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Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılı 
bütçesi kapsamında yürütülen mali destek 
programları kapsamında yapılacak başvuruların 
teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere 
bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı 
Program Yönetim Birimi 

(332) 236 32 90 
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T.C.  

MEVLANA KALKINMA AJANSI 
TR52 (KONYA ve KARAMAN) DÜZEY 2 BÖLGESİ 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ GÖREVLENDİRİLMESİ İLANI 
Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2015 yılı bütçesi kapsamında yürütülen mali destek 
programları kapsamında yapılacak başvuruların teknik ve mali değerlendirmesini yapmak 
üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER: 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde 
mezuniyet derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili 
aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir. 
 
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 

 Mali ve teknik konularda proje etüdü ve değerlendirmesi  
 Kalkınma Ajansları mali yardım ve uygulama usulü 
 Hibe projesi uygulaması ve yönetimi 
 Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi 
 Ayrıca, yenilenebilir enerji mali destek programlarında “yenilenebilir 

enerji üretimi ve/veya yenilenebilir enerji ekipman üretiminde” deneyimi 
olan adayların cv’lerinin değerlendirilmesinde ek puan verilecektir.  

MEVLANA KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI: 

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı Güden) 

1. Referans No: TR52/15/YENER-01    

2. Referans No: TR52/15/YENER-02 
 

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen) 

3.  Referans No: TR52/15/YNRKG-01    

4. Referans No: TR52/15/ YNRKG-02 
 

BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI 

5.Referans No: TR52/15/BİGFA-01     

6.Referans No: TR52/15/BİGFA-02 
 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ OLMAK İÇİN BAŞVURULAR NEYERE YAPILIR? 

 
Başvurular aşağıdaki linklerden yapılır: 
KAYS-PFD Sistem Girişi:
 https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/ 
KAYS-PFD Kullanıcı Kılavuzu/Yardım: 
 http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553  

https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/Kays/KaysIstemci/
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/?p=553
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MEVKA 2015 MALİ DESTEK PROGRAMI ÖNCELİKLERİ VE ÖRNEK 

KONULARI: 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (Kâr Amacı 
Güden) YÖNELİK DENEYİM ALANLARI 
TR52/15/YENER-0; Öncelik 1: 
Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve enerji verimliliği teknolojilerinin üretimi 
ile tasarım, Ar-Ge ve/veya ürün/süreç yeniliği ile ticarileştirilme 
faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, 
1. Yenilenebilir enerjinin tespiti, ölçülmesi, üretimi, depolanması ve kullanılmasına yönelik makine ve 

teçhizat imalatı, yazılım ve donanım sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesine yönelik projeler,  

2. Yenilenebilir enerji sistem parçalarının üretiminde malzeme, makine, elektronik bilgilerine yönelik, 

süreç sonunda bir prototip ürünle ve/veya deneme üretimle desteklenen teknoloji transferi 

uygulamalarına yönelik projeler,  

3. Yenilenebilir enerji teknolojilerinde birlikte iş yapma kültürünün desteklenmesine yönelik projeler,  

4. Organik, ince, tek veya çok kristalli, çok katmanlı yapılı Fotovoltaik (PV) hücrelerin, nano yüzey 

kaplamalı ve yoğunlaştırılmış güneş enerji (CSP) teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler, 

5. Güneş enerjisinde kullanılan PV sistemleri ve yoğunlaştırmalı güneş enerjisi kullanan ısıl güç 

sistemleri (CSP) için PV modülünü oluşturan hücreler, Radyasyon toplama tüpü, Isı enerjisi depolama 

sisteminin mekanik aksamı, Stirling motoru, elektronik sistem elemanları, elektrik devre elemanları, 

mekanik bağlantı elemanları, tasarımı ve üretimine yönelik projeler, 

6. Rüzgar gülü pervane kanatları, pervane göbeği, düşük hız mili, dişli kutusu, mekanik frenli yüksek hız 

mili, elektrikli jeneratörü, rüzgâr türbininin durumunu sürekli izleyen ve eğim mekanizmasını kontrol 

eden elektronik kontrol üniteleri, rüzgâr türbininin aerodinamik frenlerini içeren hidrolik sistemlerinin 

yapılmasına yönelik projeler 

7. Rüzgâr kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirilmesine yönelik projeler, 

8. Rüzgâr ve güneş santralı yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları, 

9. Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı, 

10. Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, 

11. Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışılabilmesi için (Hibrit sistem) entegrasyon ve 

sistem yönetim çalışmaları, 

12. Yenilenebilir enerji teknolojileri ile ilgili olan ulusal ve uluslararası patent, marka, faydalı model, 

endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarına sahip girişimcilerin bölgede bunları yatırıma 

dönüştürmesine yönelik projeler,* 

13. Led teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler, 

14. Yakıt hücrelerinin üretimine yönelik projeler, 

15. Elektrikli arabaların şarj ünitelerinin üretimine yönelik projeler, 

16. Hidrojenin enerji üretiminde ve/veya verimliliğinde kullanımına yönelik projeler, 

17. Güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanımını sağlayacak teknolojilerin 

geliştirilmesi ve/veya üretilmesi, 

18. Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve 

kurutma amaçlı kullanılmasını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve/veya üretilmesi. 

19. Mobil Güneş Enerjisi Tarımsal Sulama Sistemleri teknolojilerinin üretilmesi, 

 

*551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedeki belgelerden 

herhangi birine sahip olunmalıdır 

TR52/15/YENER-02; Öncelik 2 
Yenilenebilir Enerji kaynaklarından güneş,  biyokütle ve biyokütleden elde 
edilen biyogaz ile en az 50 kW, en fazla TR52 bölgesindeki başvuru sahibinin 
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yıllık tükettiği enerjinin bir buçuk katı elektrik enerjisi üretebileceği kurulu 
güçte, öncelikli olarak kendi tüketiminin temin edilmesi, kalanının Elektrik 
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında 
değerlendirilmesi (Konya ve Karaman için 1kW Güneş Enerjisi sisteminin 
yılda 1.400 kWh enerji üreteceği kabul edilmelidir). 
1. Güneş enerjisinden lisansız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri, 

2. Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojileri kullanılarak lisanssız elektrik üretimine yönelik 

yatırım projeler, 

3. Biyogaz, biyo-kütle ile lisanssız elektrik üretimine yönelik yatırım projeleri, 

4. Biyo-enerji paket tesislerinden elektrik üretimine yönelik projeler. 

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI 
GÜTMEYEN) YÖNELİK DENEYİM ALANLARI 

TR52/15/YNRKG-01;  Öncelik 1: Yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılarak elektrik üretimine ve kullanımına yönelik projelerin 
desteklenmesi yolu ile enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik projeler. 
1. Büyükşehir belediyesi ve belediyelerin, meydanlar, parklar, duraklar, pazar yerleri, spor sahaları vb. 

ortak kullanım alanlarında güneş, rüzgâr, jeotermal ve biokütle vb yenilenebilir enerji kaynaklarından 

elektrik üretimine ve kullanımına yönelik projeler, 

2. Büyükşehir belediyesine bağlı kuruluşlarda özellikle de içme suyu ve arıtma tesislerinde kullanmak 

üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimine ve kullanımına yönelik projeler, 

3. Üniversitelerde alternatif enerji laboratuarları kurulumu, prototip enerji üretimi ve kullanımına yönelik 

projeler, 

4. Üniversitelerde entegre yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanmasına yönelik projeler, 

5. Organize Sanayi Bölgelerinde, firmaların ortak kullanım alanlarında enerji ihtiyacının yenilenebilir 

enerji ile karşılanmasına yönelik projeler. 

6. Organize Sanayi Bölgelerinde, endüstriyel arıtma vb. ortak kullanılan tesislerde enerji ihtiyacının 

yenilenebilir enerji ile karşılanmasına yönelik projeler. 

7. Özel idarenin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji ile karşılanmasına yönelik projeler. 

TR52/15/YNRKG-02; Öncelik 2: Yenilenebilir enerji kaynakları 
kullanılarak tarımsal amaçlı elektrik üretimi ve kullanımına yönelik 
projelerin desteklenmesi yolu ile enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik 
projeler.  

1. Tarımsal amaçlı olarak güneş enerjisinden elektrik üretimine ve kullanımına yönelik 
projeler, 

2. Tarımsal amaçlı olarak Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera 
ısıtmaları, sulama için kullanılmasına yönelik projeler, 

3. Tarımsal ürünlerin atıklarından elektrik enerjisi üretimine yönelik projeler, 
4. Rüzgar, jeotermal, biokütle vb. kaynaklardan tarımsal amaçlı elektrik enerjisi 

üretimine yönelik projeler. 

 

BÖLGE İÇİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI MALİ DESTEK 
PROGRAMI 

Karaman il merkezi ve ilçeleri ile metropoliten alan dışında kalan Konya 
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ilçelerinde  yerel öncelik ve potansiyellere  farklı müdahale biçimlerini içeren 
büyümenin sağlanması. 
TR52/15/BİGFA-01;  Öncelik 1: 

Karaman İl Merkezi 

Karaman bölgesel gelişme ana odaklarından Karaman İl 
Merkezinde sanayide ürün geliştirme ve çeşitlendirme faaliyetleri; 
kalite kontrol sistemi için alt yapı oluşturulması ve markalaşma 
çalışmaları, ihracat olanaklarının artırılmasına yönelik olarak 
organik ürünlerin ambalajlama, ağaç ve orman ürünlerinin 
işlenmesine yönelik faaliyetler; depolama, etiketleme, 
ambalajlama, nakliye ve pazarlama uygulamalarının teknolojik 
olarak geliştirilmesi; pazarlama ve değişen rekabet koşullarına 
uygun olarak süreç iyileştirilmesine yönelik projeler;  

Ayrancı, 
Kazımkarabekir 

Bölgesel gelişme ana odaklarından Karaman Kent Merkezi 
Hinterlandında Kalan İlçelerde sanayide teknoloji düzeyinin 
artırılmasına, tarımsal sanayinin gelişimine, üretilen tarımsal 
ürünlerin pazarlanmasına, suyun tasarruflu kullanımına yönelik 
projeler. 

Ermenek,  
Başyayla, 
Sarıveliler. 

Ermenek Alt bölgesinde alternatif turizmin geliştirilmesine yöresel 
ürünlerin ve yöresel el sanatlarının geliştirilmesine, meyvecilik, 
ceviz, badem, zeytin ve benzeri ürünler ile organik tarım ürünleri, 
tıbbi ve aromatik bitkiler ile küçükbaş hayvancılık, arıcılık gibi 
birincil tarım faaliyetlerinden elde edilen ürünlerin işlenmesi,  
saklanması, paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı  v.b. 
gibi,  katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek, alt bölgedeki 
işletmelerin rekabet güçlerinin artırılmasına ve suyun tasarruflu 
kullanımına yönelik projeler; 

TR52/15/BİGFA-02;  Öncelik 2: 

Akşehir, 
Doğanhisar,  Çeltik, 
Yunak, Tuzlukçu, 
Ilgın 

Akşehir Alt bölgesinde lojistik ve pazarlama sorunlarının 
çözümüne,  suyun tasarruflu kullanımına, organik tarım da iyi 
uygulamaları sağlanmasına, suyun tasarruflu kullanımına, kültür 
ve sağlık turizmine yönelik projeler; 

Ahırlı, Beyşehir, 
Bozkır, Derbent, 
Hüyük, Derebucak, 
Hadim, Seydişehir, 
Taşkent, Yalıhüyük 

Beyşehir-Seydişehir Alt bölgesinde, arıcılık faaliyetlerinin 
geliştirilmesi, yöresel üzüm üretiminin fazla olduğu yerlerde yan 
ürün geliştirilmesi sonucu üretilen ürünlerin işlenmesi,  
saklanması, paketlenmesi, pazarlaması, marka-belge alımı 
(projenin uygulama süreci içerisinde) gibi  katma değeri yüksek 
ürünlere ve suyun tasarruflu kullanımına yönelik projeler; 

Emirgazi,  
Ereğli, Halkapınar, 
Karapınar 

Ereğli Alt bölgesinde Alt bölgesindeki ürünlerin pazarlanmasına,  
süt ve süt ürünlerinin işlenmesine, tarım makinelerinin üretimine, 
kuraklık sorunu ile mücadele ve etkilerinin azaltılmasına, alt bölge 
yerel ürünlerinden olan beyaz kiraz ve siyah havuç gibi yöreye 
özgü ürünlerin coğrafi işaret tesciline ve pazarlanmasına, İvriz 
Barajı, Kaya Anıtı vb. diğer doğal güzelliklerin turizme 
kazandırılmasına yönelik projeler; 

Akören, Altınekin, 
Cihanbeyli, Çumra, 
Güneysınır, 

Bölgesel gelişme ana odaklarından Konya Metropoliten Alan 
Hinterlandında Kalan İlçelerde tarıma dayalı sanayi kollarının 



 

Sayfa 6 / 7 
 

Kadınhanı,  
Kulu,  
Sarayönü 

geliştirilmesine, suyun tasarruflu kullanımına, Tuz Gölü başta 
olmak üzere turizme yönelik potansiyelin harekete geçirilmesine, 
yöresel halıcılığın geliştirilmesine yönelik projeler. 

 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLERLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR:  

 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği'nin  (Resmi Gazete 

Tarihi: 08.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27048) 19. maddesinin 2. bendi gereği 
(Değişik:RG.,16.11.2011, 28114)  Bağımsız Değerlendiriciler, alanında en az beş yıllık 
tecrübeye sahip, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev 
almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilir.   

Bağımsız değerlendiriciler, kendileri, eşleri, ortakları,  ikinci dereceye kadar 
(bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu 
oldukları işletmelere ve/veya kuruluşlara ait/ilişkin başvuruları/projeleri 
değerlendiremezler.  

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 proje içeriği ile 
ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede 
görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde Ajans internet 
adresinde örneği bulunan “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı 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. 

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç 
proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje teklifi 
değerlendirebileceklerdir. Mevlana Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, 
başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme 
hakkını saklı tutar. 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLERİN SEÇİMİ: 

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları başvuru formu ve 
eklerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında 
hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon 
marifeti ile tespit edilecektir. 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLERİN  GÖREVLENDİRİLECEĞİ  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.  

Değerlendirme çalışmalarının 2015 yılının Nisan-Mayıs ayları sürecinde 
olacağı tahmin edilmektedir.  

Bağımsız Değerlendiricilerin çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır.  İlk 
gün, programlar ve değerlendirme hakkında yarım günlük bir eğitim verilecektir.  
Bu eğitime katılmayanlar değerlendirme salonuna alınmayacaktır.  
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Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışma süreleri hafta sonları da dâhil 
olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir. Değerlendirme sürecine ilişkin 
çalışmalar “T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı, Medrese Mahallesi, Ulaşbaba Caddesi, No: 
28 Selçuklu/KONYA” adresinde gerçekleştirilecektir. 

 

BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİLERE YAPILACAK 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 geçmemek üzere, Ajans tarafından tespit edilen 
ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere ücret 
ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama 
yapılmayacaktır. 
 

Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere değerlendirme ücreti 
almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve 
harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır. 

 

BAĞIMSIZ 
DEĞERLENDİRİCİ 
ADAYLARI 

ÜCRETLENDİRME 

DEĞERLENDİRME ÜCRETİ TAVANI DİĞER 

Kamu Personeli 
Olmayan Bağımsız 
Değerlendiriciler 
ve "Döner sermaye 
işletmesi olmayan" 
Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim 
Elemanları   

Değerlendirilen Proje Başına:  
En fazla, aylık Asgari Ücret Net 
Tutarının (Asgari Geçim İndirimi tutarı 
ve ilgili vergiler hariç) %25’ine kadar 
ödeme yapılabilir. 

Şehir dışından gelenler 
için, başvuru formunda 
beyan edilen, ev 
adresinden Ajans'a 
bir adet geliş ve yine 
Ajans'tan, başvuru 
formunda beyan edilen, 
belgeler üzerinden en 
fazla 250 TL’ye kadar 
bir adet geliş-gidiş 
için tüm ulaşım 
giderleri (Bilet/ Biniş 
kartı/Fiş/Fatura vb. 
ibraz edilmediği 
takdirde ise mutat 
vasıta rayiç bedeli 
kadar ödeme yapılır). 

Yükseköğretim 
Kurumları Öğretim 
Elemanları  

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 
37’nci maddesi çerçevesinde ilgili 
döner sermaye hesabına proje 
başına: En fazla aylık Asgari Ücret Net 
Tutarının (Asgari Geçim İndirimi tutarı 
ve ilgili vergiler hariç) %25’ine kadar 
ödeme yapılabilir. 

Kamu Personeli 
Olan Bağımsız 
Değerlendiriciler 
ve Değerlendirme 
Ücreti Almayan 
Diğer Bağımsız 
Değerlendiriciler 

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları.   

Ancak:  

 Ulaşım giderlerinin beyan edilen, belgeler üzerinden en fazla 250 TL’ye 

kadar bir adet geliş-gidiş için tüm ulaşım giderleri,  

 Değerlendiricinin kendisine ait makul seviyedeki yemek ve otel 

masrafları, ödenir. 

 
Daha fazla bilgi için (332) 236 32 90 
İlanen duyurulur. 


