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2020 YILI  

COVID-19 ile MÜCADELE ve DAYANIKLILIK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR LİSTESİ 

Soru 1 :KOBİ'ler ve kar amacı güden kurum ve kuruluşlar programa başvurabilir 

mi? 

Cevap 1 :Evet, program rehberinde kar amacı güden kuruluşlar uygun başvuru sahibi ve 

ortaklar arasında yer almaktadır.  

 

Soru 2  :Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları projede başvuru sahibi veya 

ortak olabilir mi? 

Cevap 2 : Evet, program başvuru rehberinde vakıf ve dernekler uygun başvuru sahipleri 

arasında yer almaktadır.  

 

Soru 3 :Program kapsamında ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi (gıda vb.) 

alımı yapıp dağıtabilir miyiz? 

Cevap 3 : Hayır. Başvuru rehberinde program kapsamında desteklenmeyecek projeler 

arasında doğrudan yardım paketi veya maddi destek dağıtılmasına yönelik 

projeler açıkça sayılmıştır.  

 

Soru 4  : Program için Esnaf ve Sanatkârlar Odası uygun başvuru sahibi midir? 

Cevap 4 : Evet, Program rehberinde kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları uygun 

başvuru sahipleri arasında sayılmıştır. 

 

Soru 5  : Program kapsamında bireylerin dezenfekte edilmelerine yönelik cihaz, 

ekipman vb. alımı yapılabilir mi? 

Cevap 5 : Evet yapılabilir ancak projenin salgının önlenmesi ile ilişkisi ve ilgili 

malzemelere olan ihtiyaç somut olarak ortaya konulmalı ve mümkün olduğunca 

geniş kitlelere hitap eden bir proje tasarlanmalıdır.  

 

Soru 6  :Projede ortak sayısı sınırı bulunuyor mu? 

Cevap 6 :Hayır ancak başvuru sahiplerinin ortak olabileceği proje sayısı sınırlıdır. Uygun 

başvuru sahipleri, bu destek programı kapsamında en fazla iki başvuruda proje 

ortağı olarak bulunabilirler. Bu sınırı aşan proje teklifleri değerlendirmeye 

alınmaz.  

 

Soru 7  : Vergi ve SGK borç sorgulaması yapılıyor mu ? 

Cevap 7 : Evet, kar amacı güden tüm kurum ve kuruluşlar (tüm tacir gerçek kişiler ve 

şirketler) ile genel kamu yönetimi kapsamı dışındaki tüzel kişilerden ilgili Sosyal 

Güvenlik Kurumu’ndan alınmış yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere 

Sosyal Güvenlik Kurumu’na vadesi geçmiş borcu olmadığını gösterir belge 

ile  ilgili vergi dairesinden alınmış, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere 

vadesi geçmiş borcu olmadığını gösteren resmi yazı veya internet çıktısı 

(Başvuru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu 

kanıtlayan resmi yazı) talep edilmektedir.  
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Soru 8  : Ankara’da kayıtlı bir şirketiz. Proje başvurusu yapabilir miyiz? 

Cevap 8 :Merkezi TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat) illeri dışında kayıtlı 

olan şirketlerin projelerde başvuru sahibi ve ortak olabilmesi için TR83 

Bölgesi’nde yasal şubelerinin olması gerekmektedir. Merkezi ya da yasal şubesi 

Bölgemizde yer almayan kurum ve kuruluşlar sadece iştirakçi olarak yer 

alabilirler.  

 

Soru 9  : Rehberde teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme 

merkezi yönetici şirketlerinden eş finansman şartı aranmadığı 

belirtilmiştir. Bu şirketler için Katma Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet 

midir? 

Cevap 9 : Bahsi geçen şirketler yönünden eş finansman şartı olmadığı için eş finansman 

katkısı beklenmemektedir ancak bu başvuru sahipleri nihayetinde ticaret kanuna 

göre kurulan ve faaliyet gösteren şirketler olduğundan KDV uygun maliyet 

değildir. Bütçelerini KDV hariç olarak hazırlamaları gerekmektedir. 

Uygulamada KDV maliyetine kendilerinin katlanması beklenecektir. Ancak 

KDV maliyeti dışında ayrıca bir eş finansman şartı yoktur.  

 

Soru 10 : Belediyemizin / İl Özel İdaremizin /Ticaret ve Sanayi Odamızın 5449 sayılı 

Kanun uyarınca Ajansa ödemesi gereken katkı payı borcu bulunmaktadır. 

Bu durum proje başvurusu yapmaya ve /veya ortak olmaya engel midir?    

Cevap 10 :Hayır, katkı payı borcu başvuru yapmaya ve/veya ortak olmaya engel değildir. 

Ancak kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen 

ödememiş olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, 

birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali 

yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, değerlendirme sürecinde 

başarılı bulunsa bile yararlanıcı ya da ortak olarak ilgili ajansla sözleşme 

imzalayamaz. Ancak bu halde, başarılı proje sahibi ya da ortağının ödeme 

güçlüğüne ilişkin kanıtlayıcı belgelerini de içeren gerekçeli başvurusu üzerine, 

projenin bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına etkisinin Yönetim 

Kurulunca değerlendirilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı 

ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda dahi başvuru sahibi ya da ortağının 

sözleşme imzalanmadan evvel muaccel borçlarının en az yüzde yirmisini ödemiş 

olması şartı aranır. 

 

Soru 11 : Proje kapsamında gerekli izinler alınmadan proje sunabilir miyiz? 

Cevap 11 : Proje başvuru aşamasında gerekli tüm izinlerin alınması gerekmektedir ancak 

izin sürecinin başlatılmış olduğu yasal olarak belgelenen proje başvuruları da 

kabul edilecektir. Yasal izin süreci tamamlanmayan projelerde sözleşme 

imzalanmayacaktır. 
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Soru 12 : Önceki mali desteklerde kurumun karar almaya yetkili organlarından 

proje uygulanmasına yönelik karar isteniyordu. Salgın sebebi ile toplantılar 

yapılamıyor. Bu durumda ne yapmamız gerekir? 

Cevap 12 :Mevcut koşullar göz önünde bulundurulduğunda karar almaya yetkili 

organların toplanamaması sebebi ile; başvuru sahibini temsile, ilzama ve proje 

belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği, Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansına proje sunulmasına ve başarılı olması durumunda 

uygulanmasına ilişkin kurumun üst amiri tarafından imzalanmış taahhütnamenin 

sunulması yeterli olacaktır.  Bu belgenin örneği 

https://www.oka.org.tr/destekler/basvurabileceklerim adresinde yer alan 

Başvuru Rehberi Ekleri içinde “Yetkilendirme ve eş finansman karar örneği” 

adıyla yer almaktadır.  

 

Soru 13 : Proje kapsamında personel istihdam etsek, bu personelin maaş ve SGK 

giderleri proje bütçesinden karşılanabilir mi? 

Cevap 13 : Hayır, program kapsamında insan kaynakları kalemleri uygun maliyet değildir. 

Personel istihdam etmeniz halinde maliyetleri, yararlanıcı olarak kendiniz 

karşılamanız beklenmektedir.  

 

Soru 14 : Şirket olarak başvuru yapacağız. Proje kapsamında satın almaları 

yaparken hangi usulleri takip etmemiz gerekiyor?  
Cevap 14 : Yararlanıcıların desteklenen projeleri kapsamında yapacakları ihale ve satın 

alma faaliyetleri, satın alma ve ihale usul ve esasları doğrudan kanun veya 

yönetmelikle belirlenen kurum ve kuruluşlarca kendi mevzuatlarına göre, diğer 

kişi, kurum ve kuruluşlar bakımından ise Kalkınma Ajansları Tarafından 

Sağlanan Destekler İçin Proje Uygulama Rehberinde belirtilen doğrudan temin 

yöntemi kullanılarak yapılır. Şirket olarak Proje Uygulama Rehberinde belirtilen 

doğrudan temin yöntemini uygulamanız gerekecektir.  

 

Soru 15 : COVID-19 salgını sebebi ile işletmelerin de uzaktan çalışma modelini 

benimsemiş olmaları nedeniyle ıslak imzalı ve kaşeli proforma temin 

etmekte güçlük çekiyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz? 

Cevap 15 :Prensip olarak ıslak imzalı ve kaşeli proformalar esas olsa da içinde bulunulan 

olağan dışı durum sebebi ile ıslak imzalı ve kaşeli proforma temin edilemediği 

hallerde fiyat araştırmasını sağlayacak; yüklenici tarafından e-posta ile başvuru 

sahibine gönderilen fiyat listeleri ve fiyat teklifleri de bu aşamada kabul 

edilecektir.  
 

https://www.oka.org.tr/destekler/basvurabileceklerim

