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Merkezi Ankara’da bulunan Birliğimiz 
1985 yılında 67 İl Özel İdaresinin 
birleşmesiyle “Vilayetler Hizmet 

Birliği” adıyla kurulmuştur. Daha sonra il sta-
tüsünü kazanan diğer illerimiz de Birliğimizin 
üyesi olmuş ve üye sayımız 81’e yükselmiştir. 

Birliğimiz 11.06.2005 tarihinde yürürlüğe gi-
ren 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanu-
nu ile tüm özel idareleri temsil eden ülke dü-
zeyinde tek birlik olma hakkını kazanmıştır.

Bununla birlikte, 6360 sayılı On Dört İlde 
Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Ku-
rulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanunun yürürlüğe girmesiyle 30 büyükşeh-
rimizdeki il özel idaresinin tüzel kişiliğinin 
2014 yılında lağvedilmesi nedeniyle üye sa-
yısı 81’den 51 ile düşmüştür. 

Birlikten 
Gelen Güç

Vilayetler Birliği hangi amaçla  
ve ne zaman kurulmuştur?  

Hangi tarihi aşamalardan 
geçerek günümüzdeki yapısına 

kavuşmuştur?
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Bu arada 26.12.2017 tarihli Bakan 
oluru ile yapılan Tüzük değişikliğin-
de Birliğimizin adı “Vilayetler Birliği” 
olarak değiştirilmiştir. 

Son olarak, 18.10.2018 tarih ve 
7144 sayılı Kanunla 5355 sayılı Ka-
nunun 20 nci maddesinde yapılan 
değişiklikle Yatırım İzleme ve Koor-
dinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) 
da üye olmasıyla Birliğimizin üye sa-
yısı tekrar 81’e yükselmiş, Birliğimiz 
yeniden bütün illerimizi temsil eder 
konuma gelmiştir. 

Ana Tüzüğümüzde Birliğimize veri-
len görevler şöyle sıralanmıştır:

• İl özel idareleri ile yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlıklarına 
rehberlik etmek,

• İl özel idareleri ile yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlıkları-
nın menfaatlerini korumak ve 
gelişmelerine yardımcı olmak, 

• İl özel idareleri ile yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlıkları 
arasında yardımlaşma ve işbir-

liğini, teknik ve idari deneyim 
bilgi değişimini teşvik etmek,

• İyi uygulama örneklerinin yay-
gınlaşmasına yardım etmek, 

• İl özel idareleri ile yatırım izle-
me ve koordinasyon başkanlık-
larının seçilmiş ve atanmış her 
kademedeki personel ve görev-
lileri için mesleki ve beceri eği-
timleri düzenlemek,

• Yerel yönetimler ve yatırım izle-
me ve koordinasyon başkanlık-

Vilayetler Birliğini 
Tanıyalım
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ları ile ilgili kanun hazırlıklarında 
görüş bildirmek,

• İl özel idareleri ile yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlıkları-
nın bilişim ve teknoloji uygu-
lamalarının gelişmesine teknik 
destek sağlamak,

• Dünyada yerel yönetim konu-
sundaki gelişmeleri izlemek; il 
özel idareleri ile yatırım izleme 
ve koordinasyon başkanlıklarını 
ilgilendiren konularda araştırma 
– geliştirme, konferans, semi-
ner, panel, yuvarlak masa top-
lantısı, teknik ve meslekî gezi ve 
benzeri faaliyetlerde bulunmak, 

• Yerel yönetimler ve yatırım izle-
me ve koordinasyon başkanlık-
larının faaliyet alanlarıyla ilgili 
kitap, dergi, bülten ve benzeri 
basılı materyal yayımlamak ve 
yayımlatmak,

• Kanunda öngörülen hizmetleri 
gerçekleştirmek amacıyla; yerel 
yönetim ve yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıklarının 
faaliyet alanlarında görev ve 
hizmet yürüten kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları ve sivil toplum kuruluş-

ları ile işbirliği yapmak ve ortak 
hizmet projeleri yürütmek,

• Yerel yönetim alanında faaliyet-
te bulunan uluslararası kuruluş-
lar ve yabancı ülke yerel yönetim 
birlikleri, dernekleri ve benzeri 
kuruluşları ile işbirliği yapmak, 
ortak projeler yürütmek, ge-
rektiğinde bu tür kuruluşlara 
üye olmak, buralarda mahalli 
idarelerin menfaatlerinin ko-
runması ve geliştirilmesine yar-
dımcı olmak, birlik üyelerinin bu 
kuruluşlarla ve diğer ülke yerel 
yönetimleri ile ilişkilerine gerek-
tiğinde aracılık etmek,

Kocaeli Öğrenci Yurdu Amasya Öğrenci Yurdu

Gümüşhacıköy Öğrenci Yurdu Mardin Nusaybin Okul
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• Avrupa Birliği sürecinde ülkemi-
zin yerel yönetimler konusunda 
yapması gereken işler ve hazırlık-
lara katkı sağlamak, birlik üyeleri-
nin Avrupa Birliğinin hibe, teknik 
yardım, eşleştirme ve benzeri 
program ve imkânlardan yarar-
lanmalarına yardımcı olmak, 

• Ekonomik, turistik, kültürel, 
sportif, eğitim ve sosyal amaç-
lı tesisler yapmak, yaptırmak, 
işlettirmek, işletmeler ve şir-
ketler kurmak ve bu konuda 
da gerektiğinde merkezi idare 
ile işbirliği yapmak. Kamuya 
ait kültür varlıklarını korumak 

amacıyla tarihi eser konumun-
daki binaların restorasyon çalış-
malarına destek olmak. Ayrıca 
vakıf kurmak ve mevcut vakıfla-
ra ortak olmak,

• İllerde “eğitim ve moral amaç-
lı” vilayetler evi adıyla tesisler 
kurmak, taşınır ve taşınmaz mal 

Anaokulu

Ahlat Gençlik Merkezi
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edinmek, kiraya vermek, kirala-
mak, ortaklaşa kullanmak,

• İlk ve orta öğretim kurumlarında 
öğrenim gören öğrenciler için 
okullar ve yurtlar yapmak, yaptır-
mak; yapımı tamamlanan yurtla-
rı kiralamak, işletmek, işlettirmek 
veya ortaklaşa kullanmak, 

• Sağlık konuları ile ilgili tesisler 
açılmasını sağlamak ve bu ko-
nularda merkezi idare ile işbirliği 
yapmak,

• İlgili mevzuat ve bu tüzük hü-
kümlerine uygun olarak il özel 
idareleri ile yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıklarının 
gelişmesine katkı sağlayacak her 
türlü faaliyet ve girişimde bu-
lunmaktır.

Vilayetler Birliğinin  
genel olarak  
vizyon ve misyonu 
hakkında  
bilgi verebilir misiniz?
Birliğimizin vizyonu; “Vatandaş 
odaklı ve vatandaş memnuniyetini 
ön plana çıkartan, bütün üyeleri ile 
birlikte işbirliği içinde çalışarak kü-
resel düşünüp yerele uygun hareket 
edebilen bir Birlik olmak”tır. 

Vizyonumuz ise; “Küresel, ülkesel 
ve bölgesel gelişmeleri esas alarak 
il özel idareleri ile yatırım izleme ve 
koordinasyon başkanlıklarının hiz-
met kalitesini artırmak, hak ve men-
faatlerini korumak ve paydaş odaklı 
faaliyetler yürütmek”tir. 

Birlik olarak vizyonumuzu ve misyo-
numuzu gerçekleştirecek doğrultu-
da faaliyetlerde bulunmaya devam 
etmekteyiz.

Vilayetler Birliği nasıl bir 
organizasyon yapısı ve 
insan kaynağı ile hizmet 
vermektedir?
Birlik Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı olarak tarafımdan 
yürütülmektedir. Birlik meclisimiz, 
üye illerin Valileri ile il özel idaresi 
bulunan illerde il genel meclisle-
rinin kendi üyeleri arasından gizli 
oyla seçecekleri birer üyeden teşek-
kül etmektedir. Birlik encümenimiz 
ise, birlik başkanı ile meclisin kendi 
üyeleri arasından 1 yıl için seçeceği 

Ahlat Gençlik Merkezi
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3 vali ve 3 il genel meclis üyesi ol-
mak üzere 7 asıl üyeden oluşmakta-
dır. Encümen seçimleri, dönem başı 
toplantısı olan Mayıs ayında yapılır.

Birliğimizin Genel Sekreterliği göre-
vi İçişleri Bakanlığı Daire Başkanımız 
tarafından yürütülmektedir.

Birliğimizin teşkilatı; Yazı İşleri Mü-
dürlüğü, Mali Hizmetler Müdür-
lüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim 
Müdürlüğü, Strateji Geliştirme 
Müdürlüğü ile Hukuk Bürosu’ndan 
oluşmaktadır. 

İnsan kaynakları olarak karma bir 
yapı mevcut olup, Birliğimizin iş ve 
işlemleri 15 kadrolu personel tara-
fından yürütülmektedir. Ayrıca hiz-
met satınalma yoluyla güvenlik, veri 
giriş ve temizlik hizmetlerinde 18 
personel görev yapmaktadır. 

Vilayetler Birliği hangi 
alanda ve hangi tesisler 
ile hizmet vermektedir?
Ana tüzüğümüzde yer alan “eğitim 
ve moral amaçlı tesisler kurmak” 
hükmü uyarınca Birliğimizin iştiraki 
olarak 1986 yılında “Vilayetler Tu-
rizm ve Tic. A.Ş” şirketi kurulmuştur. 
Ticaret Kanununa göre faaliyet gös-
teren şirketimiz tek ortaklı olup, his-
selerinin tamamı Birliğimize aittir.

Şirket bünyesinde;

• VE Hotels Gölbaşı (Vilayetler Evi 
Gölbaşı), 

• VE Hotels Boğaziçi (Vilayetler Evi 
Boğaziçi), 

• VE Hotels Karşıyaka (Vilayetler 
Evi Karşıyaka), 

• VE Hotels Anıttepe (Vilayetler 
Evi Anıttepe) ve 

• VE Hotels Ayvalık (Vilayetler Evi 
Ayvalık) 

isimli otellerimiz faaliyet göster-
mektedir. Otellerimiz mensupları-
mızın yanı sıra bütün kamu perso-
neline ve halkımıza da açıktır.

VE Hotels Gölbaşı 50 oda, havuzba-
şı ve 5 salonu ile konaklama, toplan-
tı, toplu yemek, alacart, düğün, ni-
şan vb. organizasyonlara ev sahipliği 
yapmaktadır.

Ankara’da şehir merkezindeki oteli-
miz VE Hotels Anıttepe ise 49 oda 
ile sadece konaklama hizmeti ver-
meye devam etmektedir.

İstanbul Tarabya’da deniz kenarında 
bulunan VE Hotels Boğaziçi, 41 oda 
ve 2 salonu ile konaklama, toplantı, 
toplu yemek, alacart, düğün, nişan 
vb. organizasyonlar için ev sahipliği 
yapmaktadır.

İzmir’deki otelimiz VE Hotels Karşı-
yaka halihazırda tadilatta olup, Mart 
2019’da yeni haliyle 38 oda, 3 salon 
ve köşk bahçesiyle toplantı, toplu 
yemek, alacart, düğün, nişan vb. or-
ganizasyonlar için hizmete girecektir.

Mensuplarımızın, diğer kamu per-
sonelinin ve halkımızın tatil ihtiya-
cını karşılamak amacıyla yaz kampı 
olarak hizmet veren VE Hotels Av-
yalık da şu an tadilattadır. Ağustos 
2019’da tekrar hizmete girdiğinde 
184 oda kapasitesine sahip olacak 
ve toplantı, toplu yemek, alacart, 
düğün, nişan vb. organizasyonlar 
için hizmet verebilecektir. 

Son yıllarda otellerimiz yeniden ya-
pılandırılmış ve yeni yönetim anlayı-
şıyla zarar eden işletmeler olmaktan 
çıkarılmış, kar eden işletmeler hali-
ne gelmiştir. Artan hizmet kalitesi ve 
yenileme çalışmaları sayesinde bü-
tün otellerimiz yüksek kalite, eko-
nomik ücretlendirme politikasıyla 
bulundukları bölgelerin önde gelen 
işletmeleri haline gelmişlerdir. 

Nitekim son üç yılda otellerimizde 
toplam 293.000’in üzerinde kişi ko-
naklamıştır. Ayrıca otellerimiz 1.346 
çiftin yuva kurmalarına ev sahipliği 
yapmış ve bu düğün törenlerine 
300.000’den fazla davetli katılmıştır. 

Çanakkale Gençlik ve Kültür Merkezi



ÖZEL DOSYA

88

“Yüksek Kalite Ekonomik Fiyat”
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“Yüksek Kalite Ekonomik Fiyat”
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Vilayetler Birliğinin 
son 3 yılda yürüttüğü 
faaliyetler nelerdir? Bu 
faaliyetler Birliğin etkin 
ve verimli çalıştığının 
bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir mi? 
Birliğimiz kurulduğundan bu yana 
görev bilinci içinde birçok farklı 
alanda faaliyet gösteren bir birlik 
olarak varlığını sürdürmüştür. Baş-
lıca hizmetlerimizi saymak gere-
kirse; 

• Eğitime destek olmak amacıyla, 
“Vilayetler Birliği Anaokulu” is-
miyle Birliğimizce 81 ilimizde 87 
anaokulu yapılmıştır.

• Öğrencilerin konaklama ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla “Vila-
yetler Birliği Öğrenci Yurdu” is-
miyle 81 ilimizde öğrenci yurdu 
yapılmıştır.

• Van depreminden sonra depre-
min yaralarını sarmak amacıyla 
Birliğimiz tarafından 24 derslikli 
ilköğretim okulu yaptırılmıştır. 

• Ayrıca muhtelif illerimizde “Vi-
layetler Birliği İlkokulu” adıyla 
okullar yaptırılmıştır.

• Ülkemizin kültürel mirasının 
korunmasına destek olmak 
amacıyla, Birliğimiz tarafından 
muhtelif illerimizdeki konak, ha-
mam, cami, kilise, şehitlik, halk 
eğitim merkezi, müze vb. 17 ya-
pının restorasyonu yapılmış, bu 
yapılar kültürel mirasımıza yeni-
den kazandırılmış, kazandırılma-
ya devam etmektedir

• Muhtelif illerimizde kültür mer-
kezleri yapılmış, yapılmaya de-
vam etmektedir.

• Birliğimiz tarafından yaptırılmış 
bulunan 144 oda ve 510 öğrenci 
kapasiteli 3 yurt ve 1 hizmet bi-

nası, yükseköğrenim öğrencile-
rinin barınmasına destek olmak 
amacıyla, imzalanan protokolle 
YURTKUR’a devredilmiştir. Bu 
protokole istinaden 175 öğ-
renci kontenjanı alınmıştır. Her 
öğrenim yılı başında Birliğimiz 
mensuplarının öğrencileri bu 
kontenjan dahilinde yurda yer-
leştirilmektedir.

• Ana tüzüğün Birliğimize ver-
diği önemli görevlerden biri 
de hizmetiçi eğitimdir. İl özel 
idarelerimiz ve Yatırım İzleme 
ve Koordinasyon Başkanlıkları-
mızın kurumsal kapasitelerinin 
gelişmesine katkıda bulunmak 
amacıyla Birliğimiz bünyesinde 
sürekli eğitim merkezi (VİBEM) 
kurulmuştur. VİBEM tarafından 
bugüne kadar gerçekleştirilen 
87 eğitim seminerine 4.650 
mülki idare amiri, il özel ida-
resi ve Yatırım İzleme ve Koor-
dinasyon Başkanlığı personeli 
ile il genel meclisi üyesi katıl-
mıştır. Başlıca eğitim konuları; 
imar-bayındırlık, işyeri ruhsat-
ları, denetim, mali hizmetler, 
plan-bütçe, çevre, sağlık, insan 
kaynakları, AB programları, 
kamu ihale mevzuatı, köprü ve 
yol yapımı gibi teknik konular-
dır. Teknik konuların yanı sıra 
kişisel gelişim ve protokol ku-
ralları konularında da eğitimler 
düzenlenmiştir.

• Ayrıca illerimizdeki başarılı iyi 
uygulama örneklerinin bütün 
illerimizle paylaşılmasına Birli-
ğimiz aracılık ederek, teknik in-
celeme ziyaretleri düzenlemeye 
başlamıştır.

• Eğitim faaliyetlerimizin en yeni 
halkası uzaktan eğitimlerimiz 
başlamıştır. İçişleri Bakanlığımız 
bünyesinde kurulmuş bulunan 
uzaktan eğitim sistemi kullanıl-
mak suretiyle, ek bir mali külfe-
te gerek kalmaksızın, Birliğimiz 

tarafından uzaktan eğitim prog-
ramlarına başlanmıştır.

• Birliğimiz AB fonlarından il özel 
idarelerimizin faydalanmasına 
da aracılık etmektedir. 4.5 Mil-
yon Avro bütçeli “Türkiye-AB 
Şehir Eşleştirme Projesi”nde 
Birliğimiz eş-faydalanıcı ku-
rum olarak yer almakta, proje 
kapsamında düzenlenen hibe 
çağrılarına, eğitim, çalıştay ve 
inceleme ziyareti gibi etkinlik-
lere il özel idarelerimiz de ka-
tılmaktadır.

• Birliğimizin yer aldığı “Ka-
mu-STK İşbirliği Projesi” ve 
“Mahalli İdarelerde Mali Yöne-
tim ve Kontrol Sistemi Projesi” 
halen devam eden, “İl Özel İda-
releri AB’ye Hazırlanıyor Proje-
si” ve “Valiliklerde AB İşleri İçin 
Kapasite Oluşturulması Projesi 
(VABPRO)” ise tamamlanmış di-
ğer projelerdir.

• Diğer yandan, Avrupa Konseyi 
bünyesindeki Yerel ve Bölge-
sel Yönetimler Kongresi (YBYK) 
mahalli idarelerimizin uluslara-
rası platformlarda temsil edil-
mesinin önemli mecralarından 
biridir. Kongrede ülkemiz bele-
diye ve il genel meclisi temsil-
cilerinden oluşan 36 kişilik milli 
heyetimiz tarafından temsil 
edilmektedir. Milli heyetin sek-
retarya hizmetlerini Birliğimiz 
ve T. Belediyeler Birliği müşte-
reken yürütmekte; sekretarya 
genel kurul ve komite toplan-
tıları öncesinde gündem doğ-
rultusunda milli heyet üyeleri-
ne bilgi ve belge hazırlamakta, 
kongre çalışmalarında üyelere 
destek vermektedir. 

Görüleceği üzere, yıllar içinde Birli-
ğimiz birbirinden çok farklı alanlar-
da üzerine düşen görevleri yerine 
getirmiş ve yerine getirmeye devam 
etmektedir.
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Restorasyonlar

Afyon - Sinan Paşa Afyon - Sinan Paşa

Akçakoca Konak Eski Hali Akçakoca Konak Yeni Hali

Germiyan Beylik Konağı Germiyan Beylik Konağı
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Restorasyonlar

Kars Muradiye Hamamı Kars Muradiye Hamamı

Kilis Canpolat Konak Kilis Canpolat Konak

Kütahya Büyükaslıhanlar Şehitliği Rize Kız Kalesi
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Avrupa Konseyi  YBYK
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V i bem Eğitimler
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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
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“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
















