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Avrupa Erişilebilir
Turizm Ağı

Erişilebilir Turizm hakkında ne bilmek istiyorsunuz?
ENAT, size aşağıdaki konularda yardımcı olmak için burada...
› Erişilebilirlik bilgileri

› Eğitim

› Yayıncılık

› Erişim kılavuzları

› İstihdam

› Yaşlılar

› Macera

› Balıkçılık

› Sosyal Turizm

› Havalimanları ve havayolları

› Golf

› Engelli ziyaretçiler için özel

› Mimarlık, tasarım ve planlama

› Miras

› Yardımcı teknoloji

› Binicilik ve midilli biniciliği

› Spor

› Plajlar

› Otel yönetimi

› Personel eğitimi

› Tekneler

› Otel işletmeciliği

› Standartlar

› Kampçılık

› Bilgi ve İletişim Teknolojileri

› Ekipman tedarikçileri

› Çocuk ve aile tatilleri

› Lobicilik ve temsil

› Sürdürülebilir Turizm

› Kongre Turizmi

› Turistik yerlerin ve cazibe

› Turist danışma hizmetleri

› Bisikletçilik

Avrupa da turizmi herkese
erişilebilir yapmak için
beraber çalışma.

hizmetler

merkezlerinin yönetimi

› Yürüyüş

› Tasarım İlkeleri, Herkes için Tasarım

› Pazar araştırması

› Yatçılık

› Engellilik

› Politika ve yasal konular

› Gençlik turizmi

› Dalış

… ve çok daha fazlası...

Misyonumuz, Avrupa turizm merkezlerini, ürün ve hizmetlerini tüm ziyaretçiler için
erişilebilir hale olacak ve Erişilebilir Turizm’i dünya genelinde teşvik etmektir.
ENAT, erişilebilir turizmin inceleme, teşvik
ve uygulamalarında önde gelen olmayı
hedefleyen
işletmeler
ve
kuruluşları
destekleyen, kar amacı gütmeyen uluslarası
bir dernektir.

Uzman ve turizm tedarikçilerini, uzmanlık
paylaşımları,
biribirlerinden
öğrenme
yöntemleri veya ortaklık kurmalarını ENAT
kendi ağıyla sağlayarak yeni çözümler
üretmektedir.

ENAT, üyelerini, erişilebilir turizmin teknik,
ekonomik, sosyal, yasal ve kültürel yönleri
hakkında bilgilendirerek, desteklemektedir.

ENAT Bünyesinde Yeralan Üyeler

Bize ulaşın

ENAT asbl. Şirket No. 0897.614.640 ile
Belçika’da tescil edilmiş olan, kâr amacı
gütmeyen bir dernektir.

Kampçılık ve pansiyonlardan, lüks otellere kadar
konaklama tedarikçileri

Politika yapıcılar, Planlamacılar

Erişilebilirlik danışmanları

Araştırma ve Eğitim kurumları

Engelli insanlar, yaşlılar ve onları savunan STK'lar

Servis sağlayıcıları, tedarikçileri

Mimarlar ve tasarımcılar

Satış ve pazarlama yöneticileri

Kongre ve etkinlik organizatörleri

Öğrenciler

Tüketici örgütleri

Tur operatörleri

BİT ve e-Hizmetler uzmanları

Ulaşım uzmanları

Turist Rehberleri ve web siteleri yayıncıları

Seyahat acentaları

ENAT / A. Nejat Şardağı
1819 Sok. No: 87/2,
Karşıyaka İzmir, Türkiye
Telefon: (232) 381 7284
Cep telefonu: (532) 769 8708
E-posta: nsardagi@hotmail.com

Daha fazla bilgi ve online kayıt işlemleri
için, ENAT web sitesini ziyaret edin.

www.accessibletourism.org

ENAT’A KATILIN – Erişilebilir Turizm’in bir parçası olun!

Neden ENAT?
Herkes için Erişilebilir Turizm!

Herkes için Turizmin Kalitesini İyileştirmek

Turizme erişim, Engellilerin Haklarına İlişkin BM
Sözleşmesi ile güvence altına alınan herkes için bir
haktır. Sözleşme, Avrupa Birliği ve ABD başta olmak
üzere 140'dan fazla ülke tarafından imzalanmıştır.
Ancak, Sözleşme’nin amaç ve hedeflerini uygulama
çalışmalarının hâlâ yapılması gerekmektedir.

Turizmde daha iyi erişim, herkes için daha iyi kalite, konfor ve
güvenlik demektir. Bu konuda iyileştirmeler gerçekleşmeye
başlamıştır. Ancak, turizm sağlayıcıları her zaman erişim
gereksinimlerini nasıl sağlayacakları ya da doğru tavsiyeyi
nerede bulacaklarını bilememektedirler.

Avrupa ve dünyanın tüm bölgelerinde, erişim ihtiyaçları
ve erişim hükümleri arasında hâlâ büyük bir uçurum
vardır. Erişim sorunları pek çok insanı hem günlük
yaşamlarında, hem de turist olarak etkilemektedir.
Müşteriler, turistik yerlerde, konaklamada ve her tür
mekân ve cazibe merkezinde, bilgi, hizmet ve ulaşıma
erişimde zorluklarla karşılaşmaktadırlar.
Avrupa’da erişilebilir turizm için potansiyel pazar, yıllık
68 milyar Avro’dan fazla harcama gücüne sahip 130
milyon kişi olarak tahmin edilmektedir. Bu sayı, engelli
turistler, yaşlı insanlar, hamile kadınlar, küçük çocuklu
aileler ve kronik bir sağlık durumu ya da geçici bir engeli
olan kişilerden oluşmaktadır. Bütün bu insanlar ve onlarla
birlikte seyahat edenlerin “erişilebilir turizm”e ihtiyaçları
vardır. Ayrıca bu pazar, insan ömrünün uzamasıyla
büyümektedir.

ENAT, turizm tedarikçileri ve uzmanları ağıyla, kişi ve
kuruluşları, uzmanlıklarını paylaşmak, birbirinden öğrenmek,
ortaklıklar kurmak ve yeni çözümler oluşturmak için biraraya
getirmektedir.
Erişimi yükseltme, tüm müşteriler için kaliteli trurizmi hedefleyenler için yeni iş fırsatları elde etmenin aracıdır.
ENAT, erişilebilir turizm standartlarının yükseltilmesine yardım
etme amacıyla, dünyanın her yerinden üye kabul etmektedir.

ENAT üyeliğinin size sağlayacakları:
ENAT Sertifikası

Planlama kaynakları ve araçlarına erişim

ENAT Mesleki Ahlak Kuralları'na
kaydolarak, erişilebilir turizm ilkelerine
bağlılığınızı belirtmek için sticker,
sertifika ve web banner'ımıza sahip
olun.

ENAT'ın seçkin program ve uygulamaları ile
Referans dökümanlarını indirebilirsiniz.
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CODE OF GOOD CONDUCT

Haberler
ENAT Haber sayfaları ve e-Bültenleri, sizi,
erişilebilir turizmde, Avrupa ve bütün dünyadaki son
gelişmelerden haberdar eder.

Genel erişilebilirlik eksikliği turist sayısı üzerinde
doğrudan olumsuz bir etkiye sahiptir: İyi erişim olmadan,
birçok insan seyahat edemez; işletmelere ve toplumlara
sağladıkları gelir kaybolur.

Etkinlikler
İndirimli fiyatlarla ENAT etkinliklerine katılabilirsiniz.

Proje fırsatları
Avrupa ve deniz aşırı ülkelerdeki ortaklarla
çalışabilirsiniz.

Öneri
Tesis ve hizmetlerinizin herkes için erişilebilir
olmasını sağlamaya yardım edecek bir uzman
bulabilirsiniz.*
*(ENAT Danışmanlık Grubu, danışmanlık ve finansman hizmetlerine
başvuruyu ücretlendirmektedir.)

Temsil ve lobicilik
AB yetkilileri ve yerel yönetimlere sesinizi
duyurabilirsiniz.

Networking web sitesi
Üyelik Bölümleri, Özel İlgi Grupları, Tartışma
Forumlarına katılabilirsiniz.

Ana Sponsor ve Ortaklar :

Tourism Flanders

Tourism Flanders

www.accessibletourism.org

