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STGM Derneği 

BİRLİKTE  Destek Programı 
Bağımsız Değerlendiriciler için Görev Tanımı  

 
Pozisyon Başlığı: BİRLİKTE Destek Programı değerlendirme sürecinde istihdam 

edilecek Bağımsız Değerlendirici 
Proje Başlığı: Türkiye’deki Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri için BİRLİKTE 
Sözleşme numarası: IPA/2021/428-139 

 
1. Arka Plan ve Amaç: 
Güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonuyla kurulan Sivil Toplum Geliştirme Merkezi 
Derneği’nin (STGM) Avrupa Birliği (AB) desteği ile yürüttüğü bir alt-hibe uygulaması olan 
BİRLİKTE Destek Programı’nın yeni dönemi Ocak 2022 tarihi itibari ile başladı. Toplam 40 ay 
sürecek olan programın alt-hibe çağrısı ise 03 Haziran 2022 tarihinde yayımlandı. 
 
Bir önceki dönemde de olduğu gibi STGM, BİRLİKTE Destek Programı’nın Sözleşme Makamı 
olarak hareket edecek ve programın idari, mali ve teknik açıdan uygulanmasından sorumlu 
olacaktır. Programa iletilen başvuruların değerlendirilmesi süreci de STGM yönetiminde 
gerçekleştirilecektir. İletilen başvurular arasından Programın hedeflerine en uygun 
başvuruların önceden belirlenmiş değerlendirme kriterlerine göre seçilebilmesi ve 
değerlendirme sürecinin kaliteli, doğru ve tutarlı şekilde yürütülebilmesi için Sözleşme 
Makamı’na destek olacak bağımsız değerlendiriciler istihdam edilecektir.  
 
2. Değerlendiriciler için Gerekli Nitelikler 
Değerlendirme sürecinde yer alacak uzmanların aşağıdaki niteliklere sahip olması 
gerekmektedir; 
 
● En az lisans derecesine sahip olmak , 
● En az 10 yıllık profesyonel iş deneyimine sahip olmak, 
● En az 5 yıllık sivil toplum deneyimine ve/veya sosyal/siyasal bilimler alanında akademik 
deneyime sahip olmak, 
● AB hibe projeleri ve teknik yardım projelerinde en az 3 yıl deneyime sahip olmak, 
● Daha önce sivil topluma yönelik uygulanan hibe programlarında en az 2 kere değerlendirici 
olarak yer almış olmak, 

Aşağıda sıralanan nitelikler ise tercih sebebi olacaktır: 
● Dernek/vakıf/kooperatiflerin idari ve mali yönetimi ve/veya  kurumsal gelişim alanlarında 
deneyim sahibi olmak, 
● Daha önce hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik açılmış hibe programlarının 
değerlendirme süreçlerinde yer almış olmak, 
● Daha önce kurumsal hibe programlarının değerlendirme süreçlerinde yer almış olmak. 
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3. Değerlendiricinin Taahhüdü  
Değerlendiricilerin, çalışmaya başlamadan önce bu çağrının eki olarak yayımlanan “Tarafsızlık 
ve Gizlilik Beyanı”nı kabul etmesi ve imzalaması gerekmektedir. 
 
4.Değerlendiricinin Görev ve Sorumlulukları: 
Değerlendirme sürecinin farklı aşamalarında değerlendiriciden beklenen görev ve 
sorumluluklar aşağıdaki şekildedir: 
 
● Değerlendirme Süreci 2. Aşama (Başvuruların değerlendirilmesi ve kısa liste 
oluşturulması): Bağımsız değerlendiriciler BİRLİKTE Destek Programı’na iletilen başvuruların 
Sözleşme Makamı tarafından sağlanacak değerlendirme rehberine ve program başvuru 
rehberinde yayımlanmış olan değerlendirme tablosuna göre teknik ve finansal açıdan 
değerlendirmesini yapacaklar ve raporlayacaklardır. Her başvurunun bir dış değerlendirici ve 
bir iç değerlendirici tarafından ayrı ayrı değerlendirmesinin yapılması gerekmektedir.  

Bu değerlendirme sonuçları ve hazırlanan değerlendirme formları Değerlendirme Komitesince 
en uygun başvuruların kısa listeye seçilmesinde öncelikli olarak referans alınacaktır.  
 
● Değerlendirme Süreci 3. Aşama (Kısa listede yer alan Başvuru Sahipleri ile Yüz yüze 
Görüşmeler): Değerlendiriciler içerisinden bir grup değerlendirici, değerlendirmede 3. aşama 
olan kısa listeye kalan Başvuru Sahipleri ile yapılacak yüz yüze görüşmelerde de 
görevlendirileceklerdir. Her bir Başvuru Sahibi kendi kurum ofislerinde bir iç ve bir dış 
değerlendiriciden oluşan STGM ekibi tarafından ziyaret edilecektir. Yüz yüze görüşmeler yarı 
yapılandırılmış mülakat formatında ve program başvuru rehberinde yayımlanmış olan 
değerlendirme tablosuna göre yapılacaktır. Gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda yüz yüze 
görüşme raporları hazırlanacaktır.  
 
Değerlendirme Komitesi hibe faydalanıcıları için nihai listeyi yapılacak bu görüşmelerin 
sonuçlarına dayanarak oluşturacaktır. 
 
Değerlendirme süreci uygulama adımlarına, temel prensiplere ve kullanılacak yönteme ilişkin 
detaylı bilgi değerlendiricilere sunulacak Değerlendirme Rehberinde ve eklerinde yer 
almaktadır. 
 
3. Çalışmanın Zamanlaması ve Yeri: 
Yazılı başvuruların değerlendirilmesi çevirim içi ortamda dijital araçlarla yapılacaktır. Bağımsız 
değerlendiricilerin bu aşamada uzaktan çalışması beklenmektedir; ancak Sözleşme Makamının 
ve/veya Değerlendirme Komitesinin belirleyeceği tarihlerde uzmanlar yüz yüze toplantılar için 
STGM ofisine davet edilebilirler.  

Yüz yüze görüşmeler ise başvuru sahiplerinin ofislerinde gerçekleştirilecektir. Bağımsız 
değerlendiricilerin gerekli seyahatleri gerçekleştirebilecek durumda olmaları beklenmektedir. 

BİRLİKTE Programı Değerlendirme Süreci için tahmini takvim aşağıdaki gibidir.  
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İşin kapsamı 
 

Takvim 
 

Yer 
Değerlendirme Süreci 1. Aşama 03.08.2022 - 10.08.2022   STGM Ofis 
Değerlendirme Süreci 2. Aşama  
(Yazılı başvuruların değerlendirilmesi) 10.08.2022 - 06.10.2022 

 

Çevirim içi ve STGM 
Ofisi - Ankara  (gerekli 
hallerde) 

Kısa Listeye Kalan Başvuru Sahiplerine 
Haber verilmesi 10.10.2022 G/D 

Değerlendirme Süreci 3. Aşama  
(Kısa Listeye kalan başvuru sahibleri 
ile yüz yüze görüşmeler) 

 
24.10.2022 - 09.12.2022 
 

Başvuru Sahibi STÖ’lerin 
ofisleri 
(Türkiye geneli) 

 
4. Ödeme ve Değerlendiricilerin Sunacağı Raporlar:  
Değerlendiriciler değerlendirdikleri her başvuru için bir dijital değerlendirme raporu 
hazırlayacaklardır.  
 
O ay içinde öngörülen çalışmalar tamamlandıktan sonra ay sonunda değerlendiricinin 
hazırlayacağı zaman çizelgesinin STGM’ye iletilmesi ve onaylanmasının ardından ödemeler en 
geç 1 hafta içinde yapılır. Zaman çizelgesinde bir çalışma gününe karşılık gelen mesainin 
raporlanabilmesi için en az 3 değerlendirmenin tamamlanmış olması gerekmektedir. Çalışma 
koşulları ve karşılıklı yasal yükümlülükler görev tanımının ekinde yer alan sözleşmede belirtilir. 
Değerlendirmenin 3. Aşamasında, yani yüz yüze görüşmeler sürecinde yer alacak uzmanlar için 
görevin değerlendiricinin ikamet ettiği kentte olmaması durumunda, ilgili seyahat ve 
konaklama masrafları STGM tarafından karşılanır.  


