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Çukurova Kalkınma Ajansı 
Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı 

 
Programın Amacı: Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen 
katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir 
turizmin geliştirilmesine katkıda bulunulmasıdır. 
 
Program Bütçesi: 5.000.000 TL    
Destek Miktarı: Asgari tutar: 100.000 TL     Azami tutar: 750.000 TL 

Destek Oranı: Proje bütçesinin %75’i oranında destek sağlanmaktadır. 

 

Programın Öncelikleri: 
 
Öncelik 1: Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel 
destinasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi, 
 
Öncelik 2: Çukurova Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet 
altyapısının geliştirilmesidir. 
 
Örnek Proje Konuları: 
Öncelik 1: Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel 
destinasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi  
• Bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin bakım-onarım, yenileme, iyileştirme, restorasyon ve yeniden kullanım 
gibi yöntemlerle korunarak turizme kazandırılması ile yeni turizm alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı 
projeleri, 
• Arkeolojik parkların oluşturulması ve alternatif ziyaret alanı olarak turizme kazandırılması projeleri, 
• Bölgede yoğun olarak turist çeken merkezlerin yakın coğrafyasındaki turizm değerlerinin 
tamamlayıcı/bütünleyici şekilde turizme kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri, 
• Turizm değerlerinin görünürlüğünü ve cazibesini artırmaya yönelik bilgilendirme ve yönlendirme levhaları, 
güvenlik sistemleri ve ışıklandırma gibi temel altyapıların geliştirilmesi projeleri, 
• Yöreye özgü kültürel değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik müze, el sanatları sergi ve satışı merkezi, 
hediyelik eşya ve alışveriş mekânları gibi altyapı projeleri, 
• Turistik kullanıma yönelik sokak ve cadde düzenlemeleri gibi altyapı projeleri, 
• Kent merkezlerinin cazibesini artıracak ve kent turizminin gelişmesine katkı sağlayacak tarihi yapıların turizme 
kazandırılması yoluyla eski kent merkezlerinin canlandırılmasına yönelik altyapı projeleri, 
• Aşırı doğal kaynakların kullanıldığı turistik bölgelerin sorunlarını azaltmaya yönelik projeler. 
 
Öncelik 2: Çukurova Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet 
altyapısının geliştirilmesi 
• Kıyı turizminin yoğun olduğu bölgelerde turizm altyapısının, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla 
güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı projeleri, 
• Turizm sektöründe teknoloji kullanımının artırılması ve bilgi iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik 
projeler (Portal, elektronik rehber, haritalandırma ve turist bilgilendirici sistemlerinin kurulması), 
• Gastronomi, inanç ve kongre turizmi gibi bölgede potansiyel taşıyan turizm türlerini geliştirmeye yönelik altyapı 
projeleri, 
• Bölgede potansiyel taşıyan sağlık turizmi ve etkinlik turizmi gibi alternatif turizm türleri için gerekli bilişim ve 
teknoloji altyapısının kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler, 
• Yamaç paraşütü, su sporları, dağcılık, kamp alanı gibi doğa ve spor turizmi için uygun alanların altyapı 
düzenlemelerine ilişkin projeler, 
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• Ekolojik turizm alanlarının oluşturulması ve tarım turizminin geliştirilmesi için gerekli altyapı düzenlemelerinin 
yapılmasına yönelik projeler, 
• Şelale, göl, akarsu, kanyon, dağ, mağara gibi doğal alanların doğa turizmine kazandırılmasına yönelik gerekli 
altyapı çalışmalarını içeren projelerdir. 
 
Kimler Başvurabilir: 
 
• Mahallî İdareler 
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
• Üniversiteler 
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
• Organize Sanayi Bölgeleri 
• Küçük Sanayi Siteleri 
• Serbest Bölge Müdürlükleri 
• Kamu Kurum Ve Kuruluşları 
• Sivil Toplum Kuruluşları 
• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler 
 
Süre: 24 aydır. 

Son Başvuru Tarihi: 12.04.2018                Saat: 23:59 


