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SUNUMUN İÇERİĞİ 

◦ COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI  
 PROGRAMIN AMACI, DESTEK TUTARI 
 ÖNCELİKLERİ 
 UYGUNLUK KRİTERLERİ 

◦ BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER 

◦ BİLGİ EDİNME 
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PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ 
◦ COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve 

salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm 
sunan projeleri desteklemek amaçlanmaktadır. 

◦ 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 
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PROGRAMIN DESTEK TUTARI 
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PROJE BAŞINA DESTEK TUTARI 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Milyon 

200 Bin 

 KAR AMACI GÜDEN 
KURULUŞLAR İÇİN; 

 
%25 ≤ BAKKA DESTEĞİ ≤ %75 

 KAR AMACI GÜTMEYEN 
KURULUŞLAR İÇİN; 

 
%25 ≤ BAKKA DESTEĞİ ≤ %100 
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UYGUNLUK KRİTERLERİ 
 

Başvuru Sahibi ve Ortakları 

Projeler 

Maliyetler 
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BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARI 
Organize Sanayi Bölgeleri  

Sanayi Siteleri  

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 

Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları 

Kamu Kurum ve Kuruluşları 

Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi Gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri  

Kar Amacı Güden İşletmeler 
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◦ Kimler Yararlanamaz? 
 

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARI 

VERGİ (Yerel 
Yönetimler 

/Mahalli İdareler 
Hariç) 

SGK (Kamu, Yerel 
Yönetimler / 

Mahalli İdareler 
Hariç) 

%3 HACİZ (Kamu, 
Yerel Yönetimler / 
Mahalli İdareler 

Hariç) 

BAKKA’YA KATKI PAYI 
BORCU 

DİĞER 
DESTEKLER 
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 PROJE ORTAĞI 
◦ - Başvuru Sahibi ile aynı uygunluk kriterleri 
◦ - Kuruluş yeri bölge dışı olabilir 
◦ - Ortaklık beyannamesi 
◦ - EK-E2 Yetkilendirme Belgesi  

   İŞTİRAKÇİ 
- Kar amacı güden gütmeyen tüm kurum kuruluşlar  
- Sponsor Faaliyetleri 
- Sürdürülebilirlik Faaliyetleri 
- Yer Tahsisi, Personel Tahsisi, Araç-Gereç Tahsisi 
- İştirakçi Beyannamesi 
 

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARI 
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PROJELER 

En az 1 ay 

En fazla 3 
ay 

Süre  
Zonguldak 

Karabük 

Bartın 

Yer 
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Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol 

altına alınması 
 

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI 

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.   
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 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 

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

 Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik uygulamaların 
gerçekleştirilmesi 

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

 Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik 
uygulamaların geliştirilmesi 

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

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI 
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 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 

 Hâlihazırda Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde yaşayan ve Türkçe bilmeyen 
kişilerin COVID-19 hakkında bilgilendirilmesini ve/veya tedavi hizmetlerine 
ulaşmasında sorun yaşamamasını sağlayacak uygulamaların geliştirilmesi 

 Salgın zamanlarında ilgili hastalık uzmanlık alanında ve destekleyen alanlarda yer 
alan hekimlerin, hemşirelerin, hasta bakıcıların ve yardımcı hizmetler personelinin 
konaklama, hijyen, ulaşım, iletişim vb. imkanlarının iyileştirilmesi 

 Halihazırda salgın yayılımına ve tedaviye ilişkin yapılan yurtdışı çalışmalardan 
teknoloji transferi ve know-how faaliyetleri 
 

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI 
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COVID-19 salgınına karşı önleyici ve koruyucu tedbirler 
kapsamında acil ihtiyaç duyulan ürün, hizmet ve 
organizasyonların geliştirilerek uygulanması 
desteklenecektir. 

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI 
 

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale 
çalışmaları 
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 Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu 
üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç 
duyulan alanlarda kullanıma sunulması 

 UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin 
geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması 

 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) 

 COVID-19 virüsüne karşı tanı ve teşhis faaliyetleri için gerekli ekipmanların üretilmesi 
 COVID-19 virüsüne karşı tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların 

kapasitelerinin artırılması, 
 Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların kapasitelerinin 

artırılması  
 

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

 Yoğun kullanılan mekanların (hastane, işyeri, fabrika, ulaşım araçları vb.) faaliyetlerini 
sürdürebilmesi için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik ekipman, ekipman parçası 
üretimi ile bütünleşik uygulamaların geliştirilmesi 

 COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları 

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

 Kamuoyuna ve sağlık personeline yönelik salgın hastalıkla ilgili bilinçlendirme, farkındalık 
yaratma amaçlı dijital içeriklerin hazırlanması, eğitim müfredatı oluşturulması, çevrimiçi 
eğitim ve seminerlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar 

 Salgın zamanlarında ilgili hastalık uzmanlık alanında ve destekleyen alanlarda yer alan 
hekimlerin, hemşirelerin, hasta bakıcıların ve yardımcı hizmetler personelinin ruhsal 
açıdan desteklenmesi amacı ile mevcut klinik psikologların eğitilmesi 

 

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI 
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Salgın nedeniyle ekonomik faaliyetlerin yürütülmesinde 
hâlihazırda yaşanan ve önümüzdeki dönemde ortaya 
çıkabilecek aksaklıkların giderilmesine yönelik çözümler 
sunan projeler desteklenecektir.   

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI  
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif 
etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar 

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

 Malzeme temin ve tedarik gibi konularda sektörler arası iş birliklerinin 
sağlanması 

 İşsizlik ve nakit akışı problemlerinin çözümüne yönelik modeller 
geliştirilmesi  

 Çevrimiçi güvenli çalışma yöntemlerine yönelik yazılım geliştirme, siber 
güvenlik altyapılarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar  

 İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü 
çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması 

 Gıda ve sağlık ekipmanlarına erişimi kolaylaştıracak çözümlerin 
geliştirilmesi 
 

ÖRNEK MÜDAHALE ALANLARI 
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MALİYETLER 

TL KDV Dahil 
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UYGUN MALIYETLER 

Danışmanlık 
/Kursiyer 
Gündeliği 

Hizmet Alımı 

Ekipman Alımı 

Sarf 
Malzemesi 

Taşeron 

İnşaat ve 
İnşaat 

Denetim 

Mali Hizmet 

Görünürlük 
Denetim 
(Sadece 

İşletmelere) 

İhale İlan Sigorta 
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UYGUN OLMAYAN MALIYETLER  

Personel 
Maaş 

Kamu 
Görevlisi 

Maaş 

Ceza, Zam, 
Faiz 

Borçlar, Faiz 
Borcu 

Hali Hazırda 
Finanse 
Edilen 

Arazi      Bina 
İstimlak 

Kira 2.El Leasing 
Amortisman Kur Farkı 

Sözleşme 
Öncesi 

Yararlanıcı-
Ortak Dışı 
Maliyetler 

Ayni Katkılar Vergi Resim 
Harç 

Kredi, 
Destek, Burs 

Ortaktan/ 
İştirakçiden 

Satın Alımlar 

Binek Araç 
Hammadde 

İlgisiz 
harcamalar 

Bayilik, 
Franchising 

İlgisiz 
Promosyon 
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MALİYETLER 

KDV 

UYGUN OLMAYAN 
Maliyet 

Kar Amacı Güden 
İşletmeler 

Kar amacı gütmeyen 
kurumlar altında 
sayılsa dahi tüm 

işletmeler 

UYGUN Maliyet 

Başvuru rehberinde 
belirtilen işletmeler 

dışındaki 
kurum/kuruluşlar 
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SÖZLEŞME AŞAMASINDA 

İZİNLER 

LİSANS ÇED 
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BAŞVURU ŞEKLİ VE 
YAPILACAK İŞLEMLER 
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Bu teklif çağrısı kapsamında, bir 
başvuru sahibi en fazla 2 proje 
başvurusunda bulunabilir ve  1 projesi 
için  destekten yararlanabilir. 

BAŞVURU SAHIBI TEKLİF VE DESTEK SAYISI 
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BAŞVURULARıN SUNULMASI 

E-imza kullanmayan kurumlar tarafından oluşturulan taahhütname indirerek ıslak 
imza/mühür yapılır, pyb@bakka.gov.tr adresine e-posta ile gönderilir (30.04.2020 17:00) 

KAYS üzerinde üretilen taahhütname e-imza ile imzalanır. 

KAYS üzerinden çevrimiçi başvuru tamamlanır. (30.04.2020 17:00) 

Kontrol Listeleri İncelenir – Öz Değerlendirme Yapılır. 

Destekleyici Belgeler hazırlanıp imza/mühür yapılarak KAYS’a yüklenir. 

Başvuru Formu KAYS üzerinden (E-DEVLET) doldurulur. 

mailto:pyb@bakka.gov.tr
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SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ 
 
Taahhütname E-imza/  
 Islak İmza Mail İletimi: 
30.04.2020  17:00 
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• Son başvuru tarih ve saatinden 
sonra elektronik sistemde başvuru 
işlemleri kapatılacak ve giriş 
yapılamayacaktır! 
 

• Ajansa taahhütname teslimi için 
belirlenen son başvuru zamanından 
sonra  Ajansa ulaşan 
taahhütnameler, hiçbir şekilde 
değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 

• Posta veya kargo şirketine bağlı 
nedenlerle geciken projeler 
değerlendirmeye alınmayacaktır.
  

SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ 



30/30 

BİLGİ EDİNME VE İLETİŞİM 

Sorularınızı elektronik posta ile 
pyb@bakka.gov.tr adresine 
gönderebilirsiniz. 

mailto:pyb@bakka.gov.tr


Teşekkürler. 
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