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ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 

TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI 

 
HİBE 

MİKTARI 

Asgari:  20.000 TL 

Azami: 200.000TL 
  HİBE ORANI 

Asgari % 20 

Azami % 50 

 
PROJE 

SÜRESİ 
Azami: 12 Ay   

SON BAŞVURU 

TARİHİ 
3 NİSAN 2015 

 

TOPLAM 

BÜTÇE 
3.000.000 TL   

UYGULANDIĞI 

İLLER 
Kayseri, Sivas ve Yozgat  

 

ÖNCELİKLER 

 

Öncelik 1. Bölgenin doğal, tarihi, kültürel varlıklarının ve turizm değerlerinin ulusal 

ve uluslararası alanlarda etkin ve yenilikçi yöntemlerle tanıtılması ve bu alanlarda 

temsil ve tanıtım yapacak insan kaynaklarının yetiştirilmesine yönelik eğitim ve bilgilendirme 

faaliyetlerinin yapılması 

 

Öncelik 2. Bölgenin turizm imkânlarına erişebilirliğin artırılmasına yönelik yeni teknoloji 

ve uygulamaların geliştirilmesi ve kullanılması 

 

 Öncelik 3. Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılması ve markalaşmanın sağlanması 

 

   KİMLER BAŞVURABİLİR 

 

     Başvuru sahipleri KOBİ olmalıdır. (250 kişiden az çalışan, 40 Milyon TL’den az cirosu olan) 

.    Kâr amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler 

     Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 Bölgenin tarihi ve turistik mekân ve değerlerinin tanıtımına ilişkin simülasyon ya da 3 boyutlu 

model geliştirilmesine yönelik projeler, 

 Bölgede sağlık ve termal turizm potansiyelini doğal kaynaklar ve tesisleri ile uluslararası düzeyde 

tanıtmaya yönelik yenilikçi projeler, 
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 Bölge illerinde şehir turizminin geliştirilmesine ve marka değerinin oluşturulmasına yönelik 

projeler, 

 Sivas Marka Kent çalışmaları kapsamında tanıtım çalışmalarına yönelik projeler, 

 Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılan Erciyes Kayak Merkezi’nin tanıtımına yönelik projeler, 

 Bölgeye özgü coğrafi işaret potansiyeli olan ürünlerin tanıtımına ve tesciline yönelik projeler, 

 Turizm amaçlı hediyelik eşya veya yöresel el sanatları tasarımı ve tanıtımına yönelik projeler, 

 Bölgeye özgü yöresel yemek kültürünü tanıtmaya yönelik projeler, 

 Bölgede turizm alanında hizmet veren kişilerin mesleki, teknik ve dil becerilerinin artırılmasına 

yönelik projeler. 

 Bölgede turistik mekânlara ulaşılabilirliği etkin kılmak adına yol güzergâhlarını, ulaşım 

alternatiflerini sunan kiosk ve sanal rehber benzeri sistemlerin geliştirilmesine yönelik projeler, 

 Bölge şehirlerinin bir turizm destinasyonu olarak uluslararası turizm organizasyonlarına (turlar 

vb.) dâhil edilmesine yönelik faaliyetler içeren projeler, 

 Turizme yönelik teknoloji odaklı uygulamaları içeren projeler, 

 Müze ve ören yeri gibi turizm alanlarının çok dilli ve sesli tanıtımın yapılmasına yönelik projeler, 

 Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanılarak turizm alanında yenilikçi uygulamaların 

yapılmasına yönelik projeler, 

 Turizme yönelik tarihi, kültürel ve doğal miras değerlerinin tespit edilerek envanter oluşturulması; 

bu envanterin elektronik ortamda tanıtımı ve bu değerlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik projeler, 

 Bölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtılmasına yönelik web tabanlı portal oluşturulması, 

bilgi sistem altyapısının iyileştirilmesini içeren projeler 

 

 Bölgede alternatif konaklama hizmeti sunan işletmelerin hizmet çeşitlerinin artırılması, kalite ve 

kapasitelerinin geliştirilmesini içeren projeler, 

 Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kalite standardizasyonunu sağlamaya 

yönelik projeler, 

 Bölgeye özgü yöresel ve turistik ürünlerin (Soğanlı Bebeği, Telkari, Bünyan Halısı, Testi Kebabı, 

Sivas Köftesi vb.) üretimini, tescilini, markalaşmasını ve pazarlamasını içeren projeler, 

 Termal enerji kaynaklarının turizm amaçlı ısıtma, iklimlendirme gibi amaçlarla kullanılmasını 

içeren projeler, 

 Sağlık Turizmi Portalının oluşturulmasına yönelik projeler, 
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 Turizm hizmetlerinde uluslararası kalite belgelerinin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini 

    içeren projeler. 

 

UYGUN MALİYETLER 

 

 Makine ekipman alımları (2. El olmamalıdır) 

 Sarf Malzemesi maliyetleri 

 Ajans desteğinin % 30’unu geçmemek kaydıyla inşaat giderleri 

 Yeni personel giderleri 

 Destek miktarı 200.000 TL üzerinde olan projeler için denetim maliyetleri  

 Tanıtım ve görünürlük maliyetleri  

 Belgelendirme maliyetleri 

 Eğitim hizmet alımı maliyetleri 

 Danışmanlık hizmetleri maliyetleri  

NOT: KDV MALİYETLERİ DESTEKLENMEMEKTEDİR. 

 

      BAŞVURUDA SUNULACAK BELGELER 

 
 İmza sirküleri (Noter onaylı ASIL) 

 

 Son 3 yıla ait  Kurumlar vergisi beyannamesi (Muhasebeci, YMM onaylı) 

 

 Turizm işletmelerinde, T.C Kültür ve Turizm İşletme Belgesi ve /veya Belediye İşletme Belgesi 

 

 Tüm ticari sicil gazeteleri 

 

 Faaliyet belgesi 

 

 Aralık 2012 ve  Aralık 2013 itibariyle çalışan sayısını gösteren SGK’dan alınmış yazı ya da 2012 ve 2013 yıllarına ait 

barkotlu SGK hizmet döküm listeleri 

 

 10.000 TL üzeri alımlar için 3’er adet proforma fatura  ve teknik şartname 

 

 İnşaat varsa keşif özeti 
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