
DOKA-YEŞİL YOL GÜZERGÂHINDAKİ KÜLTÜR-TURİZM 
ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLEMESİ 

MALİ DESTEK PROGRAMI 
ÖZET BİLGİ FORMU 

Son Güncelleme Tarihi:22/05/2020 1/1 

• Valilikler
• Kaymakamlıklar
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge ve İl Müdürlükleri
• Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
• Yerel Yönetimler
• 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu doğrultusunda Kurulmuş Birlikler
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Başvuru sahibi işletmenin merkezi ya da yasal şubesi Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu,
Rize, Trabzon illerinde kayıtlı olması gerekmektedir.

• Bölgenin “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
getirilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 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 miktarı 250.000-750.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%75 arası hibe
niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 18-24 ay arasında olmalıdır.
• Proje; Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon il sınırları içerisinde
gerçekleştirilmelidir.
• Sokak sağlıklaştırma ve cephe giydirme faaliyetlerini içeren projeler bu program
kapsamında uygun değildir ve desteklenemez.
• Uygulayıcı kurum ve kuruluşların rutin kamu hizmeti faaliyetlerinden müteşekkil
projeler bu program kapsamında desteklenmez.
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Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ 

1) Kimler Yararlanabilir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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