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DÜZELTME 

BAŞVURU REHBERİ 

Sözleşme Makamı: Merkezi Proje Yönetim Ajansı, Litvanya 

EU4 Enerji Dönüşümü: Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Belediye Başkanları 

Sözleşmesi 

Türkiye'de belediyeler ve şehirler için Enerji, İklim Koruma ve Ulaştırma 

alanlarında küçük ölçekli proje uygulaması 

1. Değişiklik nedeni 

Başvuru Rehberi bölüm 2.1. “Uygunluk kriterleri”, bu Teklif Çağrısı kapsamında başvuru sahipleri için uygunluk 

kriterlerini özel olarak tanımlar. Söz konusu bölümde, diğerlerinin yanı sıra, hibe almaya hak kazanabilmek için, 

başvuru sahibinin Türkiye'nin büyükşehir ve/veya ilçe belediyesi olması ve Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi 

veya Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimlerinin imzacısı olması gerektiği öngörülmektedir. 

5393 sayılı Türk Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu'na göre, Türkiye'deki 

belediyelerin beş gruba ayrılabileceğini ve tüm grupların CoM/GCoM girişimlerine katılabileceğini anlıyoruz. 

Grupların adı: 

1. Büyükşehir Belediyeleri 

2. Büyükşehir İlçe Belediyeleri (Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki İlçe Belediyeleri). 

3. İl Belediyeleri 

4. İlçe Belediyeleri 

5. Belde Belediyeleri  

Türkiye'de istatistiklere göre büyükşehir belediyeleri ülke nüfusunun 64 milyondan fazlasını barındırmaktadır, yani 

nüfusun %78'inden fazlası büyükşehir sınırları içinde yaşamaktadır. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde ilçe 

belediyeleri kurulur. 

Bu anlamda, yukarıda belirtilen “Uygunluk kriterleri” ülke nüfusunun %78'inden fazlasını kapsamasına rağmen, bu 

teklif çağrısında kapsayıcı olmanın ve diğer belediye kategorilerini de içermenin önemli olduğunu görüyoruz. 

Bunu teknik bir hata olarak değerlendiriyoruz ve ihale makamı olarak aşağıdaki değişiklikleri yapıyoruz. 

2. Başvuru sahipleri için orijinal kılavuzda düzeltilecek metin 

2.1.1. Başvuru sahiplerinin uygunluğu (yani, ana başvuru sahibi ve eş-başvuran(lar)) 
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Ana başvuru sahibinin 

(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, ana başvuru sahibin: 

• tüzel kişi olması ve 

• kar amacı gütmeyen ve 

• belirli bir kuruluş türü olması – Türkiye'nin büyükşehir ve/veya ilçe belediyesi ve 

• Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi veya Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimlerinin 

imzacısı olması ve 

• eş-başvuran(lar)la birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı 

olarak hareket etmemesi gerekmektedir. 

Yerine aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Ana başvuru sahibi 

(1) Hibe almaya hak kazanabilmek için, ana başvuru sahibinin: 

• tüzel kişi olması ve 

• kar amacı gütmeyen ve 

• belirli bir kuruluş türü olması –Türkiye belediyesi ve 

• Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi veya Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi girişimlerinin 

imzacısı olması ve 

• eş-başvuran(lar)la birlikte projenin hazırlanmasından ve yönetiminden doğrudan sorumlu olması, aracı 

olarak hareket etmemesi gerekmektedir. 

3. Diğer ek bilgiler 

Hibe başvuru sahipleri için orijinal Rehberin diğer tüm hüküm ve koşulları değişmeden kalır. Hibe başvuru sahipleri 

için orijinal Rehberde yapılan yukarıdaki değişiklikler ve/veya düzeltmeler, hibe başvuru sahipleri için Rehberin 

ayrılmaz bir parçasıdır. 


