
 

 

T.C. DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI 

TRB2 BÖLGESİ (BİTLİS, HAKKARİ, MUŞ, VAN) 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) 

gerçekleştirilecek olan 2021 yılı mali destek programı, Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TRB2/21/KÖAP05) kapsamında teklif edilecek projelerin, 

başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre mali ve teknik açılardan değerlendirmesini 

yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

Bağımsız değerlendiriciler, teklif çağrısı döneminde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS) 

alınan başvurular üzerinden ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından seçilecek Sanayi 

Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na 

(TRB2/21/KÖAP05) yönelik uygun başvuruların değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilecektir. 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler 

Bağımsız değerlendiricilerin, en az lisans mezunu olmaları (tercihen mühendislik ya da mimarlık 

fakültesi mezunu olmaları), alanlarında en az beş yıllık tecrübeye sahip olmaları, teslim edilen 

projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış ve almayacak olmaları gerekmektedir. 

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

sebebi olacaktır. 

 Bağımsız değerlendiricilik ve\veya dış uzmanlık deneyimi sahibi olmak ve bunu belgelemek 

(MFİB, TUBİTAK, Ulusal Ajans, SODES Programı, vb.) 

 Herhangi bir Kalkınma Ajansı’nın mali destek programında başarılı bir şekilde görev almış 

olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, uygulama süreçleri 

kapsamında) 

 Ulusal ve uluslararası hibe programları kapsamında desteklenen projelere ilişkin proje 

uygulama deneyimine sahip olmak (mali destek programı tasarımı, değerlendirmesi, izlemesi, 

uygulama süreçleri kapsamında) 

 Proje döngüsü yönetimi 

 Hibe projesi uygulaması ve yönetimi 

 Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi 

 Mali analiz ve bütçe analizi 

 Fizibilite çalışmaları 

 Bölgesel yatırım imkanları ve bölgesel programlar 

 Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri 

 Aşağıda belirtilen deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi, tercihen ilgili kamu kurum ve 

kuruluşlarında veya özel sektörde iş deneyimi sahibi olmak. 

 



► İçme suyu, yol, kanalizasyon sistemi, internet, elektrik ve doğalgaz altyapı işleri, 

► İletişim ve bilişim altyapısı,  

► Üst yapı işleri, 

► Atık depolama tesisi, atık geri kazanım tesisi, arıtma tesisi yapımı,  

► Yenilenebilir enerji projeleri,  

► Endüstriyel simbiyoz, 

► Yağmur suyu hasadı. 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar 

Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış 

veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, 

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

ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.  

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli 

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

uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır. Değerlendirme sürecinde 

görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri 

ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde, 

“Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.  

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

çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren 

bir sözleşme imzalanacaktır.  

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla 3 (üç) proje teklifi 

olmak üzere toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Doğu Anadolu 

Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek 

programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar. 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı 

Kalkınma Ajansları Bağımsız Değerlendirici havuzunda yer almak isteyenlerin 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden erişebilecekleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine 

(KAYS) “Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı” olarak kaydolmaları ve başvuru işlemini gerçekleştirmeleri 

gerekmektedir. 

Bağımsız değerlendirici olarak DAKA’ya başvuruda bulunmak isteyen adayların 4 Haziran 2021 saat 

23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) kayıt olmaları ve Ajansımızın mali destek 

programına yönelik olarak bağımsız değerlendirici başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bu 

tarihten sonra yapılan ve/veya KAYS üzerinden tamamlanmayan başvurular geçerli kabul 

edilmeyecektir.  

Bağımsız değerlendiricilerin, proje değerlendirmelerini 5 Temmuz 2021 - 9 Temmuz 2021 tarihleri 

arasında gerçekleştirmesi planlanmaktadır. Bu tarihler kesin değildir, proje başvurularına göre 

değişiklik gösterebilir.  Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışma süreleri hafta sonları da 

dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir. Bağımsız değerlendiricilere yönelik 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/


bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-

posta adreslerine gönderilecektir. 

Bağımsız Değerlendirici adaylarının,  

 Özgeçmiş  

 Nüfus cüzdanı örneği 

 Diplomalar (lisans ve varsa yüksek lisans ile doktora) 

 Uzmanlık alanları ve deneyimlerini gösteren belge ve sertifikalar  

 İş tecrübesini gösteren hizmet belgesi/dökümü 

 Adli sicil kaydı 

belgelerinin birer nüshasını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Bu belgelerin 

asılları ya da onaylı suretleri başvurusu onaylanıp bağımsız değerlendirici olarak çalışması uygun 

görülen adaylardan Ajans ile yapılacak sözleşme aşamasında matbu olarak da istenecektir.  

Bağımsız değerlendirici adayı dosyaları tek bir klasöre yerleştirmeli ve bu klasörü .rar veya .zip 

formatında sıkıştırmalıdır. Sıkıştırılmış dosyanın boyutu 10 MB’ı aşmamalıdır. Eksik evrakı bulunan 

adaylar seçim komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Teklif çağrısı döneminde proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız 

değerlendiricilere tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.  

Bağımsız değerlendirici olarak görev almak isteyen adaylar, başvurdukları uzmanlık alan veya 

alanlarını ve tecrübe süresini başvuru esnasında özgeçmişin ilgili kısmında belirteceklerdir.  

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi 

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi 

neticesinde Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir komisyon marifeti ile tespit edilecektir. 

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman 

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet 

vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri 

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

her gün 08:00 - 18:00 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai 

saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Çalışmalar Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Van hizmet 

binasında gerçekleştirilecektir.  

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler 

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret 

ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının (AGİ hariç) yüzde yirmi beşini 

(%25) geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret 

ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri (şehir 

içi ulaşım hariç) dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.  

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti alamayan bağımsız değerlendiricilerin 

görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama ve yemek) görevlendirme süresince Ajans 

bütçesinden karşılanacaktır.  



 

  Değerlendirme Ücreti Tavanı Diğer Giderler 

Kamu Personeli Olmayan 

Bağımsız Değerlendiriciler 

Değerlendirilen Proje Başına: Aylık asgari 

ücret net tutarının (AGİ hariç) %25’i 

ödenecektir. 

Şehir dışından 

geliyorlarsa ulaşım 

giderleri (şehir içi 

ulaşım hariç) 

karşılanacaktır. 

Yükseköğretim Kurumları 

Öğretim Elemanları 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 

37’nci maddesi çerçevesinde ilgili döner 

sermaye hesabına proje başına aylık 

asgari ücret net tutarının (AGİ hariç) %25’i 

yatırılacaktır. 

Şehir dışından 

geliyorlarsa ulaşım 

giderleri (şehir içi 

ulaşım hariç) 

karşılanacaktır. 

Kamu Personeli Statüsünde 

Olup Değerlendirme Ücreti 

Alamayan Bağımsız 

Değerlendiriciler 

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

karşılanacaktır. 

Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

KAYS sistemine aşağıdaki linkten erişilebilir. 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr 

 

 

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 

65140 İpekyolu/Van 

Tel: 04324851015 

e-posta: sanayi@daka.org.tr 
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