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ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 
2020 YILI DESTEK PROGRAMLARI
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 Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük
Ölçekli Altyapı Programı

 2020 Yılı Teknik Destek Programı
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TURİZMDE 
DESTİNASYON 

YÖNETİMİ 
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 

ALTYAPI PROGRAMI
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Çukurova Bölgesi’nde turizmin destinasyon odaklı
yaklaşım çerçevesinde geliştirilerek, turizmden elde
edilen katma değerin yükseltilmesi ve bölgemizdeki
turist sayısı ile turizm gelirlerinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
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Program 
Öncelikleri

•Öncelik 1: Gastronomi turizminin merkez ilçeler ve Tarsus’ta geliştirilmesi

•Öncelik 2: Kültür turizminin merkez ilçeler, Tarsus, Silifke, Erdemli, Mut, Karaisalı, Pozantı,

İmamoğlu, Kozan, Ceyhan, Yumurtalık, Karataş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık'ta geliştirilmesi

•Öncelik 3: Doğa turizminin Çukurova, Sarıçam, Mezitli, Toroslar, Tarsus, Karaisalı, Pozantı,

Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Gülnar, Çamlıyayla, İmamoğlu, Kozan, Ceyhan,

Yumurtalık, Karataş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Silifke, Erdemli, Mut’ta geliştirilmesi

•Öncelik 4: Ekstrem spor -macera turizminin Karaisalı, Pozantı, Aladağ, Feke, Saimbeyli,

Tufanbeyli, Silifke, Erdemli, Mut, Gülnar, Çamlıyayla, Anamur, Yumurtalık, Karataş’ta

geliştirilmesi

•Öncelik 5: Deniz turizminin Silifke, Erdemli, Yumurtalık, Karataş, Anamur, Bozyazı, Aydıncık’ta

geliştirilmesi
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l

Uygun Başvuru Sahipleri: 

Kamu Kurum ve Kuruluşları,
Mahalli İdareler
Mahalli İdare Birlikleri,
Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek
Kuruluşları,
Üniversiteler

l

Program Bütçesi:
12.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari = 500.000 TL
Azami = 2.000.000 TL
Destek Oranı:  %25 - %75

l

Proje 
Süresi:
6 ay ≤  24 ay
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Başvuru sahibi kurumlar arasında
kurulacak ortaklık yapısıyla
oluşturulacak aktif işbirliklerine +4
puan verilecektir.

+4
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Mali Destek 
Programı

• Başvuru Hakkı: 2

• Destek Hakkı: 1
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ÖRNEK

KONULARIPROJE
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 Adana ve Mersin merkez ilçelerde yıl boyunca birden fazla ulusal ve uluslararası
festivale ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir festival alanı oluşturmaya yönelik altyapı
projeleri

 Gastronomi turizmini yönlendirecek, yemek atölyeleri, eğitim, araştırma ve sunum
faaliyetlerini içerenmerkezler

 Gastronomi, endemik bitkiler, yöresel ürünler, doğal güzellikler ve etkinlikler başta
olmaküzeredeneyimturizminigeliştirmeyeyönelikaltyapıprojeleri



 Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının işlev sağlama amaçlı restorasyonuna ve turizme kazandırılmasına
yönelik yapım işlerini içeren altyapı projeleri

 Tarihi yapılar, antik kentler, müze ve ören yerleri gibi alanların turizm amaçlı kullanılmak üzere
restorasyonu; ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano, levha, mobil uygulama, elektronik
rehber ve haritaların oluşturulmasına yönelik faaliyetler

 Tarihi, turistik, kültürel değer taşıyan sokak, cadde, meydan gibi merkezlerin özgün dokusunun
korunarak yenilenmesine, sağlıklaştırılmasına, işlevsellik kazandırılmasına yönelik faaliyetler

 Tarihi eserlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi dokuya uyumlu hale getirilerek turizme
açılmasına yönelik projeler

 Tarihi ve turistik alanlarda rota oluşturma, parkur ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi, dinlenme ve
konaklama alanlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler

 Somut olmayan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik altyapı projeleri

 Yöresel ve coğrafi işaretli ürünler, tıbbi ve aromatik bitkiler, sanatsal ürünler, el sanatları ve somut
olmayan kültürel mirasın turizme kazandırılmasına yönelik atölye ve üretim alanları, eğitim
merkezleri, hediyelik eşya teşhir ve satış alanları oluşturulmasına yönelik altyapı projeleri

 Öncelikli destinasyonlarda yer alan turizm değerlerinin çevre düzen planlarına uygun olarak
iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik altyapı projeleri

 Tren turizmini geliştirmeye yönelik rota geliştirme, dinlenme ve yeme içme alanları oluşturma gibi
faaliyetleri içeren altyapı projeleri

 Kilikya’nın demiryolu mirası konseptine uygun turizme yönelik altyapı projeleri

 Kültür turizmi öğelerinde turist deneyimini artırmaya yönelik 3 boyutlu dönem canlandırmaları,
hologram gösterileri, sanal gerçeklik videoları gibi teknoloji tabanlı yenilikçi uygulamaların
yaygınlaştırılması
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 Kamp – karavan, glamping, stringray, ağaç – kütük ev, köy pansiyonculuğu gibi yenilikçi ve alternatif 
konaklama modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler

 Göl, şelale, kanyon, yayla, mağara vb. gibi doğal güzelliklere sahip alanlarda turizm faaliyetlerinin 
geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler

 Özellikle çocuk ve gençlere hitap edecek doğa bilinci, doğa sevgisine yönelik turizmle ilişkilendirilmiş 
merkezler

 Turistik alanlarda rota oluşturma, parkur ve yürüyüş yollarının düzenlenmesi, dinlenme ve konaklama 
alanlarının, ziyaretçi merkezlerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler

 Bölgede ekoturizmin geliştirilmesine yönelik ekolojik köyler, tarımsal ürün toplama ve hasat deneyim 
alanları gibi tarım-turizm ilişkisini artırmaya yönelik altyapı geliştirici projeler

 Yerel kültürün deneyimlenmesine fırsat sağlayacak agro köy, eko köy, yörük köyü vb. gibi altyapı 
projeleri 

 Lagünler, sulak alanlar ve nehirler başta olmak üzere bölgedeki kuş geçiş rotalarında kuş gözlemciliği ve 
fotoğrafçılığına yönelik ihtiyaç duyulan altyapıların ekolojik hassasiyetler gözetilerek oluşturulmasına 
yönelik projeler

 Tarımsal ürün toplama, çiftlik ve hasat deneyim alanları gibi tarım-turizm ilişkisini artırmaya yönelik 
altyapı geliştirici projeler
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 Rafting, kano, dalış, dağcılık, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı, trekking, kampçılık,
off-road, dağ bisikleti vb. gibi ekstrem spor ve macera turizmine yönelik rota,
parkur oluşturma ve altyapı geliştirmeye yönelik projeler

 Macera parkı, zipline, dağ kızağı vb. deneyim turizmini geliştirmeye yönelik
yenilikçi altyapı modellerinin geliştirilmesi

 Doğa sporlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilebilen merkezler

 Vadi ve kanyon turizmini geliştirmeye yönelik yürüyüş parkurları, seyir terasları,
asma köprüler, skywalk vb. altyapıların oluşturulmasına yönelik faaliyetler

 Uçurtma sörfü (Kitesurf) gibi su sporları ve ekstrem sporlara yönelik alan
düzenleme, konaklama, tesis gibi faaliyetleri de içeren projeler
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 Deniz turizminin geliştirilmesi amacıyla butik konaklama tesisleri,
bungalovlar, kamp karavan tesisleri, dalış ve su sporları gibi yatırımlara
yönelik altyapı projeleri
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 Uygundoğrudanmaliyetler,projeninyürütülmesi içingerekliolan,yararlanıcıveyaortağıtarafından
gerçekleştirilenvegerçektutarlarüzerindenhesaplananmaliyetlerdir:

 Projedegörevlendirilmişpersonelinnetmaaşları,sosyalsigortaprimleri,ilgilidiğerücretvemaliyetler
(Piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği
miktarlardanyüksekolmamalıdır),Projedegörevlipersoneleprojebütçesindenyapılacaködemeler
toplamı,toplamuygunprojebütçesinin%15’iniaşmamalıdır.

 Yolculukvegündelikgiderleri

 Piyasa fiyatlarına uygunolmalarıve projeninuygulanabilmesi içingerekli olmaları koşulu ileyeni mal
vehizmetsatınalmamaliyetleri.

 Başvuru Formunda belirtilecek bir faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için geçici olarak kiralanan yerlerin
maliyetleri

 Projeninuygulanmasıiçinmutlakagerekliolmasıkoşuluylayapım(inşaat)işleri,

 Denetimmaliyetleri



 Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen 
maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri karşılamak üzere projenin 
toplam uygun maliyetlerinin %1’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan 
tutardır.

16
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 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza,
zam,faizvesairgiderler,

 Borçlar;zararveya borçkarşılıkları,
 Faizborcu,
 Halihazırdabaşkabirkapsamdafinanseedilenkalemler,
 Araziveyabinaalımları,
 Kullanılmışekipmanalımları,
 Kurfarkındandoğanzararlar,
 Projeninuygulanmasınakatılankamugörevlilerininmaaşları,
 Projeninidarivemaliyönetimivekoordinasyonuamacıylagörevlendirilecekpersonel ödemeleri,
 Projebaşlangıcındanönceyapılanhazırlıkçalışmalarınınvediğerfaaliyetlerinmaliyetleri,
 Yararlanıcıyadaortaklarıdışındakilertarafındangerçekleştirilenmaliyetler,
 Saltsözleşmeye,teminatlaraveAjansileyararlanıcıarasındakimaliödemelereilişkinhertürlüvergi,resim,

harçvesairgiderler,
 Ticariamaçlıüretimdekullanılacakhammaddemaliyeti,
 Projeileilgisiolmayanharcamalar,
 İstimlakBedelleri,
 Taşıtalımı



 Başvuru Sahibini -ve varsa Proje Ortaklarını- temsil ve ilzama yetkili
kişi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının noter tasdikli imza sirküleri. (Bu
kişi(ler)in yetkisi ve sorumluluğunun kaynağının da belgelenmesi
gerekmektedir -kuruluş kanunu, sözleşmesi, tüzüğü vb. belgelerde
gösterilerek; Yönetim Kurulu’nun ya da yetkili Yönetim Organının bu
kişi(ler)i yetkilendirme/atama/görevlendirme kararının sureti ibraz
edilerek-) (Bu maddede belirtilen belgeler kamu kurumlarından talep
edilmeyecektir.)

 Maliyeti 20.000 TL’yi geçen mal ve hizmet satın alımları/kiralamaları için
teknik özellikleri ayrıntılı içeren proforma fatura(lar).
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a.Kalitesertifikasıbelgeleri(BaşvuruFormu’ndabahsedilmiş ise)

b.Gerekliolanhallerdefizibiliteçalışması

c.Gerekliolanhallerdetekniktasarımlar

d.Gerekliolanhallerdekeşifözeti(malzeme/metrajvekeşiflistesi)vemaliyettahmini

e.Projekapsamındasatınalınacakolanmalvehizmetlerileilgili teknikşartnameler

f.ProjeSahibininmerkezofisininveprojeninyürütüleceğimekânlarındeğişikaçılardançekilmiş
yeteri sayıda fotoğraflarının (iç ve dış mekân görünümlerinin) yazıcı çıktısı ve elektronik
kopyaları
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Proje Teklif Çağrısı İlanı ( 26 Ağustos 2020)

Bilgilendirme Toplantısı (02 Eylül 2020)

Proje Hazırlama Eğitimleri (07-08 Eylül 2020)

Son Başvuru Tarihi
Elektronik Başvuru: 12 Ekim 2020 / Saat: 23:59

Taahhütname Teslimi: 19 Ekim 2020 / Saat:17:00

Ön İnceleme Aşaması

Bağımsız Değerlendirici Aşaması

Değerlendirme Komitesi Aşaması

Genel Sekreter İncelemesi

Yönetim Kurulu Onayı

Değerlendirme Sonuçlarının İlanı (16 Kasım 2020)

Sözleşmelerin İmzalanması

İzleme ve Değerlendirme
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2020 YILI TEKNİK 
DESTEK PROGRAMI
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 Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz
eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve
uygulama aşamalarında sıkıntı ilekarşılaşılan çalışmalarına;

 Eğitimverme
 Programveprojehazırlanmasına katkısağlama
 Geçici uzmanpersonelgörevlendirme
 Danışmanlıksağlama
 Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda

teknikdesteksağlamaktadır.



23

l

Uygun Başvuru 
Sahipleri:

- Yerel yönetimler ve mahalli idare 
birlikleri

- Üniversiteler, meslek okulları, 
araştırma enstitüleri

- Diğer kamu kurum ve kuruluşları

- Kamu kurumu niteliğinde meslek 
kuruluşları

- Sivil toplum kuruluşları

- Organize sanayi bölgeleri

- Küçük sanayi siteleri

- Teknoparklar, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, endüstri bölgeleri

- İş geliştirme merkezi

- Kar amacı gütmeyen birlik ve 
kooperatifler

l

Program 
Bütçesi: 
250.000 TL

l

Proje Süresi:
Azami süre:
6 ay

Faaliyet Bütçesi: 
Teknik desteğin 
hizmet alımı yoluyla 
sağlanması 
durumunda her bir 
teknik desteğin Ajansa 
toplam maliyeti (KDV 
dahil) 30.000 TL’yi 

aşamaz. 
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Bölge içi 
gelişmişlik 
farklarının 

azaltılmasına 
yönelik

Silifke, Ceyhan, Pozantı, Anamur, 
Erdemli ve Kozan

Bozyazı, Karataş, Çamlıyayla, Mut, 
İmamoğlu, Karaisalı, Aydıncık, 

Yumurtalık

Gülnar, Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 
ve Feke

+2

+4

+4
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• Finans yönetimi, ulusal/uluslararası ticaret vb. konulara yönelik eğitim/danışmanlık
faaliyetleri

• Bölge halkına verilen hizmetin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kamu
kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik bilgi teknolojilerini etkin kullanma
eğitimleri(e-devletuygulamaları,coğrafibilgisistemlerivb.)

• Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerine yönelik teknik analiz, plan, fizibiliteye
yönelikdestekler

• Atıkyönetimineilişkineğitimlerindüzenlenmesi/danışmanlıkalınması

• İstatistiksel araştırma ve veri tabanı yönetimine ilişkin eğitim ve danışmanlık
faaliyetleri

• Akıllıkentdönüşümüneyönelikeğitimlerdüzenlenmesivedanışmanlıkalınması

Teknik destek konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp , programın içeriği ile
uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer faaliyet konuları da uygun
kabul edilecektir.
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 Halkla ilişkiler, iletişimbecerileri,etkili iletişim,bedendili,etkilikonuşmavesunumteknikleri
 Kendinitanıma,kişiselgelişim(mesleki gelişim hariç)
 Psikolojikyaklaşımveyaempatikurma
 Sosyalveyaduygusalzekâyönetimi
 Zamanyönetimi,motivasyonveyastresyönetimi
 Tükenmişliksendromu
 Oryantasyon,takımçalışması,vb.
 Başarı odaklı bir kültür geliştirme, kurum kültürü ve/veya gelişimi, profesyonel iş yaşamı

(kurumsalteknik kapasite geliştirme çalışmaları hariç)
 İşyerimaneviyatıveetikdavranış
 Takımruhugeliştirme
 Vatandaşmemnuniyeti
 Kamu kurumlarının kendi personeline kanunen zorunlu olarak vermesi gereken iş sağlığı ve

güvenliğivb.hizmet içieğitimler
 Kamukurumlarıtarafındanücretsizveperiyodikolarakverileneğitimler
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 Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla karşılandığı durumda sadece
uzman giderleri (yol ve konaklama dahil) hizmet alımı çerçevesinde
Ajanstarafındanuygunmaliyetlerolarakkabuledilirvekarşılanır.

 Teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma
materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait
harcamalarvegereklilikler(salonkirası,eğitimmateryalleri, ikramvb.)
yararlanıcı veyaortağıtarafından sağlanır.
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Başvuru Dönemi Referans No Son Başvuru Tarihi

5. Dönem

(Eylül-Ekim)
TR62/20/TD05

Elektronik Başvuru: 26 Ekim 2020, Saat:17.00

Taahhütname Gönderimi: 30 Ekim 2020, Saat: 17.00

6. Dönem

(Kasım-Aralık)
TR62/20/TD06

Elektronik Başvuru: 28 Aralık 2020, Saat:17.00

Taahhütname Gönderimi: 31 Aralık 2020, Saat: 17.00
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Ajansımıztarafından;
 Projeye dayalı iş yapma

kültürünün yaygınlaştırılması,
 Ajansa başvuruda bulunulan

projelerin niteliğinin arttırılması,
 Proje hazırlayanlara yol

göstermesi
amacıyla hazırlanan Proje Hazırlama
Kılavuzu, Çukurova Kalkınma Ajansı
veya Ajansın internet adresinden
(www.cka.org.tr )teminedilebilir.



 Mali Destek Programı hakkında detaylı bilgi Çukurova Kalkınma
Ajansı veya Ajansın internet adresinden (www.cka.org.tr ) temin

edilebilecekBaşvuru Rehberinde mevcuttur.

 Sorularınızı, son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar, teklif

çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek elektronik
postayadafaksyoluylagönderebilirsiniz.

E-posta :projebirimi@cka.org.tr
Faks :(322)3630041

 Soruların yanıtları, http://www.cka.org.tr adresinde “Mali
Destekler” bölümünde Sıkça Sorulan Sorular (SSS) listesinde
yayınlanacaktır.

 SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi
Başvuru Sahipleri veAjans içinbağlayıcı nitelik taşımamaktadır.
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 Başvuru Sahibi olarak 
https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr 
adresinden sisteme e-devlet şifresi ile 
giriş yapılır.

 Başvuru Formu 
https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr 
adresinden doldurulur.
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Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ve Ajansa

iletilmesi ile tamamlanır.



 Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. 

 Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden 
itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. 

 Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, 
taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak 

taratılarak posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 
iş günü içerisinde aşağıdaki e-posta adresi aracılığıyla Ajansa iletilir:
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projebirimi@cka.or.gtr

mailto:projebirimi@cka.or.gtr
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