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BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI 

Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:  50.000 TL 

Azami: 500.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 25 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 9 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
10 NİSAN 2015 

 
TOPLAM 

BÜTÇE 
3.500.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
ANTALYA BURDUR ISPARTA 

 

ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1: Turizm Faaliyetlerinin Coğrafi Olarak Bölge Geneline Yayılması,  

Öncelik 2: Turizm Faaliyetlerinin 12 Aya Yayılması,  

Öncelik 3: Turizmde Hedef Kitlenin Çeşitlendirilmesi,  

Öncelik 4: Çevreye Duyarlı Turizm Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR 

Kar amacı güden işletmeler – KOBİ (250 az çalışan- yıllık 40 milyon TL az ciro) 
 

ÖRNEK PROJE KONULARI 



 Eko, sağlık, inanç ve kültür, macera ve dağcılık, spor, yayla turizm çeşitlerinin geliştirilmesine yönelik 

faaliyetler,  

 Antalya’da otel odaklı turizmin gelişmesinden daha çok tarih, kültür, sanat gibi değerleri baz alan varış 

noktası odaklı turizm faaliyetleri, 

 Isparta ve Burdur illerinde şehir turizminin geliştirilmesi ve marka değerinin oluşturulması, 

 Turizm faaliyetlerinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çağrı merkezi hizmetleri,  

 Bölgesel mimari değerlerin korunarak sıra dışı konaklama ünitelerinin hizmete sunulmasına yönelik 

faaliyetler, 

 Turizm sektöründe sezon dışı turizm olanaklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler,  

 Turist profi li odaklı turizm ürünü oluşturulmasına yönelik faaliyetler, 

 Mesire yerleri, kamp alanları oluşturmaya yönelik projeler,  

 Turistik işletmelerin çevreye duyarlı üretim/hizmet kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri, 

 Tabiat varlıklarının tanıtılmasına ve çevresi ile bütünleşik turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine 

 
UYGUN MALİYETLER 

http://www.aya.com.tr/
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Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından 

gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:  

 

 Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler 

(Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan 

yüksek olmamalıdır)2,  

 Yolculuk ve gündelik giderleri3,  

 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni 

ekipman ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri,  

 Sarf malzemesi maliyetleri  

 Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.),  

 Küçük ölçekli altyapı projeleri hariç olmak üzere; projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve 

Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri,  

 Denetim maliyetleri4,  

 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.)  

 Görünürlük maliyetleri. 

  

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 
  Tüm ticaret sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 Başvuru Sahibinin -ve varsa Proje Ortaklarının- esnaf sicili veya ticaret sicili kayıt örneği, 

 
 Başvuru Sahibi -ve varsa Proje Ortakları- adına Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış ve 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait 

istihdam edilen personel sayısını gösterir belge, 
 

 20011-2012-2013 muhasebeci ya da YMM onaylı mali tablolar 

 

 Noter tasdikli imza sirküleri (ASIL) 

 

 Satın alınacak mal ve hizmetlere ait teknik şartnameler 

 

 20.000 TL üzeri alımlar için 2’şer adet proforma fatura 

 

Erkan AKKAŞ  

Genel Müdür  

0533 3265844  

erkanakkas@akkasgroup.com 
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