartları yöneten 

GSTC ile imzalanan 3 yıllık anlaşma ile Türk turizm sektörü yeniden yapılandırılacak. 

Türkiye'nin hükümet olarak sürdürülebilirliğe büyük önem vererek imzaladığı 

anlaşmanın ilk etabında ulusal program kriterleri belirlenecek ve denetim firmaları 

eğitim alacak. Programın ilk aşaması 2023'te faaliyete geçecek. İkinci aşaması 

kademeli olarak 2025'te gerçekleştirilecek. Programın, tüm uluslararası standartların 

karşılanacağı 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. 

Türkiye'yi sürdürülebilir turizmde ön plana çıkaran anlaşma, Türkiye'nin geçen yılın 

sonunda imzaladığı Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmasına da yardımcı olacak. 

2022 yılı itibarıyla turizm sektöründe sürdürülebilirliğe yönelik bir dönüşüm başlatan 

Türkiye'nin GSTC ile işbirliği, ülkeyi uluslararası arenada güçlü bir rakip olarak öne 

çıkarırken, Türkiye'nin uluslararası turizm trendlerini yakalamasına yardımcı 

olacaktır. 

Türkiye, 2020 yılında uygulamaya koyduğu ve dünyada türünün ilk örneği olan 

Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ulaşım, konaklama, yeme-içme ve kongre 

http://www.tga.gov.tr/
https://www.gstcouncil.org/gstc-criteria/


tesisleri ile yolcu/misafir ve çalışanların sağlık ve sıhhat durumlarına yönelik 

kapsamlı bir dizi önlem aldı. Şimdiye kadar yaklaşık 12.000 tesise Güvenli Turizm 

Sertifikası verildi. Program kapsamında konaklama tesisleri başta olmak üzere 

turizm sektörü hem güvenli hem de sürdürülebilir standartlara tabi tutulacak. Nisan 

2022'den itibaren konaklama tesisleri kademeli olarak sürdürülebilir uygulamaları 

hayata geçirmeye başlayacak. 

GSTC hakkında 

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC), GSTC Kriterleri olarak bilinen küresel 

sürdürülebilir standartları oluşturur ve yönetir. İki grup vardır: Kamu politika 

yapıcıları ve destinasyon yöneticileri için Destinasyon Kriterleri, oteller ve tur 

operatörleri için Endüstri Kriterleri. Bunlar, turizmin koruma ve yoksulluğun 

azaltılması için bir araç olarak potansiyelini karşılamasını sağlarken, dünyanın doğal 

ve kültürel kaynaklarını korumak ve sürdürmek için herhangi bir turizm işletmesinin 

veya destinasyonunun ulaşmayı hedeflemesi gereken yol gösterici ilkeler ve 

minimum gereksinimlerdir. 

GSTC Kriterleri, oteller/konaklamalar, tur operatörleri ve destinasyonların yürürlükte 

sürdürülebilir politikalara ve uygulamalara sahip olduğunu belgeleyen Sertifikasyon 

Kuruluşlarının Akreditasyonu için temel oluşturur. GSTC, herhangi bir ürün veya 

hizmeti doğrudan onaylamaz; ancak yapanları akredite eder. GSTC, ulusal ve eyalet 

hükümetleri, önde gelen seyahat şirketleri, oteller, tur operatörleri, STK'lar, bireyler 

ve topluluklar dahil olmak üzere çeşitli ve küresel bir üyeliği temsil eden, bağımsız ve 

tarafsız, ABD'de kayıtlı kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

Önemli Linkler:  

GSTC Endüstri Kriterleri 

GSTC Endüstri Kriterleri Oteller ve Konaklama Yerleri  

GSTC Endüstri Kriterleri Tur Operatörleri 

GSTC Endüstri Kriterleri Destinasyonlar 

 

https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/TR-Turkish-GSTC-Industry-Criteria-only-Dec-2016.pdf
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/TR-Turkish-GSTC-Industry-Criteria-for-Hotels-with-indicators-Dec-2016.pdf
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/TR-Turkish-GSTC-Industry-Criteria-for-Tour-Operators-with-indicators-Dec-2016.pdf
https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/GSTC-Destination-Criteria-v2.0-Turkish-Version.pdf

