
 

2020 COVID-19 BAŞVURU REHBERİ 
DEĞİŞİKLİK—2  

30.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı yetkisi ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 106.03 no’lu ve 14.04.2020 tarihli yazıları çerçevesinde 2020 yılı COVID-19 

Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 
(15 Nisan 2020) 

ÖNCEKİ HALİ 
1.1. GİRİŞ VE ARKA PLAN  
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması 
Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler 
ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 
virüsün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde 
kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı 
olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında 
bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler 
desteklenecektir.  

Örnek müdahale alanları: 

1. Dezavantajlı gruplar (engelliler, hamileler, çocuklar, bakıma muhtaç bireyler, mülteciler, 
yaşlılar vd.) ve alınan tedbirler neticesinde dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik 
rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve 
hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması, 

2. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik 
organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması, 

3. Yoğun kullanılan mekânların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) ile sağlık ve güvenlik 
tedbirlerini yürütenlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasına 
yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesi, 

4. Virüs yayılımının yoğun olduğu mekânların anlık olarak belirlenmesi, gerekli önleyici ve 
koruyucu tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetleri gerçekleştirilmesi, 

5. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik 
uygulamaların geliştirilmesi, 

6. COVID-19 salgının etkileri nedeniyle ortaya çıkan sorunlara yönelik psikolojik destek ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve sunulması, 

7. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi, 
8. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve 

organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması, 
9. Bölgedeki Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi 

hizmetlerine ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi. 
 
 
 
 
 



 

 

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları 
COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, 
hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir. 
Örnek müdahale alanları: 

1. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları, 
2. COVID-19 virüsüne karşı tanı ve teşhis faaliyetleri için gerekli ekipmanların üretilmesi, 
3. COVID-19 virüsüne karşı tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların 

kapasitelerinin artırılması, 
4. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, 

üretilmesi ve kullanıma sunulması, 
5. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik 

öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması, 
6. Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini 

sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik ekipman, ekipman parçası 
üretimi ile bütünleşik uygulamaların geliştirilmesi, 

7. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için işletmelerin mevcut 
üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması (Örn: tekstil sektöründe faaliyet gösteren 
bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi için gerekli ihtiyaçlar), 

8. Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, 
dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 
kullanıma sunulması, 

9. UV dezenfeksiyon sistemleri, hava stabilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, 
üretilmesi ve kullanıma sunulması bunlar,  

10. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak kritik ürün, hizmet ve 
organizasyonun geliştirilerek kullanıma sunulması. 

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik 
yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi 
Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki 
dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler 
desteklenecektir.   

Örnek müdahale alanları: 

1. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi 
2. İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek 

çalışma yöntemleri ile yapılandırılması  
3. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi 
 
 
 

1.2. DESTEKLENMEYECEK FAALİYETLER 
Bu programda desteklenmeyecek faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır: 

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, 
• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi 

haricinde tütün üretimi, 
• Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi, 



 

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, 
• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, 
• Gayrimenkul yatırımları, 
• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, 
• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, 
• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi 

sağlamak için), 
• Akademik araştırma, 
• Yerel kuruluşların yapageldikleri rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle 

faaliyet giderlerini kapsayan projeler, 
• Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 

desteklenmeyecek sektörlerdeki projeler, 
• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet veya proje için 

hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam 
eden projeler. 

1.3. DESTEKLENMEYECEK MALİYETLER 
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri 
aşağıda sıralanmaktadır:  

• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak 
olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 

• Sözleşmede belirtildiği halde proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları, 
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, 
• Faiz borcu, 
• Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 
• Arazi veya bina alımları, 
• Kamulaştırma bedeli, 
• İkinci el ve/veya leasing yöntemi ile ekipman alımları, 
• Kur farkından doğan zararlar, 
• Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak 

ödemeler, 
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, 
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her 

türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, 
• Proje ile ilgisi olmayan harcamalar, 
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, 
• Proje sahibinin mevcut ofisine ilişkin kira ve diğer genel yönetim giderleri, 
• Proje ofisi/ merkezi ve benzeri kira maliyetleri desteklenmeyecektir. Başvuru Sahibi ve 

ortaklarının proje ana faaliyetleri için kalıcı bir mekânı kendi imkânları ile temin etmeleri 
gerekmektedir. Etkinlik, eğitim ve benzeri kısa süreli faaliyetler için mekân kirası bu kapsam 
dışındadır. 

• Kurumların en üst düzey yöneticilerine (dernek / vakıf başkanı vs.) yapılacak ödemeler (maaş 
vs.) uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. 

• İşletme’nin hissedarlarına (firma sahipleri) ya da yönetim kurulu üyelerine yapılacak 
ödemeler (maaş, huzur hakkı vs) uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir 

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye 
Şirketleri ile kar amacı güden işletmeler ve kooperatifler için Katma Değer Vergisi. 

Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması 
mümkün olmayacaktır. 

 
 



 

 

5.1 ÖN İNCELEME 
 

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ 

KRİTERLER Evet Hayır 

1. Başvuru Sahibi uygundur.   

2. 1. Ortak uygundur.   

3. <…> Ortak uygundur.   

4. Kar amacı güden başvuru sahiplerinin projelerinde destek oranı %75’ten 
fazla değildir. 

  

5. Bütçedeki küçük ölçekli yapım/tadilat işleri, Ajanstan talep edilen 
destek tutarının %10’unu aşmamaktadır. 

  

6.  Kar Amacı Gütmeyen Kurum Kuruluşlar için: Proje, Başvuru Sahibinin 
bu programdaki 3. (veya daha sonraki) projesi değildir. 

  

7. Kar Amacı Güden İşletmeler için: Proje, Başvuru Sahibinin bu 
programdaki 2. (veya daha sonraki) projesi değildir. 

  

8. Proje TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya-Karaman) uygulanacaktır.   

 
 
 
 
 
 
 

SONRAKİ HALİ 
Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması 
Başta en yüksek risk grubunda sayılan yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, bakıma muhtaç bireyler 
ve engelliler gibi salgından korunması gereken toplumsal kesimler olmak üzere, COVID-19 
virüsün yayılımının önlenmesine yönelik kritik öneme sahip “sosyal mesafeyi koruma” ve “evde 
kalma” tedbirlerinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasının sağlanması; sosyal izolasyona bağlı 
olarak yaşanabilecek sorunlara yönelik psiko-sosyal destek sağlanması ile salgın hakkında 
bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini önleyici faaliyetler içeren projeler 
desteklenecektir.  

Örnek müdahale alanları: 

1. Evde bakım ve tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, izlenmesi ve raporlandırılmasına yönelik 
organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik projeler, 

2. Yoğun kullanılan mekânların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) ile sağlık ve güvenlik 
tedbirlerini yürütenlerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli koşulların oluşturulmasına 
yönelik uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik projeler, 

3. Pandemi’nin izlenmesi ve olası risklerinin tespit edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi, 
4. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak yeni 

tasarım/patent/tescil/ vb. gibi yeni ürün geliştirilmesi ve üretimine yönelik faaliyetler. 
 



 

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları 
COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, 
hizmet ve organizasyonların geliştirilerek uygulanması desteklenecektir. 
Örnek müdahale alanları: 

1. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları, 
2. COVID-19 virüsüne karşı tanı ve teşhis faaliyetleri için gerekli ekipmanların üretilmesi, 
3. COVID-19 virüsüne karşı tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların 

kapasitelerinin artırılması, 
4. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, 

üretilmesi ve kullanıma sunulmasına yönelik projeler, 
5. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. kritik 

öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulmasına 
yönelik projeler, 

6. UV dezenfeksiyon sistemleri, hava stabilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, 
COVID-19’a yönelik yeni tasarımların geliştirilmesi üretilmesi ve kullanıma sunulmasına 
yönelik projeler.   

7. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınmasını sağlayacak yeni 
tasarım/patent/tescil/ vb. gibi yeni ürün geliştirilmesi ve üretimine yönelik projeler. 

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik 
yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi 
Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki 
dönemde ortaya çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler sunan projeler 
desteklenecektir.   

Örnek müdahale alanları: 

1. Gıda arz ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik faaliyetler, 
 

1.4. DESTEKLENMEYECEK FAALİYETLER 
Bu programda desteklenmeyecek faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır: 

• Dezenfektan/gıda/ maske alımı, dağıtımı ve üretimine (USHAŞ belgeleri olsa dahi) 
yönelik faaliyetler, 

• Trafik tescilli araç/taşıt alımına yönelik proje ve/veya bütçe kalemi maliyetleri, 
• Sokak hayvanlarına yönelik proje ve/veya bütçe kalemi maliyetleri, 
• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler, 
• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler, 
• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi 

haricinde tütün üretimi, 
• Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi, 
• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler, 
• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları, 
• Gayrimenkul yatırımları, 
• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar, 
• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar, 
• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi 

sağlamak için), 
• Akademik araştırma, 
• Yerel kuruluşların yapageldikleri rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle 

faaliyet giderlerini kapsayan projeler, 



 

• Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 
desteklenmeyecek sektörlerdeki projeler, 

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet veya proje için 
hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam 
eden projeler. 

1.5. DESTEKLENMEYECEK MALİYETLER 
Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri 
aşağıda sıralanmaktadır:  

• Maske/Dezenfektan/Gıda alımı, dağıtımı ve üretimine (USHAŞ belgeleri olsa dahi) 
yönelik proje ve/veya bütçe kalemi maliyetleri, 

• Trafik tescilli araç/taşıt alımına yönelik proje ve/veya bütçe kalemi maliyetleri, 
• Sokak hayvanlarına yönelik proje ve/veya bütçe kalemi maliyetleri, 
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak 

olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 
• Sözleşmede belirtildiği halde proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları, 
• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, 
• Faiz borcu, 
• Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 
• Arazi veya bina alımları, 
• Kamulaştırma bedeli, 
• İkinci el ve/veya leasing yöntemi ile ekipman alımları, 
• Kur farkından doğan zararlar, 
• Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak 

ödemeler, 
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, 
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her 

türlü vergi, resim, harç ve sair giderler, 
• Proje ile ilgisi olmayan harcamalar, 
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, 
• Proje sahibinin mevcut ofisine ilişkin kira ve diğer genel yönetim giderleri, 
• Proje ofisi/ merkezi ve benzeri kira maliyetleri desteklenmeyecektir. Başvuru Sahibi ve 

ortaklarının proje ana faaliyetleri için kalıcı bir mekânı kendi imkânları ile temin etmeleri 
gerekmektedir. Etkinlik, eğitim ve benzeri kısa süreli faaliyetler için mekân kirası bu kapsam 
dışındadır. 

• Kurumların en üst düzey yöneticilerine (dernek / vakıf başkanı vs.) yapılacak ödemeler (maaş 
vs.) uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir. 

• İşletme’nin hissedarlarına (firma sahipleri) ya da yönetim kurulu üyelerine yapılacak 
ödemeler (maaş, huzur hakkı vs) uygun maliyet olarak kabul edilmeyecektir 

• Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri, Belediye 
Şirketleri ile kar amacı güden işletmeler ve kooperatifler için Katma Değer Vergisi. 

Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması 
mümkün olmayacaktır. 

 
 
 
 
 



 

5.2 ÖN İNCELEME 
 

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ 

KRİTERLER Evet Hayır 

1. Başvuru Sahibi uygundur.   

2. 1. Ortak uygundur.   

3. <…> Ortak uygundur.   

4. Kar amacı güden başvuru sahiplerinin projelerinde destek oranı %75’ten 
fazla değildir. 

  

5. Bütçedeki küçük ölçekli yapım/tadilat işleri, Ajanstan talep edilen 
destek tutarının %10’unu aşmamaktadır. 

  

6.  Kar Amacı Gütmeyen Kurum Kuruluşlar için: Proje, Başvuru Sahibinin 
bu programdaki 3. (veya daha sonraki) projesi değildir. 

  

7. Kar Amacı Güden İşletmeler için: Proje, Başvuru Sahibinin bu 
programdaki 2. (veya daha sonraki) projesi değildir. 

  

8. Proje TR52 Düzey 2 Bölgesinde (Konya-Karaman) uygulanacaktır.   

9. Dezenfektan/gıda/maske alımı/dağıtımı ve dezenfektan/maske 
üretimi (USHAŞ belgeleri olsa dahi) içeren faaliyetler/maliyetler 
içeren proje değildir. 

  

 
 

 


	2020 covıd-19 BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİk—2
	1.1. Giriş ve Arka Plan
	1.2. Desteklenmeyecek Faaliyetler
	1.3. Desteklenmeyecek Maliyetler
	5.1 Ön İnceleme
	1.4. Desteklenmeyecek Faaliyetler
	1.5. Desteklenmeyecek Maliyetler
	5.2 Ön İnceleme


