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Ulusal ve Uluslararası Hibe Kaynaklarına Yönelik Proje Hazırlanmasına İlişkin Usul ve 

Esaslar 

          

       AMAÇ: 
        Madde 1- Bu Genel Emirin amacı; gerek Avrupa Birliğine üyelik süreciyle ilgili, gerekse  

uluslararası, ulusal ve yerel mali programlara ait hibe kaynaklarının ilimizde etkin bir şekilde 

kullanılmasına yönelik faaliyetlerde il merkezi ve ilçelerimizdeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil 

toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve iş dünyası gibi hedef gruplarca dikkat edilmesi gereken usul 

ve esasları belirlemektir. 

 

        KAPSAM: 
        Madde-2 Bu Genel Emir, amaç maddesi doğrultusunda Nevşehir il sınırları içerisindeki kamu 

kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimleri, eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek 

odalarını kapsar. 

 

        DAYANAK: 
        Madde-3 Bu Genel Emrin yasal dayanakları 

        a) İçişleri Bakanlığı’nın 26.01.2010 tarih ve 2010/06 sayılı Genelgesi. 

        b) 27/10/2015 tarihli İl AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurul Kararı 

        c) 19/02/2016 tarihli İl AB’ye Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurul Kararı 

        GENEL ESASLAR 

        Madde-4  
        a) Valiliğimiz İl AB Koordinasyon Merkezi ile kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, meslek 

kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin Avrupa Birliği ve ulusal ve uluslararası projeler konusunda 

karşılıklı yardım ve işbirliği içerisinde bulunması esastır. 

        b) İçişleri Bakanlığı’nın 26.01.2010 tarih ve 2010/06 sayılı Genelgesi gereğince her ilde bir 

Vali Yardımcısı’nın İl AB Daima Temas Noktası olarak görevlendirilmesi ve Vali Yardımcısı’nın 

Başkanlığında AB’ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu oluşturulması öngörülmüştür. 

Oluşturulan bu yapılanma ile, ilde AB Mali Yardımları başta olmak üzere bölgesel, ulusal ve 

uluslararası kaynak kullanımı konusunda Valiliklerin daha etkin rol alma görevi bulunmaktadır. 

        c) Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantılarında; ilimiz için önemli 

olduğu düşünülen hibe programı duyurularında, kurul üyesi diğer kamu kurum ve kuruluşlar 

bünyesinde mevcut bulunan Proje Uzmanlarının Valiliğimiz AB Birimi koordinasyonunda birlikte 



  

hareket etmeleri, proje hazırlamak isteyen kamu kurum ve kuruluşlarına destek olunmaları yönünde 

alınan kararlara kurum ve kuruluşlarımızca hassasiyet gösterilecektir. 

        d) Mevzuat gereği üç ayda bir yapılması gereken İl Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve 

Yönlendirme Kurulu toplantılarına, kurul üyesi kurumların birim amiri düzeyinde katılım 

sağlanması konusuna titizlikle riayet edilecektir. 

 

        UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR 

        Madde 5- 
        a) Öncelikle kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından personel ve kaynak potansiyeli 

yeterli durumda olanların en az bir veya iki kişiden müteşekkil bir proje birimi oluşturması, bu 

konuda istekli ve yetenekli personellerin amirlerince belirlenmesi, bu birim kendi kurumlarına ve 

ilimize fayda sağlayacak uluslararası (Büyükelçilikler, Avrupa Birliği, Dünya Bankası, BM 

vb.)  ulusal (Bakanlıklar, KOSGEB, TUBİTAK veya sivil toplum örgütleri vb.)  ve yerel (kalkınma 

ajansları, TKDK vb.) gibi mali hibe programlarını takip etmesi ve proje hazırlanması konusunda 

görevlendirilmesi, görevlendirilen personelin Valiliğimize ( AB ve Dış İlişkiler Bürosuna) 

bildirilmesi sağlanacaktır. 

       b)  İlimiz ve ilçelerimiz genelinde hazırlanan tüm projeler sözleşmesini müteakip en geç on 

(10) gün içinde ekli “Proje Bildirim Formu” Ek-1 formatına uygun şekilde doldurulup 

Valiliğimizin  (Avrupa Birliği Dış İlişkiler Bürosu) www.nevsehirab@gmail.com elektronik posta 

adresine iletilecek ve projenin bir örneği en kısa zamanda dijital ortamda aynı merkeze 

ulaştırılacaktır. 

       c) Valiliğimiz AB Koordinasyon Merkezince tanıtımı yapılacak olan mali programlar hakkında 

yapılacak bilgilendirme toplantılarına ilgili kurum ve kuruluşlarca icabet edilecektir. 

       d) Valiliğimiz AB Koordinasyon Merkezince Valiliğimiz adına veya il yararına olduğu 

düşünülen olası mali program duyurularına, proje hazırlaması ve icra ekibi oluşturulması yönündeki 

geçici süreli (1-2 hafta, günde 1-2 saat gibi) personel görevlendirme talepleri kurum ve 

kuruluşlarıca karşılanacaktır. 

       e) Valiliğimiz AB Koordinasyon Merkezince İl yararına olduğu düşünülen yurt dışı mali 

yardım programlarına ait “Program Rehberi” ve "Hazırlanan Projelerin"  ingilizce dil çevirisi 

konusunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, Ahiler Kalkınma 

Ajansı, TKDK İl Koordinatörlüğü gibi kurum ve kuruluşlarımızdan istenecek çeviri yardım 

taleplerine ( proje başvuru süresi geçmemesi için ) 3 veya 5 gün gibi makul bir süre içerisinde cevap 

verilecektir. 

       f) Proje konusunda personeline eğitim vermek isteyen kurum ve kuruluşları, Valiliğimiz AB İl 

Koordinatörlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü ile irtibata geçecektir. Bu kurumlarımız da eğitim teklifini 

imkanları ölçüsünde karşılayacaktır. 

        g) Ahiler Kalkınma Ajansı ve TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından ilan edilen programlar 

hakkında hedef kesime yönelik, tanıtım ve proje hazırlama teknikleri ile ilgili seminer 

faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve faydalanıcılara rehberlik edilmesi sağlanacaktır. 

        h) TKDK İl Koordinatörlüğü, Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOSGEB gibi birimlerimiz 

aralarında planlama yaparak, kendi hibe programları hakkında altı aylık dönemler halinde yılda iki 

defa il ve ilçe kurum ve kuruluşları ve ilgili diğer taraflara yönelik ortaklaşa bilgilendirme 

toplantıları düzenlenecektir. 

        ı)    Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi eğitim 

kurumlarınca Eramus+ programları kapsamındaki; Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Yenilik ve İyi 

Uygulamaların Değişimi için İşbirliği ve Politika Reformuna Destek gibi ana eylemler ile Jean 

Monnet ve Spor Destekleri gibi özel eylemler hakkında ilgili taraflara yönelik bilgilendirme 

seminerler yapılacaktır. 



  

        i)   AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu toplantısına katılacak kurul üyeleri, kendi 

kurumlarınca yürütülmekte olan veya yürütülmesi düşünülen projelerle olması halinde edindikleri 

bilgi birikimi ve tecrübelerini kurul üyeleriyle paylaşmak üzere toplantılara hazırlıklı bir şekilde 

gelinecektir. 

        j) İl Dernekler Müdürlüğü tarafından; Avrupa Birliği ve Projeler konusunda ilimizde bulunan 

dernek, vakıf, oda, birlik, platform ve diğer sivil toplum kuruluşları genelge hükümleri ile AB 

Koordinasyon Merkezimiz ile iş birliği içerisinde olunması hususunda bilgilendirilecektir. 

        k) Kabulü gerçekleştirilen hibe projelerinin yürütümünün tamamen proje koordinatörünün 

inisiyatifine bırakılmaması, proje sahibi kurum yetkilerinin süreci iç mevzuatları ve kamu etiği 

doğrultusunda takip ve kontrol etmesi gerekmektedir. Bu durum olası aksaklıkların önüne 

geçilmesi, proje sağlayıcı kurumların güveninin kazanması ve ilimiz prestijinin artması açısından 

önemli olduğundan, proje sahibi kurum yetkililerinin bu hususlarda hassasiyet gösterilecektir. 

         l)    Başvurusu açık hibe ve fonlara ait takibi güncel olarak AB Bakanlığı’nın 

www.ab.gov.trwww.yereldeab.org.tr, Ulusal Ajans’ın www.ua.gov.tr, Merkezi Finans ve İhale 

Birimi’nin www.mfib.gov.tr gibi adreslerinden de yararlanılarak yapılacaktır. 

 

        İLAN 
        Madde 6-  Bu Valilik Genel Emri, Valilik internet sayfasından yayımı ve ilgili kamu 

kuruluşlarına tebliği ile ilan olunur. 

 

        YÜRÜRLÜK 
        Madde 7-  Bu Valilik Genel Emri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

        YÜRÜTME 

        Madde 8- Bu Valilik Genel Emrini Nevşehir Valiliği yürütür. 

 

Halil BERK 

Vali Yardımcısı 

 

EK: Bildirim Formu (1 Sayfa) 

 

 

O L U R 

11/03/2016 

 

 

Mehmet CEYLAN 

Vali 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

            EK-1 

 

PROJE BİLDİRİM FORMU 

 

 

PROGRAMIN ADI : 

 

 

SAĞLAYICISI 

 

 

PROJE SAHİBİ KURUM 

 

 

PROJE KONUSU 

 

 

 

 

 

 

PROJE ÖZETİ 

 

 

 

 

 

 

PROJE ORTAKLARI  

 

PROJE BÜTÇESİ 

 

 

PROJE SÜRESİ 

 

 

PROJE BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ 

 

 

PROJE SORUMLUSUNUN  

ADI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

 

 

DİĞER 

 

 

 

 

 


