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BELEDiYELERiN iŞ BiRLiKLERi

Dr. KEMAL KAYA*

1ÖZET

Belediyeler arasındaki iş birlikleri, Belediye 
Birlikleri faaliyetleri, proje ortaklıkları, eşleştirme, 
kardeş şehir, olarak bilinmektedir. Bunlar; Türki-
ye Belediyeler Birliği(TBB), Marmara Belediyeler 
Birliği(MBB), Sağlıklı Kentler Birliği(SKB), vb. Ulus-
lararası ağlar; Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetim-
ler(UCLG), Eurocities, vb. şeklindeki platformlar, 
çalışma ziyaretleri, sınır ötesi iş birlikleri (aynı sınırı 
paylaşan ülke belediyeleri arasında ortak bir so-
runu çözmeye yönelik düzenlemeler-Eurogios), 
belli bir sorunu çözmek üzere proje bazında ortak 
proje çalışmaları şeklinde açıklanabilir.

Bu iş birlikleri sayesinde belediyeler, karşılaş-
tıkları sorunların çözümü ve kendilerini geliştirmek 
amacıyla, genellikle kendi ölçeklerindeki başka 
şehirlerle ortak proje kapsamında farklı bilgilere 
ve deneyimlere ulaşmak üzere ortaklıklar kurmuş-
lardır. Ayrıca, AB ve başka fonlarından yararlan-
mak amacıyla birlik faaliyetlerinin önemli bir koşul 
olması, belediyelerin birlikler ve ağlar vasıtasıyla 
işbirlikleri kurmaları önem arz etmektedir.

Bu çalışma, kentlerin kurmuş oldukları işbirlikle-
rinin yapısı, boyutları, işbirliklerin  faydaları ve elde 
edilen katkıları değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Belediye, birlikler, iş birlikleri, 
kent diplomasisi, 
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SUMMARY

Cooperation between municipalities; Munici-
pal Unions activities are known as Project part-
nerships, twinning, sister cities. These; Union of 
Municipalities of Turkey(TBB), Union of Marmara 
Municipalities(MBB), Union of Healthy Cities(SKB), 
etc. international networks; United Cities and Lo-
cal Governments(UCLG), Eurocities, etc. It can be 
explained as platforms, study visits, cross-border 
cooperation (arrangements to solve a common 
problem between the municipalities sharing the 
same border - Eurogios), joint project studies on 
a project basis to solve a certain proble.

Thanks to these collaborations, municipalities 
have established partnerships with other cities 
of their own scale to reach different information 
and experiences, generally within the scope of 
joint projects, in order to solve the problems they 
face and improve themselves. In addition, it is 
important that union activities are an important 
condition in order to benefit from EU and other 
funds, and that municipalities establish coope-
ration through unions and networks.

This study aims to evaluate the structure, di-
mensions, benefits and contributions of coope-
rations established by cities.

Keywords: Municipality, unions, collaborati-
ons, city diplomacy.
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GİRİŞ

Belediyeler, ilgili mevzuat çerçevesinde 
ve coğrafi sınırları içerisinde etkinlikte 
bulunurlar. Bununla birlikte, belediyeler, 
kurumsal yetersizliklerin telafisi amacıyla  ve 
küreselleşmenin getirdiği sonuçlar doğrultusunda, 
ulusal ve uluslararası iş birlikleri, uzmanlaşma 
ve teknolojinin gelişmesi ile yeniden yapılanma 
sürecine girmişlerdir.2 Bu anlamda belediyeler 
yerel hizmetlerin karşılanmasında yaşamsal 
işlevler yerine getirirken, ulusların kalkınmasında 
da çok önemi roller oynamaktadırlar.3

İşbirlikleri ülke içindeki başka belediyelerle, bazen 
de farklı ülkelerdeki belediyelerle ve sivil toplum 
örgütleriyle veya kamu kurum ve kuruluşlarının 
katkı ve ortaklıklarıyla gerçekleştirilmektedir. 
İşbirlikleri veya ortaklıklar, belediyelerin mevcut 
yapılarının geliştirilerek etkinleştirilmesine, bilgi ve 
deneyimlerin paylaşımına, kıt kaynakların etkin 
kullanımına, kaynaklarının geliştirilmesine katkıda 
bulunmaktadır.4

Kentler dünyanın  ilk ve kalıcı sabit yerleşimleri 
ve tartışmasız en eski diplomatik aktörleridir. Baş-
ka bir ifade ile, kentler ülkenin başka bölgelerinden 
farklı olarak öteki ülkelerin kentleri ile yoğun bağ-
lantı ve iletişim içerisindedirler. Bu durum, kentlerin 
kendi aralarında oluşturacakları uluslararası ilişkiler 
ile karşı karşıya oldukları ulusal zorlayıcı koşulların 
üstesinden gelme girişimlerine yol açmıştır5 

Bu zorlayıcı koşullar içinde, Belediyelerin ulu-
sal ve uluslararası iş birlikleri geliştirmeleri, ku-
rumsal kapasite geliştirme gereksiniminin karşı-
lanmasında önemli rol oynamaktadır. İş birlikleri 
deneyimleriyle, kentlerin iyi uygulama örneklerini 
öğrenmesi, paylaşması ve hayata geçirmesi ve 
böylece, kendi kapasitelerini artırmaları beklen-
mektedir. Aynı zamanda, ortak projeler ile beledi-
yelerin kaynaklarını daha verimli kullanmalarının 
sağlanabileceği beklenebilir.6 İş birlikleri ister aynı 
2 W. Michael Fenn, The Changing Role of the Municipal Sector, 

Canadian Tax Journal / Revue Fiscale Canadienne, 2000 Vol.50), 
No.1: 147-155.

3 Debra Mountford, Organising for local development: the role 
of local development agencies SUMMARY REPORT, Paris, OECD, 
2009, https://www.oecd.org/cfe/leed/44682618.pdf.

4 Özcan, Ümit, “Yerel Yönetimler Arasında Ortaklıklar ve Kardeş 
Şehir İlişkileri El Kitabı”, 2017, http://www.dapaturk.com/docs/
siyasi/Kardes_Sehir_El_Kitabi_Son_Hali.pdf, 

5  Nijman, Janne E. (2016) “Renaissance of the City as Global Ac-
tor: The Role of Foreign Policy and International Law Practices in 
the Construction of Cities as Global Actors”, Gunther Hellmann, 
Andreas Fahrmeir, Miloš Vec, (derl.) The Transformation of Foreign 
Policy: Drawing and Managing Boundaries from Antiquity to the 
Present, Oxford ve New York, Oxford University Press, 209-241.

6  TBB, (2010) “Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stra-
tejisi”.

ülke belediyeleri arasında, ister farklı ülke beledi-
yeleri veya kamu kurum ve kuruluşlarının katkı ve 
katılımları ile oluşturulmaktadır. Ortaklıklar, mev-
cut idari yapının geliştirilerek etkinleştirilmesine, 
bilgi ve deneyimlerin paylaşımına, kıt kaynakların 
etkin kullanım yeteneğinin geliştirilmesini olumlu 
etkilemektedir. Öteki bir ifade ile, güçlü idari ya-
pılar oluşturulması yoluyla, sürdürülebilir kentlerin 
gerçekleştirmesini kolaylaştırabilir.

Belediyeler arasındaki iş birlikleri; belediyelerin 
sorunları beraberce çözümlemek ve zaman 
içinde daha yakın ve dostane ilişkiler geliştirmek 
amacıyla ve ortaklaşa hareket etmek üzere 
bir araya gelmeleri anlamını taşır. 7 İşbirlikleri, 
terminolojide, partnerships, twinnings, sister cities, 
gibi değişik tanımlarla açıklanmıştır. Twinnings 
uygulamaları aynı zamanda en eski ve en bilinen iş 
birliği şekli olduğu için çoğu kez bu alandaki bütün 
iş birliklerinin üst kavramı gibi de kullanılmaktadır.8 
Belediyelerin bütün bu uluslararası ilişkileri ‘kent 
diplomasisi’ olarak da adlandırılmaktadır. Bu 
iş birliği şekilleri; belediye birlikleri faaliyetleri, 
proje ortaklıkları, eşleştirme, kardeş kent, 
olarak bilinmektedir. Bunlar; Türkiye Belediyeler 
Birliği(TBB), Marmara Belediyeler Birliği(MBB), 
Sağlıklı Kentler Birliği(SKB), vb. Uluslararası ağlar; 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler(UCLG), 
Eurocities, vb. şeklindeki platformlar, çalışma 
ziyaretleri, sınır ötesi iş birlikleri (aynı sınırı paylaşan 
ülke belediyeleri arasında belli bir sorunu çözmek 
üzere proje bazında ortak çalışmalar) yapılması 
şeklinde açıklanabilir.9

Bu bağlamda iş birliklerinin daha stratejik ve 
kurumsal bir temelde yürütülmesi belediyelerin 
kurumsal gelişimlerine olumlu katkıda 
bulunacaktır. Belediyelerin ulusal ve uluslararası 
iş birlikleriyle, kentlerdeki iyi uygulama örneklerini 
öğrenmesi, paylaşması ve kendi bünyesinde 
hayata geçirmesi ve böylelikle, kapasitelerini 
artırmaları beklenmektedir. Aynı zamanda, 
kurulacak iş birlikleriyle geliştirilecek yeni projeler 
ile belediyelerin kaynaklarını daha verimli 
kullanmalarının sağlanabileceği beklenebilir.10

Diğer yandan, kent yaşamının iyileştirilmesi, 
yerel yönetimlerin sosyo-ekonomik kalkınma-
ya katkılarının artırılması amacıyla yerel yöne-
tim anlayışında yeni yöntemlerin benimsenmesi 
7 Twinning for Tomorrow’s World, Practical Handbook, 2007.
8 Maathuis, Sander, Strenghtening Local Government through 

International Partnership, Netherlands: VNG International, 2007, s.7.
9  age, s.7-8.
10 TBB, “Türkiye’de Belediye İşbirliklerinin Geliştirilmesi Alt Stratejisi”, 

Mayıs 2010.
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ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla 
belediyelerin ulusal ve uluslararası sürdürülebilir iş 
birlikleri geliştirmelerinin mevzuat çerçevesinde 
daha kapsamlı  düzenlenmesi, bu ihtiyacın karşı-
lanmasında önemli rol oynaması beklenmektedir. 

Ulusal ve uluslararası alanda belediye iş 
birliklerinin geliştirilmesinde önemli rol oynayan 
belediye birliklerinin amacı, yerel yönetimler 
arasında ortak hizmetlerin yürütülmesi, üye 
yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesi, 
yerel yönetimlerin ulusal ve uluslararası kurumlar 
nezdinde hak ve çıkarlarının savunulması, ulusal 
ve uluslararası fon kaynaklarından etkili bir 
biçimde yararlanılmasıdır.11 Başka bir anlamda, 
birden fazla belediyenin ortak çıkarlarını korumak 
ve hizmetlerinde verimliliği artırmaktır. 

Türkiye’de kurulan yerel yönetim birlikleri, 5355 
sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’na göre ya-
pılanmışlardır. Kanun, yerel yönetim birliklerini, 
“Birden fazla mahalli idarenin yürütmekle görevli 
oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek 
üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişisi” 
şeklinde tanımlamıştır.

Ayrıca, Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler 
özerklik şartında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi-
ni “Ulusal Reform Tetikleyicisi” olduğunu belirtmiş ve 
sözleşme metninin 10. maddesinde yerel yönetimle-
rin, birlik kurma ve birliklere katılma hakkında yurtdışı 
ilişkilerini destekleyici mahiyette ilkeler belirlenmiştir. 

Buna göre:12

- Yerel makamlar yetkilerini kullanırken, ortak 
ilgi alanlarındaki görevlerini yerine getirebilmek 
amacıyla, başka yerel makamlarla iş birliği yapa-
bilecekler ve kanunlar çerçevesinde birlikler kura-
bileceklerdir.

- Her devlet, yerel makamların ortak çıkarları-
nın korunması, geliştirilmesi için birliklere üye olma 
ve uluslararası yerel makamlar birliklerine katılma 
hakkını tanıyacaktır.

- Yerel makamlar, kanunlarla muhtemelen ön-
görülen şartlar dâhilinde, başka devletlerin yerel 
makamlarıyla iş birliği yapabilirler.

Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın 9. Maddesinde ise, yerel makamların 
11 Çiçek, Niyazi ve Recep Bozlağan. Yerel Yönetim Birliklerinde 

Belge Yönetimi Programı: Marmara ve Boğazları Belediyeler 
Birliği Örneği. Akademik İncelemeler, Cilt.3 Sayı.2, 2008.

12 Acar,  Alpcan “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Türkiye’ye 
Yansımaları”, BEÜ SBE Derg. 2019; 8(1), 277-293

mali kaynakları ele alınmış ve bu maddenin 7. 
paragrafında “Mümkün olduğu ölçüde, yerel 
makamlara yapılan hibeler belli projelerin 
finansmanına tahsis edilme koşulu taşımayacaktır 
ve hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki 
alanları içinde kendi politikalarına ilişkin olarak 
takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel 
getirmeyecektir” denilerek yerel yönetimlere mali 
kaynakların kullanımı konusunda destek olmuştur.13

Öte yandan yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
ve bu amaçla takip edilmesi gereken politikalar 
oluşturulması üzerine faaliyet gösteren bir meclis 
olan Avrupa Konseyi, Avrupa Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi, bu amaca yönelik politika 
belgeleri arasında yer alan Avrupa Kentsel Şartı 
ile kentlerde daha kaliteli, sağlıklı, katılımcı bir yapı 
oluşturmak üzere, Avrupa Kentli Hakları Bildirgesi 18. 
Maddesinde, belediyeler arası iş birliği konusunda; 
“Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da 
uluslararası ilişkilerine doğrudan katılma konusunda 
özgür olmaları ve özendirilmeleri” ve 19. maddesinde 
“Finansal Yapı ve Mekanizmalar” başlığında bu 
deklarasyonda tanımlanan hakların saplanması 
için, gerekli mali kaynakları bulması konusunda yerel 
yönetimlerin yetkili kalmasını tavsiyeleri arasına 
almıştır. Yine Avrupa Kentsel Şartında “Kaynak, 
ürün ve insan hareketlerini birbiriyle olan ilişkisini 
irdeleyerek, sürdürülebilir kalkınma penceresinden, 
belediye, kurum ve kişilerin gelişmesini amaçlayan, 
hedef ve hizmetleri belirler” denilerek kentsel 
politikaları tanımlanmıştır.14

Ayrıca, Avrupa Kentsel Şartı 2017, “Kentlerin 
bölge, ülke, Avrupa ve dünya kültüründeki 
gelişmelerin temeli olduğu gerçeğinden hareketle 
kent yönetimleri; kardeşlik, antlaşmalar, uluslararası 
ve hükümet dışı kuruluşlara üyelikler aracılığıyla 
çeşitli iş birliği ve alışveriş ilişkileri içine girmelidirler”15 
denilerek yönetimler arasında iş birliğini tavsiye 
etmiştir. Avrupa Konseyinin kabul ettiği başka bir 
sözleşme olan, Yerel Yönetimler ve Yerel topluluklar 
arasında “Sınır ötesi İş birliği Çerçeve Sözleşmesi” 
komşu yerel yönetimleri arasında iş birliği projelerinin 
geliştirilmesinin önündeki yönetsel, tüzel, siyasal 
ve psikolojik engelleri ortadan kaldırmak ve yerel 
yönetimler arasında iş birliğini geliştirmek amacına 
yönelik bir çalışma olmuştur.16
13 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasına Dair 

Karar (1992), T.C. Resmi Gazete, 21364, 3 Ekim 1992.
14 Baş, Cemal, Avrupa Kentsel Şartı, Ankara: TBB, 2017, s.13.
15  age, s.13.
16 Özgürel, Ece, “5393 sayılı Belediye Kanunu 74. Madde 

uyarınca Belediyelerin Uluslararası İlişkileri”, 2010, http://
w w w .y e r e l y o n e t i m h a b e r l e r i . c o m / m a k a l e _ d e t a y .
php?makaleid=18&baslik=5393-sayili-belediye-kanunu-madde-



74

Öte yandan işbirliklerin önünde çeşitli kısıtlarda 
mevcuttur. Bu kısıtlara baktığımızda, yasal açıdan 
önemli bir engel olmamasına rağmen, belediye-
lerin kendi kapasite ve yetersizliklerinden kaynak-
lanan sebepler iş birliklerinin önündeki zorlukları 
oluşturmaktadır. Örneğin; ortak proje hazırlaya-
bilecek kapasiteye sahip personel yetersizliği, dil 
becerilerine sahip ve uluslararası proje hazırlaya-
bilecek personelin bulunmayışı vb. Bu ve benzer 
sebepler nedeniyle, belediyelerimizin bu konuda 
belli bir strateji ve sürdürülebilirlik anlayışını da 
oluşturamadıkları gözlemlenmektedir. Dolayısıyla 
belediyelerin eğitim, bilgilendirme, mali yönetim 
ve danışmanlık gibi alanlarda bir dış desteğe ih-
tiyaç duydukları aşikardır.

Türkiye’de belediyelerin yurtdışı ilişkileri, (Belediye 
Kanunu: Madde 74) “Belediye, belediye meclisinin 
kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda 
faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organi-
zasyonlara kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu 
teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle 
ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir 
veya kardeş kent ilişkisi kurabilir. Birinci ve ikinci fıkra 
gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve 
uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi 
ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zo-
runludur” şeklinde yer almıştır.

Türkiye’de belediye işbirlikleri ve ortaklıkları 
veya kardeş kent uygulamaları; ekonomik olarak 
daha güçlü olan belediyelerin, gereksinimler 
doğrultusunda, dayanışmacı bir anlayışla başka 
belediyeye yardımcı olmaya çalışmaları olarak 
görülmektedir. Uygulamalar genellikle, ekonomik 
açıdan güçlü olan belediyenin kullanım fazlası 
makine, takım ve araçlarının kardeş kente 
hibe edilmesi, yardımlaşma amaçlı olarak bazı 
malzemelerin hatta bazı personelin geçici olarak 
ihtiyaç duyan belediyeye gönderilmesi, bazı kalıcı 
kentsel hizmetlerin çocuk parkı, kent parkı, meydan 
v.b hizmetlerin kardeş kentte gerçekleştirilmesi 
şeklindedir. Benzer ilişkiler sadece büyük kentlerle 
küçük kentler arasında değil aynı zamanda coğrafi 
olarak yakın belediyelerin yetersiz teknik elaman ve 
ekipmanlara ihtiyacı olan belediyeyle paylaşmaları 
şeklinde de görülmektedir.17 Dolayısıyla kentlerin 
işbirlikleri, hizmet sunum kalitesini karşılıklı olarak 
arttırmaya dönük, fayda üretebilen ilişkilerdir.

Öte yandan, Avrupa ülkelerinin önemli bir 
74-uyarinca-belediyelerin-uluslararasi-iliskileri, 

17  Özcan, Ümit, “Yerel Yönetimler Arasında Ortaklıklar ve Kardeş 
Şehir İlişkileri El Kitabı”, 2017, http://www.dapaturk.com/docs/
siyasi/Kardes_Sehir_El_Kitabi_Son_Hali.pdf, 

bölümü kardeş kent ilişkisi dışında farklı ortaklıklar 
kurmayı tercih etme eğilimindedir. Örneğin; 
İngiltere’deki yeni eğilim kardeş kent anlaşmaları 
yerine uluslararası ortaklıklar ve uluslararası iş birliği 
anlaşmaları kurma şeklindedir. Bu biçimde, yerel 
yönetimler, belli amacı olan projelerde, yararları 
beklenen konularda çalışmalar yapmayı tercih 
etmektedirler.18

İşbirliği Türleri;

İş Birliklerinin Faydaları

Belediyeler arası işbirliklerinin ve ortaklıkların 
önemli faydaları şu biçimde özetlenebilir:19

- Belediyelerin kurumsal olarak yapılarının 
güçlenmesi.

- Bir insan kaynakları yönetimi aracı olarak 
kullanılabilmesi, çalışanların mesleki gelişimlerine 
katkı vermesi. 

- Dış desteklere ulaşım imkânı sağlanması.
- Ekonomik gelişmeye katkı sağlaması.
Ayrıca belediyelerin iş birliklerinin faydaları, 

TBB’nin hazırladığı “Türkiye’de Belediye İşbirlikle-
rinin Geliştirilmesi Alt Stratejisi”nde aşağıdaki gibi 
özetlenmiştir:

- Farklı ülkelerin insanları arasındaki dayanış-
mayı ve karşılıklı anlayışı geliştirerek evrensel ve 
bölgesel barışa ve güvenliğe katkıda bulunulması,

- Kültürel farklılıkların öğrenilmesi ve anlaşılma-
sıyla evrensel değerlerin desteklenmesi ve korun-
ması,

- Karşılıklı teknik bilgi ve deneyim paylaşımı ve 
ortak projeler aracılığıyla yerel yönetimlerde per-
formansın ve hizmet sunum kalitesinin iyileştiril-
mesi,

- Yerel yönetim kararlarına vatandaş katılımı-
nın artması,

- Yerel demokrasinin güçlenmesi hedefi doğrul-
tusunda, şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanma-
sına yönelik yerel yönetim uygulamalarının benim-
senmesi, hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması,
18 Clarke, Nick, Globalising care? Town twinning in Britain 

since 1945, Geoforum 42, http://eprints.soton.ac.uk/169119/1/
Globalising_care_FAVPPR.pdf, 

19 TBB İller ve Belediyeler Dergisi, “Kardeş Şehirler”, Sayı.776, 2012.
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- İş ve ticaret çevreleri ile ilişki kurulmasını ko-
laylaştırarak her türlü ekonomik faaliyet ve iş birli-
ğini geliştirmesi, buna bağlı olarak başta istihdam 
yaratılması olmak üzere yerel ve bölgesel kalkın-
manın özendirilmesi,

- Eğitim ve kültür gibi sosyal ve/veya çevresel 
kalkınma alanlardaki iş birliğinin kolaylaştırılması,

- Durumu daha iyi olan belediyelerden özellik-
le zordaki küçük ölçekli olanlara, yönetim, yangın, 
kurtarma vb. hizmet sunumu ve proje gerçekleştir-
melerinde maddi destek ile araç, gereç ve dona-
nım bağışları aracılığıyla ayni destek sağlaması. 

DEĞERLENDİRME

Belediyelerin işbirlikleri belediyelerin gerçek-
leştirmiş oldukları ortak projeler ile ilişkilendirile-
rek açıklanabilir. Bir başka deyişle, belediyelerin 
farklı alanlarda geliştirdikleri projeler, etkinlikler, 
ortaklıklardan sağlanan çıktılar ile ölçümlene-
cektir. Günümüzde kentlere yeni işlev ve görevler 
yüklenmektedir. Bu çerçevede kalkınma, kurumsal 
gelişim ve üretim ve yenilikçi/yaratıcı etkinlikler de 
önem taşımaktadır. Bu çalışma, küreselleşme ile 
beraber belediyelerin işbirlikleri alanının bir resmi-
ni çizmeyi amaçlamıştır. 

Bu çalışmanın genel bir sonucu, belediyelerin, 
daha fazla fırsat sunan, özel ve yararcı işbirlikle-
ri sayesinde yerel diplomasi yönetim stratejisi ile 
hareket etmeleridir. Bunun için ulus-devletin bu 
süreçte doğrudan desteği ve denetimi her zaman 
zorunlu değildir. Yerel diplomasi yönetim anlayışı, 
belediyelerin yeni örgütsel stratejiler geliştirme-
lerine işaret etmektedir. Elde edilen deneyimlerle, 
belediyecilik uygulamaları açısından yerel yöne-
tim ortaklıkları, kalkınma için yardım ve işbirliği ya-
nında, yerelde kurumsal gelişim açısından önemli 
bir rol oynamaktadır.
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