2018 YILI
TURİZM YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI
BAŞVURU REHBERİ
REFERANS NO: TRA2/19/TURDES
SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Turizm işletme belgesi zorunlu mudur?

Zorunlu değildir fakat değerlendirme aşamasında fayda sağlayıcıdır.

2. Bungalov ve çelik konstrüksiyon yapılarda ahşap ve çelik malzemeyi makine ekipman olarak
değerlendirebilir miyiz?
Kullanılan malzemelerin makine-ekipman ya da inşaat kalemi olup olmadığına Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının her yıl yayınladığı birim fiyatlardan kontrolü sağlanacaktır. Bungalov evin ahşap kısmının
makine-ekipman olarak değerlendirilebileceği ancak çelik malzemenin makine-ekipman olarak değil,
inşaat kısmına dahil olacağı değerlendirilmektedir.

3. Projenin başarılı olması halinde ödemler nasıl yapılacaktır? Mali desteklerin başvurusu
bittikten sonra desteği almaya hangi tarihte başlayabilirim?

Bu husus başvuru rehberi Bölüm 2.5’te; “Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, destek miktarının
%40’ı, yararlanıcıya ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır. Ajans
tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre gerçekleştirilir.
Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının usulüne uygun
harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajans’a sunulması, ilgili raporların Ajans
tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; sözleşmede aksi belirtilmediği
takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve geriye kalan %20’lik destek ise nihai raporun Ajans
tarafından onaylanmasına müteakip yararlanıcısının banka hesabına 30 gün içerisinde aktarılır.
Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde bulunulmadan,
yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz.” şeklinde açıklanmıştır. Sözleşmelerin imzalanması için
öngörülen tarihin ise Mayıs ayı başlarında olacağı öngörülmektedir.
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4. Otelim veya restoran inşaatıma henüz başlamadım, yazın yapacağım. Bu durumda Ajansa
proje sunabilir miyim?
Başvuru rehberi Bölüm 2.1.3.’te program için proje süresi asgari 6 ay azami 15 ay olduğu
belirtilmektedir. Bu bağlamda sunulacak projenin 15 ay içerisinde bitirilmesini aksatmıyorsa Ajans’a
sunulmasında bir sakınca yoktur.

5. Mali destek almaya hak kazanırsam bir teminat göstermek veya yatırmak gerekmekte
midir?

Başvuru sahipleri destek almaya hak kazanmaları halinde Toplam destek miktarının %10’u kadar
teminat yatırıldığına dair banka dekontu veya teminat mektubunu Ajans’a sunmaları gerekmektedir.

6. Bütçe revizyonunu neye göre yapıyorsunuz?
Piyasadan alınan gerçek fiyat bilgilerine dayandırılarak yapılmaktadır.

7. Mali destek almaya hak kazanırsam daha sonra bu hakkımdan vazgeçebiliyor muyum?
Vazgeçilebilir ancak aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunulamaz.

8. Pansiyonlar uygun başvuru sahibi midir?

Program için turizme hizmet eden Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler uygun başvuru sahipleridir.
Bu bağlamda turizme hizmet etmesi koşuluyla pansiyonlar da uygun başvuru sahibidirler.

9. İmalat sanayisi, hayvancılık ya da yöresel gıda ürünü imalathaneleri uygun proje konuları
mıdır?
Turizm Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın genel amacı; Kış, doğa ve kültür turizmi sektöründe
yeni yatırımların teşvik edilmesi ve mevcut turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması olarak
belirlenmiştir. Bu bağlamda imalat sanayisi, hayvancılık ya da yöresel gıda ürünü imalathaneleri
uygun proje konuları değildir.
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