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DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI 

2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI KAPSAMINDA 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN 

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR90 Bölgesinde (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, 

Rize, Trabzon) uygulanacak 2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında başvurusu alınacak 

projelerin ilgili mevzuat ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre yapılacak olan mali 

ve teknik değerlendirmelerinde görev alabilecek bağımsız değerlendiriciler için ilana çıkmıştır. 

PROGRAMLARIN TANITIMI  

Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı  

 

Öncelikler:  

 

 Coğrafi işaret tescili ile kazanılan kolektif fikri mülkiyet haklarının korunmasına 

yönelik etkin izleme ve denetim sistemlerinin kurulması   

 

 Coğrafi işaretli ürünlerin ortak üretimi, satışı ve pazarlanması  

 

 Coğrafi işaretli ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesi 

 

 Coğrafi işaret tescilli ürünlerin değer zinciri içinde bulunan girdilerin üretiminin 

artırılması 

 

Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali 

Destek Programı 2. Etap 

 

Öncelikler:  

 

 Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için bölge bütününde turizm 

çeşitliliğinin artırılması ve alternatif turizme yönelik faaliyetlerin (spor turizmi, sağlık 

turizmi, inanç turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, kırsal turizm vb.) desteklenmesi  

 

 Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına 

uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların yakın çevresi ile bir bütün halinde 

korunarak sürdürülebilir turizm değeri haline getirilmesi  

 

 Turizm altyapısına yönelik planlı mekânsal gelişimin teşvik edilerek turizm 

altyapılarının geliştirilmesi, bölgede turizmin mekânsal odaklar ve koridorlar şeklinde 

gelişmesinin sağlanması  

 

 

 



Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı 

Öncelikler: 

 Turizmde destinasyon yönetimi kapasitesinin ve sürdürülebilir turizm uygulamalarının 

geliştirilmesi 

 

 Turistin yerel turizm deneyimlerini artıracak (deneyim turizmi) yeni nesil turizm 

ürünlerinin geliştirilmesi 

 

 Turizmde beşeri/kurumsal kapasite ve kabiliyetin artırılması 

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: 

 

1. Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 2. 

Etap ve Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programlarında 

bağımsız değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin, en az lisans düzeyinde 

mezuniyet derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri programın yukarıdaki 

öncelikleri ile ilgili alanların en az birinden asgari 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları 

gerekmektedir. 

 

2. Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programında bağımsız değerlendirici olarak görev 

yapmak isteyenlerin, en az lisans düzeyinde mezuniyet derecesine ve aşağıda ifade 

edilen alanların en az birinde asgari 5 yıllık tecrübeye sahip olmaları gerekmektedir. 

Aşağıda ifade edilen çalışma alanlarının doğrudan coğrafi işaretli ürünlerle ilgili olması 

tercih sebebi olacaktır. 

  

 Yerel veya yöresel ürünlerin üretimi, denetimi, pazarlaması veya satışı, 

 Üreticilerin ortak üretim, satış veya pazarlama yapmasını önceleyen çalışmalar, 

 Gıda ürünleri, tarımsal ürünler veya zanaat ürünlerinin üretimini artırmaya yönelik 

çalışmalar, 

 Gıda ürünleri, tarımsal ürünler veya zanaat ürünlerinin turizm değerine dönüştürülmesi, 

 Yerel veya yöresel ürünlerden elde edilen geliri artırmaya yönelik çalışmalar, 

 Kar amacı gütmeyen kuruluşların gıda ürünleri, tarımsal ürünler veya zanaat ürünleri 

üreticilerinin gelirini artırmaya yönelik çalışmaları, 

 

3. Bütün programlar için adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya 

deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır: 

 

 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 programı yönetimi, proje etüdü ve değerlendirilmesi 

konularında eğitim almış olmak ve/veya bahsi geçen konularda eğitmenlik hizmeti 

sağlamış olmak 



 

Başvuru Şekli ve Zamanı 

Bağımsız değerlendirici adayları, başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 

üzerinden yapmalıdır. 

Adaylar,  “https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp”  adresinden e-

devlet şifresiyle giriş yaparak DOKA tarafından ilan edilmiş olan programlardan kendisi ile 

ilgili olanlara, 07/02/2020 – 23/02/2020 tarihleri arasında başvuru yapmalıdır. 

Son başvuru zamanından sonra yapılan başvurular ile KAYS üzerinden yapılmayan başvurular 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru sırasında adayın özgeçmiş bilgilerini doğrulamak amacıyla KAYS sistemine 

yüklemesi gereken belgeler aşağıda sıralanmaktadır: 

 

 Deneyim süresini gösteren kanıtlayıcı belgeler (Çalışma süresi ve konusunu gösteren 

işveren onaylı referans mektubu, SGK kaydı vb.)  

 Projedeki rolü ve çalışma süresi bilgilerini içeren, proje yürütme tecrübesini gösteren 

belgeler  

 Değerlendirme aşamasında çalışılmış kurum onaylı proje değerlendirme ile ilgili 

tecrübelerini gösteren kanıtlayıcı belgeler 

 Alınan eğitim ve kurslara ilişkin sertifikalar  

 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 

dâhil olacak şekilde alınmalıdır.)  

 

Önemli Not: İlgili belgeler konularına göre gruplanarak ve konusuna uygun olacak şekilde 

isimlendirilerek tek bir rar ya da zip dosyası olarak KAYS sistemine yüklenmelidir.  

Bağımsız Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali destek 

programına başvurabilirler. Bu durumda görev almak istedikleri her program için ayrı ayrı 

başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Bağımsız Değerlendirici Başvurularının Değerlendirilmesi: 

Bağımsız Değerlendirici adaylarının konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, KAYS sistemi 

üzerinden sunacakları detaylı özgeçmiş ve ekleri incelenerek ve gerekli görüldüğü takdirde 

mülakat yoluyla Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı uzmanlarından oluşan Bağımsız 

Değerlendirici Seçim Komisyonu tarafından tespit edilecektir. 

Teklif çağrısı dönemindeki proje başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız 

değerlendiricilere tebligat, e-posta yoluyla bildirilecek olup ayrıca resmi bir yazışma 

yapılmayacaktır. Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili 

detaylı bilgi, başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. Verilen süre 

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


içerisinde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın belirlediği tarihte görev alabileceğini teyit 

etmeyen bağımsız değerlendiricilerin yerine yedek listeden aday alınacaktır. 

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman / Çalışma Takvimi  

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak 

hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitim ve bağımsız değerlendiricilerin 

gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. 

Bununla birlikte, değerlendirme sürecinin tahmini 27.04.2020- 24.05.2020 tarihleri arasında 

olması planlanmaktadır. 

Bağımsız değerlendiricilerin çalışmaları tam zamanlı ve 09.00 - 17.00 saatleri arasında 

olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, mesai saatleri dışında ve hafta sonu da çalışmalar 

olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “ Gazipaşa Mahallesi, Nemlioğlu Sokak, Taksim Yokuşu, No: 

3, TRABZON ” adresindeki Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında 

gerçekleştirilecektir. 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler: 

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje başına aylık 

asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini (%25) geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenen 

ücret üzerinden ödeme yapılacaktır. Bunun haricinde bağımsız değerlendiricilere ulaşım 

giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. 

Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci 

maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına proje başına aylık asgari ücret net tutarının 

yüzde yirmi beşini (%25) geçmemek üzere Ajans tarafından belirlenen ücret üzerinden ödeme 

yapılacaktır. Bunun haricinde bağımsız değerlendiricilere KAYS’ta beyan edilen ikametgâh 

adresiyle Ajans arasında 1 adet gidiş dönüş için ulaşım giderleri (Bilet/Fiş/Fatura/Biniş kartı 

vb.) ibraz edilmediği takdirde mutat vasıta rayiç bedeli kadar ödeme yapılır, bilet tarihleri 

dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.  

Kamu personeli statüsünde olup değerlendirme ücreti almayan bağımsız değerlendiricilerin 

görevleri ile ilgili yol, konaklama ve yemek harcamaları değerlendirme tamamlandıktan sonra 

değerlendirici tarafından ibraz edilecek ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bütçesinden 

karşılanacaktır. 

Bir bağımsız değerlendirici, program döneminde bir proje teklif çağrısı için en fazla 25 (yirmi 

beş) proje teklifi, bir günde ise projenin niteliğine ve kapsamına göre en fazla 3 (üç) proje teklifi 

değerlendirebilecektir. 

2020 YILI ÜCRETLENDİRME TABLOSU 

BAĞIMSIZ 

DEĞERLENDİRİCİ 

ADAYLARI  

DEĞERLENDİRME 

ÜCRETİ  

DİĞER ÜCRETLER  



Kamu Personeli Olmayan 

Bağımsız 

Değerlendiriciler  

Değerlendirilen proje 

başına  

Brüt Ücret: 525 TL  
Değerlendirme ücreti ve 

ulaşım giderleri dışında 

başka bir ödeme 

yapılmayacaktır. (Gidiş-

dönüş ulaşım giderleri 

azami 700,00 TL’dir) 

Yükseköğretim  

Kurumları Öğretim 

Elemanları  

2547 sayılı 

Yükseköğretim 

Kanunu’nun 37’nci 

maddesi çerçevesinde 

ilgili döner sermaye 

hesabına, değerlendirilen 

proje başına  

Brüt Ücret: 525 TL 

Kamu Personeli Olan 

Bağımsız 

Değerlendiriciler ve 

Değerlendirme Ücreti 

Almayan Diğer Bağımsız 

Değerlendiriciler  

Görevleri ile ilgili gider ve harcamaları (yol, konaklama 

ve yemek) karşılanacaktır.  

Şehir dışından geliyorlarsa;  

Gidiş-dönüş ulaşım giderleri azami 700,00 TL’dir.  

Konaklama giderleri gecelik azami 180,00 TL’dir. 

Yemek giderleri günlük azami 100,00 TL’dir.  

Bağımsız Değerlendiricilerle ilgili 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 TR90 Bölgesi (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, 

Trabzon illeri) dışında ikamet etme koşulu aranacaktır. 

 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” imzalayacaklardır.  

 Bağımsız değerlendiriciler ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 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 program kapsamında; bir günde en fazla 3 (üç) proje 

teklifi olmak üzere her bir mali destek programı için en fazla 25 (yirmi beş) proje 

teklifini değerlendirebileceklerdir. T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, bağımsız 

değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında 

görevlendirmeme hakkını saklı tutar. 

 T.C. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı yeterli sayıda nitelikli başvuru gelmemesi 

durumunda son başvuru zamanını uzatma ve mücbir sebeplerden ötürü ilan metninde 

değişiklik yapma haklarını saklı tutar. 



Kamuoyuna ilanen duyurulur. 

DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI  

GENEL SEKRETERLİĞİ 

 


