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ÖZ 

1970’li yıllarda merkezi yönetimin yerel sorunlara çözüm üretememeye başlaması ve Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı’nın yerel özerklik kavramına vurgu yapmasıyla birlikte yerel yönetimler ön plana çıkmıştır. İyi bir yönetim 
yapısının varlığı için yerel yönetimlerin özerk olması kadar özerkliğin sınırları da oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada yerel özerklik ekseninde İtalya ve Türkiye’deki yerel yönetim sistemleri karşılaştırmalı olarak ele 

alınacaktır. Çalışmanın amacı İtalya’da yaşanan dönüşümün, Türkiye için örnek olup olamayacağı ve bunun nedenlerini 

ortaya koymaktır. Bu çerçevede çalışmada ilk olarak İtalya’da yerel/bölgesel yönetimler incelenecek ve tarihsel 

perspektifte yaşanan değişim süreci ele alınacaktır. Ardından ise Türkiye’nin mevcut durumu İtalya ile karşılaştırılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İtalya, Türkiye, Yerel Özerklik, Yerel Yönetimler. 

Local Autonomy in Italy and Turkey: A Comparative Review 

Abstract 

With the inability of the central government to solve the local problems in the 1970s and the focus on the concept 

of the autonomy by the European Charter of Local Self-Government, local governments have come to the fore. For the 

existence of a good management structure, not only having autonomous local governments but also defining the boundaries 

of the autonomy is very important. 

In this study, within the local autonomy axis, local administration systems in Italy and Turkey will be discussed 

comparatively. The aim of the study is to find out whether the transformation taking place in Italy will be an example for 

Turkey and to reveal the reasons for this. As a first step in this context, local/regional governments in Italy will be 

examined and change in the process of historical perspective will be discussed. Then, the current situation in Turkey will be 

compared to the current situation of Italy. 
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1. GİRİŞ 

Tarihinde yoğun bir merkeziyetçi yönetim anlayışına sahip olan İtalya, bugün yerel ve bölgesel 

yönetimler üzerine yaptığı reformlarla önemli aşamalar kat etmiştir. İtalya bölgeler, iller, metropol kentler ve 

belediyeler olmak üzere dört kademeli yerel ve bölgesel yönetim birimlerine sahiptir. İtalya’da yoğun 
merkeziyetçi yapıyı dönüştürmek için bugüne kadar önemli anayasal reformlar yapılmış ve bölgesel ve yerel 

yönetimlerin özerklik alanları genişletilmiştir. Türkiye de geçmişinde İtalya gibi yoğun merkeziyetçi bir 

yönetim yapısına sahip bir ülkedir ve bugün halen daha bu merkeziyetçi yapıyı sürdürmeye devam 
ettirmektedir. Türkiye’de il özel idareleri, belediyeler ve köyler olmak üzere üç kademeli yerel yönetim birimine 

sahiptir ve İtalya’daki bölge yönetimleri Türkiye’de bulunmamaktadır. Geçmişinden gelen katı merkeziyetçi 

yapıyı aşındırmaya çalışan her iki ülkede de merkezi yönetim, yerel yönetim birimleri üzerinde yoğun denetim 

yapmış ve yerel yönetimler, merkezin hiyerarşik birimleri gibi hizmet vermişlerdir. Günümüzde yerel ve 
bölgesel yönetimlerin önemine dikkat çekilmektedir. Bu yönetimlerin varlığını merkezi yönetimin yoğun 

vesayetinden korumak için çalışmalar yapılmakta ve varlıkları anayasa ile güvence altına alınmaktadır.  

Yerel ve bölgesel birimlerin özerkliği, varlıklarının anlam kazanabilmesi açısından oldukça önemlidir. 
Üniter devlet yapısına sahip olan ülkelerde yerel yönetimler açısından oldukça önemli bir yere sahip olan yerel 

özerklik konusu sıkça tartışılmaktadır. Yerel özerklik ve vesayet denetiminin ilişkisi de bu tartışmanın odak 

noktasını oluşturmaktadır. Yerel yönetimlerin gerçek anlamda var olabilmeleri onların varlıklarının anayasal 
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güvence altına alınmış olmasına ve merkezi yönetim tarafından yapılacak olan denetimin anayasal sınırlarla 

belirlenmiş olmasına bağlıdır. Vesayet denetiminin sınırlarının yerel yönetimlerin varlığı açısından bu kadar 

önem taşıdığı noktada Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 

(AYYÖŞ) yerel yönetimlerin varlığının öneminin ve yerel yönetimler üzerinde yapılacak denetimin sınırlarının 
belirlenmesi için devreye girmektedir. Çalışmada İtalya ve Türkiye’nin yerel yönetim sistemleri incelenecek ve 

yerel yönetimlerin özerkliğinin önemi üzerinde durularak, AYYÖŞ’ü imzalamış olan iki ülke İtalya ve 

Türkiye’nin durumu ele alınarak Şart karşısındaki durumları ve iki ülkenin yerel yönetimleri görevleri açısından 
ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir. 

2. İTALYA’DA ULUSALTI YÖNETİMLER 

İtalya faşist diktatörlük yönetiminin ardından 1948 yılında yapılan halk oylaması ile demokratik rejime 
geçmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 150). İtalyan Anayasası’na göre; “Devlet tek ve bölünmez olarak 

tanımlanırken bunun yanında yerel özerklikleri de tanır ve bu özerkliklerin yerine getirilmesine yardım eder. 

Anayasa kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde yerinden yönetim ilkelerinin en geniş biçimde uygulanmasını 

gerekli görür” şeklinde ifade edilmektedir. Anayasanın Beşinci Bölümünün 114. Maddesinde: “Cumhuriyet 
bölgelere, illere ve komünlere ayrılır. Komünler, iller, metropol kentler ve bölgeler Anayasada belirlenen 

ilkelere göre, kendilerine özgü tüzük, yetki ve sorumlulukları olan özerk kuruluşlardır” şeklinde yerel 

yönetimler tanımlanmıştır (İtalyan Anayasası, m. 114). İtalyan Anayasası yerel yönetimleri; bölgeler, iller ve 
komünler olarak tanımlasa da devletin tekliği ve bölünmezliği ilkesi varlığını korumaktadır. Anayasada yer alan 

ilkelere göre bu yapılar kendi statüleri, yetkileri ve ayırt edilebilir işlevleri ile görece özerktir.  

2.1.Bölge Yönetimleri 

Bölge, belediyelerden ve illerden daha geniş alana sahip, yasama ve idari yetkileri ve aynı zamanda 

seçilmiş organları olan özerk coğrafi birimlerdir. İtalya’da her bölge idaresi kendi statüsüne sahiptir. Bundan 

dolayı da bölgelerin organizasyon yapıları ve görevleri bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir (Ulusoy ve 

Akdemir, 2013: 152). Bugün İtalya’da beşi özel statülü on beşi olağan statülü toplamda yirmi bölge 
bulunmaktadır.  İtalya’da var olan bölge yönetimleri, Türkiye’de olmadığı ve bu nedenle de karşılaştırılması 

yapılamayacağı için bu çalışmada ele alınmayacaktır.  

3. İTALYA’DA YEREL YÖNETİM SİSTEMİ 

1948 İtalyan Anayasası’nın Beşinci Bölümü’nde 114. Maddesinde yerel yönetimler ifade edilmiştir. 

Bölge yönetimlerinin yasama yetkilerinin olması nedeniyle ulusal yönetimin altında yerel yönetim sisteminin 

üzerinde idari bir birim olduğu için bölge yönetimlerini yerel yönetimlerin dışında tutarak yerel yönetim sistemi 

içerisinde metropol kentler, iller ve belediyeler bulunmaktadır. 

3.1. Metropol Kent Yönetimi 

İtalyan Anayasası’nın 114. Maddesinde yerel yönetim idareleri olarak metropol kentlerde bölgeler ve 

iller arasında yer almaktadır. Anayasada 1990 yılında yapılan yerel yönetim reformunda büyük kentsel yerleşme 
birimlerinde, il yerel yönetimlerinin yerine metropol kent sisteminin kurulması öngörülmüştür (1948 İtalyan 

Anayasası, m.114). 2001 yılında yapılan anayasal değişiklikle birlikte metropol kentler yerel yönetim birimi 

olarak anayasa da yer almıştır (Olivetti, 2014: 148). Metropol kentlerin oluşumu sırasında büyük belediyelerin 
mahallelerle birleşerek güçlü bir kentsel, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin sağlanması öngörülmüştür. Ancak 

bölgesel yönetimler metropol kentlere sıcak bakmadığı için bir türlü metropol kentler kurulamamıştır. 1999 

yılında metropol kentin oluşturulmasına ilişkin yöntemin değiştirilmesini sağlayan bir madde Anayasa’ya 

eklenmiştir. Ancak bu da uygulamada olumlu bir sonuç getirememiştir (Toksöz vd.,2009: 91). 

Metropol kentlerde diğer yerel yönetim birimleri gibi gelir ve harcama özerkliğine; bunun yanında 

bağımsız mali kaynaklara da sahiptirler (1948 İtalyan Anayasası, m. 119).  

2009 yılında Reggio Calabria bölgesi de metropol kentlerin olduğu bölgeler listesine eklenmiştir 
(http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/l142_90.html).  

3 Nisan 2014 tarihinde İtalyan Parlamentosu, özerk bölgeler hariç, 10 yeni metropol kenti kuran yasayı 

onaylanmıştır. Yeni metropol kentler 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren faal durum geçmiştir. Palermo, Messina 
ve Catania 2015 yılından Cagliari ise 2016 yılından itibaren metropol kenttir 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_cities_of_Italy). 1948 İtalyan Anayasası’nın 142. maddesi ile 
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Torino, Milano, Cenova, Bologna, Floransa, Roma, Bari, Napoli ve Cagliari illerine metropol kent statüsü 

verilen bu kentler diğer illerle aynı statüye sahiptirler (Koçak, 2013: 408).  

Özerk bölgeler tarafından bireyselleştirilen metropol alanlar şunlardır: Firuli-Venezia Giulia 

bölgesindeki Trieste, Sardunya’daki Cagliari, Catania, Messina ve Sicilya’daki Palermo’dur. 

Metropol kentlerde karar organı metropol kent meclisidir. Metropol kent meclisinin oluşumu, seçimi, 

süresi ile ilgili kuralların aynı şekilde uygulanması kabul edilmiştir. Yürütme organı da il yerel 

yönetimlerdekine benzer Metropol Giunta’sıdır (Tortop, 1996: 66).  

Metropol yönetiminin başında, il yönetiminin başkanının seçim usulüne benzer şekilde seçilmiş 

Metropol belediye başkanı vardır. Başkan metropol yönetimini temsil eder, atamaları yapar ve Giunta 

encümenine başkanlık yapar. Bu yönetim kademesinin organları arasında yetki bölüşümü, il yerel yönetimi ve 
belediyeler için öngörülen genel ilkelere göre yapılır. Metropol meclis, temel kararları alır, yönetim birimini 

yönlendirir ve denetimini yapar. Metropol belediye başkanı ise, yönetimi temsil eder. Metropol yönetiminin iç 

yapısı bir teşkilat tüzüğü ile saptanır ve metropol şehir meclisine kabul edilir. Personel statüsü ile ilgili 

hükümler devlet tarafından kabul edilen kurallara göre toplu iş sözleşmesi ile kabul edilir (Tortop, 1996: 66). 

“Metropol kentlerin görevleri şunlardır; yollar, trafik, ulaşım, planlama, çevresel değerlerin korunması, 

su ve elektrik hizmetleri, ekonomik kalkınma, daha geniş alanlarda sağlık hizmetleri, mesleki eğitim, okul 

hizmetleri ve kentsel hizmetlerdir. Bunun yanında anakent yönetimleri yaptıkları hizmetlerle ilgili olarak vergi 
ve harçları belirleme yetkisine sahiptirler”(Koçak, 2013: 408-409). 

3.2. İl Yönetimi 

İtalyan Anayasası’nda belirlenen yerel yönetim birimlerinden biri de il yönetimleridir. İllerin kurulması 
ve mevcut illerin alanlarının değiştirilmesi kanunla olmaktadır. İl yönetimleri yasalar tarafından belirlenen 

çerçevede idari özerkliğe sahiptirler (Baccetti, 2013: 24). İtalya’da iller yerel yönetimler içinde en zayıf halkayı 

oluşturan birimdir. İtalya’da iller iki farklı fonksiyonu yerine getirirler. Birincisi, yerel yönetim olma 

fonksiyonu; ikincisi ise merkezi yönetimin taşra birimi olma fonksiyonudur. İtalya’nın kuruluşundan bu güne 
kadar belediyelerden daha fazla alana sahip olmalarına rağmen, yerel yönetimlerde belediyeler kadar etkin 

olamamışlardır.  

İllerin görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 154): 

 Bütçenin belirlenmesi ve yönetimi, 

 Vergi ve harç oranlarının belirlenmesi, 

 Ortaokul ve liselerin desteklenmesi, 

 Yolların yapımı ve tamiri, 

 Çevresel koruma ve sosyal hizmetlerin görülmesi, 

 Kamusal düzenin korunması. 

İllerin üç tane organı vardır. Bunlar: İl Meclisi, İl encümeni ve İl başkanıdır. İl Meclisi, ilin karar organı 
olarak görev yapar. İl meclisinin üye sayısı, ilin nüfusuna göre 24-45 arasında değişiklik gösterir. İl meclisi 

genel oyla 4 yıllığına seçilir. İl meclisi kendi arasından bir başkan ve bir de encümen seçmektedir. Meclisteki 
sandalye dağılımları nisbi temsil sistemine göre yapılır ve çoğunluk partisine ağırlık tanıyan bir yöntemle 

yapılır. Oyların yarısını alan liste sandalyelerin %60’ını alır. Geri kalan sandalyeler ise, orantılı olarak diğer 

listeler arasında dağıtılır (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 154).  

Meclislerde her iki cinsin de eşit olarak temsil edilmesini sağlamak üzere, il ya da belediye meclisleri 
seçimlerinde oy pusulasından ne kadın ne de erkek adayların üçte ikinin üstünde bir çoğunluğa sahip olması 

olanaksızdır. 1993 yılında (1948 sayılı Kanun m.81) önemli değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan birincisi, 

başkanların doğrudan seçilmesidir. İkincisi ise, il meclisi başkanlarının seçilmesinde iki turlu oylama yapılır ve 
ilk oylamada sadece iki aday ikinci oylamaya gidebilir. Böylece yerel yönetimlerin bu düzeyinin siyasi partilere 

olan bağımlığı ortadan kalkmış ve başkanların konumu güçlenmiştir. 1993 sonrasında belediyelerde siyasetçiler 

yeniden seçilerek tamamen değişmiş ve deyim yerindeyse tam bir yenilenme olmuştur. Bu yeni liderlerin 

birçoğu 1997 yılında tekrardan seçilmiştir (Loughlin, 2001: 224). İllerin sayısı 1997’de 101 iken 2010’da bu 
sayı 110’a yükselmiştir (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 154). 

 



 
 

İl encümeni ilin yürütme organıdır. İl encümeni, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve diğer üyelerden 

oluşur. İl encümeni üye sayısı, il meclisi üye sayısının 1/5 ini geçmemesi gerekir, yani en fazla 8 üyesi olabilir. 

İl başkanı, il meclisinin ilk toplantısında çalışma izlencesiyle birlikte encümene atadığı üyeleri de meclise sunar. 

İl encümeni, yasalar tarafından il meclisine, il başkanına ve merkezi yönetime verilmemiş tüm yönetim işlerini 
yerine getirir. Yaptığı çalışmaları yıllık olarak meclise sunar ve meclisin genel kararlarını uygulayan encümen, 

meclise öneriler de götürür. 

İl idarelerinin üçüncü organı il başkanıdır. İl başkanı, il meclisi üyelerinin seçimi esnasında aynı 
listelerde genel oy esası ile halk tarafından seçilmektedir. Seçmenler, başkan ve üyeleri farklı partilerden 

seçebilme serbestisine sahiptir (Baccetta, 2013: 24). İl başkanı, il encümeninin üyelerini tek tek atamakla ve 

gerektiğinde üyelikten çıkarmakla görevlidir. Aynı zamanda başkan, yerel yönetimlerin yönetilmesinden, bağlı 
idarelerde hükümet temsilcilerinin ve yönetim kurullarının atanmasından sorumludur (www.aiccre.it). İl 

başkanı, kendisine yasaların, tüzüklerin, yönetmeliklerin verdiği işlevleri yerine getirir ve belediye, il 

yönetimine devlet ve bölge yönetimince verilen işlevlerin yerine getirilmesini sağlar, denetler.  

İl’in temsili olmayan idaresinin koordinatörü Vali’dir. Vali İçişleri Bakanı tarafından atanır ve ona karşı 
sorumludur. İl’deki kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca 

belediye meclisinden geçen, belediye nizamnamelerinin yasal olup olmadıklarını kararlaştırır. Valiye 

faaliyetlerinden çeşitli yönetim komiteleri danışmanlık yardımları yaparlar; bu arada il meclisi de sağlık 
hizmetleri konusunda Vali’ye görüşlerini iletir (Karabaş, 1991: 62). 

3.3.Belediye Yönetimi 

İtalya’da belediyelerin tarihi krallık anayasası dönemine kadar uzanmaktadır. Belediyelerin bugünkü 
sınırları 1861 yılında belirlenmiştir. 1947 yılında yürürlüğe giren yeni anayasaya göre ise, belediyeler yasalarca 

belirlenen ilkeler çerçevesinde özerk yapıya sahip olan yerinden yönetim kuruluşlarıdır. Belediyeler, diğer yerel 

yönetim birimlerinin görev alanı içerisinde olmayan ekonomik kalkınma, alan kullanımı ve düzenlenmesi, 

sosyal hizmetler konusundaki idari görevleri belediye sınırları içerisinde yerine getirirler. Belediyelerin görev ve 
yetkileri şunlardır: Sağlık işleri, toplumsal yardım, halk konutları, bayındırlık işleri, pazar ve fuar yerleri, 

fiziksel planlama, tarihsel anıtların korunması, yerel polis, kitle taşımacılığı, kamusal altyapılar, afet kurtarma 

ve yardım işleri, dinlenme ve kültür tesisleri, okul, yol yapımı, bakım ve onarımı, nüfus ve seçim kütüklerinin 
tutulması, harç ve vergilerin toplanması (Geray, 1997: 55). Belediyelerin üç tane organı vardır: Belediye 

Meclisi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanıdır. 

Belediye Meclisi halk tarafından dört yıllık süre için seçilmektedir. Belediye Meclisi, belediyenin karar 

organıdır. Meclis üyelerinin sayısı, belediyelerin büyüklüklerine göre değişiklik göstermektedir (www.aiccre.it). 
Ancak en üst ve en alt sınırda belirlenmiştir: Nüfusu üç binden az olan belediyelerde 12 kişi, nüfusu beş binden 

çok olan belediyelerde 60 kişidir. 

Belediye Encümeni, belediyenin yürütme organı olarak görev yapar. Belediye Encümenine “Belediye 
Giunta”sı da denir. Belediye Encümeni, belediye başkanı ve çift sayıda belirlenmiş üyelerden oluşur. Belediye 

encümeni üye sayısı da belediyenin nüfusuna göre değişmektedir: Nüfusu üç binden az olan belediyelerde 2, 

nüfusu elli bin ve daha fazla olan belediyelerde 8 üye görev yapmaktadır. Belediye encümeninin görev süresi 4 
yıldır (Ulusoy ve Akdemir, 2013: 155).           

Belediye başkanı, belediye meclisi üyelerinin seçim esaslarına göre seçilir. Belediye başkanı, belediye 

meclisinin ve idaresinin başıdır ve belediyeyi dışa karşı temsil etmektedir. Belediye meclisi ve yönetim kurulu 

kararlarının, imzalanan sözleşmelerin ve diğer belediye işlerinin uygulanması ve denetlenmesi için belediye 
başkanı gündem oluşturur (Tortop, 1996: 67).            

Belediye meclisini ve encümenini toplantıya çağırarak, belediye teşkilatının çalışmasını düzenlemekle 

görevlidir. Belediye başkanının iki rolü vardır. Onlar hem belediyede çalışan koalisyonun başı hem de 
hükümetin idari temsilcileri olarak yasal görevleri yerine getirmektedirler (Hine, 1993: 276).  

Başkan, belediye meclisi toplantılarında başkanlık yapar.  Aynı zamanda belediyeyi mahkemede temsil 

eder. Merkezi yönetimin görevlisi olarak da devletin yasalarını, yönetmeliklerini ve bildirilerini yayınlamak 
zorundadır. Belediye başkanı, belediye encümeni üyelerini de atar. Belediye başkanı, Milano ve Roma gibi 

büyük şehirlerde ulusal seviyede önemli bir figürdür (Loughlin, 2001: 217). 



 
 

Belediyelerin başında merkezin atadığı bir genel sekreter bulunur. Genel sekreter, günlük yönetimi 

gözetim ve denetimi altında tutan genel sekreter kendisine doğrudan bağlı olan yönetsel birimler arasında 

eşgüdüm sağlamaktan sorumludur (Geray, 1997: 57).  

4. TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİM SİSTEMİ 

Türkiye’de benimsenen yerel yönetim anlayışına göre yerel yönetim kuruluşları, ülke yönetim 

bütünlüğü içinde yer alır. Yerel yönetimler 1982 Anayasası’nın 123. maddesinde “idarenin kuruluş ve görevleri 

merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır” hükmü ile anayasal güvence altına alınmıştır. 1982 
Anayasası’nın 127. maddesinde ise, “Mahalli idareler, il belediye veya köy halkının mahalli, müşterek 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, 

seçmenler tarafından oluşturulan kamu tüzel kişileridir” şeklinde ifade edilmektedir. Böylece Anayasa’ ya göre 
Türkiye Cumhuriyeti üniter devlet modelini benimsemiştir.  

Üniter devlet modelinde, yerel yönetimlerin merkezi idarenin gözetim ve denetiminde bir örgütlenmeye 

sahip olması esastır. Bunun da Anayasa’daki karşılığı vesayet denetimi olarak ifade edilmektedir. Köyleri ayrı 

tutarsak bugünkü yerel yönetimlerin temelleri Tanzimat’tan sonra atılmıştır. Bu nedenle de İl özel idareleri ve 
belediyeler Batı örnek alınarak kurulmuştur. Köyler ise, eski bir geleneğin devamıdır (Gözübüyük, 1971: 121). 

4.1. İl Özel İdaresi 

 İl özel idareleri, Fransa örnek alınarak oluşturulan ve varlığı 1982 Anayasasının 127. maddesinde kabul 
edilen üç yerel yönetim biriminden biridir. İl özel idarelerinin iki niteliği vardır. Bunlardan ilki, yetki genişliği 

ilkesine göre idare edilen mülki idare kademesi olması, ikincisi ise, yerinden yönetim ilkesine göre idare edilen 

ilin özel idaresidir. İl özel idaresinin ayrı bir tüzel kişiliği, özerkliği, görev ve yetkileri vardır. İl özel idaresi aynı 
zamanda merkezi yönetimin taşra teşkilatı olan ilin genel idaresinden farklı bir yönetim birimidir (Ulusoy ve 

Akdemir, 2013: 185). İl özel idareleri, il sınırları içinde yaşayan insanların mahalli müşterek ihtiyaçlarını 

karşılamak için kurulmuştur. İl özel idaresinin yapısı belediye ve köylere göre farklılık göstermektedir.  

Belediye ve köylerin faaliyet gösterdikleri alan belirli bir yerleşim alanı ile sınırlıyken, il özel idaresinin 
faaliyetleri ise, yerleşim alanı içi ve yerleşim alanı dışı, il sınırları içindeki bütün bölgeyi kapsamaktadır 

(Eryılmaz, 2010: 139). Bu nedenle il özel idaresi merkezi yönetimle diğer yerel yönetimlerin arasındaki ilişkiyi 

sağlayan ara düzey bir yerel yönetim birimidir. Ancak 6360 sayılı Kanun ile otuz ilde il özel idarelerinin 
kaldırılması il sınırı ile büyükşehir belediye sınırları şekline getirilmesiyle hizmette etkinlik verimliliğin eskiye 

oranla azalacağını söyleyebiliriz. Ara düzey görevi gören il özel idarelerinin yokluğu büyük bir boşluk yaratarak 

bu durumun merkeziyetçi bir yapılanmaya doğru gitmesi söz konusudur. Bölgelerarası dengesizliğin yol açtığı, 

önemli gelir farklılıkları ile sosyo-kültürel unsurların da etkisi ile belediyelerin hizmet sunumunda yetersiz 
kaldığı bilinmektedir. Bu durum kendini özellikle geri kalmış bölgelerimizde göstermektedir (Toprak, 2015: 6).         

İl özel idarelerinin varlığı bu nedenle önem taşımaktadır. İl Özel İdaresinin Görevleri: İl özel idaresinin 

görev ve sorumlulukları, mahalli müşterek nitelikte olmak üzere;  belediyeler dâhil il sınırları içinde ve belediye 
sınırları dışında olmak üzere ikiye ayrılır. Kanun İl özel idaresinin görevlerini ayrıntılı olarak saymamış sadece 

konu itibariyle belirtmiştir. İl özel idaresi, hizmetlerin yerine getirilmesinde; il özel idaresinin mali durumu, 

hizmetin ivediliği, hizmetten yararlanacak yörenin gelişmişlik düzeyi uyulması gereken şartlardır (Keleş, 2012: 
174).         

5302 sayılı kanun il özel idarelerinin görev ve sorumlulukları eski kanuna göre artmıştır. Ancak bu 

noktada il özel idarelerinin genişleyen bu görev ve sorumlulukları nasıl yerine getireceği de tartışma konusudur. 

Yasada da değinildiği gibi genel yetkili bir kurum olarak il özel idareleri güçlendirilmektedir. Yerellik ilkesi ile 
il özel idarelerinin gücü daha da etkinleştirilmektedir. Yerellik ilkesine kanunun 6.maddesinde yer verilmiştir. 

Burada il özel idarelerinin görev ve yetkilerindeki artış ve özerklik vurgusu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, 

bu gelişmeyi iyi bir akçal denkleştirme yasası ile mali özerkliği sağlayacak şekilde gelir sisteminin 
oluşturulmasıyla anlam kazanacaktır. İl özel idareleri gerçek bir akçal denkleştirme yasası ile bu idareler görev 

ve sorumluluklarıyla orantılı gelire kavuşturulursa gerçek anlamda özerk yerel yönetim birimleri haline 

gelebilirler (Parlak ve Ökmen, 2015: 204-205).  Otuz ilde İl özel idareleri kaldırılmış ve bu iller büyükşehir ilan 
edilmiştir. İl özel idarelerinden doğan boşluk Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı kurularak giderilmeye 

çalışılmıştır.  

 



 
 

6360 sayılı Kanunda İl özel idarelerinin kullanmakta olduğu kimi yetkilerin merkezi yönetime 

devredildiğini görüyoruz. Kanun, birçok yerel yönetim birimi tarafından kullanılmakta olan yetki ve 

kaynakların daha az yerel yönetim birimi tarafından kullanılmasını öngörmektedir. 14 ilde kaldırılan il özel 

idarelerine karşın varlığı devam eden yerel yönetim birimlerinin coğrafi olarak yetki alanı genişletilmiştir. 
Kanun, yetkiyi kullanacak birimleri ve bunların coğrafi ölçeklerini radikal bir biçimde değiştirmiştir (Arıkboğa, 

2013: 70). 

2005 yılında 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’na göre, İl genel meclisi, İl encümeni ve vali İl özel 
idaresinin sahip olduğu organlardır. İl genel meclisi ve il encümeni karar organları, vali ise yürütme organıdır. İl 

genel meclisi, ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşan il özel idaresinin karar organıdır (5302 

sayılı Kanun, m.9). Seçimler beş yılda bir, tek dereceli, nispi temsil yöntemine uygun olarak, serbest, eşit, gizli 
oyla, açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Yerel yönetim-merkezi yönetim ilişkisi, yani idari vesayet 

açısından bakıldığında önemli değişikliklerin olduğu görülmektedir. Eski kanunda valinin il genel meclisinin de 

başı olması durumuna İl özel idaresinin özerkliğini zedelemesi noktasında birçok eleştiri getirilmiştir. 5302 

sayılı Kanunla valinin yürütme organı sıfatı korunurken, il genel meclisi başkanlığı fonksiyonuna son verilmiş 
ve bu görev İl Genel Meclisi’nin kendi arasından seçeceği Meclis Başkanı’na verilmiştir  (5302 sayılı Kanun, 

m.11). Böylece valinin İl Genel Meclisi’yle olan organik ilişiği kesilmiş ve başkanlık görevi seçilmiş bir üyeye 

bırakılmıştır. Valinin il genel meclisinin başından alınıp, meclis tarafından seçilen bir başkanın getirilmesi yerel 
yönetimlerin özerkliği bağlamında büyük önem taşımaktadır. Eski kanunda yaşanan vesayet sorununa yeni 

kanunla çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Özerk yerel yönetimin varlığını koruyabilmesi için organlarının 

seçimle iş başına gelmesi bu noktada büyük önem taşımaktadır.       

İl encümeni, İl özel idaresinin bir diğer organıdır.  5302 sayılı Kanunda valinin il encümeni başkanlığı 

korunmuştur. İl encümeni karma bir nitelik gösterir.  İl encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile ilgili 

genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve valinin her yıl birim amirleri arasından 

seçeceği iki üyeden oluşur (5302 sayılı Kanun, m.25). Encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. 
Genel sekreterin encümene başkanlık etmesi, il encümenindeki atanmış bürokratlar için normal karşılanabilecek 

iken, seçilmiş üyelerin genel sekreter ile ast-üst ilişkisinin olmaması önemli sorunlara yol açabilmektedir.      

Vali konumu açısından ikili görev yapısına sahiptir. Vali, ilin genel yönetiminden en üst düzeyde 
sorumlu kişisi olduğu gibi aynı zamanda da bir yerel yönetim birimi olan il özel idaresinin organlarından biridir 

(Şengül, 2014: 66). Vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir (5302 sayılı Kanun, m. 29). 

Ancak valinin il genel meclisinin başından alınması ile valinin karar organlarından tamamen dışlanması sonucu 

valiyi il genel meclisinin bir “memuru” konumuna indirgeyeceğini savunan görüşler tarafından manevi 
otoritesinin zedeleneceğinden endişe edilmektedir. Valinin yetkileri yapılan düzenlemelerle zayıflatılmaya 

çalışılmış ve valinin kendisinin katılmadığı kararları uygulamak zorunda kalması il özel idare kanuna eleştirilere 

maruz kalmıştır (Demirel, 2014: 180). Her ne kadar yapılan düzenlemelerin valinin konumunu zayıflattığı ifade 
edilse de yerel yönetimlerin özerkliği ve organlarının seçimle iş başına gelmesi açısından bu düzenlemenin 

olumlu sonuçlar doğurduğunu söyleyebiliriz.      

6360 sayılı Kanun’la birlikte yerel yönetim sistemimizin en köklü kurumlarından biri olan il özel 
idaresinin otuz ilde tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla büyükşehir belediyeleri olan illerde kapatılan il özel idareleri 

yerine valiliğe bağlı “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları” (YİKOB) getirilmiştir. 5302 sayılı İl Özel 

İdaresi Kanunu ile valinin il genel meclisinin başkanlığından alınması ve yerine Meclis Başkanlığı’nın 

getirilmesiyle vesayet birazda olsa azaltılmıştı ancak 6360 sayılı Kanun’la YİKOB’nin kurulması ile birlikte 
otuz ilde yerelde merkezileşmenin güçlendiğini söylemek mümkündür.  

2016 yılında YİKOB’lar için 1 Eylül 2016 tarihli KHK 674’ün 35. ve 36. Maddeleri ile 3152 sayılı 

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un YİKOB’larla ilgili 28/A maddesinde kamu tüzel 
kişilini haiz ve özel bütçeli ibaresi eklenmiştir. YİKOB’ların gelirleri; İçişleri Bakanlığı bütçesinden yapılacak 

Hazine yardımları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yatırım ve hizmetleri için aktardıkları tutarlar, bağış ve 

yardımlar ve diğer gelirlerdir. İdari ve mali özerkliğe sahip yerel yönetim birimi olan İl özel idarelerinin 
kaldırılıp yerine merkezi yönetimin vereceği ödenekle hizmet verecek olan YİKOB’nin kurulması, merkezi 

yönetime bağımlı olmadan kendi mali kaynakları ile kendi kendilerini devam ettirebilen özerk yerel 

yönetimlerin varlığının üzerinde önemle duran Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ilkelerine 

uymamaktaydı fakat yeni düzenleme ile birlikte bu duruma çözüm üretilmeye çalışılmıştır (Çetin, 2015: 258). 
5302 sayılı Kanunla azaltılmaya çalışılan vesayet yeni kanunla güçlenerek geri getirilmiştir.  



 
 

4.2. Büyükşehir Belediye Yönetimi 

Bir diğer yerel yönetim birimi kademesi büyükşehir belediyeleridir. 1984 yılının Mart ayında, klasik 

belediye yönetiminin yanında, bir de içinde birden fazla belediye bulunan büyük yerleşim birimlerinde iki 

kademeli metropol belediye sistemine geçilmiştir (Eryılmaz, 2010: 161). Bu sistem, üst kademede büyükşehir 
belediyesi alt kademede ise, ilçe belediyeleri şeklinde iki kademeli bir yapının varlığı söz konusudur (Arıkboğa, 

2007: 44). 

Yeni kanunda büyükşehir belediyesinin kurulması için gerekli nüfus ölçütü 750 bindir. Ayrıca 
belirlenen nüfus ölçütü ilgili yerleşim yerinin otomatik olarak Büyükşehir hakkı kazandığı anlamına 

gelmemektedir. Bu nitelikleri taşıyan kentler ancak çıkarılan bir kanunla büyükşehir statüsü kazanabilir 

şeklindeki düzenleme de 2012 tarihinde ve 6360 sayılı Kanunla “toplam nüfusu 750.000’den fazla olan illerin il 
belediyeleri kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebilir” şeklinde değiştirilmiştir. Böylece büyükşehir 

olma nüfus kriteri toplam nüfus dikkate alınacağından eski düzenlemeye göre daha da kolaylaştığını 

söyleyebiliriz (Koçak, 2013: 231). 6360 sayılı kanunla 14 ilde daha büyükşehir belediyesi kurulması bu durumu 

desteklemektedir.  6360 sayılı Kanunla birlikte Türkiye’de büyükşehir belediye statüsünü elde eden belediye 
sayısı 30’a yükselmiş ve Türkiye’de nüfusun %77’si büyükşehir belediye sınırları içerisinde yaşar hale gelmiştir 

(Çetin, 2015: 254).      

6360 sayılı Kanunla, 5. maddede de değişiklik yapılmış; “Büyükşehir belediyelerinin sınırları, il mülki 
sınırlarıdır. İlçe belediyelerinin sınırları bu ilçenin mülki sınırlarıdır” şeklinde bir düzenleme yapılmıştır (6360 

sayılı Kanun, m.5). 

Büyükşehir belediyesinin tüm il ölçeğinde asli yetkili belediye olması, yerindenlik ilkesi ile 
bağdaşmamakta ve etkin, verimli hizmetin sağlanabilmesi açısından da olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 

Yerelin giderek merkezileşmesi, hizmet bölüşümünde ve hizmetin etkinliği açısından da sorunlar yaratmaktadır.  

Hizmetlere ilişkin karar alınırken, farklı bölgelerde yaşayanların farklılaşan tercihlerinin hesaba katılmamasına, 

tekdüze hizmet sunumuna ve dolayısıyla etkinlik kaybına neden olacaktır. Bu hizmetleri ilçe belediyeleri 
sunduğunda yerelin farklılaşan tercih ve taleplerini iyi bildiği ve yakın olduğu için etkin ve verimli hizmet 

sunumu gerçekleştirilebilecektir. 6360 sayılı Kanun’un hizmet etkinliğini azaltacağını söyleyebiliriz. 

Büyükşehir belediyesinin organları, “Büyükşehir Meclisi”, “Büyükşehir Belediye Encümeni” ve 
“Büyükşehir Belediye Başkanı” ndan oluşmaktadır.           

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Meclis üyelerinin seçimi 2972 

sayılı Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümlerine göre 

yapılmaktadır. Meclis üyeleri doğrudan halk tarafından seçilmemektedir. Büyükşehir belediye meclisi ilçe 
belediyelerine bütünleşmiş şekilde oluşur (2972 sayılı Kanun, m.12).  BŞB meclisinin iki tür üyesi 

bulunmaktadır: BŞB sistemi içinde yer alan ilçelerin başkanları ve bu ilçelerin meclis üyelerinin beşte biri 

şeklinde oluşmaktadır. Bu nedenle BŞB meclis üyelerinin sayısında netlik bulunmamakta, ilçe belediyelerinin 
durumuna göre belirlenmektedir. Meclis üyesi sayısının belirlenmesinde, ilçe belediyelerinin kendi nüfusları ve 

BŞB içindeki ilçe belediyesi sayısı etkili olmaktadır. BŞB içinde yer alan belediyelerin nüfuslarında belli bir 

standart olmadığından, nüfus faktörü, BŞB meclisindeki üye sayısında temel belirleyici olma özelliğini 
kaybetmektedir. Büyükşehir belediye meclislerindeki bir diğer sorun ise temsil sorunudur. Mevcut temsil 

sistemi, BŞB meclisinin kenti bir bütün olarak görebilmesi ve karar alma sürecine uygun davranabilmesine 

engel olmaktadır. İlçe belediyelerinden gelen meclis üyeleri, çalışma ve hizmet verme konusunda, tekrar seçim 

olduğunda seçilebilmek için önceliğini ilçe belediyelerine vermektedir. Bunun yanında meclis üyelerinin 
BŞB’deki varlığı ait olduğu BŞB’den çeşitli taleplerini takip etmek için özel bir konum elde edebilmeleri 

anlamına gelmektedir. BŞB bütçesi, yatırım programı, BŞB meclisi tarafından kabul edilmektedir ve bu da 

meclisin belediye başkanını denetleme işlevini zedeleyebilecek bir durumdur.          

Büyükşehir belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında, belediye meclisinin kendi üyeleri 

arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri genel sekreter, biri mali hizmetler birim amiri olmak 

üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Büyükşehir belediye 
encümeni, büyükşehir belediye başkanının başkanlığında faaliyet gösterir. Başkanın katılmadığı toplantılarda, 

encümen toplantılarına genel sekreter başkanlık eder (5216 sayılı Kanun, m.16).  

          



 
 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğin temsilcisidir. 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye sınırları içinde yaşayan seçmenler tarafından doğrudan 

seçilir. Büyükşehir belediye başkan vekili, Belediye Kanun’undaki usullere göre belirlenir. Ancak, Büyükşehir 

kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz (5216 sayılı Kanun, m.17). 
Belediye başkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi demokratik meşruiyetini güçlendirmekte ve büyükşehir 

belediye yönetiminde diğer aktörler karşısında ayrıcalıklı bir konum kazandırmaktadır. Başkan, encümenin ve 

meclisin başkanıdır ve bu organların gündemlerinin belirlenmesinde hâkim durumdadır. Büyükşehir 
belediyesinin kararlarının kesinleşmesinde başkana etkin bir rol biçilmiştir. Encümenin kamu görevlisi olan 

üyeleri başkan tarafından belirlenmektedir. Başkan büyükşehirde kentsel yaşamı etkileyecek politikaların 

belirlenmesi ve kararların alınması, uygulanması sürecinde belirleyici konumundadır. 

 

4.3. Belediye Yönetimi 

1982 Anayasası’nın 127. maddesinde belirtilen yerel yönetim birimlerimizden biri de belediyelerdir. 

Komün idarelerinin gerçek ve klasik örneğini teşkil eden belediyeler, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli 
müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari 

ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileridir (5393 sayılı Kanun, m.3). Belediyelerin tarihi Osmanlı Devleti’ne 

kadar gitmektedir. Gelişmiş batı ülkelerinde oldukça köklü bir geçmişe sahip olan bu birimler, Tanzimat 
sonrasında ortaya çıkmıştır. 

Belediyeler kendilerine yasalarla verilen görevleri yerine getirebilmek için birtakım hak, yetki ve 

ayrıcalıklardan yararlanabilirler. Bu hak, yetki ve ayrıcalıklar Belediye Yasası’nın 15. maddesinde 
gösterilmiştir. Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü 

faaliyet ve girişimde bulunmakla belediyeler yetkili kılınmıştır. Belediyeye verilen görevlerin en etkin şekilde 

yerine getirilmesi için belediyelerin mali kaynaklarının varlığı büyük önem taşımaktadır.             

Türkiye’de yerel yönetimlerin en büyük problemlerinden biri kendi öz kaynağını yaratamama ve 
merkezi yönetimden gelecek yardımlarla kendini devam ettirebilmedir. Merkezi yönetime bağımlı olduğu 

sürece yerel yönetimlerin mali özerkliği de zedelenmektedir. Belediyeler halka en yakın yerel yönetim birimleri 

olarak halkın istek, şikâyetlerini bilen onlara en hızlı ve etkin bir şekilde hizmet vermekle görevli olan 
kurumlardır. Ancak 5393 sayılı Kanun’da görüldüğü gibi belediye hizmet vermede, şirket kurdurmak, 

taşınmazını kiraya vermek gibi hizmet vermedeki yükünü azaltıyormuş gibi görünse de aslında aşırı 

borçlanmalara giderek merkezi yönetime yük olmaktadır. Bununla birlikte asıl işlevi olan hizmet vermeyi 

başkalarına yaptırarak varlık amacından sapmaktadır. 

5393 sayılı kanuna göre belediyelerin üç organı vardır. Bunlar; Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve 

Belediye Başkanıdır. Bunlardan Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni karar organı; Belediye Başkanı ise 

yürütme organıdır.      

Belediye Meclisi, belediyenin en büyük karar organıdır. Üyeleri beş yılda bir nispi temsil yöntemiyle 

doğrudan doğruya halk tarafından seçilir (5393 sayılı Kanun, m. 17). Belediye meclisi üye sayısı kentin 

büyüklüğüne, yani nüfusa göre değişir. Nüfusu 10.000’den az olan belediyelerde, üye sayısı en az 9’dur. Nüfusu 
10.000’i geçen belediyelerde, üye sayısı da nüfusla birlikte, fakat onun artışı ile orantılı olmaksızın artar (Keleş, 

2012: 270). Belediye meclisine, belediye başkanı başkanlık eder. Belediye başkanının katılmaması durumunda 

birinci başkan vekili, meclise başkanlık eder (5393 sayılı Kanun, m. 19). 5393 sayılı kanun, merkezi idareye 

belediye meclisi kararları üzerinde vesayet yetkisini neredeyse tanımamıştır. Sadece kanunun 81. maddesinde; 
cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve 

benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda belediye meclisinin karar yeter sayısı ağırlaştırılmış ve bu kararların 

mülki amirin onayı ile yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Belediye meclisinin söz konusu kararları dışında 
başkaca bir vesayet yolu öngörülmemiştir.           

Meclis kararlarının kesinleşmesi ile ilgili yapılan düzenlemede; meclis tarafından onaylanan kararlar 

kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerelin en büyük mülkü amirine gönderilmekte ve mülki 
idare amirine gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmemektedir. Kesinleşen meclis kararları çeşitli araçlarla 

halka duyurulmaktadır. Buradaki düzenlemenin yerindelik denetimi dışına çıkarak, kararların yalnızca hukuka 

uygunluğunun mülki amirler tarafından kontrolünü sağlamak olduğu görülmektedir. 5393 sayılı kanunla 



 
 

merkezi idarenin belediyeler üzerindeki vesayet yetkisinin neredeyse kaldırılması, Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartına uygun bulunmaktadır (Dursun, 2007: 389-390).            

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesine göre karar organı olmasının ötesinde bir idari ve 

uzmanlık organı olarak düşünülen belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında toplanarak Belediye 
Kanunu’nun 34. Maddesinde belirtilen görev ve yetkileri yerine getirmektedir. Seçilmiş bir organ olan belediye 

encümeninin içerisinde atanmış görevlilerin bulunması Anayasa’nın 127.maddesine aykırılık taşımaktadır. 

Anayasa’nın 127. Maddesinin birinci fıkrası, il, belediye veya köy olarak üç tür halinde sayılan yerel 
yönetimlerin “karar organlarının”…gene kanunda gösterilen seçmenler tarafından seçilerek…” oluşturulacağını, 

buyurucu bir kural kesinliğiyle ortaya koymuştur. Karar organlarının seçimle iş başına gelmesi belirleyici ana 

öğedir. Belediye encümenin gündeminin belediye başkanı tarafından hazırlanması ve encümen üyelerinin 
belediye başkanının uygun görüşü olmadan gündem teklif edememesi, encümeni, aşırı bir şekilde belediye 

başkanına bağımlı kılmaktadır (Dursun, 2007: 395). Belediye encümeninin, belediye başkanına olan aşırı 

bağımlılığından kurtulabilmesi için bu hükümlerin atılarak, yeni düzenlemelerin yapılması, yerel yönetimlerde 

demokrasiyi kurumsallaştırmak açısından büyük önem taşıyacaktır.           

Tek seçim çevreli dar bölge sistemine göre çoğunlukla seçilen belediye başkanı, belediye idaresinin başı 

ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcidir. Belediye başkanının görevleri 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

38.maddesinde belirtilmiştir. Belediye başkanı, meclise ve encümene başkanlık yapar. Belediye meclisinin ve 
encümenin kararlarını uygular (5393 sayılı Kanun, m.38). Belediye başkanının görevleri içinde özellikle 

stratejik plan ve performans programı hazırlamasına ilişkin görevi önemli bir yer tutmaktadır. Belediye 

Kanunu’nu 41. maddesinde, belediye başkanı, yerel yönetimler genel seçimlerinden itibaren altı ay içinde; 
kalkınma planı ve programı il varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ile ilgili olduğu yılbaşından önce 

de yıllık performans programı hazırlayıp belediye meclisine sunmaktadır (5393 sayılı Kanun, m. 41). 

Belediyeleri stratejik plan ve bu plan doğrultusunda, yıllık çalışma programlarını, bütçelerini ve performans 

ölçütlerini oluşturmaları gelecek yönelimli, sonuç odaklı ve etkin ve verimli bir yönetim anlayışı ve yapısının 
tesisi açısından önemlidir (Ökmen ve Parlak, 2013: 262). 

1982 Anayasasının 127. maddesinde sayılan yerel yönetim birimlerinden biri de köylerdir. Köylerin 

varlıklarının resmi olarak kabul edilmesi 1924 yılında 442 sayılı kanunla olmuştur. Köy yönetimleri, eski bir 
toplumsal katılma ve dayanışma modeli olan ve bugün de geçerli olan imece yöntemiyle yurttaş katılımına en 

fazla yer veren ve bunun yasal bir zorunluluk olarak düzenlendiği yönetimlerdir. 

5. İTALYA VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 

KARŞISINDAKİ DURUMU 

Klasik temsili demokrasinin, yönetim ve denetim anlayışına hızlı cevap verememeye başlaması, halkın 

yönetime daha aktif katılmak istemesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve yerel yönetimler üzerindeki 

merkezi denetimin en aza indirilmesi konularındaki isteklerin artması, bu taleplerin uluslararası platformlarda, 
belgelerde ve anayasalarda daha açık bir şekilde yer almasına neden olmuştur. Yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde 

yaşanan sorunların en iyi çözüm yolunun yerelde aranması yerel ve bölgesel yönetimlerin öneminin daha iyi 

anlaşılmasına ve görev alanlarının artmasına neden olmuştur (Ekici ve Toker, 2005: 5). Bunun yanında 
Avrupa’nın bütünleşme süreci de, yerel yönetimlerin ön plana çıkmasında önemli bir etki yaratmıştır. 1970’li 

yılından itibaren yerel ve bölgesel politikaların canlandırılmaya çalışılması, yapısal fonların oluşturulması 

(Tuncer, 2010: 248), yerel yönetimlerin ön plana çıkma sürecini hızlandırmıştır (Arıkan, 2004: 46). Yerel 

yönetimlerin üstlendikleri görevler, bugün eskiye oranla önemli bir artış göstermiştir. Bunun yanında 1990’lı 
yılların başına gelindiğinde Batı Avrupa’da siyasi bölgecilik ve fonksiyonel bölgecilik kavramları ön plana 

çıkmaya başlamıştır (Parolari, 2013: 85-86). Ancak bu değişim ülkelerin tarihsel süreç içinde sahip oldukları 

merkeziyetçi, adem-i merkeziyetçi eğilimler ve benimsedikleri farklı yönetim sistemleri nedeniyle, yerel 
yönetimlerin üstlendikleri görevlerin kapsamı da ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Değişiklik gösteren bu yönetim sistemleri, yerel yönetimlerin özerklik dereceleri, yerel demokrasinin 

gelişmesi ve daha demokratik yönetim anlayışının varlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Yerel demokrasi 
ve yerel özerkliğin önemi Avrupa Konseyi üye ülkeleri tarafından kabul edilmiş ve bunun üzerine  Konsey, 

yerel yönetimlerin haklarını ve yetkilerini garanti altına almak için yerel yönetimlerin özerkliği üzerine 

çalışmalar yapmaya başlamıştır. Avrupa Konseyi yaptığı çalışmalar sonucunda Avrupa Yerel Yönetimler 



 
 

Özerklik Şartı’nı hazırlamıştır ve şart yerel yönetimlerin özerkliği, denetimi ile ilgili önemli ilkeleri içermekte 

ve tüm bu ilkeleri gerçekleştirebilecek birimler olarak yerel yönetimleri ön plana çıkarmaktadır.           

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, özerk yerel  

yönetim kurumunun dayandığı ilkeler yer almakta, yerinden yönetim kavramı tanımlanmakta, yerel 
yönetimlerin görev ve yetki alanlarının belirlenmesinde kullanılması gereken ölçütler gösterilmekte ve özerk 

yerel yönetimlerin anayasal ve yasal bir temele dayandırılması gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bunun yanında 

yerel yönetimlerin üzerindeki devlet denetiminin azaltılması ve kendilerine görevleriyle orantılı gelir 
kaynaklarının sağlanması gereği de  bu bölümde yer almaktadır. 

İkinci bölümde, AYYÖŞ’ü onaylamış olan devletlerin yükümlülük ve sorumluluklarıyla ilgili kurallar 

yer almaktadır. Bu bölümde devletlerin çekince koymakta özgürce davranabilecekleri maddeler ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Ülkelerin Şart’ın ilkelerini hayata geçirmek amacıyla aldıkları yasal önlemlerin zaman zaman 

Konsey’e bildirilmesi dışında; ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı ya da nasıl uygulandığını denetlemek 

amacıyla oluşturulmuş bir sistem bulunmamaktadır. Üçüncü bölüm ise, uygulama ve yürürlük koşulları ile ilgili 

kuralları kapsamaktadır (Keleş, 1995: 4-5).Şart özerk yerel yönetimleri şu şekilde tanımlamaktadır: 

“Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu 

işlerinin önemli bir bölümü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve 

yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır. Bu hak, doğrudan, eşit ve genel oya dayanan gizli seçim sistemine göre 
serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme organlarına sahip olabilen meclisler 

veya kurul toplantıları tarafından kullanılacaktır. Bu hüküm, mevzuatın olanak verdiği durumlarda, 

vatandaşlardan oluşan meclislere, referandumlara veya vatandaşların doğrudan katılımına olanak veren öteki 
yöntemlere başvurabilmesini hiçbir şekilde etkilemeyecektir” 

AYYÖŞ’ te yerel yönetimlerin  görev ve yetkileri, yerel yönetimlerin sınırlarının değiştirilmesi, mali 

kaynaklar, birlik kurabilme ve yerel yönetimlerin hukuki açıdan nasıl korunacağı gibi önemli noktalar maddeler 

halinde düzenlenmiştir.  

Şart’ın amacı, yerel yönetimlerin mali ve idari özerkliğini sağlayacak ilkelerin üye ülkeler tarafından 

benimsenmesini ve hayata geçirilmesini sağlamaktır. Uluslararası antlaşma niteliğinde olan ve metinde yer alan 

maddeler ilke düzeyinde ifadelerdir.            

AYYÖŞ’ü imzalayan ülkelerin, kendi iç hukuklarında bu ilkelere uygun düzenlemeleri yapmaları 

beklenmektedir. Şart’ı onaylayan her ülke, Şart’ın 12. maddesinde belirtilen paragraflardan en az 10 tanesi 

zorunlu olmak üzere, toplam 20 paragrafı kabul edecektir.  Birlik ülkelerinin her biri yerel yönetimlerle ilgili 

temel yasalara sahiptir ve bunları tek bir çerçeve yasa, bir tür ülkeye özgü yerel özerklik şartı çatısı altında 
toplamak eğilimindedirler (Arıkan, 2004: 46). AYYÖŞ, Avrupa Konseyi üyesi olan 47 ülke içinden 44 ülke 

tarafından imzalanmış ve yürürlüğe konulmuştur. Bu ülkeler, kendi iç hukuklarına göre de düzenlemeler 

yapmışlardır. AYYÖŞ’ü imzalamış olan ülkelerden İtalya ve Türkiye’yi karşılaştırdığımızda; bu iki ülke bize 
yönetim sistemlerinin farklılıklarının yerel yönetimlerin özerkliği ve görevlerinin kapsamı üzerindeki etkisi 

açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır.     

İtalya Cumhuriyeti kurulduğu günden itibaren yoğun merkeziyetçi bir eğilim göstermiştir. Ancak 
1970’li yıllarda bu merkeziyetçi eğilimden vazgeçerek İtalyan Anayasası’nın 5. Maddesinde “Cumhuriyet 

birdir, bölünemez, yerel özerklikleri tanır ve destekler” Anayasa’nın 114. maddesinde ise, “İtalya bölgelere, 

illere ve komünlere ayrılmıştır. 5 özel statülü bölge bulunmaktadır” (1948 İtalyan Anayasası, m.114) şeklinde 

belirterek yerel ve bölgesel yönetimlerin varlığını anayasa ile güvence altına alarak korumuştur.           

İtalya’da ülkenin yönetim sistemi açısından genel olarak hükümetler ve kamuoyunda bütünleşme yanlısı 

bir görünüm çizilmekle birlikle; yerel yönetimlere verilen yetkiler incelendiğinde tam tersi bir görünümle 

karşılaşılmakta bu da İtalyan paradoksu olarak adlandırılmaktadır (Arıkan, 2004: 42). Bütünleşme yanlısı 
görünüme karşın, İtalya bugün demokratik bir cumhuriyet olarak beş özel statülü ve geniş yetkilere sahip olan 

özerk bölge ve on beş daha az yetkili normal statülü bölgeye sahiptir. Bunların dışında, belediyeler (komünler), 

iller ve metropol şehirlerin ayrı düzenlemeleri bulunmaktadır.  

 



 
 

İtalya Cumhuriyeti, yerel yönetim birimlerini daha özerk hale getirebilmek için 1990’lı yıllarda 

anayasada önemli reformlar yapmıştır. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki öncelikli yetkisini 

önlemek amacıyla metropol şehirler kurularak yetkilerin bu metropol şehirlerin yerel yönetimlerine bırakılması 

kararlaştırılmışsa da tam olarak uygulamaya geçirilememiştir. Bugün halen bazı şehirler, metropol kent 
kapsamında olmasına rağmen bunlara ilişkin yasal düzenlemelerin uygulamaya geçirelemediği görülmektedir.  

İtalya 11.05.1990 tarihinde Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamış ve Şart, aynı yıl 1 

Eylül’de yürürlüğe girmiştir. İtalya Cumhuriyeti, AYYÖŞ’ü imzalayarak yerel yönetimleri daha özerk bir 
yapıya kavuşturmak için önemli bir adım atmıştır. İtalya,1948 Anayasası’nda yaptığı reformlarda yerel 

yönetimlere verilen yetkilerin artırılması, yerel yönetimlerin üzerindeki denetimin azaltılması yerel yönetimlerin 

özerkliği için önem arz etmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihsel sürecine baktığımızda ise merkeziyetçilik açısından İtalya’dan pek de 

farklı olmadığını söyleyebiliriz. Türk Anayasası’nın 3.maddesinde “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle 

bölünmez bir bütündür”.  

“1982 Anayasaaı’nın 126.maddesinde, Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından, coğrafya 
durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de diğer kademeli bölümlere 

ayrılır” şeklinde ifade edilmiştir. 

Türkiye’de 2004 yılına kadar Anayasalara bakıldığında yerel yönetimlerin özerk olduğu ile ilgili 
doğrudan bir hüküm bulunmamaktadır.1982 Anayasası’nda da “demokrasi ilkesi” ve “özerklik” terim olarak 

geçmemekle birlikte, yerel yönetimlerin kuruluş ve işleyiş biçimlerine ilişkin hükümler demokrasi ve özerklik 

ilkesi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Anayasada açık bir şekilde yerel yönetimlerin özerkliği ile ilgili bir ibare 
bulunmasa da yerinden yönetim ilkesi ile kastedilen yerel yönetimlerin merkezi yönetimin hiyerarşik birimleri 

olmadığıdır (Uygun, 2015: 8). 1982 Anayasası’nda yerel yönetim birimleri; İller, belediyeler ve köyler olarak 

sayılmakta ve “mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak 

kanunla düzenlenir” (1982 Anayasası, m.127) şeklinde ifade edilmektedir. 

Türkiye’de İtalya gibi şartı imzalayan ve parlamentosunda onaylayan Konsey ülkelerinden biridir. 

Türkiye, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı 21.11.1988 tarihinde imzaya koymuş, anlaşma 9.12.1992 

tarihinde onaylanmış ve 1.4.1993 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na paralel bir çok düzenlemeye yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde; 

yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğe sahip olduğu ve örgüt yapısının, görevlerinin ve mali kaynaklarının 

iyi bir şekilde düzenlenmiş bir modelin oluşturulacağı ifade edilmiştir (Yeter, 1996: 5). 

Bu plana göre, yerel yönetimlerin mali kaynak açısından merkezi yönetime olan bağımlılığı azaltılacak, 
yerel nitelikli kaynaklar yerel yönetimlere bırakılacaktır. Bunun yanında yerel yönetimlerin alacağı vergi ve 

harçların oran ve miktarının belirlenmesinde yerel meclisler yetkili kılınacak ve hizmetten yararlananlar bu 

hizmetin gerçek bedelini ödeyeceklerdir (Yeter, 1996: 10). Bu durum tam da yerindenlik ilkesini ifade 
etmektedir. Böylece hizmetten yararlananlar vergisini verdiği için, yerel yönetim birimlerinden hesap sorma 

hakkına sahip olacak ve bu yerelde gerçekleştiği için süreç daha kolay ve daha şeffaf bir şekilde işleyebilecektir. 

Bunun yanında yerel yönetimlerin başında olan kişilerde hesap verme sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek 
işleri daha düzgün ve şeffaf şekilde yerine getireceklerdir. 

Türkiye’de yerel yönetim birimleri karar verme yetkisine sahip özerk kuruluşlar olduklarına şüphe 

yoktur ancak bahsedilen bu özerklik yapısal özerklik olarak kendini göstermektedir. Anayasal ve yasal olarak da 

yerel yönetimlerin özerk birimler olduğu kabul edilmiştir. Ancak yönetim ilişkisi açısından bakıldığında; yerel 
yönetimlerin ayrı bir hukuki/yönetsel ilişkisi olsa da merkezi siyasetin biçimlendirdiği kamu örgütlenmesindeki 

genel otoriter duruma bağlı olarak yerel yönetim örgütlerinin karar verme serbestisine sahip olamadıklarını 

söylemek mümkündür (Karasu, 2013: 423).  

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki yönetsel 

denetim ve gözetim (vesayet) yetkisinin, eylem ve işlemlerinin yalnızca hukuka uygunluk yönünden 

kullanılabileceğini öngörmekte, yerindelik denetimine izin vermemektedir. Şart’ın yerel yönetimler üzerindeki 
idari denetimin (vesayetin) niteliği, kapsamı ve uygulanma yöntemi ile ilgili olan 8.maddesinde şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

 



 
 

 “Yerel yönetimlere idari denetim, ancak, anayasa ve yasalarda belirtilen durumlarda ve yöntemlerle 

uygulanabilir”.  

 “İdari denetim, yasalara ve anayasa ilkelerine uygunluğun sağlanmasından başka amaç güdemez. 

Bununla birlikte, üst düzeyde bulunan yönetim basamakları, yerel yönetimleri, kendilerine verdikleri 
görevlerle ilgili olarak yerindelik denetimine tabi tutulabilir. İdari denetim, bu denetimle korunması 

amaçlanan yararın önemiyle orantılı olmalıdır”. 

 “Yerel yönetimlerin yönetsel denetimi, denetleyen yönetimin karışmasının korunması amaçlanan 
çıkarların önemiyle orantılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde yapılmalıdır”(AYYÖŞ, 

md.8). Türkiye bu maddenin üçüncü paragrafına çekince koymuştur.  

Türkiye’nin çekince koyduğu bu paragrafı başka bir şekilde ifade etmek gerekirse; bu orantılılık ilkesi, 
merkezi yönetimin, elindeki denetim ve gözetim yetkisini, yerel yönetimleri baskı altında tutmak gibi amaçlarla 

kullanamayacağı anlamına gelmektedir. 

Özerklik şartı prensip olarak, idari vesayeti, hukuka uygunluk denetimiyle sınırlandırmıştır. Şarta göre, 

sadece merkezi idare kuruluşlarına ait olup da, yerel yönetim birimlerine yaptırılan hizmetler açısından 
yerindelik denetimi yapılabilecektir. Türkiye Şart’ın bu ilkesini kabul etmiştir.  

Türkiye’de Şart’ta belirtildiği gibi, üniter devlet yapısı içinde idarenin bütünlüğünü sağlamak amacıyla; 

yerel yönetim birimlerinin organları, kararları, eylem ve işlemleriyle ilgili merkezi yönetimin yapacağı denetim 
açısından, Anayasa hukuki denetimi öngörmektedir.       

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şart’ı metninde “gözetim ve denetimin, kararların alınmasından ve 

işlemlerin gerçekleştirilmesinden önce yapılmasına izin verilmeyeceğine dair bir güvence” bulunmamaktadır 
(Keleş, 2013: 25). 

Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamasıyla birlikte yerel yönetimlerin 

özerkliğini koruma altına almak için reformlar yapmış; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu ile Şart’a uygun birçok değişiklik yapılmıştır. “Hukuka 
uygunluk denetimi”, 5393 sayılı İl özel İdaresi Kanunu ile kanun metnine taşınmıştır. 

Türkiye’de AYYÖŞ’te belirtilenenin aksine, Anayasa vesayet denetimini, yalnızca hukuka uygunluk 

ilkesiyle sınırlandırmamış, ona yerindelik unsuru da eklemiştir. Nitekim vesayet denetiminin amaçları 
Anayasada şu şekilde belirtilmiştir: 

 

 “Yerel hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun biçimde yürütülmesi”, 

 “Kamu görevlerinde birliğin sağlanması”, 

 “Toplum yararının korunması”, 
 “Yerel ihtiyaçların gereği gibi karşılanması”. 

 

Ancak bu ilkelerden “toplum yararının korunması” ve “mahalli ihtiyaçların gereği gibi karşılanması” 
ilkeleri, hukuki denetim değil, yerindelik denetimini zorunlu kılmaktadır. Toplum yararına uygunluğun 

ölçüsünü, herkesçe kabul edilebilir objektif ölçüte bağlamak zordur. Anayasada yer alan bu ilkeler, herkesçe 

kabul edilebilir objektif ölçütler değildir. Bu maddelerde netlik olmamakla birlikte farklı siyasi kesimlerin bu 
durumu kendi lehlerine kullanabilmelerine olanak sağlamaktadır. Bu iki madde gibi objektifliği ve hukuki bir 

ölçüte bağlanamayan denetim ilkeleri, keyfi tasarruflara neden olabilir. Bu nedenle idari vesayet denetiminin 

hukukilik ölçütüyle sınırlandırılması gerekir ki idari vesayet denetimi yapılırken yerel yönetimlerin özerkliği 

etkisiz hale gelmesin (Eryılmaz, 2015: 224). Bu nedenle anayasada yeni düzenlemelere gidilmesi yerel 
yönetimlerin özerkliği açısından önem taşımaktadır. Bu şekilde belirsiz düzenlemelerle keyfi müdahaleleri 

kaçınılmaz hale getirebilmekte ve özerklik zedelenmektedir. Tüm bunların önüne geçmek için anayasada daha 

açık ifadeler yer almaldır. 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı kabul eden Türkiye, yerel yönetimlerini yoğun vesayet 

denetiminden korumak istemiş ve Anayasası’nda düzenlemelere gitmiştir. Ancak Türkiye Şartı imzalayıp 

onaylamasına rağmen Şart’ın bazı maddelerine çekince koymuştur. İtalya ise, AYYÖŞ’ün tüm maddelerini 

çekince koymadan kabul etmiştir. 



 
 

 

Tablo 1: İtalya ve Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda Çekince Koyduğu Maddeler 

İTALYA Çekince konulan madde yoktur. 

TÜRKİYE 
Madde 4/f.4,6; Madde 6/f.1; Madde 7/f.3;Madde 8/f.3; Madde 

9/f.4,6,7; Madde 10/f.2,3; Madde11/f.1 

Kaynak: (Sobacı, 2015: 15). 

 

İtalya’daki yerel ve bölgesel yönetimlerle Türkiye’deki yerel yönetimler karşılaştırıldığında kuruluş, 

yapılanma, görev kapsamı ve özerklik dereceleri arasında önemli farkların olduğu görülmektedir. İki ülke 
AYYÖŞ’e koyduğu çekinceler bağlamında incelendiğinde İtalya’nın Şart’ı tümüyle kabul ettiği ve hiçbir 

maddesine çekince koymadığı, Türkiye’nin ise, özellikle mali özerklikle ilgili maddelerine çekince koyduğu 

görülmektedir. İtalya, yerel yönetimlerinin özerkliğini tam anlamıyla sağlayabilmek ve koruyabilmek için 

Şart’ın tüm maddelerini kabul etmiş, Türkiye ise merkeziyetçi yapısının zarar görmesinden çekindiği için 
özellikle mali özerklikle ilgili maddeleri kabul etme konusunda çekimser kalmıştır. Ancak şunu söylemekte 

fayda var ki Türkiye AYYÖŞ’ün kabul ettiği maddelerini tam olarak hayata geçirememiştir. Bunun nedeni 

AYYÖŞ’teki ilkelerin merkeziyetçi idari yapılanmayla bağdaşmamasıdır. Türkiye’deki idari yapılanma 
çıkarılan yasalar ve kanunlarla merkeziyetçi bir yapıya doğru gitmektedir (Arıkboğa, 2015: 80). 

Merkezileşmeye doğru giden bu noktada Türkiye Şart’ın ilkelerine aykırı bir tutum sergilemektedir.    

Türkiye’nin de kabul ettiği AYYÖŞ’ün 4.maddesi özerk yerel yönetimin kapsamı ile ilgilidir. Maddenin 
ilk paragrafı yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının anayasa ve kanunlarla belirlenmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. 1982 Anayasası’nda “Mahalli idarelerin görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun 

olarak kanunla düzenlenir” demektedir. Fakat bu ilke yerel yönetimlerin özerkliğini korumada yetersiz 

kalmaktadır. Bu ilkenin yanında yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarının kanun altı mevzuatla 
zayıflatılmaması ilkesi de yer almalıdır ki;AYYÖŞ’ün aynı maddenin 4. paragrafında yer alan yerel yönetimlere 

kanunla verilen yetkilerin tam ve münhasır olduğu ve kanunda gösterilen istisnalar dışında, merkezi yönetimin 

bu yetkileri zayıflatamayacağı ve sınırlandıramayacağı ilkesi gerçek anlamda uygulamaya geçirilebilsin 
(AYYÖŞ, m.4). Türkiye bu paragrafı kabul etmiştir ancak Kanun Hükmünde Kararname çıkarılarak yerel 

yönetimlerin yetkileri elinden alınıp bir bakanlığa verilebilmektedir. Bu durum yerel yönetimleri yasal 

güvenceden yoksun bırakmakta ve yerel özerkliği zedelemektedir. Bu nedenle eğer yerel yönetimlerin elinden 
bir yetki alınıp merkezi yönetime verilecekse bu sadece yasayla yapılmalıdır (Arıkboğa, 2015: 81). Bu durum 

bu düzenlemenin yapılmasıyla  gerçek anlamda Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4.maddesine 

uygunluk göstermektedir.            

Türkiye’nin kabul ettiği bir diğer ilke de yerel yönetimlerin yetki alanlarıyla ilgili olan genel yetki ve 
yerindenlik ilkesidir. Türkiye’nin kabul ettiği bu iki ilke, merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki yetki 

paylaşımının nasıl yapılacağına dair yöntem önermektedir. Merkezi yönetimin yürüteceği kamu hizmetlerinin 

yasalarda açıkca sayılması, bunun dışındaki alanlarda ise, yerel yönetimlerin genel yetkili olmasıdır. Bu ilkenin 
kabul edilmesi yerel ve genel nitelikli sorunların çözümünde ve yerel özerklik bağlamında olumlu etki 

yapmaktadır (Arıkboğa, 2015: 82-84).            

Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğe sahip olması demokratik rejimin güçlenmesi açısından büyük 

önem taşımaktadır. Yerel yönetimlerin sahip oldukları önem dikkate alındığında, bu birimlerin idari ve mali 
özerklikleri düzenlenerek Anayasa ile güvence altına alınmalıdır (Uygun, 2015: 10). AYYÖŞ’te de kamu 

hizmetlerinin, gerçek yetkilerle donatılmış, özerkliği bulunan yerel yönetimlerce sunulmasının demokrasiyi 

güçlendireceği belirtilmiştir (AYYÖŞ, m. 4/3). Bu nedenle yerel yönetimlere daha fazla hak ve yetkiler 
verilmeli ve yerel yönetimlerin özerkliğini kısıtlayabilecek durumların önüne geçebilmek için yerel yönetimler 

yasal güvence altına alınmalıdır. Mali özerkliğe sahip olmayan bir yerel yönetim birimi her zaman merkezi 

yönetimin aktaracağı kaynağa bağımlı olacaktır ve bu da demek oluyor ki merkezi yönetim mali kaynakları 
kullanarak yerel yönetimleri istediği gibi yönlendirebilecek, bir nevi baskı kurarak onları kontrol altında tutarak, 



 
 

istediklerini bu yolla yaptırabileceklerdir. Bu şekilde yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliğinden söz etmek 

pek mümkün olamamaktadır.           

Ancak Türkiye’nin şuanda bulunduğu durum nedeniyle yerel yönetimlere tanıdığı özerklikte, özellikle 

mali özerklik açısından kısıtlamalara gidilmektedir. Türkiye’nin mali özerklikle ilgili maddelere çekince 
koymasının en önemli nedenlerinden biri merkeziyetçi yapısının zarar göreceği düşüncesidir. Demokratik 

Özerklik talebi yerel yönetimlerin özerk bölgeler biçiminde düzenlenmesiyle sınırlı kalmayarak hem batıda hem 

de doğuda bir ayrışmaya yol açabilir. Ülkedeki ulusal birliğin ve üniter yapının zarar görmesinden çekinildiği 
için AYYÖŞ’teki mali özerklikle ilgili maddelerin uygulamaya konulması konusunda çekimser kalınmaktadır. 

Bunu ülkenin ulusal bütünlüğünün korunmaya çalışılması bağlamında ele aldığımızda haklılık payının olduğunu 

da söylemek gerekir. Bu durumun önüne geçmek için yerel yönetimler üzerinde bütün ülkeyi kapsayan bir yerel 
yönetim reformu çalışmaları yapılmalıdır (Özer ve diğerleri, 2013: 253).            

Bununla birlikte “özerkliğin “idari” özerklik olarak ifade edilmesi de özerklik bağlamında sorunlu bir 

durumu ortaya çıkarmaktadır. Bunun nedeni bu yaklaşımda ‘idare’ kavramsal olarak siyasi, iktisadi ve hatta 

kültürel belirlenimlerinden soyutlanmış sadece icrai teknik bir birime indirgeniyor. Sonuç olarak da özerklik 
kavramı idari özerklik şeklinde ifade edilerek idari alana sıkıştırmakta ve bu sınırlılık içindeki yerel özerkliğin 

gerçekte var oluş amacından uzaklaştırılmış olarak yerel bürokrasinin özerkliği haline gelmesi sorusunu 

karşımıza çıkarmaktadır” (Alada, 2013: 135).           

Bu nedenle AYYÖŞ, yerel yönetim birimlerinin özerk olabilmesi için oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Şart, ülkelerin yerel yönetimlere uyguladığı yoğun vesayet denetiminin azaltılması açısından da büyük önem 

taşımaktadır.  

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na yasal 

çerçeve üzerinde çekinceler koysa da uygulamada bu çekinceler yerel yönetimler için bir engel 

oluşturmamaktadır. Türkiye Şart’ın 10 kadar paragrafına çekince koymuştur. 

Çekince konulan fıkralar; “yerel yönetimlere danışılması, yerel yönetimlerin iç yapılarının kendi 
organlarınca belirlenmesi, vesayetin kapsamının daraltılması, yerel yönetimlere akçal konularda hareket 

özgürlüğü ve esneklik tanınması, merkezi yönetimin mali kaynakları kullanarak yerel yönetimleri 

yönlendirmesinin engellenmesi, uluslararası alanda işbirliği yapmalarını önleyen engellerin kaldırılması ve 
yargı yollarına başvurma hakkının genişletilmesi” konularındandır (Sadioğlu ve Ömürgönülşen, 2014: 205).  

Türkiye’nin Şart’a çekince koydu maddeler ve mevzuatımızdaki karşılıkları ayrıntılı bir şekilde 

incelersek; 

 Yerel yönetimlere kendilerini ilgilendiren bütün konuların planlanması ve karara bağlanması 
sürecinde, uygun zamanda ve uygun yöntemlerle danışılması zorunludur (Madde 4, Paragraf 6). 

  

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, belediyelerin ve il özel idarelerinin temsiline ülke çapında 
imkân veren iki genel yerel yönetim birliği oluşumuna yasal zemin hazırlamıştır. Kanunun 20.maddesine göre, 

“yerel yönetimlerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelin eğitilmesi ve 

mahalli idarelerle ilgili kanun hazırladıklarında görüş bildirilmesi bu birliklerin yetki ve görevidir”. İl özel 
idareleri ve belediyeler ülke düzeyinde kurulan birliklerden kendilerine ait olanın doğal üyesidirler. Yasaların 

yapılması sürecinde, yerel yönetimler adına görüş verilmesi bu birlikler aracılığı ile sağlanmaktadır. Bu 

birlikler, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarına davet edilerek, bilgi ve görüşlerine başvurulmaktadır 

(Can, 2013: 108). Bu nedenle Şartın bu maddesine konulan çekincenin pek bir anlamının kalmadığını söylemek 
mümkündür. 

 Türkiye yerel yönetimlerin, kendi iç örgütlenme yapılarını, yerel gereksinimlere uydurabilmek ve 

etkili bir yönetim gerçekleştirebilmek için, özgürce belirleyebilmelerine ilişkin Şart kuralına çekince 

koymuştur (Madde 6, Paragraf 1). 

Yapılan son yasal düzenlemelerle bu hüküm hem il özel idareleri, hem de belediyeler bakımından 

olanaklı hale gelmiştir.  

 



 
 

İl Özel İdaresi Kanununun 35.maddesine göre; “ilin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, 

kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro sistemine ve ihtiyaca göre oluşturulacak 

birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi il genel meclisinin kararıyla olmaktadır" (5302 sayılı 

Kanun, md.35).  

Bu düzenleme Belediye Kanunu’nda da yer almaktadır. Belediye Kanunu’nun 48.maddesine göre; 

“beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate 

alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak zorunlu birimlere ilave olarak, gerektiğinde sağlık, 
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ihtiyaca göre diğer birimler de oluşturulabilecektir”. Bu  

birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesindeki yetki ise belediye meclisine aittir (5393 sayılı 

Kanun, md.48). 

Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken 

belirlenmiş olup, buna göre il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu 

ilke ve standartlar çerçevesinde ilgili mahalli idarelerin kendi meclislerinin kararıyla tespit edilmektedir.  

 Seçimle göreve gelen yerel temsilcilerin bu görevleriyle bağdaşmayan işlerin neler olduğunun 
yasayla ya da temel tüze kurallarıyla belirleneceğine ilişkin paragrafa çekince konulmuştur (Madde 

7, Paragraf 3). 

Belediye Kanunu’nun 28.maddesinde, “Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona 
ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya ve dolaylı olarak 

taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” hükmünün; İl Özel İdaresi Kanunu’nun 

20.maddesinde ise, “İl genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhüde giremez, 

komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz” hükmünün yer aldığı görülmektedir 5393 sayılı Kanun, md.28). Bu 

maddelerden dolayı Şart’ın yedinci maddesinde çekince konulan ilkenin de belirtilen yasal esaslar kapsamında 

kaldırılmasının mümkün olduğu görülmektedir (Can, 2013: 110). 

 Yerel yönetimler üzerindeki denetim ve gözetimin vesayetle korunmak istenen amaçlarla orantılı 

olmasını zorunlu sayan orantılılık kuralına karşıdır (Madde 8, Paragraf, 3). 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu’nun ihdas ettiği hükümler çerçevesinde denetim, 
iç denetim ve dış denetim olarak ayrılmıştır. Kanun’un 63.maddesinde iç denetim ve 68.maddesinde dış denetim 

düzenlenmiştir. 5018 sayılı Kanun’un 77.maddesinde ise istisnai olarak öngördüğü bir diğer denetim yer 

almaktadır:  

“Mali yönetim ve kontrol sisteminin tümüyle zaafa uğradığı, belirgin yolsuzluk ve kamu 
zararına yönelik emarelerin ortaya çıktığı durumlarda; il özel idareleri için ilgili vali, belediyeler 

için ilgili başkanın talep etmesi veya Başbakanın onayı üzerine, İçişleri Bakanı, yetkili denetim 

elemanlarına, ilgili mahalli idarelerin tüm mali yönetim ve kontrol sistemlerini, mali karar ve 
işlemlerini mevzuata uygunluk yönünden teftiş ettirir” (5018 sayılı Kanun, md.77).  

Bu teftişler sonucunda düzenlenecek raporların bir örneği İç Denetim Koordinasyon Kurulu’na, bir 

örneği de gerekli işlemlerin yapılması için ilgili vali veya belediye başkanına gönderilecektir. Denetim 
konusunda İl Özel İdaresi Kanunun 38.maddesindeki düzenlemeler ve Belediye Kanunun 55.maddesindeki 

düzenlemeler 5018 sayılı Kanundaki hükümlere paraleldir (Alodalı vd., 2007: 7). 

 

 “Yerel makamlara sağlanan kaynakların dayandığı mali sistemler, görevin yürütülmesi için gereken 

harcamalardaki gerçek artışların mümkün olduğunca izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde 
çeşitlilik arz etmeli ve esneklik taşımalıdır” (Madde 9, Paragraf, 4). 

 “Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı konusunda, kendilerine 

uygun bir biçimde danışılacaktır” (Madde 9, Paragraf 6). Bizim mevzuatımızda bu maddenin karşılığı 
5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20.maddesinde yer almaktadır (Sertesen, 2013: 5). 

Yukarıda Madde 4, Paragraf, 6’ da bu kanuna açıklık getirilmiştir. 

 “Mümkün olduğu ölçüde, yerel makamlara yapılan hibeler belli projelerin finansmanına tahsil edilme 

koşulu taşımayacaktır. Hibe verilmesi yerel makamların kendi yetki alanları içinde kendi politikalarına 



 
 

ilişkin olarak takdir hakkı kullanmadaki temel özgürlüklerine halel getirmeyecektir (Madde 9, Paragraf, 

7). 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın bu maddesinin mevzuatımızdaki 5779 sayılı İl Özel 

İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun ile karşılık 
bulmakta ve bu maddeye konan çekince bu kanun ile anlamını yitirmektedir. Şart’ın 9.maddesinde bazı 

paragraflara çekince konulmasının nedenlerinin anlaşılması zor değildir. Belediye Gelirleri Yasası olmak üzere 

bununla ilgili yasal düzenlemelerde kökten bazı değişikliklerin yapılması gerekli olduğu için çekince 
konulmuştur. Yerel yönetimlerin mali kaynakları konusunda özellikle merkezi yönetim hibeleri ve yardımları 

konusunda ayrımcılıkların yapıldığı göz önünde tutulursa Şart’ın bu hükümleri kabul edildiğinde yerel 

yönetimlere yargı yoluna gitme hakkı doğacağı için maddelere çekince konulması tercih edilmiştir. “Yerel 
yönetimlerin düzenli gelir kaynakları açısından değerlendirildiğinde ve özellikle genel bütçe vergi gelirlerinin 

nüfusa göre paylaşılması açısından Türkiye’de yerel özerkliğe aykırı bir uygulama olduğu söylenemez” (Ertan 

ve Ertan, 2013: 319-320). 

 Yerel yönetimlerin ortak çıkarlarını korumak ve geliştirmek amacıyla bir birliğe ya da uluslararası 
derneklere üye olma haklarının devletçe tanınması ilkesine Türkiye tarafından çekince konulmuştur 

(Madde 10, Paragraf 2). 

 Yerel yönetimlerin başka ülkelerin yerel yönetimleriyle işbirliği yapmakta özgür olmalarına ilişkin 

ilke üzerinde de Türkiye’nin çekincesi vardır (Madde 10, Paragraf 3). 

 

Belediye Kanunu’nun 74.maddesine göre, belediyeler, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev 

alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye 

olabilmektedirler. Ayrıca, belediyeler bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve 
hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir (5393 sayılı Kanun, m.74). Bu tür 

faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri 

Bakanlığı’nın izninin alınması gerekmekteyse de, uluslararası yerel makamlara katılım ve bunlarla işbirliğine 
genel olarak yasal imkânlar tanınmıştır. İl Özel İdare Kanunu’nun 62’inci maddesinde de benzer düzenlemelere 

yer verilmiştir (5302 sayılı Kanun, m.62). Bu ilkeler çerçevesinde Şart’ın bu maddesiyle alakalı çekincelerin de 

kaldırılabileceği değerlendirilmektedir (Can, 2013: 113). 

 Son olarak, yetkilerini özgürce kullanabilmek ve anayasalarda ve ulusal yasalarda yer aldığı biçimiyle, 

yerel özerklik haklarını koruyabilmek için, yerel yönetimlerin yargı yollarına başvurma hakkına sahip 

olmaları ilkesi de Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler arasındadır (Madde 11, Paragraf 1). 

Anayasa’nın 125 inci maddesindeki hükümler uyarınca, “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı 
yargı yolu açıktır”. Bu Anayasal ilke karşısında, mahalli idare organlarının kendileri hakkında uygulanan idari 

işlemi her zaman yargı denetimine tabi tutmaları mümkündür. Dolayısıyla, Türkiye’nin Şartı imzaladığı 

dönemde bu maddeye çekince koymasında geçerli bir mevzuat engelinin olmadığı da görülmektedir. 
Çekincelerden birçoğunun konusu olan hak ve yetkiler halen Türkiye’de yerel yönetimlere zaten tanınmış 

olduğundan Türkiye’nin Şart’ın özellikle bunlarla ilgili kurallarına koymuş olduğu çekincelerin kaldırılması 

doğru olacaktır (Alodalı vd., 2007: 6).  

Kısaca özetlemek gerekirse; yerel yönetimler üzerinde uygulanan vesayet denetiminin özerklikle olan 

ilişkisi yerel yönetimlerin gerçek anlamda var olabilmesi için oldukça önemlidir. İtalya ve Türkiye’nin yerel 

yönetimlerinin özerkliklerini ele aldığımızda sonuç olarak İtalya, Türkiye’ye göre daha özerk yerel ve bölgesel 

yönetimlere sahip bir ülkedir. İtalya’daki yerel ve bölgesel yönetimler Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın olmasını istediği tüm ilkeleri uygulamaya geçirmiştir. Bu birimler Türkiye’de olduğu gibi, mali açıdan 

merkezi yönetime bağımlı değildir. Kendi kaynaklarını oluşturabilmekte ve yerel vergileri toplayabilmektedir. 

Türkiye’de ise yerel yönetimler mali açıdan merkezi hükümete bağımlıdır. Bu durumda merkez ve yerel 
ilişkisinde keyfiyete yol açabilmektedir. Siyasi ilişkilerin büyük rol oynadığı merkez yerel ilişkisinde iktidar 

partisinden olan yerel yönetimlere kaynak aktarımında sorun çıkmazken, başka siyasi partilerden olan yerel 

yönetimlere kaynak aktarımında sorunlar çıkmakta ve bu durum merkezi yönetimin yerel yönetimi denetleme 

aracı olarak karşımıza çıkmakta ve keyfiyete dönüştürülmektedir. Siyasi ilişkilerin bu kadar büyük rol oynadığı 
bir ülkede, yerel yönetimlerin özerkliklerinin anayasal güvence altına alınmasının ne kadar önemli olduğunun 

bir kez daha altını çizmek gerekir. 



 
 

 

6. İTALYA VE TÜRKİYE’DEKİ YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVLERİ AÇISINDAN 

KARŞILAŞTIRILMASI 

İtalya ve Türkiye Cumhuriyetlerin kurulması üniter yapının oluşması aşamasında Fransız Bonapartist 

merkeziyetçi yapılanmayı örnek almışlardır. İki ülkede de kamu yönetimi merkeziyetçi olarak yapılanmıştır. 

Ancak iki ülkenin de sahip olduğu merkeziyetçi yapılanma yapılan reformlarla zaman içerisinde aşındırılmıştır. 
İtalya’da bölgesel ve yerel yönetimlere verilen özerklikler, görev ve yetkilerle önemli bir aşama kat edilmiştir. 

Türkiye’de yaptığı reformlarla İtalya gibi yerel yönetimlere özerklik ve yetkiler vererek bu sahip olduğu yoğun 

merkeziyetçi yapıyı aşındırmaya çalışmıştır. Ancak Türkiye İtalya gibi istikrarlı bir yolda ilerleyememiş 2005 
yılında çıkardığı kanunlarla yerel yönetimlere sağladığı özerklik alanını genişletse de 2012 yılında çıkardığı 

6360 sayılı kanunla yine yoğun merkeziyetçi yapısını korumaya devam etmiştir.     

İki ülkenin yerel ve bölgesel yönetimlerinin görevlerini ele aldığımızda; İtalya’da bölge yönetimlerinin 

görevleri; “sağlık ve sosyal yardım, yerel müze ve kütüphanecilik, turizm ve otelcilik endüstri hizmetleri, bölge 
içi ulaşım ve şehircilik hizmetleri, tarım ve ormancılık, kent ve kır polisi hizmetleri, itfaiye ve pazar yerleri 

hizmetleri” ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmektedir.          

İl yönetimleri ise; “bütçenin belirlenmesi ve yönetimi, vergi ve harç oranlarının belirlenmesi, ortaokul 
ve liselerin desteklenmesi, yolların yapımı ve tamiri, çevresel koruma ve sosyal hizmetlerin görülmesi, kamusal 

düzenin korunmasıdır”.         

Belediye yönetimlerinin görevlerine gelince; sağlık işleri, toplumsal yardım, halk konutları, bayındırlık 
işleri, pazar ve fuar yerleri, fiziksel planlama, tarihsel anıtların korunması, yerel polis, kitle taşımacılığı, 

kamusal altyapılar, afet kurtarma ve yardım işleri, dinlenme ve kültür tesisleri, okul, yol yapımı, bakım ve 

onarımı, nüfus ve seçim kütüklerinin tutulması, harç ve vergilerin toplanmasıdır.            

2001 yılında yapılan reformlar sonucunda bölgesel ve yerel yönetimlerin yetkileri artırılmıştır ve bu 
yeni durumda belediyeler, iller ve metropoliten kentler kendilerine verilen görevleri yerine getirmede ve 

örgütlemede düzenleme yetkisine sahip olmuştur. Bu düzenlemeyle yerel yönetimlerin kural koyma yetkisi de 

genişletilmiştir. Sonuç olarak da yerel yönetimlerle bölge ve devlet arasındaki hiyerarşik ilişki ortadan 
kalkmıştır. İtalya ve Türkiye yerel yönetimlerin görevleri yönünden karşılaştırıldığında İtalya’daki durumun 

aksine Türkiye’de yerel olan birçok görevi merkezi yönetim yerine getirmektedir. 

 

Tablo 2: İtalya ve Türkiye’de Hizmetlerin Hangi İdarelerce Yerine Getirildikleri Karşılaştırılması 

Hizmetler             İtalya            Türkiye 

Eğitim             Bölge/Yerel              Merkez 

Sosyal Refah 
            Bölge/Yerel              Merkez/Yerel 

Sağlık Hizmetleri 
            Bölge/Yerel              Merkez/Yerel 

Kültür ve Spor 
            Bölge/Yerel              Merkez/Yerel 

Kamu Hizmetleri
1
 

            Yerel Yönetimler              Merkez/Yerel 

Çevre ve Umumi Temizlik             Bölge/Yerel              Yerel Yönetimler 

Trafik ve Ulaşım 
            Bölge/Yerel              Merkez/Yerel 

Kentsel Gelişim
2
 

            Bölge/Yerel              Merkez/Yerel 

                                                             
1Su Şebekesi, Kanalizasyon, Elektrik, Gaz. 

2Şehir planlaması, Bölgesel planlama, Yerel ekonomik kalkınma, Turizm.  



 
 

Genel İdare
3
             Bölge/Yerel              Merkez 

Kaynak: Toksöz vd., 2009: 94-95. 

Tabloda 2’de görüldüğü gibi İtalya’da birçok görev merkezi yönetim tarafından bölgesel ve yerel 
yönetimlere verilmiş ve merkezi yönetimin iş yükü azalmıştır. Türkiye’de ise eğitim, polis, karayolları gibi 

hizmetler sadece merkezi idare tarafından yerine getirilirken konut, sosyal hizmetler, kütüphane ve müze ile 
planlamaya yönelik görevler hem yerel hem de merkezi yönetim tarafından yerine getirilmektedir. Yerel 

yönetimler tarafından yerine getirilmesi gereken görevlerin merkezi yönetim tarafından yapılması yerinden 

yönetim ilkesine ters düşmektedir.  

 

Tablo 3: İtalya ve Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Görevleri Açısından Karşılaştırılması 

 İTALYA TÜRKİYE 

İLLER 

 

-Bütçenin belirlenmesi ve yönetimi, 

-Vergi, harç oranlarının belirlenmesi, 

-Ortaokul ve liselerin desteklenmesi, 

-Yolların yapımı ve tamiri, 

-Çevresel koruma  

-Sosyal hizmetlerin görülmesi, 

-Kamusal düzenin korunması. 

 

-İlk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, 

binaların yapım, bakım ve onarımı ile diğer 

ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il 

sınırları içinde yapar. 

-Gençlik, spor, sağlık, tarım,   sanayi ve ticaret 

-Çevre düzeni planı (Belediye sınırları ile il 

sınırı olan BŞB hariç). 

-Bayındırlık ve iskan 

-Toprağın korunması, erozyonun önlenmesi 

-Kültür, sanat ve turizm 

-Sosyal hizmet ve yardımlar 

-İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil 

yardım 

-Orman köylerinin desteklenmesi ağaçlandırma, 

park ve bahçe tesisi (belediye sınırları dışı). 4 

 

BELEDİYELER 

-Sağlık işleri 

-Toplumsal yardım 

-Halk konutları 

-Bayındırlık işleri 

-Pazar ve fuar yerleri 

-Fiziksel planlama 

-Tarihsel anıtların korunması 

-Yerel Polis 

-Kitle taşımacılığı 

-Kamusal altyapılar 

-Afet kurtarma ve yardım işleri 

-Dinlenme ve kültür tesisleri 

-Okul, yol yapım, bakım ve onarımı 

-Nüfus ve seçim kütüklerinin tutulması 

-Harç ve vergilerin toplanması  

 

-Kentsel altyapı  

-Coğrafi ve kent bilgi sistemleri 

-Çevre ve çevre sağlığı 

-Temizlik ve katı atık 

-Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve 

ambulans 

-Şehir içi trafik; defin, mezarlık, ağaçlandırma, 

park ve yeşil alanlar. 

-Konut 

-Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım 

-Gençlik ve spor orta öğrenim öğrenci yurtları 

ve devlet okullarının yapımı, bakımı ve onarımı 

-Sosyal hizmet ve yardım 

-Meslek ve beceri kazandırma 

-Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetleri 

BÜYÜKŞEHİR

BELEDİYELER

İ/ METROPOL 

KENTLER 

-Yollar, trafik,  

-Ulaşım ve planlama,  

-Çevresel değerlerin korunması,  

-Su elektrik hizmetleri, 

-Stratejik planı, yıllık hedefleri, yatırım 

programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini 

hazırlamak. 

- Nazım imar planı ve İmar planlarını ve 

                                                             
3 İdari Görevler (izin belgeleri, vs.), Diğer devlet idari görevleri (seçim kaydı vs.), yerel polis, İtfaiye, Sivil savunma ve Tüketicilerin korunması. 

4 Yasada çok sayıda görünen görev sayılmasına karşın fiili durumda bugün sadece, ilk ve orta öğretim kurumlarının fiziki altyapı, bina bölüm onarımı ile 

devlet protokol hizmetleriyle sınırlıdır. 



 
 

-Ekonomik kalkınma, 

-Sağlık hizmetleri (daha geniş alanlarda),  

-Mesleki eğitim, okul hizmetleri 

-Kentsel hizmetler 

uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak 

-BŞB tarafından yapılan ve işletilen alanlardaki 

işyerlerine ruhsat vermek ve denetlemek 

-Ulaşım ve toplu taşıma hizmetleri 

Coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmak 

-Yollar, meydan, vs. yapmak, yaptırmak 

-Çevresel değerlerin korunması 

-Sağlık hizmetleri 

-Altyapı hizmetleri 

Kaynak: (Toksöz ve diğerleri, 2009: 91-98- 5302 sayılı Kanun, m.6, 5393 sayılı Kanun, m.14, 5216 sayılı 

Kanun, m.7). 

 

Halka en yakın birimin ihtiyaçları gidermesi ve halka hizmet sunması gerekirken bunun merkez 
tarafından yapılmasının yerellik ilkesine uygun olmadığı söylenebilir. Anayasanın 127.maddesinde “yerel 

yönetimlerin halkın mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulduğunu belirtmektedir”. Türkiye her ne 

kadar Avrupa Yerel yönetimler Özerklik Şartı’nı imzalamış olsa da şartın gerektirdiklerini tam anlamıyla yerine 
getirememektedir. İtalya ise, AYYÖŞ’ün tüm maddelerini imzalayan bir ülke olarak her geçen gün yerel ve 

bölgesel yönetimlere yetkiler vermekte onları daha özerk hale getirmektedir. Bu nedenle yerel ve bölgesel 

yönetimler açısından iki ülkeyi karşılaştırdığımızda Türkiye yerel yönetimlerin görev ve yetkileri, özerklikleri 

bağlamında İtalya’ya göre oldukça geriden gitmektedir. Yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin daha geniş 
kapsamlı olabilmesi için anayasal düzeyde reformlar yapılmalı ve yerel yönetimlerin özerklikleri 

güçlendirilmelidir. 

7. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Yerel özerklik, yerel yönetimlerin varlığı ve devamı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Yerel 

yönetimlerin özerkliği, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümü kendi 

sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve yönetme hakkı ve imkânı 
anlamını taşımaktadır. Yerel yönetimlerin kendi organlarıyla kendileri ile ilgili konularda merkezi yönetimin 

baskısı ve yönlendirmesi olmadan kendi imkânlarıyla karar alabilmesi özerklik için oldukça önemlidir. Merkezi 

yönetim ülkenin ulusal birliğini ve bütünlüğünü korumak için yerel yönetimleri denetlemektedir. Merkezi 

yönetimin yaptığı bu denetimin sınırları, yerel yönetimlerin özerk hareket edebilmesi için oldukça önemlidir. 
Çünkü özerklik ve denetim kavramları birbirleriyle ilişkilidir. Merkezi yönetim yerel yönetimler üzerindeki 

vesayet denetimini arttırırsa yerel yönetimlerin özerkliğini kısıtlamış olur ve yerel yönetimler gerçek varlığını 

yitirir. Sonuç olarak da merkezi yönetimin hiyerarşik birimlerinden pek de farkı kalmaz. Bu nedenle özerklik 
yerel yönetimlerin gerçek anlamda var olabilmesi için büyük önem taşımaktadır.  

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’da yerel yönetimlerin özerkliğinin üzerinde önemle durmuştur. 

Şart, merkezi yönetimin yerel yönetimleri denetlerken bunu yasal çerçeve içinde ve sadece hukukilik 
denetimiyle yapması gerektiğini ifade etmiştir. Şart’ı  tüm  ilkeleriyle kabul eden İtalya üniter yapı içerisinde 

1990’lı yıllardan itibaren yerel ve bölgesel yönetimlerin özerkliğini artırmak için anayasasında birçok önemli 

reform yapmıştır. Bugün İtalya Cumhuriyeti  beşi özel statülü on beşi olağan statülü  olmak üzere toplamda 

yirmi bölgeye sahiptir. İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri bir bütün olarak tek çatı altında yaşamak için yerel ve 
bölgesel yönetimlere özerklik vermektedir. Türkiye ise ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyabilmek için yerel 

yönetimlerin özerkliğine ihtiyatla yaklaşmaktadır. Türkiye,  Şart’ın bazı maddelerine çekince koyarak Şart’ı 

kabul etmiştir. Ancak bugün baktığımızda Şart’ın onayladığı maddelerini uygulamaya geçiremediğini 
görmekteyiz. Özellikle 2012 yılında çıkarılan 6360 sayılı Kanun ile yerelde merkezileşmeye doğru gidilmiştir. 

Türkiye’de yerel yönetimlerin görevleri incelendiğinde yerel idarelerin yerine getirmesi gereken görevleri 

merkezi yönetimin üstlendiği görülmektedir. İtalya’da ise yerel ve bölgesel çaplı hizmetlerin yerel ve bölgesel 

yönetimler tarafından yerine getirildiğini görmekteyiz. Bu durum merkezi yönetimin yükünü hafifletmekte ve 
hizmetlerin etkin ve hızlı bir şekilde halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesini sağlamaktadır. Aynı 

zamanda bu durum ihtiyaçlara en doğru şekilde cevap verilebilmesine olanak sağlamaktadır. 

 



 
 

Türkiye’nin konumu ve siyasi durumu, ülkedeki milliyetçi hareketler ve terör problemi yerel 

yönetimlerin sahip olması gereken özerkliği sınırlandırmaktadır. İtalya’da üniter yapıya sahip bir ülke olmasına 

rağmen yerel ve bölgesel farklılıklara çözüm üretmek ve ülkenin birliğini ve bütünlüğünü korumak için yerel ve 

bölgesel yönetimlerin özerkliklerinin kapsamını genişletmiş, önemli yetkiler devretmiş ve tüm bunları anayasal 
olarak güvence altına almıştır. Türkiye’nin bugün içinde bulunduğu siyasi durum, etnik ve kültürel yapı 

İtalya’dan çok farklıdır ve bu nedenle de yerel özerklik karşısındaki ihtiyatlı tutumu İtalya’yla benzerlik 

göstermemektedir. 

Ülke bütünlüğü içerisinde önemli bir yere sahip olan yerel ve bölgesel yönetimlerin görev ve yetkilerini 

etkin, demokratik katılımcı, gerçek bir komün yönetimi olarak yerine getirebilmeleri için özerk olmaları 

gerekmektedir. Yerel ve bölgesel yönetimlerin idari açıdan özerk olması serbestçe seçilmiş üyelerden oluşan ve 
kendilerine karşı sorumlu organlara sahip olması anlamına gelmektedir. Ancak tek başına idari özerklik yerel 

yönetimlerin gerçek anlamda özerk olabilmesinde yeterli olmamaktadır. Yerel ve bölgesel yönetimlerin idari 

özerkliğin yanında mali özerkliğe de sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü yerel yönetimler mali açıdan 

özerkliğe sahip olmadıklarında merkezi yönetimden alacakları kaynaklara bağımlı hale gelerek etkin karar 
alabilmesi ve aldığı kararları uygulayabilmesi zorlaşmaktadır. Merkezi yönetimde bu durumu yönlendirme ve 

baskı aracı olarak kullanabilmektedir. Bu nedenle yerel ve bölgesel yönetimlerin üzerlerine düşen görevleri 

yerel topluluğun işlemleri ve kamu yararı doğrultusunda yerine getirebilmeleri ve etkin karar alabilmeleri için 
idari ve mali özerklik oldukça büyük önem taşımaktadır. 

Türkiye’de İtalya gibi yerel yönetimlere idari ve mali açıdan daha fazla özerklik vererek yerelde 

yaşanan sorunlara daha kolay çözüm üretebilir. Yerel demokrasinin yerelde hayata geçmesini sağlayabilir. 
İtalya’da olduğu gibi Türkiye’de ülkenin birliğini ve bütünlüğünü koruyarak yerel yönetimlere önemli yetkiler 

verilebilir. Ülke demokrasisi geliştikçe yerel yönetimlere verilecek olan özerkliğe endişeli yaklaşımda ortadan 

kaybolacaktır. Demokrasisi gelişen ülkelerde yerel özerklik de gelişmektedir. Bu da bize tehdit olarak algılanan 

yerel özerklik ve yerel demokrasinin aslında ülkenin birliğine, bütünlüğüne ve kalkınmasına katkıda 
bulunduğunu göstermektedir. Türkiye’de özerk ve katılımcı yerel yönetim anlayışı geliştirilmeli ve halkın karar 

alma süreçlerine katılımı arttırılmalıdır. Ülkede yerel yönetimlerin özerklik alanları genişledikçe yerel 

demokrasi gelişecek ve sonuç olarak da demokrasi gelişim gösterecektir. 
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