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Program Yönetim ve 

Sanayide Dönüşüm Birimi



COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının 

etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin 

desteklenmesidir.

Mission

Programın 
Amacı



1

2

Öncelikler

Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol
altına alınması

Halk sağlığı için acil hazırlık ve
müdahale çalışmaları

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



COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK 
PROGRAMI

KÂR AMACI GÜDEN 

KURUMLAR

KÂR AMACI GÜTMEYEN 

KURUMLAR

ASGARİ/ AZAMİ DESTEK 

MİKTARI
50.000 TL / 500.000 TL 100.000 TL /750.000 TL

ASGARİ/ AZAMİ DESTEK 

ORANI
25 % /  75 % 25% / 100 %

PROJE SÜRESİ 
Asgari 1 Ay  / Azami 3 Ay



Başvuru Sahibi ve Ortakların 
Uygunluğu

Projelerin Uygunluğu

Maliyetlerin Uygunluğu

UYGUNLUK KRİTERLERİ



UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 Valilikler  Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)

 Kaymakamlıklar  Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlükleri

 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve 
İlçe Müdürlükleri

 İl Ve İlçelerde Faaliyet Alanında En Üst 
Kurum Niteliğindeki Diğer Kamu Kurumları

 Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle 
Enstitüler

 Serbest Bölge Müdürlükleri

 Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, 
Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

 Pandeminin Önlenmesinde Aktif Görev 
Alan STK’lar

 Üniversiteler  Teknopark Yönetici Şirketleri

 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 
Kuruluşları

 İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)

 Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri
 TR72 Bölgesi’nde KOBİ Olarak Faaliyet 

Gösteren Gerçek Veya Tüzel Kişiler



ORTAKLARIN UYGUNLUĞU



PROJELERİN UYGUNLUĞU

• Proje kapsamında geliştirilen ürün ve hizmetlerin proje uygulama süresi

içerisinde ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılmaya başlaması gerekmektedir.

DESTEKLENMEYECEK PROJELER

• COVID-19 ile doğrudan ilgisi olmayan, salgının önlenmesine; sosyal izolasyon

ve karantina şartlarının iyileştirilmesine katkı sağlamayacak projeler

• COVID-19’la mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliğinde

olmayan tedarik projeleri ile etkisinin uzun vadede ortaya çıkması beklenen

projeler
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ÖRNEK PROJE KONULARI

2012

Pandeminin izlenmesi ve olası 
risklerinin tespit edilmesine 
yönelik yazılımlar geliştirilmesi

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

Öncelik 1: Virüs yayılımı 
olasılığının yüksek olduğu 
kamusal alanların 
teknoloji desteğiyle 
sterilizasyonunun 
sağlanması 
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ÖRNEK PROJE KONULARI

2014
ÖNCELİK 

1

COVID-19 virüsünün hızlı 
teşhisi ve önlemeler 
alınmasına yönelik mobiliteyi
artırıcı çalışmaların yapılması.

Pandemiyle mücadelede 
sahada aktif görev alan 
çalışanların ve ailelerinin 
hayat standartlarını 
iyileştirecek çalışmaların 
yapılması
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ÖRNEK PROJE KONULARI

2012

Tedavide ihtiyaç duyulan 
ventilatör, yoğun bakım cihazları, 
yaşam destek üniteleri vb. kritik 
öneme sahip malzeme ve 
ekipmanların geliştirilmesi, 
üretilmesi ve kullanıma 
sunulması

Öncelik 2: COVID-19 
virüsünün hızlı ve güvenilir 
bir şekilde teşhisine yönelik 
tanı kiti geliştirilmesi, 
üretilmesi ve kullanıma 
sunulması
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ÖRNEK PROJE KONULARI

2014
ÖNCELİK 

2

Gerekli standartları karşılayacak 
maske, bone, gözlük, eldiven, yüz 

siperi, koruyucu üniforma, 
dezenfektan vb. kişisel koruyucu 

ekipmanların üretilmesi ve 
ihtiyaç duyulan alanlarda 

kullanıma sunulması

TR72 Bölgesi’nde bulunan ve 
yeterli kapasiteye sahip 

meslek liselerinin, 
cezaevlerinin koruyucu 

ekipman, dezenfektan ve 
solunum cihazı geliştirme 

çalışmaları
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ÖRNEK PROJE KONULARI

2012

Gıda ve sağlık ekipmanlarına 
erişimi kolaylaştıracak çözümlerin 
geliştirilmesi

Toplumun erişiminde sorunlar 
yaşadığı ve aciliyet arz eden 
ürünlerin e-ticaret uygulamalarının 
yaygınlaştırılması

Öncelik 3: Tedarik 
zincirlerinde ve lojistik 
faaliyetlerinde sürekliliğin 
sağlanması için ihtiyaç 
duyulan model hizmetlerin 
geliştirilmesi
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ÖRNEK PROJE KONULARI

2014
ÖNCELİK 

3

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

İşsizlik ve nakit akışı 
problemlerinin çözümüne yönelik 
modeller geliştirilmesi



UYGUN MALİYETLER

4 3 2 1
1 2 3 4

Piyasa fiyatlarına uygun olmaları 
ve projenin uygulanabilmesi için 

gerekli olmaları koşulu ile yeni 
ekipman ve hizmet satın alma 

maliyetleri

Taşeron maliyetleri (basım, 
etkinlik organizasyonu gibi)

Ajans destek miktarının %20’sini 
aşmaması kaydı ile sarf
malzemesi/hammadde

maliyetleri

Projenin uygulanması için mutlaka 
gerekli olması ve Ajanstan talep 
edilen destek tutarının %30’unu 
geçmemesi koşuluyla küçük ölçekli 
yapım işleri

Başvuru sahibi, ortak(lar) ve 
iştirakçi(ler)nin kaynaklarının yetersiz 
olduğunun kanıtlanması koşulu ile, 
virüs tarama-teşhis-tedavi 
çalışmalarında kullanılacak araç ve 
araç üstü ekipman kira bedelleri.

Görünürlük maliyetleri

İhale ilan bedelleri
Varsa proje ile üretilecek 

ürünlerin dağıtım ve lojistik 
maliyetleri



UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

• Kur farkından doğan zararlar

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

• Borçlar; zarar veya borç karşılıkları, faiz borcu

• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler

• Arazi veya bina alımları

• İkinci el makine-ekipman alımları

• 1. İnsan Kaynakları”, “2. Seyahat” ve “4. Yerel Ofis 
Maliyetleri” bütçe başlıklarına yazılan maliyetler 



UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından 
gerçekleştirilen maliyetler

• Amortisman ve leasing giderleri

• Her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler

• Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kar amacı 
gütmeyen kurumlar altında sayılsa dahi tüm işletmeler için 
KDV giderleri

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce verilen taahhütler ya 
da gerçekleştirilen maliyetler

• İstimlak (kamulaştırma) bedelleri, Ayni katkılar

• Kurumların en üst düzey yöneticilerine , işletmenin 
hissedarlarına ya da yönetim kurulu üyelerine yapılacak 
ödemeler

• Proje ile ilgisi olmayan diğer harcamalar



UYGUN OLMAYAN MALİYETLER

• Projenin bir ürünü olmayan ya da proje ile doğrudan 
ilişkisi olmayan kağıt, kalem, not defteri, saat, çanta vb. 
promosyon malzemeleri

• Başvuru sahibinin projedeki ortaklarından, iştirakçilerinden 
ya da bağı olan diğer tedarikçilerden alacağı mal, malzeme, 
ekipman ve hizmetlere ilişkin maliyetler

• Yukarıda sayılmayan ancak Ajans mevzuatı veya diğer 
ilgili mevzuat çerçevesinde yasaklanmış veya uygun 
olarak değerlendirilmeyen diğer maliyetler



GENEL HUSUSLAR

• Mali destek programları başvuru dönemlerinde, yararlanıcıların başvurularının tamamlanması için 
projelerinin matbu formlarını Ajans’a getirme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

• Bir takvim yılı içerisinde sözleşme yapılan kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, proje uygulama 
döneminde ve sözleşmenin sona erdiği tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansına tekrar başvuramaz.

• Bu program kapsamında katma değer vergisi (KDV) ; Kar amacı gütmeyen kurumlar için uygun maliyet, 
Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler ile kar amacı gütmeyen kurumlar altında sayılsa dahi tüm 
işletmeler için uygun olmayan maliyettir.

• Bu sunumda fikir vermesi amacıyla verilen örnekler muhtemel proje konularının tümünü 
kapsamamakta olup program önceliğine uygun olan ve yukarıda sayılmayan faaliyetler için de 
başvuruda bulunulabilir.

• 5449 Sayılı Kanunun 19. Maddesinin (d) ve (e) bendi kapsamında belirtilen Ajans katkı payları ve 
bunlarla ilgili diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları “Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” uyarınca, ORAN’dan destek alamazlar. 



GENEL HUSUSLAR

• Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde Başvuru Sahibi, proje ortağı ya da iştirakçi olarak 
proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

• E-imza ile imzalanan taahhütnamenin Ajansa fiziken teslimi gerekmemektedir. 

• Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname Başvuru Sahibi tarafından ıslak 
imzalı ve kurum/kuruluş mühürlü/kaşeli olarak hazırlanır. Taahhütnamenin fiziki olarak teslim edilmesi 
yerine pyb@oran.org.tr adresine taranarak mail atılmalıdır. E-posta ile gönderilen taahhütname Ajans 
adreslerine posta veya kargo yoluyla gönderilmelidir.

• KAYS üzerinden başvuru yapılırken “TR72/20/COVID” referans kodu seçilmelidir.

• Ajans’ın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.



PROJE BAŞVURUSUYLA BİRLİKTE SUNULMASI 
GEREKLİ BELGELER

Belge Açıklama

Detaylı Teknik Şartname (EK F5)

Proje kapsamında her bir makine-ekipman ve hizmet satın alımı için talep edilen makine-ekipman ve

hizmetin özellikleri ile teknik ayrıntılarının detaylı olarak belirtildiği, Başvuru Sahibi tarafından imzalanmış

Teknik Şartname

Teknik Tasarımlar,  Planlar ve 

Keşif Özeti

Yapım işleri içeren projelerde gerektiği durumlarda teknik tasarımlar,, planlar, keşif özeti (malzeme/metraj ve

keşif listesi) hazırlanmalı ve sunulmalıdır .

Proforma Fatura/ Maliyet 

Tahmini

 Proje kapsamında birim maliyeti 10.000 TL ve üzerindeki, birimden bağımsız olarak toplam maliyeti

75.000 TL ve üzerindeki her bir makine-ekipman ve hizmet satın alımı için hazırlanan detaylı teknik

şartnameye göre alınmış en az 1 proforma fatura veya teklif mektubu

(Proforma faturaların hangi bütçe kalemi için alındığı mutlaka belirtilmelidir)ayrıca proforma faturalarda

makine-ekipmanın teslim tarihi de yazmalıdır.

 Keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) hazırlanmış kapsamlar için maliyet tahmini

Kilit Personel Özgeçmişi Projede görev alacak kilit personelin özgeçmişleri

Diğer Belgeler Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış diğer izin ve ruhsatlar



BAŞVURU SÜRECİ
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www.oran.gov.tr (Rehber 

ve KAYS)

KAYS Sistemi 

Üzerinden Kayıt 

Oluşturma ve Online 

Başvuru

Başvuru Formunun 

Doldurulması ve 

Destekleyici 

Belgelerin KAYS’a

Yüklenmesi

Islak İmzalı 

Taahhütnamenin e-posta 

ile gönderilmesi daha 

sonra posta veya kargo ile 

Ajansa Gönderilmesi

KAYS Üzerinden 

Üretilen 

Taahhütnamenin E-

İmza veya Islak İmza 

ile İmzalanması 

KAYS Üzerinden Online 

Başvurunun 

Tamamlanması 
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ÖNEMLİ 
TARİHLER

01 NİSAN 2020
SİSTEMİN BAŞVURUYA AÇILMA TARİHİ

30 NİSAN 2020 17:00
SON BAŞVURU TARİHİ

30 NİSAN 2020 17:00
TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ



TAAHHÜTNAMELERİN POSTA İLE GÖNDERİLECEĞİ 
ADRESLER

Mevlana Mahallesi 
Mustafa Kemal Paşa Bulvarı

No:79, Kat:5 ve 6, 38080
Kocasinan / KAYSERİ
Tel: 0 (352) 352 6726

Akdeğirmen Mahallesi
Höllüklük Cad.  No:39,

58040 
SİVAS

Tel: 0 (346) 222 0800

Miralay Şerifbey Konağı
Aşağı Nohutlu Mah. 

Sakarya Cd. No:9 66100
YOZGAT

Tel: 0 (354) 217 6726

Kayseri Merkez Binası Sivas Yatırım Destek Ofisi Yozgat Yatırım Destek Ofisi



DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Ön İnceleme

(İdari Kontrol ve Uygunluk Kontrolü)

Teknik ve Mali 

Değerlendirme

(Panel Değerlendirmesi)

Sonuçların Ajans İnternet 

Sitesinden İlanı



ÖN İNCELEME KRİTERLERİ

UYGUNLUK KRITERLERI

Başvuru Sahibi uygundur.

(Varsa) Ortak(lar) uygundur.

Proje başvuru taahhütnamesi zamanında teslim alınmıştır.

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

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

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

Proje TR72 Düzey 2 Bölgesi’nde uygulanacaktır.

IDARI KRITERLER

EK F5 hazırlanmış ve KAYS’a yüklenmiştir.

Yapım işleri içeren projelerde teknik tasarımlar, planlar ve keşif özetleri hazırlanmış ve KAYS’a yüklenmiştir.

Proforma Fatura/ Maliyet Tahmini hazırlanmış ve KAYS’a yüklenmiştir.

Projede Görev Alacak Kilit Personel Özgeçmişi hazırlanmış ve KAYS’a yüklenmiştir.

(Varsa) Projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış diğer izin ve ruhsatlar hazırlanmış ve KAYS’a yüklenmiştir.

Sarf malzemesi/Hammadde maliyetleri, Ajans destek miktarının %20’sini aşmamaktadır.



PANEL DEĞERLENDİRMESİ KRİTERLERİ

BÖLÜM PUAN

1. İlgililik 20

2. COVID-19 ile Mücadeleye Etkisi ve Salgının 

Önlenmesine Katkısı
20

3. Projenin Uygulanabilirliği 20

4. Kurumsal Kapasite 20

5. Yöntem 20

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100

 Proje Başvuru Sahipleri belirlenen tarih ve saatte 

Ajansa davet edilerek ya da uzaktan erişim yöntemiyle 

projelerini sunar. 

 Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle 

gerçekleştirilebilir. 

 Panelistler, Başvuru Sahiplerinin sözlü anlatımları ve 

başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri 

değerlendirir. 

 Nihai değerlendirme sonunda, toplam puanı asgari 60 

(altmış) ve üzerinde olan projeler başarılı projeler 

olarak listelenir.

ÖNEMLİ

Programın son başvuru tarihi 30/04/2020 olarak belirlenmiş olmakla birlikte program süresi boyunca herhangi bir günde

proje başvurusu yapılabilir ve Ajansa ulaşan proje teklifleri son başvuru tarihi beklenmeden değerlendirmeye alınır.



Sorularınızı, programın referans numarasını (TR72/20/COVID) açık bir şekilde belirterek,
elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

Telefon Numarası : 0 (352) 352 67 26, (346) 222 08 00, (354) 217 67 26
Faks Numarası : 0 (352) 352 67 33
E-posta Adresi : pyb@oran.org.tr

www.oran.org.tr

DAHA FAZLA  BİLGİ ALMAK İÇİN

Program Yönetim ve Sanayide Dönüşüm Birimi


