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ÖZ 

Yerelleşme eğiliminin ardında kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi olduğu kadar küreselleşme ile dış dinamikler de 

önem arz etmektedir. Bu çalışmanın konusunu, Bulgaristan yerel yönetimlerinin AB sürecinin etkisiyle geçirmiş olduğu 

değişim ve AB üyeliğine götüren dinamiklerin etkisi konu alınacaktır.  II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Bloğu içerisinde 

yer alan Bulgaristan, 1990 yılında gerçekleştirilen çok partili özgür seçimlerin ardından Batı tipi demokrasiler arasına 

girmiştir. 1995 yılı sonunda AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Bulgaristan üyeliğe kadar revizyonlarla idari yapısını AB 

müktesebatına uyumlu hale getirmiştir. Bu çalışmayla Bulgaristan yerel yönetimlerinin AB’ye üyelik sürecinde geçirmiş 

olduğu evreler incelenecek olup; Bulgaristan’ın yerelleşme sürecinde AB etkisi sorgulanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği,  AB Koşulluluğu, Yerel Yönetimler, Yerelleşme. 

Decentralization in Bulgaria in the Process of European Integration 

Abstract 

External dynamics of globalization are important for the decentralization trend as well as for the diversification of 

public services. With this study, stages that Bulgarian local governments went through in the EU membership process will 

be examined and EU impacts on the decentralization process in Bulgaria will be questioned. : Located in the Eastern Bloc 

after World War II, Bulgaria has become one of the Western-type democracies after the multi-party free elections, held in 

1990. Bulgaria, which applied for EU membership at the end of 1995, has aligned to the administrative structure with the 

revision to the EU acquit. With this study, stages that Bulgarian local governments went through in the EU membership 

process will be examined and EU impacts on the decentralization process in Bulgaria will be questioned. 
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1. GİRİŞ 

AB,  kendisini oluşturan ülkelerin üstünde yer alan uluslararası  (supra-national)  bir birliktir ve üye 

ülkeleri çeşitli derecelerde bağlayan kendine özgü hukuk kurallarına sahiptir. Bununla birlikte Birliğe üye 

olmak isteyen ülkeler için de müktesebata uyum şartı aranmaktadır. Bu anlamda Avrupa Komisyonu Eski 

Türkiye delegasyonu Hansjörg Kretschmer’in de ifade ettiği gibi “Kulübe üye olmak isteyen aday, kulübün tüm 

kurallarını kabul etmek zorundadır” (Kretschmer, 2006; s. 8).  

Müktesebata uyum ve AB’nin aday ülke kamu yönetimlerini etkileme sürecinde bazı etki 

mekanizmaları ortaya çıkmaktadır. Bunların başında ise “Koşulluluk Prensibi” gelmektedir. Koşulluluk 

prensibinden ilk olarak Birkelbach Raporu’nda ‘demokratik koşulluluk’ olarak söz edilmiştir. Bu kavram daha 

sonra Roma Anlaşması ile tekrar gündeme gelmiş ancak 1990lı yıllarda Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinin 

Sovyet etkisinden kurtularak AB’ye üyelik için başvuru yapmalarının ardından esas olarak uygulanmaya 

başlamıştır.  

1990ların ilk yarısında Topluluğun Birliğe dönüşmesi ile kamu yönetimi konusu Birlik içerisinde öne 

çıkan konular arasına girmiştir. Beşinci dalga olarak tanımlanan genişleme süreci ile Topluluk Müktesebatı’nın 

uygulanması için ulusal kamu yönetimlerinin belli standartlara uyması gereği ortaya çıkmıştır (BRUSIS, 2003; 
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s.9). AB’nin hedeflediği ekonomik,  sosyal ve siyasal entegrasyon sürecinde,  Birliğe üye ve aday ülkelerin 

yönetim sistemleri de etkilenmektedir. Bu anlamda AB uyum süreci “Avrupalılaşma” olarak tanımlanmakta ve 

entegrasyon sürecinde ulusal kamu yönetimlerinin Avrupalılaşma sürecinin nesnesi de “Çok Düzlemli 

Yönetişim Sistemi” olarak ortaya çıkmaktadır. AB’ye uyum sürecinde uygulanan ortak politikalar, üye ülkelerin 

ekonomik,  sosyal, siyasal ve kültürel yapıları üzerinde çok yönlü etkilerde bulunmaktadır.   

Prodi’ye (2001) göre güçlü bir Avrupa, merkezileşmiş bir Birlik demek değildir. AB’de gerçek bir 

dinamizm, yaratıcılık ve demokratik meşruiyet gerçekleştirmenin yolu çok katlı yönetişim seviyelerinde var 

olan potansiyeli özgür bırakmaktan geçmektedir. Avrupa Yönetsel Alanının oluşturulmasının nesnesi olarak 

Çok Düzlemli Yönetişim Sistemi, yerel ve bölgesel yönetimlere büyük önem vermekte ve bunları bütünleşme 

sürecinin temel dinamikleri olarak görmektedir. Avrupa Birliği’nin (AB) yerel yönetimler anlamında özellikle 

“subsidiarite” (yerellik) ve “governence” (yönetişim) gibi ilkeler çerçevesinde ulus üstü bir yönetsel paradigma 

olarak “Avrupa Yönetsel Alanı”nı oluşturmak istemesi, üye ve aday ülkelerin yönetim sistemlerini de derinden 

etkilemektedir.  

Bu çalışmanın konusu, Osmanlı Devleti’nden kalan tarihsel ve kültürel bağlarımızın bulunduğu 

Bulgaristan’ın yerel yönetimleridir. Ülkenin 1995 yılından bu yana geçirmiş olduğu değişim ve AB üyeliğine 

götüren dinamiklerin etkisi konu alınacaktır. II. Dünya Savaşı sonrasında Doğu Bloğu içerisinde yer alan 

Bulgaristan 1990 yılında gerçekleştirilen çok partili özgür seçimlerin ardından Batı tipi demokrasiler arasına 

girmiştir. 1995 yılı sonunda AB’ye üyelik başvurusunda bulunan Bulgaristan 2003, 2005, 2006 ve 2007 yılında 

yapılan revizyonlarla idari yapısını AB müktesebatına uyumlu hale getirmiştir.  Bulgaristan Anayasası’nın 2. 

maddesinde “Bulgaristan Cumhuriyeti, yerinden yönetim ile yönetilen üniter bir devlettir. Hiçbir özerk bölge 

oluşumlarına izin verilmeyecektir.” denilmektedir. Bu madde ile üniter yapının altı çizilmiş ve federal yapı 

benzeri tam anlamıyla özerk yerel yönetimlerin oluşamayacağı belirtilmiştir. Buna ek olarak Bulgaristan 

Anayasası’nın 135.-142. maddeleri “yerinden yönetim ve yerel idareler” başlığı altında düzenlenmiştir. 135. 

Madde ülke topraklarının bölgeler ve belediyeler şeklinde bölündüğünü düzenlemektedir. Belediyeler kendi 

bütçe ve personeline sahip tüzel kişiliği haiz idari birimlerdir. Bölgeler ise, bölge valileri tarafından idare 

edilmekte ve İçişleri Bakanlığına bağlı halde; merkezi idarenin taşra teşkilatı şeklinde faaliyet göstermektedir.  

Bulgaristan Anayasasının 5. Maddesi usulüne uygun olarak yürürlüğe giren milletlerarası anlaşmaların, 

iç hukukun bir parçası olacağını belirtmektedir. Buna göre 1991 yılında kabul edilen Yerinden Yönetim ve 

Mahalli İdare Kanunu 1995 yılında Bulgaristan’ın Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamasının 

ardından aynı yıl Şart’a uygun olarak yeniden düzenlenmiştir. Bununla birlikte 1995 ve 2007 yılları arasında 

belediye bütçesi ile ilgili Anayasa değişikliği dahil (Md. 141), yerelleşme adına yapılan tüm değişikliklerde AB 

etkisinden söz etmek mümkündür.  

Bu nedenle Çalışmanın ilk bölümünde Avrupa Yönetsel Alanı, Çok Düzlemli Yönetişim Sistemi, AB 

Koşulluluk ilkesi ve koşulsallığın tarihi ele alınmıştır. İkinci bölümde ise Bulgaristan AB ilişkileri, Bulgaristan 

yerel yönetimleri ve Bulgaristan’ın AB’ye uyum süreci kısaca anlatılmıştır. Son bölümde ise; Bulgaristan yerel 

yönetimlerinin AB koşulluluk ilkesi çerçevesinde idari ve mali yerelleşme reformları ve bu değişim süreci 

üzerindeki AB etkisi anlatılmıştır. 

2. AVRUPA BİRLİĞİ VE KOŞULLULUK PRENSİBİ 

Avrupa kıtası dil, din, ırk ve kültür bakımından birbirinden farklı devletlerden oluşan bir bütündür. AB, 

Avrupa halklarını ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda birbirleriyle kaynaştırarak, Avrupa devletlerini 

ve vatandaşlarını bir araya getiren ulusüstü bir yapılanmadır. Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İtalya ve 

Lüksemburg tarafından Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) adı altında kurulan ve daha sonra 1973 yılında 

İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın da üye olmasıyla bir genişleme sürecine giren Avrupa Birliği daha sonraki 

süreçte de üye almaya devam etmiştir. Önce Yunanistan 1981’de, İspanya ve Portekiz 1986 da İsveç, Finlandiya 

ve Avusturya 1995’te AB’ye üye olmuşlardır. Birlik, tarihinde gerçekleşen en büyük genişlemeyi ise 2004 

yılında gerçekleştirmiştir. Bu tarihte; Güney Kıbrıs, Estonya, Macaristan, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya, 

Çek Cumhuriyeti ve Slovenya üye olurken 2007 yıllında da Bulgaristan ve Romanya üye olmuştur (Erdenir, 

2012; 98-103). AB’ye en son katılan ülke ise 2011 yılında Katılım Antlaşması’nı imzalayan ve 2013 yılında da 

üye olan Hırvatistan’dır. Hırvatistan’ın üyeliği ile birlikte AB, 28 üyeli bir Birlik haline gelmiştir. 

AB, uluslararası bir birliktir ve üye ülkeleri çeşitli şekillerde birbirine bağlayan kendine özgü hukuk 

kurallarına sahiptir (Ökmen ve Canan, 2009; 146). Birlik’ in temel hedefi, ortak bir Pazar kurmak ve üye 



 
 

devletlerin ekonomik politikalarını giderek yakınlaştırmaktır. Bu sayede Topluluğun bütününde ekonomik 

faaliyetleri uyumlu bir şekilde geliştirmek, sürekli ve dengeli bir büyümeyi, daha fazla istikrarı sağlamak, yaşam 

kalitesini hızla yükseltmek ve Topluluğun bir araya getirdiği devletler arasında daha sıkı ilişkilerin gelişmesini 

sağlamaktır. Bu süreçte AB, üye ülkelerden AB kurallarını kabul etmesini ve müktesebata uyum sağlamasını 

beklemektedir. Müktesebata uyum ve aday ülkelerin Avrupalılaşması sürecinde bazı etki mekanizmaları ortaya 

çıkmaktadır. Bu etki mekanizmasının başında ise “Koşulsallık Prensibi” gelmektedir (Öztürk, 2015, 135).  

İlk olarak 1962 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan Birkelbach Raporu’nda yer alan 

koşulsallık prensibi, 1980’lerin başında Yunanistan, İspanya ve Portekiz genişlemeleri ile gündeme gelse de 

esas itibariyle uygulanmaya başlaması 1990’lı yıllarda Sovyetler etkisinden kurtulan Merkezi ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin üyelik başvurusunda bulunması ile gerçekleşmiştir (Usul, 2008; 107-109).   

3. AVRUPA YÖNETSEL ALANI 

AB’nin Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri’ni (ODAÜ) kapsayacak şekilde genişlemiş olması, Avrupa 

Yönetsel Alanı ile ilgili tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bu döneme kadar gerçekleşen genişleme 

dalgalarında, aday ülkelerin kamu yönetimlerinin benzerlik göstermesi nedeniyle ortak bir yönetim sistemine 

gerek duyulmamıştır. Fakat 5. Dalga içerisinde yer alan ODAÜ yönetsel anlamda önemli eksiklikler 

göstermektedir. Bu durum onları daha önceki tüm aday ülkelerden farklı kılmakta ve bu genişleme dalgasını da 

diğerlerinden daha da zor hale getirmektedir (Okçu, 2005; 268). 

AB Topluluk Hukuku, ulusüstü seviyeye kamu yönetimi ile ilgili özel bir yetki vermemektedir. Bu 

anlamda Avrupa Komisyonu aslında hiçbir şeyi kendisi yapmamakta, ancak nelerin yapılması gerektiği 

hakkında öneriler sunmaktadır. Bununla birlikte genel olarak uygulama ulusal yönetimlerin sorumluluğundadır. 

Ulusal yönetimler, yapısal olarak kendi yönetimlerinin parçası olarak kalırlarken, işlevsel olarak Topluluk 

yönetiminin bir parçası haline gelirler (Ökmen ve Canan, 2009; 149). 

Avrupa Yönetsel Alanı’nın ilk olarak resmi bir şekilde ortaya atılması, 1998 yılında SIGMA (Support 

for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries/Orta ve Doğu 

Avrupa Ülkelerinde Yönetişim ve Yönetimi Geliştirmek için Destek) Raporu ile gerçekleşmiştir.  

“Kamu Yönetimlerini Avrupa Yönetsel Alanına Hazırlamak” başlığıyla yayımlanan çalışmada; 

“Avrupa Yönetsel Alanı” (AYA) yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Üye ülkelerin devlet görevlileri 

topluluk kararlarını uygulamak üzere sık sık bir araya gelmektedir. Bu görevliler birbirlerini tanımaya 

başlamışlardır ve görüş ve tecrübelerini değiş tokuş etmektedirler. Karar alma süreçleri üzerinde etkisi 

görülecek olan iletişim metotları geliştirilmekte, böylelikle ortak çözümlere ulaşılmaktadır. Avrupa 

Devletlerinde memurlar ve uzmanlar kafa kafaya vererek aralarında kamu yönetimi ile alakalı olanların da 

bulunduğu çeşitli konuları beraberce incelemeye alışmaktadırlar. Avrupa Yönetsel Alanı kendi geleneklerini 

yaratarak ortaya çıkmaktadır. Bu gelenekler Birliğin gelenekleriyle benzerlikler göstermekte, kısmen onlara 

dayanmakta fakat aynı zamanda onları aşmaktadır. Hukukun üstünlüğü, politikaların etkili şekilde uygulanması 

ve ekonomik kalkınma için hayati öneme sahip yönetsel güvenirliliğin tesisi AYA’nın temel nitelikleri olarak 

belirmektedir (OECD/SIGMA, 1998: 121)”. 

Kasım ayında “Avrupa Kamu Yönetimi Prensipleri” (SIGMA, 1999) ismiyle yayımlanan çalışmada ise 

yine aday ODAÜ’nin kamu yönetimi sistemlerini AB üyesi devletlerin sistemleriyle uyumlu hale getirebilmeleri 

için gerekli temel prensipler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamada raporda ilk olarak AB’yi oluşturan temel 

antlaşmaların (Roma ve Maastricht Antlaşmaları) olduğu, ancak üye ülkeler tarafından uyulması gereken ortak 

bir kamu yönetimi sisteminin bulunmadığı dile getirilmiştir. Devamında demokratik özellikler belirtildikten 

sonra, kamu yönetimlerinin ve hükümeti ilgilendiren konuların üye ülkelerin takdirine bırakıldığı ifade 

edilmiştir. Ancak yine de üyeliğin, idari ve endüstriyel sektörlerde bir uyum gerektirdiği ve üye ülkelerin kamu 

yönetimlerinin Topluluk müktesebatını uyguladığı belirtilmiştir. Bu anlamda aday ülkelerin de uyum 

sağlayabilmeleri için Topluluk müktesebatına etkin uyumunun sağlanması ve bu nedenle iyi yönetişim (good 

governence) ilkelerine bağlı kalmak ve Birlik içerisinde idari standartları karşılamak zorunda oldukları 

belirtilmiştir (SIGMA, 1999; s.16). 

Diğer taraftan, 1999 Raporunda SIGMA’nın AYA tanımı daha geniş bir şekilde ele alınmıştır. Raporda 

AB hukukunun özel bir parçası olarak tanımlanan AYA, ulusal hukuki düzenlemeler ile AB’ye üye devletlerin 

yönetsel pratikleri arasında artan benzeşme olarak ifade edilmiştir. 



 
 

“Avrupa Yönetsel Alanı, yönetim alanındaki hukuksal düzenlemeler vasıtasıyla üye devletlerin yönetsel 

pratikleri arasında artan benzeşme sürecini temsil etmektedir. Bu benzeşme, bireyler ve firmalardan gelen 

ekonomik baskılar, üye devletlerin kamu görevlileri arasında sürekli irtibat ve son olarak özellikle ATAD’ın 

almış olduğu kararlar gibi çeşitli güçlerden etkilenmektedir (OECD/SIGMA, 1999: 6). 

Raporda yer alan ve Batı Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kabul gördüğü ifade edilen idare hukuku 

prensipleri şu dört temel şemsiye kavram altında toplanmıştır (SIGMA, 1999: 8–14): 

- Güvenirlik (reliability), 

- Önceden bilinebilirlik (predictibality),  

- Yasal kesinlik (legal certainty), 

- Yargı güvenliği (juridical security).  

Bu genel ilkeler altında hukukun üstünlüğü, yasal yetki,  idarenin takdir yetkisi, orantılılık, hukukun 

uygulanmasında adalet,  kararların gecikmeden zamanında alınması ve uygulanması, kamu personelinde 

profesyonellik, açıklık ve saydamlık/şeffaflık gibi kamu yönetiminin işleyişinde keyfiliği önleyici diğer ilkeler 

yer almaktadır. Bu ilkeler, idari eylemin dış denetimini kolaylaştırdığı gibi diğer taraftan da idari eylemden 

etkilenen kişinin kendi durumunu bilmesine olanak sağlamaktadır (Okçu, 2005; 268). Üye ülkelerin ulusal 

alanda kamu yönetimi ile ilgili reform çalışmaları giderek artan biçimde ortaya çıkan ‘benzeşme’ ya da 

‘birbirine yaklaşma’ aynı zamanda, aday ülkelerin AB üyeliği için yeterli idari kapasiteye ulaşma çabalarında 

uygulamaları gereken kriterleri de kapsamaktadır (SIGMA, 1999: 6). 

Rapordaki tanımdan hareketle Avrupa Yönetsel Alanı, her şeyden önce ulusal kamu yönetimlerinin 

Avrupalılaşmasına dayanmaktadır. Konu ile ilgili tartışmalar da teorik olarak her şeyden önce ‘kamu 

yönetiminin Avrupalılaşması’ teorisine dayanmaktadır (Siedentopf ve Speer, 2003: 12). Bu anlamda AB üyesi 

devletler Avrupa Yönetsel Alanı’ndan hareketle kendi kamu yönetimi sistemlerinin ortak özelliklerini 

belirlemişlerdir. Aday ülkelerden de bu yapıya kendilerini uydurmaları talep edilmektedir. AB’ye üye olmak 

için başvuran ülkeler, katılım kriterlerini karşılayabilmek için kendi kamu yönetimi sistemlerini reforme etmek 

ve bu noktada AYA kriterlerini hesaba katmak zorundadırlar. 

4. ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 

Avrupa Birliği’ne uyumu sürecinde uygulanan ortak politikalar,  üye ülkelerin ekonomik,  sosyal, 

siyasal ve kültürel yapıları üzerinde,  çok yönlü etkilerde bulunmaktadır. Avrupa Yönetsel Alanı kısmında 

bahsedilen ulusal kamu yönetim sistemlerinin giderek benzeşmesi, bunun en temel örneğidir. Doğal olarak 

AB’nin hedeflediği ekonomik,  sosyal ve siyasal entegrasyon sürecinde,  Birliğe üye ve aday ülkelerin yönetim 

sistemleri de etkilenmektedir. Bu anlamda AB uyum süreci “Avrupalılaşma” olarak tanımlanmakta ve 

entegrasyon sürecinde ulusal kamu yönetimlerinin Avrupalılaşma sürecinin nesnesi de “Çok Düzlemli 

Yönetişim Sistemi” olarak ortaya çıkmaktadır. 

Çok Düzlemli Yönetişim kavramı yönetim bilimi literatürüne oldukça yeni girmiş bir kavramdır. 

“Küreselleşme” “Bölgeselleşme” ve “Avrupalılaşmanın” etkisiyle yönetimin farklı pek çok yerel, bölgesel, 

ulusal ve ulus ötesi düzlemde analiz edilmesi zorunlu hale gelmektedir. Bu durumda  “Çok Düzlemli Yönetim” 

kavramı ortaya çıkmaktadır. Ancak demokratikleşme ve küreselleşmenin etkileri ile birlikte, yönetim faaliyeti 

dikey olarak farklılaşmakta, bir başka deyişle farklı düzlemlerde gerçekleşir hale gelmektedir. Yönetim faaliyeti 

sırasında, politika yapma sürecinde bu farklı düzlemler arasında etkileşimin giderek artması kavramın akademik 

literatürde “ Çok Düzlemli Yönetişim” olarak yer almasını sağlamıştır. Bununla birlikte farklı düzlemlerde 

gerçekleşen yönetim, çok daha ‘parçalı’ hale gelmesi, yatay olarak farklılaşması ve değişik kurumlar eliyle 

sunulur hale gelmesi de kavramın yönetim yerine yönetişim olarak anılmasını etkilemektedir (Okçu, 2005; s. 

275-276).  

AB üyesi ülke vatandaşlarının beklentilerinin karşılanması giderek komplike hale gelen sorunların 

üstesinden gelinmesi ve uluslararası düzlemde daha fazla söz sahibi olunabilmesi amaçlarına yönelik olarak, 

2001 yılında AB Komisyonu tarafından hazırlanan  “White  Paper”,  politika  oluşturma  sürecini  vatandaşlara  

daha  fazla  yakınlaştırmayı, daha çok açıklık sağlamayı, hesap verebilirlik ve sorumluluk düzeyinin 

yükseltilmesini  öngörmektedir.  Bu çalışma ile üye ülkelerde demokratik yönetişimin geliştirilebilmesi için 

SIGMA Programına benzer ilkeler ortaya konmaktadır. Nitekim aday devletler hakkında düzenlenen raporlarda 



 
 

da ulusal kamu yönetimleri, bu ilkeler ışığında değerlendirilmekte ve koşulsallığın önemli konularından biri 

haline gelmektedir (Ökmen ve Canan, 2009; 149).  

5. AB KOŞULSALLIĞI 

Uluslararası ilişkilerde koşulluluk kavramı, uluslararası örgütlerin üyelerine ya da üçüncü ülkelere 

sağlayacağı yararlar karşılığında o ülkelerden yerine getirmelerini istedikleri şartlara karşılık gelmektedir 

(ERDENİR, 2012; 96). AB,  kendisini oluşturan ülkelerin üstünde yer alan uluslararası  (supra-national)  bir 

birliktir ve üye ülkeleri çeşitli derecelerde bağlayan kendine özgü hukuk kurallarına sahiptir. Bununla birlikte 

Birliğe üye olmak isteyen ülkeler için de müktesebata uyum şartı aranmaktadır. Bu anlamda Avrupa Komisyonu 

Türkiye Delegasyonu Kretschmer’in(2006) de ifade ettiği gibi “Kulübe üye olmak isteyen aday, kulübün tüm 

kurallarını kabul etmek zorundadır.” Bu noktada Avrupa Birliği’nin koşulluluk prensibi ortaya çıkmaktadır. 

Koşulluluk prensibi ilk olarak 1962 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından hazırlanan Birkelbach 

Raporu’nda yer almış; Roma Antlaşması’nda yer alan üyelik başvuru koşullarının düzenlenmesi ile önem 

kazanmıştır (Özkurt, 2013: 50). Bir “ödüllendirme-cezalandırma” yaklaşımı olarak ifade edilen koşulluluk ilkesi 

ile AB’nin aday ülkelerden yerine getirmesi gereken şartları ifade etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan 

ülkeler, koşulluluk ilkesi gereğince Kopenhag Kriterlerini yerine getirmek zorundadır. Aday ülkeler, Kopenhag 

Kriterlerini bir bir yerine getirirken mali yardım paketleri ve teknik desteklerle ödüllendirilmektedir. Bu noktada 

en büyük ödül olarak ise tam üyelik gösterilmektedir. Cezalandırmada ise Aday ülkelerin gerekli kriterleri 

yerine getirmemeleri durumunda mali yardımların kesilmesi hatta kurumsal bağların askıya alınması söz 

konusudur (Schimmelfenning ve Sedelmerier, 2005; 84 ). Bu anlamda koşulsallık, AB’nin aday ülkelerin çok 

çeşitli alanlardaki yasa ve kurallarının AB standartları ile uyumlu hale getirilmesinde çok önemli stratejik bir 

araçtır (SOBACI, 2011; 88).  

Aday ülkelerin AB normlarını benimsemeleri için, dışsal teşvik, sosyal öğrenme ve ders çıkarma olmak 

üzere üç ayrı model bulunmaktadır. Dışsal teşvik modelinde aday ülkelerin AB normlarını benimsemesi 

noktasında fayda – maliyet analizi yapılmakta ve aday ülkeler faydaların maliyetlerden ağır basacağına inandığı 

takdirde AB normları benimsenmektedir. Aksi takdirde AB normlarının benimsenmesi reddedilmektedir. Sosyal 

öğrenme modelinde ise aday ülkeler AB normlarını uygun gördükleri taktirde benimseme ve uygulama 

gerçekleşmektedir. Ders çıkarma modelinde ise aday ülkelerin gönüllü olarak AB normlarını benimsemesi ve 

politika yapım süreçlerinde uygulamak istemesi durumu söz konusudur (Schimmelfenning ve Sedelmerier, 

2004; 671-676). 

AB koşulsallığının temeli 1962 yılına dayanmaktadır. Ancak koşulsallık ilkesinin aktif bir şekilde 

uygulanması soğuk savaşın sona ermesi ile Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerinin (MDAÜ) Sovyetler etkisinden 

kurtularak hızla liberal ekonomiye geçiş ve AB’ üyeliğine başvurmaları ile gündeme gelmiştir. AB, tarihinin en 

büyük genişleme hamlesini gerçekleştirmek ve çok sayıda ülkeyi bünyesine katmak için, genişleme politikasını 

gözden geçirme ihtiyacı hissetmiştir. Bu noktada günümüzde de geçerliliğini sürdürmekte olan AB 

koşulsallığının içeriğini MDAÜ’ye doğru genişlemeye kara verildiği zaman geliştirilen yeni genişleme 

politikası oluşturmaktadır. Yeni genişleme politikasının merkezinde 1993 yılında Kopenhag’da gerçekleştirilen 

zirvede belirlenen Kopenhag Kriterleri oluşturmaktadır. Bu kriterler, siyasi, ekonomik ve AB Müktesebatına 

uyum olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır (Tecer, 2007; 21-22). 

Siyasi Kriterler; Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, azınlık haklarına saygı; bunların 

korunması ve güvence altına alınması ve bu amaçla oluşturulan kurumların istikrarlı bir şekilde varlığını 

sürdürmesi. 

Ekonomik Kriterler: İyi işleyen bir serbest piyasa ekonomisinin varlığı ve AB içerisinde rekabet 

kapasitesi. 

AB Müktesebatına Uyum: AB’nin hedeflerine uygun bir şekilde Birlik Mevzuatını ve bundan 

kaynaklanan yükümlülükleri üstlenebilme kapasitesi. 

Kopenhag Kriterleri, bir taraftan aday ülkelerin çok kültürlü toplumsal yaşama hazırlanması amacıyla 

demokrasi insan hakları, hukukun üstünlüğü, azınlık haklarına saygı gibi siyasi kriterleri ileri sürerken diğer 

taraftan da aday ülkelerin Birlik içerisindeki ağır rekabet koşullarında rekabet kapasitelerine önem vermektedir. 

Bu anlamda Kopenhag Kriterleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken reformlar; demokratikleşme, 

piyasalaşma, yargısal adaptasyon ve idari adaptasyon olmak üzere dört boyutta ele alınabilir. AB bu reformlar 



 
 

bağlamında aday ülkelerin iç politik ve ekonomik meselelerine müdahale etme imkanı elde etmekte ve kendi 

ilke ve değerleri doğrultusunda bir yönetişim yapısının oluşması için çabalamaktadır. Böylelikle koşulsallık 

Avrupalılaşma mekanizmalarından biri haline gelmektedir (Sobacı, 2011; 90-91). 

6. AB KOŞULSALLIĞININ TARİHÇESİ  

AB koşulsallığı ülke olarak 1962 yılında Avrupa komisyonu tarafından hazırlanan Birkelbach 

Raporunda yer almaktadır. “Topraklarında demokratik uygulamaları ve temel hak ve hürriyetlere saygıyı temin 

eden devletler topluluğumuza üye olabilirler.” Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in üyeliklerinin gündeme 

gelmesiyle birlikte ön plana çıkan koşulluluk prensibinde demokratikleşme ön koşul olarak belirlenmişse de 

sürecin çerçevesi, açık kriterleri ve denetim mekanizması net olarak belirlenmemiştir. Bölgenin istikrarı ve bu 

ülkelerin az gelişmiş demokrasilerini güvence altına almak amacıyla Yunanistan 1981; İspanya ve Portekiz 

1986 yılında koşulluluk ilkesi uygulanmadan üyeliğe kabul edilmiştir (Erdenir, 2012; 97). 

 

AB koşulluluk prensibinin uygulanmaya başlaması 1990’lı yıllarda başlar. 1980lerin sonunda Soğuk 

Savaş döneminin sona ermesi ve küreselleşme dalgasının etkisi ile birlikte Avrupalılaşma söylemleri artmaya 

başlamaktadır. Sovyetler baskısından kurtulan Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri birer birer AB’ye üyelik için 

başvuru yapmaktadır. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olması, ekonomik ve siyasal açıdan istikrarsız olmaları 

koşulluluk prensibini daha da detaylı olarak tartışılmasına neden olmuş; bu ülkelerin bir geçiş döneminin 

ardından üyeliğe alınmaları uygun bulunmuştur (Öztürk, 2014; 136). 

 

Geçmişteki adil ve özgür seçimler, demokratik anayasalar gibi şekli unsurların yer aldığı koşullar 

arasında bu dönemde demokrasinin işleyişinden azınlık hakları ve yolsuzlukla mücadeleye kadar yer almıştır. 

1993 Kopenhag zirvesi ile doğu Avrupa ülkeleri ve Kıbrıs’a adaylık statüsü verilmiş ve genişleme için 

öngörülen koşullar belirlenmiştir. Daha sonra “Kopenhag Kriterleri” olarak literatürde yerini alacak bu kriterler; 

siyasi ekonomik ve müktesebata uyum olmak üzere üç temel üzerine dayandırılmıştır (Sobacı, 2011; 90). 

 

Bu kriterlere ek olarak 1994 Essen Zirvesi’nde AB’ye üye olmak isteyen Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerine yönelik olarak “Katılım Öncesi Stratejisi” hazırlanmış ve 1995 yılında yapılan Madrid Zirvesi’nde 

katılım koşulları pekiştirilmiştir. Bu Zirve’de ayrıca üyelik için kağıt üzerinde yasal düzenlemelerin 

yapılmasının yetersiz olduğu düşünülmüş ve kurumsal altyapının oluşturulmasını gerektiği üzerinde 

durulmuştur (Saatçioğlu, 2014: 661). 

1997 yılında gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesi, koşulluluk sürecindeki mekanizmaların geliştirilmesi 

açısından önemlidir. Bu zirvede, aday ülkelerin üyeliğe hazırlanması için Güçlendirilmiş Katılım Öncesi Strateji 

benimsenmiştir. Böylelikle Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program, İlerleme Raporu, AB Ajans ve 

Programlarına katılım gibi yeni unsurlarla desteklenen bir katılım öncesi strateji, aday ülkelerin dönüşümünün 

izlenmesi ve yönlendirilmesi için öngörülmüştür.1999 Helsinki Zirvesi’nde aralarında Bulgaristan ve 

Türkiye’nin de bulunduğu 13 aday ülke için Kopenhag siyasi kriterlerine uyumun müzakerelerin açılması için 

ön koşul olduğu belirtilmiş ve tüm Kopenhag Kriterlerine uyumun AB üyeliğinin temelini oluşturduğu 

belirtilmiştir (Erdenir; 2012; 99-100).  

7. AB KOŞULSALLIĞI ÇERÇEVESİNDE BULGARİSTAN’DA YERELLEŞME 

REFORMLARI 

 7.1. Anayasal Çerçeve 

Bulgaristan Cumhuriyeti, Balkan Yarımadası’nın kuzeyinde yer almakta, Türkiye’nin batısında en uzun 

sınıra sahip komşusudur. Bulgaristan’ın diğer komşuları; Yunanistan, Romanya, Sırbistan ve Makedonya’dır. 

2015 yılı itibariyle yaklaşık 7.150.000 nüfusa sahip olan Bulgaristan’ın nüfus yoğunluğu yaklaşık km2 başına 

64 kişidir. Bulgaristan’da nüfusun yaklaşık %73’ü şehirlerde yaşamakta; %27’si kırsal bölgelerde yaşamaktadır.  

Osmanlı Devleti’nin bir parçası iken Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve II. Dünya 

Savaşı sonrasında Doğu Bloğu içerisinde yer almıştır. 1990 yılında gerçekleştirilen özgür çok partili seçimler ile 

batı tipi demokrasiler ve piyasa ekonomileri arasına katılmıştır. Temmuz 1991’de gerçekleştirilen referandum 



 
 

ile kabul edilen Bulgaristan Anayasa’sı 2003, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında AB müktesebatına uyumlu hale 

getirilmek için revizyonlara tabi tutulmuştur. Siyasi, idari ve ekonomik açıdan merkezi yönetimin ağır bastığı 

bir üniter devlet olan Bulgaristan tek meclisli bir yasama organına sahiptir. Ülkede yürütme gücü 

cumhurbaşkanı ve başbakanın liderliğinde hükümete ait olup, cumhurbaşkanı 5 yıllığına; milletvekilleri 4 

yıllığına doğrudan halkoyuyla seçilmektedir. Kuvvetler ayrılığı esasına göre şekillenen bağımsız yargı sistemi, 

idari ve adli olmak üzere ikili bir yapıya sahiptir. (Çelen, 2012: 498-499).  

7.2. Bulgaristan’da Yerel Yönetimler 

1991 tarihli Bulgaristan Anayasası’nın 2. Maddesinin ilk paragrafı “Bulgaristan Cumhuriyeti yerinden 

yönetim ile yönetilen üniter bir devlettir” ibaresini kullanmaktadır. Bulgaristan Anayasasında yerel yönetimler 

7. Bölümde “Yerel Yönetim ve Merkezi Yönetimin Taşra Örgütü” başlığı altında ele alınmıştır. Anayasaya göre 

Bulgaristan, yönetsel bakımdan belediyelere ve bölgelere/illere ayrılmıştır. Belediyeler tüzel kişiliğe sahip bir 

yerel yönetim birimi olarak faaliyet göstermekte iken bölgeler/iller merkezi hükümetin taşra teşkilatı olarak 

faaliyet göstermektedir (Güler, 1995; 81-82).   

Merkezi yönetimin taşra teşkilatı konumundaki Bölgeler/iller(Oblast), bölgesel ölçekte politikaların 

gerçekleştirilmesi, merkezi hükümetin taşrada verimli olarak çalışabilmesi için oluşturulan yönetim birimleridir. 

Bölgeler bir ve ya birden fazla ilçeden oluşabilmektedir. Bölgeler bakanlar kurulu tarafından atanan bölge valisi 

ve başbakan tarafından atanan vali yardımcıları ile tarafından yönetilmektedir. Bölge valisi, ilde 

hükümetin/devletin politikalarını uygulamak, reform uygulamalarının sorumluluğunu almak, bölge sınırları 

içerisinde yer alan yönetsel birimlerin eşgüdümünü sağlamak ve yerel yönetimler üzerinde hukukilik denetimini 

yapmakla görevlidir (Erkul ve Kara, 2014; 207). 

Hem bir yerel yönetim birimi hem de bir bölge olarak faaliyet gösteren Başkent Sofya için özel bir 

düzenlemeye gidilmiştir. Komünist rejim altında iken 9 bölgeden oluşan Bulgaristan’da günümüzde 28 bölge 

bulunmaktadır. Bölgelerin oluşturulmasında Avrupa İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) NUTS3 III 

sınıflandırılması temel alınmıştır (Çelen, 2012: 498-499). 

Bulgaristan’da temel yerel yönetim birimini belediyeler (Obchtina), oluşturmaktadır. İdari bir birim 

olarak iller belediyelere bölünmüş olup, 264 belediyeden oluşmaktadır. Bununla birlikte alt-belediyeler türü 

yapılar da mevcuttur. Bunlar iki tür olup; ilçe belediyeleri (wards-rayoni) ve yerleşim toplulukları (mayoralties-

kmetstva) olarak adlandırılmaktadır. İlçe belediyeleri 100.000’den fazla nüfusa sahip il belediyeleri altında 

kurulu. 24’ü Sofya, 6’sı Plovdiv ve 5’i Varna’da olmak üzere 34 ilçe belediyesi bulunmaktadır. İlçe 

belediyesinin (rayoni) kurulabilmesi için en az 25.000 nüfus, yerel kalkınma kapasitesi, ilçenin idari, sosyal ve 

hijyenik ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapı gerekmektedir. Topluluk (kmetstva) ise 150 ve üzeri 

popülasyonun yaşadığı alanlarda kurulabilmektedir. Ülkede toplamda 2554 topluluktan söz edilmektedir 

(Vodenicharov, 2012; 71).  

Bulgaristan’da belediyeler illerin aksine, kamu tüzel kişiliğine sahip, karar organları doğrudan halk 

tarafından seçilen yerel yönetim birimleridir. Yönetme işlevi, 4 yıllığına seçimle belirlenen belediye meclisi ve 

belediye başkanı tarafından yerine getirilmektedir. Doğrudan halk tarafından genel, gizli tek dereceli seçimle iş 

başına gelen belediye başkanları belediye hizmet birimlerinin ve her türlü yönetsel faaliyetin başı olarak görev 

yapmaktadır. Belediye meclisleri (obsthtinkisavet) ise üye sayıları belediye nüfusuna göre 9 ila 101(Sofya 

Büyükşehir Belediyesi) arasında değişen, kendi içlerinden seçilen bir başkan ve başkan 

yardımcısı/yardımcılarına sahip olan karar organıdır. Meclis başkanlarının oturumları yönetmek, meclis 

komisyonlarının uyum içerisinde çalışmasını sağlamak, meclisi temsil etmek, siyasi partiler, STK’lar ile temas 

sağlamak gibi görevleri bulunmaktadır (Güler, 1995; 83). 

Bulgaristan Anayasası’nın 2. maddesi ve 7. bölümünde yer alan 135-146. maddeleri ile anayasal statüye 

kavuşan Bulgar yerel yönetimlerinin diğer hukuki kaynaklarını; (1991) Yerinden Yönetim ve Mahalli İdare 

Kanunu, (1995) Bulgaristan’ın İdari ve Coğrafi Yapısı Kanunu ve Yerel Seçimler Kanunu, (1996) Belediye 

Mülkleri Kanunu ve Referandum Kanunu, (1997) Yerel Vergiler ve Harçlar Kanunu , (1998) Belediye Bütçeleri 

Kanunu ve (2005) Belediye Borçlanma Kanunu oluşturmaktadır (Stoilova, 2010: 262).  

Bulgaristan’da belediyelerin görevleri iki ayrı gruptan oluşmaktadır: merkezi hükümet tarafından delege 

edilen hizmetler ve belediyelerin kendi sorumluluğunda olan hizmetler. 1991 Yerinden Yönetim ve Yerel 

Yönetimler Kanunu’na göre yerel yönetimlere devredilen görevler; mülk gelirleri, vergi ve cezalar ile hizmet 



 
 

üretmek, eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, kültür hizmetleri, kamu hizmeti işleri (su, kanalizasyon gibi), 

sosyal yardım hizmetleri, mekansal planlama hizmetleri ve boş zaman faaliyetleri gibi başlıklar altında 

toplanabilir1.   

Anayasanın 141. maddesine göre yerel yönetimler kendi bütçelerine sahiptir. 1991 Yerinden Yönetim 

ve Mahalli İdare Kanunu’nda mali açıdan merkezi hükümete oldukça bağımlı olan Bulgar yerel yönetimleri, 

1995’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının imzalanmasının ardından yerelleşme eğilimine girmiştir. 

Yerel yönetimlerin 1991 yılında yalnızca %3,9 olan öz gelirleri; 2010 yılına gelindiğinde %43’e kadar 

yükselmiştir. Bu anlamda yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artmasında AB etkisinden söz edilebilir (Stoilova, 

2010: 265). 

7.3. AB – Bulgaristan İlişkileri 

1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından içinde Bulgaristan’ın da yer aldığı Merkezi ve Doğu 

Avrupa ülkeleri Avrupa Birliği’ne üyelik için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. 1 Ocak 2007’de AB üyeliğine 

kavuşan Bulgaristan’ın AB ile ilişkilerinin başlangıcı 8 Ağustos 1988’e dayanmaktadır. Ardından 1990 yılında 

işbirliği ve 1993 yılında Avrupa Anlaşmaları imzalanmış ve ardından Bulgaristan Mevzuatının AB mevzuatına 

uyumu için çerçeve yaratılmıştır. Avrupa Anlaşması Şubat 1995’te yürürlüğe girmiştir. 1995 yılında Bulgaristan 

AB’ye katılmak için başvuru yapmış; başvuru üzerine görüşünü komisyon 15 Temmuz 1997’de Amsterdam 

Zirvesi’nde açıklamıştır. AB Devlet ve Hükümet Başkanları tarafından kabul edilen Amsterdam Anlaşması ile 

AB’nin genişleme stratejisi ele alınmış ve yine burada hazırlanan Gündem 2000 belgesi ile üyelik başvurusunda 

bulunan ülkeler müzakereye hazır olanlar ve olmayanlar olarak iki gruba ayrılmış ve Bulgaristan ikinci grupta 

üyeliğe kabul edilecek ülkeler arasında yer almıştır (Tezcan, 2004: 97-98). 

Bulgaristan üzerine Ekim 1999’da komisyon tarafından hazırlanan düzenli raporda üyelik 

müzakerelerinin 2000 yılında başlayabileceği belirtilmiş ve Aralık 1999’da gerçekleştirilen Helsinki Zirvesi’nde 

tam üyelik müzakerelerinin başlamasına karar verilmiştir. Bunun ardından 15 Şubat 2000’de üyelik 

müzakereleri resmi olarak başlamıştır. Müzakere sürecinde Bulgaristan Hükümetini en çok zor durumda bırakan 

konular temelde üç başlık altında toplanabilir. Bunlar: Ekonomik sorunlar (liberalleşme), NATO ve AB’nin 

Ekonomik alan dışındaki istekleri, yolsuzluk ve suçun kontrol altına alınması konularıdır. Nitekim Ekim 

2001’de AB, Bulgaristan’da henüz işleyen bir Pazar ekonomisinin olmadığını belirtmiş ve Bulgaristan’ı 

genişleme sürecinin ikinci dalgasına bırakmıştır.  

Komisyon, Bulgaristan ve Romanya’ın Kasım 2002’de tam üyeliğe hazır olabilmesi için gerekli olan 

yol haritalarını hazırlamış ve bu yol haritaları Aralık 2002 tarihinde Kopenhag Zirvesi’nde Devlet ve Hükümet 

Başkanları tarafından kabul edilmiş ve katılım tarihi 1 Ocak 2007 olarak açıklanmıştır. 2003’te Bulgaristan 

Hükümeti tarafından gerçekleştirilen başarılı yasa çalışmalarının ardından Komisyon tarafından Bulgaristan’ın 

işleyen bir Pazar ekonomisine sahip olduğu belirtilmiş ve 31 başlıktan 26 tanesinde görüşmeler 5 Kasım 2003 

itibariyle bitirilmiştir. II. Simon Hükümeti 14 Haziran 2004 tarihinde Lüksemburg’ta üyelik görüşmelerini 

tamamlamış ve üyelik tarihini beklemeye başlamıştır. Komisyon bu süreçte kalan reformların tamamlanmaması 

riskine karşı üyelik tarihini bir yıl erteleme hakkını gözdağı olarak elinde saklı tutmuş, 2006 yılında reformların 

tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2007’de Bulgaristan tam üye olarak AB içerisinde yer almıştır (Ercan, 2008; 

56-60). 

8. AB KOŞULSALLIĞI VE BULGARİSTAN’DA YEREL YÖNETİM REFORMLARI 

AB’nin kamu yönetimi sistemine dair tüm üye devletlerde uygulanması mecbur kılınan genel bir modeli 

bulunmamaktadır. Ancak üye ve aday ülkelerdeki kamu yönetimi sisteminin, merkeziyetçilik yerine adem-i 

merkeziyetçiliğin hâkim kılındığı ve katılımcılığın esas alındığı,  yerellik, şeffaflık ve açıklık, performans 

yönetimi, hesap verebilirlik, çok öznelilik, yatay ve düz ve/veya ağsal örgütlenmenin olduğu,  verimlilik,  

zamanlılığın gözetildiği bir sistem olarak yapılandırılmasını öngörmektedir (Ökmen ve Canan, 2009; 151).  

AB demokratik koşulsallığının Bulgaristan’a etkisi beş prensip (ilke) altında sınıflandırılabilir. Bunlar 

kısaca; parlamenter demokrasinin varlığı ve fonksiyonelliği, temsil ilkeleri, şeffaflık, hesap verebilirlik ve 

vatandaşların demokratik kurumlara güveni, vatandaşların sivil topluma ve karar alma mekanizmalarına katılımı 

ve yerellik (subsidiarity) ilkeleri (Kaleynanska, 2016; 135-136). Yerellik ilkesi kamu hizmetlerinin hizmetin 

                                                            
1 Local Self-Government and Local Administration Act Bulgaria, md.11. 



 
 

sunulduğu yere en yakın kamu kuruluşları tarafından görülmesini ifade etmektedir ve beraberinde yerelleşme 

(decentralization) kavramını doğurmuştur.  

Net bir tanımı bulunmamakla birlikte Dünya Bankası yerelleşmeyi, kamu sektörünün yeniden organize 

edilmesi: yetki ve sorumlulukların merkezi hükümet tarafından bölgesel idare, yerel yönetim, yarı bağımsız 

hükümet organizasyonları ya da özel sektöre devredilmesi şeklinde açıklamaktadır. Bu durum yerelleşme 

kavramını, çok yönlü ve karmaşık bir hale getirmektedir. Farklı karakteristik özelliklere sahip olduğu için 

yerelleşme değişik tiplere ayrılabilir. Kamu sektöründe yerelleşme; politik yerelleşme, mali yerelleşme ve idari 

yerelleşme olmak üzere temelde üç ayrı şekilde incelenebilir. Politik yerelleşme, politika yapma erkinin 

merkezden alt birimlere (yerel yönetimlere) devredilmesini ifade etmekte iken; mali yerelleşme kamu 

kaynaklarının yeniden dağıtımını ve yetki ve sorumlulukları ölçüsünde yerele aktarılmasını ifade etmektedir. 

İdari anlamda yerelleşme ise yerele devredilen kamu hizmetleri hakkında yetki ve sorumluluklar ölçüsünde 

karar alma yetkisinin aktarılmasını ifade etmektedir. Avrupa Konseyi, halkın yerel nitelikteki işlerinin, yerel 

yönetimlerce görülmesine büyük önem vermekte ve bunu yerel demokrasinin vazgeçilmez bir kuralı 

saymaktadır. AB üyesi ülkeler, bu çerçevede Maastricht Antlaşmasında yerindenlik (subsidiarite) ilkesini AB 

hukukunun bir parçası haline getirmişler ve bağlayıcı bir nitelik kazandırmışlardır (Olsen, 2007; 4).  

1908’de Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Bulgaristan, Soğuk Savaş döneminde SSBC 

etkisi altında komünist rejim ile idare edilmiş; 1989 yılında Berlin Duvarının yıkılması ile birlikte liberal rejime 

geçiş sağlamıştır. Osmanlı Devlet geleneği ve komünist rejimin de etkisiyle yıllarca aşırı merkeziyetçi bir 

yönetimle idare edilen Bulgaristan’da yerelleşme süreci, 1991 Anayasası ile başlamıştır. Halen yürürlükte olan 

Anayasanın 2. maddesi ülkeyi yerinden yönetim ile yönetilen üniter bir devlet olarak tanımlamaktadır. Ayrıca 

Anayasa’nın 7. Bölümü bölge idaresi olarak da ifade edilen il ve ülkenin gerçek anlamda tek yerel yönetim 

birimi olan belediyeler ile ilgili hususlar düzenlenmektedir (Güney, Bilinmiyor; 29).   

Bulgaristan, 1991’de yeni demokratik anayasayı kabul ederek komünist Sovyetler sisteminden liberal 

demokratik yönetim anlayışına en erken geçiş yapan ülkedir. Yeni Anayasa ile çoğulcu demokrasi ve market 

ekonomisini benimsemiştir. Bu süreçte Kopenhag Kriterlerine uygun biçimde, idarenin örgütlenmesi yeniden 

şekillenmiş ve yerel yönetimler etkinleştirilmiştir (Boev, 2002; 95). Ancak hukukun üstünlüğünün bile 

işlemediği, aşırı merkeziyetçi, komünist bir yönetim anlayışından yerellik ilkesinin aktif olarak işlediği bir 

liberal demokrasiye geçmek çok da kolay olmamıştır.  

Bulgaristan’ın yerelleşme süreci üç dönemde ele alınabilir. Bu sürecin ilk dönemini 1990 ile 1995 yılları 

arası oluşturmaktadır. Bulgaristan’da yerel ve taşra yönetimleri 1991 Yerel Yönetimler ve Taşra Yönetimi 

Yasası ile düzenlenmiştir. Kanunun yürürlükte olduğu 4 yıl içerisinde değişiklik ve ilavelere ihtiyaç duyduğu 

anlaşılmıştır (Güney, Bilinmiyor; 29). Bu dönemde adem-i merkeziyet ilke ve biçimleri açıklanmıştır. Bu 

aşamanın karakteristik bir özelliği, idari ve bölgesel reformu gerçekleştirmek için normatif temellerin aktif 

olarak hazırlanmasıdır.  Demokratikleşmenin ve vatandaşların yönetime katılımı önemlidir. Bunun için idari 

bölge organizasyonunda birimlerin genişliği, sosyo-ekonomik süreçlerin gerçekleştiği gerçek sınırlarla tutarlı 

olması gerekmektedir. Bu süreç, 1995 yılında kabul edilen Bulgaristan’ın İdari ve Coğrafi Yapısı Kanunu ve 

yine aynı tarihli Yerel Seçimler Kanunu ile tamamlanmıştır. Yasada yerel yetkililerin belirli yetki ve 

sorumlulukları evrensellik ve yerindenlik ilkelerine uygun olarak tanımlanmıştır. 

Bulgaristan’ın yerelleşme sürecinin ikinci dönemini 1996-2000 yılları arası oluşturmaktadır. Yerel 

yönetimlerin mali özerkliği için gerçek bir çerçeve arayışıyla karakterize edilir. Bulgaristan’da Yerelleşme 

alanında yapılan düzenlemeler ve yerelleşme çalışmalarının hızlandırılması, AB fonlarından kaynak çekebilme, 

belediyeler ve bölge yönetimlerinin kapasitenin geliştirilmesine önemli derecede katkılar sunmuştur.  Bu 

nedenle Bulgaristan, Aralık 1995’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamıştır. Şartın 

uygulanması, Avrupa stratejilerini ve politikalarını hazırlarken, uygularken ve değerlendirirken aşağıdan 

yukarıya bir yaklaşım geliştirmek anlamına gelir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na göre, üye 

devletlerdeki yerel yönetimler idari, siyasi ve mali açıdan bağımsız olmalı ve mahalli, müşterek nitelikteki 

hizmetlerin sorumlulukları ve kaynakları vatandaşlara en yakın olan yetkililere verilmelidir. Şartın ilan ettiği ana 

ilkeler yerel makamların bağımsızlığı, devlet sübvansiyonları haricinde gelir elde etme olanağı, yetkileri ve 

faaliyetleri üzerinde yapılan denetimdir. Bunlar arasında mali bağımsızlığın önemli bir yeri bulunmakta ve 

nitekim 1997 yılında, Komisyonun, Bulgaristan’ın üyelik başvurusuna ilişkin görüşünde: “Anayasa, yerel 

yönetimlerin özerkliğini öngörse de,  yerel yönetimler özellikle mali seviyede büyük ölçüde Devlet finansmanına 

bağımlı olduklarından, bu özerklik sınırlıdır” (1997 Commission Opinion on Bulgaria’s Application for 



 
 

Membership of the European Union; 13) ifadesi ile mali özerklik konusuna vurgu yapılmıştır. Bu dönemde 

kabul edilen 1996 tarihli Belediye Mülkleri Kanunu, 1997 tarihli Yerel Vergiler ve Harçlar Kanunu ve 1998 

Belediye Bütçeleri Kanunu ile yerel yönetimlerin mali özerklikleri bir ölçüde sağlanabilmiştir (STOILOVA, 

2010; 32-33). 

Bağımsız mali kontrol açısından olumlu bir özellik, Ulusal Denetim Bürosunun varlığıdır. Ulusal 

Denetim Bürosu (NAO) en yüksek dış kontrol merkezidir; 1880'de kurulmuş, ancak 1947'de askıya alınmış, 

1995'te bir kanunla eski haline getirilmiştir. NAO, bütçeden finanse edilen, hükümetten bağımsız bir tüzel 

kişiliktir ve doğrudan Meclis'e karşı sorumludur. NAO Genel Müdürlüğü Sofya'da kuruldu. 28 sektörden oluşan 

dokuz bölge müdürlüğü diğer ana belediyelerde faaliyet göstermektedir. Bütçe kaynakları ile kurulan veya 

devlet tarafından garanti edilen devlet ve belediye bütçeleri ve bütçeyle desteklenen kuruluşlar, vakıflar ve 

fonlar NAO tarafından kontrol edilir. Teftişlerden elde edilen bulgular, konularında hukuken bağlayıcıdır. 

“Muhasebe prosedürlerinin tamamen 1552/89 Sayılı Tüzük gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini 

belirlemek için Komisyon ile daha fazla işbirliği yapılması gerekmektedir. Mevcut taahhüdün sürdüğü takdirde, 

NAO, orta vadede AT standartlarına uygun olarak işlev görebilir” (1997 Commission Opinion on Bulgaria’s 

Application for Membership of the European Union; 13-14).  

Üçüncü dönem 2001 yılında başlamıştır. Adım adım, yerel yönetimlere yerel kaynaklı gelirlerin bazıları 

(yerel ücretler, hizmet fiyatları ve belediye varlık yönetiminden elde edilen gelirler) üzerinde tam kontrol 

sağlanmış ve yerel vergi ödeneği üzerinde sınırlı kontrol sağlanmıştır. Belediye bütçelerine yapılan transferler 

objektif kriterlere göre belirlenmiştir. Ancak gerçek anlamda finansal yerelleşme süreci 2003 yılının başında 

nispeten açık bir harcama atamasının kabul edilmesi ve şeffaf ve öngörülebilir hükûmetler arası transfer 

sistemine geçilmesiyle başlamıştır. 2005-2006 yılları arasında, yerel vergi ve harçların idaresi, yasadışı 

inşaatların durdurulması ve yaptırım uygulanması gibi bir dizi devlet işlevleri yerel yönetimlere devredilmiştir. 

2005 yılında Belediye Borçlanma Kanunu kabul edilmiş, mali yerelleşme konusunda hedeflenen ilerleme 

sağlanmıştır (http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/53.html). 

AB’nin kamu yönetiminde-kamu politikalarının oluşturulmasında en fazla önem verdiği konulardan 

birini, halkın yönetime aktif katılımı ve yönetişim oluşturmaktadır. Bu noktada sivil toplum kuruluşları kilit 

görevler üstlenmektedir. Bulgaristan’ın finansal yerelleşme sürecinde Bulgaristan Ulusal Belediyeler 

Derneği’nin (NAMRB) önemli bir etkisi bulunmaktadır. Dernek Aralık 1997’de ülkede bulunan belediyelerin 

1/3’ü ile kurulmuştur. Bundan hemen 6 ay sonra ülkede bulunan belediyelerin 2/3’üne ulaşmış ve 1999 yılında 

tüm belediyeler derneğin üyesi olmuştur. Kamu hizmetlerinin yerelleşmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 

kendi öz kaynaklarına ve gelirlerine sahip olabilmesi ve özerk yerel yönetimlerin oluşturulması için faaliyet 

gösteren dernek, Bulgaristan’daki finansal yerelleşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir (http://projects-

namrb.org/index.php/en/about-us/mission).  

Yerel ve bölgesel düzeyde yerinden yönetim, yerel yönetimin AB fonlarını asimile etme kapasitesini 

geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Yapısal fonlar ve uyum fonu, bölgelerin ve AB üyesi ülkelerin sosyal ve 

ekonomik yeniden yapılanmasını desteklemek için AB'nin temel araçlarını oluşturmaktadır. Bölgesel 

oransızlıkları azaltmak ve altyapı, insan kaynakları, bilimsel araştırma desteği gibi eylemlerle yakınlaşma 

politikası yapmak için kullanılırlar. Nitekim Komisyon 2004 Bulgaristan İlerleme Raporu: Bulgaristan’ın, 

sokaklar, kanalizasyon, su temini, okullar gibi konularda mahalli altyapı açısından zayıf olduğunu belirtmekte 

ve finansal yerelleşmenin henüz sağlanamamasından dolayı belediye bütçesinin yatırımlar için yeterli 

olmadığını belirtmektedir. Devamında da AB tarafından finanse edilen ISPA projelerinin, çeşitli bölgelerdeki 

atık su toplama ve arıtımının yanı sıra atık yönetimini AB standartlarına getirme konusundaki çevresel yatırım 

harcamalarının çoğunu desteklediğini belirtmek suretiyle çözüm önerisi sunmaktadır (İlerleme Raporu, 2004). 

Yerel yönetimlerin gerçekten özerk ve anlamlı olması için kendi gelir kaynaklarına sahip olmalıdır. 

Belediyelerin kendi gelirleri artarken, belediye bütçelerindeki payları 2002'de% 22,52 iken 2005'te% 32,5'e 

yükseldi. 2007 başında yapılan anayasa değişiklikleri öncesinde, merkezi hükümet tarafından Bulgar 

belediyelerinin yerel vergilerin oranları veya üslerini, belirlemeleri yasaklandı.   Gayrimenkul vergisi, motorlu 

taşıtlar vergisi, miras vergisi, bağış vergisi ve gayrimenkul ve taşınır mal alımına ilişkin vergi, yerel vergi olarak 

kabul edildi ve tamamen merkezi yönetim düzeyi tarafından düzenlendi. 2008 yılı başında iki önemli yasal 

değişiklik, yerel vergilendirmeyi önemli derecede etkilemiştir. İlki belediyelere verilen yerel vergi oranları 

belirli sınırlar dahilinde ayarlama yetkisi; diğeri ise patent vergisinin yerel vergi türü olarak belirlenmesidir 

(STOILOVA, 2010; 33).  

http://www.bg-ikonomika.com/2012/09/53.html
http://projects-namrb.org/index.php/en/about-us/mission
http://projects-namrb.org/index.php/en/about-us/mission


 
 

9. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

AB,  kendisini oluşturan ülkelerin üstünde yer alan uluslararası  (supra-national)  bir birliktir ve üye 

ülkeleri çeşitli derecelerde bağlayan kendine özgü hukuk kurallarına sahiptir. Bununla birlikte Birliğe üye 

olmak isteyen ülkeler için de müktesebata uyum şartı aranmaktadır. Bu anlamda Avrupa Komisyonu Türkiye 

Delegasyonu Kretschmer’in de ifade ettiği gibi “Kulübe üye olmak isteyen aday, kulübün tüm kurallarını kabul 

etmek zorundadır.” Bu noktada Avrupa Birliği’nin koşulluluk prensibi ortaya çıkmaktadır. Bir “ödüllendirme-

cezalandırma” yaklaşımı olarak ifade edilen koşulluluk ilkesi ile AB’nin aday ülkelerden yerine getirmesi 

gereken şartları ifade etmektedir. Üyelik başvurusunda bulunan ülkeler, koşulluluk ilkesi gereğince Kopenhag 

Kriterlerini yerine getirmek zorundadır. 

Ancak üye ve aday ülkelerdeki kamu yönetimi sisteminin, merkeziyetçilik yerine adem-i 

merkeziyetçiliğin hâkim kılındığı ve katılımcılığın esas alındığı,  yerellik, şeffaflık ve açıklık, performans 

yönetimi, hesap verebilirlik, çok öznellik, yatay ve düz ve/veya ağsal örgütlenmenin olduğu,  verimlilik,  

zamanlılığın gözetildiği bir sistem olarak yapılandırılmasını öngörmektedir. AB demokratik koşulsallığının 

Bulgaristan’a etkisi, parlamenter demokrasinin varlığı ve fonksiyonelliği, temsil ilkeleri, şeffaflık, hesap 

verebilirlik ve vatandaşların demokratik kurumlara güveni, vatandaşların sivil topluma ve karar alma 

mekanizmalarına katılımı ve yerellik olmak üzere beş prensip (ilke) altında sınıflandırılabilir.  

1908’de Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanan Bulgaristan, Soğuk Savaş döneminde SSBC 

etkisi altında komünist rejim ile idare edilmiş; 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması ile birlikte liberal rejime 

geçiş sağlamıştır. Osmanlı Devlet geleneği ve komünist rejimin de etkisiyle yıllarca aşırı merkeziyetçi bir 

yönetimle idare edilen Bulgaristan’da yerelleşme süreci, 1991 Anayasası ile başlamıştır.1990 yılında 

gerçekleştirilen özgür çok partili seçimler ile batı tipi demokrasiler ve piyasa ekonomileri arasına katılmıştır. 

Temmuz 1991’de gerçekleştirilen referandum ile kabul edilen Bulgaristan Anayasa’sı 2003, 2005, 2006 ve 2007 

yıllarında AB müktesebatına uyumlu hale getirilmek için revizyonlara tabi tutulmuştur. 

Bulgaristan’ın yerelleşme süreci üç dönemde ele alınabilir: Bu sürecin ilk dönemini 1990 ile 1995 

yılları arası oluşturmaktadır. Bu dönemde adem-i merkeziyet ilke ve biçimleri açıklanmıştır. Bu aşamanın 

karakteristik bir özelliği, idari ve bölgesel reformu gerçekleştirmek için normatif temellerin aktif olarak 

hazırlanmasıdır. 1995 yılında kabul edilen Bulgaristan’ın İdari ve Coğrafi Yapısı Kanunu ve yine aynı tarihli 

Yerel Seçimler Kanunu ile tamamlanmıştır. 

Bulgaristan, Aralık 1995’te Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamıştır. 1996-2000 yılları 

arasını yerelleşme sürecinin ikinci dönemi; yerel yönetimlerin mali özerkliği için gerçek bir çerçeve arayışıyla 

karakterize edilir. Bulgaristan’da yerelleşme alanında yapılan düzenlemeler ve yerelleşme çalışmalarının 

hızlandırılması, AB fonlarından kaynak çekebilme, belediyeler ve bölge yönetimlerinin kapasitenin 

geliştirilmesine önemli derecede katkılar sunmuştur.  Kamu hizmetlerinin yerelleşmesi, yerel yönetimlerin 

güçlendirilmesi, kendi öz kaynaklarına ve gelirlerine sahip olabilmesi ve özerk yerel yönetimlerin oluşturulması 

için faaliyet gösteren dernek, AB fonlarından kaynak çekebilmek için çeşitli projelerin üretilmesinde ve 

Bulgaristan’daki finansal yerelleşme sürecinde önemli bir rol üstlenmiştir. 

2001 yılında başlayan üçüncü dönemde adım adım, yerel yönetimlere yerel kaynaklı gelirlerin bazıları 

üzerinde tam kontrol sağlanmış ve yerel vergi ödeneği üzerinde sınırlı kontrol sağlanmıştır. Belediye bütçelerine 

yapılan transferler objektif kriterlere göre belirlenmiştir. Ancak gerçek anlamda finansal yerelleşme süreci 2003 

yılının başında nispeten açık bir harcama atamasının kabul edilmesi ve şeffaf ve öngörülebilir hükûmetler arası 

transfer sisteminin başlatılmasıyla başlamıştır. 2005-2006 yılları arasında, yerel vergi ve harçların idaresi, 

yasadışı inşaatların durdurulması ve yaptırım uygulanması gibi yerel makamlara bir dizi devlet işlevleri yerel 

yönetimlere devredilmiştir. 2005 yılında Belediye Borçlanma Kanunu kabul edilmiştir. Mali yerelleşme 

konusundaki ilerleme sağlanmıştır. Nitekim yerel yönetimlerin 1991 yılında yalnızca %3,9 olan öz gelirleri; 

2010 yılına gelindiğinde %43’e kadar yükselmiş ve mali yerelleşme aşaması da tamamlanmıştır.  
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