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Vilayetler Birliğinin 
hedefleri nelerdir? 
Birliğin gelecekte daha 
etkili ve verimli hizmet 
vermesi konusunda 
görüş ve düşünceleriniz 
nelerdir?
51 İl Özel İdaremize ilaveten son 
olarak 30 büyükşehrimizde bulu-
nan Yatırım İzleme ve Koordinasyon 
Başkanlıklarının da bünyemize katıl-
masıyla Birliğimizin yerelde temsil 
gücü artmış ve faaliyet alanı geniş-

lemiştir. Birliğimiz artan sorumlu-
luğunun bilincinde ve üyelerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda, önümüz-
deki dönemde mahalli idareler ala-
nında üyelerimize ve ülkemize daha 
fazla alanda daha iyi hizmette bu-
lunmaya devam edecektir.

Diğer yandan Birliğimiz, bünyesinde 
bulunan otelleri, kar amacı gütme-
den ve kamusal sorumluluk anlayışı 
içinde mensuplarımız, kamu per-
soneli ve halkımız için işletmeye 
devam edecektir. Misafirlerine pi-
yasadan daha uygun fiyatlarla yük-
sek kalitede hizmet sunan otelleri-

miz birer marka haline gelmişlerdir. 
Amacımız bu yükselişi sürdürülebilir 
ve kalıcı kılmaktır.

Birliğimiz; eğitime, kültürel mira-
sın korunmasına, gençliğe ve öğ-
rencilere verdiği desteği artırarak 
sürdürmeyi, üyelerimizin vatandaş 
odaklı hizmet anlayışına daha fazla 
katkı sağlayabilmek amacıyla uzak-
tan eğitim ve hizmetiçi eğitim hiz-
metlerini genişletmeyi, ayrıca dört 
büyük şehrimizde verilen otel hiz-
metini yıllar itibariyle ihtiyaç duyu-
lan diğer illerde de yaygınlaştırmayı 
hedeflemektedir. 

Şehir Eşleştirme Projesi
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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.

Bu proje Avrupa B rl ğ ve Türk ye Cumhur yet
tarafında a kted r.

Bütçe tahsis 
edin

Ortaklık 
sözleşmesine 
özen gösterin

Yeni 
projeler 
geliştirin



ÖZEL DOSYA

106

“Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında 
Şehir Eşleştirme” Projesi, Katılım 
Öncesi Mali Yardım Aracı-II (IPA II) 
altında Avrupa Birliği (AB) ve Türki-
ye Cumhuriyeti tarafından finanse 
edilmektedir.

6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleş-
tirilen açılış toplantısı ile başlayan 
projenin 24 aylık uygulama süresi-
nin ardından 5 Nisan 2020 tarihinde 
sona ermesi öngörülmektedir.

Projenin ana faydalanıcısı olan Dışiş-
leri Bakanlığı, AB Başkanlığı Avrupa 
Birliği’nin katılım öncesi mali yardım-
larını düzenleyen Ulusal IPA Koordi-
natörü’dür. Proje’nin üç kilit paydaşı; 

• Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), 

• Vilayetler Birliği (VB) ve 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ye-
rel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

olarak belirlenmiştir. Bu kurumlar 
ülkemizdeki şehir eşleştirme faali-
yetlerinde temel rol oynayan baş-
lıca kamu kurumları olma niteliğini 
taşımaktadır. 

Projenin Sözleşme Makamı Merkezî 
Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir. Pro-
je kapsamındaki Teknik Destek WYG 
Türkiye liderliğinde WYG Internatio-
nal BV, Project Group ve VNG Inter-
national ile birlikte verilmektedir.

Amaç

Türkiye ve AB üyesi ülkelerin yerel 
yönetimleri arasında bilgi ve dene-

yim paylaşımı için sürdürülebilir ya-
pılar oluşturmaktır.

Hedef Gruplar

Ana faydalanıcı (AB Başkanlığı) ve 
kilit paydaşlar (T.Belediyeler Birliği, 
Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı-Yerel Yönetimler Genel 
Müdürlüğü) ile Türkiye’deki yerel 
yönetimler ve hibe faydalanıcısı 
kurumlar (Türkiye’den ve AB üyesi 
ülkeler yerel yönetimler) olarak be-
lirlenmiştir.

Proje hakkında daha detaylı bilgi 
http://www.yereldeab.org.tr/sehi-
reslestirme/twin.aspx ve www.ab.
gov.tr adreslerinden edinilebilir.

Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında

Şehir Eşleştirme Projesi
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İl özel idarelerinin ve 
belediyelerin AB’ye tam 
üyelikle ilgili kapasiteleri 

güçlendirilecek

Şehir eşleştirmelerinin nicelik  ve 
nitelikleri iyileştirecek  

sivil toplum kuruluşlarının yerel 
düzeyde katılımlarını artıracak 

faaliyetler düzenlenecek

Yerel Yönetimler Gen. Müd., 
Vilayetler Birliği ve 

Belediyeler Birliği’nin şehir 
eşleştirme kapasiteleri 

güçlendirilecek
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İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan yürütülen 3.000.000 Avro bütçeli projenin amacı; 
merkezi ve yerel düzeyde sivil toplum ile iletişim ve iş-
birliğine yönelik olarak kilit rol oynayan kamu kurumla-
rının kapasitelerini güçlendirmektir. 

Vilayetler Birliği’nin yönlendirme komitesi üyesi olarak 
yer aldığı proje Temmuz 2017 tarihinde başlamış olup, 
teknik yardım ekibi tarafından eğitim ihtiyaç analizi 
yapılacak, yönlendirme komitesi tarafından projenin 
uygulanacağı pilot iller belirlenecek ve kapasite geliş-
tirme eğitimleri düzenlenecektir.

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Vilayetler Birliği, 
T.Belediyeler Birliği ve Sayıştay Başkanlığı’nın paydaş 
olduğu projenin amacı; Mahalli idarelerde kamu mali 
yönetimi ve kontrol sistemlerinin, uluslararası stan-
dartlarla uyumlu bir biçimde güçlendirilmesi için bir 
ihtiyaç analizi ve aksiyon dokümanının hazırlanmasıdır. 

Mayıs 2017 tarihinde başlayan 290.000 Avro bütçeli 
proje kapsamında, hazırlanacak aksiyon dokümanına 
temel teşkil etmek üzere belediyeler ve il özel idare-
lerine yerinde ziyaretler yapılacak ve çalıştaylar düzen-
lenecektir.

Türkiye ve Avrupa Birliği 
Arasında
Kamu STK İşbirliği 
Projesi

Mahalli İdarelerde 
Mali Yönetim ve 
Kontrol Sistemi 
Projesi
















