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T.C. 
İSTANBUL KALKINMA AJANSI 

 
BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ  

GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İLAN 
 

İstanbul Kalkınma Ajansı, 2021 yılı Mali Destek Programları kapsamında İstanbul’da 
uygulanacak proje tekliflerinin sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. İstanbul 
Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen 2021 yılı Mali Destek Programları, referans numaraları 
ve programlara tahsis edilen kaynaklar aşağıda yer almaktadır. 

 

Program adı 

Program 

bütçesi 

(TL) 

Proje başına asgari-  

azami destek tutarları 

Azami destek 

oranı 

Yenilikçi İstanbul Mali Destek 

Programı 

İSTKA/2021/YEP 

80.000.000 
500.000 

3.500.000 
%90 

Çocuklar ve Gençler Mali Destek 

Programı 

İSTKA/2021/ÇEG 

60.000.000 
500.000 

2.000.000 
%90 

Girişimcilik Mali Destek Programı 

İSTKA/2021/GİR 
40.000.000 

500.000 

2.000.000 
%90 

Yaratıcı Endüstriler Mali Destek 

Programı 

İSTKA/2021/YES 

20.000.000 
500.000 

2.000.000 
%90 

 
Ajansımız tarafından uygulanacak Mali Destek Programları kapsamında yapılacak 

başvuruların teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler 
görevlendirilecektir. 
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Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: 
 

Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde 
mezuniyet derecesine ve başvuruda bulunmak istedikleri program önceliği ile ilgili aşağıda 
belirtilen alanlardan birinden veya bir kaçından toplamda en az 5 yıllık tecrübeye sahip 
olmaları gerekmektedir. 

 

 “YENİLİKÇİ İSTANBUL” (YEP) PROGRAMINA YÖNELİK TECRÜBE ALANLARI 

1. Katma değeri ve yenilikçi çalışmaları artıracak, iş birliği, kümelenme ve disiplinler arası 

faaliyetlere hizmet edecek; bilginin yayılmasını, teknoloji transferini ve ticarileştirmeyi 

destekleyen sürdürülebilir platformların, iş modellerinin, organizasyonların ve ara 

yüzlerin oluşturulması ve geliştirilmesinde tecrübe sahibi olunması  

2. Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalarda Ar-Ge ve yeniliği geliştirmek üzere farklı üniversitelerin, 

kurum ve kuruluşlarının birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve yaklaşımların ortak 

kullanımına ve çeşitliliğe imkân veren enstitü, inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, 

tasarım merkezleri, teknoloji danışmanlık merkezleri vb. ortak yapıların kurulmasında 

ve/veya bu yapıların kapasitelerinin geliştirilmesinde tecrübe sahibi olması 

3. İstanbul’daki sanayi üretim yapısının yüksek katma değer üretecek biçimde dönüşmesini 

sağlayacak dijital dönüşüm ve ilgili kritik teknolojiler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi 

olunması  

4. Yenilikçi ve yaratıcı çalışmalar yürüten kuruluşların ulusal ve uluslararası desteklerden 

daha fazla yararlanmaları, alternatif finansman kaynaklarına erişimlerinin sağlanması, Ar-

Ge ve yenilik projeleri üretmeleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruyup yönetebilmeleri 

ve ticari kazanca çevirebilmeleri için kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi alanında 

tecrübe sahibi olunması  
 
 

  “ÇOCUKLAR VE GENÇLER” (ÇEG) PROGRAMINA YÖNELİK TECRÜBE ALANLARI 

1. Çocuklar ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin 

artırılmasına, çok boyutlu ve disiplinler arası düşünme becerilerinin geliştirilmesine 

yönelik eğitimler verilmesi, uygulamalar yapılması 

2. Çocuklar ve gençlerde girişimci olma kültürünü yaygınlaştıracak, özgün yeteneklerini 

geliştirmelerini sağlayacak, yenilik ve yaratıcılıklarını geliştirmeye elverişli alan ve 

altyapıların oluşturulması, hizmet modelleri ve uygulamaların geliştirilmesi konusunda 

tecrübe sahibi olunması 

3. Çocuklar ve gençlerin yaratıcılık özelliklerinin desteklenmesine yönelik kültür, sanat vb. 

alanlarda uygulamalar ve hizmet modelleri geliştirilmesi konusunda tecrübe sahibi 

olunması 

4. Dezavantajlılık ve toplumsal entegrasyon konusunda araştırma ve uygulama tecrübesine 

sahip olunması 
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    “GİRİŞİMCİLİK” (GİR) PROGRAMINA YÖNELİK TECRÜBE ALANLARI 

1. Teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin geliştirilmesini ve/veya ulusal ve 

uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesini amaçlayan ulusal ve uluslararası projelerin 

planlama ve yürütme ekiplerinde görev alınması  

2. Girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alan ve finansmana erişim, uluslararasılaşma, 

mentorluk vb. alanlarda ekosisteme destek veren kurumlarla nitelikli faaliyetler 

gerçekleştirilmesi 

3. Teknoloji odaklı tematik (FinTech, TravelTech, HealthTech, EdTech, BioTech, AgTech, 

GreenTech, MedTech, UrbanTech, RetailTech, Nesnelerin İnterneti, Sanal/Artırılmış 

Gerçeklik, Oyun vb.) girişimcilik alanlarında çalışmalar gerçekleştirilmesi 

4. Teknopark, kuluçka, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcılar gibi girişimcilere hizmet eden 

yapılarda çalışma tecrübesine sahip olunması 

5. Erken aşama girişimcilere ve/veya başlangıç firmalarının geliştirilmesine yönelik olarak 

mentorluk, eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlamaya yönelik tecrübe sahibi olunması 

 

 “YARATICI ENDÜSTRİLER” (YES) PROGRAMINA YÖNELİK TECRÜBE ALANLARI 

1. Yaratıcı endüstriler alanında yürütülen ulusal ve uluslararası projelerin planlama ve 

yürütme ekiplerinde görev alınması 

2. Yaratıcı endüstrilerin sorunlarının giderilmesi ve geliştirilmesine yönelik iş birlikleri ve 

disiplinler arası çalışmaların yapılması 

3. Yaratıcı endüstrilerin üretim, insan kaynağı, kurumsal kapasite, iş birliği, altyapı gibi 

alanlarda güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda deneyim sahibi olunması 

4. Yaratıcı endüstriler sektörüne ortak hizmetler sunabilecek merkez ve kentsel alanların 
oluşturulması 

5. Başta KOBİ’ler ve bireysel üreticiler olmak üzere yaratıcı endüstriler sektöründe faaliyet 
gösteren aktörlerin yaşadıkları sorunları aşmalarına yönelik olarak kurumsal kapasitelerini 
artırmak amacıyla sunulacak başta eğitim, yönlendirme, danışmanlık gibi verilecek ortak 
hizmetlerin desteklenmesi 

6. Yaratıcı endüstriler sektöründeki firmaların ihracat potansiyellerini ve kurumsal 
kapasitesini artırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin alınması, ulusal 
ve uluslararası sertifikasyonların edinilmesi; üretilen ürün ve hizmetler için alternatif 
dağıtım kanalları ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilmesi   

7. İmalat sanayinde tasarımcı olarak veya tasarım ekiplerinde görev alınması  
 
Bunun yanında 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 mali yardım ve uygulama usulü 

• Hibe projesi uygulaması ve yönetimi 

• Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi 
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Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili 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 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 çalışmalarına katılacak bağımsız değerlendiricilerin bizzat kendilerinin de bu 
gizlilik kurallarına riayet etmeleri, görev alacakları değerlendirme işlemleriyle ilgili süreç, işlem 
ve sorumlulukları afişe etmemeleri, sosyal medya hesaplarından paylaşmamaları 
gerekmektedir. 

Değerlendirme sürecinde görev alanlar; değerlendirme sırasında şahsi bilgi ve iletişim 
cihazlarını kullanamaz, proje içeriği ile ilgili elde ettikleri bilgileri kaydedemez, proje tekliflerini 
çoğaltamaz ve Ajans dışından hiç kimseyle paylaşamazlar.  

Bu çerçevede görevlendirilecek Bağımsız Değerlendiriciler; işin tanımını, süresini, 
tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu personeli değil ise kendilerine 
ödenecek bedel ve benzeri hususları içeren “Taahhütname”yi ve “Tarafsızlık ve Gizlilik 
Beyannamesi”ni KAYS’ta onaylayacaklardır.  

İstanbul 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, 05/03/2021 (Saat 17:00) tarihine kadar Ajans web sitesindeki bağlantıdan ve 
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp) adresinden erişecekleri 
KAYS sistemi üzerinden açılan ilan(lar)a başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru 
yapabilmek için öncelikle sisteme “Kullanıcı Giriş” butonu üzerinden giriş yaparak “Bağımsız 
Değerlendirici” kullanıcısı olarak kayıt olmak gerekmektedir. Kayıt işlemi ile detaylar KAYS 
sistemine giriş yaptıktan sonra Yardım linki üzerinden erişilebilen Bağımsız Değerlendirici 
Kullanıcı Kılavuzunda (BD Değerlendirmesi İşlemleri (Bağımsız Değerlendirici) ) yer almaktadır. 

Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat sistem üzerinden 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 Değerlendirici olarak görevlendirilmek isteyen adaylar, birden fazla mali 
destek programına başvurabilirler. Bu durumda görev almak istedikleri her program için ayrı 
birer başvuru yapmaları gerekmektedir. 

 
 
 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/dosya?evraktipi=6U2IEopctELizjoCmPT4gA%253d%253d&diskadi=_6CYPacPp11QRoBHVPhjcIrwz2_2XFJQyehYxNA2nPptFrkDbJHcmw%253d%253d&dosyaadi=KAYS-PRJ-BDDegerlendirmesi%28BD%29.pdf
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Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi: 
 
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, yapacakları başvuru ve eklerinin 

incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, Ajans uzmanlarından oluşan bir 
komisyon marifeti ile tespit edilecektir. 

 
 
 

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 göreve ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. Bununla 
birlikte, değerlendirme sürecinin 05/04/2021- 24/04/2021 tarihleri arasında hafta içi mesai 
saatleri içinde olması planlanmaktadır.  Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde çalışma 
süreleri hafta sonları da dâhil olmak üzere gün ve saat olarak değiştirilebilecektir. 
Değerlendirme sürecine ilişkin çalışmalar “Asmalı Mescit Mah. İstiklal Caddesi No: 142, 
Odakule Kat:6-7-8 Beyoğlu 34430 İstanbul” adresinde gerçekleştirilecektir. 

Bağımsız değerlendiricilerin, değerlendirme çalışmalarını ajans gözetiminde ve 
kendilerine gösterilen yerde elektronik ortamda (KAYS üzerinden) yapması esastır. Ancak, 
ajans tarafından ihtiyaç halinde uzaktan erişim ile de değerlendirme çalışması yapılması 
mümkündür.  

 
 

 

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler: 

 
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi 

üzerinden proje başına ödenecek brüt ücret, aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşi 
olarak belirlenmiştir. 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. 

Değerlendirme ücreti almayan bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü 
gider ve harcamaları, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanacaktır. Bir bağımsız 
değerlendirici, bir proje teklif çağrısı döneminde toplamda en fazla 25 (yirmi beş) proje teklifi, 
bir günde ise projenin niteliğine ve kapsamına göre en fazla 3 (üç) proje teklifi 
değerlendirebilir.  

Bir bağımsız değerlendirici, bir takvim yılı içinde en fazla 50 (elli) proje değerlendirebilir. 
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BAĞIMSIZ 
DEĞERLENDİRİCİ 
ADAYLARI 

ÜCRETLENDİRME 

DEĞERLENDİRME ÜCRETİ  DİĞER ÜCRETLER 

Kamu Personeli 
Olmayan Bağımsız 
Değerlendiriciler  

Değerlendirilen Proje Başına 
Brüt Ücret:  
Aylık Asgari Ücret Net 
Tutarının %25’i  
(2021 yılı için brüt 639 TL) 

Şehir dışından gelenler için, 
KAYS sisteminde beyan edilen 
ev adresinden Ajansa bir adet 
geliş ve yine Ajanstan KAYS 
sisteminde beyan edilen ev 
adresine bir adet gidiş için 
tüm ulaşım giderleri (Bilet/ 
Biniş kartı/Fiş/Fatura vb. ibraz 
edilmediği takdirde mutat 
vasıta rayiç bedeli kadar 
ödeme yapılır). 

Yükseköğretim  
Kurumları Öğretim 
Elemanları  

2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu’nun 37’nci maddesi 
çerçevesinde proje başına brüt 
ücret: Aylık Asgari Ücret Net 
Tutarının %25’i  
(2021 yılı için brüt 639 TL) 

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

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları ödenecektir. 

Programlar hakkında daha detaylı bilgi için Ajansımızın internet sitesinde yayınlanan Başvuru 
Rehberlerine ve diğer ilgili belgelere www.istka.org.tr  adresinden ulaşılabilir.  

 
Başvuru sistemi için: https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp 
 
İlanen duyurulur. 

http://www.istka.org.tr/

