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1. İşin Tanımı ve Kapsamı 

Ajansın uyguladığı mali destek programının ve desteklediği projelerin bölge kalkınması 

açısından etkisinin değerlendirilmesi, kısaca “Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi” dir.  

Kalkınma Ajansları Proje Ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 

Program sonrası değerlendirme ve etki analizi 

MADDE 47 – (1) Program sonrası değerlendirme çalışmaları, Bakanlıkça belirlenecek usul ve 

esaslara göre program kapanış raporunun hazırlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içerisinde ajans 

tarafından yapılır ve sonuçları kamuoyuyla paylaşılır. 

Bu çalışma Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan ve 2014 yılı Mali Destek Programları 

kapsamında desteklenen 61 adet yararlanıcı (kar amacı güden veya gütmeyen kurum, kuruluş ve 

firmayı) baz alınarak hazırlanacaktır.  

2. Tanımlamalar ve Kısaltmalar 

 Ajans: Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansını, 

 Yüklenici: İşi yapmak üzere sözleşme imzalanan istekliyi, 

 Ara Rapor: Çalışma süresinin ortasında mevcut durumu içeren ayrıntılı rapor, 

  İlerleme Raporu: Yüklenici tarafından yürütülen çalışmanın ayrıntıları ile ilgili Ajansa 

sunulacak aylık rapor, (Ajans ihtiyaç duyulan hallerde ilave rapor talep edebilir)  

 Program: 2014 yılı Mali Destek Programları (Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı 

Mali Destek Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali 

Destek Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali 

Destek Programı)  

Yararlanıcı: 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında ajanstan destek almaya hak 

kazarak mali destek sözleşmesi imzalayan kar amacı güden ve gütmeyen kurum, kuruluş ve firmalar  
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3. Teknik Özellikler  

3.1. Amaçlar 

• 2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin istihdam, yatırım, 

ihracat, ürün geliştirme, turizm, çevre, sosyal kalkınma, kırsalda ekonomik gelişim ve diğer 

yönlerden bölge kalkınmasına sağladığı etki ve sonuçları değerlendirmek, 

• Programların/projelerin önceden belirlenmiş hedeflerine (çıktılarına) ulaşma düzeyini 

belirlemek, 

• Uygulanan programları ilgililik, verimlilik, etkililik, etki (fayda), sürdürülebilirlik ve uygulama 

açısından değerlendirmek, 

• Hibe maliyeti analizi (Yararlanıcıların aldıkları hibeye ve proje için ortaya koydukları eş 

finansmana ilişkin maliyet unsurlarının incelenmesi ) 

• Nakit akışı analizi (Proje harcamaları için yararlanıcı ve ajans katkılarının nakit akışının 

incelenmesi ) 

• Yapılacak olan 2014 Yılı Mali Destek programlarının etki analizinin sonuçlarını daha önce 

tamamlanmış olan 2010, 2011 ve 2012 yılı etki analizi sonuçları ile karşılaştırmak 

• Mali destek program süreçlerini ve uygulamalarını değerlendirmek, 

• Etki analizi çalışması sonucunda, Ajansa Mali Destek Programı iş süreçleri ile ilgili ve 

iyileştirmeye yönelik önerileri sunmak.  

• Program önceliklerinin ne ölçüde gerçekleştiğini ölçmek ve değerlendirmek, 

• 3.1.6’da belirtilen performans göstergelerini projelerin ilgililik durumuna göre ölçmek ve 

değerlendirmek 

 

3.1.1. Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri 

• Dezavantajlı gruplara yönelik istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda altyapının 

güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi  

 

• Dezavantajlı grupların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını ve kamu hizmetlerine 

erişilebilirliklerini artıracak uygulamaların yaygınlaştırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi 

3.1.2. Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programının Öncelikleri 

• Kırsalda tarım ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazar standartlarına uygun olarak 

işlenmesinin, paketlenmesinin, etiketlenmesinin ve depolanmasının desteklenmesi, 
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• Kırsalda tarım (bitkisel ve hayvansal üretim) dışı ekonomik çeşitliliğin sağlanması ve rekabetçi 

bir yapıya kavuşturulması, 

 

• Kırsalda turizm potansiyelinin geliştirilmesidir.  

3.1.3. İşbirliği ve Gelişim Mali Destek Programının Öncelikleri 

• Bölgenin yenilik ve verimlilik odaklı gelişmesine, bilgi ve teknoloji üretimine ve/veya 

transferine yönelik ortak kullanım alanlarının kurulması ve geliştirilmesi 

 

• Ortak kullanım amacıyla iş güvenliği, enerji verimliliği, üretim verimliliği ve lojistik 

merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi 

 

• İşbirliklerini artırıcı platformların kurulması ve geliştirilmesi 

3.1.4. Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının Öncelikleri 

• Endüstriyel atıksu kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik sanayi alanlarında kanalizasyon ve 

atıksu arıtma sistemlerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi 

 

• Katı atıkların toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi için atık yönetim 

sistemlerinin kurulması, gerekli tesislerinin inşa edilmesi ve/veya iyileştirilmesi 

 

• Hava kirliliği yoğun sanayi ve yerleşim bölgelerinde hava kalitesi izleme sistemlerinin 

kurulması 

3.1.5. Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali Destek Programının Öncelikleri 

• Tarımsal üretim ve sanayi kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılmasına yönelik ölçüm, kontrol ve 

izleme sistemlerinin kurulması 

 

• Atıkların kaynağında azaltılması, hammadde, su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik 

uygulamalarla temiz üretime geçişin sağlanması; çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesi 

 

• Atıklardan katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi 

 

• Üretim faaliyetlerinde enerji verimliliğinin artırılması 

3.1.6. Proje Performans Göstergelerine Dair Örnekler 

Program kapsamında oluşturulan/geliştirilen sosyal hizmet sunan merkez sayısı (danışma merkezi, 

rehabilitasyon merkezi, bakımevi vb.) 

Program kapsamında oluşturulan/geliştirilen sosyal hizmet sunan merkezlerden faydalanan kişi 

sayısı/ulaşılan kişi sayısı (dezavantajlı gruplar ve aile bireyleri) 
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Oluşturulan/geliştirilen eğitim ( dezavantajlı gruplara yönelik mesleki eğitim, beceri geliştirme-

kapasite artırma eğitimleri) merkezi sayısı 

Mesleki eğitim süresi  

Eğitim (mesleki eğitim, beceri geliştirme-kapasite artırma eğitimleri) merkezlerinde gerçekleştirilen 

kurs türü sayısı 

Oluşturulan/geliştirilen eğitim (mesleki eğitim, beceri geliştirme-kapasite artırma eğitimleri) 

merkezlerindeki kurslara katılan kişi sayısı 

Engellilerin erişimini artırmaya yönelik yapılan mekânsal düzenleme miktarı 

Dezavantajlı gruplara yönelik sosyal hizmet sunumunda işbirliği yapan kurum sayısı 

Program kapsamında sosyal hizmetlerden nihai faydalanıcı sayısı 

Farkındalık yaratmaya yönelik seminer ve benzeri etkinliklere katılan kişi sayısı 

Geçici çalışan dezavantajlı kişi sayısı 

Sürekli çalışan dezavantajlı kişi sayısı 

Proje kapsamında hedef grupların ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen/yeniden düzenlenen teknik 

altyapı alanı 

Proje kapsamında bireysel yetenek ve özel gereksinimlere cevap vermeye yönelik olarak 

yetiştirilen/nitelikleri desteklenen personel sayısı 

Proje kapsamında bireysel yetenek ve özel gereksinimlere cevap vermeye yönelik olarak kapasitesi 

geliştirilen/hizmete sunulan eğitim kurumu sayısı 

Proje kapsamında bireysel yetenek ve özel gereksinimlere cevap vermeye yönelik olarak kapasitesi 

geliştirilen/hizmete sunulan eğitim kurumlarından hizmet alan kişi sayısı 

Geliştirilen bölge içi işbirliklerinin ve ortaklıkların sayısı 

Geliştirilen bölge dışı işbirliklerinin ve ortaklıkların sayısı 

Geliştirilen/transfer edilen yenilikçi uygulama/hizmet modeli sayısı 

Yaygınlaştırılan/yaygınlaştırma planı yapılan hizmet modeli sayısı 

Proje kapsamında oluşturulan soğuk hava deposu kapasitesi 

Proje kapsamında kurulan tarım ürünlerinin işlendiği işletme sayısı 

Proje kapsamında kurulan tarım ürünleri paketleme işletmesi 

Proje kapsamında yöreye has yerel ürünlerin sergilendiği/pazarlamasının yapıldığı stant sayısı 

Proje kapsamında yöreye özgü el sanatlarının eğitimini veren kurslara katılan kişi sayısı 
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Proje kapsamında kırsal turizme yönelik faaliyet çeşitlerindeki (çiftlik turizmi, kültür turizmi vb.) artış 

Proje kapsamında düzenlenen kırsal turizme yönelik tur sayısı 

Proje kapsamında kırsal turizme yönelik olarak düzenlenmiş pansiyon sayısı 

Proje kapsamında alternatif turizm (Agro-Turizm, Yayla Turizmi) için yatak kapasitesi artışı 

Proje Kapsamında Kurulan Ortak Kullanım Alanı (Merkez, Enstitü) Sayısı 

Kurulan/Geliştirilen Ortak Kullanım Alanında Verilen Eğitim Miktarı  

Kurulan/Geliştirilen Ortak Kullanım Alanında Sunulan Danışmanlık Hizmeti Miktarı  

Ortak Kullanım Alanından Faydalanan İşletme Sayısı 

Proje Kapsamında Ar-Ge İçin Kullanılan Fon Miktarı  

Proje Çerçevesinde Başvurulan Patent/Faydalı Model Sayısı 

Proje Kapsamında Kurulan İşbirliği Sayısı  

Proje Kapsamında İstihdam Edilen Kişi Sayısı 

Proje kapsamında kurulan işbirliği ağı sayısı  

Proje kapsamında kurulan/geliştirilen mesleki eğitim merkezi sayısı  

Proje kapsamında oluşturulan mesleki eğitim derslik sayısı 

Evsel/endüstriyel atıksu miktarında azalma 

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan atıksu/proses suyu miktarı 

İçme suyu/atıksu arıtma tesisi arıtma verimi artışı 

İçme suyu/atıksu arıtma tesisi veya katı atık depolama tesisindeki kapasite artışı 

Arıtılan su/atık su miktarındaki artış 

Düzenli depolanan katı atık miktarındaki artış 

Tasarruf edilen su miktarı 

Kanalizasyon hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı 

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan katı atık miktarı 

Katı atık (evsel, tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj atığı vb.) miktarında azalma 

Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oranı 

Havadaki kirletici madde (SO2, NOx, CO, O3, HC, PM10 vb.) miktarında azalma 

Tasarruf edilen elektrik enerjisi tüketimi 
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Tasarruf edilen doğalgaz tüketimi 

Proje kapsamında eğitimlere katılan kişi sayısı 

Proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısı 

Atık Su Arıtımı İçin Artırılan Kapasite Miktarı 

Yaratılan Katı Atık Depolama Alanı Kapasitesi   

Projenin uygulanması ile birlikte mevcut hava/su kirliliğini oluşturan parametrelerdeki azalma oranı 

Sektörel ihtisas bölgelerine yönelik yapılmış olan yatırım miktarı 

İhtisas bölgelerinde kurulmuş/geliştirilmiş olan atık su arıtma kapasitesi 

Endüstriyel atıksu miktarında azalma 

Katı atık (evsel, tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj atığı vb.) miktarında azalma 

Havadaki kirletici madde (SO2, NOx, CO, O3, HC, PM10 vb.) miktarında azalma 

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan atıksu/proses suyu miktarı 

Geri dönüştürülen/yeniden kullanılan/geri kazanılan katı atık miktarı 

Tasarruf edilen su miktarı 

Tasarruf edilen elektrik enerjisi tüketimi 

Tasarruf edilen doğalgaz tüketimi 

Tasarruf edilen hammadde miktarı 

Program kapsamında elde edilen biyogaz – biokütle kaynaklı enerji miktarı  

Atıksu arıtma tesisi arıtma verimi artışı 

Atıksu arıtma tesisi kapasite artışı 

Arıtılan su/atıksu miktarındaki artış 

Proje kapsamında istihdam edilen kişi sayısı 

Projenin uygulanması ile birlikte mevcut hava/su kirliliğini oluşturan parametrelerdeki azalma oranı 

Proje Çerçevesinde Başvurulan Patent/Faydalı Model Sayısı 
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3.2. İş Akış Planı ve Süreler 

3.2.1. İşin Süresi 

Projenin toplam süresi, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren 5 (beş) aydır. Ajanstan 

kaynaklanan nedenlerden oluşabilecek gecikme süreleri kadar ek süre yükleniciye verilecektir. Bu 

konuda Ajansın takdir yetkisi saklıdır.  

 

Yüklenici; sözleşmenin ardından işe başlamadan önce, proje süresince kullanacağı kaynakları, 

iş adımlarını ve bu iş adımları için öngördüğü süreleri içeren bir “İş Planı” hazırlayarak Ajansın onayına 

sunacaktır. Yüklenici İş Planında ayrıca kendi ofisinde ve Kalkınma Ajansı ofisinde gerçekleştireceği 

işleri açıklayarak; bu aşamalarda birlikte çalışması gerektiğini düşündüğü Kalkınma Ajansı ile bağlı, 

ilgili ve ilişkili kuruluşları personelinin sayı ve niteliklerini de Ajansa sunacak ve Ajans onayı ile İş Planı 

kesinlik kazanacaktır. 

3.2.2. İşin Aşamaları 

 Etki değerlendirmesi raporunun oluşturulması sürecinde yürütülecek adımlar aşağıdaki 

gibidir: 

1. Başlangıç  

2. Saha Çalışması- Veri Toplama 

3. Analiz 

4. Raporlama ve Teslimatlar  

5. Sonuç 

6. Kalite Kontrol  

 

3.2.2.1. Başlangıç Aşaması 

• Mali Destek Programı’nda Ajanstan destek almaya hak kazanan projelerden oluşan listenin 

dikkate alınarak ‘Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi’ için çalışmanın planlanması, 

çalışmanın çerçevesi konusu ve zaman planlaması konusunda Ajansla mutabık kalınması, 

• Çalışma kapsamında gerek duyulacak bilgi ve belgelerin verilmesi, proje klasörlerinin Ajans 

tarafından Ajans Bursa ofisi içinde yalnızca Etki Analizi Çalışması çerçevesinde kullanılmak üzere 

Yükleniciye verilmesi, 

• Yüklenicinin, proje yararlanıcılarının statülerini (kar amacı güden/kar amacı gütmeyen) ve mali 

destek programlarının konularını (Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 



T.C.  

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI 

 

Teknik Şartname (2014 MDP Etki Analizi )  Sayfa 9 
 

Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali Destek 

Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) Mali 

Destek Programı) dikkate alarak etki değerlendirme kriter ve göstergelerini belirlemesi, Ajansla 

mutabık kalınması, 

• Yüklenicinin, araştırma sonucu sunacağı nihai raporun ve raporda yer alacak analiz tablolarının 

şablonunu ön çalışma olarak hazırlaması ve Ajans’ın görüşüne sunması, 

• Farklı mali destek programı başlıkları (Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali 

Destek Programı, Kırsalda Ekonomik Gelişim Mali Destek Programı, İşbirliği ve Gelişim Mali 

Destek Programı, Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Çevre Dostu Üretim (KOBİ) 

Mali Destek Programı) ve kar amacı gütme/gütmeme durumuna göre proje yararlanıcılarına 

yönelik saha uygulamasında kullanılacak soru formlarının hazırlanması, hazırlık sürecinde gerekli 

revizyonların yapılıp soru formlarına Ajansın görüşüyle son şeklinin verilmesi, 

• Saha çalışmasının iş planının Ajansla paylaşılması ve Ajansın görüşünün alınması, 

• ‘Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi’ için gerekli olan araştırma için yöntem belirlenmesi, 

belirlenen yöntemin ayrıntılı olarak Ajansla paylaşılması ve yöntemle ilgili Ajans’la mutabık 

olunması, 

• ‘Mali Destek Programı Etki Değerlendirmesi’ kapsamında planlanacak çalışmada kullanacak veri 

giriş programının sağlanması ve veri girişlerinin yapılması,  

• Yüklenici ile ortak dil ve anlayış birliği oluşturulması için; süreç, yöntem, araç ve teknikler 

konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Yüklenici tarafından çalışma başlangıcında 

Ajansta konuyla ilgili personele en az bir günlük eğitim verilmesi. 

 

3.2.2.2. Saha Aşaması - Veri Toplama 

• Yüklenicinin, proje yararlanıcılarıyla iletişime geçip yararlanıcılarla yüzyüze görüşmeleri 

planlanması, organizasyonu, görüşmeler için gerekli randevuların alınması, 

• Yüklenicinin sunduğu iş planı çerçevesinde tüm yararlanıcılarla yüzyüze görüşme yöntemiyle 

yararlanıcıları ziyaret etmesi ve soru formlarının uygulanması (Bu aşamadaki çalışmalar Yüklenici 

tarafından yürütülecek, dışarıya taşere edilmeyecektir), 
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3.2.2.3. Analiz 

Program çerçevesinde Ajans tarafından desteklenen projelerin istihdam, yatırım, ihracat, 

ürün geliştirme, turizm, çevre, sosyal kalkınma, kırsalda ekonomik gelişim ve diğer yönlerden bölge 

kalkınmasına sağladığı etki ve sonuçlar analiz edilecektir. 

Etkinin ölçülmesinde kullanılacak araçlar/yaklaşımlar: 

 

1. Programla ilgili dokümanların (Mali destek programı rehberlerin, projelerin, vb.) incelenmesi 

2. Literatür taraması ve kıyaslama (benchmarking) yöntemi ile geçmiş örneklerin incelenmesi  

3. İstatistikler ve istatistiki analizler  

4. İkincil kaynaklar ve dokümanların (Bilimsel araştırmalar, vb.) değerlendirilmesi 

5. Saha araştırmasının sonuçlarının analizi  

Analizlerde; Mali Destek Programı, ilgililik, verimlilik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik 

değerlendirme kriterleri açısından incelenmelidir. 

İlgililik (relevance): İlgililik kriteri ile Programın hedeflerinin genel sosyoekonomik amaç ve 

ihtiyaçlara, ulusal veya bölgesel plan ve programlara uygunluğu değerlendirilir. 

Verimlilik (efficiency): Bu kriter ile Program sonucu elde edilen çıktı, sonuç ve etkileri çerçevesinde 

kullanılan kaynaklar ve girdileri ölçülür, girdi ve çıktıların orantılı olup olmadığı ölçülür. Verimlilik 

kriteri ile Program için tahsis edilen bütçeyle daha fazlasının elde edilip edilemeyeceği değerlendirilir.  

Etkililik (effectiveness): Etkililik kriteri ile Programın hedeflerinin elde edilip edilmediği, uygulama 

sırasında meydana gelen zorluklar ve bunlar için bulunan çözüm yöntemleri ile dışsal etkiler dikkate 

alınır. Program sonucu elde edilen çıktı, sonuç veya etkilerin Programın ana amacına hizmet edip 

etmediği değerlendirilir.  

Etki (impact/utility): Etki kriteri ile Programın sosyal, ekonomik ve çevresel anlamda uzun vadede 

geniş kapsamlı sonuçları değerlendirilir. Bu kriter altında sadece amaçlanan etkiler değil, 

amaçlanmayan olumlu ya da olumsuz tüm etkiler değerlendirilir. 

Sürdürülebilirlik (sustainability): Program sonucu oluşan çıktı, sonuç ve etkilerin sürekliliğini dikkate 

alır. Program sonucu ortaya çıkan faydaların, Programın sağladığı finansal destek sona erdiğinde de 

yararlanıcıların kendi kaynakları veya diğer dışsal kaynaklarla sürdürülebilme durumu değerlendirilir. 

Sürdürülebilirliğin sağlanmasında finansal kaynakların yanı sıra kurumsal kapasite, insan kaynakları ve 

çevresel etkiler de önem taşıdığından, bu hususların da dikkate alınması gerekir. 
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3.2.2.4. Raporlama ve Teslimatlar  

• Ajansla birlikte oluşturulan, program alt başlıklarının temaları bazında soru formları (elektronik 

ortamda), 

• Ayda bir çalışmanın durumunu gösteren ilerleme raporları. Ajansın talep etmesi durumunda bu 

raporların bazıları veya tümü yüklenici tarafından Ajans ofisinde yüz yüze bir sunum şeklinde 

gerçekleştirilecektir. 

• Çalışma süresinin ortasında yöntemin de ayrıntısını içeren ayrıntılı bir ara rapor ve Ajansa 

sunumu, Ajansın görüşleri ile revize edilmesi  

• Kullanılan yöntemin ayrıntılı dokümantasyonu (tam sayım, kullanılan paket program bilgisi, saha 

çalışması organizasyonu, kullanılan anketörlerin listesi ve iletişim bilgileri, kullanılan 

istatistiki/ekonomik analizlerin ayrıntısı, vb.)   

• Ziyaret edilip birebir ve yüz yüze anket düzenlenmiş cevaplayıcıların ayrıntılı dökümü ve ziyaret 

tarih ve saatleri, cevapsız kalan yararlanıcılara toplamda üç ziyaret düzenlenmesi ve bu 

ziyaretlerin tarih ve saatlerinin dökümü, cevapsız kalan yararlanıcılara neden ulaşılamadığıyla ilgili 

kanıtlayıcı belge, 

• Veri girişinde kullanılan, saha araştırmasında elde edilen tüm bilgi ve verilerin depolandığı veri 

tabanının elektronik kopyası, 

3.2.2.5. Sonuç  

• Taslak nihai raporun Ajansa sunulması, Ajans görüşleri ile taslak raporun nihai hale getirilmesi 

• Nihai raporun Ajansa sunulması ve Ajans tarafından kabulü 

• Kapanış toplantısının yapılması  

3.2.2.6. Kalite Kontrol  

• Saha araştırması ve saha araştırması sonrası yapılan tüm çalışmalarda kalite kontrol 

çalışmalarının yürütülmesi, gerektiğinde tamamlayıcı ve destekleyici çalışmaların yapılması  

4. Teknik Personel/Kilit Personel 

4.1. Yüklenici Etki Analizi çalışmasında kamu politikaları ve programlarının değerlendirmesi 

çalışmalarında ve/veya etki analizi konusunda uzman, etki analizi çalışmasında kıyaslama 

(benchmarking) desteği verebilecek deneyime sahip en az 2 personel ve 1 adet 

koordinatör görevlendirilecektir.  
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4.2. Kilit personele ilişkin CV’lerin Ajansa sözleşme aşamasında sunulması gerekmektedir. 

4.3. Saha araştırmalarında kullanılacak teknik personelin en az üniversite mezunu ve en az 3 

yıl deneyimli, yüklenicinin kendi personeli olması gerekmektedir.  

5. Ajansın Yükleniciye Vereceği Destek 

Ajans, sözleşmenin imzalanmasından sonra yükleniciye çalışmaya konu olan projelerin irtibat 

bilgilerini verecek ve proje yetkili kişilerini bu çalışma hakkında bilgilendirerek, yükleniciye yardımcı 

olmalarını talep eden resmi bir yazıyı kendilerine gönderecektir. Ayrıca çalışmanın başlangıç 

aşamasında ve Ajans ofisinde kullanılmak üzere projelerle ilgili belgelerin bulunduğu klasörler 

yükleniciye verilecektir. (Bu klasörler yüklenici tarafından Ajans ofisinde incelenecek ve ofis dışına 

çıkarılmayacaktır.) 

6. Yüklenici için Teknik Yeterlilik Kriterleri 

Bu şartnameye teklif verecek olan kurumlar aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır: 

• Kullanılan kamu kaynaklarının etkinliğini değerlendirme amaçlı olarak Türkiye’de veya yurtdışında 

en az 3 adet etki değerlendirme/etki analizi çalışması yapmış olmak. Bu kriterle ilgili destekleyici 

belgeler sunulmalıdır. 

• Etki analizi çalışmasının tamamını kendi ekibince yürütecek olması, çalışmanın hiçbir kısmını alt 

yüklenicilere taşere etmemesi. Bununla ilgili olarak sunacağı teklifte, teknik şartnamede belirtilen 

iş kısımlarının hangi bölümlerinin hangi personeli tarafından yapılacağını belirtmesi, personel 

özgeçmişlerini sunması, personelin kendi çalışanı olduğunu resmi evrakla belgelemesi 

7. Muayene ve Kabul İşlemleri 

Sözleşme konusu işlerin, iş planında öngörülen sürede hazır olmaması veya yüklenicinin 

kabule hazır olduğunu bildirdiği tarihte kabule hazır olmaması halinde durum bir raporla tespit edilir 

ve geçen her gün için iş planında öngörülen tarih itibariyle gecikme cezası uygulanır. Ajanstan 

kaynaklanan gecikme süreleri gecikme cezası uygulamasında dikkate alınmayacaktır. 

Sözleşme konusu işlere ait muayene kabulü Ajans tarafından oluşturulacak komisyon 

gözetiminde yapılacaktır. 

Muayene kabul sırasında muayene kabul komisyonu tarafından sözleşme konusu işlerde 

saptanan eksiklik ve değişiklik talepleri, Ajans tarafından 10 gün içinde yükleniciye bildirilecektir. 

Yüklenici bu bildirimi müteakip 10 gün içinde eksiklikleri tamamlayarak işin son halini sunacaktır. 
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Yapılan muayene kabulde; önceki raporda belirtilen ve kabulü engelleyen eksikliklerin 

giderildiği ve hizmetin aksatılmadan yürütülmesine engel bir durum olmadığı tespit edilirse kabul 

yapılır. Kabulde bir önceki raporda yer alan ve kabulü engelleyen aksaklık ve eksikliklerin 

giderilmediği belirlenirse durum bir raporla tespit edilerek gecikmeye ilişkin ceza hükümleri 

uygulanır. 

Yükleniciden kaynaklanan tüm gecikme sürelerinin (nihai raporun sunulmasındaki gecikme ve 

ajans tarafından tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını kapsayan gecikme süresi) toplamı 20 

günü geçemez. Bu süre içinde söz konusu aksaklık ve eksikliklerin giderilmemesi halinde Ajans, 

gecikme cezasına ek olarak sözleşmeyi feshetme ve teminatı gelir kaydetme, işi başka firmaya verme 

hakkına sahiptir. Ancak Ajans tarafından projenin bitirilme kanaati oluşması halinde ek 10 gün süre 

daha verilebilir. Ek uzatma sürelerinde gecikmeye dair cezai hükümlerin uygulanmasına devam edilir. 

Ajans veya yüklenicinin kusuru dışındaki nedenlerle kabul işlemlerine başlanamaması halinde 

gecikme cezası uygulanmaz. 

8. Yükümlülükler ve Cezai Müeyyideler 

 Yüklenici belirtilen süre içerisinde şartnameye ilişkin yükümlüklerini yerine getiremezse 

gecikilen her gün için (5. aydan sonraki her gün için) sözleşme bedelinin %0,1’i (binde bir) oranında 

ceza tahakkuk ettirilerek hak edişten kesilecektir. 

 

 Ajans tarafından kesilecek cezanın toplam tutarının, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin 

%30’unu geçmemesi esastır. 

9. Yüklenici Firmaya Yapılacak Ödemeler 

 Sözleşme konusu iş için avans verilmeyecektir. Sözleşme bedeli, muayene kabul işlemlerinin 

tamamlanmasından sonra yüklenici tarafından düzenlenecek fatura karşılığında 30 gün içinde 

ödenecektir. 

10. Diğer Hükümler 

Sözleşme konusu işin yapılabilmesi amacıyla kullanılması gerekli olan tüm yazılım ve donanım 

ürünleri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. 
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 Yüklenici “Aylık İlerleme Raporu” içeriğinde; proje süresi boyunca kaydedilen gelişmelere 

ilave olarak İş Akış Planında belirtilen çalışmalar sonucunda analize müsait her adımı raporlamak ve 

söz konusu raporu Türkçe olarak ve elektronik ortamda Ajansa teslim etmek zorundadır. 

Yüklenicinin, sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya 

getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai 

mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü 

idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda Ajanstan herhangi bir 

talepte bulunamaz. Buna rağmen Ajans hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı 

kalmak kaydıyla yükleniciye rücu eder.  

11. Gizlilik 

11.1. Ajanstan işbu şartname kapsamında aktarılabilecek tüm dokümanlar “HİZMETE ÖZEL” 

gizlilik derecesine sahip olarak değerlendirilecek ve ona uygun muamele görecektir. 

 

11.2.  İşbu şartname kapsamında üretilecek tüm dokümanlar “HİZMETE ÖZEL” gizlilik 

dereceleri verilerek muhafaza edilecektir. 

12. Ekler 

EK 1: Etki analizine konu olan projelerin listesi  (2014 MDP) 

 

 


