T. C.
BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI
2018 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI KAPSAMINDA
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TR61 (Antalya, Burdur, Isparta) Düzey II Bölgesinde
uygulanacak 2018 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvuruda bulunacak projelerin
ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali ve teknik
değerlendirmelerinde görev alabilecek bağımsız değerlendiriciler için ilana çıkmıştır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2018 yılı Mali Destek Programlarına
ilişkin bütçeler, destek tutarları ve destek oranları aşağıda yer almaktadır.

Program Adı

Program
Bütçesi

Proje Başına AsgariAzami Destek
Tutarları

Azami
Destek
Oranı

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı

10.000.000 TL

250.000 – 1.500.000 TL

%75

Yenilenebilir Enerji Mali Destek
Programı

10.000.000 TL

100.000 – 1.000.000 TL

%90

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin, en az lisans düzeyinde mezuniyet
derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri program öncelikleri ile ilgili alanlardan
birinden veya bir kaçından toplamda en az 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir.
KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI





Öncelik 1: Atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için
atık yönetim sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerin inşa edilmesi ve/veya
iyileştirilmesi,
Öncelik
2:
Tarımsal
ve
endüstriyel
atık
su
kaynaklı
kirliliğin
azaltılmasına/önlenmesine yönelik sistemlerin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,
Öncelik 3: Turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının artırılmasına
yönelik altyapının inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,
Öncelik 4: Bölgede iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik altyapının inşa
edilmesi ve/veya iyileştirilmesi,

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI



Öncelik 1: Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik
olarak 100kW veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması,
Öncelik 2: Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarına bağlı uygulamaların
desteklenmesi

Ayrıca, adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih
sebebi olacaktır.





Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,
Kalkınma Ajansları mevzuatı ve mali yardım usul ve esasları, uygulamaları,
Hibe programı uygulaması ve yönetimi,
Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi,

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:
Bağımsız Değerlendirici adayları, 2018 yılında proje teklif çağrısı usulüyle ilan edilen
herhangi bir program kapsamında Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına teslim edilen bir veya
birden fazla projenin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almış veya alacak olmaları
halinde, değerlendirici olarak görevlendirilmeyeceklerdir. Bağımsız değerlendiriciler;
kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile
üyesi ya da ortağı oldukları kurumlara ilişkin projeleri değerlendirmeyeceklerdir.
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 işlemler başlatılacaktır.
Değerlendirme sürecinde görev alanlar; değerlendirme sırasında şahsi bilgi ve iletişim
cihazlarını kullanamaz, proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri kaydedemez ve Ajans
dışından hiç kimseyle paylaşamazlar. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız
değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”
imzalayacaklardır.
Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik
esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu personeli değil ise kendilerine ödenecek bedel ve
benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde
belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Başvuru Şekli ve Zamanı:
Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen
adayların, 02.02.2018 (Saat 18.00) tarihine kadar Ajans web sitesindeki bağlantıdan veya
(https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp)

adresinden erişecekleri KAYS sistemi üzerinden açılan ilan(lar)a başvuru yapmaları
gerekmektedir. Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme “Bağımsız Değerlendirici”
kullanıcısı olarak kayıt olmak gerekmektedir.
Kayıt işlemi ile ilgili detaylara, (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) adresli KAYS portalı
Yardım >Kullanıcı Kılavuzu > BD Değerlendirmesi İşlemeleri başlığı altından
ulaşılabilmektedir.
Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen
adayların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne bağımsız değerlendirici olarak kaydolarak
özgeçmişlerini eksiksiz bir biçimde online olarak doldurmaları gerekmektedir.
Adayların, aşağıda sıralanan belgelerden özgeçmişlerinde belirtmiş olduklarını başvuru
sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir:









İlgili konularda 5 yıllık çalışma süresini gösterir SGK kaydı, referans
mektubu vb. belgeler (Belgelerde belirtilen çalışma süresi toplamı
kesinlikle 5 yıldan az olmamalıdır)
Proje yürütmeyle ilgili tecrübelerini gösterir projedeki rolü ve çalışma
süresini belirten belgeler
Proje değerlendirme ile ilgili tecrübelerini gösterir değerlendirme yapılan
kurumdan alınan belgeler
Alınan eğitim ve kurslara ilişkin belgeler
Lisans ve (varsa)lisansüstü eğitim diplomaları/belgeleri
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Fotoğraflı Özgeçmiş (serbest formda hazırlanmış)
Adli Sicil Belgesi (E-devlet’ten alınan belge kabul edilecektir. Adli sicil
arşiv kaydı dahil olacak şekilde alınmalıdır.)

Yukarıdaki dokümanlar bir klasöre eklendikten sonra sıkıştırılarak tek bir dosya
formatına (.rar veya .zip uzantılı) dönüştürülerek KAYS’a yüklenmelidir.
Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Geçmiş yıllardaki proje teklif çağrıları kapsamında değerlendirme yapmak üzere
başvuru yapmış veya bu kapsamda görev yapmış Bağımsız Değerlendirici adaylarının
da tekrar başvuru yapması gerekmektedir.
Başvurusu kabul edilerek “bağımsız değerlendirici havuzu”na alınan adaylardan projelerin
değerlendirilmesi aşamasında görevlendirilmesine karar verilenlere tebligat e-posta yoluyla
yapılacaktır. Adaylarla ayrıca resmi yazışma yapılmayacaktır. Bir adayın bağımsız
değerlendirici havuzuna alınmasının değerlendirme sürecinde mutlaka görevlendirileceği
anlamına gelmediği unutulmamalıdır.
Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek
programına başvurabilirler. Bu durumda görev almak istedikleri her program için ayrı birer
başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:
Adayların uzmanlık ve tecrübeleri ile dolduracakları özgeçmişleri ve başvuru esnasında
ekledikleri belgeler incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde kendileriyle mülakat yapılarak,
Ajans uzmanlarından oluşan komisyon tarafından seçim yapılacaktır.
Başvuru formunda beyan edilen ve başvuru sistemine yüklenen destekleyici belgelerin
asılları, bağımsız değerlendirici sıfatıyla görevlendirme yapıldığı takdirde Ajans tarafından
talep edilebilecektir.
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. Bununla birlikte, değerlendirme sürecinin tahmini 02.04.2018 13.04.2018 tarihleri arasında olması planlanmaktadır. Gerekli görülmesi durumunda hafta
sonu ve resmi tatillerde de çalışılabilecektir. Değerlendirme sürecine ilişkin çalışmalar
Ajansın uygun gördüğü bir adreste gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi
üzerinden ücret ödenecektir. Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, proje
başına, aşağıdaki tabloda belirtilen brüt ücret ödenecektir. Bu ücret üzerinden ajans
tarafından gelir ve damga vergisi vb. kanuni kesintiler düşülerek net ödeme tutarları hesap
edilecektir. Bağımsız değerlendiricilere bu ücret ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım
giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan bağımsız
değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları (yol, konaklama ve
yemek) görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır.
Bir bağımsız değerlendirici, program döneminde toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje
teklifi, bir günde ise projenin niteliğine ve kapsamına göre en fazla 3 (üç) proje teklifi
değerlendirebilecektir.

2018 YILI ÜCRETLENDİRME TABLOSU
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ
ADAYLARI

Kamu
Personeli
Olmayan
Bağımsız Değerlendiriciler

Yükseköğretim
Kurumları Öğretim Elemanları

DEĞERLENDİRME
ÜCRETİ

DİĞER ÜCRETLER

Değerlendirilen proje başına
Brüt Ücret: 300 TL

2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 37’nci
maddesi çerçevesinde ilgili
döner sermaye
hesabına, değerlendirilen
proje başına

Değerlendirme ücreti
dışında başka bir ödeme
yapılmayacaktır.

Brüt Ücret: 300 TL
Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama
ve yemek) karşılanacaktır.
Şehir dışından geliyorlarsa;
Kamu Personeli Olan Bağımsız
Değerlendiriciler
ve
Değerlendirme Ücreti Almayan
Diğer Bağımsız Değerlendiriciler

Gidiş-dönüş ulaşım giderleri azami 500,00 (beşyüz)
TL’dir.
Konaklama giderleri gecelik azami 120,00 (yüzyirmi)
TL’dir.
Yemek giderleri günlük azami 50,00 (elli) TL’dir.

Programlar hakkında daha detaylı bilgi için Ajansımızın internet sitesinde yayınlanan Başvuru
Rehberlerine ve diğer ilgili belgelere www.baka.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
NOT: T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı yeterli sayıda nitelikli başvuru gelmemesi
durumunda son başvuru zamanını uzatma ve ilan metninde değişiklik yapma haklarını saklı
tutar.
İlanen duyurulur.
Daha fazla bilgi için:
Tel: (0246) 224 37 37 /121
E-posta: info@baka.org.tr

