
S.N. Soru Cevap Referans İlgili Bölüm
1 Sivil toplum kuruluşu olarak dezavantajlı gruplara yönelik bilinçlendirilme, 

evinden çıkamayan insanların gerekli ihtiyaçlarının karşılanması, evlerinde 

yapabilecekleri sosyal aktiviteler konusunda destek olunması kapsamında bir 

proje konumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Suriye uyruklu vatandaşların 

covid-19 hakkında bilgi sahibi olabilmelerini sağlayacak şekilde yabancı dil bilen 

gönüllü ve sigortalı personeller ile bilgilendirme çalışmaları proje 

faaliyetlerinden olacaktır. Bu vatandaşların olası belirtiler göstermeleri 

durumunda müracaat edebilecekleri sağlık kuruluşlarına da yönlendirilmeleri 

sağlanacaktır. Bahsi geçen proje konumuzun  programın Öncelik 1: Virüsün 

yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması  başlığı altındaki örnek 

konularından 1. maddeye istinaden yapılabilir olup olmadığı konusunda bilgi 

vermenizi rica ederim.

Evinden çıkamayan insanların gerekli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vefa 

sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Proje örnek konularından olan dezavantajlı 

durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan 

ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi 

ve uygulanmasının bu örnekte olduğu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Örnek proje konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program 

kapsamında başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre 

değerlendirilecektir. Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve 

gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

2 COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI kapsamında dezenfektan 

olarak kullanılmak ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulmak üzere 

"BEYAZ SİRKE" üretimine yönelik bir proje başvurusu yapabilir miyiz?

Hayır. Tıp dünyası ve Sağlık Bakanlığı tarafından beyaz sirkenin COVİD-19 ile 

mücadelede etkisiz olduğu açıklanmıştır. Dolayısıyla, beyaz sirke üretimi programın 

amaç ve öncelikleri arasında yer almamaktadır. 

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

3 COVID-19 ile Mücadele Ve Dayanıklılık Programı kapsamında;  

Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları dahilinde oksijen 

üniteleri üreterek Pandemi ile mücadeleye katkı sağlamak istiyoruz.

İşletmemiz,  266001 (Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili 

cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, 

röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların 

kullanımına dayalı cihazlar, vb.) NACE kodu ile faaliyet göstermektedir. Faaliyet 

kodumuz ile ilgili programa belirttiğimiz ürünleri üreterek başvuru yapabilir 

miyiz?

Evet. Tedavide ihtiyaç duyulan ventilatör, yoğun bakım cihazları, yaşam destek 

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

ve kullanıma sunulması örnek proje konuları arasındadır. Projeler program 

kapsamında başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre 

değerlendirilecektir. Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve 

gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

4 Temelde maske, eldiven, bone, koruyucu elbise ve kolonya, sıvı sabun  

üretimini kapsayacak bir proje ile COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık 

Programınıza başvuru yapmamızın mümkün olup olmadığı konusunda bilgi 

verebilirmisiniz?

Hayır. Maske, eldiven, bone, koruyucu elbise ve kolonya, sıvı sabun üretimine 

yönelik projeler desteklenmeyecek proje türlerindendir.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR I



5 Temel eğitim veren okullar (Ortaokul) müstakil proje sahibi olarak başvuru 

yapabilmekte midir?

Kamu kurumları bu program kapsamında uygun başvuru sahibidir. 

Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların 

tümüne uymalıdır:

● Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde öngörülen proje 

hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama 

yapma ehliyetine sahip olması,

● Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde 

bulunması,

● Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 Bölgesinde (Adana, Mersin) kayıtlı olmaları veya 

merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

● Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan 

sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.

Başvuru Rehberi 2.1 Kimler 

Başvurabilir?

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

6 Covid-19 ile mücadelede dezenfektan ve diğer malzemelerin üretimiyle ile ilgili 

projemiz var nasıl destek alırız?

Başvuru Rehberi 4.1. Başvuru Adımları bölümünde başvuru adımları ve sunulması 

gereken belgeler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

Başvuru Rehberi 4.1. 

Başvuru Adımları

KAYS

7 İlçemizde bulunan caddelerin, sokakların, kamu ve özel sektörde faaliyet 

gösteren işyerlerinin ( müdürlükler, kaymakamlık, bankalar vb. ) dezenfekte 

edilmesi uygun proje konuları arasında mıdır?

Ajans, destek bütçesinin bir kereliğine uygulanacak ve bir kereliğine iktisadi/sosyal 

fayda üretecek projelere harcanmasını uygun görmemektedir. Kullandırılacak 

kaynağın kalıcı iktisadi/sosyal faydalar üretmesi ve etki/sonuçlarının proje 

tamamlandıktan sonra da devam etmesi gerekmektedir. Projelerin, programın 

hedeflerine yönelik somut, yenilikçi ve sürdürülebilir katkılar sunması önemlidir.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

8 Prototipini hazırlamış olduğumuz dezenfekte tünellerinin seri halde üretilip 

özellikle kamu binalarına ve yoğunluğun olduğu noktalara yerleştirilmesi uygun 

proje konuları arasında mıdır?

Evet. Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi 

koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarından gerekli izinlerin alınması koşulu ile örnek proje konuları 

arasında yer almaktadır. 

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

9 Belediye Sağlık Müdürlüğü, İlçe Halk Sağlığı ve Toplum Sağlığı hekimlerimizle ev 

ev dolaşıp özellikle risk grubundaki insanların yaşadığı tespit edilen evlere 

korona hakkında bilgi verilmesi ve erken teşhis çalışmaları uygun proje konuları 

arasında mıdır?

Proje örnek konularından olan dezavantajlı durumda olan yaşlılar ile kronik 

rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasına yönelik 

organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanmasının bu örnekte 

olduğu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. Örnek proje konusundaki gibi 

yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program kapsamında başvuru rehberi 

değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Bu kapsamda 

yapılacak projeler İl veya İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda olmalıdır. Söz 

konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve gerekçelerini izah etmek 

başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

10 Test kitleri temin edilerek risk grubundakilere test uygulanması uygun proje 

konuları arasında mıdır?

Koronavirüs testlerinin uygulaması devlet kontrolünde yapılmakta olup, bu testlerin 

yapılabilmesi için sağlık bakanlığından onay alınması şu aşamada mecburi 

görülmektedir.Tanı ve teşhis faaliyetleri yürütecek mevcut laboratuvarların 

kapasitelerinin artırılması bu kapsamdaki örnek proje konuları arasındadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu



11 Yardıma muhtaç bireylerin yemek ve özbakım ihtiyaçlarının karşılanması, evde 

bakım hizmeti uygun proje konuları arasında mıdır?

Evinden çıkamayan insanların gerekli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vefa 

sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Proje örnek konularından olan dezavantajlı 

durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan 

ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi 

ve uygulanmasının bu örnekte olduğu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

COVID-19’la mücadeleye yönelik ürün ve hizmet geliştirme niteliğinde olmayan 

tedarik projeleri bu kapsamda desteklenmeyecek projeler arasındadır. Örnek proje 

konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program kapsamında 

başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. Bu 

kapsamda yapılacak projeler ilgili kamu kurumlarının izni ve onlarla koordinasyon 

halinde yapılmalıdır. Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve 

gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

12 Ateş ölçerler temin edilerek kamu kurumları, bankalar vb. yerlerde girişte ateş 

ölçülmesi, ateşi olanları içeri almayarak hastaneye yönlendirme uygun proje 

konuları arasında mıdır?

Hayır. Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde 

bulunması gerekmektedir.

Başvuru Rehberi 2.1 Kimler 

Başvurabilir?

Başvuru Sahibinin Uygunluğu

13 Psikolojik destek ve online terapi merkezinin oluşturulması uygun proje 

konuları arasında mıdır?

COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına 

yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesini hedeflemektedir. Örnek proje 

konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program kapsamında 

başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre değerlendirilecektir. 

Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve gerekçelerini izah 

etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

14 Dezenfektan, maske, tulum, siperlik, hasta bezi ve pedi üretimi uygun proje 

konuları arasında mıdır?

Hayır. Gözlük, yüz siperi ve dezenfektan üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda 

kullanıma sunulması uygundur. Ana konusu / önceliği temizlik ürünü temini olan ve 

maske, eldiven, bone, koruyucu elbise ve kolonya, sıvı sabun üretimine yönelik 

projeler uygun proje konuları arasında değildir.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

15 Risk grubundakilerin (özellikle 65 yaş üstü ) kurulacak çağrı merkezini arayarak 

ihtiyaçlarını talep etmesi, ekiplerin o ihtiyaçları teslim etmesi (Özellikle köy ve 

yaylalarda çok ihtiyaç var ) uygun proje konuları arasında mıdır?

Evinden çıkamayan insanların gerekli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vefa 

sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Proje örnek konularından olan dezavantajlı 

durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan 

ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi 

ve uygulanmasının bu örnekte olduğu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Örnek proje konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program 

kapsamında başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre 

değerlendirilecektir. Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve 

gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu



16 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan bireylerin hastaneye götürülüp 

getirilmesi, bunun için bir araç ve servis sağlanması uygun proje konuları 

arasında mıdır?

Evinden çıkamayan insanların gerekli ihtiyaçlarının karşılanması konusunda vefa 

sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Proje örnek konularından olan dezavantajlı 

durumda olan yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olan bireyler için ortaya çıkan 

ihtiyaçların karşılanmasına yönelik organizasyon ve hizmet modelleri geliştirilmesi 

ve uygulanmasının bu örnekte olduğu kapsamda değerlendirilmesi uygun olacaktır. 

Örnek proje konusundaki gibi yenilikçi bir yaklaşımla ele alınan projeler program 

kapsamında başvuru rehberi değerlendirme tablosundaki kriterlere göre 

değerlendirilecektir. Söz konusu faaliyetlerin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve 

gerekçelerini izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

17 Misafirhanelerin sağlık çalışanlarına hizmet verebilmesi için tadilatı ve tefrişatı 

uygun proje konuları arasında mıdır?

Evet. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için 

işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması örnek 

proje konuları arasında yer almaktadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

18 Ailesinin tedavi görmesi gerekmesi ile bakıma muhtaç olan kırılgan gruplara 

dönük bakım hizmetlerinin sağlanması uygun proje konuları arasında mıdır?

Evet. Salgın kapsamında ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için 

işletmelerin mevcut üretim sistemlerinde gerekli değişikliklerin yapılması örnek 

proje konuları arasında yer almaktadır.

Başvuru Rehberi 1.3. 

Programın Hedef ve 

Önceliği

Projelerin Uygunluğu

19 Başvuru Sahibi ve varsa ortak olan kar amacı güden işletmeler için güncel 

durumlarını gösterir resmi kayıt belgesi ilgili odaların internet sitelerinden 

alınarak başvuruya eklenebilir mi?

Evet. İlgili odaların internet sayfaları üzerinden kayıt belgesinin elektronik hali 

indirilip KAYS sistemine yüklenebilir. Belgenin bu süreçte programın ruhuna uygun 

olarak web sayfaları üzerinden temini özellikle tavsiye edilmektedir.

Başvuru Rehberi 4.2. 

Başvuru Sırasında 

Sunulması Gereken 

Destekleyici Belgeler

Destekleyici Belgeler


