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1. Giriş1

1.1. Yerel Yönetimlerde Uluslararası ĠliĢkilerin Önemi
Yerel yönetimler, belirli coğrafî alanda yaĢayan insan topluluğuna mahalli müĢterek
nitelikteki hizmetleri sunmak üzere kurulan, malî ve idarî özerliğe sahip kamu idareleridir.
Ulus-devlet sisteminde ulus-altı ölçekte kurulan bu idarelerin hacmi, yapısı, yetkileri,
kaynakları ve hizmet alanları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Üniter devletlerde,
mahallî idarelerin ulusal idarî düzeyin altında bulunmaları sebebiyle iki düzeyli (ulusal-yerel)
bir devlet yapısı oluĢmaktadır. Federal sistemlerde ise, federal düzey (merkez), federe
devletler (eyalet, devlet, özerk cumhuriyet vb.) ve mahallî idareler olmak üzere üç katlı bir
kamu düzeni söz konusudur. Ayrıca üniter olmasına rağmen, bölge yönetimlerine verilen
imtiyazlar nedeniyle federal sistem modeline yakınlaĢan bölgeli üniter devletler de mevcuttur
(Ġspanya) (Bozlağan, 2011). Dünyada yerel yönetim birimlerine verilen isimler ciddî çeĢitlilik
arzetmekle birlikte, literatürde ve yaygın kullanımda genel olarak “belediyeler” (municipality,
commune), “Ģehirler” (city, town) veya “yerel meclisler” (local counsil) gibi terimler
görülmektedir.
Literatürde ulus-altı yönetimlerin uluslararası iliĢkileri araĢtırılırken, federal ülkeleri inceleyen
çalıĢmalarda federe yönetimler ilgi odağında olurken (özellikle ABD’de eyaletler, Kanada’da
iller), bölgeli üniter devletlerde daha çok bölge yönetimleri, üniter devletlerde ise yerel
yönetimler ele alınmaktadır.
Geleneksel uluslararası iliĢkiler sistemi, ulus-devletler ve bunların oluĢturdukları uluslararası
kurumlar arasında kurulan ve yürütülen iliĢkiler üzerinde bina edilmiĢ olup, bu sistemde
dıĢiĢleri bakanlıkları en temel ve belirleyici aktör konumundadır. DıĢiĢleri bakanlıklarının
yanı sıra, yine ülkelerin merkezî idare organları olan, dıĢ ekonomik iliĢkiler, kalkınma
yardımı, kültür vb. konulardan sorumlu bakanlıklar ve ajanslar da uluslararası iliĢkilerde aktif
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birer aktördür. Uluslararası kurumlar ve bunlara bağlı çeĢitli ajanslar ve kuruluĢlar, ulusdevlet merkezli uluslararası sistemi tamamlayıcı diğer unsurlardır.
Ancak, özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde ulus-altı yönetimlerin (federe ve yerel
yönetimler) yabancı ülkelerdeki muadilleri, uluslararası kurumlar veya baĢka yabancı
aktörlerle doğrudan iliĢki kurmaya baĢlamaları ile, uluslararası alan daha fazla çeĢitlenmiĢ,
klasik uluslararası iliĢkiler sisteminin dengeleri zorlanmaya baĢlamıĢtır. Ulusal sınırları
aĢarak, ekonomik, siyasî, kültürel ve teknik menfaatleri doğrultusunda yurt dıĢındaki
aktörlerle doğrudan iliĢki geliĢtirmeye, ortak faaliyetleri yürütmeye ve müĢterek çıkarları
savunmaya baĢlayan ulus-altı yönetimler, hem uluslararası kurumların hem de uluslararası
iliĢkileri inceleyen bilim çevrelerinin daha fazla dikkatini çekmeye baĢlamıĢtır.
Günümüzde müĢahede edilen, yerel yönetimlerin uluslararası alanda artan varlıklarının ve
etkilerinin sebebi, literatürde genel olarak küreselleĢmenin bir sonucu olarak açıklanmaktadır.
ġöyle ki, küreselleĢmenin etkisi ile ulus-devlet zayıflamakta, uluslararası/küresel düzeyde
faaliyet gösteren kurum ve aktörler güçlenmekte, uluslararası/küresel aktörler ulus-altı
yönetimleri daha fazla dikkate almakta ve çalıĢmalarının hedefine oturtmaktadır. Ulus-altı
yönetimler de, karĢılaĢtıkları çeĢitli meselelerin çözümü için küreselleĢme ortamında
arayıĢlarını ulusal ölçeğin dıĢına yönlendirmekte, yabancı ulus-altı yönetimleri, uluslararası
kurumları ve küresel aktörleri çözüm ortağı olarak görmektedir. Hatta uluslararası/küresel
düzey ile ulus-altı düzeydeki aktörler arasında kurulan bu doğrudan iliĢkilerin ve etkileĢimin,
ulus-devleti by-pass ettiği ifade edilmektedir.
Fakat baĢka bir açıklamaya göre ulus-altı yönetimlerin uluslararasılaĢmaları olgusu,
demokratikleĢme ile küreselleĢme gibi iki farklı ve paralel sürecin sonucu geliĢmiĢtir
(Daoudov, 2012). Bu iki faktörün müĢterek etkisi demokraselleşme olarak adlandırılmıĢtır.
Buna göre, demokratikleĢmenin teĢvik ettiği yerinden yönetim sayesinde yerel yönetimlerin
yetkileri artmaktadır (yurtdıĢı çalıĢmaları konusunda da dâhil olmak üzere). Diğer yandan,
küreselleĢme ile yerel yönetimlerin yurtdıĢındaki aktörlerle etkileĢimi yoğunlaĢmakta ve
karĢılıklı bağımlılığı artmaktadır. Dolayısıyla yerelde uluslararası iliĢkiler bir imkân ve
ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Yerelin uluslararasılaĢması, demokratikleĢmenin
meĢrulaĢtırdığı, küreselleĢmenin ise kolaylaĢtırdığı bir olgudur. Sonuçta, yerel yönetimlerin
uluslararası iliĢkileri giderek profesyonelleĢmektedir.
Bu profesyonelleĢme süreci, bu çalıĢma alanının tanımlanması ihtiyacını da beraberinde
getirmektedir. Yerel yönetimlerin yurtdıĢı çalıĢmalarını tanımlamak için çeĢitli kavramlara
baĢvurulmuĢtur: yerel dıĢ politika (local foreign policy), beledî dıĢ politika (municipal foreign
policy), ulus-altı dıĢ politika (sub-national foreign policy), Ģehirler diplomasisi, kent
diplomasisi (city diplomacy), paradiplomasi, mikrodiplomasi, yerinden iĢbirliği (decentralised
cooperation), beledî uluslararası iĢbirliği (municipal international cooperation), beledî
uluslararası iliĢkiler (municipal international relations), eĢleĢtirme (twinning), kardeĢ Ģehir
(sister city, jumelage), Ģehirden-Ģehre iĢbirliği (city-to-city cooperation), Ģehir
bağlantılandırması (city link), ulus-altı dıĢ faaliyetleri (subnational foreign activities).
Türkiye’de ilgili mevzuatta “yurtdıĢı iliĢkileri” terimi tercih edilmiĢ olup, Ģehir/kent
diplomasisi kavramı da yaygınlık kazanmaya baĢlamıĢtır.

Yerel yönetimlerin uluslararası hedef ve stratejilerini ve bunların doğrultusunda yürüttükleri
çalıĢmaların tanımlanması için “yerel dıĢ politika” teriminin tercih edilmesi savunulmuĢ olup,
“yerel diplomasi” terimi ise, bu politikanın uygulanmasında baĢvurulan yöntemler için uygun
görülmüĢtür. Yani, yerel dıĢ politika, bir yerel yönetimin uluslararası çalıĢmalara dair
planlarının ve stratejilerinin toplamı iken, yerel diplomasi, bu yönetimin söz konusu planları
gerçekleĢtirmek ve hedeflerine ulaĢmak için baĢvurduğu yöntemlerdir. Zira diplomasi, dıĢ
politikanın sadece uygulama boyutunu ifade etmektedir (Daoudov, 2012; Salomon,
2011:48,51).
Yerel yönetimler, demokraselleĢme ortamında kendilerine sunulan fırsatlardan ve uluslararası
iliĢkilerden verim almak istiyorlarsa, bunların uluslararası çalıĢmalara dair bir vizyonu ve bir
planı olmalıdır. Bu plan, hedefleri ve amaçları düĢünülmüĢ ve belirlenmiĢ olan bir dıĢ politika
olup, üç farklı düzeydeki faktörlerin etkisi ile Ģekillenmektedir. Birinci düzeyde, yerel
faktörler ve ihtiyaçlar dikkate alınmaktadır, yani yerel yönetimin sorumlu olduğu bölge ve
topluluğun siyasî, ekonomik, demografik, sosyal, kültürel yapısı ve ihtiyaçları. Ġkinci düzey
ulusal olup, ulusal yönetimin demokratikleĢme temayülü ve dıĢ dünya ile iliĢkileri önemseme
derecesi, yani ulusal dıĢ politikanın rotası önem arz etmektedir. Üçüncü düzey uluslararası
olup, uluslararası arenadaki eğilimler ve geliĢmeler yerel dıĢ politikanın Ģekillenmesine etki
etmektedir (Daoudov, 2008:36).

1.2. Uluslararası ĠliĢkilerin Uygulama Boyutları
Yerel dıĢ politikanın uygulama boyutları yedi baĢlık altında tanımlanabilir: güvenlik,
kalkınma, ekonomi, kültür, ağ oluĢturma (networking), temsil ve arabuluculuk (van der
Pluijm ve Melissen (2007)’i tamamlayan Daoudov, 2012:28). Bu boyutlar kısaca Ģöyle
açıklanabilir:
Güvenlik boyutu, nükleer silah ve terör gibi küresel tehditlere karĢı duruĢ ve eylemleri, çeĢitli
çatıĢma ve savaĢ durumlarda yerel yönetimlerin barıĢın tesisine ve savaĢın yaralarının
sarılmasına yönelik çabaları kapsamaktadır.
Ekonomik boyut, yabancı yatırımları çekme, malî kaynakları ve fonları cezbetme veya
mevcut kaliteli hizmetleri ihraç etme gibi faaliyetleri ifade etmektedir.
Kalkınma boyutunda, geliĢmiĢ ülkelerdeki yerel yönetimlerin geliĢmekte olan ülkelerin yerel
yönetimlerine yönelik altyapı geliĢtirme, hizmet kalitesini artırma ve çeĢitli kalkınma
destekleri ele alınmaktadır.
Kültürel boyutta çeĢitli sosyo-kültürel paylaĢımlar, farklı ülkelerin yerel yönetimleri arasında
dostluk ve kardeĢlik iliĢkilerinin geliĢtirilmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin ve projelerin
yürütülmesi gibi hedefler güdülmektedir.
Ağ kurma boyutu, yerel yönetimler arasında uluslararası düzeyde örgütlenmeyi ve bu örgütler
(birlikler, platformlar, ağlar, komisyonlar vb.) üzerinden ortak faaliyetleri geliĢtirmelerini
anlatmaktadır.
Temsil boyutunda, uluslararası/uluslararüstü kurumlar nezdinde yerel yönetimlerin
beklentilerinin temsili veya çıkarlarının savunulması (lobi) gibi faaliyetler kastedilmektedir.

Arabuluculuk boyutunun temel hedefi ise, ihtilafları ve çıkar çatıĢmalarını çözmek veya
aktörler arasında iĢbirliğini tesis etmektir. Bu tür arabuluculuk ulus-içi veya uluslararası
düzlemde tatbik edilebilmektedir. Yani, bir ülkenin aktörleri arasında baĢka bir ülkenin yerel
yönetimlerinin arabuluculuk yapması (ulus-içi odaklı arabuluculuk), veya iki farklı ülkenin
yerel yönetimleri arasında bir üçüncü ülkenin yerel yönetimlerinin arabuluculuk yapması
(uluslararası odaklı arabuluculuk) gibi.

1.3. Dünyada Yerel DıĢ Politikanın Çerçevesi
Yerel yönetimlerin uluslararasılaĢması sürecinin geliĢmesi ve hızlanması ile paralel bir
Ģekilde, yerel yönetimlerde yurtdıĢı iliĢkiler boyutunu tanıyan, bu iliĢkileri düzenleyen ve
teĢvik eden birçok belge ve kurum ortaya çıkmıĢtır.
Ġlkin, ulus-devletler düzeyinde yerel yönetimlerin yetkileri artırılmakta ve bu yetki alanlarının
geniĢlemesi, yurtdıĢı iliĢkileri de kapsamaktadır. GeliĢmiĢ (ve birçok geliĢmekte olan)
ülkelerde, yerel yönetimlerin uluslararası mahiyetteki çalıĢmaları yürütmelerine kanunî zemin
sağlanmıĢtır. Bu çalıĢmaların millî menfaatlere aykırı olmaması veya ulusal dıĢ politika ile
çeliĢmemesi Ģartı ilgili metinlerde zikredilmiĢ, yerel yönetimlerin bu faaliyetleri genelde
merkezî idareden önceden izin almaksızın gerçekleĢtirmelerine imkân tanınmıĢtır. Bazı
ülkelerde ise, dıĢ politika alanında yerel ve ulusal yönetimlerin uyumlu ve koordineli hareket
etmeleri için ek idarî düzenlemeler yapılmıĢ, böylece her iki düzeyin faaliyetlerinin
birbirlerini beslemeleri ve takviye etmeleri sağlanmıĢtır. Ayrıca dünyada yerel dıĢ politikanın
giderek profesyonelleĢtiği gözlemlenmektedir. Bunun göstergeleri arasında, yerel
yönetimlerin temel siyaset belgelerinde (yerel seçim programları, stratejik planlar vb.)
uluslararası boyutunun daha fazla vurgulanması, kurum içi düzenlemelerle yurtdıĢı iliĢkilerini
yönetecek ihtisas birimlerinin kurulması, uluslararası tecrübeye sahip uzmanların istihdam
edilmesi sayılabilir.
Diğer yandan uluslararası ve küresel düzeyde faaliyet gösteren kurumlar da, kendi
politikalarında ve çalıĢmalarında yerel yönetimleri artan ölçüde hedef kitle görmeye ve
muhatap almaya baĢlamıĢlardır2. Öte yandan yerel yönetimler de bu birimlerin çalıĢmalarına
artık doğrudan katılmaktadır. Ayrıca uluslararası kurumlar tarafından geliĢtirilen çeĢitli
sözleĢme, tüzük, çerçeve belgesi gibi bağlayıcı veya tavsiye niteliğindeki belgeler, yerel
yönetimlerin uluslararası düzeydeki rolünün altını çizmektedir3. Son olarak, yerel yönetimler
de gerek kendi meclislerinde konu ile ilgili kararları ve yönetmelikleri kabul ederek
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uluslararası çalıĢmalarına yerel bir çerçeve sağlamakta, gerekse kurdukları uluslararası
birlikler bünyesinde çeĢitli belgeleri ve bildirgeleri geliĢtirmektedir4.
1.4. Türkiye’de Yerel DıĢ Politikanın Çerçevesi
Türkiye’de yerel yönetimlerin uluslararası boyutunun mevzuat hükümlerince tanınması ve
idarî yapılanma ile desteklenmesi bakımından, geliĢmiĢ ülkelerdeki durumla kıyasla
“sınırlayıcı rejim” modeli benimsenmiĢtir. Bu modele göre yerel yönetimler (mevzuatın
kullandığı tabir ile) “yurtdıĢı iliĢkileri” konusunda kısmen yetkilendirilmiĢ, ancak bu iliĢkiler
ciddî bir sınırlamaya ve denetime tâbi tutulmuĢtur. Ayrıca yerel yönetimlerin uluslararası
çalıĢmaları ile ulusal yönetimin dıĢ politikası arasında uyumun ve koordinasyonun sağlanması
için yeterli bir idarî yapılanma oluĢturulmamıĢtır. Yerelden ulusala doğru tek taraflı ve sınırlı
bir bilgi akıĢı sağlanması için çalıĢılmıĢ, ulusal yönetimin dıĢ hedeflerinin ve stratejilerinin
yerel yönetimlerin uluslararası çalıĢmalarına yansıtılması için düzenli ve iki yönlü bir iletiĢim
ve etkileĢim sistemi öngörülmemiĢtir.
Yürürlükteki mevzuatın çizdiği çerçeveye bakılacak olursa, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun
74.maddesinde ve 5302 sayılı Ġl Özel Ġdaresi Kanunu’nun 62.maddesinde yerel yönetimlerin
uluslararası düzeyde toplam dört tür iliĢki kurabilecekleri zikredilmiĢtir: a) uluslararası
teĢekkül ve organizasyonlara üyelik veya kurucu üyelik; b) bu teĢekkül, organizasyon ve
yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet; c) bu teĢekkül, organizasyon ve yabancı mahallî
idarelerle ortak hizmet projeleri; d) kardeĢ kent iliĢkisi (sadece belediyeler için). Bunun yanı
sıra Türkiye, Avrupa Konseyi tarafından 1980 yılında hazırlanan Avrupa Yerel Topluluklar
veya Yönetimler Arasında Sınırötesi ĠĢbirliği Çerçeve SözleĢmesi5 belgesini de, Türkiye’nin
diplomatik iliĢkisi bulunan ülkeler ve sadece yerel yönetim ve birliklerinin iĢbirliği için
geçerli olmak üzere imzalamıĢtır (4517 sayılı Kanun ile).
Ancak, yerel yönetimlerin yurtdıĢı iliĢkileri ciddî bir sınırlamaya ve denetime tâbi
tutulmaktadır. Buna göre, yerel yönetimler tarafından yurtdıĢı iliĢkilerinin kurulması için
5393/md. 74 ve 5302/md.62 hükümleri gereği “faaliyetlerin, dıĢ politikaya ve uluslararası
anlaĢmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden ĠçiĢleri Bakanlığı’nın izninin alınması
zorunludur”. Yani, kalıcı iĢbirliği tesis edecek tüm yurtdıĢı iliĢkileri için önceden merkezî
idarenin olurunun alınması gerekmektedir. Diğer yandan, 1173 sayılı Milletlerarası
Münasebetlerinin Yürütülmesi ve Koordinasyon Hakkında Kanunu’na göre (md.1/6), mahallî
idareler, yabancı elçilik ve konsolosluk, milletlerarası kurullar ve bunlara bağlı birimler ve
sair mercilerle temaslarından DıĢiĢleri Bakanlığı’na bilgi vermelidir. 1173/md.1/1 ve DıĢiĢleri
Bakanlığı’nın teĢkilat kanunu olan 6004/md.2/ç gereğince DıĢiĢleri, “kamu kurum ve
kuruluĢlarınca dıĢ politika ile bağlantılı olarak yurtdıĢında yürütülen faaliyetlerin Hükümetçe
saptanan dıĢ politikaya uygunluğunu gözetmek” zorundadır. Sayılan kanun maddelerinin yanı
sıra, ĠçiĢleri Bakanlığı’nın çeĢitli genelge ve yazılarında yerel yönetimlerin tâbi oldukları bu
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Söz konusu belge, sınır bölgelerinde bulunan yerel yönetimlerin komĢu ülkenin yerel yönetimleriyle
iĢbirliğinin desteklenmesini ve teĢvik edilmesini öngörmektedir

prosedürler hatırlatılmaktadır (bkz. ĠçiĢleri Bakanlığı genelgeleri 2005/36, 2005/62, 2010/73).
Ayrıca Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı’nın yerel yönetimlerin yurt dıĢı
iliĢkilerini teminat altına alan hükümlere (md.10/2 ve 3) çekince koymuĢtur.
Diğer yandan, yerel yönetimler ve birlikleri yurt dıĢında temsilcilik/irtibat ofisi
açamamaktadır. Bu durum, 13.12.1983 tarih ve 189 sayılı Kamu Kurum ve KuruluĢlarının
Yurt DıĢı TeĢkilatı Hakkında KHK’nın 3.maddesinin “YurtdıĢı teĢkilatı kurma yetkisi, kamu
kurum ve kuruluĢlarının teĢkilat kanunlarında belirtilir; teĢkilat kanunlarında böyle bir yetki
bulunmayan kamu kurum ve kuruluĢları yurtdıĢı teĢkilatı kuramaz” hükmü ıĢığında, yerel
yönetim ve birlik teĢkilat kanunlarında böyle bir birimin öngörülmemiĢ olmasından
kaynaklanmaktadır. Malî yönden bakıldığında da, bir yandan 5393/md.60/m gereği
belediyeler ve 5302/md.43/l gereği il özel idareleri, yurt dıĢı kamu ve özel kesim ile sivil
toplum örgütleriyle birlikte yapılan ortak hizmetler ve projeler için harcamayı ancak ĠçiĢleri
Bakanlığı’nın izni elde edildikten sonra yapabilmektedir. Öte yandan, 6260 sayılı 2012 yılı
Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nun md.25 gereği, mahallî idarelerin uluslararası kuruluĢlara
üyelik aidatı ödeneği için önceden Maliye Bakanlığı’nın izninin alınması Ģarttır6. Tüm bu
izinlerde yurtdıĢı iliĢkinin türü, yabancı muhatap hakkında bilgi, iliĢkinin sağlayacağı fayda,
yapılacak harcama gibi bilgilerin detaylı bir Ģekilde merkezî idareye sunulması
gerekmektedir.
Türkiye’deki mevcut mevzuat ve idarî yapının gerçek anlamda bir yerel dıĢ politikanın
geliĢmesi için elveriĢli olduğu söylenemez. Ancak, buna rağmen, yurtdıĢındaki baĢarılı
tecrübelerden faydalanarak ve dünyada yaĢanan değiĢimlerin izinde ilerleyerek, Türk yerel
yönetimlerinin baĢarılı bir yerel dıĢ politika geliĢtirmeleri ve tatbik etmeleri mümkündür.
Ayrıca, mevcut sistemin geliĢmesi için yerel yönetimlere büyük sorumluluk düĢmektedir. Zira
günümüzde yerel yönetimlerin uluslararası alanda yetkilendirilmesi ve dıĢ politikada yerelulusal uyumunun sağlanması açısından emsal ülke sayılabilecek olan Fransa’daki durum,
yerelde geliĢen hareket ve bu hareketin yukarıya doğru oluĢturduğu baskı sonucu geliĢmiĢtir
(Daoudov, 2010).

1.5. Amaç ve Kapsam
Yukarıda sunulan bilgiler ıĢığında Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü yurt dıĢı iliĢkileri
incelenecek ve aĢağıdaki kıstaslar ıĢığında bunların bir değerlendirmesi yapılacaktır:
1. Belediyenin uluslararası iliĢkilerini etkileyen faktörler nelerdir?
2. Belediyenin temel belgelerinde uluslararası iliĢkilerin yeri nedir?
3. Belediyenin kurumsal yapısında gerekli düzenlemeler yapılmıĢ mıdır?
4. Belediyenin bu alandaki çalıĢmalarında dıĢ paydaĢların etkisi nedir?
5. Belediyenin uluslararası çalıĢmaları hangi alanlarda yoğunlaĢmaktadır?
6. Belediyenin yürüttüğü çalıĢmaların, yerel dıĢ politika tanımı ıĢığında nasıl
değerlendirilebilir?
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7. Belediyenin etkin bir yerel dıĢ politikayı geliĢtirmesi için ne tür tavsiyeler yapılabilir?
Gerekli verileri elde etmek için Bağcılar Belediyesi’nin yurtdıĢı iliĢkilerini tanıtan Ģu bilgilere
ve belgelere baĢvurulmuĢtur: stratejik plan, faaliyet raporları, aylık belediye bülteni, kent
konseyi istiĢare kurullarının raporları, belediyenin ve Bağcılar AB Projeleri Merkezi
(EUROBA) web sitesi, Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği web
siteleri, belediyeye ait çeĢitli yayınlar. Ayrıca, yazarın Marmara Belediyeler Birliği
bünyesinde çalıĢtığı dönemde Bağcılar Belediyesi ile bu alandaki teĢrik-i mesai, bilgileri
derleme ve değerlendirme konusunda yol gösterici olmuĢtur.

1.6. Bağcılar Belediyesi Hakkında Bilgiler
Ġstanbul ilinin Avrupa yakasında, BüyükĢehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Bağcılar,
22 km2 alana kurulu olup, nüfusu (2011sayımına göre) 746.650 kiĢidir. Bağcılar, 1992 yılına
kadar Bakırköy Belediyesi’ne bağlı bir yerleĢim birimi iken Kirazlı, GüneĢli ve Mahmutbey
semtlerinin birleĢtirilmesi sonucu 3806 sayılı yasa ile müstakil belediye ve ilçe haline
getirilmiĢtir. Bağcılar, ĠSTOÇ, MASSĠT, OTO CENTER, gibi iĢ alanlarının bulunduğu bir
ilçe olarak, ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahiptir. Tekstil ve ayakkabı sektörünün
yanında, basın ve medya sektörünün büyük bir kısmı da ilçede faaliyet göstermektedir.
Bağcılar Belediyesi bir ilçe belediyesi olup, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’ni oluĢturan 39
ilçeden nüfus bakımından en büyük olanıdır. 2007 yılından bu yana Bağcılar Belediye
BaĢkanlığı görevini Lokman Çağrıcı yürütmektedir (www.bagcilar.bel.tr , 01.10.2012).

2. Bağcılar Belediyesi’nde Uluslararası İlişkilerin Yönetimi
2.1. Uluslararası ĠliĢkileri Etkileyen Faktörler
Bağcılar Belediyesi’nin uluslararası iliĢkilere ilgisi sağlayan faktörler birkaç baĢlıkta
özetlenebilir. Ġlkin, Ġstanbul’un özel konumundan kaynaklanan faktörler vardır ki, uluslararası
ve küresel bir ölçekte iliĢkiler ağına ve etkinliğe sahip bir Ģehrin parçası olmak doğal olarak
Bağcılar ilçesine ve belediye teĢkilatına da yansımaktadır.
Bilindiği üzere Ġstanbul, Avrupa ve Asya kıtalarının buluĢtuğu, medeniyetlerin ve kültürlerin
kaynaĢtığı kadim bir Ģehirdir. Günümüzde 14 milyonu aĢan nüfusu ile dünyadaki en büyük
Ģehirleri arasında yer almaktadır. Ülke ekonomisinde en önemli mevkide bulunan Ġstanbul,
ayrıca bölge ve dünya ölçeğinde cereyan eden ekonomik, sosyal, kültürel ve giderek de siyasî
iliĢkilerin ve muamelatların önemli bir kavĢağı konumundadır. Doğal olarak Ġstanbul
BüyükĢehir Belediyesi de, yerel yönetimlerin uluslararası iliĢkileri bakımından önemli bir
potansiyele sahip bir kurum olup, geniĢ belediyeler arası iliĢki ve iĢbirliği ağına sahiptir. Bu
konumun önemli bir yansıması, Ġstanbul BüyükĢehir Belediye BaĢkanı’nın 2010-2013 dönemi
için Dünya BirleĢmiĢ Kentler ve Yerel Yönetimler TeĢkilatı (UCLG) BaĢkanlığı görevini
üstlenmiĢ olmasıdır. Bağcılar Belediyesi, böylesi önemli bir Ģehirde bulunmanın avantajlarını
yaĢayarak uluslararası iliĢkileri geliĢtirme ve yürütme konusunda ayrıcalıklı bir konumadır.
Ġkinci amil, ilçenin demografik yapısından kaynaklanan sebeplerdir ki, ilçe nüfusunun çok
kültürlü yapısı ve yurtdıĢındaki akrabalık bağları, belediyenin belirli coğrafyalarla özel iliĢki

kurmasının zeminini oluĢturmaktadır. Bağcılar Belediye BaĢkanı ilçenin özelliğini Ģöyle ifade
etmektedir: “Bağcılar 1924’te Selanik’ten gelen hemĢehrilerimiz tarafından kuruldu. Daha
sonra Bulgaristan’dan, Kazakistan’dan Türkiye’deki bütün illerimizden göçler aldı. Yani
göçlerle kurulmuĢ bir ilçeyiz, Türkiye’nin, Ġstanbul’un bir mozaiğiyiz”. Bağcılar’ın Mübadele
ile gelen nüfusla oluĢtuğu gerçeği, burada önemli Balkan kökenli nüfusun oluĢmasını ve bu
faktörün belediyenin faaliyetlerine etki etmesini sağlamıĢtır. Misalen, Bağcılar Belediyesi’nin
Kırklareli Üniversitesi ve Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu ile ortaklaĢa “Balkan
SavaĢları’nın 100. Yılı” konulu Uluslararası Balkan Sempozyumu’nu düzenlemesinde bu
faktör önemli olmuĢtur (Bülten, 2012/03:26; 2012/04:29; 2012/05:4). Bu sebeplerden ötürü,
özellikle Balkanlar ve Orta Asya coğrafyasının belediyenin uluslararası iliĢkiler açısından
özel bir cazibe alanı oluĢturduğu söylenebilir.
Üçüncü amil olarak dıĢ kurumsal çevrenin etkisi zikredilebilir. Ġlkin Bağcılar ölçeğinde,
Bağcılar Kaymakamlığı’nın özellikle Avrupa Birliği konularına ve AB fonlu projelere duyarlı
olması bir artı faktör olarak not edilmelidir. Bağcılar Kaymakamlığı’nın kurduğu ve Bağcılar
Belediyesi’nin aktif katıldığı EUROBA merkezi, ilçede AB odaklı yoğun çalıĢmaların
yürütülmesini teĢvik etmiĢtir. Ġlçe dıĢındaki paydaĢların etkisi bakımından ise özellikle
belediye birliklerinin rolü dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda, gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda
özellikle Marmara Belediyeler Birliği (MBB) ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB)
öne çıkmaktadır. Bağcılar Belediye BaĢkanının 2009-2011 döneminde MBB Birlik Meclisi
AB ve Uluslararası ĠliĢkiler Komisyonu BaĢkanı, 2011’den bu yana ise MBB’de Birlik
BaĢkan Vekili olması ile, yerel dıĢ politika alanında aktif olan MBB’nin Bağcılar Belediyesi
açısından yurtdıĢı iliĢkilerinde bir önemli “kapı” teĢkil ettiği söylenebilir. Diğer yandan
Bağcılar Belediye BaĢkanı’nın uluslararası bir birlik olan TDBB’nin BaĢkan Yardımcısı
görevini üstlenmesi de, belediyenin yurt dıĢı iliĢkilerine ayrı bir ivme kazandıran faktör
olmuĢtur. Bu iki birlikteki görevin, belediyenin dıĢ çalıĢmalarının coğrafî yayılımını da
etkilediği söylenebilir. Zira Bağcılar Belediyesi’nin dıĢ çalıĢmalarının yoğunlaĢtığı AvrupaBalkanlar-Orta Asya ekseni, bu iki birliğin temel etki alanları ile örtüĢmektedir7.

2.2. Belediyenin Temel Belgelerinde Uluslararası ĠliĢkilerin Yeri
Bağcılar Belediyesi’nin kurum politikasında uluslararası boyutun yerini tespit etmek için
temel siyaset belgelerine ve genel söyleme bakılacak, ayrıca bununla ilgili kurum içi ve
kurum dıĢı düzlemdeki idarî düzenlemeler incelenecektir.

2.2.1. Stratejik Planda Uluslararası Boyut
Bağcılar Belediyesi’nin 2006 yılında hazırlanan ve 2007-2009 yıllarını kapsayan Stratejik
Plan elde edilememiĢ, ancak ilgili faaliyet raporlarından bazı veriler çıkarılabilmiĢtir. 2007
yılı Faaliyet Raporuna göre, 1. Ġnsan ve Sosyal Hayat bölümünde Stratejik Amaç 1
“Engellilerin Topluma Kazandırılmasını Sağlamak” altında Stratejik Hedef 5 “Engellilerin
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topluma kazandırılmasını sağlamak üzere üretilen projeler kapsamında Avrupa Birliği
fonlarından faydalanmak” hedefi belirlenmiĢtir.
Stratejik Amaç 2.4 “Yurtiçi ve YurtdıĢındaki Benzer ve Diğer Kamu Kurumlarıyla Ġyi
ĠliĢkiler GeliĢtirmek, Mevcut ĠliĢkileri Güçlendirmek” amacı doğrultusunda Stratejik Hedef 1
“Belediyeler ve diğer kuruluĢlar ile deneyimlerin paylaĢılması amacıyla yurt içi ve yurt
dıĢında, kardeĢ belediye kavramının geliĢtirilmesi” hedefi belirlenmiĢtir. 2008 ve 2009
Faaliyet Raporlarında ayrıca “Ġlkelerimiz” arasında “Global trendleri anlamak” ifadesi
bulunmaktadır.
Bağcılar Belediyesi’nin 2010-2014 Stratejik Plan belgesinde ise yurtdıĢı iliĢkilerine ve
uluslararası boyutu bulunan çalıĢmalara dair aĢağıdaki ifade ve hedeflere yer verilmiĢtir.
SWOT Analizi kısmında “Avrupa Birliği üyelik sürecinde yerel yönetimlere yönelik
fonlardan yararlanma imkânı” Fırsatlar bölümünde zikredilmiĢtir. Stratejik Amaç 11 “Ġlçedeki
kültür ve sanat etkinliklerini artırmak ve yaygınlaĢtırmak” altında Hedef 11.3 “2014 yılı
sonuna kadar 3 uluslararası sempozyum düzenlemek” ve Hedef 11.7 “Her yıl kültür ve sanatla
ilgili bir Avrupa Birliği Projesi hazırlamak ve uygulamak” gibi hedeflere yer verilmiĢtir.
Diğer yandan, Stratejik Amaç 7 “Özürlülerin ve sosyal desteğe muhtaç diğer kesimlerin
hayatını kolaylaĢtırmak” altında Hedef 7.7 “AB fonlarından yararlanmak amacıyla özürlülere
yönelik olarak 2014 yılı sonuna kadar 5 proje hazırlamak” öngörülmüĢtür.

2.2.2. Kurumsal Söylem ve ĠletiĢimde Uluslararası Boyut
Bağcılar Belediyesi’nin çeĢitli yayınlarında uluslararası iliĢkiler boyutuna zaman zaman yer
verilmiĢtir. Belediyenin hizmet bülteni olan “Bağclar”ın birçok sayısında bu alanda yapılan
faaliyetler haberleĢtirilmiĢtir. Belediye web sitesinde mevcut bulunan ve Mart 2010 ile
Haziran 2012 arası yayımlanan 28 aylık bülten arasında sadece ikisinde (2010/04 ve 2011/10)
uluslararası çalıĢmalara değinilmemiĢtir. Bülten kapsamında aĢağıdaki konulara Ģu sayıdaki
bültenlerde yer verilmiĢtir:
 AB fonlu projeler - 10 sayıda haberleĢtirilmiĢ
 YurtdıĢına yapılan ziyaret - 8 sayıda
 YurtdıĢından gelen ziyaretçiler - 12 sayıda
 KardeĢ Ģehir uygulamaları - 8 sayıda
 Uluslararası etkinlik ve organizasyon - 11 sayıda
 Ġnsanî yardım faaliyeti - 2 sayıda
Bu uluslararası mahiyetteki faaliyetlerle ilgili olarak ayrıca beĢ defa Türk Dünyası Belediyeler
Birliği ve dört defa Marmara Belediyeler Birliği zikredilmiĢtir.
Belediyenin yayınları içerisinde yine uluslararası çalıĢmalara yer veren Ģu çalıĢmalar tespit
edilmiĢtir:
1. Uluslararası Aliya Ġzzetbegoviç Sempozyumu Bildirileri kitabı (2008), Türkçe ve
BoĢnakça

2. Bağcılar Belediyesi’nin Türk Dünyası ve Uluslararası ÇalıĢmaları kitapçığı (t.y.)
3. Bağcılar Belediyesi Uluslararası Etkinlikler kitabı (ġubat 2011, No: 126), Türkçe ve
Ġngilizce
4. Bağcılar Belediyesi Uluslararası Etkinlikler kitabı (Temmuz 2011, No: 126)
5. 7 Renk 8. Renk ile BuluĢuyor, Marmara Belediyeler Birliği Örnek Proje YarıĢması
kitapçığı
6. Her Ev Bir Anaokulu, AB Projesi kitapçığı, Marmara Belediyeler Birliği Örnek Proje
YarıĢması kitapçığı
7. Gülerken Öğren, Öğrenmek için Asla Geç Değil AB Projesi kitapçığı (2012), Türkçe
ve Ġngilizce
8. Tanıtım kitapçığı, Öğrenmek için Asla Geç Değil AB Projesi kitapçığı (2012), Türkçe
ve Ġngilizce
9. Bağcılar Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri kitapçığı (2010)
10. Bağcılar Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri kitapçığı (2011)
11. 20. Yılında Bağcılar, 1992-2012 Sosyal Faaliyetler (t.y. PDF)

Bağcılar Belediyesi Kent Konseyi tarafından düzenlenen ĠstiĢare Kurulu Toplantıları’nın web
sitede yayımlanan raporlarında da Avrupa Birliği ve uluslararası konular zikredilmektedir.
Sekiz rapordan beĢinde bir Ģekilde AB ve yurtdıĢı faaliyetlerine atıfta bulunulmuĢtur. Ayrıca
Bağcılar Belediyesi’nin web sitesinde Ġngilizce sayfa mevcut olup, bazı temel bilgiler
ilgililere Ġngilizce sunulmuĢtur.

2.3. Belediyenin Kurumsal Yapısında Ġlgili Düzenlemeler
Uluslararası faaliyetlerde bulunan bir belediyenin yurtdıĢı iliĢkilerinin profesyonelleĢme
derecesi önemlidir. Aktif bir Ģekilde uluslararası konulara müdahil olan bir kurumun, bu
çalıĢmalara iç düzenlemeler, idarî yapılanma ve profesyonel kadroların istihdamı ile sistemli
bir Ģekilde yaklaĢması beklenir. Uluslararası alanla ilgili hedef ve beklentilerin iyi
belirlenmesi, programlı bir Ģekilde uygulanması, bunun için gerekli iç ve dıĢ kurumsal yapının
oluĢturulması ve etkin bir izleme mekanizmasının bulunması, bu faaliyetleri gerçek manada
“yerel dıĢ politika” konseptine yaklaĢtıracaktır.
Bağcılar Belediye Meclisi bünyesinde beĢ üyeli bir Avrupa Birliği ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu
mevcuttur. Buna karĢın belediyenin örgüt yapısında ise belirgin Avrupa Birliği, DıĢ ĠliĢkiler
veya Uluslararası ĠĢbirliği adı altında bir müdürlük bulunmamaktadır. Basın, Yayın ve Halkla
ĠliĢkiler Müdürlüğü’nün Görev, Yetki ve ÇalıĢma Yönetmeliği’ne göre bu alandaki görev bu
müdürlüğe tevdi edilmiĢtir. Yönetmeliğe göre müdürlük bünyesinde 1 personellik
“Uluslararası ĠliĢkiler Birimi” öngörülmüĢ olup, görevleri Ģu Ģekilde belirlenmiĢtir:
A) Uluslararası iliĢkiler görevi kapsamında, yurt dıĢındaki belediyeler ve mahallî idare
birlikleriyle karĢılıklı iĢ birliği çerçevesinde; kardeĢ kent iliĢkileri kurar; ekonomik ve

sosyal iliĢkileri geliĢtirmeye yönelik, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda
faaliyet ve projeler gerçekleĢtirir. Bu faaliyetleri planlamak ve yürütmek amacıyla,
gerektiğinde yurt dıĢı seyahatler gerçekleĢtirir.
B) AB'ne uyum sürecinde gerekli giriĢimlerde bulunur ve yeni proje imkânları
araĢtırır. AB hibe fonları ve kredilerle ilgili, kuruluĢlarla yasalar ve ilgili mevzuat
çerçevesinde her türlü iletiĢimi kurar, gerektiğinde, yurt içi ve yurt dıĢında konuyla
ilgili faaliyetlere katılır (seminer, konferans, proje toplantıları vs. gibi).
C) Ġlgili mevzuat kapsamında, yurt dıĢında faaliyet gösteren kurum, kuruluĢ ve
STK'ları ile ortak çalıĢmalar yapar ve projeler geliĢtirir. Süre giden projelere ortak olur
ya da destek verir. Toplantı, seminer ve konferanslar düzenler, yayınlar çıkarır,
gerektiğinde yurt dıĢı seyahatler gerçekleĢtirir.
Ç) Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin
icra edilmesi.
Ancak, söz konusu düzenlemeye rağmen, fiiliyatta AB projeleri ve uluslararası faaliyetleri
Kültür ve Sosyal Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup, belediyenin faaliyet raporlarında
söz konusu çalıĢmalar bu birime ait bölümde tanıtılmaktadır. Dolayısıyla idarî düzenleme ile
fiiliyattaki uygulamanın farklılaĢtığı görülmektedir. Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü’nde
çalıĢmalar belediyenin mevcut personeli (memur, sözleĢmeli) ile yürütülmekte olup, bazı
ihtisaslı uzmanlıklar belediye dıĢından danıĢmanlık Ģeklinde alınmaktadır.

2.4. Uluslararası ÇalıĢmalarda DıĢ PaydaĢların Etkisi
DıĢ paydaĢlar ilçe içi ve ilçe dıĢı olmak üzere ele alınacaktır. Bağcılar ilçesi içerisinde
Bağcılar Kaymakamlığı özellikle Avrupa Birliği projeleri konusunda aktif bir konumdadır.
Kaymakamın kiĢisel gayretleri ve geçmiĢteki benzer tecrübeleri sayesinde Kaymakamlık
bünyesinde EUROBA, yani Bağcılar AB Projeleri Merkezi kurulmuĢtur (Bülten, 2012/03:27).
EUROBA, ilçede bulunan hastaneler, vakıflar, eğitim kurumları, STK’lar vb. aktörleri bir
araya getirerek Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kurumların fonlarını kullanarak projeleri
geliĢtirmeyi ve Avrupa standartlarını yakalamayı hedeflemektedir. EUROBA, gerek Ġstanbul
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olan AB Eğitim Programları ve Projeler Yürütme Bölümü
ile gerekse Ġstanbul Valiliği DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi çalıĢanları
ile diyalog ve uyum içinde çalıĢmaktadır. Bu çalıĢmalar ayrıca belediye ile bir ortaklık
Ģeklinde yürütülmektedir, zira EUROBA’nın baĢkan yardımcılığını Bağcılar Belediye
BaĢkanı üstlenmiĢtir (www.euroba.gov.tr , 01.10.2012). Ġlçede AB projelerine önem veren
böylesi bir kurumun bulunması, Bağcılar Belediyesi’nin AB fonlu projelere olan ilgisine
ilaveten bir teĢvik olduğu söylenebilir.
Ġlçe dıĢı paydaĢlara gelince, belediyenin faaliyetlerine uluslararası boyut katan en önemli iki
kurum, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği’dir. Türk Dünyası
Belediyeler Birliği (TDBB), 2003 yılında kurulan, 3335 sayılı Uluslararası Nitelikteki
TeĢekküllerin Kurulması Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren ve merkezi Ġstanbul
Zeytinburnu ilçesinde bulunan uluslararası bir birliktir (www.tdbb.org.tr , 30.09.2012).
Bağcılar Belediye BaĢkanı’nın TDBB Yönetim Kurulu Üyesi ve BaĢkan Yardımcısı olması,

doğal olarak bu birliğin çalıĢmalarının Bağcılar Belediyesi’ne de tesir etmektedir. Zaten
TDBB’nin temel faaliyet alanı olan Orta Asya ve Balkanlar, Bağcılar Belediyesi’nin dıĢ
faaliyetlerinin coğrafî yayılımı ile örtüĢmektedir. Bağcılar’ın incelenen hizmet bültenlerinin
beĢinde TDBB’ye atıfta bulunulduğu tespit edilmiĢtir.
Marmara Belediyeler Birliği ise, 1975 yılında kurulmuĢ bölgesel bir yerel yönetim birliği olup
merkezi Ġstanbul Fatih ilçesindedir. Bağcılar Belediye BaĢkanı, uluslararası iliĢkiler alanında
faal olan ve Avrupa-Balkanlar-Ortadoğu ekseninde aktif olan Marmara Belediyeler Birliği’nin
yönetim kademesinde yer almıĢtır (Birlik Meclisi AB ve Uluslararası ĠliĢkiler Komisyonu
BaĢkanı, Birlik BaĢkan Vekili ve Encümen Üyesi). Bu görevler, Bağcılar Belediyesi’nin
uluslararası iliĢkilerine katkı sağlamıĢtır. Bağcılar’ın hizmet bültenlerinin dördünde MBB’ye
atıfta bulunulduğu tespit edilmiĢtir.
Bağcılar Belediyesi’nin diğer dıĢ kurumsal bağlantılar içerisinde Dünya BirleĢmiĢ Kentler ve
Yerel Yönetimler TeĢkilatı (UCLG) ve Dünya Yerel Yönetimler ve Demokrasi Akademisi
Vakfı (WALD) zikredilebilir. Ancak Bağcılar Belediye BaĢkanı’nın bir yandan UCLG Dünya
Konseyi’nde (www.uclg.org , 01.10.2012) ve WALD Yönetim Kurulu’nda
(www.bagcilar.bel.tr , 01.10.2012) yer almasına karĢın, bu kurumların Bağcılar
Belediyesi’nin uluslararası çalıĢmalarına etkisi mevcut kaynaklarda tespit edilememiĢtir.

2.5. Uluslararası ÇalıĢmaların YoğunlaĢtığı Alanlar
Bağcılar Belediyesi’nin uluslararası faaliyetlerinin yoğunlaĢtığı temel alanlar, yukarıda
hizmet bülteni incelendiğinde bir ölçüde ortaya çıkmıĢtı. Buna göre Avrupa Birliği fonları ve
bunlarla yürütülen projeler; yurtdıĢına çalıĢma ziyaretleri ve gelen heyetler; kardeĢ Ģehir
iliĢkileri ve uluslararası etkinlikler (konferans, sempozyum vb.) gibi alanlar öne çıkmaktadır.

2.5.1. Avrupa Birliği ÇalıĢmaları
Bağcılar Belediyesi, Avrupa Birliği’nin sağladığı proje fonlarını değerlendirme hususunda
aktif bir performans sergilemekte ve iddialı bir söylem benimsemektedir. “AB Projelerinde
öncü olan”, “sadece Ġstanbul’da değil bütün Türkiye’de AB projelerini en iyi uygulayan
belediyelerin baĢında gelen” (Bülten, 2011/01:4; 2011/11:3; 2012/01:3) Bağcılar
Belediyesi’nin gerçekleĢtirdiği veya ortak olarak katıldığı projeler Ģunlardır
(www.bagcilar.bel.tr , 01.10.2012):
1. Boru Kaynakçılığı Meslek Kursları (meslekî eğitim). Bağcılar Belediyesi proje ortağı.
Dönem: 2008-2009, 12 ay. Proje bütçesi: 204.776,60 Avro. Bağcılar Belediyesi’nin
katkısı: 20.477,66 Avro. Hibe miktarı: 184.298,94 Avro.
2. Engelliler Akademisi Projesi (meslekî eğitim, sosyal faaliyetler). Bağcılar Belediyesi
proje lideri. Dönem: 2011-2013, 18 ay. Proje bütçesi: 1.253.926,47 TL. Bağcılar
Belediyesi’nin katkısı: 313.607,01 TL. Hibe miktarı: 940.319,46 TL.
3. Engelsiz Eğitim Projesi (meslekî eğitim, sosyal faaliyetler). Bağcılar Belediyesi proje
ortağı. Dönem: 2012-2013, 12 ay. Proje bütçesi: 858.794,40 TL. Bağcılar
Belediyesi’nin katkısı: 85.879,40 TL. Hibe miktarı: 772.914,96 TL.

4. Göç ile Gelen Ailelerin ġehir Hayatına Adaptasyonları için Belediyeler Arası Diyalog
Projesi (seminer çalıĢmaları, eğitim). Bağcılar Belediyesi proje ortağı. Dönem: 20082009, 12 ay. Bütçe hakkında bilgi yoktur.
5. Her Ev Bir Anaokulu Okul Öncesi Eğitim Bilinçlendirme ve Bilgilendirme Projesi
(eğitim projesi). Bağcılar Belediyesi proje lideri. Dönem: 2010-2011, 12 ay. Proje
bütçesi: 88.637,29 Avro. Bağcılar Belediyesi’nin katkısı: 8.863,70 Avro. Hibe miktarı:
79.773,57 Avro.
6. Mesleğimi Seçiyorum Projesi (saha araĢtırması). Bağcılar Belediyesi proje ortağı.
Dönem: 2012-2012, 3 ay. Proje bütçesi: 78.875,00 TL. Bağcılar Belediyesi’nin
katkısı: 3.943,75,00 TL. Hibe miktarı: 74.931,25 TL.
7. Öğrenmek için Asla Geç Değil Projesi (kültürel etkinlikler). Bağcılar Belediyesi proje
lideri. Dönem: 2012-2013, 12 ay. Proje bütçesi: 159.404 Avro. Bağcılar
Belediyesi’nin katkısı: 40.404 Avro. Hibe miktarı: 119.000 Avro.
8. Soğutma ve Klima Servis Elemanı Meslek Kursları (meslekî eğitim). Bağcılar
Belediyesi proje lideri. Dönem: 2008-2009, 12 ay. Proje bütçesi: 183.436,31 Avro.
Bağcılar Belediyesi’nin katkısı: 18.343,63 Avro. Hibe miktarı: 165.092,68 Avro.

2.5.2. Uluslararası Etkinlikler ve Organizasyonlar
Bağcılar Belediyesi’nin uluslararası nitelikli faaliyetlerinin yoğunlaĢtığı bir diğer alan,
uluslararası nitelikteki etkinliklerin ve organizasyonların tertibi veya bunlara aktif katılımdır.
AĢağıda Bağcılar Belediyesi’nin tertibi ile gerçekleĢen etkinliklerin listesi verilmiĢtir
(www.bagcilar.bel.tr , 01.10.2012):
1. Uluslararası Ġzcilik ġuraları (2007 ve 2008). Daha önce ulusal çapta yapılan izcilik
etkinlikleri, Uluslararası Ġzcilik ġurası ile dokuz ülkeden katılımcıların iĢtiraki ile
gerçekleĢtirilen uluslararası bir nitelik kazanmıĢtır.
2. Bilge Kral Aliya Ġzzetbegoviç Sempozyumu (Uluslararası Aliya Ġzzetbegoviç
Sempozyumu, 2008). Türkiye ve Balkanlar’dan katılım ile yapılan sempozyumun
bildiriler kitabı Türkçe (2010) ve BoĢnakça (2011) yayımlanmıĢtır.
3. Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu (20-21 ġubat 20108). Türkiye ve Orta Asya’dan
katılım ile gerçekleĢtirilen sempozyumun bildiriler kitabı Türkçe yayımlanmıĢtır.
4. Babıâli’den Bağcılar’a Küreselden Yerele 5N 2K Uluslararası Medya Sempozyumu
(10-12 Aralık 2010). Sempozyumun kitabı yayımlanmıĢtır. (??????)
5. KardeĢ-ġehir Kültür Köprüsü: KardeĢlik ġarkıları Söylenirken (2008). Orta Asya ve
Kafkasya’dan gelen baĢarılı öğrencilerden oluĢan bir gruba Türkiye gezisi
düzenlenmiĢtir.
6. 7 renk 8. Renkle BuluĢuyor (2010, 2011, 2012). Ġstanbul 2010 Avrupa Kültür BaĢkenti
kapsamında baĢlatılan, Türkiye’nin yedi bölgesinden derneklerin yanı sıra Kazakistan,
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Bosna-Hersek, Almanya ve Polonya’daki kardeĢ Ģehirlerin temsilcilerinin katılımı ile
gerçekleĢtirilen bu kültürel etkinlik her yıl son baharda tekrarlanmaktadır.
7. Uluslararası Balkan Sempozyumu, Balkan SavaĢlarının 100. Yıldönümü
Münasebetiyle (11-13 Mayıs 2012). Etkinliğe, Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı’nın
yanı sıra Türkiye, Balkanlar, Ġsrail ve Japonya’dan gelen bilim adamları katılmıĢtır.
8. 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali. Her yıl 23 Nisan’da yabancı çocukların katılımı
ile yapılmaktadır.
Bunların yanı sıra birçok küçük çaplı toplantılara iĢtirak edilmiĢtir.

2.5.3. KardeĢ ġehir Uygulamaları
Bağcılar Belediyesi’nin web sitesinin KardeĢ ġehirler sayfasının verdiği bilgilere göre,
aĢağıdaki yabancı Ģehirlerin yerel yönetimleri ile kardeĢlik iliĢkisi kurulmuĢtur
(http://www.bagcilar.bel.tr/kategori/49/0/kardes-belediyeler-.aspx , 01.09.2012):
1. Almanya Hamm BüyükĢehir Belediyesi
2. Bosna Hersek Buzim Belediyesi
3. Bosna Hersek Çeliç Belediyesi
4. Filistin Deir Al-Balah Belediyesi
5. Kazakistan Almalı Belediyesi
6. Kazakistan Çimkent Belediyesi
7. KKTC Mehmetçik Belediyesi
8. KKTC LefkoĢa Alayköy Belediyesi
9. Polonya Lublin Belediyesi
Bunların dıĢında ayrıca, web sitede yayımlanan meclis kararlarında ve çeĢitli haberlerde Ģu
kardeĢ Ģehir iliĢkilerinden bahsedilmektedir:
10. Pakistan Pencap Eyaleti Muzaffergarh ġehri (05.04.2012 tarihli Meclis kararı)
11. Arnavutluk Berat Belediyesi (04.11.2011 tarihli Meclis kararı)
12. Fas Krallığı Kenitra (Al-Kantara) Belediyesi (10.02.2011 tarihli Meclis kararı)
13. KKTC Güzelyurt Belediyesi (07.06.2012 tarihli Meclis kararı)
14. Azerbaycan Bakü Vilayeti Nesimi Belediyesi kardeĢ belediye ön protokolü
15. Bosna-Hersek Çeliç Belediyesi
16. Polonya Kosica Belediyesi
KardeĢ Ģehirlere yönelik yapılan faaliyetler içerisinde Ģunlar zikredilebilir:
 2009 yılında yapılan Almanya (Hamm) ve Kazakistan (Çimkent) ülkelerindeki kardeĢ
Ģehirlere yönelik yapılan “Kültür Köprüsü” programları.

 2012 yılında Kazakistan ve Almanya’da düzenlenen “Kültür ve KardeĢlik Günleri”.
(Bu tür programlar kapsamında heyet ile kardeĢ Ģehirler ziyaret edilmekte ve iftar
programları düzenlenmektedir.)
 Bağcılar’daki hayırseverlerin destekleri ile Kazakistan’ın Çimkent Ģehrinde yaptırılan
Kültür ve Eğitim Merkezi.
 2010, 2011, 2012 yıllarında Bağcılar’da yapılan “7 Renk 8. Renkle BuluĢuyor”
etkinliğine Kazakistan, Bosna-Hersek, Almanya ve Polonya’daki kardeĢ Ģehirlerin
temsilcilerinin katılımı.

2.5.4. YurtdıĢı Ziyaretler ve YurtdıĢından Gelen Ziyaretçiler
Bağcılar Belediyesi’nin yürüttüğü aktif dıĢ iliĢkiler yoğun bir ziyaret mesaisini beraberinde
getirmektedir. Daha önce görüldüğü üzere bu tür etkileĢimler, web site, hizmet bülteni vb.
vasıtalar üzerinden yerel halkla olan iletiĢimde gündemde tutulmaktadır.
Elde edilen kaynaklardan tespit edildiği kadarıyla, Bağcılar Belediye BaĢkanı’nın katıldığı
yurt dıĢı teknik temas veya kültürel program ziyaretleri (düzenlenen iftar programları da dâhil
olmak üzere) Ģu ülkeleri kapsamaktadır:
 Belediyenin müstakil düzenlediği programlar kapsamında: Kazakistan, Kırgızistan,
Almanya, Belçika, Ġsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin destekleri ile düzenlenen programlar
kapsamında: Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
 Marmara Belediyeler Birliği’nin çalıĢmaları kapsamında: Hırvatistan, Arnavutluk,
Ġran, Çin.
Bağcılar’da ağırlanan veya Bağcılar Belediye BaĢkanı’nın belediye birliklerinde kabul ettiği
resmî heyetler veya misafir gruplar Ģu ülkelerden gelmiĢtir:
 Belediyenin müstakil düzenlediği programlar kapsamında: Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, Polonya, Bosna-Hersek, Kosova, Suudi
Arabistan, Mısır, Kuveyt, Suriye, Bahreyn, Kazakistan, Azerbaycan.
 Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin düzenlediği
Azerbaycan, Kazakistan, Moğolistan, Somali, Kenya.

programlar

kapsamında:

 Marmara Belediyeler Birliği’nin çalıĢmaları kapsamında: Kosova, Belçika, Fransa,
Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ürdün.
Bu verilere ayrıca çeĢitli diğer uluslararası sempozyum organizasyonları kapsamında birçok
ülkeden Bağcılar’a gelen yabancı misafirleri katmak gerekmektedir.

3. Sonuç
Sonuç bölümünde, Bağcılar Belediyesi’nin uluslararası çalıĢmaları ile ilgili elde edilen
verilerin değerlendirilmesi yapılacak ve aktif bir yerel dıĢ politika için bazı tavsiyeler
sunulacaktır.

3.1. Yerel DıĢ Politika Tanımı IĢığında Değerlendirme
GiriĢ bölümünde verilen yerel dıĢ politika tanımının ıĢığında, yapılan çalıĢmalar planlama ve
strateji geliĢtirme boyutu itibarıyla ele alınacak olursa, Bağcılar Belediyesi’nin planlı bir yerel
dıĢ politika yürüttüğü henüz söylenemez. Belediyenin mevcut Stratejik Planında, belediyenin
uluslararası iliĢkileri yürütme gerekçesinin zemini tarif edilmemiĢ, Bağcılar ilçesini
ilgilendiren yerel ve uluslararası düzeydeki eğilimler ve aralarındaki iliĢki ve etkileĢim
açıklanmamıĢ, yapılan ve yapılacak çalıĢmalar, ilçenin jeostratejik konumuna, sosyal,
ekonomik ve kültürel yapısına ve siyasî ve idarî çevre faktörlerine dayandırılmamıĢtır.
Stratejik Plan belgesinde uluslararası boyuta yapılan atıflar sınırlı, belirlenen hedefler ise
parçalı olduğu görülmüĢtür.
Buna karĢın, yani iddialı olmaktan uzak bir stratejik belgeye rağmen, uygulamada oldukça
aktif ve dinamik bir performans izlenmektedir. Söz konusu performans yerel dıĢ politikanın
uygulama boyutları ıĢığında değerlendirilecek olursa, Bağcılar Belediyesi’nin bazı alanlarda
aktif olduğu, bazılarında yetersiz düzeyde faal, bazılarında hiç faal olmadığı anlaĢılmaktadır.
Yerel dıĢ politikanın yedi uygulama alanlarından (güvenlik, kalkınma, ekonomi, kültür, ağ
oluĢturma, temsil ve arabuluculuk) esasen ekonomi, kültür ve ağ oluĢturma alanlarında aktif,
kalkınma alanında sınırlı bir faaliyet içinde olduğu, diğer alanlarda ise henüz faal olmadığı
söylenebilir.
Bağcılar Belediyesi’nin AB’nin sağladığı malî yardımları ilçenin hizmetine sunması, ilçenin
sorunlarını çözüm noktasında AB fonlarına yönelik çalıĢma yürütmesi, belediyeye ve ilçeye
belli bir ekonomik çıkar sağlamakta ve Ģüphesiz ilçenin geliĢimine katkı yapmaktadır.
Bağcılar’da yoğun olarak yürütülen uluslararası etkinlikler, sempozyumlar ve geliĢtirilen
kardeĢ Ģehir uygulamaları geniĢ anlamda kültürel bir faaliyet olarak değerlendirilebilir.
Ağ oluĢturma bağlamında yine Bağcılar Belediyesi’nin aktif olduğu görülmüĢtür. Özellikle
Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği gibi platformlar kapsamında
uluslararası iliĢkilerin yürütülmesi hususunda isteklilik ve bilinç düzeyi kayda değer
düzeydedir. WALD, Asya Belediye BaĢkanları Forumu gibi platformların çalıĢmalarına,
sınırlı ölçüde olsa da, katılım sağlanmıĢtır. Bağcılar Belediye BaĢkanı’nın belediye
birliklerinde görev alması, birliklerin uluslararası etkinliklerine katılması, bu birliklerin
sağladığı iliĢki potansiyelinden yararlanması, uluslararası iliĢkiler alanında münferit
yaklaĢımların ötesinde ağ içinde çalıĢma kültürünün geliĢtiği söylenebilir.
Kalkınma baĢlığında değerlendirilebilecek nadir etkinliklerden, “Bağcılar” bülteninde yer
verilen (Bülten, 2010/08:21,22, 2010/09:21), Pakistan’daki sel felaketinde zarar gören
Pakistan halkına yönelik yardım kampanyasıdır. Kazakistan’ın Çimkent Ģehrinde Bağcılarlı
hayırseverlerin katkıları ile yapılan Kültür ve Eğitim Merkezî (Uluslararası Etkinlikler,

2011/07:51) de bir ölçüde bir kalkınma desteği faaliyeti olarak görülebilir. Dolayısıyla bu alt
baĢlıkta sınırlı bir faaliyet söz konusudur.
Güvenlik, temsil ve arabuluculuk alanlarında ise faaliyetler veya stratejiler tespit
edilmemiĢtir. Küresel güvenlik tehditlerini engelleyici, çatıĢmaların Ģiddetini azaltıcı veya
savaĢ sonrası yaraların sarılması gibi faaliyetler mevcut kaynaklarda zikredilmemektedir.
Diğer yandan, yerel yönetimlerin hak ve çıkarlarının uluslararası kurumlar nezdinde veya,
uluslararası iliĢkiler alanı ile ilgili olarak, ulusal yönetim nezdinde temsili ve savunulması
anlamına gelen “temsil” (lobi) faaliyetlerinin Bağcılar Belediyesi tarafından planlanıp
uygulanması vakalarına rastlanılmamıĢtır. Son olarak, uluslararası düzeyde ikili veya çoklu
iliĢkiler kullanılarak çıkar çıkar ihtilafların aĢılması veya iĢbirliği iliĢkilerinin tesisi anlamına
gelen arabuluculuk giriĢimleri de tespit edilmemiĢtir.
Yerel dıĢ politikanın profesyonelleĢmesi bakımından önemli bir değerlendirme faktörü, bu
politikayı geliĢtirecek karar verici kadroların ve uygulayacak idarî yapıların durumudur.
Belediyenin karar organı olan Meclis bünyesinde bir AB ve DıĢ ĠliĢkiler Komisyonu’nun
varlığı tespit edildiyse de, söz konusu komisyonun planladığı veya uyguladığı bir faaliyete
veya giriĢime rastlanılmamıĢtır. Diğer yandan, idarî yapı bakımından, AB ve uluslararası
iliĢkiler alanının resmen tevdi edildiği birim ile fiiliyatta bu iliĢkileri yürüten birimin farklı
olduğu tespit edilmiĢtir. Belediye bünyesinde kabul edilen yönergeye göre bu alan, Basın,
Yayın ve Halka ĠliĢkiler Müdürlüğü’nün sorumluluğunda ise de, gerçekte Kültür ve Sosyal
ĠĢler Müdürlüğü’nün bu faaliyetleri yürüttüğü görülmüĢtür. Oysa dıĢ iliĢkilere ve uluslararası
fonlu proje geliĢtirme konusuna bu denli ödem veren bir belediyede bu konuda ihtisas bir
müdürlüğünün kurulması beklenirdi. Zira günümüzde birçok belediyede AB ve/veya DıĢ
ĠliĢkiler Müdürlükleri mevcuttur.
Diğer yandan, yapılan uluslararası mahiyetteki faaliyetlerin, web site, bülten, kitapçıklar vb.
araçlarla tanıtımına özen gösterilmeye çalıĢılmıĢsa da, bu faaliyetler web sitede derli toplu bir
Ģekilde, özel ayrılmıĢ bir sayfada toplanmamıĢtır. Ayrıca kardeĢ Ģehirler hakkında bilgi veren
ilgili sayfa ile, çeĢitli haberlerde geçen bilgiler farklılaĢmaktadır. Diğer yandan, Bağcılar
Belediyesi’nin uluslararası açılımını önemli ölçüde destekleyen TDBB ve MBB gibi
platformların bu fonksiyonuna web sitede özel bir yer verilmemiĢtir.
Son olarak, Stratejik Plan belgesinde belirlenmemiĢ olmasına karĢın, yapılan faaliyetlerin
ıĢığında Bağcıları Belediyesi’nin coğrafî öncelik alanları bariz olarak ortaya çıkmaktadır.
Bunlar, Avrupa Birliği ülkeleri, Balkanlar ve Orta Asya bölgesidir. Bunların yanı sıra, henüz
baĢlangıç aĢamasında olsa da, Marmara Belediyeler Birliği’nin katkıları ile geliĢen Çin ekseni
belirmektedir.

3.2. Etkin Bir Yerel DıĢ Politikanın GeliĢmesi Ġçin Tavsiyeler
BaĢarıya, üç aĢamalı bir süreçle ulaĢılır: planlama, uygulama, izleme. Bağcılar Belediyesi’nin
uluslararası iliĢkiler alanında yaptığı faaliyetlerin ekseriyetinin, belirli uluslararası hedefler
doğrultusunda birbirini tamamlayan ve takip eden hamlelerden oluĢan, süreklilik ve ahenk arz
eden bir bütün oluĢturduğu henüz söylenemez. Bunun sebebi, yukarıdaki üç aĢamadan
planlama ve izleme aĢamalarının zayıf, uygulama aĢamasının ise geliĢmiĢ olmasından

kaynaklanmaktadır. Bu durumun düzeltilmesi ve Bağcılar Belediyesi’nde emsal teĢkil
edebilecek bir yerel dıĢ politikanın oluĢturulması için Ģu tavsiyeler geliĢtirilebilir:
a) Planlama aĢamasının güçlendirilmesi:
a. Yerel dıĢ politikayı geliĢtirme aĢamasında, uluslararası, ulusal ve yerel
eğilimlerin ve bunların Bağcılar Belediyesi üzerindeki etkilerin derinlemesine
incelenmesi;
b. Stratejik Plan belgesinde iddialı ve aynı zamanda ulaĢılabilir hedeflerin
belirlenmesi;
c. Planlama aĢamasında siyasî (meclis komisyonu) ve idarî (ilgili birimler)
kanatların sürece etkin bir Ģeklide dâhil edilmesi.
b) Uygulama aĢamasının geliĢtirilmesi:
a. Meclis ihtisas komisyonunun (AB ve DıĢ ĠliĢkiler) süreçlere ve faaliyetlere
etkin bir Ģekilde dâhil edilmesi, yerel dıĢ politikanın uygulanmasında
BaĢkanlık makamı ile sınırlı kalınmaması;
b. Belediye bünyesinde ihtisas bir birimin kurulması, profesyonel ve tecrübeli
ekibin oluĢturulması (tercihen, belirlenen coğrafî öncelik alanlarının dillerine
hâkim uzmanların istihdam edilmesi ile);
c. Belediye birliklerinin potansiyelinden daha planlı ve verimli bir Ģekilde istifade
edilmesi;
c) Ġzleme aĢamasının geliĢtirilmesi:
a. Uluslararası iliĢkiler alanında yapılan faaliyetler belediye meclisinin
toplantılarının önemli ve geleneksel bir gündem maddesi haline getirilerek,
karar organının izleme fonksiyonunun pekiĢtirilmesi;
b. Özellikle belediye birlikleri gibi dıĢ paydaĢların değerlendirme süreçlerine
dâhil edilmesi;
c. Profesyonel ve bu alanda tecrübeli derecelendirme kurumlarına baĢvurulması.
Tüm bu önlemler aslında, “yerel dıĢ politikanın profesyonelleĢtirilmesi” Ģeklinde
özetlenebilir. Uluslararası iliĢkiler alanında bugüne kadar sergilenen aktif performansın daha
planlı, daha donanımlı ve daha sonuç alıcı hale getirilmesi için, Bağcılar ilçesi ve Bağcılar
Belediyesi gerekli kaynaklara ve yeteneklere mutlaka sahiptir. Dünyadaki yerel yönetimlerin
uluslararası iliĢkilerde oynadıkları rol göz önünde bulundurulursa, Türk belediyeleri için de
bu alanda öğrenme döneminden artık “ustalık dönemine” geçme zamanının geldiği
söylenebilir.
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