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Programın Amacı

Programın genel hedefi; Türkiye’de yerel yönetişimin gelişmesini
desteklemektir.
Özel amacı ise;
Amaç 1:Türkiye Belediyeler Birliğinin kapasitesini geliştirmek
Sonuç 1.A: TBB’nin organizasyonel ve kurumsal kapasitesini geliştirmek,
(planlama, insan kaynakları yönetimi, danışmanlık hizmetleri, komite
yapıları ve kurum-içi iletişim konularında)
Sonuç 1.B: TBB’nin ulusal karar alma süreçlerinde belediyelerin hak ve
menfaatleri koruma kapasitesini geliştirmek
Sonuç 1.C: TBB’nin Avrupa Birliği entegrasyon hazırlıklarında kapasitesini
geliştirmek
Amaç 2:Belediyelerin hizmet verme kapasitesini geliştirmek
Sonuç 2.A: TBB’nin öncelik alanlarına ilişkin olarak belediye ortaklıkları
geliştirmek
Sonuç 2.B: Pilot belediyelerde vatandaş katılımı, toplumsal cinsiyet
eşitliği, kurumsal gelişme, hizmet sunumu ve planlama konularında
kapasite geliştirmek

Ortaklar

İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR)

Hedef Gruplar

Belediye Ortaklıklarında gönüllü olarak yer almak isteyen en az 15 Türk ve
5 İsveçli belediye
Türk Belediyelerinde kapasite geliştirme amaçlı çalışmalar kapsamında
oluşturulacak kriterler doğrultusunda pilot belediyeler belirlenecektir.

Ana Faaliyetler

Sonuç 1.A: TBB’nin organizasyonel ve kurumsal kapasitesini geliştirmek,
(planlama, insan kaynakları yönetimi, danışmanlık hizmetleri, komite
yapıları ve kurum-içi iletişim konularında)
•
•
•

TBB personeline yönelik Komisyon/Komite yapısı konulu çalışma
ziyareti
TBB Komisyon/Komite yapısına ve sürecine ilişkin teknik destek
verilmesi; Komisyon/Komite eğitimi verilmesi
TBB İletişim Birimine eğitim ve danışmanlık verilmesi, staj olanağı

•
•
•
•
•
•

TBB stratejik planına ilişkin uzman ve deneyim paylaşılması
Planlama sürecinde iç-iletişim kapasitesinin geliştirilmesine destek
verilmesi
TBB insan kaynakları politikasının geliştirilmesine destek verilmesi
TBB Eğitim Müdürlüğüne eğitim desteği verilmesi
TBB seçilmiş üyelerine yönelik eğitim programları
TBB ile bölgesel belediye birlikleri ve kalkınma ajansları işbirliğinin
oluşturulması konusunda çalıştay ve teknik destek verilmesi

Sonuç 1.B: TBB’nin ulusal karar alma süreçlerinde belediyelerin hak ve
menfaatleri koruma kapasitesini geliştirmek
•
•
•
•
•
•

TBB üye anketinin oluşturulmasına destek verilmesi
TBB lobi faaliyetlerinin yürütülmesine destek olunması, Polonya
çalışma ziyareti düzenlenmesi
TBB ilgili müdürlüklerine komisyon çalışmaları konusunda destek
verilmesi
TBB ve SALAR uzmanlarının “belediye istatistikleri raporlanması”
konusunda bilgi paylaşımı, eğitim programı düzenlenmesi
TBB lobi modelinin geliştirilmesi
TBB üye hizmetleri politikasının geliştirilmesi

Sonuç 1.C: TBB’nin Avrupa Birliği entegrasyon hazırlıklarında kapasitesini
geliştirmek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yerel Yönetimlere yönelik AB Fonlarına ilişkin mevcut durum analizi
yapılması
TBB Avrupa Birliği çalışma grubu oluşturulması
TBB Avrupa Birliği çalışma grubuna teknik destek verilmesi
Avrupa Birliği temalı konferans düzenlenmesi
TBB’nin belediyelerin AB sürecine hazırlanmasına destek olacak bir
yapıya ulaşmasına destek verilmesi
Brüksel çalışma ziyareti düzenlenmesi
SALAR’ın Brüksel ofisinde staj olanağı sağlanması
AB fonlarından yararlanma konusunda eğitim programları
düzenlenmesi
İsveç belediyelerinin AB uyumu sürecinin Türk belediyeleriyle
paylaşımı amacıyla pilot eşleştirmeler yapılması

Sonuç 2.A: TBB’nin öncelik alanlarına ilişkin olarak belediye ortaklıkları
geliştirmek
•
•

Türk – İsveç Belediye Ortaklıkları Rehberinin hazırlanması (tematik
alanların tespiti, programın amacı, raporlama formatı, bütçe, matris)
Ortaklıklarsa yer almak isteyen Türk ve İsveçli belediyelerin tespiti

•
•
•

Pilot belediyelerde proje hazırlama ve uygulama konusunda eğitim
programları verilmesi
Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi
Proje sonuçlarının diğer belediyelerle paylaşılması

Sonuç 2.B: Pilot belediyelerde vatandaş katılımı, toplumsal cinsiyet
eşitliği, kurumsal gelişme, hizmet sunumu ve planlama konularında
kapasite geliştirmek
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kent Planlama eğitim programının geliştirilmesi
“Arena Building” eğitim programının geliştirilmesi
Katı Atık Yönetimi eğitim programının geliştirilmesi
Pilot belediyelerde organizasyonel değerlendirmenin yapılması
Dezavantajlı gruplara belediye hizmetlerinin verilmesi konusunda
eğitim programlarının geliştirilmesi
Katılımcı Yöntemler Elkitabının hazırlanması
Katılımcı Yöntemler konusunda eğitim
programları ve
yönlendirmelerin uygulanması
Katılımcı Bütçeleme iletişimağı oluşturulması
Eğitim programları ve teknik desteğin değerlendirilmesi ve
sonuçlarının paylaşılması

