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KAD1KÖY BELEDİYE MECLISI 

KARARI 

TOPLANTI DÖNEMI 	 : 4 
TOPLANTI GÜNÜ 	 : 08.03.2017 (MART 2017) 
BİRLEŞİM 	 : 3 
OTURUM 	 : 1 
KARAR NO 	 : 2017/43 

GÖRÜSÜLEN GÜNDEM MADDESI 5.  : Belediye Meclis Üyeleri tarafından verilen, 07.02.2017 
gün ve 13072 sayılı, Belediyemizin geliştirdiği projelerle son 5 yıl içinde almış olduğu, ulusal ve 
uluslararası hibe ve diğer destekler ile ilgili önerge. 
KONLİSYON İNCELEMESİ :  Kadıköy Belediye Meclisinin Şubat 2017 toplantısının 10.02.2017 
tarihli 5. Birleşiminin, 1. Oturumtuıda Komisyonumuza havale edilen önergede, 

KADIKÖY BELEDİYE MECLISI BAŞKANLIĞINA 
"Belediyemizin geliştirdiği projelerle son 5 yıl içinde almış olduğu, ulusal ve uluslararası hibe 

ve diğer desteklerinin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde desteklerden yararlanma 
potansiyelimizin artırılması hususundaki çalışmanın yapılması konusunun Meclis gündemine 
alınmasını arz ederiz." denilmektedir. 
KOMISYON GÖRÜSÜ  : 

10.02.2017 tarihinde komisyonumuza havale edilen ulusal ve uluslar arası hibe ve diğer 
desteklerin değerlendirilmesi ve önümüzdeki dönemde desteklerden yararlanma potansiyelimizin 
arttırılması" konulu önerge doğrultusunda Strateji Geliştirme Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Birimi ve sorumlu Başkan Yardımcımız ile paylaşım toplantıları gerçekleştirilmiş, faaliyet 
raporları incelenmiş ve gerekli araştırmalar yapılmıştır. 

Bu çalışmalar sonucunda, hibe programı başvurulan, ortak proje geliştirilen paydaşlar, proje 
başvuru ve takip yöntemleri değerlendirilmiş ve önümüzdeki sürece dair öneriler geliştirilmiştir. 

Ilgili müdürlüğümüz tarafından hazırlanan, proje başvurusu kabul edilmiş veya sonuç bekleyen 
statüdeki hibe programlarıyla ilgili bilgiler de raporumuzun ekinde listelenmiştir. 
Öneıilerimiz 
• Proje başvurularında esas olan, stratejik planımız ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda 

Belediyemizin gelişim hedeflerine uygun paydaş ilişkileri geliştirmek ve söz konusu projeler için 
kaynak sağlamaktır. 
Bu nedenle, hibe programlarının yayınlanmasını beklemeden, gelişim hedeflerimiz doğrultusunda 
proje taslaklan oluşturmanuz, bu projeleri birlikte yürütebileceğimiz paydaş kurumları 
belirlememiz ve bu çalışmaları tüm müdürlüklerin erişimine açık bir proje havuzunda 
toplamamızın ideal çalışma yöntemi olacağı düşünülmüştür. 

• Belediye Ilizmetlerimizin verimliliğine direkt yansıması olacak şekilde, personelin gelişimine katkı 
sağlayan Erasmus + projelerine ağırlık verilmesini önemsemekteyiz. 

• İncelemelerimiz sırasında, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesindeki Dış İlişkiler ve Kaynak 
Geliştirme Birimi'ılin kurulmasından önce farklı bir müdürlük tarafından geliştirilen projelerle 
ilgili başvuruların da gerçekleştirildiği görülmüştür. 
Söz konusu projeler de dahil olmak üzere, koordinasyon ve organizasyon yetki ve sorumluluğunun 
Dış İlişkiler Birimi'nde toplanması; tüm başvuru süreçlerinin ve diğer müdürlüklerle ilişki ve 
iletişimin bu birim tarafından yürütülmesi faydalı olacaktır. 

• Birlikte çalışma kültürü ve pratiğinin geliştirilmesini sağlamak ve çalışmaların verimliliğini 
artırmak amacıyla; Dış İlişkiler Birimi personelinin yatlenlıklarma uygun olarak, proje geliştirme 
ve başvuru süreçleriyle ilgili olarak düzenli olarak birlikte çalışacağı müdürlükler belirlenebilir. 

• Proje paydaşlan belirlenirken, proje konusunun gerekliliklerine ek olarak; belediyeler dışındaki 
kamu kurum ve kuruluşlan, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının sağlayacağı katkılarla, çok 
yönlü ve etkin ç9'im sunan projeler geliştirilebileceği konusu dikkate alınmalıdır. 
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• Proje paydaşlannuzı çeşitlendirmenin yolu, potansiyel paydaşlanmızla ortak eğitim, gelişim ve 
paylaşım ortamları oluştunnaktan geçmektedir. Bu amaçla, belirlenecek konularda faaliyet 
gösteren kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili birimleriyle 
ortak etkinlikler gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Komisyonumuz, bu etkinliklerin planlanması ve 
ilişkilerin kurulmasıyla ilgili katkı sağlamak için gönüllüdür. 

• Meclis üyelerimize yönelik bilgilendirme ve paylaşım toplantısı düzenlenerek; Müdürlük 
tarafından raporlanan ekteki listede belirtilen hibe programlarına yapılan başvurular sonucunda 
kabul edilen ve sonuç beklenen statiideki projelerin içeriğinin ve bundan sonra açılabilecek hibe 
programlarına başvuru yapabileceğimiz potansiyel projelerle ilgili bilgilerin aktarılması 
önerilmektedir. 

• Açılan hibe programlarıyla ilgili bilgilerin Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından, Avrupa 
Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonumuzla düzenli olarak paylaşılması ve komisyonumuzun, ihtisas 
komisyonlarımızı bu konuda bilgilendirilmesi uygun olacaktır. 

• Meclis ihtisas komisyonlannda görev yapan meclis üyelerinin, politika ürettikleri alanlarda proje 
önerilerinde bulunması ve bu yönde çalışma yapmasımn proje üretim süreçlerinin verimliliğini 
artıracağı düşünülmektedir. Bu amaçla, Proje Döngüsü Eğitimi'ne katılım oranlarının artırılması ve 
eğitimin devam çalışması niteliğindeki Proje Yazım Atölyesi'nin etkinliğinin artırılması faydalı 
olacaktır. 
Raporumuzun, öneri niteliğinde değerlendirilmek üzere Başkanlık Makamına iletilmesi için 

Meclisimizin onayma sunanz. 
Yüce Meclisimize arz olunur, şeklinde hazırlanan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonunun 

24.02.2017 gün ve 2017/2 sayılı raporu, Kadıköy Belediye Meclisinin Mart 2017 toplantısının 08.03.2017 
tarihli 3. Birleşiminin 1. Oturumunda görüşülerek komisyondan geldiği şekilde oybirliği ile (işaretle oylama) 
kabulüne karar verildi. 

Toplantı B 	nı 
Meclis 2. t s n ekili 
Kübra K 	EN KOÇAN 
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HIBE PROGRAMİ/ 
KURUM 

PROJE ADI 
UYGULAMA 

YILI/ 

SÜRESI/ÜLKE 

PROJENIN 
TOPLAM 
BÜTÇESİ 

PROJE BAŞVURU SAHIBI/ 
ORTAKLARİ 

BAŞVURU 
DURUMU HIBE DURUMU MÜDÜRLÜK 

MitOst-TANDEM 
TURKEY 

"Tandem Kültür Yöneticileri Değişimi 
Türkiye-AB Programı" 
"RE-Lab: Araştırma, Yerleştirme ve 
Mekansallaştırma" 

01/09/2016 - 

02/09/2016 
Berlin 

*Kadıköy Belediyesi 
*Flavia Introzzi/ 
Hablar en Arte 
(Madrid, İspanya) 

Başvuru 
yapıldı 

Kabul edildi. 
*TAK- Tasarım Atölyesi 
Kadıköy 

Erasmus+ Key 
Action 3 

Gençler İçin Yerel Yönetim 
Okuryazarhğı 

2017-2018 13.800 EUR 

*Türkiye Avrupa Vakfı (Başvuru 
sahibi) 
*Kadıköy Belediyesi 
*Kadıköy Kent Konseyi 

Başvuru 
yapıldı 

Sonuç bekleniyor. 
*Strateji Geliştirme Müdürlüğü/ 
Dış İlişkiler Bürosu 

CPCU-MFİB 
Merkezi Finans ve 
ihale Birimi 

Integrated and Participatory Climate 
Action for Kadıköy Municipality 

05/2017-04/2018 

(12 ay) 
50.000 EUR 

*Kadıköy Belediyesi (Başvuru 
sahibi) 
'Türkiye Avrupa Vakfı 
*Kadıköy Kent Konseyi 

Ön başvuru 
yapıldı. 

Sonuç bekleniyor. 
*Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü 

CFCU-IVIFİB 
Merkezi Finans ve 
İlıale Birimi 

Climate Change Awareness is Raising 
ili Eskişehir 

05/2017-08/2018 
(16 ay) 

224.920 EUR 

*Fckişehir Büyükşehir Belediyesi 
(B.S.) 
'Kadıköy Belediyesi 
*Türkiye Avrupa Vakfı 

Ön başvuru 
yapıldı. 

Sonuç bekleniyor. 
*Çevre Koruma ve Kontrol 
Müdürlüğü 

ABD 
Ankara 

Büyükelçiliği 

The Restoration Project of 
Regeneration the Traditional Turkish 
House to Social Service Center 

11.03.2016- 
09.04.2017 

200.000 USD *Kadıköy Belediyesi Başvuru 
yapıldı 

Sonuç bekleniyor. 

*Etild ve Proje Müdürlüğü 
*Fen İşleri Müdürlüğü 
*Sosyal Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü 

Erasmus + 
II International Conference Youth 
Work at Municipality Level Portekiz 

*DYPALL NETWORK (Portekiz) 

(Başvuru Sahibi) 
Diğer ülke Ortakları 
Kadıköy Belediyesi (ortak) 

Başvuru 
yapıldı 

Sonuç bekleniyor. 
*Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü/Dış İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Bürosu 

Erasmus + 

International Conference: Youth 
participation on all levels: From youth 
center to youth council 
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*Center For Intercultural Dialogue 
Association (Makedonya) 

(Başvuru Sahibi) 
*Diğer ülke ortaklan 	*Kadıköy 
Belediyesi (ortak) 

Başvuru 
yapıldı 

Sonuç bekleniyor. 

*Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü/Dış İlişkiler ve 
Kaynak Geliştirme Bürosu 
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