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2011 Teklif Çağrısı Kapsamı

• .Kar Amacı 
Güden/Gütmeyen

• ç10.000.000 TL

Turizm 
Potansiyelinin 

Harekete 
Geçirilmesi 

• .Kar Amacı 
Güden/Gütmeyen

• .10.000.000 TL

Yenilikçi 
Uygulamalar 

14.07.2011
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DESTEK ORANI
Toplam uygun maliyetin

Asgari: % 25’i 

Azami : % 50’si

DESTEK ORANI
Toplam uygun maliyetin

Asgari: % 25’i 

Azami : % 75’i

DESTEKLERİN TUTARI
Asgari Tutar:   40.000 TL
Azami Tutar:  350.000 TL

KAR AMACI GÜTMEYEN

KURUM/ KURULUŞLAR

KAR AMACI GÜDEN

KURUM/ KURULUŞLAR

2011 Mali Destek Programları

14.07.2011
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

14.07.2011
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Ankara’da Turizm

Ankara;

binlerce yıllık tarihi geçmişi, 

bünyesinde bugüne kadar barındırdığı çeşitli 
medeniyetlerin birikimi olan kültürel zenginliği

doğal güzellikleri 

ile güçlü bir turizm potansiyeline sahiptir.

Ankara'nın turizme ilişkin değerlerinin fark edilip tanıtılması ve 
bu alana ilişkin yaratıcılığın gün yüzüne çıkarılması için yeni 

adımların atılması gerekmektedir

14.07.2011
6



/38 

Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

14.07.2011
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.Ankara’nın (TR51 bölgesi)

turizm kurumsal altyapısının geliştirilmesi

turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi

ulusal ve uluslararası alanda erişilebilir ve 
rekabet edebilir bir turizm kenti haline 
gelmesi

Genel Amaç
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

14.07.2011
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Kent, kır, sağlık, doğa, kültür, inanç ve kongre 
turizminin farklı boyutlarıyla ele alınması

Turizmde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi 

Etkili tanıtım çalışmalarının yapılması

Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi

Turizm faaliyetlerinin dört mevsime yayılması

Özel Amaç
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Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Programı Öncelikleri

14.07.2011

Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel
mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, 
kapasiteye ve kaliteye kavuşturulması

Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin 
geliştirilmesi

Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde 
markalaşma ve turizmin çeşitlendirilmesi

9
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Örnek Proje Konuları-1

Bölgedeki doğal varlıkların turizme

kazandırılmasına yönelik projeler

Bölgedeki tarihi, sosyal ve kültürel 
mekanların turizme kazandırılmasına yönelik 
projeler

14.07.2011

Ankara’nın tarihi, sosyal ve kültürel
mekanlarının turist dostu bir niteliğe, çeşitliliğe, kapasiteye ve

kaliteye kavuşturulması

10

Fotoğraf: Cem Korkmaz
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Örnek Proje Konuları-2

Termal konaklama tesisleri, kür parkı ve kür 
merkezlerinde hizmet kalitesinin 
iyileştirilmesine yönelik faaliyetler

Kırsalda faaliyet gösteren turizm işletmelerinin 
entegre kalite yönetim sisteminin oluşturularak 
kalite belgelerinin teminine yönelik faaliyetleri 
içeren projeler 

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-3

Tarihi Ankara evlerinin turizm 
amaçlı değerlendirilmesine 
yönelik projeler

Kongre ve fuar turizminin 
geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler

14.07.2011
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Fotoğraflar: Cabbar Yıldız, İbrahim Akkoç
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Örnek Proje Konuları-4

Turizm sektöründeki aktörlerin insan 
kaynağı kapasitelerinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar

Butik otelciliğin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması (Bu konuda 
hazırlanacak projelerin hedef bölgesi 
gelişmişlik düzeyi 2’nci, 3’üncü veya

4’üncü derece olan ilçeler olmalıdır)

Turizm alanında girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi

14.07.2011
13



/38 

Örnek Proje Konuları-5

 Sağlık çiftliklerinin kurulmasına yönelik faaliyetler

Kırsalda konaklama hizmetlerinin kurulumu, 
geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik yenilikçi 
uygulamalar

Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesine 
yönelik  projeler

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-6

Yeni termal tesislerin kurulması ve mevcutların 
geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Turizmde yenilik odaklı girişimciliğe  yönelik 
eğitim ve bilgilendirme  faaliyetleri

Turistik rekreasyon faaliyetlerinde

yenilik ve çeşitlilik içeren projeler

(doğa yürüyüşü vb)

14.07.2011
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Bölgedeki turizm imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

etkili ve özgün tanıtımına yönelik çalışmalar

 Turizm alanında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde hizmet 
veren kuruluşlar arasında tanıtıma yönelik faaliyetlerde 
ortaklık ve işbirliklerinin geliştirilmesi

Etkili tanıtım faaliyetleriyle turizmde markalaşma ve turizmin 
çeşitlendirilmesi

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-7
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Örnek Proje Konuları-8

Bölgede turizm bilincinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar ve Ankara’nın 
turizm kenti imajının 
güçlendirilmesine yönelik faaliyetler

Yöresel ürün ve el sanatlarının 
tanıtımına ve markalaşmasına yönelik 
faaliyetler

14.07.2011
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Müzelerin tanıtımı ve 
ulusal/uluslararası koleksiyonların 
sergilenmesine yönelik faaliyetler

Yerel festivallere özgünlük 
kazandırılarak ulusal ve 
uluslararası düzeye taşınması

 Sürdürülebilir uluslararası 
festivaller düzenlenmesine 
yönelik çalışmalar 

Örnek Proje Konuları-9

14.07.2011
18



/38 

Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

PROGRAM BÜTÇESİ: 10.000.000 TL

4.000.000 TL
Faaliyet Alanı Ankara’nın 

Gelişmişlik Düzeyi 2. , 3.  ve 
4. Derece Olan İlçeleri

6.000.000 TL
Faaliyet Alanı Ankara’nın 

Gelişmişlik Düzeyi 1. Derece 
Olan İlçeleri

14.07.2011
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14.07.2011
© ANKARA KALKINMA AJANSI 20

Faaliyet 
Alanına 

Göre
Bütçe

Dağılımı

Turizm Potansiyelinin Harekete 
Geçirilmesi Mali Destek Programı

6 Milyon       

TL

4 Milyon TL
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı

(Bilişim ve Sağlık Teknolojileri)

14.07.2011
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı

14.07.2011
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Bölgesel, ulusal ve uluslar arası ölçekte rekabet 
gücünün artırılması

Sürdürülebilir gelişmenin hızlandırılması

Genel Amaç
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı

14.07.2011
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Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında

Ürün Yeniliği

Süreç Yeniliği

Pazarlama Yeniliği

Organizasyonel Yenilik

uygulamalarının desteklenmesi

Özel Amaç
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Yenilik:

Ekonomik ve toplumsal fayda sağlamak için;

-işletme içi uygulamalarda, işyeri 
organizasyonunda veya

-dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede 
iyileştirilmiş 

-bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni 
bir pazarlama yöntemi ya da 
organizasyonel yöntemin 

gerçekleştirilmesi.

Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı 

14.07.2011
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Ürün (mal ve hizmet) Yeniliği: 

Farklı, yeni, değişik bir ürün/hizmet geliştirilmesi 
ve bunun pazara sunulması.

 Cep telefonlarında kameralar

 Tekerlekli bavul

 Küresel Konumlandırma Sistemleri (GPS)

 Yıkandığında buruşmayan, ütü gerektirmeyen 
kumaş 

 Patlasa da gidebilen lastik

 Organik tarım ürünleri

 Online check-in

Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı 

14.07.2011
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Süreç Yeniliği:

 Bir üretim veya teslimat yönteminde yeni veya önemli 

derecede iyileştirilmiş yöntemlerin gerçekleştirilmesidir.

e-iş 

Örtüaltı tarımı

Tam zamanında üretim

Otomatik ambalajlama

Üretim kalite kontrolü için                                              
bilgisayarlı teçhizat

14.07.2011
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı 
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Pazarlama Yeniliği:

ürün tasarımı veya ambalajlaması

ürün konumlandırması

ürün tanıtımı veya fiyatlandırmasında 

önemli değişiklikleri kapsayan yeni pazarlama yöntemidir.

14.07.2011
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı 

 İnternet üzerinden satış (yemek 
sipariş vb)
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Organizasyonel Yenilik:

 Bir firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda 
veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem 
uygulanması.

 Örnek: Japonlar tarafından 1990’larda geliştirilen            
“sürekli iyileştirme” (kaizen) yöntemi

 İşçiler de dahil olmak üzere bir                                                           
firmadaki tüm çalışanların yaptıkları                                                                 
işle ilgili süreçleri iyileştirme konusunda                                                   
söz sahibi olması, düşüncelerinin                                     
hayata geçirilmesi yaklaşımı

14.07.2011
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı 

PLANLA

UYGULA

KONTROL 
ET

ÖNLEM AL
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Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek 
Programı Öncelikleri

“Bilişim ve Sağlık Teknolojileri” 

İşletme ve kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve
pazarlama kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma
değeri yüksek teknoloji üretmeleri

Yenilikçi uygulamaların bilgi ve teknoloji birikimlerinin
paylaşımını kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği
platformlarının kurulması ve geliştirilmesi, bölgenin
teknoloji merkezi imajının güçlendirilmesi

Yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje
ve endüstriyel tasarımların geliştirilmesine, faydalı model
ve patent teminine yönelik uygulamalar

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-1

Elektronik medikal cihaz üretiminde ve 
biyomühendislik alanındaki yenilikçi 
projeler

İşletmelerin ve kuruluşların kapasite 
geliştirmelerini ve kurumsallaşmalarını 
sağlayacak organizasyonel yenilik 
uygulamaları

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarındaki işletme ve 
kuruluşların ürün, süreç, organizasyon ve pazarlama 

kabiliyetlerini geliştirerek yenilikçi ve katma değeri yüksek 
teknoloji üretmeleri

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-2

 İleri teknoloji araştırmalarından (nanoteknoloji, 
biyoteknoloji b.) yararlanılarak bilişim ve sağlık 
teknolojileri sektörlerinde yenilikçi ürün 
ve süreçlerin geliştirilmesi

Yenilikçi bilişim ve sağlık teknolojilerinin farklı 
sektörlerde katma değer oluşturmasına yönelik 
yenilikçi uygulamalar

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanında bölgenin 
bilinirliğini artıracak ve yenilikçi ürün 
pazarlanmasını destekleyecek uluslararası fuar 
ve kongrelerin düzenlenmesine yönelik 
faaliyetler

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-3

Teknoparkların bir araya gelerek ortak kuluçka ve teknoloji 
transferi programlarının geliştirilmesi
Yurtdışında bilişim ve sağlık teknolojileri sektörlerindeki 
uzmanların yenilikçilik alanındaki birikimlerinin bölgedeki 
aktörlere aktarılmasına yönelik programların geliştirilmesi

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi 
uygulamaların, bilgi ve teknoloji birikimlerinin paylaşımını 

kolaylaştıracak bilgi ve işbirliği platformlarının kurulması ve 
geliştirilmesi, bölgenin teknoloji merkezi imajının 

güçlendirilmesi

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-4

Yenilikçi teknolojilerin üretilmesi, 
teknolojik bilgi birikiminin paylaşılması ve 
ihracatının artırılmasına yönelik platform 
veya portalların oluşturulması

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarındaki 
yabancı yatırımcıların bölgeye 
çekilmesine yardımcı olacak Türkiye’deki 
mevzuat, sektörler ve verilen teşvikler 
hakkında bilgilerin ve değişik yatırım 
seçeneklerinin sunulabileceği 
bilgilendirme ve tanıtım portalları

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-5

Sağlık, sosyal içerme, kültürel  
miras, öğrenme, kamu hizmetleri, 
enerji verimliliği gibi toplum için 
önemli konularda yenilikçi bilişim 
ürünlerinin geliştirilmesi

Yenilikçi ürün tasarımlarına yönelik 
merkezlerin kurulması

Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi ve bilgi yoğun 
ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel tasarımların 

geliştirilmesine, faydalı model ve patent teminine yönelik 
uygulamalar

14.07.2011
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Örnek Proje Konuları-6

Yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırıcı 
organizasyonel mekanizmaların geliştirilmesi

Teknoloji danışmanlığı, teknoloji 
transfer ve ticarileştirme 
merkezlerinin kurulması ve 
geliştirilmesi

Üniversiteler, teknoparklar ve 
araştırma enstitülerinin sağlık ve 
bilişim alanlarındaki teknik 
birikimlerinin özel kesime de 
aktarılmasını  sağlamak üzere 
geliştirecekleri ortak projeler

14.07.2011
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Üniversite 
Teknopark  
Araştırma 

Mer.

Özel 
Sektör

Kamu
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Projeler;

Cinsiyet eşitliği

Fırsat eşitliği

Çevrenin korunması

Sürdürülebilir kalkınma

İstihdamın artırılması

hususlarına dikkat etmeleri açısından da 
değerlendirileceklerdir.

Genel Hususlar

14.07.2011
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2011 Proje Teklif Çağrısı

14.07.2011
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Teklif Çağrısı 
Bütçesi

20.000.000 TL

Turizm Potansiyelinin 
Harekete Geçirilmesi 

10.000.000 TL

Yenilikçi Uygulamalar 
10.000.000 TL

Destek Tutarları Kar Amacı Güden /Gütmeyen
Asgari 40.000 TL
Azami 350.000 TL

Destek Oranları Kar Amacı Güden  Kar Amacı Gütmeyen
Asgari 25% 25%
Azami 50% 75%



/38 

TEŞEKKÜRLER...

www.ankaraka.org.tr

e_posta: pyb@ankaraka.org.tr

© ANKARA KALKINMA 
AJANSI

14.07.2011
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