
      

COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI 

BAŞVURU REHBERİ REVİZYONU 

 

1- Rehberden Çıkarılan Hususlar 

 

a. Rehberin 1.2.2. Programın Öncelikleri başlığında yer alan; 

 

Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması başlığından aşağıdaki 

konular çıkarılmıştır: 

 Salgın hakkında bilgilendirici, farkındalık artırıcı, yönlendirici ve bilgi kirliliğini 

önleyici faaliyetler 

 

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları başlığından aşağıdaki 

konular çıkarılmıştır: 

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

koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve 

ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması 

 Dezenfeksiyon tüneli 

 Örn: tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin koruyucu giysi üretmesi 

için gerekli ihtiyaçlar 

 Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek 

üniteleri vb. kritik öneme sahip malzeme ve ekipmanların geliştirilmesi, üretilmesi 

ve kullanıma sunulması 

 COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları 

 

b. 5.1. Ön İnceleme başlığında yer alan aşağıdaki ibare çıkarılmıştır: 

 Ön inceleme sonucunda, panel değerlendirme sürecine alınmasına karar verilen 

başvurular Ajans tarafından başvuru sahibine elektronik olarak bildirilir. 

 

2- Rehbere Eklenen Hususlar: 

 

a. Başvuru Rehberi kapak sayfasına ve Program Künyesi tablosuna: 

 “Son Taahhütname Teslim tarihi: 30/04/2020  Saat: 18:00” ibaresi eklenmiştir. 

 

b. Desteklenmeyecek türde projelere aşağıdaki konular eklenmiştir. 

 Maske, yüz koruyucu siperlik, dezenfektan üretim ve dağıtımı içeren projeler, 

 Gıda ve hijyen paketi alım ve dağıtımı içeren projeler, 

 Bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri içeren projeler, 

 Ar-Ge faaliyetleri içeren projeler 



      

 

c. 5.1. Ön İnceleme başlığında yer alan Uygunluk Kontrol Listesine “4.Proje 

desteklenmeyecek türde proje konularını içermemektedir” ibaresi eklenmiştir. 

 

d. 6.2. Öngörülen Takvim başlığına “ön incelemeyi geçen projeler,  en geç  (3) iş günü 

içinde değerlendirmeye alınır” ibaresi eklenmiştir. 

 

3- Değişiklik Yapılan Hususlar 

 

a. 4.3.Başvurular İçin Son Tarih başlığında aşağıdaki değişiklik yapılmıştır: 

 Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının taranmış 

halinin e-posta yolu ile Ajansa 30/04/2020 saat 18:00’a kadar ulaştırılması 

gerekmektedir. 

 

b. Rehberin 5.2 Panel Değerlendirmesi başlığı altında yer alan ilk paragraf aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir: 

 Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel aracılığıyla yapılır. Değerlendirme 

sürecinde panel tarafından ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahipleri Ajansa 

davet edilerek veya uzaktan erişim yöntemiyle projeleri hakkında panel üyelerine 

bilgi verirler. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir. 

Panelistler, başvuru belgeleri ve gerçekleşmesi durumunda proje başvuru 

sahiplerinin sözlü anlatımları ve başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri 

değerlendirir. 

 


