2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi
Mali Destek Programı
SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ
Soru 1: KOBİ'ler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar programa başvurabilir mi?
Cevap 1: Hayır, program rehberinde kar amacı güden kuruluşların uygun başvuru sahibi ve
ortaklar arasında yer almamaktadır. İştirakçi olarak yer alabilirler.
Soru 2: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları projede başvuru sahibi veya ortak
olabilir mi?
Cevap 2: Hayır, program başvuru rehberinde vakıf ve dernekler uygun başvuru sahipleri
arasında yer almamaktadır. Ancak projelerde iştirakçi olabilirler.
Soru 3: Projelerimizde stratejik belgelere atıfta bulunmak zorunlu mudur?
Cevap 3: Hayır, zorunlu olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir.
Soru 4: Program için Esnaf ve Sanatkârlar Odası uygun başvuru sahibi midir?
Cevap 4: Evet, Program rehberinde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları uygun
başvuru sahipleri arasında sayılmıştır.
Soru 5: Meslek Lisesi olarak Turizm Uygulama Oteli kurmak üzere Turizm Programına
başvuruda bulunabilir miyiz?
Cevap 5: Söz konusu proje konusu programda desteklenebilecek konular arasındadır. Ancak
Turizm programında meslek liseleri uygun başvuru sahibi değildir.
Soru 6: Özel şahsa ait tarihi bir konağı restore ettirebilir miyiz?
Cevap 6: Mülk sahibi kişi tarafından binanın en az 10 yıllık bir süre için proje amacına uygun
olarak kullanımına dair yazılı izin verilmesi veya kiralanması durumunda söz konusu proje
uygun başvuru sahibi bir kurum tarafından sunulabilir.
Soru 7: Turizm altyapı birliği Turizm programına başvuru yapabilir mi?
Cevap 7: Evet, program rehberinde mahalli idare birlikleri kanunu doğrultusunda kurulmuş
birlikler uygun başvuru sahipleri olarak yer almaktadır.
Soru 8: Samsun Yabancılar Pazarının tarihi dokusuna uygun şekilde iç ve dış
restorasyonunun yapılması için proje başvurusu yapılabilir mi?
Cevap 8: Program amaç ve öncelikleriyle ilişkilendirilmesi halinde bahsedilen konu
hakkında proje başvurusu yapılabilir.
Soru 9: Turizm programı kapsamında öğretmenevinin renovasyonu ve tefrişatı için proje
sunulabilir mi?
Cevap 9: Konaklama hizmeti sunması veya turistik değeri olması koşuluyla öğretmenevi için
yapılacak yatırım uygun proje konusu olarak değerlendirilebilir.
Soru 10: Turistik noktalara giden yolların yapımı için proje sunulabilir mi?
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Cevap 10: Evet, başvuru rehberinde örnek proje konuları arasında "turistik değeri olan
alanlarda ulaşım eksikliklerinin giderilmesi” ne yer verilmiştir. Dolayısıyla uygun proje
konusudur.
Soru 11: Turizm programı kapsamında oluşturulacak bir tesis özel bir işletmeye kiralanabilir
mi?
Cevap 11: Evet, ancak Ajansın yazılı izninin alınması gereklidir. Yazılı izinle tesisin
işletmesi proje bitiminde özel bir işletmeye verilebilir.
Soru 12: Turizm programı kapsamında müze inşaatı için proje sunulabilir mi?
Cevap 12: Evet, müzede sergilenecek olan koleksiyonun mevcut olduğunu başvuruda
belgelemeniz halinde müze inşaatı uygun proje konusudur.
Soru 13: Proje kapsamında gerekli izinler alınmadan proje sunabilir miyiz?
Cevap 13: Proje başvuru aşamasında gerekli tüm izinlerin alınması gerekmektedir ancak izin
sürecinin başlatılmış olduğu yasal olarak belgelenen proje başvuruları da kabul edilecektir.
Yasal izin süreci tamamlanmayan projelerde sözleşme imzalanmayacaktır.
Soru 14: Müze Müdürlükleri uygun başvuru sahibi midir?
Cevap 14: Evet, uygun başvuru sahibidir.
Soru 15: Belediye atıl bir binayı tadilat ile otel olarak düzenleyebilir ve işletebilir mi?
Cevap 15: Evet, uygun proje konusudur.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

2

