
TURİZM ALTYAPISI
MALİ DESTEK 
PROGRAMI
TRC2 - 13 - TURİZM

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde turizm altya-
pısını iyileştirmek, turizm potansiyelini harekete ge-
çirmek ve sürdürülebilir kılmak, bu amaçla Bölgedeki 
turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsur-
ların restore ve rehabilite edilerek turizm sektörüne 
kazandırılmasını sağlamak, bölgede turizm türlerini 
çeşitlendirerek (kültür, doğa, inanç, sağlık, kongre ve 
fuar... gibi) etkili bir tanıtım faaliyeti ile Bölgeyi turizm 
merkezine dönüştürmek, gelen turist sayısını ve ko-
naklama süresini artırmak, sektörde yeni istihdam 
olanakları yaratmak ve böylece işsizlik ve yoksulluğu 
azaltarak bölge ekonomisine katkı sağlamaktır.

PROGRAMIN AMACI PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ ÖRNEK PROJE KONULARI

1. Doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve 
yapıların iyileştirilerek (bakım ve onarım), 
turizme uygun işlevler kazandırılması,

2. Ören yerleri ve arkeolojik alanlarda çev-
re düzenlemesinin yapılması ve açık hava 
müzelerinin oluşturulması,

3. Tarihi yapıların görünürlüğünün artırılma-
sına ve kentsel estetiğin iyileştirilmesine 
yönelik düzenlemelerin yapılması (sokak 
ve cephe düzenlemeleri yapılması, bilgi-
lendirme ve yönlendirme elemanlarının 
kullanılması, turizm danışma bürolarının 
oluşturulması ve mevcutların etkinliğinin 
artırılması),

4. Tarihi yapılarda butik otel, otel, ev pansi-
yonculuğu, sergi salonu, restoran işletme-
ciliği vb. turizme uygun işletmecilik türle-
rinin teşvik edilmesi, 

5. Bölgede çok işlevli, eğitim-bilgilendirme 
ve tanıtım faaliyetlerinin yapıldığı, tematik 
müzelerin kurulması,

6. Turizmin çeşitlendirilmesine (sağlık ve 
termal turizm, eko-turizm, fuar ve kongre 
turizmi, kültür ve tarih turizmi… vb.) yöne-
lik altyapı faaliyetlerinin teşvik edilmesi

l Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, ge-
leneksel konut vb. taşınmaz kültür varlık-
larının rehabilite edilerek turizm amaçlı 
kullanılması (yeme içme birimleri, konak-
lama tesisi, kültürel tesisler, müze vb.).

l Taşınmaz kültür varlıklarının, tarihi yapı-
ların ve sit alanlarının korunması, bakım- 
onarımı ve ziyarete açılması (taşınmaz 
kültür varlıklarının iyileştirilmesi ve de-
ğerlendirilmesine yönelik restorasyon uy-
gulamaları, çevre düzenleme uygulamala-
rı, sokak sağlıklaştırma uygulamaları vb.).

l Müze ve kültür merkezi gibi kültürel tesis-
lerin altyapılarının iyileştirilmesi, yenilen-
mesi ve kapasitelerinin artırılması.

l Kaplıca ve termal kaynakların tesisleştiri-
lerek sağlık turizmine açılması.

l Turistik potansiyeli olan güzergâh ve turist 
mekânların güvenliğinin sağlanması pro-
jesi (24 saat izlenen güvenlik kameraları-
nın kurulması vb.).

l Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit 
geçirebileceği cazibe mekânlarının (kül-
tür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alan-
ları… gibi) oluşturulması.

l Baraj gölleri ve çevrelerinin kıyı turizmi, su 
sporları vb. amaçlara yönelik kullanılması, 
mevcut altyapılarının iyileştirilmesi ve tanı-
tılması.



ÖRNEK PROJE KONULARI

l Fuar ve Kongre Merkezleri oluşturulması 
veya mevcutların altyapılarının geliştiril-
mesi ya da kapasitelerinin arttırılması.

l Tarihi ve turistik mekânlara erişimi ko-
laylaştıracak altyapıların (teleferik… gibi) 
oluşturulması. 

l	Çini ve seramik işleme, gümüş işleme 
ve telkari, altın işleme, bakır işleme… vb. 
hediyelik ve turistik amaçlı el sanatlarının 
öğretildiği eğitim atölyelerinin açılmasına 
yönelik projeler.

l	Urfa taşı ve Karacadağ bazalt taşının iş-
lenerek turistik ürün yapılmasına yönelik 
atölyelerin kurulması amaçlı projeler.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 
¨ 3.000.000
PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE  AZAMİ 
DESTEK MİKTARI
Asgari Tutar: ¨ 75.000
Azami Tutar: ¨ 750.000
PROJE SÜRESİ
Projelerin uygulama süresi en fazla 15 ay’dır.
İLK BAŞVURU TARİHİ
3 Kasım 2012
SON BAŞVURU TARİHİ
28 Aralık 2012

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

a) Valilikler,

b) Kaymakamlıklar,

c)  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

d)  Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluş-
lar ile Enstitüler,

e)  Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, 
Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler, 
Köy Tüzel Kişilikleri),

f)  Mahalli İdare Birlikleri (Köylere Hiz-
met Götürme Birlikleri dahil),

g)  Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,

h)  Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları (odalar, borsalar… vb.),

i)  Sivil Toplum Kuruluşları (vakıflar, der-
nekler, birlikler, federasyonlar… vb.).

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofı̇si
Program Yönetim Birimi Masası
Adres :Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası 
(A Blok,Kat 4) Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:7/A ŞANLIURFA 
Tel : 0414 314 98 03-04   
Faks : 0414 314 98 05

Karacadağ Kalkınma Ajansı
Program Yönetim Birimi

Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı 
No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR

Telefon : 0 (412) 237 12 16-17
Faks : 0 (412) 237 12 14

E-posta : pyb@karacadag.org.tr
İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr


