
 
 

 

KÜÇÜK MENDERES HAVZASI SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA (HAVZA) MALİ DESTEK PROGRAMI 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN 

 

Son Başvuru Tarihi: 15 Temmuz 2019 saat 23:59 

 

 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından yürütülecek olan Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir 

Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız 

değerlendiriciler görevlendirilecektir.  

 

Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: 

 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin; en az lisans düzeyinde mezun, aşağıda sayılan 
alanlarda en az 5 (beş) yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. Küçük Ölçekli 
Altyapı Bileşeni için başvuran bağımsız değerlendirici adaylarının deneyim alanları, tarımsal yapılar ve 
yapım işleri konularını da kapsamalıdır. 
 
 

PROGRAM ÖNCELİKLERİ VE İLGİLİ ALANLAR 

Öncelik 1: Tarımsal faaliyetlerin doğal 

kaynaklara zarar vermeden geliştirilebilmesi 

amacı ile tarımda güvenli gıda üretiminin 

sağlanması, yenilikçi ve sürdürülebilir üretime 

yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması 

 

• Tarımsal üretimde çevreye duyarlı 

yöntemler 

• Tarımsal üretimde suyun etkin 

kullanımı/kuraklık yönetimi 

• Tarımda güvenli gıda üretimi/organik 

tarım/iyi tarım uygulamaları 

• Akıllı tarım uygulamaları/iklim akıllı 

uygulamalar 

• Tarımsal üretimin iklim değişikliğine uyum 

kapasitesinin artırılması 

• Tarımsal üretimde katma değerin 

artırılması ve yenilikçi uygulamaların 

yaygınlaştırılması 

Öncelik 2: Tarımsal ürünlerin katma değerinin 

artırılması amacı ile işleme, paketleme, 

depolama ve pazarlama süreçlerinin, 

sürdürülebilir üretim önlemleri de alınarak 

geliştirilmesi 

 

• Tarımsal ürünlerin işleme, paketleme, 

depolama ve pazarlama süreçlerinin 

geliştirilmesi 

• Sanayide sürdürülebilir üretim 

uygulamaları 

• Tarımsal ürünlerde markalaşma/Coğrafi 



 

 

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

sebebi olacaktır.   

 

• Proje döngüsü yönetimi  

• Proje yazma, yürütme ve değerlendirme (tercihen ilgili mali destek programı ile benzer 

programlar kapsamında) 

• Kalkınma ajansları ve diğer finansal destek sağlayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen mali destek 

programları ve proje uygulama usulleri 

• Program öncelikleri ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim 

• Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi 

 

 

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı: 

 

Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların İZKA 

internet sitesinden ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları 

gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak KAYS üzerinde bulunan standart 

özgeçmiş formatını ve deneyim alanları formunu doldurmalı ve İZKA tarafından ilan edilmiş olan “Küçük 

Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak 

üzere başvuru yapmalıdırlar. Programın iki bileşeni bulunduğundan, her iki bileşen kapsamında 

bağımsız değerlendirici olarak görev almak isteyen adayların, iki bileşene de ayrı ayrı başvuru yapması 

gerekmektedir.  

 

Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak, Ajans tarafından uzmanlık alanlarını göstermesi amacıyla sisteme 

yüklenen deneyim alanları formunun da doldurularak başvurulara eklemesi zorunludur. 

 

Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır. Ajans Bağımsız Değerlendirici olarak seçilen kişiden her 

zaman özgeçmişinde belirttiği hususları belgelendirmesini talep edebilir. 

 

işaret süreçleri 

Öncelik 3: Sürdürülebilir kalkınma odağında 

ekonomik hayata katılımın sağlanması ve gelir 

düzeyinin artırılması amacı ile, başta kadınlar, 

gençler ve topraksız çiftçiler olmak üzere, 

istihdam edilebilirlik ve girişimcilik 

kapasitesinin artırılması, tarım dışı ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 

 

• Kırdan kente göçün önlenmesi 

• Özel politika gerektiren grupların istihdam 

edilebilirliklerinin artırılması, ekonomik 

hayata katılımlarının geliştirilmesi, bu 

gruplara yönelik mesleki eğitim, 

girişimcilik, iş kurma, iş geliştirme ve 

kooperatifçilik uygulamaları  

• Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin 

çeşitlendirilmesi  

• Alternatif turizm/agroturizm/ekoturizm 

Tüm Öncelikler İçin  

• Tarımsal yapılar (kültürteknik) 

• Yapım işleri/altyapı sistemleriyle ilgili 

teknik uzmanlık  



Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma 

yapılmayacaktır. Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi 

daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir. 

 

 

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar: 

 

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

aşamasında görev 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 değerlendiriciler ile İZKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma 

koşullarını ve kamu görevlisi olmayan değerlendiriciler için bunlara ek olarak kendilerine ödenecek ücret 

ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır. 

 

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

duruma ilişkin ve ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız 

değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır. 

 

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli 

tutulacaktır. Değerlendiricilerin de bu bilgileri üçüncü şahıslar ile paylaşmaları yasaktır. Bu kişilerin 

görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli 

hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır. 

 

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

üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. İZKA, bağımsız değerlendiricileri, 

başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme veya görevlendirilen 

bağımsız değerlendiricilere farklı sayıda proje tevdi etme haklarını saklı tutar.  

 

 

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi: 

 

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmişlerinin incelenmesi ve gerekli 

görüldüğü takdirde mülakat yoluyla değerlendirilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü 

takdirde adaylardan imzalı özgeçmişleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca, bağımsız 

değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi günlerde çalışabileceklerini gösteren 

bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk 

beyanlarına göre yapılacaktır. 

  



Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman: 

 

İZKA 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. 

 

Seçilen bağımsız değerlendiricilerin İZKA bünyesinde olası çalışma tarihleri 14 Ekim-01 Kasım 2019 olarak 

öngörülmektedir. Çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü zaman çalışma 

saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “İzmir Kalkınma Ajansı 

Şehit Fethi Bey Cad. 49/1 Birlik Plaza K.3 35210 Gümrük / İZMİR” adresinde gerçekleştirilecektir.  

 

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler: 

 

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret 

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

üzere, İZKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. 

Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında 

herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır. 

 

Üniversite öğretim üyesi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte 

ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır. 

 

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız 

değerlendiricilerin, toplamda 10 günü aşmamak üzere, günlük yemek, şehir içi ulaşım vb. bedeli 

görevlendirme süresince İZKA bütçesinden karşılanacaktır. 

 

Daha fazla bilgi için 0 (232) 489 81 81 / 122 

 

İlanen duyurulur. 

 

KAYS Üzerinden Başvuru Linki: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr 

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

