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Bu kitapçık Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece
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yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.
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S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak; sanayi ve teknolojide

rekabet edebilirliği güçlendirmeye gayret ettik. Turizm altyapısının

öncü, güçlü bir Türkiye yaratmak hedefiyle çalışıyoruz.

iyileştirilmesine yönelik gerçekleştirdiğimiz projelerin hem tasarım

Hedefimize ulaşmak için Bakanlık olarak farklı niteliklere sahip

hem de uygulama süreçlerinde proje yararlanıcısı ve/veya paydaşları

yatırım desteği ve teşvik programlarını hayata geçiriyoruz. Bu destek

arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, yerel yönetimler ve

ve teşviklerin önemli bir ayağını da Türkiye ve Avrupa Birliği mali

kalkınma ajansları ile birlikte yoğun bir şekilde çalıştık.

işbirliği kapsamında 2007 yılından bu yana yürüttüğümüz Rekabetçi
Sektörler Programı oluşturmaktadır.

Dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler arasında 6. sırada bulunan
Türkiye, her yıl ziyaretçi sayısını istikrarlı bir şekilde artırarak önemli

Rekabetçi Sektörler Programı, 7 yıllık dönemler halinde uygulanan

bir başarıya zaten imza atıyor. Türkiye’nin sahip olduğu tarihi, kültürel

bölgesel kalkınmayı artırma yolunda bir çatı programdır. Çatı

ve doğal değerler göz önüne alındığında, Türkiye’nin çok daha üst

program denmesinin sebebi bu program ile pek çok farklı alanda

sıralara çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bunun için ülkemizdeki

büyük ölçekli projelere mali destek sağlanmasıdır.

turizmin 12 aya yaygınlaştırılması büyük önem taşıyor.

Programın 2007-2013 yıllarını kapsayan ilk döneminde teknik

Ülkemiz gerek tarihi ve kültürel zenginlikleri gerek birçok endemik türe

adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)”

ev sahipliği yapan doğası ile yüksek bir potansiyele sahip. Rekabetçi

uygulandı. Bu dönemde, iş ortamının iyileştirilmesi ile işletme

Sektörler Programı bu noktadan hareketle Bölge ekonomisine katkı

kapasitelerinin artırılması ve girişimciliğin teşvik edilmesine öncelik

sağlayacak şehirlerde, turizm projelerine 36.5 milyon Avro (yaklaşık

verdik. İş ortamının iyileştirilmesi kapsamında Ar-Ge ve inovasyon

230 milyon Türk Lirası) tutarında yatırım yaptı. Okuyacağınız bu

altyapılarından, imalat sanayinin güçlendirilmesine, KOBİ’lerin

kitapçıkta Programımızın ilk dönem turizm projelerinin bölge

finansmana erişim olanaklarından, turizm altyapısının geliştirilmesine

ekonomisine kazandırdıklarını sizlerle paylaştık.

kadar değişik konulardaki projelere destek verdik.
Rekabetçi Sektörler Programı yeni dönemde “Rekabetçilik ve
Turizm alanında uyguladığımız projelerimiz ile hedefimiz turizm

Yenilik” konularına odaklanıyor ve bu kapsamda turizm altyapısını

altyapısının niteliğini arttırıp sektörde bir farklılık yaratarak bölgeyi bir

desteklemeye devam ediyor. Avrupa Birliği ile sürdüreceğimiz

cazibe merkezi haline getirmek oldu. İllerimizin turizm potansiyelini

bu anlamlı işbirliğinin yeni dönemde de güzel sonuçlar ortaya

ortaya çıkartacak, sadece yerelde değil küresel ölçekte de fark

çıkarmasına ve birlikte geliştirdiğimiz projelerin ülkemizin kalkınması

yaratacağına inandığımız projelere yatırım yaptık. Bu kapsamda

ve bölgelerimizde rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamasını

alternatif turizm faaliyetlerinin önemini gündeme getirerek bölgesel

temenni ediyorum.
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A

day ülkeler Avrupa Birliği üyelik sürecinde farklı alanlarda yürüttükleri çalışmalarla toplumsal ve ekonomik
kalkınmada önemli sonuçlar elde ediyorlar. Bu çalışmaların kapsamı da Birlik ile aday ülke arasındaki mali
işbirliği çerçevesinde belirleniyor ve mali yardımlar aday ülkenin öncelikli bulduğu başlıklarda farklı kurum
ve kuruluşlar tarafından geliştirilip uygulanan program ve projeler ile ülkeye aktarılmış oluyor. Türkiye ve Avrupa
Birliği arasındaki mali yardım anlaşması kapsamında da çevreden ulaştırmaya; tarımdan rekabetçiliğe farklı onlarca
konuda büyük ölçekli birçok yatırım programı destekleniyor.

Teknik adıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) olarak adlandırılan bu çerçevenin ilk bölümü ülkemizde 2007-2013 döneminde
uygulandı. Bu dönemde AB mali yardımları Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma; Bölgesel ve Sınır Ötesi İş birliği; Bölgesel Kalkınma; İnsan Kaynaklarını
Geliştirme ve Kırsal Kalkınma başlıkları altında hayata geçirilen çalışmalara aktarıldı. Bölgesel Kalkınma başlığı altında da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
belirlenen öncelik alanlarında geliştirilen 46 projeye mali kaynak sağlandı. 2014-2020 dönemini kapsayan ikinci mali yardım paketindeyse öncelik alanları Demokrasi
ve Yönetişim; Adalet, İçişleri ve Temel Haklar; Ulaştırma; Çevre ve İklim; Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik; İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar;
Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Bölgesel ve Sınır Ötesi İş Birliği olarak belirlenip mali yardımlar bu çerçevede verilmeye devam ediyor.
Katılım Öncesi mali Yardım Sürecine ilişkin detaylı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mali Yardım aracının her iki döneminde de Türkiye’de bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal refah farklarını en aza
indirmeyi hedefleyen ve her bölgenin ekonomisinde kilit role sahip sektörlerde, o sektörün ana aktörleri tarafından
geliştirilen projelere finansal destek sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı işte bu noktada Türkiye’nin dört bir yanında kalkınma hamlelerine öncülük eden büyük ölçekli bir destek
programı olarak dikkat çekti. Temelde KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabetçiliğini geliştirmeyi hedefleyen Program
kapsamında, birinci mali yardım döneminde 43 ilde hayata geçirilen projelere toplam 565 milyon avro kaynak
sağlanırken, içinde bulunduğumuz ikinci dönem için de 301,5 milyon avroluk mali yardım bütçesine imza atıldı.
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BÖLGESEL KALKINMA İÇİN TURİZM ALTYAPISINA DESTEK

Birinci mali yardım döneminde Rekabetçi Sektörler Programı bölgelerin ekonomisini güçlendirecek, o bölgelerde istihdam,
iş gücü kalitesi, yatırım kaynakları, pazarlama araçları ve altyapı çalışmalarını hızlandıracak projelere destek sağladı. Anadolu
medeniyetlerine ev sahipliği yapmış ve insanlık tarihinin önemli miraslarını barındıran ancak güçlü turizm potansiyelini
yeterli düzeyde değerlendiremeyen 3 ilde ise turizm alt yapısını destekleyecek projeler hayata geçirildi.
Her köşesinde kültürel ve inanç çeşitliliğinin karşınıza çıktığı, günümüze kadar korunmuş on bin yıllık eserleriyle
ve Mezopotamya güneşinde adeta bir altın gerdanlık gibi parlayan taş evleriyle Mardin dünyanın kültürel miras
haritasında önemli bir yere sahip. Ancak böylesine büyük bir potansiyele sahip kent, 2017 yılında sadece 600
bin turisti ağırladı. Aynı yıl, Avrupa’da kültürel mirasıyla öne çıkan Roma ise 9.6 milyon turiste ev sahipliği
yaptı. Rekabetçi Sektörler Programı altında hayata geçirilen Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesiyle, kentin
turizm altyapısı zenginleştirilirken, ortaya konan sürdürülebilir turizm stratejileriyle hem sektör çalışanlarının
kapasitesinin artırılması hem de işletmelerin pazarlama kaynaklarını çeşitlendirmeleri sağlandı.
İnsanlık tarihi hakkında bugüne kadar bilinenleri sorgulamamıza neden olan ve 10 bin yıl önce inşa edildiği
ortaya çıkan Şanlıurfa’ya 20 km uzaklıktaki Göbekli Tepe ise potansiyeli yeterince değerlendirilemeyen bir
diğer turizm cazibe merkezi. Program kapsamında gerçekleştirilen Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor
Projesiyle, bu önemli tapınağın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması için farklı
çalışmalara imza atıldı.
Yine aynı bölgede yer alan Siirt’te dini turizmin önemli bir cazibe merkezi olan Tillo yer alıyor. İbrahim Hakkı
Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah’ın vefatı üzerine “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek
astronomi ve mimari açıdan büyük bir bilim harikasına imza atıyor. 21 Mart ve 23 Eylül yani ekinoks günlerinde
güneşi sadece kendi ufak penceresinden içeri alarak İsmail Fakirullah’ın mezarının başını aydınlatmasını
sağlayan bu Türbe, yüzlerce turistin ilgi merkezi haline geliyor. Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması
Projesi ile, ziyaretçilerinin kullanımına sunulan yeni bir tesisin kurulmasına ön ayak olunurken yürüyüş yolları
ve çevre düzenlemeleri ile bölgenin daha fazla turiste ev sahipliği yapması bekleniyor.
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Türkiye’yi yalnızca yaz aylarında sahil kesimlerinin ziyaret edildiği bir ülke olmaktan çıkartarak 12 ay boyunca
ziyaretçi ağırlayan bir ülke haline getirmek için alternatif turizm formlarının güçlendirilmesi gerekiyor. Bu açıdan
kış turizmi Türkiye için önemli bir potansiyel. Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde hayata geçirilen önemli
projeler sayesinde Destinasyon Yönetim Ofisleri kuruldu. Kış sporları için sağlam altyapıya sahip, hizmet kalitesi
geliştirilmiş, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekleyen kış turizm koridoru oluşturuldu.
Türkiye, 2 bin metre yüksekliğin üzerinde yaklaşık 83 bin km²‘lik bir araziye sahip ve kış boyu kar alıyor. Ancak
dünyada kış sporları denince akla öncelikle Avusturya, İtalya, İsviçre ve Fransa gibi Avrupa’daki cazibe merkezleri
geliyor. Öte yandan Avrupa’daki bu bölgeler yeterince yüksek olmadığından küresel ısınma nedeniyle önemli
bir kar kaybı yaşıyor. Ülkemizde ise yüksekliği nedeniyle küresel ısınmadan etkilenmeyecek ve kış sporları için
cazibe merkezi olmaya devam edecek önemli bir potansiyel bulunuyor. Bu noktadan yola çıkılarak ErzurumErzincan ve Kars arasında bir kış sporları koridoru oluşturulması ve bu bölgenin daha fazla sporseveri ağırlaması
için önemli alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Telesiyejlerin iyileştirilmesinden, ışıklandırma çalışmalarına,
arıtma tesislerinin rehabilitasyonundan destinasyon yönetimine bir çok alanda hayata geçirilen bu çalışmalar
Erzurum-Erzincan-Kars Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi Projesi adı altında Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında desteklendi.
Ardahan Yalnızçam da yine yüksek kış sporları potansiyeli olan ancak yeteri kadar ziyaretçinin bilmediği diğer bir
merkez olarak dikkat çekiyor. Üzerinden kar eksik olmayan Yalnızçam’da hayata geçirilen Ardahan Yalnızçam
Kış Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi de bölgenin kış turizmi haritasında yerini alması için önemli
yatırımlara ev sahipliği yaptı.
Rekabetçi Sektörler Programı birinci döneminde hayata geçirilen bu 5 önemli turizm altyapısı projesi ile Türkiye
7 yeni cazibe merkezi kazanmış oldu. Bu cazibe merkezlerinin dünya turizm sektörüne tanıtımı için 36 tanıtım
ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu süreçte bu bölgeleri ziyaret eden turist sayısı da 1 milyon 500 bine
yaklaştı.
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
TURİZM ALTYAPI PROJELERİ
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36 MİLYON 426 BİN AVRO

7

PROJE

BÜTÇE

ŞEHİR

Türkiye’nin dünya turizm haritasında hak ettiği yeri alması ve bölgeye gelen turist sayısı artırılarak, ekonomik ve sosyal
kalkınmanın hızlanması için alt yapı çalışmaları tamamlanmış oldu. Bu seferberlik çalışmasında ileriye dönük tanıtım
ve destinasyon yönetimi için stratejiler ortaya kondu. Yatırımcılar ve turizm acentalarının da desteğiyle bölgelerin
kalkınmasında uzun soluklu bir süreç başlatılmış oldu.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, yeni mali yardım döneminde de turizm potansiyeline sahip illerde benzer
yatırım projeleri desteklerine devam edilecek. Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da başlatılacak üç
yeni proje Türkiye’nin gerek doğal zenginliklerinin gerek tarihi değerlerinin sadece ülke genelinde değil yurtdışına
da yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlamış olacak.
Bu kitapçıkla bölge halkı, seyahat acentaları, tur şirketleri ve turizm yatırımcılarının dikkatlerini bu bölgelerin turizm
potansiyeline ve fırsatlarına projelerimizin sunduğu katkılarla birlikte çekmek amaçlanmıştır.
Tüm paydaşların birlikte çalışması ile turizm bahsi geçen illerde bölge ekonomisinde kilit rol oynayan önemli bir
sektör haline gelecektir.
Sürdürülebilir Turizm / Mardin
Batıdan Doğuya Uzanan Sufi Yolu / Siirt
Tarih Yeniden Canlanıyor / Şanlurfa
Yalnızçam’da Kış Turizmi Altyapısı / Ardahan
Kış Turizmi Koridoru / Erzurum, Erzincan, Kars
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SÜRDÜRÜLEBİLİR
TURİZM
MARDİN

T

ürkiye turizminin parlayan yıldızı Mardin’in,
kültür ve inanç turizmi alanında bir markaya
dönüştürülmesi amacıyla başlatılan proje,
Mardin’de turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesine
verdiği destekle yıllık 90 bin olan turist sayısının 700
bine yaklaşmasına yardım etti. Proje kapsamında
kentteki turizm işletmelerine, başta gıda üretimi ve
hizmet kapasiteleri olmak üzere, eğitimler verildi.
Turizm sektöründe faaliyet gösteren yüzlerce KOBİ,
restoran işletmeleri, otel tur operatörleri, tur rehberleri
ve turizm enformasyon memurlarına yönelik bu
eğitimler sayesinde hizmet kalitesi artırıldı. Tarihi ve
doğal yapısıyla halihazırda bir turizm cazibe merkezi
olan Mardin, hizmet standartlarındaki artışla, bölgeye
daha fazla ziyaretçi çekmeye başladı.

Kapsamlı bir sürdürülebilirlik adımı olarak da
tanımlanabilecek projede, Mardin ekonomisi için
turizmin kalıcı bir sektör haline gelmesini sağlayacak
stratejik plan geliştirildi. Bu kapsamda tur rotaları
yeniden düzenlenirken bir de bölgeye gelen
ziyaretçilerin Mardin’de ne yapılır, nereler gezilir, nerede
kalınır gibi sorularına yanıt olacak çeşitli materyaller
geliştirildi.
Dünya turizm sektöründe kendisini bir marka olarak
konumlandırma yolunda hızla ilerleyen Mardin, dantel
gibi işlenmiş taş evleriyle günümüze kadar korumayı
başardığı ortaçağ kent dokusu, tarihi yapıları ve zengin
etnik mozaiğiyle büyüleyici bir açık hava müzesi olma
niteliğini taşıyor.
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Turistler ayrıca Hristiyan dinine mensup Süryanilerin kutsal
kabul ettiği ve 16 asırdır manastır geleneğini yaşatabilen
ender ibadethanelerden Mor Gabriel Manastırı ile
Meryem Ana Kilisesi, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran
Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Dimet Manastırı ve
Yezidilerin Midyat köylerindeki tapınakları ziyaret ederek
tarihe yolculuk yapıyorlar.

Mardin’in hem merkezi hem de ilçeleri; gezilip görülecek
dini yapılar, arkeolojik yerleşimler, olağanüstü sivil
mimari örnekleri ve doğal güzelliklerle dolu olması,
gerek Türkiye’den gerekse dünyadan binlerce insanı
kendisine çekiyor. Kentin dokusu, yöreye has mimari
üslubun kullanıldığı camiler, medreseler, kiliseler ve
manastırlarla örülmüş adeta keşfedilmeyi bekleyen bir
hazine gibi kâşiflerini bekliyor.
Türkiye’nin en renkli etnik yapısına sahip illerinden birisi
olan Mardin’de Türkler, Süryaniler, Araplar, Mahalmiler,
Kürtler, Ezidiler, Keldaniler ve Ermeniler huzur içinde
hâlâ adet ve geleneklerini yaşıyorlar.
Ezan sesinin çan sesine karıştığı Mardin’i ziyaret eden
turistler, Türkiye’nin İnanç Turizmi Koridorunun en güçlü
üyesi bu kentin ev sahipliğini yaptığı Hz. Muhammed’in
ayak izinin bulunduğu Sitti Radviye Medresesi, Sakal-ı
Şerif’in bulunduğu Ulu Cami, Zinciriye ve Kasımiye’ye
akın ediyorlar.
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Proje uyarınca, Mardin şehrini batı-doğu yönünde boydan
boya kesen 1. caddede dış cepheleri, kepenk ve tenteleri
yenilenen ve standart tabelalarla donatılan kuruyemişçi,
gümüşçü ve kuyumcu dükkânları ziyaretçilerin uğrak
yerlerine dönüşmüş durumda. Kahve, kuruyemiş, sabun,
badem şekeri, kahve fincanları, bakır cezve, tepsi, şekerlik,
telkâri kolye, yüzük, küpe ve takunya en çok rağbet gören
ürünler olarak ilk sıralarda yer alıyorlar.
Mardin mutfağının özgün yemeklerinin tadılabileceği
güzel restoranlar ile Mardin Ovasına kuşbakışı bakan çay
bahçeleri de yine bu cadde üzerinde konuklarını bekliyorlar.

Tarihi İpek Yolu üzerinde ve Yukarı Mezopotamya’da
kervan yollarının kesiştiği bir noktada bulunması ve çok
sayıda uygarlığa ev sahipliği yapması sayesinde farklı
yemek kültürlerini ve baharatları bir araya getiren Mardin
Mutfağı meyve ve etin birlikte pişirildiği birçok yemeği
barındırıyor. Mardin yemeklerinin ününün sadece Türkiye
ile sınırlı kalmayıp dünyaya da yayılmaya başlaması
Mardinliler tarafından gururla dile getiriliyor.
Mardin, M.Ö 4500 yıllarına uzanan tarihi, ev sahipliği
yaptığı birçok medeniyetin günümüze kadar korunan
kültürel mirası ve bunlara bağlı yürüyen inanç turizmiyle
sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da ilgisini çeken bir
kent olarak kendisini gösteriyor.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen
Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi ile, bölgenin turizm
sektöründe rekabet gücü artırılırken aynı zamanda kentin
UNESCO Kültür Mirası başvurusunu gerçekleştirmek için
gerekli altyapıya da destek verilmiş oldu.

Bütçe
9.2 milyon Avro
Proje Sahibi
Mardin Valiliği
Proje Uygulama Tarihi
Temmuz 2013 - Ekim 2015
Mardin
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28

BATIDAN DOĞUYA
UZANAN SUFİ YOLU
SİİRT

M

ezopotamya ile Anadolu uygarlıklarının
kesiştiği bir geçiş bölgesinde kurulan Siirt,
doğa, din ve kültür turizminin nadide
güzelliklerinin yanı sıra kente özgü ürünlerini de yazkış misafirlerine sunuyor.
Her yıl nüfusunun 5-6 katı turist ağırlayan Siirt,
2013 Turizm Stratejisi planlarına göre Türkiye’nin
İnanç Turizmi Koridorunun bir parçası olarak gerekli
planlama ve desteğin verilmesi hakkını elde etmişti.

kullanım tesisi inşa edildi. Sokak ışıklandırmaları
şehrin atmosferine ve çevre düzenlemesine uygun
olarak yenilenirken ana mezarlığı çevreleyen yürüyüş
yolları bazalt taşlarla döşendi. Türbe ve mezarlıkların
bulunduğu bölgede yürüyüş yolu ve 24 bin
metrekarelik bir alanda çevre düzenlemesi yapıldı,
otopark ve dinlenme alanları inşa edildi. Bu proje
sayesinde Siirt için sürdürülebilir bir turizm yaklaşımı
geliştirilerek canlı bir çekim merkezi haline gelmesi
planlanıyor.

Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi
ile de, turizm enformasyon bürosu kurulurken
yine turistlerin hizmetine sunulacak 1 kafeterya, 5
hediyelik eşya satış yeri ve 500 metrekarelik bir günlük

Kentin binlerce yıllık öyküsünün önemli tarihi
ve kültürel varlıklarına dikkat çekilerek yeniden
yazılmasını hedefleyen Proje ile Sufi yolunun yeni
rotası çıkarılmış oldu.
12

13. yüzyıldan bu yana medreseler beldesi olarak
anılan Siirt, İslam inancının yayılmasında büyük rol
oynayan Veysel Karani ile onun yolunu izleyen İbrahim
Hakkı’ya ait türbeleri ziyaret etmek için her yıl binlerce
insanın akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından
gelen insanlar, Botan vadisinden yükselen ancak
kale duvarlarından geçemediği için beldeye ışığını
ulaştıramayan güneşin, sadece gece ve gündüzün
eşit olduğu ekinoks günleri olan 21 Mart ve 23
Eylül tarihlerinde, kalenin küçük bir penceresinden
geçerek mucizevi bir şekilde Tillo’da bulunan türbe
penceresinden içeriye girmesine tanık oluyor.
Tillo kalesinde kurulan cam seyir terasından izlemeye
doyulmayan manzarası ve eşsiz bir doğa güzelliğine
sahip derin vadiden akan Botan Çayı da, rafting sporu

13

için en ideal yerlerden biri olarak kendini gösteriyor.
Karların erimesiyle birlikte iyice hırçınlaşan Botan
Çayı rafting tutkunlarına adrenalin dolu bir macera
vadediyor.
Siirt yöresinde akarsu vadileri boyunca bulunan birçok
mağara, mağara turizmi için zengin bir potansiyel
barındırıyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Termal suları
yörenin diğer bir turizm potansiyeli olarak dikkat
çekerken Billoris, Lif ve Hesta kaplıcaları da önemli birer
şifa kaynağı olarak hizmet veriyor.
Yörenin önde gelen geçim kaynaklarından biri olan
fıstık ile farklı tat ve lezzetiyle meşhur Pervari balı
ziyaretçilerin mutlaka yanlarında götürdüğü ürünler
olarak biliniyor. Yöreye özgü el işlemeciliği ve kültür

dokumacılığı oldukça zengin olan Siirt’in önemli bir kültür
mirası olan ve Mezopotamya’da dokunan ilk kumaş olma
özelliğini taşıyan ‘Şal-Şapik’ de ekonomik kalkınmada
yerini almaya hazırlanıyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan
yöre halkının tiftiği eğirip doğal boyalarla renklendirdikleri
ve yazın serin, kışın sıcak tuttuğu ve dayanıklı olduğu için
tercih edilen bu nadide kumaşı bilen ustaların yokluğuyla
üretim durmuş ve ilgi gören bu kumaş kaybolmaya yüz
tutmuştu. Ancak Siirt’te yeni kurulan atölyeler ile bu sanat
tekrar canlandırılmaya başlandı. Bunun dışında kilim,
seccade, heybe, bere, yelek ve çanta olmak üzere tiftik
yününden yapılan tüketim eşyalarının yanı sıra geometrik
motiflerle dokunan ve doğal bitkilerle boyanan Angora
yünü battaniyeler de turistler tarafından rağbet görüyor.
Yörenin ekolojik ve iklim koşulları dikkate alınarak
tasarlanan küçük pencereli, tepeleri küçülerek yükselen
düz çatılı özel bir sıva ile kaplanan “Cas Evleri” de kapı ve
pencereleri etrafında ince taş oymalarla turistlerin yoğun
ilgisini topluyor.

Bütçe
3.1 milyon Avro
Proje Sahibi
Tillo Kaymakamlığı
Siirt

Proje Uygulama Tarihi
Kasım 2015 - Mayıs 2018
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TARİH YENİDEN
C A N L A N I YO R
ŞANLIURFA

T

arihi geçmişi, Cilalı Taş Devrine kadar uzanan
Şanlıurfa, Türk, Ermeni, Yahudi, Arap, Süryani,
Yezidi, Kürt, Türkmen gibi pek çok farklı etnik
topluluğu yüzyıllar boyunca topraklarında yan
yana, omuz omuza ağırladığı için her birinin kendi
kültüründen bir şeyler almayı başarmış.
Son yıllarda yapılan arkeolojik araştırmalarla tüm
dünyanın dikkatini üzerine çeken Şanlıurfa’nın
yeryüzünün en eski medeniyet kalıntılarına sahip
olduğu ortaya çıktı. Dünyanın ilk tapınağının yani ilk
inancın merkezi olan Göbeklitepe Temmuz 2018’de
UNESCO Dünya Kültürel Miras listesine alındı. Daha
önce antik çağlarda önemli ticaret yollarının kesişme
noktalarından birisi olan ve 2000 yılı Şubat ayında

Kültürel Miras listesine alınan Harran’a da yine Şanlıurfa
ev sahipliği yapıyor.
“Peygamberler Şehri” olarak da anılan Şanlıurfa inanç
turizmi kapsamında da rakipsiz bir öneme sahip. Balıklı
Göl, kutsal balıkları ve çevrelerindeki tarihi eserler ile
Urfa’nın en çok ziyaretçi çeken yerlerinin başında yer
alıyor.
Bir inanç merkezi olmasının yanı sıra medeniyetler
beşiği Mezopotamya’nın en önemli yerleşim
merkezlerinden biri olan Şanlıurfa; termal turizm,
kültür turizmi, spor turizmi, doğa turizmi, sağlık turizmi
ve gastronomi turizmi faaliyetleri için de müthiş bir
potansiyel barındırıyor.
16

Bir yemeğin coğrafi işaretle tescillenmesi konusunda
gastronomi turizmi çok büyük öneme sahip.
Şanlıurfa’nın Türkiye’de yemek konusunda en çok tescil
bekleyen il olması bir rastlantı değil.
Mutfak zenginliğiyle dünyanın sayılı gastronomi
merkezlerinden biri olmaya aday Şanlıurfa’nın
aralarında Urfa kebabı, ciğer kebabı, Miftahi tas kebabı,
Urfa pancar boranası, Urfa eşkilisi ve Urfa soğan kebabı
gibi tam 26 yemeği tescillenmeyi bekliyor. Şanlıurfa’da
yenilen her yemekte şehrin kozmopolit, canlı ve hayat
dolu tadını hissetmemek mümkün değil.
Ayrıca renkli bir kent ritüeli olan “Sıra Gecelerinin” artık
sadece Şanlıurfa’da değil, Türkiye’nin birçok şehrinde de
yapılıyor olması “Sıra Gecelerinin” tutularak Türkiye’nin
diğer illerine de ihraç edildiğini gösteriyor.

Şanlıurfa’nın en kuzeyinden Suriye sınırına kadar
uzanan Fırat Nehri rafting için oldukça uygun
bölümleri ile Atatürk Baraj gölü de çeşitli su sporu
etkinliğine ev sahipliği yapmasıyla kentin spor
turizminde de iddialı olduğunu kanıtlıyor.
“Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi” ilde
turizm yönetiminde yer alan aktörlere ortak hareket
edebilecekleri bir zemin hazırlarken, sektörde yer
alan tüm paydaşlar için farklı eğitimler düzenlendi,
turizm işletmelerine yönelik kalite standartları
geliştirildi. visiturfa.com isimli bir Web portalı
oluşturuldu. Öte yandan 1.000 metrekarelik bir alanı
içeren renovasyon çalışmaları tamamlandı. Göbekli
Tepe gibi bir kültürel değeri iklim şartlarından
koruyacak çatı ve ziyaretçiler için de seyir terası inşa
edildi.

Şehir merkezi ve çevresi için tur ve yürüme rotaları
geliştirilerek bu zenginliklerin ziyaretçilere daha
cazip kılınması ve böylece turist konaklama süresinin
uzatılmasına katkı sağlaması hedeflendi. Yerel
tur rehberlerinden, ev pansiyon işletmecilerine;
öğrencilerden kadın girişimcilere turizm sektöründe
daha bilinçli bir yaklaşımın önemi ve üstlenebilecekleri
roller konusunda kapsamlı eğitimler düzenlendi.

sonucunda Şanlıurfa’nın dünya turizm haritasında hak
ettiği yeri alması bekleniyor.
Proje ile bölgeyi ziyaret eden turist sayısının artırılması
hedefleniyor. Projenin başladığı 2015 yılında cazibe
merkezini 676 bin 13 kişi ziyaret etmişken, 2017’de bu
sayının 806 bin 365’e, 2018 Eylül ayına kadar ise 601
bin 594’e yükselmesii Şanlıurfa’nın turizm potansiyelini
gözler önüne seriyor.

Hazırlanan sürdürülebilir destinasyon yönetim modeli,
yapılan markalaşma çalışmaları ile iç ve dış turizme
yönelik fuarlarda gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri
sonucunda Şanlıurfa’nın “bir marka kültür kenti” olması
yolunda önemli adımlar atılmış oldu.
Projenin önemli bir sonucu da, turizm potansiyeli yüksek
bu bölgede yer alan turizm yatırımları ve projelerinin
ortak bir platformda toplanması oldu. Böylelikle
bölgeye gelecek turistlere ve tur operatörlerine farklı
destinasyonları içeren tur oluşturmaları için gerekli tüm
bilgi tek bir alanda sunulmuş oldu. Tüm bu çalışmalar

Bütçe
9.6 milyon Avro
Proje Sahibi
Karacadağ Kalkınma Ajansı
Proje Uygulama Tarihi
Mart 2016 - Kasım 2018
Şanlıurfa
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YALNIZÇAM’DA
KIŞ TURİZMİ
ALTYAPISI
ARDAHAN

T

ürkiye’nin Kafkaslara açılan kapısı Ardahan’da
uzun süren kış mevsimi kayak sezonunun diğer
kayak merkezlerine göre daha uzun olmasını
sağlıyor. Bunun yanı sıra kar kalınlığı, dünyada emsali az
bulunan “kristal kar” kalitesi ve de kayak bölgesinin çok
nadir bir özellik olan Alp disiplini kayağa uygun olması
Yalnızçam’ı kayak severler için bir cennet haline getiriyor.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yürütülen proje
ile üzerinden kar eksik olmayan Yalnızçam’da kış turizmi
altyapısı geliştirilirken, dağ sporları merkezi oluşturuldu
ve turizmin 12 aya yayılarak bölgenin yıl boyunca
ziyaret edilen bir turizm cazibe merkezine dönüşmesi
için ilk adımlar atıldı. Bölgede kış turizmine yönelik
gerçekleştirilen faaliyetlerin ve haberlerin paylaşılması
amacıyla bir web sitesi kuruldu.

Proje kapsamında kayak merkezine kurulan 3 kilometre
uzunluğundaki kapalı kabinli telesiyej hattı, Türkiye’nin
en modern hattı olmasıyla dikkat çekiyor. Kurulan dağ
sporları merkezinin yanı sıra 65 bin metrekarelik bir alan
da otel bölgesi olarak ayrıldı ve yatırımcıları bekliyor.
Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen bir
diğer projede Erzurum-Erzincan-Kars ekseninde bir
kış turizmi koridoru oluşturulması hedefleniyordu.
Ardahan’ın da bu koridora bağlanmasıyla bölgesel
turizm projeleri zincirinin önemli bir halkası olması
bekleniyor. Bu da kış sporu meraklıları için yeni
deneyimler vadediyor.
Ormanlık bir alana yerleşmiş olduğundan rüzgar
ve tipi etkilerinin pek fazla görülmediği Yalnızçam
20

kayak merkezinin devreye girmesiyle kış turizminde
Avusturya, İsviçre ve Fransa gibi zorlu rakipleri olan
Türkiye yerel turistlerin yanı sıra sınır ötesinden de
çok sayıda turist ağırlamayı hedefliyor. Bakü, Tiflis, Kars
Demiryolu gibi bir avantajın yanı sıra Karadeniz’e ulaşımı
sağlayacak olan Sahana tünelinin tamamlanmasıyla da
Ardahan, bölgenin cazibe merkezlerinden biri olacak.
Pistlerin toplam uzunluğu 10,5 kilometreyi bulan
Yalnızçam Kayak Merkezi çocuklar için de güvenli bir
seçenek olmasının yanı sıra motorlu kızaklarla yapılan
gezilerle yaban hayatı gözlemleme olanağı da sunuyor.
Yılın 12 ayı turizm potansiyeliyle dikkat çeken bölgede
Yalnızçam’ın sadece kışın değil yazın da dağ bisikleti,

golf sahası ve trekking için çok elverişli olması, doğa
harikası Çıldır Gölü’ne yakınlığı da büyük bir avantaj
sağlıyor.
Peyniri, eti, sütü, kazı, dağları, gölleri ve konuksever
insanlarıyla nam salmış Ardahan, doğa odaklı turizm
potansiyelini yükselten, ekoturizm trendini besleyen ve
gelecek vaat eden kış turizmi merkezlerinden biri olma
yolunda ilerlerken büyük kış sporları organizasyonları
planları yapıyor. Geçtiğimiz sene hedeflerin çok
üzerinde 40 bin 210 ziyaretçi ağırlayan Ardahan, cazibe
merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.

Ardahan

Bütçe
6.24 milyon Avro
Proje Sahibi
Ardahan İl Özel İdaresi
Proje Uygulama Tarihi
Ekim 2016 - Temmuz 2018
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KIŞ TURİZMİ KORİDORU
ERZURUM

ERZİNCAN

KARS

T

ürkiye turizminin sadece deniz-kum-güneş
tatilinden ibaret olmadığını kanıtlamak ve
kış turizm koridorunda yer alan Erzurum,
Erzincan ve Kars’ı Kayağın İpek Yoluna (Ski Silk Road)
dönüştürmek amacıyla bölgede kapsamlı bir yatırım
projesi hayata geçirildi.
Türkiye’nin Doğu illerinde kış turizmine büyük bir ivme
kazandırılması hedeflenen Kış Turizmi Koridoru Projesi
uyarınca hem yatırımcıları hem de turistleri bölgeye
çekmek için adeta bir seferberlik başlatıldı. Bölgenin
önemli bir turizm noktası olan Ergan Kış Sporları
Merkezinde 12 km’lik bir taşıma su sistemi kurulurken
yine aynı bölgede 8 km’lik atık su sistemi kuruldu. Diğer
önemli bir destinasyon olan Sarıkamış’ta ise 12 km’lik

atık su sistemi inşa edildi. Yine Sarıkamış bölgesinde bir
günlük kullanım tesisi ile7 bin metrekarelik bir alanda
peyzaj çalışmaları tamamlandı. Turizm sektöründe yer
alan tüm paydaşların ortak hareket etmesine destek
olacak Destinasyon Yönetim Merkezleri kuruldu.
Kayakçıların gözdesi olması beklenen Kayağın İpek
Yolunu anlatan bir de web sitesi geliştirildi. (www.
skisilkroad.com)
Bulunduğu yüksek rakım nedeniyle, tüm dünyayı
olumsuz etkileyen ve kış sporlarının yapıldığı yerlerdeki
kar örtüsünün miktar ve süresinde azalmalara neden olan
küresel ısınmadan en az zarar görecek yerlerden biri olan
proje bölgesinin dünyanın diğer kayak merkezlerinden
kış sporları meraklılarını ülkeye çekmesi bekleniyor.
24

Kış Turizmi Koridoru sayesinde Erzurum, Erzincan ve
Kars’ın, dünyayı gezen 15 milyon civarındaki kış sporları
meraklısının yanı sıra yerel turistler için de cazibe merkezi
olacağı öngörülüyor.
Erzincan; Türkiye‘nin en uzun ve farklı zorluk derecesine
sahip birçok kayak pistiyle dağ kayağı, snowboard,
snowkite, snowpark, kar motosikleti, kızak, buz pateni,
buzul tırmanışı gibi birçok faaliyete yaptığı ev sahipliği
ile göz dolduruyor.
Büyük slalom yarışmaları için Uluslararası Kayak
Federasyonu (FIS) tarafından tescilli iki pist bulunan
Erzurum’da aynı anda yaklaşık 12 bin kişinin kayak
25

yapabildiği pistler, olası çığ vakalarını önlemek amacıyla
“Gaz-Ex” suni çığ düşürme sistemi ile korunuyor.
Koridorun son üyesi Kars ise, Ankara’dan kalkan Doğu
Ekspresi sayesinde turist sayısında patlama yaşarken
ziyaretçilerine sezonun çoğu günü güneşli olan
muhteşem doğa manzaralı ve geniş pistli bir kayak
alanıyla masalsı bir tatil yaşatıyor.
Kış turizminin geliştirilmesi ve bölgeye gelen yerli
yabancı turist sayısının arttırılmasını hedefleyen proje
sayesinde bölgede yeni iş imkanlarının yaratılarak,
ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olunması da
hedefleniyor.

Erzurum

Valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları, altyapı birlikleri,
sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birliklerinin el
ele vererek birlikte hummalı bir şekilde çalıştıkları proje
uyarınca kurulan “Destinasyon Yönetim Ofislerinde”
yatırımcı ve girişimcilere de kış turizmi kavramı ve
olanakları hakkında danışmanlık ve bilgilendirme
hizmetleri veriliyor.
Türkiye 2000 metre yüksekliğin üzerinde olan yaklaşık
83 bin km²‘lik arazisi ile kış sporları turizminin gelişimine
yönelik devasa bir fiziki potansiyel barındırıyor.
Kış Turizmi Koridoruna proje uyarınca yapılan
yatırımlarla bölgeye ülke içinden olduğu kadar Avrupa
ve Asya’dan da turist gelmesi sağlanarak Türkiye’nin
uluslararası kış turizmi pazarında söz sahibi olması
hedefleniyor.

Erzincan

Kars

Bütçe
8.83 milyon Avro
Proje Sahibi
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Proje Uygulama Tarihi
Kasım 2015 - Ağustos 2018
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rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
www.facebook.com/RekabetciSektorlerProgrami
www.twitter.com/RekabetciSP

