
Bilgilendirme Sunumu 

Nisan 2020 



Programın Genel Hedefi  

www.daka.org.tr 

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı 
sağlayan ve salgının etkilerinin 
azaltılmasına yönelik acil çözüm 
sunan projelerin desteklenmesi 



Programın Öncelikleri 

www.daka.org.tr 

• Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve 

kontrol altına alınması 

• Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve 

müdahale çalışmaları 

• Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine 

negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi 

uygulamalar geliştirilmesi 



Bütçe/Destek Tutarları 

www.daka.org.tr 

Program 
Bütçesi 7.000.000 TL  

Proje Başına 
Destek 
Miktarı 

Asgari tutar: 200.000 TL 
 

Azami tutar: 1.500.000 TL 

Başvuru 
Sahibi Türü  Kar Amacı Güden Kar Amacı Gütmeyen 

Proje Başına 
Destek 
Oranı 

Asgari:  % 25 
 

Azami:  % 50 

Asgari:  % 25 
 

Azami:  % 100 



Kimler Başvurabilir? 

www.daka.org.tr 

 Kamu kurum ve kuruluşları, 
 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
 Birlikler, 
 Kooperatifler, 
 Sivil toplum kuruluşları, 
 Organize sanayi bölgeleri, 
 Sanayi siteleri, 
 Serbest bölge işleticileri, 
 Teknoloji transfer ofisi şirketleri, 
 Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme 

merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri, 
 Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler. 



Proje Uygulama Süresi ve Yeri 

www.daka.org.tr 

 Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 ay 
 
 

 
 Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, 

Hakkari, Muş, Van) gerçekleştirilmelidir.  



Örnek Müdahale Alanları 

www.daka.org.tr 

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

4. Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler 
doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik 
uygulamaların geliştirilmesi 
 

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

6. Pandeminin izlenmesi ve olası risklerinin tespit 
edilmesine yönelik yazılımlar geliştirilmesi 

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

8. Halihazırda Bitlis, Hakkari, Muş, Van’da yaşayan 
ve Türkçe bilmeyen kişilerin COVID-19 hakkında 
bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine 
ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak 
uygulamaların geliştirilmesi 

9. Eğitimin devamlılığı sağlayacak yazılım ve 
teknolojilerin geliştirilmesi 

10. Yardımlaşma esaslı gönüllük oluşumları ile 
mahalle ve ilçe bazlı olarak ekonomik faaliyetleri 
destekleyecek yenilikçi çözümler geliştirilmesi 

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması 



Örnek Müdahale Alanları 

www.daka.org.tr 

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

2. Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu 
sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması 

3. 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) 

4. COVID-19 virüsünün hızlı ve güvenilir bir şekilde teşhisine yönelik tanı kiti geliştirilmesi, 
üretilmesi ve kullanıma sunulması 

5. Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin artırılması  
6. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek üniteleri vb. 

kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma 
sunulması 

7. COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları 

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları 



Örnek Müdahale Alanları 

www.daka.org.tr 

1. Salgından daha fazla etkilenen sektörlerde üretim faaliyetlerinin 
sürdürülebilirliği için işletmelerde gerekli organizasyonel yapılanmanın 
sağlanması 

2. Tedarik zincirlerinde ve lojistik faaliyetlerinde sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç 
duyulan model hizmetlerin geliştirilmesi 

3. Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin 
sağlanması 

4. İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller geliştirilmesi  
5. Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi 
6. İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü 

çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması 
7. Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin geliştirilmesi 
8. Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) 

faaliyetlerini sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik 
uygulamaların gerçekleştirilmesi 

Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin 
azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi 



Desteklenmeyecek Projeler 

www.daka.org.tr 

x COVID-19 ile doğrudan ilgisi olmayan, salgının önlenmesine; 
sosyal izolasyon ve karantina şartlarının iyileştirilmesine katkı 
sağlamayacak projeler, 

x COVID-19’la mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme 
niteliğinde olmayan tedarik projeleri ile etkisinin uzun vadede 
ortaya çıkması beklenen projeler, 

x Hastanelerin rutin ihtiyaçlarını ya da bu salgın özelinde Sağlık 
Bakanlığı tarafından ulusal düzeyde koordine edilen ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik projeler, 

x Ana konusu / önceliği temizlik ürünü temini olan projeler, 
x Firmalara doğrudan kaynak aktarımı yapılmasını öngören projeler 



Uygun Maliyetler 

www.daka.org.tr 

• Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta 
primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında 
oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde 
verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır), 

• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için 
gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma 
maliyetleri, 

• Sarf malzemesi maliyetleri, 
• Varsa proje ile üretilecek ürünlerin dağıtım ve lojistik maliyetleri, 
• Taşeron maliyetleri (basım vb.), 
• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajanstan 

talep edilen destek tutarının %30’unu geçmemesi koşuluyla 
küçük ölçekli yapım işleri, 

• Nihai denetim maliyetleri , 
• Görünürlük maliyetleri, 
• Kar amacı gütmeyen kurumlar için KDV giderleri. 

 



Uygun Olmayan Maliyetler 

www.daka.org.tr 

 Seyahat 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 ekipman alımları, 
 Kur farkından doğan zararlar, 
 Projenin uygulanmasına katılan kamu 

görevlilerinin maaşları 
 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 mekan 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, ile kar amacı 
güden  işletmeler ve kooperatifler için Katma 
Değer Vergisi. 
 



Başvuru Süreci 

www.daka.org.tr 

 Başvurular, Ajansın program ilanında belirtilen son kabul tarih ve saatine 
kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. 

 
 Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin Başvuru Sahibinin 

en üst yetkilisi tarafından imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin 
e-imza ile imzalanması esastır.  

 
 E-imza ile imzalanan taahhütnamenin Ajansa fiziken teslimi 

gerekmemektedir. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, 
taahhütnamenin ıslak imzalı hali taranarak başvuru sahibi tarafından e-
posta yolu ile programın son başvuru tarihine kadar aşağıdaki e-posta 

adresine gönderilir. 

DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 

Program Yönetim Birimi 

pybdestek@daka.org.tr 



Başvuru Sırasında Sunulması Gereken 
Destekleyici Belgeler  

www.daka.org.tr 

1) Birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden 
bağımsız olarak toplam maliyeti 100.000 TL ve üzerindeki bütçe 
kalemleri için: 

 
a) Mal ve hizmet alımlarında: Toplam maliyeti oluşturan tüm 

detayları içeren teknik şartname ve piyasa araştırması 
b) Yapım (inşaat) işlerinde: Uygulama projesi, keşif özeti 

(malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini. 
 
2) Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan 

alınması gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi 
belgeler, 
 

3) Başvuru Sahibi ve varsa ortak olan kar amacı güden işletmeler için 
güncel durumlarını gösterir Ticaret Odası kayıt belgesi. 

 



Başvuruların Değerlendirilmesi ve 
Seçilmesi-1- 

www.daka.org.tr 

ÖNİNCELEME KRİTERLERİ Evet Hayır 

Başvuru Sahibi uygundur.     

Ortaklar uygundur.     

Bütçedeki yapım işleri, Ajanstan talep edilen destek tutarının %30’unu aşmamaktadır.     

Kar Amacı Gütmeyen Kurum Kuruluşlar için: Proje, Başvuru Sahibinin bu programdaki 4. (veya 

daha sonraki) projesi değildir. 

Kar Amacı Güden İşletmeler için: Proje, Başvuru Sahibinin bu programdaki 3. (veya daha sonraki) 

projesi değildir. 

    

Proje TRB2 Düzey 2 Bölgesinde (Bitlis, Hakkari, Muş, Van) uygulanacaktır.     

Ajanstan talep edilen destek oranı ve destek miktarı ile proje bütçesi “2.3. Program Bütçesi ve 

Proje Başına Destek Tutarı” bölümünde belirtilen asgari ve azami limitler dâhilindedir. 
    

Birim maliyeti 50.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için ve birimden bağımsız olarak toplam 

maliyeti 100.000 TL ve üzerindeki bütçe kalemleri için: 

• Mal ve hizmet alımlarında: Toplam maliyeti oluşturan tüm detayları içeren teknik şartname ve 

piyasa araştırması 

• Yapım (inşaat) işlerinde: Uygulama projesi, keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve 

maliyet tahmini sunulmuştur. 

    

Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması gerekli olan her türlü 

izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler sunulmuştur. 
    

Başvuru Sahibi ve varsa ortak olan kar amacı güden işletmeler için güncel durumlarını gösterir 

Ticaret Odası kayıt belgesi sunulmuştur. 
    



Başvuruların Değerlendirilmesi ve 
Seçilmesi-2- 

www.daka.org.tr 

Panel Değerlendirmesi 

 Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel 
aracılığıyla yapılır. Proje Başvuru Sahipleri 
belirlenen tarih ve saatte Ajansa davet edilerek ya 
da uzaktan erişim yöntemiyle projelerini sunar.  

 Panelistler, başvuru sahiplerinin sözlü anlatımları 
ve başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri 
değerlendirir.  

 Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere 
başvurular, projenin programın amaç ve önceliği 
ile ilgililiği, projenin COVID-19 ile mücadeleye 
etkisi ve salgının önlenmesine katkısı, projenin 
uygulanabilirliği, başvuru sahibinin kurumsal 
kapasitesi ile önerilen yöntemin kalitesi ve 
uygunluğu kriterlerine göre değerlendirilecektir.  



www.daka.org.tr 

Teşekkürler… 


