
 

 
COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR - 1 

1.  
SORU Başvurumu hazırlarken KAYS’a nereden giriş yapacağım? 

CEVAP https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden 
giriş yapabilirsiniz 

2.  

SORU KAYS üzerinden başvurumu tamamladıktan sonra, sistem tarafından 
türetilen taahhütnameyi posta veya elden ulaştırmam gerekir mi? 

CEVAP 

Başvurunuzu KAYS üzerinde tamamladıktan sonra, sistem tarafından 
türetilen taahhütnameyi, posta veya elden göndermenize gerek yoktur. Proje 
başvurusunun KAYS üzerinden yapılmasından itibaren en geç 2 (iki) iş günü 
içerisinde (saat 18:30) KAYS tarafından türetilen taahhütnamenin e-
imza ile imzalanması veya ıslak imzalı çıktısının e-posta yolu ile 
pyb@mevka.org.tr adresine gönderilmelidir.  Ajans, e-posta yolu ile gelen 
taahhütnamelere yönelik bir alındı belgesi düzenleyip başvuru sahibinin 
iletişim adresine gönderecektir 

3.  

SORU Proje aşamasında KAYS’a yüklediğim destekleyici belgelerin asıllarını 
size göndermem gerekir mi?  

CEVAP 

KAYS’a yüklenen bütün belgelerin asıllarını, başvuru aşamasında 
göndermenize gerek yoktur. KAYS üzerinden yapılan başvurunun 
desteklemeye hak kazanılması durumunda, sisteme yüklenen evrakların 
asılları ve sistem tarafından türetilen taahhütname aslının sözleşme 
aşamasında sunulması gerekmektedir. Başvuru aşamasında sunulan evrak 
asılları ile başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından türetilen 
taahhütnamenin aslının sözleşme imzalanması aşamasına kadar saklanması, 
başvuru sahibinin sorumluluğunda olup, başvuru sahibi evrakların asıllarını 
muhafaza etmekle yükümlüdür. 

4.  

SORU Başvurumu elden yapabilir miyim? 

CEVAP 
Hayır, KAYS sistemi üzerinden başvurunuzun yapılması gerekmektedir.  Ek 
olarak Ajans, bu çağrıda hiçbir belgeyi elden veya posta/kargo yolu ile de 
almayacaktır.    

5.  

SORU Program kapsamında uygun başvuru sahibiyim. En fazla kaç başvuru 
yapabilirim?  

CEVAP 

• Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar: Bu program kapsamında 
kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar kategorisindeki bir Başvuru Sahibi, 
Mevlana Kalkınma Ajansı’na en fazla 2 (iki) projesi için destek 
başvurusunda bulunabilir ve Ajans 2 (iki) projeye destek sağlayabilir.  

• Kar Amacı Güden İşletmeler: Bu program kapsamında kar amacı 
güden bir işletmeler kategorisindeki bir Başvuru Sahibi, Mevlana Kalkınma 
Ajansı’na en fazla 1 (bir) projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve 
Ajans 1 (bir) projeye destek sağlayabilir.  

6.  

SORU Projemi son başvuru tarihinden önce tamamladım. Başvuru için, son 
başvuru tarihini beklememe gerek var mı? 

CEVAP 

Bu başvuru rehberinin “4 No’lu Başvuru Süreci” bölümünde de 
belirtildiği üzere program süresi boyunca proje başvurusu yapılabilir. 
Ajansa ulaşan proje teklifleri, son başvuru tarihi beklenmeden 
değerlendirmeye alınır ve uygun bulunanlar desteklenir. 

7.  
SORU Şahıs şirketim var. Programa şahıs şirketim üzerinden başvuru 

yapabilir miyim? 

CEVAP Şahıs şirketleri uygun başvuru sahipleri arasındadır. Fakat şahıs şirketlerinin 
uygun başvuru sahibi olması için, “COVID-19 İLE MÜCADELE VE 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp


 

DAYANIKLILIK PROGRAMI” ilan tarihinden -31.03.2020- en az 3 ay 
önce, şirketin tescil edilmiş olması gerekmektedir. 

8.  

SORU Programa ilişkin olarak aklıma takılan başka sorular var, ajansa gelip 
yüz yüze görüşmek ve bilgi almam mümkün mü? 

CEVAP 

İlan edilen bu destek programında Ajans personeli her zaman olduğu gibi 
sorularınızı yanıtlamak için hazır olacaktır.  Ancak, Ajans’a ulaşırken, 
ülkemizi etkileyen bu salgının daha fazla yayılmaması ve iletişim 
aksamalarına neden olunmaması için yüz yüze görüşmek yerine e-
posta/faks gibi iletişim yönetmelerinden birini kullanmanızı önerilir. 
E-posta adresi: pyb@mevka.org.tr 
Faks: 0332.236.4691 

9.  

SORU Projemin başarılı olması halinde, proje uyguma süresi ne kadar? 

CEVAP Proje süresi asgari 1 ay, azami 3 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca 
imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. 

10.  

SORU Başvuru yaptıktan sonra, başvuru belgelerimde eksiklik olduğu tespit 
edilirse ne olur? 

CEVAP 

Başvuru belgelerinde eksiklik olduğu tespit edilirse, Başvuru Sahibinden 
eksik belgeleri 3 iş günü içerisinde tamamlaması istenir. Belirtilen süre 
içerisinde Başvuru Sahibi tarafından eksik belgeleri tamamlanmayan 
projeler reddedilir 

11.  

SORU Projemin değerlendirmesi nasıl gerçekleşecektir? 

CEVAP 

Projeler, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra azami üç (3) iş günü 
içinde değerlendirilir. 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. 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. 

12.  

SORU Projeye ilişkin değerlendirme sonucum nasıl bildirilecek? 

CEVAP 

Başvuru Sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum elektronik 
olarak bildirilecektir. Başvurunun reddedilmesi veya destek verilmemesi 
kararı, “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI” 
başvuru rehberinin, 6.1 Bildirimin İçeriği bölümünde  yer alan gerekçelere 
dayandırılacaktır. 

13.  

SORU Projelerin değerlendirilme süresi öngörünüz ne kadardır? Başarılı 
proje listesine nerden ulaşabilirim. 

CEVAP 

Projeler, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra azami üç (3) iş günü 
içinde değerlendirilir. Panel değerlendirmesi sonucunda desteklenmesine 
karar verilen projeler MEVKA (www.mevka.org.tr) internet sitesinde ilan 
edilecektir. 

14.  

SORU Değerlendirmede puanlama, neye göre yapılacak? 
CEVAP Değerlendirmeler, “COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK 

PROGRAMI” başvuru rehberinin, 5.2 Panel Değerlendirmesi 
bölümünde  yer alan değerlendirme tablosuna göre değerlendirme 
yapılacaktır. 

 


