AMAÇ

• Uygarlıkların beşiği olan bu kıymetli toprakları dünyaya tanıtmak, eğitimli ve kaliteli turistleri bu
bölgeye çekmek,
• Avrupa ve Kuzey Amerika’da bölgeyi ve yaptığımız yatırımları pazarlamak,
• Web sitelerimizde online tanıtım yaparak dünyaca ünlü turizm şirketlerinin turistik yerler listesine
girmek,
• Gaziantep ve çevresindeki kurumlar ile sürekli irtibat halinde olarak projenin devamlılığını sağlamak,
• Bölgede uygun görülen evleri butik otellere çevirmek ve alternatif mekânlar oluşturmak,
• Özel uçaklarla Fırat havzalarında hava turları planlamak, butik otellerde konaklama sağlamak ve kısa
turlarla bölgeyi tanıtmak,
• Rum kalesinde ışıklandırma çalışmaları yaparak, teleferik sistemleri gibi alternatif ulaşım araçlarıyla
bölgeyi canlandırmak…

PLAN

Mezopotamya Kalkınma Projesi

• Tüm özel giderler ( uçak, servis, personal vs.. ) yatırımcı tarafından
karşılanacaktır.
• Bölgede ulaşım genellikle kara ve havadan gerçekleşecektir.
• Ziyaretçiler Gaziantep havaalanına indikten ve şehir turları bittikten sonra
kara yolu ile bölgeye ulaşabilecekler.
• Havadan yapılan gezinti sonrasında küçük havaalanlarına ya da Fırat Nehri
üzerinde belirtilmiş özel koylara inecek, iskeleden direk antik evlerden
oluşturulmuş butik hotellere yerleştirilecekler.
• Uluslararası hava sahasına sahip Gaziantep ilimizdeki havalimanı, dünyanın
her kıtasından gelecek ziyaretçileri ağırlayacaktır.

5000

kişilik istihdam
Turizm
Ulaşım
Eğlence
Konaklama
Gıda

YATIRIM

Aslen Gaziantep’li olan Harun Sevimli, 39 yıllık Avrupa ve Amerika geçmişiyle, 65 farklı
ülkede birbirinden farklı iş alanlarında yapmış olduğu girişimlerle, en başarılı 12 girişimci
listesinde yer almaktadır. Amerika’da sahibi olduğu AMERTURK A.S. ve yatırım yaptığı
şirketlerle halen turizm, sinema, teknoloji, genetik, kozmetik gibi birçok alanda aktif
olarak yer almaktadır. İş hayatındaki başarılarıyla ve yatırımlarıyla tanınan Harun
Sevimli Türk-Amerikan toplumuna katkıları dolayısıyla sayısız ödül ve başarıya sahiptir.
SEVTRON Şirketi ile Türkiye’ye yatırımlarını 2015te başlatan ve bu konuda “ISTYWOOD’
Akiılı Film ve Medya Sehir Projesini sunmuştur.

• Yatırımcımız ortağı bulunduğu Bel Air Uçak Okulunun bir şubesini bölgenin
hizmetine sunarak turizm faaliyetlerine farklı bir bakış açısı getirmeyi planlamaktadır.
• Bölgede bir yandan yerli ve yabancı hava turizmi canlandırılırken aynı zamanda
sunulacak olan pilot eğitim kurslarıyla bölge insanına ekstra bir hizmet olanağı
sağlanacaktır.

İLETİŞİM

• Yatırımın tamamı tarafımızdan yapılacak ve ülkemize en ufak bir maddi zarar oluşturulmayacaktır.
• İlk aşamada 2M $ (İki Milyon Dolar) yatırım öngörülmektedir.
• Daha sonraki süreç içerisinde toplamda 20M $ (Yirmi Milyon Dolar) toplam yatırım yapılması
planlanmaktadır.
• Bu ölçekteki bir yatırımın aktif hale getirilebilmesi için bölge insanına yaklaşık 5000 kişilik istihdam
sunulması planlanmaktadır.
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