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�� İKTİSADİ KALKINMA VAKFI DERGİSİ

Sakinlerinin mahallî müşte-
rek nitelikteki ihtiyaçlarının 
karşılanması ve belirli kamu 

hizmetlerinin görülmesi amacı ile 
çalışmalarını yürüten yerel yöne-
timler, küreselleşmenin de etkisiyle 
bilhassa karar alma süreçlerinde 
daha kapsayıcı bir yaklaşım benim-
semeye ve toplumun tüm kesim-
lerini yönetime dâhil edecek yeni 
yapılar inşa etmeye başlamıştır. 

Yönetişim modeli olarak da adlandırı-
lan bu yeni yaklaşım ile “ortaklık” ve “iş 
birliği” kavramları da sıklıkla gündeme 
gelmiştir. Şehirlerin artan ihtiyaçları 
nedeniyle yönetişim kavramı yerel yö-
netimlerin stratejik planlarının önemli 
unsurları arasında yerini almış ve ulus-
lararası alanda kentler arasındaki sosyal 
ve kültürel yakınlaşma, tarihi mirasa 
sahip çıkma, ekonomik işbirliği, sürdü-
rülebilir kalkınma, ortak lobi faaliyetleri 

Şimdi Şehir Eşleştirme 
Zamanı

Türkiye-AB Arasında 
Şehir Eşleştirme Projesi 

kapsamında ülkemizden �� 
yerel yönetim kuruluşu, �� 

farklı AB üyesi ülkeden yerel 
yönetimler ile yeni işbirliği 

alanları geliştirmek ve 
diyalog için bir araya geliyor.

DOSYA
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gibi pek çok alanda deneyim paylaşımı-
na olanak sağlanmıştır.1 Yerel yönetim-
lerin uluslararası alanda kurdukları bu 
ortaklıklar ve iş birlikleri “kardeş şe-
hir” ya da “şehir eşleştirme” adı altında 
yeniden kavramlaşmıştır. 

Şehir eşleştirme, özünde iki veya 
daha fazla kent arasında kurulabilecek 
her türlü ilişkiyi kapsayan geniş ve es-
nek bir kavram. Bu ilişki sadece ileti-
şim ve bilgi paylaşımı mahiyetinde ola-
bileceği gibi daha ileri düzeyde ve uzun 
vadeli iş birliği ve ortaklık biçiminde de 
olabilmektedir. Şehir eşleştirmeyi diğer 
iletişim ve iş birliği çalışmalarından 
ayıran en temel özelliklerden biri, uzun 
dönemli bir bakış açısı içermesidir. 
Bu nedenle, şehir eşleştirmenin diğer 
kısa ve orta dönemli iş birliklerinden 

farklı olarak daha kapsamlı biçimde ta-
nımlanmış üst düzey hedefleri olması 
gerekiyor. Ayrıca bu hedeflerin, şehir 
eşleştirmeye dâhil kentlerde yaşayan 
vatandaşlar tarafından da bilinmesi ve 
özümsenmesi önem taşıyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında 
Şehir Eşleştirme Hibe Programı ile 23 
hibe projesine 2,6 milyon avro hibe 
desteği sağlanıyor. Hibe programı ile 
Türkiye ve AB üyesi ülkelerden yerel 
yönetimler arasında kalıcı ve sürdürü-
lebilir bir diyalog tesis edilmesi amaç-
lanıyor.

Türkiye’nin AB’ye katılım sü-
recinde yerel düzeyde idari kapa-
sitenin güçlendirilmesi yoluyla, 
Türkiye’deki ve AB’ye üye ülkeler-
deki yerel yönetimler arasında bilgi 

ve deneyim paylaşımını sağlayacak 
kalıcı köprüler kurmayı amaçlayan 
TWIN Projesi  “Teknik Destek” ve 
“Hibe” olmak üzere iki bileşenden 
oluşuyor.2

Teknik destek bileşeni kapsamın-
da;

⦁ yerel kapasitenin geliştirilmesi 
amacıyla “AB müktesebatı” ve “Şehir 
Eşleştirme” alanlarında eğitimler ve 
çalıştaylar düzenlenmesi;

⦁ AB müktesebatının yerelde uy-
gulanmasına yönelik değerlendirme 
çalışmalarının yapılması;

⦁ iyi uygulamaları gözlemlemek ve 
tecrübe paylaşımında bulunmak üzere 
AB üyesi ülkelere çalışma ziyaretleri-
nin düzenlenmesi;

⦁ şehir eşleştirme alanında çalış-
malar yürüten kurumların uzman per-
soneli için staj programının uygulan-
ması;

⦁ Türkiye’deki yerel yönetimlerin, 
AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler 
ile iletişim ve etkileşimini kolaylaştı-
racak, şehir eşleştirme/kardeş şehir 
uygulamalarına ve yeni iş birliklerine 
imkân sağlayabilecek bir şehir eşleştir-
me aracının oluşturulması;

⦁ Türkiye’de şehir eşleştirme uygu-
lamalarının daha etkin bir şekilde yü-
rütülmesine katkı sağlamak amacıyla 
bir Şehir Eşleştirme Yol Haritası hazır-
lanması;

⦁ proje sonuçlarının yaygınlaştırı-
lacağı bir uluslararası konferans orga-
nize edilmesi gibi faaliyetler yer alıyor. 

2018 yılında “Şehir Eşleştirme” 
ve “AB Müktesebatı” alanlarında her 
biri dört gün süren toplam dört adet 
kapasite geliştirme eğitimi düzenlendi. 
AB Müktesebatı alanında kapasite ge-
liştirme eğitimlerinde, AB müktesebatı 
fasılları hakkında genel bilgilendirme, 
katılım sürecinde yerel yönetimlerin 
AB müktesebatı fasıllarında uyumlaş-
tırma çalışmaları, önceki aday ülkele-
rin katılım öncesi deneyimlerinin pay-
laşılması, yerel yönetimlerin kapasite 
geliştirme ihtiyaçları ve vatandaşların 
konuya ilişkin farkındalığının artırıl-
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ması;  Şehir Eşleştirme alanında kapa-
site geliştirme eğitimlerinde ise şehir 
eşleştirmenin kurumsal çerçevesi, 
AB’ye katılım sürecine odaklanan şe-
hir eşleştirmesi, birbirinden öğrenme, 
şehir eşleştirmesine tematik yaklaşım, 
şehir eşleştirme için kapasite geliştir-
me, kilit paydaşların dâhil edilmesi ve 
sürdürülebilirlik gibi konular ele alın-
dı. 

Türkiye’de bugüne kadar şehir 
eşleştirme alanında birçok proje ger-
çekleştirildi. Bu projelerden edinilen 
başarılı sonuçlar ve tecrübelerin ar-
dından 6 Nisan 2018 tarihinde “Tür-
kiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir 
Eşleştirme Projesi’nin (TWIN)” uygu-
laması başlatıldı. TWIN projesi Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) altın-
da Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuri-
yeti tarafından finanse ediliyor. Dışiş-
leri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı 

projenin ana faydalanıcısı. Projenin üç 
kilit paydaşı Türkiye Belediyeler Birli-
ği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğü. Bu kurumlar ülkemizdeki 
şehir eşleştirme faaliyetlerinde temel 
rol oynayan başlıca kamu kurumları 
olma niteliğini taşıyor. 5 Nisan 2020 
tarihinde sona erecek projenin toplam 
bütçesi 4,5 milyon avro.

Program kapsamında 23 Ocak 
2019 tarihinde, hibe almaya hak ka-
zanan yerel yönetimlerin temsilcile-
ri, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uy-
gulama Genel Müdürü V. Bülent Öz-
can, Türkiye Belediyeler Birliği Genel 
Sekreteri V. Ahmet Kazan ve Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret 
ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başka-
nı Ataşe Giulio Gentile’nin katılımları 
ile gerçekleştirilen açılış etkinliği ve 

Şehir eşleştirme, özünde 
iki veya daha fazla kent 
arasında kurulabilecek 

her türlü ilişkiyi kapsayan 
geniş ve esnek bir kavram.  

DOSYA
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devamında hibe uygulama eğitiminde 
Ankara’da buluştu.

Türkiye-AB Diyaloğunda Yeni 
Aktörler Yerel Yönetimler

AB üyelik sürecinde yerel yöne-
timlerin üstleneceği rolün bilinciyle 
Türkiye’nin AB sürecindeki kazanımla-
rının ülkemizin geneline sirayet etme-
si ve 81 ilimiz için ortak bir kazanıma 
dönüştürülmesi hedefi, Avrupa Birliği 
Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan 
Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şe-
hir Eşleştirme Projesi (TWIN) ile AB 
üyelik sürecimizde yerel aktörlerin 
daha aktif rol alması sağlanıyor.

 Kardeş Şehirler ve Uluslararası Belediye İşbirlikleri 
veBirliğimizin Rolü, Türkiye Belediyeler Birliği, İller 
ve Belediyeler Dergisi, Sayı:���, Yıl: �0��
  Proje hakkında detaylı bilgiye www.yereldeab.
org.tr/sehireslestirme adresinden ulaşılabilir. 

 �

 � 

Türkiye’nin 19 
farklı ilinden 

büyükşehir bele-
diyeleri, il beledi-
yeleri, ilçe beledi-
yeleri, valilikler ve 
kaymakamlıkların 
“faydalanıcısı” ol-
duğu 23 hibe pro-
jesi Almanya, Bul-
garistan, İspanya, 
İtalya, Letonya, 
Litvanya, Macaris-
tan, Polonya, Ro-
manya, Portekiz, 
Slovenya, Yunanis-
tan ve Türkiye’den eş-faydalanıcı kurum ve kuruluşların iş birliğiyle yürütü-
lüyor. Projeler çevre, enerji, iklim değişikliğiyle mücadele, akıllı ve afetlere 
karşı dirençli şehirler, geri dönüşüm, sürdürülebilir turizm, gençlik ve spor, 

kültür, göç yönetimi ve kırsal kalkınma temalarında uygulanıyor.

http://org.tr/sehireslestirme
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