
Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 
MALİ DESTEK PROGRAMI 

SAMSUN 
(Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar için) 

 
KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23:59 

Taahhütname Son Teslim:  02.04.2018 Saat 17:00 

 



 

SUNUM PLANI 

AMAÇ 
ÖNCELİKLER 

DESTEK 
TUTARI 

KİMLER 
BAŞVURABİLİR 

ÖRNEK PROJE 
KONULARI VE 

AJANSIMIZ 
UYGULAMALARI 

SÜRE VE YER BAŞVURU 
İŞLEMLERİ 



Programın genel amacı: Bölgenin Kültür ve Turizm potansiyelini 
harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya 
katkı sağlamaktır. 
  
Programın özel amacı: DOKAP bölgesi illerinin (Samsun) “Yeşil 
Yol” güzergâhı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm 
Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının 
ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin 
harekete geçirilmesi,  sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya 
çıkarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline 
getirilmesine katkıda bulunulmasıdır. 

PROGRAMIN AMACI 



PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 

 Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde 

turizm çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor 

turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal 

turizm vb.) desteklenmesi 

 Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün 

mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın 

çevresi ile bir bütün halinde korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline 

getirilmesi 

 Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm 

altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar 

şeklinde gelişmesinin sağlanması  

 



Destek tutarı, projenin toplam uygun 

maliyetinin %25’sinden az ve %75’inden 

fazla olamaz. 

DESTEK TUTARI 

Bu rakamlar gösterge niteliğinde olup gerekli 
hallerde öncelikler arasında aktarım 
yapılabilecektir.  



 

 
 

TR83 Bölgesi SAMSUN ilinde 
gerçekleştirilmelidir. 

Proje süresi en fazla 24 aydır. 

SÜRE VE YER 



 

 
 

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır: 
 
•Valilikler 
•Kaymakamlıklar 
•Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürlükleri 
•Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler 
•Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, 
•Yerel Yönetimler (İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler) 
•5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler 
(Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri, Turizm Altyapı Birlikleri 
vb.) 
•Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (odalar, borsalar) 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 



 

 
 

Alternatif turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler, 

Kaplıca, termal ve geriatri gibi sağlık turizmi altyapısının geliştirilmesi, 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği cazibe mekânlarının 
oluşturulması, kültür-sanat sokakları, macera parkı vb. faaliyetlerle desteklenmesi 

Müze (arkeoloji, etnografya, hat v.b) ve kültür merkezi gibi yapıların restorasyonu ve 
yenilenmesi, 

Rekreasyon alanlarının oluşturulması ve/veya yenilenmesi, 

Tarihi ve kültürel alanlardaki (han, hamam, tarihi köprüler, cami, kilise, çarşı, geleneksel 
konut, vb.) taşınmaz kültür varlıklarının görsel algılama ve çevre düzeni açısından 
iyileştirilmesi çalışmaları 

Turizm için önemli alanların yaşanır kılınması (nitelikli çevre düzenlemesi ve yöreye uygun 
peyzaj uygulamaların yapılması), 



 

 
 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

Orman içi gezi ve dinlenme yerlerinin düzenlenmesi, 

Kıyılarda ve şelale, göl, akarsu, mağara gibi doğal alanlarda turizm faaliyetlerini 
destekleyecek nitelikteki çevre dostu peyzaj, tasarım, vb. projeler  

 

Bölgenin özgün kimliği göz önünde bulundurularak yöresel ürün teşhir reyonları, sergi 
alanları, yöresel mutfağı yansıtan mekanları vb. içinde barındıran bütüncül tesislerin 
oluşturulması ( Örn: Model Yeşil Yol Köyü ) 

Dezavantajlı gruplara yönelik turistik alanlara ziyaretleri kolaylaştırıcı fiziksel olanakların 
yaratılması ve geliştirilmesi, 



 

 
 

Başvurular, internet ortamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 
(KAYS) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak 

yapılacaktır. Sisteme Ajans internet sitesi (www.oka.org.tr) üzerinden de 
ulaşılabilecektir. 
 

Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt olup kullanıcı adı ve şifre 

alınması gerekmektedir.  
 
Sisteme kaydolma ve kullanım ile ilgili detaylı bilgi ve görsel anlatım 
yine KAYS Portal’ının Yardım bölümünde bulunan Kullanıcı Kılavuzu’nda 
mevcuttur. KAYS Kullanıcı Kılavuzuna Ajans web sitesi üzerinden de 
ulaşılabilecektir.  

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 



 

 
 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr (Eğer kaydınız bulunmuyorsa) 



 

 
 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

(Eğer kaydınız bulunmuyorsa) 



 

 
 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

Kullanıcı adı ve şifre aldıktan sonra; 
 
1. Kullanıcı işlemlerinden kurumunuzu “tüzel paydaş” olarak ekleyiniz. (Kaydı yok ise) 
2. Ajans ile irtibat kurarak “tüzel paydaş onaylama” ve kurumunuz ile sizi kullanıcı olarak 

eşleştirme işlemini talep ediniz. (Talep yazılı olarak ilgili birim amiri tarafından iletilmelidir). 
 
Ajans onay işleminizi gerçekleştirdikten sonra kullanıcı sayfanızdan “başvuru işlemleri” sekmesine 

tıklayarak başvurunuzu ekleyebilirsiniz. 
 
Kayıt ve başvuru ile ilgili KAYS kılavuzlarına erişmek için; 
 
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/kullanici-kilavuzu/  
 

 

http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/kullanici-kilavuzu/
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/kullanici-kilavuzu/
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/kullanici-kilavuzu/


 

 
 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

Proje hazırlama eğitimlerinde detaylı bilgi verilecektir. 

Başvuru işlemleri altında açılan sayfa; 



 

 
 

 

KAYS üzerinden sunulmayan ve TAAHHÜTNAMESİ Ajansa 
son başvuru tarihine kadar iletilmeyen başvurular kabul 
edilmeyecektir.  
 
Bir Başvuru Sahibi, program kapsamında en fazla 2 projesi 
için destek başvurusunda bulunabilir ve her bir başvuru 
sahibi en fazla 1 projesi için destek alabilir. 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 



 

 
 

KAYS 

11.03.2016 

23:59 

Taahhütname 

02.04.2018 

17:00 

26.03.2018 

SON BAŞVURU !!! 



 

 
 

0 362 431 24 00 

yesilyol@oka.org.tr 

İLETİŞİM 

mailto:turkoa@oka.org.tr
mailto:turkoa@oka.org.tr


Teşekkürler 
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 
Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Doğu cad. 

No:62, Tekkeköy, Samsun 

 


