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Yerelden Uluslararası Hedeflere
Demokrasinin dünya çapında
yaygınlaíması sürecinde yerel yönetimler, demokrasi ve ekonomik
kalkınmanın kökleímesi için öncü
aktörler olarak öne çıkmaktadır.
Günümüzde yerel yönetimler ve
özellikle büyük kentlerin, ufuklarının geniílediðini ve zorlukları iíbirliði ve tecrübe paylaíımı içerisinde
aímaya gayret ettiklerini, hatta ulusal sınırları aíıp küresel sorunların
çözümüne katkıda bulunmaya da
talip olduklarını görmekteyiz.
Halka en yakın seviyede bulunan
yerel yönetimlerin topluma karíı rolünün hızla arttıðı, artık íehirler diplomasisinin konuíulduðu ve özellikle
ülkemiz açısından Avrupa Birliði sürecinde köklü deðiíimlerin yaíandıðı
günümüzde, yerel yönetimlerin istiíare ve dayanıíma ihtiyacı da aynı ölçüde
artmaktadır. Bütün bunlar, uluslararası
düzeyde kentlerle bölgeler arası temas
ve etkileíimi artırmakta olup, yerel yö-
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netimlerin bu iliíkileri verimli bir íekilde deðerlendirilmesini ve
etkin yönetimini gerektirmektedir.

Yerelden dünyaya açılmak
Uluslararası düzeyde etkin rol oynamak isteyen bir yerel yönetim biriminin öncelikle etkin, dinamik ve verimli bir “dıí iliíkiler
politikası” olmalı. Böyle bir politikanın geliímesi için gereken zemin ise, íu üç unsurun buluíması ile oluíur:
a. Kentin konumu (coðrafi, stratejik…) ve potansiyeli (ekonomik, kültürel…)
b. Ulusal düzeyin dıí politika rotası
c. Uluslararası arenadaki eðilimler
Bu üç faktörün buluítuðu noktadaki bir yerel yönetim, etkin
bir “dıí iliíkiler politikasını” oluíturabilir, ulusal sınırları aíabilir,
hatta küresel çapta eylem sahibi olabilir. Peki, böyle bir potansiyel
ñstanbul ve Marmara Bölgesi açısından mümkün müdür? ìimdi
bunu analiz etmeye çalıíalım.
Bölgemizin lideri ve Birliðimizin merkezi olan ñstanbul, gerek tarihi misyonu gerekse bugünkü konumu itibariyle büyük bir
potansiyele sahiptir. Ülke ekonomisi ve kültürel hayatın merkezi
olan Marmara Bölgesi aynı zamanda yerel yönetim ve belediyecilik alanında da Türkiye’nin canlı laboratuarı olmuítur. Birçok yeni

uygulamanın geliítirilerek uygulandıðı bölgemiz, Avrupa-Asya ile etkin bir dıí iliíkiler politikasının geHıristiyan-Müslüman dünyaları arasında da köprü durumunda- liímesi için gerekli íartlar oluímuí dudır.
rumdadır.
Diðer yandan, ulusal düzeydeki geliímelerin rotası hangi yöndedir, dıía dönük bir açılıma ve proaktif dıí siyasete müsait bir
ortam söz konusu mudur? Türkiye, son yıllarda istikrar içinde
büyüyen, AB sürecinde kararlı bir íekilde ilerleyen, siyasi ve ekonomik cazibesi gittikçe artan, dünyada aktör ve bölgesinde lider
olmaya aday bir ülkedir. Hükümetin politika ve eylemlerinde belirgin bir dıí siyaset ve AB vurgusu var. Ülkenin dıía açılmasına
yönelik bir teívik olduðu gibi, yerel yönetimlerin geliímesine yöDergimizin önceki sayısında, dıí
nelik önemli reformlar da gerçekleítirilmekte ve bu sayede onların faaliyetlerimizin üç eksen üzerinde kukonumu güçlenmektedir.
rulduðu ifade edilmiíti:

Yerelde
uluslararası iliíkiler
yönetimi

Üçüncü faktör olarak: Yerel yönetimlerin uluslararası alanda
önem kazandıklarını ve iíbirliði aðlarını geliítirdiklerini görmekteyiz. Yerel yönetimlerin dayanıíma ve iíbirliði mekanizmaları
özellikle Avrupa’da hızla geliímektedir. Bir yandan uluslararası
kurumlar bünyesinde yerel ve bölgesel düzeye hitap eden yapılar ortaya çıkmakta, diðer yandan yerel ve bölgeselin oluíturduðu
platformlar uluslararası kurumlar üzerinde etkilerini artırmaktadır. Potansiyeli her geçen gün daha da artan ve AB yolunda ilerleyen Türkiye’nin en önemli bölgesi yerel yönetimleri bu güce daha
da güç katabilecek kapasiteye sahipler. Bugün birçok uluslararası
ve Avrupalı yerel yönetim platformu, Türk meslektaílarına kapılarını açmak istemektedir. Yani, uluslararası boyutta da uygun bir
konjonktür söz konusudur.

a. Uluslararası iliíkiler
b. AB politikaları ve kurumsal iíbirliði
c. Fon destekli proje ve iíbirliði

En genií açıdan uluslararası alanda elde ettiðimiz kazanımlar, bize AB
alanında da yarar saðlamaktadır. Yani
uluslararası düzeyde görünürlüðümüzü ve itibarımızı artıran faaliyetler,
AB kurumları ile olan iliíkilerimizi de
olumlu etkilemektedir. Bunlarla olumlu ve etkin iíbirliði ise bize, AB fonları
Sonuç olarak, bölgemizdeki yerel yönetimler ile onların ortak alanında katkı saðlıyor (Örn: ilk elden
sesi olan Marmara ve Boðazları Belediyeler Birliði’nin güçlü ve bilgi, fonların íekillenme süreçlerine
katılım vs). Geri dönüíüm olarak da,
AB fonları ile geliítirilen projeler, yerel yönetimlerimize AB standartlarını
yakalamayı öðretiyor, AB’ye olan ilgi ve
bilinci artırıyor. Son olarak, AB ile olan
olumlu ve güçlü iíbirliði, bizim uluslararası arenada yaptıðımız eylem katkıda
MBB DIì ñLñìKñLER
bulunuyor.

MBB’nin “Üç Eksen” yaklaíımı

POLñTñKASI

Uluslararası ñliíkiler

AB Politikaları ve
Kurumsal ñíbirliði

Proje Geliítirme

Yerelin AB
stratejisi...
Ulusal dıí politikanın öncelikli hedefi olan Avrupa Birliði, artık, yerel
yönetimlerimiz için somut bir eylem
alanıdır. Bu alanda yerel yönetimler,
lobi çalıímaları ve proaktif yaklaíımı ile
ulusal düzeyin eylemine katkıda bulunarak onu tamamlayıcı rol oynayabilir.
Bu yaklaíım, üç temel eylem alanını
içermektedir:
a. AB’ye yönelik Türkiye merkezli
çalıímalar
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b. Brüksel lobiciliði

AB Kurumsal ìemasında

c. Dolaylı etki kullanımı

Görev Daðılımı

Detaylarına girmeden önce, kısaca
Avrupa Birliði kurumsal íemasını tanıyalım.
Tabloda da gördüðünüz gibi, Avrupa Birliði içinde “AB Kurumsal Üçgeni” diye adlandırılan bir karar mekanizması bulunmaktadır. AB’nin “denge
sistemi”nde farklı aktörlerin çıkarlarını
gözetecek kurumlar ortaya çıkmıítır.
Örneðin, Avrupa Birliði Konseyi, AB’ye
üye devletlerin sesi ve en güçlü kurumsal aktörüdür. Avrupa Komisyonu, Birliðin çıkarlarını gözetirken, Avrupa Parlamentosu, Birlik içinde vatandaíların
gözü ve kulaðıdır. Ekonomik ve Sosyal
Komite, bu yapıya ekonomik ve sosyal
unsurların (iíverenler, sendikalar, tüketiciler...) sesini katmıítır. Bu íemaya en
son 1994’te yerel ve bölgesel yönetimlerin sesi olan Bölgeler Komitesi de katılmıítır. AB kurumları, yerel ve bölgesel
düzeyi doðrudan ilgilendiren alanlarda
karar alırken, Bölgeler Komitesi’nin
görüíüne zorunlu olarak baívurur. Bu
alanlar: Ekonomik ve sosyal bütünleíme, eðitim, kamu saðlıðı, istihdam
politikası, sosyal politika, kültür, çevre,
mesleki eðitim, ulaíım, Avrupa-aíırı
altyapı aðları olarak sayılabilir.

… Ve lobicilik
anahtarları
AB’ye yönelik Türkiye merkezli
faaliyetlerde bu kurumsal íema göz

önünde bulundurularak uygun bir eylem geliítirilebilir. Yerel yönetimler
bünyesinde kurulan AB Ofisleri, bu
kurumlara yönelik çeíitli bilgilendirme,
temas, istiíare ve geri bildirim faaliyetlerini geliítirirler. Bu genel çalıímanın
içinde, ayrıca, özel olarak hedef alacakları birimler de var. Örneðin; Bölgeler
Komitesi bünyesinde kurulan “Türkiye
Çalıíma Grubu”. Aralık 2007’den beri
çalıímalara katılan MBB, bu platform
ile aktif bir iíbirliði geliítirmektedir.

Ancak, hedefimiz bununla sınırlı
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Yönergeler Tüzükler Kararlar
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Ekonomik ve Sosyal
Komite

* Pascal Goergen, 2004

kalmıyor. AB ile ortaklık anlaíması bulunan ülkelerle bir Ortak
ñstiíare Komitesi’ni kurabilen Bölgeler Komitesi, bunu Türkiye’ye
önermiítir. Sadece istiíare fonksiyonu olan çalıíma grubundan
farklı olarak, böyle bir komitede, AB üyesi olmayan ülkenin yerel
temsilcileri oy hakkına sahiptir. Bundan dolayı, Birlik Baíkanımız
ve ñstanbul Büyükíehir Belediye Baíkanı Sayın Kadir Topbaí’ın,
kurulmasının önemine dikkat çektiði bu komite, bir an önce
hayata geçirilmelidir. Bir diðer hedef ise, Bölgeler Komitesi’nin
önerdiði (AB-Türk Hükümeti düzeyinden baíka), baðımsız bir alt
düzeyin oluíturulmasıdır. AB’ye uyum sürecini yerel ve bölgesel
düzeyde takip etmede, fonların ve bölgesel politikaların íekillendirilmesine katılma olanaðını tanıyacak bu mekanizmanın oluíması,
önemli bir adım olacaktır. Diðer yandan, Bölgeler Komitesi yılda iki defa toplantısını Brüksel dıíında yapabilmektedir. Örneðin,
bu toplantılardan birinin Türkiye’de yapılması Türk yerel yönetimlerinin AB’de itibarını olduðu kadar görünürlüðünü de artıracaktır. Bu baðlamda, ñstanbul Büyükíehir Belediye Baíkanı’nın
daveti üzerine, Türkiye Çalıíma Grubu’nun Bahar 2008 toplantısını ñstanbul’da yapacak olması, önemli bir geliímedir. Bu sayede Bölgeler Komitesi’nin daha genií katılımlı bir toplantısının
Türkiye’de yapılmasına da zemin hazırlanacaktır.
Son yıllarda, AB’yi sürekli ve yakından etkilemenin yararının
anlaíılması üzerine, Brüksel’de yerel/bölgesel lobicilik olarak
adlandırılan yeni bir fenomen geliímiítir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin temsilcilik açarak, AB’ye yönelik etkileme çalıímalarını
doðrudan Brüksel’den yürütme eðilimi, ilk olarak Alman eyaletlerinin ve ñngiliz yerel yönetimlerin 1984’ten beri Brüksel temcililiklerini açmaları ile baílamıítır. Günümüzde, dünya lobicilik
merkezi haline gelen Brüksel’de, uluslararası kuruluíların, ekonomi ile finans devlerinin yanı sıra, yerel ve bölgesel yönetimler
ve onların birlikleri de 300’den fazla ofis ve irtibat noktası ile üs
kurmuítur. Üyelik sürecinde Brüksel üzerinde etkisini artırması
gereken Türkiye’nin, artık yerel düzeyi ile de Brüksel’de var olması gerekir. Gerek AB kurumları üzerinde etki kurmak ve saðlıklı

bir geri bildirimi yapmak, gerekse orada mevzilenmií uluslararası
yerel yönetim platformları ile etkin bir iíbirliði ve dayanıímayı
saðlamak için Türkiye’nin de yerel düzeyi ile Brüksel’de var olması gerekir. Bu düíünceyle MBB, ilgili mevzuat araítırmasını
yapmıí ve Brüksel’de yabancı yerel temsilcilikleri ziyaret ederek
incelemelerde bulunmuítur. Brüksel’de ofis açmanın, temsil bütünlüðü ve koordinasyon kolaylıðı açısından Türkiye Belediyeler Birliði tarafından yapılmasının uygun olacaðı kanaatinde olan
MBB, gerektiðinde bu konuda teknik destek ve bilgi desteði saðlamaya da hazırdır.
AB’nin yereli ilgilendiren politikalarını takip etme ve etki yaratma çalıímaları, AB dıíında sahip olunan imkânlarla da yapılmalıdır. Dolaylı etki kullanımı yöntemi ile bazı çalıímalar yapılabilir. Örneðin, Türkiye’nin üyesi olduðu Avrupa Konseyi’ne
baðlı olan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ndeki potansiyeli
devreye sokulabilir. Avrupa Birliði ile Avrupa Konseyi’nin bu iki
türdeí kuruluíu arasında yapılan ñíbirliði Anlaímasına göre bir ñrtibat Komitesi kurulmuítur. Yerel yönetimlerimiz, AB ile arayüz
görevini yapan ve önemli bir etki aracı olabilecek bu platformda
mutlaka yer almalıdır. Ayrıca, Kongre’nin Yerel Yönetimler Meclisi ile iki ana bölümden biri olan Bölgeler Meclisi Baíkanlıðı’nın
bir Türk temsilci tarafından yürütülüyor olması, Türkiye açısından büyük bir fırsattır. Üstelik Yavuz Mildon’un Çanakkale ñl
Genel Meclisi üyesi olması, bölgesel birliðimiz açısından önemini
daha artırmaktadır.
Diðer dolaylı etki kullanımı olanaklarını ele alacak olursak, Avrupa genelinde faaliyet gösteren birçok yerel ve bölgesel yönetim
platformu mevcuttur. AB üzerinde lobicilik faaliyetlerini sürdüren
ve önemi gittikçe artan bu oluíumlar, AB ile iliíkilerini kurumsallaítırmaya önem verirler. Örneðin, Bölgeler Komitesi, bu tür kuruluílarla iliíkilerini iíbirliði protokolü, eylem planı gibi belgeler
çerçevesinde yürütmektedir. Dolayısıyla, yerel aktörlerimizin bu
kuruluílar içinde yer almaları ve etkin konuma gelmeleri, onlara
yeni etki anahtarlarını sunacaktır. Yerel yönetimlerimizin bu potansiyelini etkin bir íekilde kullanması, sadece kendileri açısından
yararlı olmakla kalmayıp, ileride genel AB-Türkiye iliíkilerine de
önemli katkı saðlayabilecektir.
Genelde uluslararası iíbirliðini geliítirmek, özelde ise bu tür
anahtarlara sahip olmak amacıyla, Birliðimiz son aylarda önem-

li adımlar atarak Avrupa Kentler ve
Bölgeler Konseyi CEMR’e, gözlemci statüde katılmak, Avrupa Bölgeler
Meclisi AER ile iíbirliði geliítirmek,
Güney-Doðu Avrupa Yerel Yönetim
Birlikleri Aðı NALAS’a üye olmak
üzere giriíimlerde bulunmuítur.
Sonuç olarak, AB-Türkiye iliíkilerinde, klasikleímií bir “geniíleme”
penceresinden bakıí hakimdir. Oysa
özellikle yerel yönetimlerimizin bu
çerçeveyi aímaları, “istenmeyen aday”
psikolojisine kapılmadan AB kurumsal íemasının içine kadar girmeleri gerekir. Türkiye’de hemen hemen herkes Geniílemeden Sorumlu Avrupa
Komisyonu Üyesi Olli Rehn’in adını
biliyor. Oysa yerel yönetimlerimiz
tarafından Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Danuta Hübner de tanınmalıdır. AB’nin
bölgesel politikaları íimdiden takip
edilmelidir; zira kendi bölgelerine yönelik geliítirilen bu politikalar, yarın
Türkiye’nin de politikaları olacaktır.
Bunlar, çeíitli uyum reformları ile dolaylı íekilde íimdiden Türkiye’ye gelmeye baílamıí bile.
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