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BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ İLANI 
 

TR82 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop İlleri) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Turizm 

Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ajansımıza sunulacak projelerin 

başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirmesini yapmak 

üzere ilgili alandaki tecrübelerine göre Bağımsız Değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler Nelerdir? 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmuş 

olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili alanlarda toplamda en az 

beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir: 

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi 

olmaları tercih sebebi olacaktır: 

 Proje döngüsü yönetimi, 

 Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi, 

 Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri, 

 Ulusal veya uluslararası hibe projesi uygulaması ve yönetimi. 

Bağımsız Değerlendiriciler ile İlgili Diğer Hususlar: 

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev 

almamış ve almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler; kendileri, 

eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, 

mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.  

Bağımsız Değerlendiricilerin kimliğine ve değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli 

tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve 

buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai işlemler ve disiplin işlemleri yapılacaktır. 

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri 

ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede Bağımsız Değerlendiriciler, 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi – Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYS-PFDY) 

Modülü’nde örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.  

Bağımsız Değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik 

esaslarını, çalışma koşullarını, ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme 

imzalanacaktır. 

Bağımsız Değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi 

olmak üzere; toplamda, en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Kuzey  

Anadolu Kalkınma Ajansı, Bağımsız Değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen 

Mali Destek Programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar. 
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Başvuru Nereye ve Nasıl Yapılacak? 

Bağımsız Değerlendirici adayları, başvurularını KAYS-PFDY Modülü 

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr) üzerinden yapmalıdırlar. Bağımsız Değerlendirici 

başvuruları 10.12.2018 – 25.01.2019 tarihleri arasında kabul edilecektir.  

Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS-PFDY üzerinden yapılmayan 

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler beyan üzerinden yapılacaktır. 

Bağımsız Değerlendirici adaylarının, KAYS-PFDY’de yer alan standart alanların doldurulmasına 

ek olarak aşağıda belirtilen dokümanları tarayarak bir dosyaya kaydetmeleri ve sisteme .zip veya 

.rar formatında yüklemeleri işlemlerde kolaylık sağlayacaktır. 

 Sıra Belge Adı Açıklama 

1 Adli Sicil Belgesi 
E-devlet’ten alınan belge kabul edilecektir. Adli sicil arşiv kaydı 

dâhil olacak şekilde alınmalıdır. 

2 Diploma 
En az lisans düzeyinde olmak üzere sahip olunan yüksek lisans 

ve doktora öğrenimine ilişkin 

3 Alınan Belge veya Sertifikalar  

Proje Döngüsü Yönetimi, Ulusal veya uluslararası hibe projesi 

uygulaması ve yönetimi vb. belge ve sertifikalar eklenmelidir. 

İlgili olmayan belge ve sertifikalar eklenmemelidir. 

4 
Önceki Değerlendiricilik 

Tecrübelerini Gösterir Belge 

veya Sertifikalar  

1 adet Kalkınma Ajansları’nın Mali Destek Programları’ndaki 

değerlendiricilik tecrübesini gösterir belge, sertifika veya beyan 

yeterlidir. (Ajansımız ilgili tecrübenin doğrulamasını KAYS’tan 

yapacaktır.) 

5 Alanında En Az 5 Yıl İş 

Tecrübesini Gösterir 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan Alınmış Hizmet Dökümü veya 

eşdeğer belge. 

 

Yukarıdaki belgeler KAYS-PFDY’ye .zip veya .rar formatında yüklenirken yukarıdaki evrakların 

tamamının eklendiği mutlaka kontrol edilmelidir. Eksik evrak bulunması durumunda başvuru 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Seçilen Bağımsız Değerlendiricilerden başvuru aşamasında sunmuş oldukları bilgileri 

doğrulayacak belgelerin fotokopileri (diploma, sertifika vb.) dosyalarına eklenecektir. Gerekli 

görülmesi durumunda belgelerin asıllarının ibrazı istenebilecektir. 

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi Nasıl Yapılır? 

Bağımsız Değerlendiricilerin konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı 

özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğünde yüz yüze görüşme, telefon veya video 

konferans gibi mülakat yöntemleri yoluyla tespit ve tayin edilir. Bağımsız Değerlendirici 

https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/
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havuzunda yer alması uygun görülenlerin listesi seçim komisyonunun görüşleri doğrultusunda 

Genel Sekreterce onaylanır. 

Teklif çağrısı döneminde Proje Başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek Bağımsız 

Değerlendiricilere tebligat yalnızca e-posta yoluyla yapılacak olup; ayrıca resmi bir yazışma 

yapılmayacaktır. 

Bağımsız Değerlendiricilerin Çalışma Şartları Nelerdir?  

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda Bağımsız Değerlendirici olarak 

hizmet vermesi uygun görülen kişilerin katılacağı eğitim ve gerçekleştirecekleri 

değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Çalışmalar tam 

zamanlı ve her gün 09:00-18:00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma 

zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar Kastamonu ilinde, 

Ajans merkezinde ya da Ajans tarafından Teklif Çağrısı sürecinde belirlenecek adreslerde 

gerçekleştirilecektir.  

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler Ne Kadardır? 

Kamu personeli dışındaki Bağımsız Değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden 

ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini 

geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret 

ödenecektir; ancak yükseköğretim kurumlarında görev yapan Bağımsız Değerlendiricilerin ücret 

ödemeleri bağlı oldukları yükseköğretim kurumunun döner sermayesine yapılacaktır.  

Bağımsız Değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında 

herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. Kamu personeli statüsünde olup da; 

değerlendirme ücreti alamayan bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili gider ve 

harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden 

karşılanacaktır. 

ÜCRETLENDİRME 

 
Değerlendirme Ücreti Diğer Giderler 

Kamu Personeli 

Olmayan Bağımsız 

Değerlendiriciler 

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık asgari 

ücret net tutarının %25’i brüt ücret olarak 

verilecektir.  
İkamet Ettikleri Şehirden Kastamonu’ya 

Gidiş-Dönüş Otobüs Rayiç Bedel Ücreti 

Ödenir. 

Yükseköğretim 

Kurumlarında 

Öğretim Elemanı Olan 

Bağımsız 

Değerlendiriciler 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner 

sermaye hesabına ödenecek olup; proje 

başına: Aylık asgari ücret net tutarının 

%25’i brüt ücret olarak verilecektir. 
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Kamu Personeli 

Statüsünde Olup 

Değerlendirme Ücreti 

Alamayan Bağımsız 

Değerlendiriciler 

Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama, yemek) karşılanacaktır: 

Şehir dışından geliyorlarsa;  

Gidiş-dönüş ulaşım giderleri azami 600,00 (altıyüz) TL’dir. 

Konaklama giderleri gecelik azami 160,00 (yüzaltmış) TL’dir. 

Yemek giderleri günde 2 öğün olmak üzere öğün başına 50,00 (elli) TL’dir. 

 

NOT: T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı yeterli sayıda nitelikli başvuru gelmemesi 

durumunda son başvuru zamanını uzatma ve ilan metninde değişiklik yapma haklarını saklı tutar. 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 
 


