
 

Turkije maakt werk van duurzaamheid 

Den Haag, 18 januari 2022. Turkije heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met 's 
werelds leidende milieu- en duurzaamheidsplatform Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC). Met deze overeenkomst zullen Turkije en GSTC voor het eerst een nationaal 
programma voor duurzaam toerisme met een officiële GSTC-status introduceren. Dankzij het 
nieuwe programma zal de Turkse toeristische sector haar duurzame activiteiten wereldwijd 
versnellen. 

Recordaantal bezoekers 
Ondanks Covid-19 heeft Turkije vorig jaar, dankzij het Safe Tourism Certification Program, een 
recordaantal toeristen verwelkomd. Het land heeft nu een samenwerkings-overeenkomst getekend 
met Global Sustainable Tourism Council (GSTC), de toonaangevende organisatie voor certificering 
van duurzaam toerisme. Deze overeenkomst is een innovatieve stap op het gebied van 
duurzaamheid. De Turkse overheid is de eerste ter wereld die een overeenkomst tekent om een 
nationaal programma met GSTC te ontwikkelen. De Turkse toerismesector zal worden 
geherstructureerd vanuit de driejarige overeenkomst met GSTC, dat de hoogste en meest vergaande 
normen stelt op het gebied van duurzaam toerisme. 

In de eerste fase van de overeenkomst zullen de criteria voor het nationale programma worden 
bepaald en zullen inspectiebedrijven trainingen krijgen. Vanaf de eerste week van februari zullen ook 
Turkse toeristische belanghebbenden deelnemen aan het programma. Deze fase van het programma, 
dat naar verwachting in 2030 volledig is afgerond, zal in 2023 operationeel worden. De tweede fase 
zal geleidelijk worden uitgerold in 2025. In 2030 zal aan alle internationale normen worden voldaan. 

Voortrekkersrol en transformatie 
Met de voortrekkersrol die Turkije op het terrein van duurzaam toerisme neemt zal de overeenkomst 
ook bijdragen aan het halen van de doelen in het klimaatakkoord van Parijs, dat eind vorig jaar door 
Turkije werd ondertekend. Vanaf 2022 start Turkije een transformatie naar toeristische duurzaamheid, 
waarbij de samenwerking met GSTC de concurrentiepositie van het land in de internationale arena zal 
versterken en waarbij Turkije zal aanhaken bij internationale toerismetrends. 

Turkije heeft met het Safe Tourism Certification Program een uitgebreide reeks maatregelen genomen 
in sectoren als vervoer, accommodaties, hotels, restaurants, café’s en congresfaciliteiten evenals voor 
het welzijn en de gezondheid van reizigers, gasten en medewerkers. Het programma is 
geïmplementeerd in 2020 en de eerste van zijn soort ter wereld. Tot nu toe hebben bijna 12.000 
locaties de Safe Tourism-certificering ontvangen. In het kader van het programma is de toeristische 
sector, met name accommodaties, gehouden aan zowel veiligheids- als duurzaamheidsnormen. Vanaf 
april 2022 zullen accommodaties geleidelijk duurzame bedrijfsvoering gaan implementeren. 

  

  

 

Over Turkiye: 
Gelegen in het Middellandse Zeegebied en met de beroemde Bosporus als verbinding tussen het 
Aziatische en Europese continent, is Turkiye een unieke bestemming en een hub voor culturele 
interactie. Voeg daarbij de verschillende klimaten, de natuur en de gastronomie dis is  beïnvloed door 
de diversiteit van vele beschavingen door de eeuwen heen. Gelegen op het kruispunt van culturen, 
heeft Turkije een kenmerkende kunst- en modecultuur, een synthese tussen tradities en modernisme. 



De zeer dynamische shopping- en entertainmentgelegenheden trekken bezoekers van overal ter 
wereld. 

Kijk voor meer informatie op:  https://www.goturkiye.com/ 

Over TGA: 
TGA draagt zorg voor de promotie van Turkiye als toonaangevend merk voor binnen- en buitenlands 
toerisme. Met focus op concreet en abstract, natuurlijk, cultureel, biologisch en door de mens gemaakt 
erfgoed van Turkiye en het verbinden in korte en lange termijn communicatie-/marketingactiviteiten om 
het belang van toerisme in de nationale economie te vergroten en om de servicekwaliteit te 
optimaliseren. TGA is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle promotionele, marketing en 
communicatie activiteiten ter ondersteuning van Turkiye’s toeristische doelstellingen, het vermarkten 
van haar toeristische producten wereldwijd en het ontwikkelen van het toeristisch aanbod vanuit de 
strategie en beleidslijnen van het Ministerie van Cultuur en Toerisme. 

Over Safe Tourism Certification Program: 
Turkiye implementeerde het ‘Safe Tourism Program Certification’ in 2020. Het programma, dat direct 
werd overgenomen door belangrijke marktpartijen in het toerisme, benoemt een groot aantal 
maatregelen die geïmplementeerd moeten worden in eet- en drinkgelegenheden, vervoer en 
accommodaties, zodat de gezondheid en veiligheid van medewerkers en gasten – zowel lokaal als uit 
het buitenland – verzekerd zijn. Dit programma wordt onverkort voortezet en gecontroleerd. 

 

Voor meer informatie/niet voor publicatie: 
Travelproof; 0182 – 550531, harry.betist@travelproof.nl of jo.maassen@travelproof.nl  
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