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Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından 2022 finansman desteği programları kapsamında yapılacak
başvuruların teknik değerlendirmesini yapmak üzere değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Program Adı
Program
Genel Amacı
Programın
Özel Amacı

Program
Öncelikleri

İMALAT SANAYİNDE VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI VE
İLÇELERDE GENÇ İSTİHDAMININ SAĞLANMASI FİNANSMAN
DESTEĞİ PROGRAMI
TR52 Bölgesi imalat sanayinde, dijitalleşmenin sağlanması, verimliliğin
artırılması, karbon salınımının azaltılması ve dezavantajlı ilçelerde genç
istihdamının hızlandırılmasına katkı sağlanmasıdır.
Bölge imalat sanayiinde verimliliğin artırılması ve ekonomik gelir
kaynaklarının çeşitlendirilerek genç istihdamına katkı sağlanmasıdır.
Bölge işletmelerinde dijitalleşmenin sağlanmasına, ürün
ve süreç verimliliğinin artırılmasına yönelik
modernizasyon yatırımları için finansman desteği
sağlanması.
Verimlilik
Bölge işletmelerinde enerji verimliliğinin artırılmasına ve
karbon salınımının azaltılmasına yönelik modernizasyon
yatırımları için finansman desteği sağlanması.
Konya’nın dezavantajlı ilçelerinde emek yoğun
Konya
sektörlerde genç istihdamının artırılması amacıyla
ilçeleri
finansman desteği sağlanması,
Karaman merkez ilçe ve diğer ilçelerde emek yoğun
Karman
sektörlerde, genç istihdamının artırılması amacıyla
İlçeleri
finansman desteği sağlanması.

DEĞERLENDİRİCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER:
Bu programlarda görev almak isteyen bir Değerlendirme Komitesi Üyesi adaylarının aşağıda yer
alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalıdır.
• 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,
Bunlarla birlikte aşağıdaki konularda deneyim sahibi olmaları tercih nedeni olacaktır.
• Kalkınma Ajanslarında Bağımsız Değerlendirici ve/veya Değerlendirme Komitesi Üyesi
olarak görev yapmış olmak,
• İşletmelere yönelik desteklerin değerlendirilme sürecinde Değerlendirme Komitelerinde
üye ve/veya başkan sıfatı ile yer almış olmak.
Ayrıca Kalkınma Ajansları desteklerinin yönetimi ile ilgili değerlendiricilere yönelik mevzuat
hükümlerine uymak.
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DEĞERLENDİRİCİ ADAYLARININ BAŞVURU YÖNTEMİ VE
AJANSA SUNACAĞI BELGELER LİSESİ
Bağımsız değerlendirici adayları, başvurularını pyb@mvka.org.tr adresine 10 Ağustos 2022
tarihine kadar göndermelidir. Adaylar aşağıdaki belgeleri bir klasör içinde RAR/Zip olarak
yüklemledir. Klasörün adı MEVKA2022ADSOYAD şeklinde aralıksız ve büyük harflerle
yazılmalıdır.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Önlü Arkalı),
Adli Sicil Kaydı (son bir ay içinde alınmış),
Diploma Fotokopileri (lisans/varsa yüksek lisans/varsa doktora),
Varsa, Akademik özgeçmişleri; ancak bunda herhangi bir kalkınma ajansında yapmış
olduğu proje değerlendirme ile ilgili bilgiler bulunmalıdır,
5. Varsa uzmanlık alanı ve deneyimi ile ilgili alınan belgeler/sertifikalar.
1.
2.
3.
4.

Ve son olarak KAYS özgeçmişlerinizin güncel olmasına dikkat ediniz.

DEĞERLENDİRMLE SÜRECİ:
• Değerlendirme Süreci Ajans Hizmet Binasında gerçekleşecektir (Konevi
Mahallesi, Feritpaşa Caddesi, No:18 Meram / Konya)
• Değerlendirme çalışmalarının 2022 yılının Ağustos-Eylül aylarında yapılacağı
tahmin edilmektedir.
• Başarılı bulunan değerlendiricilerin değerlendirmelerini yapmak için
MEVKA’ya Uygunluk Beyanı vermelidir.
• Program değerlendirmelerin zamanında tamamlanabilmesi için aralıksız 3-5
gün çalışacak değerlendiricilere öncelik verilecektir.
DEĞERLENDİRİCİLERE YÖNELİK MEVZUAT HÜKÜMLERİ:
Değerlendiriciler, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 20. ve 21.
maddelerindeki hükümler bağlayıcı niteliktedir:
Değerlendirme Komitesi
MADDE 20 – (1) Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler
üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluşturmak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje
teklif çağrısı için ayrı bir değerlendirme komitesi oluşturulur. Genel sekreter çağrı konularının
birbirine yakın olduğu durumlarda, aynı komiteyi birden fazla proje teklif çağrısı için
görevlendirebilir. Değerlendirme Komitesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile
kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından kendi istekleri ve kurumlarının muvafakatıyla
ajans tarafından görevlendirilen alanında en az (Değişik ibare:RG-14/3/2020-31068)(5) beş
yıllık tecrübeye sahip, en az beş üyeden oluşur. Komite üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık
veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilir.
(2) Üyeler arasından bir kişi genel sekreter tarafından değerlendirme komitesi başkanı
olarak görevlendirilir. Genel sekreter tarafından gerekli görüldüğü hallerde, oy hakkına haiz
olmamak, değerlendirmenin tarafsızlığı ve gizliliğine zarar vermemek kaydıyla, kendisi veya
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görevlendireceği kıdemli bir ajans personeli de komite başkanlığı görevini yürütebilir.
Komitenin sekreterya işleri, ajans personeli tarafından yürütülür. Ajans personeli
değerlendirmede hız ve etkinliği sağlamak üzere, her aşamada değerlendirme ilke ve kuralları
konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarıları yapmak zorundadır. (Değişik cümle:RG16/11/2011-28114) Değerlendirme komitesi üyeleri; kendileri, eşleri, ortakları,

ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı,
mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve kuruluşlara ilişkin projeleri
değerlendiremezler.

(3) (Değişik:RG-14/3/2020-31068)(5) Değerlendirme komitesi üyelerinin görevlendirme
ve çalışmasına dair usul ve esaslar Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenir.
(4) (Değişik:RG-14/3/2020-31068)(5) Değerlendirme komitesi üyeleri; işin tanımını,
süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise
kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren taahhütnameyi elektronik ortamda
onaylar. Değerlendirme komitesi başkanı, komite üyelerinin çalışmalarını idare etmekten,
değerlendirme sürecinin koordinasyonunu, tarafsızlığını ve şeffaflığını sağlamak için gerekli
tedbirleri almaktan sorumludur.
(5) Değerlendirme Komitesi çalışmalarında ve kararlarında bağımsızdır. Bağımsız
değerlendiriciler, değerlendirme komitesinin üyeleri olamazlar. Ancak, değerlendirme komitesi
gerekli gördüğü hallerde incelediği projeye ilişkin olarak, ilgili bağımsız değerlendiricileri bilgi
almak üzere komite çalışmalarına davet edebilirler. Bu durumda bağımsız değerlendiriciler,
haklı bir mazeret olmadıkça söz konusu toplantıya katılmak zorunda olup, bağımsız
değerlendiricilerin (Değişik ibare:RG-14/3/2020-31068)(5) onaylayacağı taahhütnamede bu
hususa yer verilir.
(6) İlgili proje teklif çağrısı sonucunda desteklenen projelerin izlemesinde görev almayacak
ajans uzmanları ile gerekli gördüğünde (Değişik ibare:RG-16/11/2011-28114) Bakanlık
uzmanları, değerlendirme sürecinin adilliğine, şeffaflığına, kullanılan değerlendirme
kriterlerine ve izlenen usule ilişkin olarak gerektiğinde bilgi vermek ve açıklamalarda bulunmak
üzere, değerlendirme komitesi çalışmalarına gözlemci olarak katılabilir.
Değerlendirme süreci
MADDE 21 – (1) (Değişik:RG-14/3/2020-31068)(5) Bağımsız değerlendiricilerin,
değerlendirme çalışmalarını ajans gözetiminde ve kendilerine gösterilen yerde elektronik
ortamda yapması esastır. Ancak, ajans tarafından bağımsız değerlendiricinin yetkilendirilmesi
halinde uzaktan erişim ile de değerlendirme çalışması yapılması mümkündür. Proje teklifleri
bağımsız değerlendiriciler veya komite üyeleri tarafından çoğaltılamaz, kısmen veya tamamen
belirtilen yer dışına çıkarılamaz. Değerlendirme çalışmaları tarafsızlık ve gizlilik esası
doğrultusunda gerçekleştirilir.
(2) Proje teklifleri, teknik ve mali nitelik açısından, Destek Yönetimi Kılavuzu ve başvuru
rehberinde belirlenen değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda tarafsız bir biçimde
değerlendirilir.
(3) (Değişik:RG-14/3/2020-31068)(5) Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki
bağımsız değerlendirici tarafından değerlendirilir. Tarafsızlığın sağlanması amacıyla başvuru
evrakı, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından
görülmesini mümkün olduğunca engelleyecek şekilde hazırlanır.
(5) (Değişik:RG-15/9/2017-30181) Başarı sıralaması iki bağımsız değerlendiricinin
vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir.
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(6) (Ek:RG-15/9/2017-30181)(2) İki bağımsız değerlendiricinin başarılı bulduğu projeye
vermiş olduğu puanlar arasında yirmi ve üzeri fark olması halinde teklif üçüncü bir bağımsız
değerlendiriciye inceletilir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en
yakın değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanının
diğer iki değerlendirme puanına olan farkının birbirine eşit olması halinde başarı puanı yüksek
olan değerlendirme puanı ile üçüncü değerlendirme puanının aritmetik ortalaması esas alınır.
Üçüncü değerlendirme puanının başarısız olması halinde ilgili proje için bağımsız
değerlendirme süreci yeniden başlatılır. Yeniden değerlendirme sonucunda da aynı durumun
ortaya çıkması halinde proje, ikinci değerlendirme sonuçları göz önünde bulundurularak
değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilir.
(7) (Ek:RG-15/9/2017-30181)(2) Bir bağımsız değerlendiricinin başarılı, diğerinin
başarısız bulduğu proje teklifi üçüncü bağımsız değerlendiriciye inceletilir. Üçüncü bağımsız
değerlendiricinin, proje teklifini başarısız bulması halinde, puan farkına bakılmaksızın iki
başarısız puanın; başarılı bulması halinde ise iki başarılı puanın aritmetik ortalaması alınır.
Ancak başarılı puanlar arasındaki farkın yirmi ve üzeri olması durumunda ilgili proje için
bağımsız değerlendirme süreci yeniden başlatılır. Yeniden değerlendirme sonucunda da aynı
durumun ortaya çıkması halinde proje, ikinci değerlendirme sonuçları göz önünde
bulundurularak değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilir.

DEĞERLENDİRİCİLERE YAPILACAK ÖDEMELER:
Ajans her bir değerlendiriciye proje başına ödenecek ücret 750,00 TL
(yediyüzellitürklirası) olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte Destek Yönetim Kılavuzunda da
belirtildiği üzere ücret alanlar şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir
ödeme ve harcama yapılamayacaktır.
ÖDEMELER HAKKINDA
Kamu Personeli ve
Yükseköğretim
Kurumları Öğretim
Elemanı olmayan
Bağımsız
Değerlendiriciler
Yükseköğretim
Kurumları Öğretim
Elemanları
"Döner sermaye
işletmesi olmayan"
Yükseköğretim
Kurumları Öğretim
Elemanları

Değerlendirilen her bir proje için brüt 750,00 TL
(yediyüzellitürklirası) şeklinde hesaplanır ve bu brüt üzerinden de
%15 stopaj kesilir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 37’nci maddesi
çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabına fatura karşılığında
proje başına 750,00 TL (yediyüzellitürklirası) ödeme yapılır
Döner Sermaye İşletmesi yok ise kendilerine ödeme yapılır ve proje
başına 750,00 TL (yediyüzellitürklirası) olarak hesaplanır. Ancak
bu tür öğretim elemanları mevcutta bulundukları kuruma kadrosu
bulunan üniversiteden görevlendirme ile gelişmişler ise
görevlendirme aldıkları üniversiteye 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 37’nci maddesi çerçevesinde fatura karşılığında
ödeme yapılır.
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Kamu Personeli Olan
Bağımsız Değerlendirme
Komitesi Üyeleri
Tüm Değerlendiriciler
için Ulaşım Gideri
Hakkında.

Kamu personeli statüsündeki bağımsız değerlendiricilere ise otel
ve yemek ücretleri kendilerine fatura karşılığında ödenir (adil
olmak gerekir ise otel için gecelik 300 TL’yi ve günlük yemek
tutarının da 200 TL’yi aşmaması beklenir).
Tüm ücret alan Değerlendirme Komitesi üyelerine sadece tek bir
geliş ve tek bir dönüş için ulaşım gideri ödenir. Uçak ve/veya YHT
için normal bilet ücreti ödenir. Biletlerini kaybetmiş olanlar ile
kendi araçlarını kullanacaklar için ise sadece Konya Büyükşehir
belediyesinin belirlemiş olduğu şehirlerarası otobüs rayici ödenir.

İlanen duyurulur.
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