
 

 
2020 YILI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK MALİ DESTEK 

PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 106.03 no’lu ve 14.04.2020 tarihli yazıları 

çerçevesinde 2020 yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Rehberinde 

aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.  (15 Nisan 2020) 

 

ÖNCEKİ HALİ 

5.2. 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. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Panelistler, Başvuru 
Sahiplerinin sözlü anlatımları ve başvuru belgelerini dikkate alarak projeleri değerlendirir.  
Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme 
Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile 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 göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, 
bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 5 tam puan 
üzerinden değerlendirilen bölümler için 1 ile 5 arasında (1 = çok zayıf; 5 = çok iyi); 10 tam 
puan üzerinden değerlendirilen bölümler için ise 1 ile 10 arasında (1 = çok zayıf; 10 = çok iyi)  
bir puan verilecektir.   

 

GÜNCEL HALİ 

5.2. Panel Değerlendirmesi 
 
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. Panelistler, 
başvuru belgeleri ve gerçekleşmesi durumunda proje başvuru sahiplerinin sözlü 
anlatımları ile birlikte değerlendirmelerini yapar. 
Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlendirme 
Tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirmede sırası ile 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 göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, 
bölümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, aşağıdaki esaslara göre 5 tam puan 
üzerinden değerlendirilen bölümler için 1 ile 5 arasında (1 = çok zayıf; 5 = çok iyi); 10 tam 
puan üzerinden değerlendirilen bölümler için ise 1 ile 10 arasında (1 = çok zayıf; 10 = çok iyi)  
bir puan verilecektir.   
 


