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İYİ BİR TOPLUM KATILIMI ve DESTEĞİ PLANININ FAYDALARI  

Toplum katılımı ve desteği işletmenizin sürdürülebilirliğinin çok önemli bir parçasıdır çünkü size olduğu gibi, 

personelinize, misafirlerinize ve parçası olduğunuz topluma fayda sağlar. Bunlara aşağıdakiler dahildir: 
 

– Çevrenizdeki toplumun diğer üyeleriyle ve komşularınızla daha iyi ilişkiye sahip olmak. 

– Personelinizin çalıştıkları işletmeyle gurur duyması ve aldığınız inisiyatiflerin bir parçası olmalarına fırsat tanımak. 

– Misafirleriniz, ziyaret ettikleri destinasyondaki insanları önemseyen bir işletmede kalıyor olduklarından dolayı 

daha iyi hissedebilirler. 

– Sosyal Medya’da, pazarlama materyallerinde ve sürdürülebilirlik raporunuzda paylaşabileceğiniz güzel hikayeler 

sunmak. 
 

PLANINIZIN KAPSAMASI GEREKEN ALANLAR 

Planınız, topluluk katılımı ve desteğinin aşağıdaki yönlerinin her birini kapsamalıdır: 
 

– Yerel ekonomiyi desteklemek 

– Yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duymak ve korumak 

– Bulunduğunuz topluma faydalı inisiyatifleri desteklemek 

– Temel kaynak ve servislere ulaşımı korumak ve desteklemek 
 

Aşağıda, her alan için ne yapabileceğinizin daha detaylı bilgisi verilmiştir. Kalın yazılanlar Travelife minimum 

gereksinimleridir ve her başlık için kalın yazılmayanlardan, en az bir veya daha çok maddeyi yerine getirmeye 

çalışmalısınız. 
 

YEREL EKONOMİYİ DESTEKLEMEK 
 

– Sahipliği ve operasyonu yerel olan işletmelerden ürün veya hizmet satın almak. 
 

– Ürünlerini satarak veya sergileyerek yerel girişimcileri desteklemek. 
 

– Ticaret odası veya turizm ofisi gibi yerel ekonomik kalkınma girişimlerine ve organizasyonlara dahil olmak.  
 

– Misafirlerinizi yerel olarak sahip olunan turistik yerleri ve etkinlikleri ziyaret etmeye teşvik etmek. 
 

– Misafirlerinizi, kendi işletmeniz dışında yemek yemeye ve alışveriş yapmaya teşvik etmek. 
 

YEREL KÜLTÜRE, GELENEKLERE ve YAŞAYIŞ BİÇİMİNE SAYGI DUYMAK 
 

– Misafirlere, yerel gelenek görenekler ve onlara nasıl saygı gösterebilecekleri hakkında bilgi vermek. 
 

– Yerel yiyecek ve içecekleri menünüzde yer vermek ve menünün bir kısmında bu tariflerin tarihini ve önemini 

açıklamak. 
 

– Yerel kültürden sanat, el sanatları, müzik ve mimari eserlere yer vermek. 
 

– Yerel kültür ve geleneklerin korunması adına oluşturulan inisiyatifleri maddi bağış, zaman ayırmak veya başka 

tip yardımlarla desteklemek. 
 

– Gündelik operasyonunuzun, geleneksel gündelik yaşamı olumsuz bir biçimde etkilemediğinden emin 

olmak. 
  

– Yeni yapılan hiçbir bina veya renovasyonun geleneksel gündelik yaşamı olumsuz bir biçimde 

etkilemediğinden emin olmak. 
 

– Bulunduğunuz destinasyona (bölgeye) bağlı olarak, yöresel gelenek, sanat, yiyecek gibi kültürel öğeleri 

doğru yorumlayıp yorumlamadığınızı yerel liderlere veya kültürel temsilcilere danışmak. Eğer 

bulunduğunuz bölgenin yerli halkı varsa, bu bir Travelife minimum gereksinimidir.  
 

BULUNDUĞUNUZ TOPLUMA FAYDALI İNİSİYATİFLERİN DESTEKLENMESİ  

Aşağıda belirtilen alanlardaki inisiyatifleri zamanınızı, paranızı veya servislerinizi sağlayarak desteklemek: 
 

– Eğitim 
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– Sağlık 
 

– Güzelleştirme 
 

– Çocuk, yaşlı, evsiz gibi hassas kimseleri koruyan hizmetler ve tesisler 
 

– Plaj temizliği, parklardan çöp toplanması gibi temizlik projeleri 
 

– Kütüphane, park, toplum merkezleri gibi tesislerin oluşturulması veya korunması 
 

– Yeni konut, yol çalışmaları ve temel servislere ulaşım koşullarını iyileştiren projeler 
 

– Toplum toplantılarına katılmak ve yakından ilgilenmeye başlamak 
 

– Turizm gelişimi ve turizm yönetimi ile ilgili herhangi bir topluluk girişimine, tartışmaya veya toplantıya aktif 

katılım sağlamak  
 

TEMEL KAYNAKLARA, SERVİSLERE ve GEÇİM KAYNAKLARINA ERİŞİMİN KORUNMASI  

Travelife bütün üyelerinden, herhangi bir yeni bina, renovasyon ve gündelik operasyonunun, yerel halkın aşağıdaki 

ögelere ulaşımını engellemediğinden emin olmasını ister: 
 

– Su, enerji ve atık bertarafı gibi temel konular 
 

– Eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler 
 

– Su, elektrik, eğitim ve sağlık gibi temel kaynaklar 
 

– Tarım ve balıkçılık gibi temel geçim kaynaklarına ulaşım 
 

– Eğer işletmeniz daha önceden, tarihsel bina çalışmaları veya temel hizmet ve kaynaklara ulaşımın 

kısıtlanmasına neden olan kararlar vermişse, bunu çözecek adımlar oluşturmalısınız. Örneğin, işletmenizin 

operasyonu, daha önceden mevcut olan sağlık hizmetlerine ulaşımı engellemişse, toplumunuzda bundan zarar 

görmüş kişilere sağlık hizmeti sağlamalı veya başka bir alternatifi finanse etmelisiniz.  
 

GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN DİĞER ÖNEMLİ NOKTALAR  
 
Kendinize özgü ihtiyaçlarınız nelerdir?  

Bazı işletmelerde, toplum katılımı kolayca gerçekleşebilirken, diğer işletmeler için daha karmaşık olacaktır. Neler 

yapacağınız işletmenizin boyutu ve nerede yer aldığına bağlı olacaktır. Örneğin, büyük bir işletmenin toplum üzerinde 

daha büyük bir etkisi olurken, küçük işletmelerden daha fazla sorumluluğu vardır. Ayrıca, yerel halkın çoğunluğunun yerli 

olduğu uzak bir yerdeyseniz, büyük bir havalimanı yanında bulunan bir otelden çok farklı değerlendirmeleriniz olacaktır.    

Yerel halkları nasıl koruyacağınız konusunda daha fazla araştırma yapmanız gerekirken, bir havaalanı oteli daha çok yerel 

öğrenciler için staj ve yerel hayır kuruluşlarını desteklemek gibi şeylerle ilgilenebilir. 
 

Toplumunuzu en çok ilgilendiren konular? 

En başarılı politika ve planlar, bulunduğunuz topluma özel kaygıları ele alır. Amaç ve planlarınızı oluştururken, 

çalışanlarınıza danışmanızı, yerel gazeteleri okumanızı ve yerel toplum liderleriyle sorun tespiti hakkında konuşmanızı 

şiddetle tavsiye ederiz. Böylece, bulunduğunuz bölgede anlamlı değişiklikler yaptığınızdan emin olabilirsiniz.  
 

Kayıt tutmak 

Travelife denetçisi, toplum katılımı ve inisiyatif desteği konusunda yaptığınız uygulamaların kanıtlarını görmek 

isteyebilir. Bütün faaliyetlerinizin kayıtlarını tuttuğunuzdan ve denetçilere göstermek üzere hazırda 

bulundurduğunuzdan emin olunuz.   

 


