
İhtiyaçlarınızı 
gözden geçirin

Amacınızı 
özenle belirleyin

Uygun ortak 
bulun

Uygulama 
planınızı 

hazırlayın

Sürdürülebilirliğe 
önem verin

İletişime 
önem verin

Ders 
çıkarın Yaygınlaştırın

Yerel 
paydaşları da 
sürece katın

1 İlk adım olarak, 
ihtiyaçlarınızı gözden geçirin. 
Güçlü olduğunuz veya 
geliştirmek istediğiniz alanlar 
içerisinde, şehir eşleştirme 
için hangi konuların sizin için 
öncelik taşıdığını iyi tespit 
edin.

2 Ortaklığınızı hangi 
amaçla kurmak istediğinizi 
iyi düşünün. Amacınızı 
özenle belirlemeniz, 
ortaklığınızın karşılıklı 
fayda üretebilen temellere 
oturtulmasını sağlayarak, 
başarılı bir eşleşmenin 
yolunu açacaktır..

6 Uygulamanın her 
aşamasını planlamayı ve 
sorumluluk üstlenecek kişileri 
belirlemeyi unutmayın. Bu 
şekilde, sorumluluklarınızı en 
iyi şekilde ve zamanında 
yerine getirmeniz 
kolaylaşacaktır.

3 Başarı şansı yüksek 
bir şehir eşleştirmenin 
yolu, uygun ortağın 
bulunmasından geçer. 
Hangi amaçla ortak 
arayışına girdiğiniz ve 
nasıl bir ortak aradığınız 
soruları, sizi aradığınız 
uygun ortağa 
yönlendirecektir.

4 Ortaklık sözleşmesinde 
ortaklığın amacını, işbirliği 
yapılacak alanları, hangi ortak 
faaliyetlerin yürütüleceğini ve 
bu faaliyetlerin süresini 
belirtmeniz, başarılı bir 
ortaklığın ilk temelini atmanıza 
yardımcı olacaktır.

12 Ortaklığınızın
daha kalıcı ve 
sürdürülebilir bir yapı 
olması amacıyla, başarılı 
bir şehir eşleştirme için 
atılması gereken adımların 
her birine gereken önemi 
mutlaka verin.

5 Amaçladığınız hedefe ulaşmak için 
mutlaka bir bütçe tahsis edin. Sürecin 
kesintiye uğramaması için, tahsis edeceğiniz 
bütçenin gerçekçi ve yeterli olmasına özen 
gösterin.

10 Ortaklığınızdan elde ettiğiniz yerel ve 
uluslararası kazanımları farklı iletişim kanalları 
aracılığıyla paylaşırsanız, başardıklarınızı 
anlatmakla kalmayıp daha fazla sayıda yerel 
yönetime de ilham kaynağı olursunuz.

11 Öncelik verdiğiniz konularda sürdürmek istediğiniz 
ortaklıkları destekleyecek mali kaynaklara ulaşmanızın başlıca 
yöntemi, iyi hazırlanmış projelerdir. İşbirliğinizden elde ettiğiniz 
deneyimle, yeni projeler geliştirin.

9 Süreci değerlendirmek, 
faaliyetlerinizi gözden geçirmenizi ve 
sonraki adımlar için gerekli önlemleri 
almanızı sağlar. Uygulamalarınızdan 
gerekli dersleri çıkarmanız, başarıyı 
yakalamanızı kolaylaştıracaktır.

7 Ortağınız ile 
iletişiminizde etkinlik ve 
süreklilik sağlamanız, 
başarının anahtarlarından 
biridir. İletişim kanallarını 
belirlerken, her aşamada 
kamuoyunu haberdar 
etmenizi sağlayacak 
yöntemlere başvurmayı 
unutmayın.

8 Başarılı bir şehir 
eşleştirmenin temel 
taşlarından biri, katılımdır. 
Yerel paydaşları sürece 
dahil etmeniz, 
ortaklığınızın örnek ve 
yaygınlaştırılabilir bir 
uygulamaya 
dönüşmesinin de önünü 
açacaktır.
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