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           GİRİŞ 
    

 

Avrupa  Birliği ulusüstü bir örgütlenmedir.  Bu ulusüstü  örgütlenmenin  

yarattığı hukuk  düzeni,  üye ülkelerin   ulusal  hukuk  sistemlerinin   üzerindedir  ve  

bu    ülkelerin  merkezi,  bölgesel  ve  yerel  yönetimleri  bu  hukuku  doğrudan  

uygulamak  zorundadır. 

 

Birlik  hukuku,  sahip  olduğu  özelliklerden  dolayı  üye  ülkelerin   yerel 

yönetimlerini  değişik  biçimde  etkileyebilmektedir. 

 

Avrupa  Birliği  kuruluşundan   beri  sürekli  gelişmekte  ve  üye  ülkeler  

arasındaki  bütünleşme güçlenmektedir. Birliğin güçlenmesiyle  üye ülkelerin  

egemenlik  yetkileri  arasında  ters  bir  orantının   varlığından  bahsetmek  

mümkündür. Üye ülkelerin Birliğe devrettiği yetkiler arttıkça Birlik güçlenmekte ve 

bu ülkelerin egemenlik yetkileri azalmaktadır. Üye ülkelerin  yerel  yönetimleri  

gittikçe gelişen  bu  üst örgütlenmeden ne şekilde etkilenmektedir?  Birliğin örgütsel  

yapısı  ve  karar alma  süreci  içinde  yerel  yönetimlerin  yeri  ve  ağırlığı  nedir? 

Yerellik (subsidiarite)  ilkesi  yerel  yönetimlerin  özerkliklerini  korumada  yeterince  

güçlü  bir  güvence midir? Bu  sorulara verilecek  cevaplar  bu  tezin   konusunu  

oluşturmaktadır.



Türkiye,  Avrupa  Birliği  ile  üyelik   görüşmeleri  yürüten  bir  ülkedir.  

Üyeliğin  bir  gün  gerçekleşmesi  durumunda  pek  çok  kurum  kuruluş  gibi  yerel  

yönetimlerimiz de  Birlik  hukukundan  etkilenecek  ve bu hukukun  uygulayıcısı  

durumuna gelecektir. Dolayısıyla  bu  türden  çalışmaların  kurumsal  bilgi 

sağlamanın  ötesinde  uygulamaya  yönelik  yararlar   sağlayabileceği de 

düşünülebilir. 

 

Birlik  hukukunun  yerel yönetimler  üzerindeki  etkileri  konusu  Türkiye’ de  

çok  fazla  incelenen  konulardan  biri  değildir.  Bu  durum  Türkçe  kaynak  bulma  

sıkıntısını da  beraberinde  getirmektedir. Birlik hukukunun sürekli değişim halinde 

olması da güncel bilgi edinme ihtiyacını belirgin kılmaktadır. Bu çalışmanın  

tamamlanmasında  İngilizce  yazılmış  kitaplar kaynak ihtiyacının giderilmesinde,  

Avrupa  Birliği’nin  Internet  sitesi de güncel bilgi edinmede önemli yarar 

sağlamıştır. 

 

Tezin  birinci  bölümünde  Avrupa  Birliği’nin  örgütsel  yapısı  ve  karar 

alma  süreci  incelenmiştir.  Bu  konunun  ele  alınması  iki  açıdan  önem  

taşımaktadır.  Birincisi ,  Birliğin örgütsel  yapısı  içinde  yerel  yönetimlerin  ne 

ölçüde temsil  edildiğinin  belirlenmesidir.  İkinci  olarak,   temsil  imkanı  buldukları  

tek  organ  olan  Bölgeler  Komitesi’nin,  Birliğin  karar  alma süreci  içindeki  yeri  

ve  ağırlığı  açığa  kavuşturulmak zorundadır.   

 

Birlik  hukukunun  yerel  yönetimler  üzerindeki  etkileri  incelenirken  bu  

hukukun  söz  konusu  etkileri  doğuran  özelliklerinin de  belirlenmesi  gerekiyordu.  



Tezin  ikinci  bölümünde  Birlik  hukukunun  özellikleri  incelenerek  bu  etki  

mekanizması  açıklanmaya  çalışılmıştır. 

 

Birlik  hukukunun  yerel  yönetimler  üzerindeki  etkisi  ile  yerel  

yönetimlerin  yetki  ve  görev  alanları  arasında  doğrudan  bir  ilişki  bulunmaktadır. 

Bu durum   üye  ülkelerdeki  yerel  yönetimlerin  yetki  ve  görev  alanlarının  

belirlenmesini  gerektirmektedir.  Bu  belirlemeyi  yapmak için  bu  ülkelerin  yerel 

yönetimleri,  daha  sistematik   olabilmek  amacıyla  yetki  ve  görev  belirlemesinin  

ötesinde  yapısal  özellikleri,  devletle   ilişkileri, işleyişi, gelir  kaynakları, vesayet 

ve   denetim  gibi  özellikleri  ile  ele  alınmıştır. 

 

Dördüncü  bölümde  yerellik  (subsidiarite) ilkesi,  Birlik  hukukunun  yerel  

yönetimler  üzerindeki  etki  alanları  ve  yerel  yönetimleri  ilgilendiren  Birlik  

fonları  incelenmiştir. 
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  BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

AVRUPA BİRLİĞİ’ NİN ÖRGÜTSEL YAPISI 
 
 

 Avrupa Birliği,  ulusüstü  ve uluslararası örgütlerin   kendine  özgü  

niteliklere   sahip  bir  sentezidir.  Bu içiçe geçmiş  yapı, bazı alanlarda üye ülkelere 

kendi  çıkarlarına  ters  gördükleri önerileri reddetmek imkanı verirken, bazı 

alanlarda kararlar Avrupa  düzeyinde alınmakta ve üye devletlerin çıkarlarına 

bakılmaksızın uygulanmak zorunda kalınmaktadır.1 Avrupa Birliği’nde  kararlar beş 

temel organ tarafından alınmaktadır.Aşağıda bu beş temel organ olan  Bakanlar 

Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Adalet Divanı  ve 

Avrupa Birliği Konseyi incelenecek, ayrıca tezin içeriği için taşıdığı önemden  dolayı  

Bölgeler  Komitesi ayrıntılı biçimde  ele  alınacaktır.  Bölümün  sonunda  bu 

kuruluşların  karar   alma  mekanizması  incelenecektir. 

 

I-  BAKANLAR KONSEYİ 

 

Bakanlar  Konseyi,  Avrupa  Birliği’nin nihai karar alma organıdır. Konsey’in 

temel işlevi, Komisyon tarafından oluşturulan önerileri tartışmak,  onaylamak ya da 

reddetmektir. Diğer Avrupa Birliği kurumlarının tersine, Bakanlar Konseyi’nin 

üyeleri  kendi ülkelerinin çıkarlarını savunurlar. Konsey, Tüzükleri, Direktifleri,  

Kararları  ve   Tavsiyeleri  ele  alma  yetkisine  sahiptir. 

 

                                                
1 Roy Bentley,Alan Dobson, Maggie Grant,David Roberts, British Politics, Causeway Press Limited, 
Lancs, 1997,s.133-137.  
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 Konsey doğrudan uygulanabilir ve üye devletleri bağlayıcı nitelikte olan 

Tüzükler yapma yetkisine sahiptir. Direktifler de aynı şekilde ulaşılması gereken 

amaçları göstermek açısından Tüzükler gibi bağlayıcı  nitelikte olmakla beraber, bu 

amaçlara ulaşmak için gerekli olan metotları saptamak için üye ülkelere karar verme 

yetkisi tanımaktadır. Bundan başka Konsey üye ülkelere, firmalara ya da bireylere 

yönelik bağlayıcı nitelikte "Kararlar" alma  yetkisine sahiptir. Tavsiye ve Görüşler 

bağlayıcı değildir. Konsey aynı zamanda “İlke-karar” (resolution)  benimseyerek  

genel bir  politika  saptama  yoluna  da  gidebilir. 

 

Konsey’in  altı  temel  konuda   sorumluluğu   bulunmaktadır; 

 

 - Avrupa  yasalarını  çıkarmak  (pek çok  konuda  Avrupa Parlamentosu’yla 

birlikte  çalışarak), 

 

 - Üye  ülkelerin  ekonomi  politikaları arasında  eşgüdüm sağlamak, 

 

 - Birliğin  diğer  ülkelerle  ve  uluslararası  örgütlerle  yaptığı   antlaşmaları  

sonuçlandırmak, 

 

 - Avrupa  Parlamentosu’yla  birlikte  Birlik bütçesini  onaylamak, 

 

 - Ortak  güvenlik politikasını   ve dış  politikayı  geliştirmek, 
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 - Ceza  hukuku alanında ulusal   mahkemeler   ve polis  güçleri  arasındaki   

işbirliğinin  eşgüdümünü  sağlamak. 

 

 Gerçekte,  Bakanlar Konseyi tek bir Konsey’den oluşmamakta, bir dizi 

Konseyler’ den oluşmaktadır. Bakanlar, ele alınan konuların ilgili bakanlarıdır. Bu 

durumda, örneğin; çevreyle ilgili konular ele alınıyorsa, üye ülkelerin Çevre 

Bakanları toplantılara katılır. Avrupa  Birliği  Başkanlığını  elinde tutan üye 

devletler, (her altı ayda bir değişmektedir) Konseye de başkanlık etmektedir. 

Başkanlık makamı, dönüşüm esasına göre oluşturulmaktadır. Üye ülkeler tarafından 

en çok tartışılan dört alan; dış ilişkiler , ekonomi, maliye ve tarımdır. Dışişleri 

Bakanları Konseyi eşgüdüm sağlayıcı bir role sahiptir.Toplam olarak dokuz farklı 

Konsey  yapılanması  vardır; 

 

 - Genel İşler ve Dış İlişkiler, 

 

 - Ekonomik ve Mali İşler (Ecofin), 

 

 - Adalet ve İçişleri , 

 

 - İstihdam ,Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Hakları, 

 

 - Rekabet konuları  (İç Pazar, Sanayi, Araştırma), 

 

 - Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji, 
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 - Tarım ve Balıkçılık, 

 

 - Eğitim, Gençlik ve Kültür, 

 

- Çevre. 

 

 Karar alınması gereken konular Konsey’in önüne gelmeden, üye ülkelerin üst 

düzey memurları tarafından oluşturulan  Daimi Temsilciler Komitesi’nde ele alınır. 

Bu Komite, tartışılan  konuların çoğunu çözmekte ve Bakanlar Konseyi’nin 

toplantıları Komite’nin aldığı kararları mühürlemekten ibaret kalmaktadır. Bakanlar 

Konseyi’nin kendisine  ait  2000  kişilik  personeli  vardır. 

 

 Bakanlar Konseyi tarafından kullanılan oylama usulü ele alınan konuya  

bağlıdır. Bazı konular oybirliğini gerektirirken, bazı konular basit çoğunluk 

yöntemiyle karara bağlanabilir. Bazı konular ise nitelikli  çoğunluk oylaması yoluyla 

kararlaştırılır. Nitelikli  çoğunluk oylamasında, her üye devletin belli sayıda oyu 

vardır. Üye ülkelerin sahip olduğu oy sayısı  temelde  nüfusla  orantılı  olmakla  

birlikte,  sistem  küçük  devletlerin  lehine  olacak  şekilde  düzenlenmiştir. 

 

 Nice  Antlaşması’nın  yürürlüğe  girmesi   ve  Birliğe  yeni  üyelerin  alınması  

ile birlikte  üye  ülkelerin  sahip  oldukları  nitelikli  oylar  yeniden  belirlenmiştir.  

Mevcut  duruma  göre  üye ülkelerin  sahip  olduğu  oylar  aşağıdaki   gibidir; 
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Ülke Nice Antlaşması’ndan 

önceki oylar 

Nice Antlaşması’ndan 

sonraki  oylar 

Almanya,  Fransa  ,İtalya, 

İngiltere 

 

10 

 

29 

İspanya 8 27 

Polonya - 27 

Belçika,  Yunanistan,  

Hollanda, Portekiz 

 

5 

 

12 

Macaristan, Çek Cum. - 12 

Avusturya,  İsveç 4 10 

Bulgaristan - 10 

Danimarka, İrlanda,Finlandiya 3 7 

Slovakya, Litvanya - 7 

Lüksemburg 2 4 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi - 4 

Malta - 3 

Toplam (AB-25)  Kasım 2004  321 

 

 

  Toplam 321 oyun  % 72.3’ü olan  232  oy nitelikli  çoğunluk  oyudur. 
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A)   AB  ANAYASASI’NDA  BAKANLAR   KONSEYİ  

 

 Bakanlar  Konseyi , AB Anayasası’nda  yukarıdaki  özelliklerini  temel  

olarak  korumaktadır. Bakanlar  Konseyi’nin  Avrupa Parlamentosu’yla  birlikte  

Birliğin  yasama ve  bütçeleme    fonksiyonlarını   ifa edeceği,  Anayasada aksi  

belirtilmediği  sürece   nitelikli  çoğunlukla  karar  vereceği hüküm  altına  

alınmıştır.2 

 

 AB Anayasası’na   göre  nitelikli  çoğunluk, Birlik  nüfusunun  en  az % 65’ 

ini  ve en az   15  Konsey üyesini kapsayacak  biçimde,  Konsey   üyelerinin % 55’ 

ini  içermektedir.   Eğer  Konsey, Komisyon  ya da  Dışişleri  Bakanları  Konseyi  

tarafından  hazırlanan    önerinin  dışında  bir  karar  alacaksa,  bu  durumda  nitelikli  

çoğunluk,  Birlik nüfusunun  en   az % 65’ini  ve  Konsey  üyelerinin  en  az  % 

72’sini  içerecek biçimde hesaplanır.3  Yukarıdaki  kurallar  Devlet  ve  Hükümet  

Başkanları  Konseyi’nin   nitelikli  çoğunlukla  karar  almaları durumunda da  

geçerlidir. 

 

II- AVRUPA KOMİSYONU 

 

Komisyon, Avrupa Birliği’nin daimi bürokrasisidir. Üyeleri ulusal   

hükümetlerden  bağımsızdır ve Birliğin çıkarlarını  savunurlar.Birlik mevzuatının  

                                                
2 AB  Anayasası md .23. 
3 AB  Anayasası md.25. 
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taslakları  Komisyon  tarafından  hazırlanmakta,  belirlenen  politikaların  

uygulanması  da  Komisyon tarafından   gerçekleştirilmektedir. 

 

 Komisyon  iki anlama gelebilecek biçimde kullanılmaktadır.  Birinci anlamda 

Komisyon, kurumu yönetmek  ve  kararları  almak için  her üye  ülkenin  bir  

vatandaşından  oluşan  ve  şu  an  için  25  kişiden  meydana gelen bir kuruldur.  

İkinci  anlamda  ise Komisyon,  kurumsal  yapıyı   ve bu yapı  içinde  çalışan  

personeli  anlatmaktadır.  

 

 Komisyon üyeleri,  kendi  ülkelerinde  siyaset ve devlet yönetimi 

görevlerinde   bulunan  (genellikle  bakan  düzeyinde)  kişilerdir. Ancak  Komisyon  

üyesi  olarak  atandıkları  zaman  üye ülkelerin  ulusal  çıkarlarını  değil,  bir bütün 

olarak Birliğin  çıkarlarını   savunmak  ve üye  ülke  hükümetlerinden  talimat  

almadan  çalışmak sorumluluğu  altındadırlar. 

 

 Komisyon  üyelerinin  belirlenmesi,  Komisyon  Başkanı’nın üye  ülke  

hükümetlerince  belirlenerek  Parlamento  tarafından  onaylanmasıyla  başlamaktadır.  

Komisyon  Başkanı üye  ülke  hükümetleriyle   görüşerek  diğer  Komisyon  

üyelerini  seçmekte,  Parlamento  her bir  üye ile  mülakat  yaparak  bütün Komisyon  

hakkında   onayını  vermektedir.4  Komisyon  üyeleri beş  yıllık   süre için seçilmekte  

ve Parlamento’ya  karşı  politik olarak  hesap  verir  konumda  bulunmaktadır. 

 

                                                
4 Avrupa Kömür ve  Çelik Birliği Antlaşması’nın 10/2 maddesini değiştiren Nice Antlaşması’nın 4. 
maddesi. 
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 Komisyon,  Parlamento’nun    bütün  toplantılarına  kendi  politikasını 

savunmak ve açıklamak  için  katılmaktadır. Parlamento,  bir gensoru  önergesini   

kabul ederek  Komisyonu bir  bütün olarak görevden  alabilir .  Komisyon   üyeleri  

eğer  Başkan  ister  ve diğer üyeler de  onaylarsa  istifa etmek  zorunda 

kalmaktadırlar. 

 

 Komisyon dört  temel  konuda  işlev  sahibidir; 

 

 1- Parlamento  ve Konsey’e  yasama tasarılarını  sunmak, 

 

 2- AB’nin   politikalarını   uygulamak  ve bütçesini  yönetmek, 

 

 3- Adalet  Divanı ile  birlikte AB  hukukunun uygulanmasını sağlamak, 

 

 4- Uluslararası   düzeyde  Birliği  temsil etmek. 

 

 Komisyon yasama  taslaklarını  hazırlarken, ele  alınan konunun Birlik 

düzeyinde mi yoksa ulusal,  bölgesel ya da yerel düzeylerde mi daha etkili  ve 

verimli biçimde  yürütülebileceğini  öngörerek yerellik ilkesine uygun davranmak 

zorundadır.   

 

 Komisyon, Birliğin yürütme  organı  olarak  Birlik  bütçesinin    yönetim ve   

uygulamasını gerçekleştirmektedir.  Uygulamada  harcamaların   büyük  çoğunluğu  

ulusal ve   yerel  birimlerce  yapılmakta,  Komisyon  Sayıştay’la  birlikte  
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harcamaların  genel  gözetimini  yapmaktadır.  Parlamento,  Sayıştay’ ın  yıllık  

raporuna  bakarak  Komisyon’a  bütçeyi   uygulama  yetkisi  vermektedir. 

 

 Yerel  yönetimleri  yakından  ilgilendiren  İNTERREG ve  URBAN gibi  pek  

çok  program   Komisyon  tarafından  yönetilmektedir. 

 

 Komisyon,  antlaşmaların  bekçiliği  görevini de Adalet  Divanı ile  birlikte 

yürütmektedir.  Eğer üye ülkelerden  birisi Birlik hukukunu  uygulamaz ve  yasal  

yükümlülüklerini  yerine   getirmez  ise,  Komisyon  söz konusu ülkeyi  resmi   bir  

mektupla   uyarır  ve  belli bir  süre  içinde  Komisyon’a   ayrıntılı  bir   cevap  

vermesini  ister.  Üye ülke,  Birlik  hukukunu  ihlal etmeyi  sürdürür ise  Komisyon    

konuyu  cezai   işlemler  uygulama  yetkisine  sahip   Adalet  Divanı’na  

götürebilmektedir. 

 

 Birliğin  uluslararası  alanda  temsil  organı  olan  Komisyon,  Dünya  Ticaret  

Örgütü  gibi  uluslararası  forumlarda  üye  ülkelerin  ortak  sesi  olarak  yer  almakta,    

uluslararası antlaşmaların müzakere  edilmesi sorumluluğuna da sahip  

bulunmaktadır.  

 

 A)   AB  ANAYASASI’NDA  KOMİSYON 

 

 AB  Anayasası’nda, Komisyon  yukarıdaki  özelliklerine  benzer  

düzenlemelere  konu edilmiştir.  Üyeleri   arasına,  Komisyon  Başkanının onayını  
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alan ve  Avrupa  Devlet  ve Hükümet  Başkanları   Konseyi’nin  nitelikli  çoğunlukla   

atadığı  Avrupa  Birliği Dışişleri   Bakanı da  katılmaktadır.5 

 

 Birlik  yasama  sürecinin,  aksi Anayasada  belirtilmediği  sürece , yalnızca  

Komisyon   tasarısıyla  başlatılabileceği  hüküm  altına   alınmıştır.6   

 

 Komisyon  üyeliğinin   üye   ülkeler  arasında  eşit  dönüşüm  esasına  göre  

oluşturulması ile  üye  devletlerin   sayısı  arttıkça   Komisyon’un  üye sayısının da   

buna  paralel olarak  artması  önlenmektedir. 

 

III- AVRUPA PARLAMENTOSU 

 

Avrupa  Parlamentosu,  üye  ülkelerin  ulusal  Parlamentolarının  sahip  

olduğu yetkilere  benzer  yetkilere  sahiptir.1979 yılından  beri  Parlamento  üyeleri, 

tek dereceli genel seçimle göreve gelmektedirler. 

 

Avrupa  Parlamentosu’nun üç  temel  işlevi  bulunmaktadır; 

 

1- Pek  çok  alanda  Konsey ile birlikte  Avrupa  yasalarını çıkarmak, 

 

2- Birlik  kurumları  üzerinde    denetim  uygulamak , 

 

                                                
5 AB Anayasası md.28/1. 
6 AB Anayasası md.26/2. 
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3- Konsey  ile birlikte  Birlik  bütçesi  üzerinde  yetki   kullanarak, 

harcamaları  etkilemek. 

 

Üye devletler tarafından seçilen milletvekillerinin sayısı, kabaca nüfusa göre 

kararlaştırılmaktadır.Lüksemburg  6 , Fransa ve İngiltere 87 milletvekili gönderirken, 

Almanya 99 milletvekili göndermektedir. Milletvekilleri  Parlamento’ da milliyet 

esasına göre değil , parti  grubu esasına göre oturmaktadırlar.    

 

 Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri, yasama açısından nihai karar alma yetkisi 

Konsey’de olduğu  için kısıtlanmış durumdaydı. Bu nedenle  Parlamento çoğu zaman   

konuşma ortamı sağlamak dışında bir işlevi olmamakla suçlanmıştır. Bununla 

birlikte, 1980 'lerin sonlarından itibaren Parlamento’nun resmi ve gayri resmi etkisi 

büyüme eğilimine girmiştir. 

 

 1987 'den önce milletvekillerinin yetkisi sınırlıydı. Danışma yönteminde, 

milletvekillerine  kararlar alınırken danışılması öngörülmüş olmakla birlikte, bu 

yöntem uygulamada Bakanlar Konseyi’nin ve Komisyon’un Parlamento’nun 

görüşlerini görmezlikten gelmelerini kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmiştir. 

 

 Danışma yönteminde, Parlamento’ya yalnızca bir defa olmak üzere  Konsey 

tarafından yasa kuralına  dönüştürülecek bir konu için görüş sorulmaktadır. Bu görüş 

bildirildiğinde, Konsey karar alabilir. Avrupa Parlamentosu’nun bu basit usul  

işlemindeki fiili gücü  yasal   konulara hakimiyetine ve taktik  becerilerine  bağlıdır. 
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 Bununla birlikte, 1987 'de Avrupa Tek Senedi yürürlüğe girdikten sonra 

"İşbirliği yöntemi" olarak adlandırılan bir düzenleme, Parlamento’ya yeni yetkiler 

vermiştir. İşbirliği yöntemi,   Parlamento’ya  karar alma sürecine değişik aşamalarda  

ve  birden  çok  defa  katılma  imkanı  vermektedir. 

 

 Danışma yönteminde  Konsey, Avrupa Parlamentosu kendi görüşünü 

bildirdikten sonra nihai karar alabilirken; işbirliği yönteminde, ikinci bir okuma 

süreci devreye girmektedir. Birinci okumada Konsey, Avrupa Parlamentosu’nun 

görüşlerini içeren ortak bir noktaya   ulaşmak için sınırlandırılmış durumdadır. Geri 

gönderme yetkisine sahip olan Parlamento, Konsey’i ortak noktalara ulaşmak için 

bazı açıklamalarda  bulunmaya  (Avrupa Parlamentosu tarafından reddedilmiş 

konulara ilişkin açıklamalarda bulunmak ve şayet Parlamento tatmin olmazsa ikinci 

okumada üyelerin mutlak çoğunluğunun oyuyla "ortak noktayı" reddetmek ya da 

değiştirmek suretiyle ikinci bir süreç oluşturma imkanını da içeren )  zorlayabilir. 

 

 İşbirliği yönteminde, Parlamento doğrudan bir veto yetkisine sahip olmasa da  

Komisyon  ve Konsey  üzerinde önemli bir baskı uygulayabilmektedir. 

 

 Parlamento’nun Konsey’in  önerisini  reddetmesi  durumunda,  Konsey 

önerisini  Topluluk  yasası  olarak  yürürlüğe  koymak   için  oy birliği sağlamak  

zorundadır. Eğer  Parlamento  Konsey  önerisinin  yeniden  düzenlenmesini  

öngörürse, Konsey’in  yapacağı  düzenleme, Komisyon  tasarısı ile uyumlu olduğu 

takdirde  nitelikli  çoğunluk,  aksi  durumda  ise  oy  birliği  sağlamak  zorundadır.   
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 Maastricht Antlaşması, "Ortak karar yöntemini" uygulamaya koyarak 

Parlamento’ya  ilave  yetkiler  vermiştir. Bu  yöntem  aşağıdaki şekilde  işlemektedir; 

 

 "Ortak karar alma yöntemi" Avrupa Parlamentosu’nun  ikinci okumayı 

yaptığı noktaya kadar " İşbirliği yöntemine " benzer bir şekilde işlemektedir. Bundan 

sonra işleyiş değişmektedir, şöyle ki; eğer Konsey, Parlamento’nun işaret ettiği gibi 

toplam üyelerin çoğunluğu tarafından kabul edilmiş görüşü kabul etmezse, ya da iki 

kurum arasındaki farklılık, Parlamento’dan  ve Konsey’den eşit sayıda seçilmiş 

temsilciden oluşan “Uzlaşma Komitesi”nde çözülmezse, Parlamento ( üyelerinin 

mutlak çoğunluğunun oylarıyla) Konsey’in daha ileri gitmesini  önleyebilir. 

 

 Parlamento  Birlik  kurumları  üzerindeki   denetim  yetkisini  bir kaç biçimde  

kullanabilmektedir.Bu yetkiler; 

 

 -Avrupa Konseyi’nin  oluşumu  anlatılırken   görüldüğü  gibi,   yeni  

Komisyon göreve gelmeden  önce  Parlamento  Komisyon  üyelerinden her biriyle  

mülakat  yapmakta ve  bir bütün  olarak  Komisyon’u  onaylamakta  ya da  

reddetmektedir. 

 

 -Komisyon, Parlamento’ya  politik  olarak  hesap  verir  konumdadır ve  

Parlamento’nun  gensorusuyla  düşürülebilir. 
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 -Parlamento  üyeleri, Komisyon’a cevaplandırılması  yasal  olarak  zorunlu 

olan  sorular  yöneltebilirler. Parlamento  hazırladığı  düzenli raporlarla  (yıllık  genel  

rapor, bütçe uygulama  raporu  gibi) Komisyon’u  etkileyebilir. 

 

 -Parlamento aynı zamanda Konsey’in işlemlerini de  izlemektedir.Parlamento 

üyeleri  Konsey’e sorular  yöneltebilirler.  Konsey  Başkanı, Parlamento’nun  önemli  

toplantılarına  katılmaktadır. 

 

 -Parlamento  bütçe  üzerindeki  kontrol  yetkisini  Konsey ile birlikte  

kullanmaktadır ve  bütçe  hakkındaki  tartışmalarını  birbirini  izleyen  iki  oturum  

halinde  yapmaktadır. Bütçe,  Parlamento  Başkanı’nca  imzalanmadıkça  yürürlüğe  

girmemektedir. 

 

 -Parlamento  Bütçe  Kontrol  Komitesi (COCOBU),  bütçenin  nasıl  

harcandığını  izlemekte  ve Parlamento, her yıl  Komisyon’un  bütçeyi 

kullanabilmesi   için  harcama  yetkisi vermektedir. 

 

AB  Birliği  Anayasası’nda, Parlamento’nun üye sayısının 750’yi 

geçmeyeceği, üye  ülkelerin  en  az 6  en  fazla  96  üye  verebileceği7  hüküm  altına  

alınmıştır. Parlamento,  Başkanını ve  kurmay   yönetici  kadrosunu   kendi  üyeleri  

arasından  seçecektir. 

 

  

                                                
7 AB  Anayasası md.20. 
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IV- AVRUPA  ADALET  DİVANI 

 

Avrupa  Adalet   Divanı,   Avrupa    Kömür    ve    Çelik    Topluluğu   

Antlaşması’yla    1952    yılında    kurulmuştur.   Divan, her    üye    ülkeden    bir    

yargıçla  oluşturularak,    her   ülkenin    ulusal    hukuk    sisteminin    mahkemede    

temsil    edilmesi  mümkün    kılınmıştır. 

 

Mahkemenin    temel    görevi,    Avrupa    Birliği    hukukunu    bütün    üye  

ülkelerde    aynı      biçimde    yorumlayıp    uygulayarak,    herkes    için    eşit     bir 

hukuk  düzeni  yaratmaktır.    Mahkeme     aynı     zamanda,     üye     ülkelerin    ve    

Birlik   kurumlarının     Birlik     hukukuna     uymalarını    sağlamak    ve   üye   

ülkeler,   Birlik   kurumları,   firmalar    ve    bireyler    arasındaki    anlaşmazlıkları   

çözmekle     görevlidir. 

 

Amsterdam     Antlaşması’nın     yürürlüğe     girmesiyle     birlikte     Adalet     

Divanı,   Avrupa   Birliği’nin     üçüncü     ayağı     olarak     görülen     adalet     ve     

içişleri   alanlarında     işbirliği     ve   insan     hakları    ihlalleri   konularında   

denetim   yetkisi kazanarak   Birlik   içinde   daha da   güçlü   konuma   gelmiştir.8 

 

     Mahkeme     25     yargıçtan     oluşmakla    birlikte,    iş    çalışmalarında   

etkinlik  sağlamak    için   oturumlar   nadiren   bütün   üyelerin   katılımıyla   

yapılmaktadır.  Genellikle  oturumlar  Büyük  Divan   olarak   13   yargıçla  veya    5   

ya da   3 üyeli  Divanlar   şeklinde   yürütülmektedir.   

                                                
8Ayşe Füsun Arsava , Amsterdam Antlaşmasının AB Hukukuna Katkıları, A.Ü.S.B.F. yayını, 
yayın no 589, Ankara, 2000, s.115. 
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 Mahkeme’nin     işlerinde     yardımcı     olmak     üzere     8     Kanun     

Sözcüsü  bulunmaktadır. 

 

Mahkeme     üyesi    yargıçlar    ve    Kanun    Sözcüleri,     tarafsızlığı    

tartışmalardan  uzak    ve   kendi     ülkelerinin       hukuk     sistemlerinin     en     üst     

konumlarına   atanma     yeterliliğine     ve     niteliğine     sahip     kişiler     

arasından,    üye   ülkelerin    ortak   anlaşmasıyla   atanmaktadırlar. 

 

Divan’ın   önüne   gelen   çok   fazla   sayıdaki   dava   karşısında   daha   

etkili   olabilmesi   için  1989   yılında   bir   Asliye  Hukuk   Mahkemesi   

kurulmuştur.  Bu   mahkeme  bireyler,   şirketler   ve   bazı   örgütlere karşı  açılan   

davaların   ilk   derece   mahkemesi   olarak sonuçlandırılmasından    sorumludur. 

 

Hem    Adalet  Divanı,   hem   de   Asliye  Hukuk   Mahkemelerinin   kendi   

üyeleri   arasından   3 yıllık   bir   dönem   için   seçilen   Başkanları   bulunmaktadır. 

 

Avrupa   Birliği’nin   sunduğu   kamu   hizmetlerinde   ortaya   çıkan   

anlaşmazlıkları çözmek   üzere ,  yedi   yargıçtan   oluşan   ve   Avrupa   Asliye 

Hukuk   Mahkemesi’ne bağlı olarak    kurulan   Avrupa   Kamu   Hizmeti   

Mahkemesi   de   Birliğin   yargı   örgütlenmesi  içinde   yerini   almıştır. 

 

Üye   ülkelerin   ulusal   mahkemeleri,   AB   hukukunu   yorumlamak   ve   

uygulamak   zorundadırlar.  Birlik   hukukunun    yorumlanmasında   üye   ülke 

mahkemelerinin   zorlanmaları   durumunda,   Avrupa  Adalet   Divanı ,    ön     karar   
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prosedürü uygulaması çerçevesinde  Birlik  hukukunun   yorumunu   yaparak   

uygulamaya   ilişkin   tavsiyelerde bulunabilmektedir. 

 

Komisyonun   görevleri   anlatılırken  ifade  edildiği   üzere,   üye   ülkelerden    

biri  Birlik   hukukunun   öngördüğü   yükümlülükleri   yerine   getirmez   ise ,  

Avrupa  Adalet  Divanı  üye   ülke hakkındaki   iddiaları   soruşturma   ve   

gerekiyorsa   cezai   işlem    uygulama   yetkisine  sahiptir. 

 

Üye   ülkelerden   biri,   Konsey,   Komisyon,  Avrupa   Parlamentosu    ya da 

hakları   ihlal   edilen   üye   ülke   vatandaşları   ikincil  Birlik   hukukunun   Birlik 

kurucu   antlaşmalarına  aykırı  olduğunu   iddia   eder   ve   mahkeme de   bunu   

haklı   görürse, bu   tür   düzenlemeler   mahkemece   iptal   edilebilmektedir.   Bu   

çerçevede,   üye  ülke yerel   yönetimlerinin   mahkemeye   başvuru   hakkının   

bulunmaması   bir   eksiklik olarak   göze   çarpmaktadır. 

 

AB  Anayasası’nda,    Avrupa  Adalet  Divanı’nın  Genel   Mahkeme   ve 

uzmanlaşmış mahkemelerden oluşacağı belirtilmekte; Birlik hukukunun 

yorumlanmasının  ve uygulanmasının  Mahkeme’nin  gözetimi altında bulunacağı  

hüküm altına alınmaktadır9.AB Anayasası’nın 353. maddesi gereğince, 

Mahkeme’nin statüsüyle ilgili ve Anayasanın bir parçası olan 65 maddelik bir 

Protokol bulunmaktadır.Birlik Anayasası’nın 365/3.maddesi ile Bölgeler  

Komitesi’nin,   Birlik   yasalarının   ve   Birliğin   düzenleyici   işlemlerinin   hukuka   

 

                                                
9 AB Anayasası md.29. 
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aykırılığı iddiasıyla, Avrupa Adalet Divanı’na başvurabileceği hüküm altına  

alınmıştır. 

 

 V-        AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ 

 

1980’ li   ve  1990’lı   yıllarda   uluslararası   zirveler   dünya   politikasının  

anahtar  özelliklerinden  birisi  haline  gelmişti. Bu  eğilimin  Avrupa  Birliği’ndeki  

karşılığı,  üye  ülkelerin  Devlet  ve Hükümet  Başkanlarını  yılda  en  az iki  defa  bir 

araya   getiren   ve    Birlik   yapılanmasında   Avrupa   Birliği    Konsey’i  (European   

Council)  olarak  adlandırılan   örgütlenme  olmuştur. 

 

Avrupa Birliği  Konsey’i 1974  yılında  kurulmuş  ve  Birlik tarihinde  dönüm  

noktası  sayılabilecek  pek   çok  kararın  alındığı  yer  olmuştur.  Avrupa  Zirvesi  

olarak da   adlandırılan  toplantılarda  liderler  önemli  konuları ve Avrupa  Birliği 

Bakanlar  Konseyi’nde  çözülemeyen  anlaşmazlıkları  tartışmaktadırlar.  Avrupa 

Birliği  Konseyi’ni  Avrupa  Birliği  Bakanlar  Konseyi’nden  ayırt etmek  için  

Başkanlar  Konseyi  olarak da  adlandırılmaktadır. 

 

Avrupa  Birliği   Anayasası’nda,   Avrupa Birliği Konseyi’nin   Birliğin  

gelişmesi  için  gerekli güdülemeyi  sağlayacağı  ve   Birliğin  genel  politikası  ile 

önceliklerini  belirleyeceği   hüküm altına  alınmıştır.10 Anayasaya  göre Konsey, 

Devlet ve Hükümet  Başkanlarıyla, Konsey’in   kendi   Başkanı’ndan ve   Avrupa  

                                                
10  AB Anayasası md.21/1. 
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Birliği Dışişleri Bakanı’ndan  oluşacaktır.11  Anayasada  aksi belirtilmedikçe 

Konsey,   kararlarını   oydaşma  (konsensüs)  ile  alacaktır.12   

 

 Birlik  Anayasası,  Avrupa Birliği  Konseyi  Başkanı’nın nitelikli  çoğunlukla  

2,5  yıllık  bir dönem  için seçilmesini  öngörmektedir.13 

 

 Nitelikli  çoğunluk  oylaması  Bakanlar  Konseyi  için  olduğu   kadar  

Avrupa Birliği Konseyi  için de  geçerli  bir  oylama  usulüdür. 14 Oylamalarda  

Konsey  Başkanı  ve toplantılara  katılan  Komisyon  Başkanı  oy 

kullanamayacaktır.15  Avrupa  Parlamentosu  Başkanı  da  toplantılara  davet  

edilebilir.16  Konsey  kendi  işleyiş   kurallarını  basit  çoğunluk  oylamasıyla   karara  

bağlayacaktır.17 

 

VI- BÖLGELER KOMİTESİ 

 

Komitenin  adı   her   ne   kadar   bölgelerin   bir   örgütü   izlenimi   verse   

de,   Komite  içinde   bölgelerin  ve   yerel  yönetimlerin   temsilcileri  kabaca   yarı   

yarıya   yer almaktadır.  Avrupa   Birliği’nin    örgütsel   yapısı   içinde   yerel   

yönetimlerin   temsil imkanı   bulduğu   en   önemli   yer  Bölgeler   Komitesi’dir. 

 

                                                
11  AB Anayasası  md.21/2. 
12  AB  Anayasası md.21/3. 
13  AB  Anayasası md.22/1. 
14  AB  Anayasası md.25/3 
15 AB Anayasası md.25/4 
16 AB Anayasası md.34/2. 
17 AB Anayasası md.341/3 
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Bölgeler   Komitesi  Birliğin bir  danışma organıdır. Karar alma ya da 

yürütme organı değildir.Birliğin karar alma süreci  içinde belli konularda karar 

alınmadan önce  kendisine  danışılmak  zorunda  olunan  bir  organdır. 

 

Bölgeler Komitesi’nin Birlik içindeki hukuki yetkileri sınırlı kalmakla 

birlikte, bölgesel ve yerel  yönetimlerin Birlik içindeki ortak sesi olması dolayısıyla 

siyasal etkisi  bulunmaktadır. 

 

A) BÖLGE KAVRAMININ DEĞİŞİK ANLAMLARI 

 

Bölge,  kullanıldığı   alana   göre  değişik  anlamlara   gelebilen  ve   üzerinde 

uzlaşılmış  tek bir  tanımlamanın  bulunmadığı  bir  kavramdır. Uluslararası   politika 

bağlamında  birden  çok  devleti  içinde  barındıran  (Ortadoğu  bölgesi,  Güneydoğu  

Asya bölgesi gibi ) coğrafi  ve  kültürel  özellikleri  ifade edebileceği gibi bir devlet 

içinde  belli  bir  bölgeyi  de anlatabilir.    

 

Bölgenin  başlıca  özellikleri;  bir  coğrafi  alanı  kapsaması, benzer ekonomik  

ve sosyal yapıya sahip olması, ortak  tarihi  geçmiş  çerçevesinde  ortak  etnik, 

kültürel ve dini özelliklere sahip, aynı dili konuşan halklardan oluşmasıdır.Bölge 

tanımı   yapabilmek   için   ise  coğrafi,  etnik,   kültürel,  endüstriyel,   kentsel   ya da  

yönetsel  özellikler  kullanılmaktadır.18  

 

                                                
18 Ayşegül Mengi,Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, İmaj Yayıncılık, 
Ankara ,1998, s.43. 
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  Avrupa  Birliği’nde  bölgeler  işlevlerine ve  yapılarına  göre  planlama 

bölgeleri, yönetim  bölgeleri,  sınır  ötesi  bölgeler,  bağımsız  bölgeler, türdeş 

bölgeler  ve  kutuplaşmış  bölgeler  olarak  gruplandırılabilir.19 

 

Bölge için yapılmış bir başka gruplandırmada da bölgeler üç kategoriye     

ayrılmıştır.20 Buna  göre  bölgeler ,  içinde yer  aldıkları  kesimlere göre; doğal bölge, 

ekonomik  bölge, toplumbilimsel  bölge ve  yönetsel  bölgedir. Yapay olarak 

oluşturulma biçimlerine göre; planlama bölgeleri ve devletle yerel yönetimler 

arasında kalan yönetsel basamak olarak ikiye ayrılmaktadır.Üçüncü olarak da yapısal 

özelliklerine göre; 1- Devletin yetki genişliği esasına göre  oluşturulan taşra 

birimleri, 2- Fransa ve İtalya’da olduğu gibi, bölge çapında oluşturulmuş yerel 

yönetimler 3- Almanya Eyaletleri ve İsviçre Kantonları  örneğinde olduğu gibi 

bölgesel özerklikten yararlanan, ayrı bir Anayasa ile yasama ve yargı yetkilerine 

sahip kılınmış bölgeler olarak üç gruba ayrılmaktadır.  

 

Avrupa Bölgeler Şartında bölge; “kültürel, sosyal ve ekonomik  ilerleme 

sağlamak  için  coğrafi  açıdan  bir  birim  oluşturan ya da benzer özelliklere ve 

yapıya sahip ve halkı korumak  ve geliştirmek için ve  bu  halkın  istediği  ortak 

özellikleriyle tanımlanabilen alanlardır. Belirli bir halkın ortak özelliklerinden 

anlaşılması  gereken,  dil,  kültür,  tarihsel  gelenek  ile ekonomi  ve  ulaşım 

alanlarındaki  çıkarlar  yönünden  ortak özelliklerdir. Tüm bu öğelerin  her  zaman 

birlikte olması gerekmez. Çeşitli devletlerdeki bu birimler için kullanılan farklı 

                                                
19 Mengi ; a.g.e.s.48. 
20 Ruşen Keleş, Avrupanın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Türk Belediyecilik Derneği ve 
Konrad  Adenauer Vakfı yayını ,Ankara,1998,s.58.  
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terimler  ve hukuki  siyasal  durumları (Özerk Topluluklar, Eyaletler, Ulusal 

Devletler vb)  bu  şartta  sunulan  düşüncelerin  dışında  tutulamaz” 21denilmektedir. 

 

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nce hazırlanarak, 

Genel  Kurulca  Haziran  1997’ de kabul  edilen  Bölgesel Özerklik  Şartı’nda  ise     

“Özerk  Bölgesel Yönetim, her devletin sınırları içinde seçimle oluşturulmuş 

organlara  sahip,  yönetsel  açıdan  merkezi  yönetimle  yerel  yönetimler  arasında  

bir  yerde  bulunan, ya  kendi örgütlenmesini kendi başına gerçekleştirme 

ayrıcalığına sahip ya da normal olarak merkezi yönetim kurallarına bağlı olarak 

örgütlenmiş, kamu görevlerinin önemli bir bölümünü, hizmette yerellik ilkesine 

uygun  olarak, halkın çıkarları doğrultusunda ve kendi sorumlulukları altında 

yürütme hak ve yeteneğini anlatır”22 denilerek  Bölgesel Özerk Yönetimin tanımı 

yapılmıştır. 

Avrupa Birliği içinde “bölge” den ne anlaşıldığına ilişkin tek bir tanım 

bulunmamaktadır. Ancak bölge kavramı,  Birliğin  bölgesel  politikasının hareket  

düzeyi olarak ya da  üye  ülkelerin  geri  kalmış bölgelerine yapılacak para 

yardımlarının denetimi için tanımlanmak zorundaydı. Bu nedenle, Avrupa Birliği, 

bölgesel politikaların uygulanması bağlamında “gelişme eğilimli bölgeler” 

tanımlaması yapmıştır. Bu tanımlama, Topluluk  İstatistik  Merkezi  ve Komisyonun  

diğer  hizmet  birimleri  ile işbirliği içinde gerçekleştirdiği “İstatistik Açıdan Taşra 

Yönetim Birimleri Sistematiği” (NUTS) adı altında şekillendirilmiştir.23            

 
 

                                                
21 Avrupa Bölgeler Şartı md.1. 
22 Avrupa Bölgesel Özerklik Şartı  md.4. 
23 Mehmet Özel, “Avrupa Birliği’nde Bölge,Bölgeselleşme, Bölge Yönetimleri Kavramları Üzerine”  
Ankara Üniversitesi  SBF Dergisi, cilt 58,sayı 1, s.101. 
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B) BÖLGELER   KOMİTESİ’NİN  TARİHİ GELİŞİMİ 

 
 
 

1951  yılında  Avrupa  Kömür  ve  Çelik  Topluluğu  Kurucu  Antlaşması’yla 

temelleri  atılan  Avrupa  Birliği,  1957  yılında   imzalanan  Avrupa Topluluğu  

(Roma)  Antlaşması’nda  Topluluk    içinde   yer   alan  bölgelere,  siyasal  temsilden  

çok ekonomik  açıdan  yer  verdi.  Topluluk  içinde yer  alan bölgeler arasındaki 

ekonomik eşitsizliklerin giderilmesi, Topluluğun önemli amaçlarından birisi 

olmuştur.24   

 

 1975 yılında Avrupa Topluluğu içinde Bölgesel Siyaset Komitesi ve 

Topluluğun yoksul  bölgelerini  kalkındırmak  için  bir  fon kuruldu. Aynı  yıl 

bölgeler  arasındaki  sosyo-ekonomik  gelişmeye  ilişkin  olarak  Konsey’e  periyodik 

olarak bilgi verilmesi zorunlu kılındı. Ancak, Bölgesel ve Yerel Yönetimlerin  

Birliğin karar alma sürecinde temsili bir organa sahip olma taleplerinin 

gerçekleşmesi, 1988 yılında, danışma organı niteliğinde Bölgesel ve Yerel 

Yönetimler   Danışma  Konseyi’nin  kurulmasıyla  gerçekleşti. 

 
 

 1992  yılında  imzalanıp 1993’te  yürürlüğe  giren  Maastricht  Antlaşması  ile 

Bölgeler Komitesi  Birliğin  karar  alma mekanizması  içine danışma  organı  olarak 

girdi. Antlaşmada  yerellik  ilkesi  de  açıkça  yer  aldı. 

 
 1997  yılında  imzalanıp 1999 yılında  yürürlüğe  giren  Amsterdam 

Antlaşması,  Bölgeler  Komitesi’ne,  Avrupa  Parlamentosu’na  da görüş  

                                                
24 Selin Esen,  “Avrupa  Birliği  Bölgeler    Komitesi”, Ankara Üniversitesi  SBF Dergisi,cilt 59, sayı 4,s.92. 
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bildirebilme ve kendi iç tüzüğünü hazırlayabilme gibi sınırlı yetkiler tanıdı. Bir 

kişinin hem Avrupa Parlamentosu’nda hem de Bölgeler Komitesi’nde üye olamaması 

ve Komite’nin zorunlu olarak görüş bildireceği konuların genişletilmesi, söz konusu 

antlaşmanın  getirdiği  diğer  yeniliklerdir. 

 2001  yılında  imzalanıp 2003  yılında  yürürlüğe  giren  Nice  Antlaşması  

ise, Bölgeler  Komitesi’ne  üye  olabilmek  için  seçimle  iş  başına  gelmiş  ya da 

demokratik yollarla seçilmiş bir yasama organına karşı siyasi olarak sorumlu 

kişilerden olma zorunluluğu  ve  üyelerin  atanması  için  üye devletlerin  önerisi  ve 

Konsey’in  nitelikli  çoğunlukla  karar  alma  usulünü  getirdi. Komite üyelerinin 

sayısı  350  ile sınırlandı. 

 

C) BÖLGELER  KOMİTESİ’NİN  KURULUŞU 
 

Bölgeler Komitesi’nde her üye ülkenin yaklaşık olarak nüfusu ile orantılı 

temsilcisi bulunmaktadır. Üye  ülkeler ve  sahip  oldukları  temsilci  sayıları 

aşağıdaki  gibidir;   

Almanya, Fransa,İtalya ve Birleşik Krallık 24 

Polonya ve İspanya 21 

Belçika, Çek Cumhuriyeti,Yunanistan,Macaristan,Hollanda,Avusturya,Portekiz 

ve İsveç 

12 

Danimarka,İrlanda, Letonya, Slovakya ve Finlandiya  9 

Estonya,Litvanya ve Slovenya 7 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Lüksemburg 6 

Malta 5 

TOPLAM 317 
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   Romanya  ve  Bulgaristan’ın  Birliğe  üye olmasıyla  birlikte  toplam  üye 

sayısı  344 olacaktır. 

 

 Bölgeler Komitesi’nde, Avrupa Birliği’ne üye olan devletlerin kendi 

bölgelerinin ve yerel yönetimlerinin Başkanları, Bakanları, Belediye Başkanları, 

Valileri, Belediye ve İl Meclislerinin Üyeleri yer almaktadır. Bazı ülkeler  yalnızca  

bölgelerin  temsil  edilmesini  yeğlerken ( örneğin Belçika) kimileri ise yalnızca yerel 

yönetimlerce temsil edilmektedir. (örneğin Finlandiya İrlanda,Lüksemburg) 

Aşağıdaki tabloda 15 üye ülkenin Komite içinde yer alan temsilcilerinin  yerel  ve  

bölgesel  dağılımı  görülmektedir.25  

 

Üye Devletler Bölge Temsilcileri Yerel Temsilciler TOPLAM 
Belçika 12 - 12 
Danimarka 4 5 9 
F.Almanya 21 3 24 
Finlandiya - 9 9 
Fransa 20 4 24 
Yunanistan - 12 12 
İngiltere - 24 24 
İrlanda - 9 9 
İtalya 17 7 24 
Lüksemburg - 6 6 
Hollanda 6 6 12 
Avusturya 9 3 12 
Portekiz 2 10 12 
İsveç 4 8 12 
İspanya 17 4 21 
TOPLAM 112 110 222 
 

 

 

                                                
25 Mengi, a.g.e.1998,S.32 
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Ç) BÖLGELER KOMİTESİ’NİN ÖRGÜTLENMESİ 

 

Bölgeler Komitesi Genel Kurul, Yürütme Kurulu (Büro),Başkan,Başkan 

Yardımcıları  ve  Komisyonlardan  oluşmaktadır. Ayrıca  Komite’nin  yönetsel 

işlerinden   sorumlu   bir  Genel  Sekreterliği   bulunmaktadır.26 

 
 
 Genel Kurul, Komitenin bütün üyelerinin bir araya gelmesinden oluşur. 

Üyelerin  görev  süresi  dört  yıldır.  Kurul  Bürüksel’ de toplanır. 

 

Yürütme  Kurulu  Başkan,  Başkan  Yardımcıları,  Yürütme  Kurulu  Üyeleri 

ve Siyasi  Parti  Gruplarının Başkanlarından  oluşur. İki yıllık bir dönem için Genel 

Kurul tarafından  seçilen Yürütme Kurulu Üyelerinin   sayısı  40’tır  Her üye ülkeden  

bir  Başkan  Yardımcısı  vardır. 

 

Bölgeler Komitesi Başkanı ve Birinci Başkan Yardımcısı Komite’yi hem 

Avrupa  Birliği  içinde,  hem  de  dış ilişkilerinde en üst düzeyde temsil eder. 

Bunların görev süresi de iki yıldır. Başkan ve Birinci Başkan Yardımcısı Genel 

Kurulca  seçilmektedir. 

 
Komisyonlar, her dört yıllık çalışma dönemi başında Genel Kurulca 

oluşturulmakta, yetkileri Yürütme Kurulunca teklif edilerek Genel Kurulca 

onaylanmaktadır.  Her  Komisyon’un  bir  Başkanı,  bir  Birinci  Başkan Yardımcısı 

ve  sayısı  ikiyi  geçmemek  üzere  Başkan Yardımcıları  bulunmaktadır. Bunların 

tümü  Komisyon’un   Yürütme  Kurulunu  oluştururlar. 

                                                
26 Esen,a.g.m. S.102-103. 
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Bölgeler  Komitesi’nde  aynı  zamanda  siyasi  parti  grupları  da yer 

almaktadır.  Hem  asıl  hem  de  yedek  üyeler  kendi  siyasal  tercihlerine  uyan  bir 

partinin  grubu  içinde  yer  alabilirler.  Bölgeler  Komitesi’nde  bir  siyasi  partinin 

grup  kurabilmesi  için  en  az  iki  ayrı  ülke  delegasyonundan  20 asıl/yedek  üyeye, 

en az üç ayrı ülkeden 18 asıl/yedek üyeye veya 4 veya daha fazla ülkeden 16 

asıl/yedek üyeye sahip olması gerekmektedir. Sonuncu durumda üyelerin en az yarısı 

asıl  üye  olmak  zorundadır. 

 
 
 
D) BÖLGELER KOMİTESİ’NİN KARAR ALMA YÖNTEMİ 
 
 
 
Bölgeler  Komitesi  belirli konularda zorunlu olarak Konsey’in ,  

Komisyon’un    veya  Parlamento’nun  talebi  üzerine  ya da  hiçbir  talep  olmadan  

kendiliğinden görüş  bildirebilir. 

 
 
Yürütme Kurulu, Komisyonlara danıştıktan sonra Komisyonların yıllık 

çalışma programını hazırlar. Bu programda, Komisyonların görüş taslaklarını 

sunması için belli süreler ön görülmektedir. Konsey,  Komisyon  ya da 

Parlamento’dan görüş talebi gelmesi ve bunun yıllık programda yer almaması 

durumunda Yönetim  Kurulu  görüş  taslağını  hazırlayacak  Komisyonu  ve  hazırlık 

için gerekli süreyi belirler. Acil durumlarda Yönetim  Kurulu, görüş  taslaklarını 

hazırlaması için bir  raportör atayabilir. Yeterli süre bulunmaması halinde atamayı 

Başkan  yapar  ve  bir  sonraki   toplantıda   Genel   Kurula   bilgi  verir.  
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E) BÖLGELER  KOMİTESİ’NİN  YETKİLERİ 

 

Bölgeler Komitesi, sınırlı sayıdaki konu için Avrupa Birliği’nin zorunlu 

danışma organı niteliğindedir. Aşağıda yer alan konulardan ilk beşi Maastricht 

Antlaşması’yla öngörülmüşken, sonraki beş konu Amsterdam  Antlaşması’yla  

Komite’ye  zorunlu  olarak  danışılacak  konulara  ilave  edilmiştir; eğitim  (eğitimde 

Avrupa boyutunun geliştirilmesi),kültür, kamu sağlığı,  trans-Avrupa  ağları (ulaşım, 

telekomünikasyon  ve  enerjide  Avrupa uyumu) ekonomik ve sosyal uyum,  ulaşım,  

istihdam,  sosyal  politika,   mesleki eğitim,   çevre. 

 
 
Yukarıdaki  zorunlu  alanların  dışında  Konsey ,  Komisyon  ya da 

Parlamento Bölgeler Komitesi’nden görüş isteyebilir. Konsey  ya da Komisyon’un 

Ekonomik  ve  Sosyal  Komite’den  görüş  istemesi  durumunda   Bölgeler  Komitesi 

de bilgilendirilir.  Bölgeler  Komitesi, Ekonomik  ve  Sosyal Komite’den görüş 

istenen  konunun “spesifik  bölgesel  çıkarları”  ilgilendirmesi  durumunda  konu  ile 

ilgili görüşünü  açıklayabilir. Bölgeler  Komitesi’nin  1994  tarihli  eski  iç  

tüzüğünün 11.maddesi “Spesifik bölgesel ya da yerel çıkarlardan” söz ederken yeni 

tüzük yalnızca “spesifik  bölgesel  çıkarları” veri almaktadır.27 Bu durum  Avrupa  

Birliği içinde var olan Birlik, üye ülkeler ve bölgeler şeklindeki üçlü bir 

yapılanmanın  varlığının  ve  Birlikteki  yerel  yönetim  körlüğünün somut  bir  

göstergesi niteliğindedir. 

 
 

                                                
27 Esen,a.g.m.S.117. 
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İspanya, İtalya ve Almanya gibi üye ülkelerde Eyaletlerin  ve  Bölgelerin, 

Bölgeler  Komitesi’nin  zorunlu  olarak  görüş  bildireceği  konular dışında  tarım, 

sanayi ve teknoloji  gibi  alanlarda  kullandıkları  yetkiler  bulunmaktadır. Bu gibi 

alanlarla ilgili olarak Birlik içinde hukuki düzenlemeler yapılırken, Bölgeler 

Komitesi'nin  kendiliğinden  görüş  bildirebilmesi, söz  konusu  bölge  yönetimlerinin 

çıkar  ve  taleplerinin  ortaya  konması  açısından  önem  taşımaktadır. 

 
 
Bölgeler Komitesi, kendisine danışılması zorunlu olan konularda bile; 

görüşünü belirttikten sonra danışan organın, Komite’nin görüşüne bağlı olma 

zorunluluğu bulunmadığı gibi, Komite’ye görüşe uymamanın gerekçesini de 

açıklamayabilir. Bu durum, Bölgeler  Komitesi’nin  hukuki  yetkilerini  son  derece 

sınırlı  kılmaktadır.  Komite’ye  belli  konularda  Konsey,  Komisyon  ya  da 

Parlamento  kararlarını  veto  yetkisi  tanınması,  Komite’nin  Avrupa  Adalet 

Divanı’na başvuru  hakkının  bulunması;  demokratik  meşruiyet, halka  yakınlık  ve 

saydamlık ilkelerine dayanan Avrupa Birliği’nde, yerel ve bölgesel yönetimlerin 

karar alma sürecinde daha etkili olmaları imkanını tanıyacaktır. 

 

VII. AB KARAR ALMA  SÜRECİ 

 

 Avrupa  Birliği’nde  karar  alma  süreci  temel  olarak   Komisyon’u,  

Parlamento’yu  ve Konsey’i  ilgilendirmektedir. 
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 Yeni   mevzuat   önerisi  genelde  Komisyon  tarafından  hazırlanır,  fakat 

yasalar  Konsey   ve  Parlamento   tarafından   yapılmaktadır.  Bu   süreçte  Bölgeler  

Komitesi   gibi  başka   kurumlar da  yer  almaktadır. 

 

 Birliğin  karar   almasıyla  ilgili  kurallar  ve   süreçler  antlaşmalarda  

belirtilmiştir.   Birlik   hukukuyla  ilgili   her  düzenlemenin  ne   şekilde   yapılacağı  

“ yasal  dayanağında”  belirtilmektedir. 

 

 Birliğin  hukuki  düzenlemelerini  hayata  geçirmek  için   dört  ana  yöntem  

vardır; 

 .  Danışma  yöntemi 

 .  Uygun  bulma yöntemi 

 .  Ortak karar alma yöntemi 

 .  İşbirliği yöntemi  

 

 Bu yöntemler  arasındaki  en  büyük   fark  Parlamento’nun  bu  süreçte   

Konsey   ile  ilişkisidir.  Parlamento  danışma  yönteminde  sadece  görüş   

belirtirken,   ortak    karar   alma  yönteminde  karar   alma   yetkisini  Konsey  ile    

paylaşmaktadır.  Bu  dört   karar   yöntemi   aşağıda  ele  alınacaktır. 

 

A) DANIŞMA  YÖNTEMİ 

  

Bu  yöntemde, Komisyon,  tasarısını  hem  Konsey’e  hem de  Parlamento’ya  

gönderir. Konsey,  Parlamento’ya  ve  düzenleme  yapılacak  konunun  ilgisine   göre  
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Ekonomik  ve  Sosyal  Komite’ye  ve   Bölgeler   Komitesi’ne   danışır. Yasal  

dayanağın   gerektirdiği   durumlarda  danışma   zorunludur  ve karar   alma   süreci   

görüş  alınmadan  ilerleyemez. 

 

 Her  durumda  Parlamento: 

 a- Komisyonun  teklifini  onaylayabilir, 

 b- Reddedebilir, 

 c- Değişiklik  talep  edebilir. 

 

Eğer  Parlamento  değişiklik  isterse,    Komisyon  Parlamento’nun  istediği  

değişiklikleri   değerlendirir  ve  değişiklik  taleplerinden  birini  kabul   eder ise,  

Konsey’e  değiştirilmiş  bir  tasarı  sunar.  Konsey  değiştirilmiş  tasarıyı   ya   kabul  

eder  ya da  değiştirerek  benimser.  Bu  yöntemde,  diğer  bütün   yöntemlerde   

olduğu   gibi  Konsey’in  Komisyon’un   sunduğu  bir   tasarıyı  değiştirerek  kabul   

etmesi  halinde  oy birliği   ile  karar   alması gerekir.28 

  

  Danışma  yönteminin  kapsadığı   alanlar  şunlardır; 

 . Cezai  konularda  polis   ve yargı  işbirliği, 

. Antlaşmaların  revizyonu,   

.Cinsiyet, ırksal  ya da  etnik  köken,  din veya  siyasi  görüş,  engellilik, yaş  

ya da  cinsel  tercihe  dayalı  ayrımcılık, 

 . AB vatandaşlığı, 

 . Tarım,  

                                                
28 European Commission, How  the European  Union Works, Luxembourg, 2005,S.8.  
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 . Vize,  göç, sığınma  gibi kişilerin  serbest  dolaşımı  ile ilgili  konular, 

 . Taşımacılık  (belli  bölgeler  üzerinde  önemli   etkisi  olan  durumlarda)  

 . Rekabet  kuralları, 

 . Vergi  düzenlemeleri, 

 . Ekonomi  politikaları, 

 . Geliştirilmiş  işbirliği  (Örneğin,  üye  ülkelerin  bir  kısmının diğer  

ülkelerin  istemediği  durumlarda  bile  belirli   bir   konuda   birlikte  çalışmasına   

izin   veren   düzenlemeler). 

 
 

 Vergilendirme  gibi   bazı  alanlarda Konsey kararları oy birliği ile alınmak 

zorundadır. 

 

B) UYGUN  BULMA  YÖNTEMİ 

 

Bu     yöntem,   bazı   önemli   konularda,   Konsey’in    karar  vermeden  

önce Parlamento’nun  onayını  almak  zorunda  olduğu  anlamına  gelmektedir.  Bu  

yöntem,   Parlamento’nun  tasarıda  değişiklik  isteme  olanağının  olmaması  dışında   

danışma  yönteminde  olduğu  gibi  işlemektedir.  Parlamento  tasarıyı  ya  kabul  

etmeli  ya da  reddetmelidir.  Kabul  edilmesi,  mutlak  çoğunlukla  karar  alınmasını  

gerektirmektedir.29 

 Bu  yöntemin  kapsadığı   alanlar  şunlardır; 

. Avrupa  Merkez  Bankası’nın  belirli görevleri ve Banka’nın   statüsünde  

değişiklik yapılması,    

  .Avrupa  Parlamentosu  seçim  prosedürleri, 

                                                
29 European Commission,2005,a.g.e.S.8. 
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 . Bazı  uluslararası  antlaşmalar, 

 . Yeni  üye  ülkelerin  kabulü. 

 

C) ORTAK   KARAR   ALMA YÖNTEMİ 

 

Bu yöntemde, Parlamento  ve  Konsey  karar  alma  yetkisini  paylaşmaktadır.   

Komisyon  yasa  tasarısını  iki  kuruma da gönderir. Bu  iki  kurum  tasarıyı  iki  kez 

okur  ve  tartışırlar.  Eğer  tasarı  üzerinde  uzlaşmaya  varılmazsa,  tasarı  Parlamento 

ve  Konsey’den  eşit  sayıda  temsilciden  oluşan  Uzlaşma   Komitesi’ne  gönderilir.   

Bu Komite’nin   toplantılarına  Komisyon  temsilcileri  de  katılır  ve  tartışmalara  

katkıda  bulunurlar.  Komite  teklif   üzerinde   anlaştığında   metin  yasa   olarak  

kabul  edilmek   üzere  üçüncü  bir  okuma  için   Konsey  ve  Parlamento’ya  gider. 

 

  Bu yöntem  kapsamındaki  alanlar  şunlardır;  

 . Ulus  bazlı  ayrımcılık  yapmama  ilkesi, 

 . Dolaşım ve  ikamet  hakkı, 

 . İşçilerin  serbest  dolaşımı, 

 . Göçmen  işçiler  için  sosyal  güvence, 

 . Kuruluş  hakları,  

 . Taşımacılık, 

 . İç Pazar, 

 . İstihdam, 

 . Gümrüklerde  işbirliği, 

 . Sosyal  dışlanmayla  mücadele, 
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 . Fırsat ve  muamele eşitliği, 

 .  Avrupa  Sosyal Fonuna  ilişkin  kararların  uygulanması, 

 . Eğitim, 

 . Mesleki  eğitim, 

. Kültür, 

.Sağlık, 

 . Tüketicinin korunması, 

 . Trans-  Avrupa ağları, 

 . Avrupa  Bölgesel  Kalkınma  Fonuna ilişkin  kararların  uygulanması, 

 . Araştırma, 

 . Çevre, 

 . Şeffaflık, 

 . Dolandırıcılıkla  mücadele, 

 .İstatistik, 

 . Veri  Koruma  Danışma  Kurulu  oluşturulması. 
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                    Ortak..karar..alma.yönteminin.şematik.açıklaması;30 

 

________________________________ 

30 
European Commission, a.g.e. 2005,S.9. 

 

1.Ek. Sos. Kom. 
Görüşü 
Böl. Kom. Görüşü 

1.Komisyon Tasarısı 

3. Komisyonun 
değiştirilmiş tasarısı 

2.Parlamentonun Birinci Okuması 

4.Konseyin Birinci Okuması 

5.Konsey 
Parlamentonun bütün 
değişikliklerini kabul 
eder.  

7.Parlamento tasarıyı 
değiştirmeden onaylar.  

9.Konseyin ortak 
pozisyonu 

10.Komisyonun ortak 
pozisyonu tartışması 

6.Konsey işlemi 
değiştirilmiş şekliyle 
benimseyebilir. 

8.Konsey işlemi 
benimseyebilir. 

11. Parlamentonun ikinci okuması 

12.Parlamento ortak 
pozisyonu onaylar ya da 
yorum yapmaz bütün 
değişikliklerini kabul 
eder.  

14.Parlamento ortak 
pozisyonu reddeder. 

16.Parlamento ortak 
pozisyonda değişiklik 
önerir. 

17.Komisyonun 
Parlamento 
değişiklikleri 
hakkında görüşü 

13. İşlem kabul görmüş 
sayılır. 

15.İşlem kabul 
edilmemiş sayılır. 

18. Konsey tarafından ikinci okuma 

19. Konsey değiştirilmiş ortak pozisyonu onaylar. 
(i) Komisyon olumlu  (ii) Komisyon 
olumsuz 
görüş bildirirse nitelikli görüş bildirirse  
çoğunluk    oybirliği 

21. Konsey ortak pozisyondaki 
değişiklikleri onaylamaz 

20.İşlem değiştirilmiş 
şekliyle kabul edildi. 

22.Uzlaşma komitesi oluşturulur. 

23. Uzlaşma Prosedürü 

24. Uzlaşma komitesi ortak bir metinde uzlaşır. 29. Uzlaşma komitesi ortak bir 
metinde anlaşamaz. 

30.İşlem kabul edilmedi. 

25.Parlamento ve Konsey ortak 
metindeki gibi işlemi onaylar.  

27. Parlamento ve Konsey 
ortak metni onaylamadı. 

26.İşlem kabul edildi. 28.İşlem kabul edilmedi. 
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Ç)    İŞBİRLİĞİ  YÖNTEMİ 

 

 İşbirliği  yöntemi,  Parlamento’nun  yetkilerini  danışma  yönteminde 

öngörülenden  daha  ileri  götürmek  için  oluşturulmuştur.  Bu yöntemde,  

Parlamento ortak  pozisyon  için  Konsey tasarısında  değişiklikler  yapabilir.  Fakat  

ortak  karar alma yönteminin  aksine, nihai  karar  Konsey’ce   tek  başına  

alınmaktadır. 

 

 Bu   yöntemin uygulandığı  alanlar; 

 . Çok  taraflı  gözetim  (polis)  yönetim kuralları, 

 . Finansal   kurumlara  ayrıcalıklı  giriş  yasağı, 

 . Madeni  paraların  uyumlaştırılması  için  alınacak  önlemler. 

 

 Amsterdam Antlaşması’nın  yürürlüğe  girmesiyle,  daha  önceden  bu 

yönteme  konu  olan  yukarıdaki  uygulama alanları  dışında  kalan diğer  işbirliği  

yöntemi  konuları ortak  karar  alma yöntemi   içine   alınmıştır. 
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İKİNCİ  BÖLÜM 

 

BİRLİK  HUKUKUNUN  GENEL  GÖRÜNÜMÜ 

 

 Avrupa  Birliği  hukuku,  üye  devletlerin  iç  hukuk  sistemlerinin  ne  içinde 

ne  de dışındadır. Birlik  hukuku  bu  ülkelerin  ulusal  hukuklarının  ayrılmaz  bir 

parçasını  oluşturur. Bu durum, Birlik   hukukunun   kendine   özgü   yapısı nedeniyle    

üye   ülkelerin ulusal  hukuk  düzenleri üzerinde  doğrudan etkili olabilmesinden  

kaynaklanmaktadır. 

 

 Avrupa  Adalet  Divanı  tarafından  geliştirilen  üç  hukuksal kavram 

(doğrudan  uygulama,  doğrudan  etki  ve  Birlik  hukukunun üstünlüğü) Birliğin  

özerkliğini  güçlendirmiştir.3031 

 

Birliğin  hukuk   sistemindeki   gelişimin  büyük  çoğunluğu,  Birliği  kuran  

devletlerin  yaptıkları  antlaşmalardan  ya da  entegre  bir  hukuk sistemi yaratmak  

için oluşturulan ayrıntılı  planlardan değil,  Avrupa  Adalet  Divanı’nın Birlik  içinde   

sahip   olduğu   etkiden   ve   uygulamadaki   yorumlarından  kaynaklanmaktadır.  

Divan, örnek davalarda getirdiği yorum ve uygulamalarla, politik  ve  coğrafi  olarak  

birbirinden  farklı  halklardan  ve geleneksel olarak egemen devletlerden oluşan bir 

örgütte  ortak amaçların yerleştirilmesi için Birlik  hukukunun  temel  niteliklerini  ve  

gücünü  destekleyici  katkılarda  bulunmuştur.32 Aşağıda  Birlik  hukukunun  üç  

                                                
 
31 Alina  Kaczorowska, EU Law Today, Old Barley Press, London,1998,S.267. 
32 Paul Craig , Grainne de Burca, Eu Law,Oxford University Press, Oxford,1998, S.163. 
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temel  özelliği  olan  doğrudan  uygulama,  doğrudan etki  ve Birlik  hukukunun   

üstünlüğü  incelenecektir. 

 

I- DOĞRUDAN  UYGULAMA 

 

Amministrazione  delle  Finanze dello stato v. Simmenthal davasında33 

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı  doğrudan  uygulamayı   aşağıdaki   şekilde  

tanımlamıştır; 

 

 “Doğrudan uygulama, Topluluk hukuku kurallarının yürürlüğe giriş 

tarihlerinden itibaren ve yürürlükte kaldıkları sürece, bütün üye devletlerde tam  

olarak  ve  tekdüze   bir  biçimde  uygulanmasıdır.” 

 

Avrupa Adalet Divanı , doğrudan  uygulamaya  ilişkin  daha  açıklayıcı  bir 

yorumu34Firma Molkerei davasında34 yapmıştır. Mahkemeye göre, Topluluk hukuku 

hükümleri herhangi  bir  transformasyon işlemine gerek olmaksızın üye ülkelerin 

ulusal düzenini  etkiler.  Dahası,  doğrudan  uygulama  Topluluk  hukuku  kaynağının  

türüne de  bağlıdır. Bazı kaynaklar için doğrudan uygulama şartsız iken, bazıları için  

şarta  bağlı  ve  sınırlandırılmıştır.35  

 

A) Antlaşmaların  Bağlayıcılığı  Açısından   Monist  ve  Düalist  Sistemler 

Doğrudan uygulama için uluslararası hukuk, antlaşmaların ulusal mahkemeler  

tarafından uygulanması için  iç hukuka  nasıl aktarılacağına ilişkin düzenlemeler  

                                                
33 Europan Court Reports,1978, S. 629. 
34 Europan Court Reports, 1968,S.211. 
35 Kaczorowska, a.g.e. S.267. 



 39 

getirmektedir. Bu konu, her devletin ulusal ve uluslararası hukuku ne şekilde 

düzenlediğine  bırakılmıştır. Bu  bağlamda  monist ve düalist  olarak  adlandırılan  iki 

teori  vardır.36  

 

Düalist  teoriye göre uluslararası  hukuk  ve  ulusal  hukuk  bağımsız  ve  ayrı 

sistemlerdir. Usulüne uygun olarak imzalanmış bir uluslararası  antlaşma  yalnızca  

imzacı devletleri  bağlar  ve  hukuksal  etkisini  uluslararası  düzeyde  gösterir.  

Ulusal  mahkemeler  tarafından  uygulanabilmesi  için  ulusal hukukun  bir  parçası 

haline getirilmelidir. Uluslararası  hukukun  iç  hukuk  tarafından  kabulü  düalist  

sistemin en önemli yönünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte, uluslararası  bir  

düzenleme iç hukuka  transforme edildiği zaman  uluslararası değil  ulusal  bir 

düzenleme   olarak  uygulanmaktadır. 

 

Monist sistemde  ise  uluslararası  hukuk  kendiliğinden imzacı devletin 

ulusal hukukunun bir parçasını oluşturmaktadır. Uluslararası hukuk doğrudan  

uygulanabilir. Bunun için antlaşmanın onaylanması yeterlidir. Uluslararası 

düzenleme, bir iç hukuk normu olarak değil uluslararası hukuk normu olarak 

uygulanacaktır. 

 

Birlik hukuku özelliği nedeniyle monist sisteme öncelik vermek 

durumundadır. Bu durum  Birliğin  doğası  gereği  ortaya  çıkmaktadır.  Yalnızca  

monist sistem Avrupa entegrasyonu  fikriyle uyuşabilir.  Aksine bir tutum kabul 

                                                
36 Kaczorowska, a.g.e. 1998, S.268. 
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edildiği  takdirde , Birlik hukukunun  bir örnekliliğinin sağlanması  ve Birlik 

amaçlarının gerçekleştirilmesi mümkün olmayacaktır. 

 

Avrupa Adalet Divanı 1964 yılında Costa V. ANEL davasında37 kurucu 

antlaşmaların hiçbirinde doğrudan uygulamaya  ilişkin bir hüküm bulunmamasına 

rağmen aşağıdaki yorumu yapmıştır; “sıradan uluslararası antlaşmaların aksine 

Topluluk antlaşmaları,  yürürlüğe  girmeleriyle, üye ülkelerin  hukuk  sistemlerinin  

ayrılmaz bir  parçası  haline gelen ve  üye ülkelerin mahkemelerini uygulamakta 

yükümlü kılan  kendine  ait  bir  hukuk  düzeni  yaratmıştır” 

 

Birlik hukuku birincil ve ikincil olmak üzere iki grupta 

değerlendirilmektedir.38  

 

 Birincil  Birlik  hukuku,  üye  devletler arasında  imzalanan  antlaşmalardan 

oluşmaktadır. İkincil Birlik hukuku ise, topluluk organları tarafından oluşturulan 

hukuktur. 

 

 B) Kurucu   Antlaşmaların  Doğrudan  Uygulanması 

 

Üç kurucu antlaşmayı imzalayan devletler bu antlaşmaları ulusal anayasal 

prosedürlerine uygun olarak onayladılar. Düalist  yaklaşımın sonuçlarını nötralize 

etmek için Avrupa  Adalet Divanı, San Michele  davasında39 verdiği  kararla,  üye 

                                                
37 European Court Reports, 1964, S.585. 
38 Ayşe Füsun Arsava, Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda 
Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Ankara, 1985, S.24. 
39 European Court Reports, 1965. S.1967. 
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ülkelerin Topluluğun kurucu  antlaşmalarını  iç  hukuklarının bir parçası haline 

getirmek için ulusal  mevzuatlarından  kaynaklanan şartları tanımayı  reddetti  ve  

bunların bağlayıcı olup, ulusal yargıçlar  tarafından ulusal hukuk  olarak  değil  

Topluluk hukuku  olarak  uygulamaları  gerektiğine   karar   verdi.  

 

Birliğe  daha  sonra  katılan  devletler  katılım  antlaşmalarında  Birlik 

hukukunun  doğrudan  uygulama,  doğrudan  etki  ve  üstünlüğü  ilkelerini  kabul 

ettiler. 

 

C) Tüzüklerin  Doğrudan  Uygulanması 

 

Tüzüklerin  doğrudan uygulanması 1957  AT  Antlaşması’nın  189. 

maddesinde açıkça  tanınmıştır. Variola davasında40  Avrupa Adalet Divanı  

Tüzüklerle  ilgili olarak aşağıdaki  hükmü  vermiştir. “Antlaşmadan  doğan 

yükümlülüklerin gereği  olarak  üye  ülkeler, Tüzükler  ve  Topluluğun  diğer 

düzenleyici  işlemlerinin  özünde  varolan doğrudan  uygulamayı   engellememe   

yükümlülüğü   altındadır.” 

 

Sonuç olarak, Tüzüklerin ulusal hukuka transfer edilmesi ya da başka 

uygulama araçlarıyla iç hukuk parçası haline getirilmesi, bunların doğrudan 

uygulanmasını engelleme olarak düşünülmekte ve bu tür düzenlemeler  Birlik  

hukukunda  yasaklanmaktadır. 

 

                                                
40 European Court Reports, 1973,S.981.  
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Ç) Direktifler  ve Kararlar 

   

Roma  Antlaşması’nda  ve Avrupa  Kömür  ve Çelik Topluluğu  

Antlaşmaları’nda Direktiflere  yer  verilmiştir.  Avrupa  Topluluğu  Antlaşması’nın  

189.  maddesiyle üye ülkeler,  Avrupa   Topluluğu  Direktiflerinde  öngörülen 

amaçları gerçekleştirmek yükümlülüğü  altına girmişlerdir.  Bu  amaçları  

gerçekleştirirken  üye  ülkeler  şekil ve yöntem bakımından   serbest   

bırakılmışlardır. 

 

II- DOĞRUDAN  ETKİ   

 

Avrupa Adalet Divanı, Van Gend en Loos  davasında41  Birlik  hukukunun 

gelişimi açısından  en  önemli kararlarından  birini  verdi. Mahkemeye göre “ 

Topluluk hukuku,  doğrudan  etkilidir  ve  Topluluk vatandaşlarına ulusal 

mahkemeler önünde  öne  sürebilecekleri  haklar  vermekte   ve   yükümlülükler   

doğurmaktadır.” 

 

Birlik  hukukunun  doğrudan  etkisi  yatay  ya da  dikey  biçimde olur.  Dikey 

etkide, bireyler  haklarını  devletlere  karşı  öne  sürerken,  yatay  etkide  başka 

bireylere  ya da tüzel  kişilere  karşı  öne  sürmektedir. 

 

Birlik  hukukunun  doğrudan  etkisi   bazı  kıstaslara   bağlanmıştır.42Buna  

göre  uygulanacak  Birlik  kuralı;   

                                                
41 European Court Reports, 1963, S.1 
42 Peter J. Groves, European Community Law,London, 1995,S.76. 
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- şarta  bağlanmamış, 

- yeterince  kesin  ve  açık  olmalıdır. 

 

Doğrudan etki yalnızca antlaşmalar açısından söz konusu olmayıp aynı 

zamanda Tüzükler, Direktifler ve Kararlar da doğrudan etki ilkesine konu 

olabilmektedir. 

 

III- BİRLİK  HUKUKUNUN  ÜSTÜNLÜĞÜ    

 

Birlik  hukukunun  doğrudan  doğruya  uygulanması  sonucunda, bir  yanda  

Birlik   hukuku,   diğer   yanda   üye  devlet  hukuku  olmak  üzere  farklı  iki  hukuk  

düzeni  geçerlilik  iddiasıyla  üye  devletlerde  karşı   karşıya  gelebilmektedir.  Bu  

iki  hukuk  düzenin  hükümleri   çatıştığında,  konuya   devletler  hukukunun  düalist  

yaklaşımıyla  çözüm  bulunduğunda  antlaşmaların  yasayla  iç  hukuka  taşınması  

söz konusu  olacaktır.  Bir  üye  devletin  daha  sonra  karşıt  içerikli  bir  yasa  

çıkarması  durumunda,  devletler  hukukunun  ihlaline  rağmen “ Lex Posterior”43  

ilkesi  gereği  daha  sonra  kabul  edilmiş  olan  yasa   o  devlette  üstün  kabul  edilir  

ve  ulusal  mahkeme  bu  yasayı  uygular. 

 

Bu görüşleri Birlik hukuku ile üye devlet hukuku arasındaki ilişkiye 

uygulamak söz konusu olduğu takdirde, hukuk yoluyla bütünleşmeden çok  

bölünmeden söz etmek  mümkün olacaktır. Bu durumda  Birlik   hukukunun üye 

devletlerin tümünde aynı şekilde geçerliliğini ve doğrudan doğruya 

                                                
43 Lex Posterior derogat priori ( sonraki kanun öncekini yürürlükten kaldırır). 
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uygulanabilirliğini, üye devletlerde  daha  sonradan çıkarılacak karşıt içerikli 

yasalarla  ortadan  kaldırmak  mümkün  olacak, ulusüstü  bir örgütlenme olarak  

AB’nin  işlerliği  sağlanamayacaktır.44  

 

Bununla  birlikte  AT’ nin  kurucu antlaşmalarının  hiçbiri Topluluk 

hukukunun  üye  devletler  ulusal   hukuklarına  üstünlüğünü  doğrudan  öngören  bir 

hükme  sahip  değildir.45  Kurucu   antlaşmaların   bu  sessizliği   karşısında   Avrupa  

Adalet Divanı,  Costa  V. ANEL davasında46  verdiği  kararla  konuyu  çözüme  

bağlamıştır. Mahkemeye  göre ; “bağımsız  bir  hukuk  kaynağı  olarak  antlaşmaların  

öngördüğü sistem, kendine  özgü ve orijinal doğası  nedeniyle, iç hukuksal 

düzenlemelerle çiğnenemez.  Aksi  takdirde,  Topluluğun  hukuksal  temeli  tartışmalı  

hale gelecek ve  Topluluk   hukuku   kendine  özgü  karakterinden   mahrum  

kalacaktır.” 

 

IV-  BİRLİK   HUKUKUNUN   KAYNAKLARI 

 

AB hukukunun kaynakları; doktrinde kullanılan bir anlatımla (1) Birincil 

Topluluk  hukuku  olarak  adlandırılan   kurucu   antlaşmalar,  (2)  İkincil Topluluk  

hukuku olarak  adlandırılan  Birliğin hukuki  tasarrufları, (3) Avrupa   Adalet  Divanı 

tarafından  tanınan  hukukun  genel  ilkeleri, (4)  Avrupa  Adalet Divanı’ nın  

                                                
44 Dieter H. Scheuing, Hukuk Topluluğu Olarak Avrupa Topluluk Hukukunun  Özellikleri ve 
Avrupa Topluluğunun Kurumsal yapısı, Avrupa Topluluğu Hukukunun Durumu ve Perspektifleri 
Sempozyumu, Bilge Özkan,Fırat Özkan, (e.d.)Ankara,1991,S.3. 
45 Hüseyin Pazarcı, Topluluk Hukukunun Üye Devletler Hukukları ile İlişkisi , AT Hukuku 
Sempozyumu, Danıştay yayını, Ankara, 1990, S.90. 
46 European Court Reports, 1964, S.585. 
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kararları,  (5) Gelenekler (Teamüller) ,(6) Üye  olmayan  ülkelerle  yapılan  

uluslararası   antlaşmalar   ve  (7)  Doktrindir.47 

 

A) BİRİNCİL  BİRLİK  HUKUKU 

 

Birincil  hukuk denilince; Avrupa  Topluluklarını ve Birliğini kuran 

Antlaşmalar,  Planlar,  Ekler,  Protokoller,  Mektuplarla   bunları  değiştiren  veya 

bunlara  ekleme  yapan  Antlaşmalar  anlaşılmaktadır.  Bunlara  kurucu  antlaşmalar  

da  denilmektedir. 

 

Birincil  hukuku  şöyle  sıralayabiliriz: 

 

- 18   Nisan 1951 tarihli  Avrupa  Kömür  ve  Çelik  Topluluğu Antlaşması 

ve buna bağlı olarak Paris Antlaşması ve diğer ilgili Antlaşmalar ile 

Schuman  Planı, 

 

- 25  Mart 1957  tarihli  Avrupa  Ekonomik  Topluluğunu  Kuran Antlaşma 

(Bu antlaşma Roma Antlaşması  veya  AET Antlaşması  ya da Ortak  

Pazar  Antlaşması  diye  de  anılmaktadır. 

 

- 25  Mart  1957 tarihli  Avrupa  Atom  Enerjisi(EURATOM)  Antlaşması,  

 

                                                
47 Gülören  Tekinalp, Ünal Tekinalp, AB Hukuku, İstanbul, 1997, S.52. 
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- 25 Mart 1957 tarihli Avrupa Toplulukları İçin Müşterek Organlar 

Hakkında  Antlaşma, 

 

- 8 Nisan 1965 tarihli Avrupa Toplulukları İçin Müşterek Konsey ve 

Komisyon  Kurulmasına  İlişkin  Antlaşma  (Birleşme Antlaşması), 

 

- 8 Nisan 1965 tarihli Avrupa Toplulukları İçin İmtiyazlar ve Bağışıklıklara 

İlişkin Protokol, 

 

- 17 Nisan 1957 tarihli Avrupa Ekonomik Topluluğu Mahkemesi’nin 

Tüzüğüne İlişkin Protokol, 

 

- 22  Ocak  1972 tarihli Danimarka, Birleşik Krallık ile Kuzey İrlanda’nın,  

28 Mayıs  1979 tarihli Yunanistan ‘ın  ve  12 Haziran 1985 tarihli Portekiz 

ve İspanya’nın  AET’ye ve EURATOM’ a Katılmalarına  İlişkin  

Antlaşmalar, 

 

- 22  Nisan 1970  tarihli  Avrupa  Topluluklarının   Kurulması ve  Birleşme 

Antlaşması ile ilgili Bütçeye ait Bazı Hükümlerin Değiştirilmesi 

Hakkında  Antlaşma, 

 

- 28  Şubat  1981  tarihli  Avrupa  Tek Senedi, 
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- 7  Şubat  1992 tarihli Avrupa Birliği Antlaşması (Maastricht  Antlaşması) 

ve  Sosyal  Şart, 

 

- 2 Ekim  1997 tarihli Amsterdam  Antlaşması, 

 

- 25  Haziran  1999 İsveç, Avusturya ve Finlandiya’nın AB’ ye Girmelerine  

İlişkin  Katılım  Antlaşmaları, 

 

- 26  Şubat  2001  tarihli  Nice  Antlaşması, 

 

- 16  Nisan  2003 tarihli Güney  Kıbrıs  Rum Yönetimi, Çek Cumhuriyeti, 

Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Malta, Polonya, Slovakya ve 

Slovenya’ nın  Birliğe  Katılım  Antlaşmaları, 

- 25 Nisan 2005 tarihli Bulgaristan ve Romanya’nın Birliğe Katılım 

Antlaşmaları, 

 

Kurucu  antlaşmalarda  ifade edilmemesine  rağmen  Avrupa  Adalet  Divanı, 

Topluluğun kurucu  antlaşmalarını,  Topluluğun  Anayasal  Belgesi (“Constitutonal 

Charter”) olarak  tanımlamıştır.48 Bununla  birlikte, Birliğin  bir  Anayasaya  sahip  

olduğundan daha  çok  Anayasal  ilkelere  sahip  olduğunu  ifade  etmek,  Anayasal  

sürecin henüz  tamamlanmadığını  göz  önünde  bulundurursak  daha doğru  bir  

yaklaşım olur.49 

                                                
48 Parti Ecologicte ‘Les verts’ V. European Parliament davası, European Court Reports,1996,S.1365 
49 Jo Shaw, Law of the European Union, London.1996,S.64. 
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 Kurucu antlaşmalara ekli Protokol ve Sözleşmeler için 1969 tarihli 

“Antlaşmalar  Hukukuna  Dair  Viyana   Sözleşmesinin  2. Maddesi  ve  1957  AET  

Antlaşması’nın  239. Maddesi “ antlaşmaya  ekli  Protokoller  antlaşmanın  ayrılmaz   

bir   parçasını  oluşturur”   hükmünü   içermektedir. 

 

B) İKİNCİL  BİRLİK  HUKUKU 

 

AET Antlaşması’nın 189. maddesi,   Topluluğun ikincil  hukukunun 

yaratılması  için temel teşkil eden aşağıdaki hükümleri içermektedir; “ Bu 

antlaşmanın hükümlerine uygun olarak ve verilen görevlerin yerine getirilmesi 

amacıyla  Konseyle  birlikte  hareket  eden  Parlamento  ve  Konsey  ile  birlikte  

çalışan  Komisyon  Tüzükler  ve  Direktifler  çıkaracak,  Kararlar alacak, 

Tavsiyelerde  bulunacak ve Görüşler  bildirecektir. Tüzükler  genel  bir  uygulamaya 

sahip  olarak  tüm  yönleriyle  bağlayıcı  olacak  ve  bütün  üye  devletlerde  

doğrudan   uygulanacaktır. 

 

Direktifler, öngörülen  amaçların   gerçekleştirilmesi  açısından  muhatap 

aldığı  üye  devletleri  bağlayıcı  olacak  fakat  ilgili  ulusal  otoriteler  yöntem  

bakımından serbest olacaktır. Kararlar muhatap aldığı kişiler açısından tüm 

yönleriyle bağlayıcı olacaktır. Tavsiye ve Görüşler bağlayıcı güce sahip 

olmayacaktır.” Görüldüğü üzere 189. maddeye göre  sayılan  her bir ikincil Topluluk  

hukuku  tasarrufu  şekil, içerik,  muhatap  ve  etki  bakımından  birbirinden farklı 

olup üç önemli özelliği vardır. 50  

                                                
50 Ayşe Füsun Arsava, Ankara Üniversitesi ,S.B.F.yayınlanmamış Ders Notları,Ankara 1996. 
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1- Oluşturulmasında  ulusal  hukuktan  bağımsızdır. 

2- Değişikliğe  uğratılması  açısından  ulusal  hukuktan  bağımsızdır. 

   3-  Ortadan  kaldırılması  bakımından  ulusal  hukuktan  bağımsızdır.  

 

1- TÜZÜKLER 

 

Tüzükler  bütün   üye  devletlerde  bağlayıcıdır  ve  doğrudan  uygulanacaktır. 

 

Tüzükler  Resmi  Gazetede  yayınlanmakta  ve  özel  düzenlemede  öngörülen  

tarihte,  özel  bir  tarih  belirtilmemiş  ise  Resmi  Gazetenin  yayınını  izleyen  20. 

günde  yürürlüğe  girmektedir. AET  Antlaşması’nın  191. maddesi gereği, sürecin 

tamamlanması Avrupa Parlamentosu ve Konsey Başkanları tarafından  

imzalanmasıyla  gerçekleşmektedir. 

 

Antlaşma  pek  çok  durum  için  Tüzük,  Direktif  ya  da  Karar  ihdası  için 

yetkili  organlara   seçenek  hakkı   tanırken   nadiren de  yasama faaliyetinin 

“Tüzük” biçiminde   olmasını  öngörmüştür.51  

 

189. madde Tüzüklerin doğrudan uygulanır nitelikte olduğunu ifade 

etmektedir. Bu   bireylere  ulusal  mahkemeler  önünde  kendi  haklarını  korumak   

için  Tüzükleri  öne  sürme  hakkını  vermektedir.  Üye  ülkeler  Tüzüklerin  iç  

hukuka  ithali  için  herhangi  bir  transformasyon  işlemi  yapamamaktadırlar.52  

                                                
51 Craig, de Burca, a.g.e. S.106. 
52 Commission V. İtaly davası, European Court Reports, 1973, S.101. 
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Tüzüklerin  soyut  özellikte  olması  onların kanun karakterine sahip 

olduğunu  kanıtlamaktadır. 

 

Tüzükler,  sayısı  belirsiz  hukuk  nesnesi için ihdas edilip her üye devlette 

bütünüyle  geçerlilik  kazanır. Ulusal  hukuk düzeni  karşısında  Tüzükler  özerk  ve 

rakip  bir hukuk kaynağı teşkil etmektedir. Üye devletler Tüzüklerin 

uygulanmasından kaçınamazlar  ve  Anayasaya  uygunluk  denetimi  yapamazlar.  

İkincil  Birlik  hukukunun bir parçası olan  Tüzüklerin bu özellikleri ile geçerlilik 

kazanması,  üye devletlerin Birlik hukukuna ulusal hukuklarına nazaran öncelik 

vermeleriyle  mümkündür.53  

 

   2-  DİREKTİFLER 

 

Direktifler  yöneldikleri  amaç  açısından  bağlayıcıdır. Avrupa  Kömür ve 

Çelik  Topluluğu  Antlaşması’ndaki  karşılığı Tavsiye (Recommandations)  

şeklindedir. AET ve  EURATOM  Antlaşması’ndaki  Direktifle  AKÇT’nin 

“Tavsiyesi” arasındaki  temel  fark  birincisinin muhatabı yalnızca  devletler olurken, 

ikincisi daha  alt  düzeyleri  de  muhatap  olarak  alabilmektedir.54  

 

Direktifler  ulusal  yasaları  ya da  idari  düzenleyici  işlemleri  tek düze 

kılmak  için  ihdas  edilmektedir. Tüzüklerin  aksine Birlikle ulusal devletler arasında 

işbirliğini  gerekli  kılmakta,  öngördüğü  amaçlara  ulaşılması  açısından  bağlayıcı  

                                                
53 Ayşe Füsun Arsava, Avrupa Toplulukları Hukuku ve Bu Hukukun Ulusal Alanda 
Uygulanmasından Doğan Sorunlar, Ankara, 1985,S.31.  
54 Kaczorowska, a.g.e. S.248. 
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olmakla  birlikte  usul ve şekil açısından üye devletlere yetki  tanımaktadır. 

Direktifler çerçevesinde üye devletler, ulusal hukuk düzenlerini Birlik hukuk 

düzenine uydurmakla yükümlü kılınır. Burada ulusal organların rolü, Birlik 

tasarruflarının  uygulanmasından   ibarettir. Direktifler,  Topluluk   Organlarının  bir 

ya  da  daha   çok  devleti  muhatap  alarak   ihdas  ettiği  tasarruflardır. Birlik hukuku 

ilgili üye devleti veya  devletleri, Direktiflerin içeriğini ve amacını değiştirmeksizin  

ulusal hukuka aktarmakla yükümlü kılmaktadır. Bu nedenle  üye  devletlerin  

Direktiflerin  ulusal  alanda  geçerliliğine  ilişkin  olarak yaptığı  katkı  yalnızca şekli 

bir anlama sahiptir. Aktarma işlemiyle Direktifler  şekli  bakımdan  ulusal  bir norm  

niteliği  kazanır. Ancak, tasarrufun maddi  içeriği  Birlik hukuku  karakterini  korur. 

Üye  devletler,  ikincil Birlik hukukunun bir kaynağı olan Direktifleri kendi 

insiyatifleri ile yürürlükten kaldıramaz.  Birlik hukukunun önceliği  sorunu  

Direktifler  bakımından  da ortaya çıkmaktadır.55 Avrupa  Adalet Divanı  Francovich 

v. İtalian State davasında56 bir üye devletin Direktiflerin uygulanmasında  başarısız  

kalmasından  doğan  zararı  ödemekle yükümlü  olduğuna  hükmetmiştir. 

  

3- KARARLAR  

 

AT  Antlaşması’nın  249. maddesinde  ifade  edildiği  üzere  (eski 189) 

Kararlar, hitap ettikleri  kişiler açısından bütün  olarak  bağlayıcıdır. 251.  maddeye 

göre  kabul  edilen  kararlar  AB  Resmi  Gazetesi’nde  yayınlanır, içeriğinde  

                                                
55 Arsava, a.g.e .S. 31. 
56 Europan Court Reports, 1991 ( I ) S.5357. 
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belirtilen  tarihte  böyle bir tarih belirlenmemişse, yayınlanmasını takip eden 

yirminci günde  yürürlüğe girer.57  

 

Birlik, pek çok alanda “Karar” çıkartıp çıkartmamakta serbest olmakla 

birlikte, rekabet  kurallarının  çiğnenmesi  gibi  konuların “Karar” larla  

düzenlenmesi  gerekmektedir. 

 

AT  Antlaşması’nın 202. (eski 145)  maddesine  göre  Konsey,  kendi yetki 

alanı  içindeki   konularda   Komisyon’a  “Karar” alması  için  yetki  devrinde  

bulunabilir. 

 

           Kararların  bütün  olarak  bağlayıcı  olmasından kastedilen, yalnızca 

ulaşılması  gereken  belirli  bir  amaca  yönelik  olmaması,  aynı  zamanda  bu  amaca 

ulaşırken   uyulacak    yöntemleri de  düzenlemiş  olmasıdır.  Sonuç  olarak  kararlar  

çok  ayrıntılıdır.58  

 

4- TAVSİYE VE GÖRÜŞLER 

 

AT Antlaşması’nın 189. maddesi Tavsiye ve Görüşlerin bağlayıcı gücü 

olmadığını  açıkça  ifade etmektedir. Tavsiye ve Görüşler her ne kadar AB 

hukukunun  bağlayıcı  kaynaklarından değilse  de,  önemleri  gözardı  edilemez. 

Konsey ya da Komisyon  tarafından  ele  alınan  Tavsiyeler  üye  devletleri  belli  bir 

                                                
57 Craig, de Burca, a.g.e. S.106. 
58 Kaczorowska, a.g.e. S.251. 
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yönde davranış sergilemeye davet eder. Tavsiye ve Görüşler Birliğin yasama 

gücünün  olmadığı  alanlarda   benimsenmektedir.59 

 

Avrupa  Adalet Divanı, Grimaldi  davasında60  tavsiyelerin  bütün hukuksal 

etkilerden yoksun  düzenlemeler  olmadığını,  net  ve açık  olmaları  durumunda,  

ulusal yargıçların  ulusal  hukuku  yorumlarken  onları  gözönünde  bulundurmak  

zorunda olduklarını  ifade  etmiştir. Tavsiyeler, Birlik  hukukunun  hükümlerini  

tamamlayıcı bir  amaca  sahip olmaları  durumunda,  Birlik  Hukukunun  

yorumlanmasında  bir araç  olarak  kullanılabilmektedir. 

 

5- AB   ANAYASASI’NDA   İKİNCİL   BİRLİK   HUKUKU 

 

AB  Anayasası’nın 1. bölümünün  5. başlığı  Birlik  yetkilerinin  kullanılması 

adı  altında ikincil  Birlik  hukukunu  yeniden  adlandırmakta  ve  tanımlamaktadır. 

Birlik organlarının  Birlik  yetkilerini  kullanmak  için, yasal  araçlar  olarak; Avrupa 

Yasalarını, Avrupa Çerçeve Yasalarını,  Avrupa Tüzüklerini, Avrupa Kararlarını, 

Tavsiye  ve  Görüşlerini  kullanacaklarını  ifade  etmektedir.61 Bunlar  içinde  Avrupa 

Yasaları  ve  Avrupa  Çerçeve Yasaları yasama tasarrufu62 ( legislative act), Tüzükler, 

Kararlar, Tavsiye ve Görüşler ise yasama dışı tasarruflar63 ( non – legislative act) 

olarak  adlandırılmaktadır. 

 

                                                
59 Kaczorowska, a.g.e.S.253. 
60 European Court Reports,1989,S.4407. 
61 AB Anayasası Md.33. 
62 AB Anayasası Md.34. 
63 AB Anayasası Md.35. 
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Avrupa Yasaları genel uygulanılacak nitelikte  bir  yasama  tasarrufu olarak, 

bütün yönleriyle  bağlayıcı  olacak  ve  bütün  üye  ülkelerde  doğrudan  

uygulanabilir nitelikte olacaktır.64 

 

Avrupa  Çerçeve  Yasaları hitap ettikleri her üye ülkede  ulaşılmak  istenen  

amaç  yönünde  bağlayıcı  olacak,  fakat  şekil  ve  metodunu  seçmek  üye devletlere  

bırakılacaktır.65 

 

Tüzükler, AB Anayasası’nın belli hükümlerinin ya da yasama tasarrufu 

niteliğindeki Birlik hukuki tasarruflarının genel uygulanmasını sağlamak için 

oluşturulacaktır. Tüzükler  ya bütün üye devletlerde bütün yönleriyle bağlayıcı 

olacak  ve  doğrudan  uygulanabilir nitelikte  olacak ya  da  hitap  ettikleri  üye  

devletler  için ulaşılmak  istenen  amaç yönünden bağlayıcı olacaktır.66 Avrupa 

Çerçeve  Yasalarında  olduğu  gibi  Tüzüklerde de ulusal otoritelerin şekil ve 

metodunu  belirleme  yetkileri  bulunmaktadır.  

 

Tavsiye  ve  görüşler  ise  bağlayıcı  güce  sahip  olmayacaktır.67 

 

AB  Anayasası  yasayla  tüzük  arasında  etki ve  yetkiye sahip Yasa 

Hükmünde Tüzük ( Delegated European Regulation ) adı  altında  yeni  bir  ikincil 

hukuk  kaynağı  yaratmıştır. Avrupa Yasaları ya da Çerçeve Yasalarının yaşamsal 

olmayan  unsurlarını  tadil  etmek   veya  bütünleştirmek  için  Komisyon’a  bu 

                                                
64 AB Anayasası Md. 33/2. 
65 AB Anayasası Md. 33/3. 
66 AB Anayasası Md. 33/4. 
67 AB Anayasası Md. 33/5. 
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yasalarca  amaçları,  içeriği,  alanı  ve  süresi  belirli  yetki  devri  yapılması 

durumunda,  Komisyon  Yasa Gücünde  Tüzük  çıkarabilir.68  

 

Birlik  Anayasası’nın 37. maddesi  ise  uygulayıcı  işlemler  başlığını 

taşımakta  ve  üye  devletleri  hukuken  bağlayan  Birlik  tasarruflarının uygulanması 

için gerekli  tedbirlerin  tümünü  almak  yükümlüğü  altına  sokmaktadır. Birliğin 

hukuken  bağlayıcı  tasarruflarının  tekdüze  bir  biçimde  uygulanmasının  gerektiği 

durumlarda,  Komisyon’a, kendine özgü haklı nedenlerin  varlığında  ve  ortak dış 

politika  ve ortak güvenlik  politikası  alanlarında  da  Konsey’e  Birlik  tasarruflarını  

uygulama  yetkileri  ( implementing powers ) verilecektir. Birliğin uygulama 

tasarrufları  ise  Avrupa Uygulama  Tüzükleri  ve  Avrupa  Uygulama  Kararları  

biçiminde  olacaktır. 

 

C) AVRUPA ADALET DİVANI  TARAFINDAN  TANINAN  

HUKUKUN GENEL İLKELERİ 

 

Avrupa  Adalet Divanı  kendine  tanınan  yetki  sınırları  içinde  Birlik  

hukukunu yorumlarken  hukukun  genel  ilkelerini  de gözönüne alır. Avrupa  Adalet  

Divanı’nın  kararlarına göre genel ilkeler;69 eşitlik,  yasal  kesinlik ve  hükümlerin 

geriye  etkili  olmaması, ölçülülük,  hukuki   güvenlik   ve   temel   insan   haklarıdır. 

 

 

 

                                                
68 AB Anayasası Md. 36. 
69 Enver Bozkurt, Mehmet Özcan, Arif Köktaş,AB Hukuku, Nobel Yayınları,2001,S.123-131. 
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Ç) AVRUPA  ADALET DİVANI’NIN  KARARLARI  

 

Avrupa  Adalet Divanı’ nın  verdiği  kararlar  Birlik  hukukunun  gelişimini 

önemli ölçüde etkilemiştir. Avrupa  Adalet Divanı’nın  kararlarına  Birliğin  

organları, üye devletlerin mahkemeleri ve öğreti  atıfta  bulunmaktadır.  AB  

Anayasası’yla  da Avrupa  Adalet Divanı’ na Birlik hukukunun yorumlanması  ve  

Birliğin organları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin geçerliliği  konusunda “ ön  

hüküm ”  verme  yetkisi  verilmiştir. 70  

 

D)    GELENEK  (TEAMÜL) 

 

Uluslararası toplumda aynı yöndeki davranış ve tutumların giderek bir 

gelenek halini alması ve bu davranış ve tutumların hukukun bir gereği olarak 

algılanması, gelenek( teamül ) kurallarının oluşumunu sağlamaktadır.71 Gelenek, 

Birlik hukuku kaynağı olmanın ötesinde uluslararası hukukun da asıl  kaynaklarından 

birisidir.  

 

E- ÜYE OLMAYAN DEVLETLERLE YAPILAN ULUSLARARASI  

ANTLAŞMALAR 

Bir hukuk tüzel kişisi olarak Birliğin üye olmayan ülkeler ve uluslararası 

örgütlerle  antlaşma  yapma yetkisi bulunmaktadır. Kurucu antlaşmalarla tanınan bu 

yetki  AB  Anayasası’ nda  da  yenilenmiştir.72  

 
                                                
70 AB Anayasası ,md.29/3. 
71 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 3. Baskı, Turhan Kitabevi, 1992.S.217 
72 AB  Anayasası,md.327. 



 57 

F)      ÖĞRETİ ( DOKTRİN ) 

 

Öğreti, çeşitli ulusların  uzman yazarlarının  ve bilimsel kurum ve 

kuruluşların  rapor ve görüşleri ile uluslararası yargıç ya da hakemlerin çeşitli 

davalara ilişkin  kararlara ekli kişisel görüşleri ile ayrık görüşlerini  içermektedir. 

Öğreti,  bir  hukuk kuralının  varlığını  araştırmada, bunu yorumlamada ve öteki 

kural  ve  kurumlara  göre  değerlendirmede  bir  veri  niteliğindedir.    
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ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM 

 

BAZI  BİRLİK  ÜYESİ  ÜLKELERDE  YEREL  YÖNETİM YAPILARI 

 

 Avrupa  Birliği’ne  üye  ülkelerde  tekdüze  bir  yerel  yönetim  yapısından  

sözedilemez.  Aksine,  üye  ülkelerin  yerel  yönetimlerinin  yapısı,  işleyişi,  özerklik  

dereceleri,  devletle ilişkileri  farklılıklar  göstermektedir.  Üye devletlerin yerel  

yönetim  yapılarının  temelde  devlet  yapılarıyla  ilişkili  olduğu  görülmektedir.  

Birlik  üyesi ülkelerde  4  grup  devlet  bulunduğu  görülmektedir.73 

 

 1- Almanya,   Avusturya  ve  Belçika  gibi  federal  yapıya  sahip  devletler, 

 

 2- İtalya  ve  İspanya  gibi  güçlü  bölgesel  birimlere  sahip  tekçi  devletler, 

 

 3- Fransa,  Hollanda,  Portekiz  ve İsveç  gibi  hem   devletin  taşra  

teşkilatlanmasına   hem  de  yerel  yönetimlere  sahip  tekçi  devletler, 

 

 4- Lüksemburg ve Yunanistan gibi devletin güçlü gözetim ve denetim  

yetkilerine  sahip  yerel  yönetimlerin  olduğu  tekçi  devletler. 

 

 Bu bölümde yukarıdaki gruplandırmada yer alan bazı  Birlik üyesi  

ülkelerdeki yerel  yönetim  yapıları  incelenecektir.   

 

                                                
73 Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği’nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, İmaj Yayıncılık, 
Ankara, 1998,S.7. (faderalismus als struktuprinzip für die Europaische Union S.113’ten alıntı)  
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I- AVUSTURYA 

 

1920’de kabul edilen  ve 1929  ve 1962’de  değiştirilen  Avusturya  

Anayasası,  yetkilerin    devlet  ve  8 Eyalet ( Lander ) arasında bölündüğü ve temel 

yönetim birimi olarak Belediyeyi ( Ortsgemeinde ) öngören bir yapı kurmuştur. 

Belediye  ile  Eyalet  arasında   tüzel   kişiliği   bulunmayan  İlçeler  bulunmaktadır.74 

 

A) BELEDİYELER 

 

Avusturya  Belediyeleri, içlerinde  yer aldıkları Eyaletlerin hukuki 

varlıklarıdır ve bu Eyaletler ile devletçe verilen görevleri yürütme sorumlulukları ve  

yetkileri bulunmaktadır. Belediyeler bu sorumlulukları yürütürken, kendi özerk yetki 

alanları içinde hareket etmektedirler. Geçmiş yıllarda, nüfusu 1000’in  altındaki  

küçük  birimler  güçlü  Belediyeler  yaratmak  için  birleştirilmiştir. 

 

Her  Belediyenin doğrudan gizli oyla seçilen ve seçime katılan  partilerin 

nispi  temsil  esasına  göre  yer  aldıkları  bir  Meclisi  bulunmaktadır. Meclisin  üye 

sayısı  nüfusa  göre  9 ile  45  arasında  değişmektedir. Özel  kuruluş  antlaşması  olan 

bazı  Belediyelerde üye sayısı 29 ile 61 arasındadır. Başkent  Viyana  Belediyesinde 

ise  bu sayı 100’ dür. Meclis üyelerinin görev süresi 4 ile 6 yıl arasında 

değişmektedir.  Belediye  Meclisi,  Belediyeyi   ilgilendiren  her   konuda  karar  

alma yetkisine sahiptir.  

 

                                                
74 Samuel Humes ve Eileen Martin, The Structure of Local Goverment, I.U.L.A, the Hague, 
1969,S.505.  
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İstisnai durumlarda  Belediyeler, devletin yetki alanındaki bazı görevlerin 

kendilerine devredilmesini isteyebilirler. Böylesi  bir yetki devri ancak Eyalet  

Valisinin  ya da  Eyalet  yönetiminin   vereceği   bir   kararla   olmaktadır.75 

 

Her Belediye  Meclisi,  genellikle kendi üyeleri arasından bir Belediye 

Başkanı  ve  sayıları  1  ile  3 arasında  değişen  Başkan Vekili seçer. Belediye 

Başkanı, Başkan Vekilleri ve Meclis Üyeleri  arasından  veya  Meclis  dışındaki 

kişilerden seçilen ve temel görevi Meclisin aldığı kararları yürütmek olan bir 

Encümen  kurulur.  Belediye  Başkanı  aynı  zamanda  Meclisin  ve  Encümenin  de 

başkanıdır.  Belediye  Başkanının  Meclis  kararlarını  veto  etmek  ve  bazı 

konularda  da  vesayet  makamı  olan  İlçe Komiserine ( Bezirkshauptman ) 

götürmek yetkisi bulunmaktadır. Belediye Başkanının aynı zamanda devletçe  verilen  

görevleri  de  yürütmek  sorumluluğu  vardır.  

 

Avusturya  Belediyelerinin  gelirleri  yerel  kaynaklardan  ve   Eyalet ile 

devlet  vergi  gelirlerinden  ayrılan  paylardan  oluşmaktadır. Belediyelerin öz 

gelirleri gayrimenkul,  ücret,  eğlence ve  ruhsatlardan  alınan  vergiler  ile  

cezalardır. 

 

Belediyeler  üzerindeki  denetim  genel  olarak Sayıştay’ca  yapılmaktadır. 

Eyaletler veya devletçe verilen yetkiler söz konusu olduğunda ise bu yönetimler,  

Belediyeleri  kendi yetki alanlarında kalmaları ve yasaları çiğnememeleri için 

yakından denetlemektedirler. Bunlara ilaveten devletin değişik  Bakanlıkları  da  

                                                
75 Eileen Martin Harloff, The Structure of Local Goverment in Europe, I.U.L.A , The Hague, 1987, 
S.13.  
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kendi  görev  alanları  ile  ilgili   konularda   Belediyelerin   eylemlerini   

denetlemektedirler.  

 

B) İLÇELER 

 

İlçe, Belediye ile Eyalet arasında yer almakta ve tüzel kişiliği 

bulunmamaktadır. Ancak özel kurucu antlaşması bulunan 15 İlçe ve  başkent  

Viyana’ da bulunan 23 İlçe bunun dışındadır. Bu İlçeler hem Belediye hem de İlçe 

olarak çift  işleve  sahiptirler. 

 

İlçeler, Eyalet Hükümetince atanan ve İlçedeki işlerin yürütülmesinden 

sorumlu bir Yönetici ( Bezirksvorsteher ) tarafından yönetilmektedir. İlçe 

Yöneticilerinin temel görevi, Belediyelere Eyaletler ve devlet tarafından verilen 

görevlerin yürütülmesini denetlemek ve değişik üst düzey birimlerce kendisine 

verilen görevleri  yapmaktır.  

 

II- ALMANYA 

 

Almanya,  federal  yapılı bir devlettir  ve  yerel yönetimler bu federal yapının 

içinde yer almaktadır. Alman yerel yönetim geleneğinin geçmişi ortaçağlara kadar 

gitmektedir.   

 

Almanya’da  Eyaletler, açıkça Parlamento’ya bırakılmış olmayan her konuda 

yasama ve  yürütme  erkine  sahiptirler  ve   kendi   temsilcilerinden  oluşan   Federal 
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Senato  yoluyla   federal   düzeydeki   yasama   çalışmalarına   katılabilmektedirler.76   

 

Almanya’da  yerel  yönetim birimleri olan Belediyeler ( Gemeinden ) ve 

İlçelerin ( Kraise ) yerinden  yönetimi ile ilgili ayrıntılı kurallar Eyalet yasalarında 

yer almakta; ayrıca  yargının da  yerellik ( Subsidiarite ) ilkesine uyulmasını 

sağlamak  için  önemli  işlevler  üslendiği  görülmektedir.77 

 

Almanya’da kamu  yönetimi  genel anlamda  beş  basamakta  

örgütlenmiştir.78  Bunlar; 

1- Federal  Yönetim  ( Bund ) 

2 - Eyalet  Yönetimleri  ( Lander ) 

3 - İller  ( Regierungsbezirke ) 

4 – İlçeler  ( Kreise, Landkreise ) 

      İlçe  sistemi  içindeki  Belediyeler 

5- İlçe  sistemi  dışındaki  Belediyeler  

 

Bunlar  arasında  Belediyeler ve İlçeler yerel yönetim kuruluşlarıdır. İllerin 

tüzel  kişiliği  bulunmamaktadır  ve  Eyaletlerin  taşra  birimi  niteliğindedir.  

 

Almanya  için  tekdüze bir  yerel  yönetim  yapısından   söz  etmek 

olanaksızdır.  Bu   yapı   içinde   Belediyeler ;  İlçe   içinde   yer   alan   Belediyeler   

                                                
76 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, 4. basım, İstanbul, 2000, S.82. 
77 Ruşen Keleş, Avrupanın Bütünleşmesi ve Yerel Yönetimler, Türk Belediyecilik Derneği ve 
Konrad Adenauer Vakfı, Ankara, 1999, S.39. 
78 Selçuk Yalçındağ,” Federal Almanya’ da Yerel Yönetimler”, Amme İdaresi Dergisi, cilt 22 sayı 
1,S.35. 
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( kırsal alan  tipi  örgütlenme )  ve  İlçe  dışı  Belediyeler ( kentsel alan tipi 

örgütlenme ) olarak  gruplandırılır.  

 

Kırsal  alan yerel yönetimleri  Belediye  ve  İlçe  olarak iki kademelidir. 

Kırsal  nitelikteki  yerleşim  birimlerine  hizmet  üreten ( genelde küçük ) 

Belediyeler, temel hizmet birimidir. Üst basamak olan İlçe yerel yönetimi, 

Belediyelerin yapamadıkları hizmetlerle Belediyeler arası ortak hizmetleri 

yapmaktadır. Ancak İlçelerle Belediyeler arasında ast-üst ilişkisi bulunmamaktadır. 

Kentsel niteliği ağır basan   ( nüfusu genellikle 100.000’ in üzerinde ) Belediyeler ise 

İlçe  ile  herhangi  bir  bağlantısı  olmadan   örgütlenmiş   tek   basamaklı  yapılardır. 

 

A) İLÇE YÖNETİMLERİ 

 

İlçelerin yetki ve görevlerinde, adlarında, oluşturulmalarında Eyaletler 

arasında  farklı  uygulamalar olmakla beraber, hemen hemen tüm  Eyaletlerde üç 

temel organı  bulunmaktadır.  Bunlar  İlçe Meclisi,  İlçe  Komisyonu  ve  İlçe  

Yöneticisidir. 

 

Alman  İlçeleri  özerk  bir  yerel  yönetim  birimi  olarak  üstlendiği  görevleri  

yürüttüğü gibi Federal ve Eyalet yönetimlerince verilen görevleri de 

yürütmektedirler.  Merkez  yönetimince  verilen  görevlerle ilgili olarak, İlçe 

kararları  için  hem  hukukilik   hem de  yerindelik   denetimi  yapılmaktadır.79 

 

                                                
79 Selçuk Yalçındağ, F. Almanya’da ve Türkiye’de Yerel Yönetimler: Karşılaştırılmalı Bir 
İnceleme, Friedrich Ebert Vakfı, Ankara, 1990, S.22-41. 
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İlçenin temel karar organı İlçe Meclisidir. İlçe halkı tarafından 5 yıl için 

seçilen üyelerden oluşmaktadır. Meclis Başkanlığı eyaletlere göre farklılıklar 

göstermektedir. Bazı Eyaletlerde bu görev Kaymakam ( Landrat ) tarafından 

yürütülürken  bazı  Eyaletlerde Meclis Başkanını kendi üyeleri arasından 

seçmektedir. 

 

İlçe  Meclisinin  görev  alanına  giren  konularda  uygulama kararlarını alan 

ve İlçe yöneticisi Kaymakamlarla birlikte İlçeyi yöneten İlçe Komisyonu’nun 

seçiminde  Meclisin  siyasal  yapısı  önem  taşımaktadır.   Komisyonun  üye sayısı   

7-17 arasında  değişmektedir  ve  üyeleri  genellikle  Meclisin  kendi  üyeleri 

arasından  seçilmektedirler.  Komisyon  Başkanı  bazı Eyaletlerde  İlçe yöneticisi 

iken  bazı  Eyaletlerde  onursal olarak  Meclis  Başkanlığı’nı  yürüten  kişidir.  

 

Alman  İlçe yönetiminde  Meclis  ve  Komisyon   kararlarının uygulayıcısı ve 

İlçeye verilmiş merkez yönetiminin görevlerinin yürütücüsü Kaymakamdır. 

Kaymakam  İlçe  yönetiminin  dışında, İlçe  sistemi  içinde  yer  alan  Belediyelerin 

yerel  yönetim görevleri üzerinde  hukuka  uygunluk, federal devletçe  verilen 

görevler için ise yerindelik denetimi yapar. Aynı şekilde, İlçe Meclisi ve 

Komisyonu’nun verdiği kararları hukuka aykırılık veya yönetsel etkinlik 

gerekçeleriyle  veto  etme  yetkisine  sahiptir. Kaymakamlar  pek  çok  Eyalette  İlçe 

Meclisince  göreve  getirilmekte  ve  Meclisin 2/3  ya da  3/4 çoğunluk kararıyla 

görev süresi  dolmadan  görevden  alınabilmektedir.  
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B) BELEDİYELER 

 

Alman Belediyeleri İlçe sistemi içindeki ve dışındaki Belediyeler olarak iki 

gurupta değerlendirilebilir. İlçe sistemi içindeki ve dışındaki Belediyeler arasında 

temel farklılık organ ve kaynaklar açısından olmayıp görevler ve örgütlenme 

yönündendir. İlçe sistemi dışındaki Belediyeler ( genellikle nüfusları 100.000’in  

üzerindedir.) İlçenin de görevlerini yürütmektedirler ve bu görevleri yerine 

getirebilecek örgütlenmeye sahiptirler. İlçe tipi Belediye ile arasındaki bir başka 

farklılık  da  İlçe  dışındaki  Belediyelerin  denetim  yetkisinin  Valiye  ait  oluşudur. 

 

Almanya ’ da  temelde  3  değişik  Belediye  modelinden  bahsedilmektedir. 

 

1. Güney  Almanya ( Meclis – Güçlü  Belediye  Başkanı)  Modeli 

 

Bu  modelin  belirgin  özelliği  Belediye  Başkanının  Belediye  yapısı 

içindeki güçlü konumudur. Başkan İlçe sistemi dışındaki Belediyelerde belde 

seçmenlerince  8  yıllık  bir  süre  için  seçilmektedir. Başkan,  Meclis  ve 

Komisyonların aldığı kararları uygular, tüm Belediye çalışanlarının amiri ve 

Belediye   yönetiminin  başıdır.  Acil  durumlarda    Meclis   adına    karar   alabilir.  

 

Belediye  Başkanı,  merkez  yönetimince devredilen görevleri Meclise karşı 

bir   sorumluluğu   olmadan   kişisel   olarak  yürütür.  
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Meclis, Belediyenin  temel  karar  organıdır.  Sayıları  8 – 60  arasında 

değişen  Meclis  üyeleri  belde  seçmenlerince  5  yıl  için seçilirler. Hukuki  ve  idari 

konularda  Belediyeyi  temsil  eden  Direktör,  tüm  Belediye  görevlilerinin  amiridir 

ve  Belediyenin  günlük  işlerinin  yönetimini  Meclis  adına  yürütür. 

 

2. Kuzey  Almanya  (Meclis – Profesyonel  Yönetici)  Modeli 

 

Bu  model  Alman  yerel   yönetim  geleneğine  yabancıdır  ve  II.  Dünya 

savaşı  sonrasında  İngiliz  işgal  bölgelerinde  kalmış  Eyaletlerde  uygulanmaktadır. 

Bu  modelde  Belediyenin  yetkili  temel  organı  Belediye  Meclisidir. 

 

Meclise  kendi üyeleri arasından seçilen ve Belediye Başkanı unvanını 

taşıyan üye başkanlık eder. Belediye Başkanlığı temelde onursal bir görevdir ve 

Belediyenin günlük işlerinden sorumlu değildir.  Meclis, Belediye yönetimi 

üzerindeki  denetimini Belediye  Başkanı  aracılığıyla  uygular.  Bu  nedenle 

Belediye  Başkanı,  Kent Yönetmeninden  yürütülmekte  olan  işler  hakkında bilgi  

isteyebilir,  tüm  dosyaları   inceleyebilir. 

 

Bu modelde, Belediye bürokrasisinin ve birimlerinin yöneticisi, Kent 

Yönetmenidir. Belediyeden belediyeye değişen uygulamalarla 6-8-12 yıllık   

sürelerle  seçilmektedir.  
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3. Belediye  Meclisi  ( Magistrat )  Modeli 

 

Bu modelde, Meclisçe göreve getirilen bir kurul ( Magistrat ) ortak bir 

yönetim  organı olarak bulunmaktadır. Temel karar organı Belediye Meclisidir. 

Meclis  üyeleri  tarafından  seçilen  bir  Başkan tarafından yönetilir. Magistrat, 

Meclis üyeleri arasından seçilen asıl görevli ve onursal görevli üyelerden oluşur. 

Birinci  tür  üyelerin  görev  süresi  6-12 yıl,  ikinci  tür  üyelerin  ise  Meclis 

üyelerinin  görev  süresi kadardır. Magistrat’a Meclis Başkanından ayrı olarak 

seçilen  ve  Belediye  Başkanı  unvanını  taşıyan  üye  başkanlık  eder.  

 

Magistrat üyeleri eşit  oy  hakkına sahiptirler ve Belediyeyi Magistrat 

kararlarıyla  kurul  olarak  yönetirler. Magistrat,  Belediye görevlilerinin olduğu 

kadar  Belediye  Başkanının  da  amiri  sayılır. 

 

III- BELÇİKA 

 

Belçika ikili bir federal yapıya sahiptir. Üç Bölge ve üç Topluluktan 

oluşmaktadır. Bölgeler  Flandres, Wallonia ve Brüksel’dir. Topluluklar ise Almanca,   

Flamanca   ve   Fransızca   konuşan   halklardan  oluşmaktadır. 

 

Belçika yerel yönetimleri, Fransız modeli olarak adlandırılan bir grupta 

değerlendirilmektedir.80  Bu  modelde yerel yönetimlerin  varlığı Anayasa tarafından 

güvence altına alınmakta, ancak yerel yönetimler akçal yönden devletin desteğine 

                                                
80 Mengi, a.g.e.1998, S.17. 
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ihtiyaç duymaktadırlar. Devlet yerel yönetimler üzerinde azımsanmayacak bir  

denetim  uygulamaktadır. 

 

Aşağıda Belçika yerel yönetim birimleri olarak İller ve Belediyeler 

incelenecektir. 

 

A) İLLER 

 

Belçika’da  dokuz  adet İl  bulunmaktadır.  İllerin  sınırlarının  değiştirilmesi 

yasa  ile  olmaktadır.  Münhasıran  İlçelere  ait  işlerde İl  Meclisleri  düzenleme 

yapma  yetkisine  sahiptir. 

 

İlin karar organı İl Meclisidir. Meclisin üye sayısı İlin nüfusunun 

büyüklüğüne  göre  50-90  arasında  değişmektedir.  İl  Meclisi,  oy  vermenin 

mecburi  olduğu  gizli  ve  nispi  temsil  esasına göre yapılan seçimlerle 

oluşmaktadır. Görev  süresi  4  yıldır.İl  Meclisi , İli  ilgilendiren  bütün  konularda  

karar  alabilmektedir.  

 

İlin yürütme organı, Meclisçe seçilen altı üyeden oluşan İl Daimi 

Encümenidir. Encümen  İlin günlük işlerini yürütür.  Encümenin  aynı  zamanda 

yerel  yönetimler  üzerinde  vesayet  kullanma  yetkisi bulunmaktadır. İllerin 

işlemleri üzerinde sadece hukukilik denetimi  yapılmakta,  yerindelik  denetimi  

yapılmamaktadır. 
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B) BELEDİYELER 

 

1961  yılında  Belediyelerin  birleştirilmesi  amacıyla  bir  kanun kabul 

edilmiş ve birleştirme işlemleri basitleştirilmiştir. Bu çerçevede 1964 yılında 73, 

1970  yılında  225  Belediye  kaldırılmıştır. 1975  yılında  ise  2359  olan  Belediye 

sayısı  589’ a  indirilmiştir.81  

 

Belediyelerin  karar  organı  olan  Belediye  Meclisleri,  genel  oy  ve  nispi 

temsil  esasına  göre  6 yıllık  bir  süre  için  seçilen  ve  sayısı  Belediye  nüfusuna 

göre 6 ile 55 arasında değişen üyeden oluşmaktadır. Meclisler, Belediyeyi 

ilgilendiren her konuda karar alma yetkisine sahiptir. Kamu düzenini sağlamak 

amacıyla  güvenlikle  ve  genel  idareyle  ilgili  emirnameler çıkarmak da Meclislerin  

yetkileri  arasında  yer  almaktadır.  

 

Belediyelerin  yürütme  organı, Belediye  Başkanının başkanlığında üye 

sayısı nüfusa bağlı olarak 10’a kadar çıkan Yürütme Kuruludur. Kurul üyeleri, 

Belediye  Meclisince  kendi  üyeleri  arasından gizli  oyla  seçilirler. Belediye 

Başkanı  ise  Meclis  üyeleri  arasından   kurul   tarafından  seçilmektedir. 

 

Belçika’da  Belediye Meclislerinin  Sosyal Yardım Kamu Merkezleri 

üzerinde denetim  yetkileri  bulunmaktadır.  Belediyeler  üzerinde  de onaylama, 

iptal, durdurma, izin verme şeklinde idari vesayet denetimi uygulanmaktadır. 

                                                
81 Nuri Tortop, Mahalli İdareler, Yargı Yayınları, 5. baskı, Ankara, 1994,S.60. 
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Belediyeler üzerinde hukukilik  denetiminin  yanı  sıra  yerindelik  denetimi  de  

yapılabilmektedir.  

 

IV- İSPANYA 

 

İspanya’da 1978 Anayasa  değişikliğinden  beri  varlıkları  Anayasal  güvence 

altında 17 Özerk Topluluk ( Communidades Autonomas ) bulunmaktadır. Özerk 

Topluluklar, ortak kültür, tarih ve ekonomik yapı özellikleri olan İllerden ve 

Belediyelerden  oluşmaktadır.82  Bütün  birimler, kendi işlerinin yönetiminde 

özerklik ilkesinden yararlanmaktadırlar. Devletin yerel yönetimler üzerindeki  

vesayet  denetimi  tümüyle  kaldırılmıştır.83 

 

İspanya  bölge  yönetimleri,  sahip  oldukları  niteliklerden  dolayı  İspanya’yı 

bölgeselleşmiş  devlet  grubu  içine sokmaktadırlar. Her bölgenin yasama işleri ile 

ilgili bir Parlamentosu, Parlamentonun seçtiği Başkanı ve Kabinesi (Yönetim 

Kurulu) bulunmaktadır.  

 

İspanya’da yerel yönetim birimi olarak, bölgeler içinde yer alan İl Özel 

İdareleri  ve  Belediyeler  bulunmaktadır. 

 

A) BELEDİYELER  

İspanya’da  toplam 8082 Belediye  bulunmaktadır  ve  bunun  4862’ sinin 

nüfusu  1000’ in  altındadır.  

                                                
82 Keleş,2000, S.82. 
83 Ruşen Keleş, Fransa da ve İspanya da Yerinden Yönetim,Türk Belediyecilik Derneği, Ankara, 
1994,S.62-67. 
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Belediyenin  temel  karar  organı  olan  Belediye  Meclisini, Belediye  

sınırları  içinde oturan yurttaşlar  nispi  temsil yöntemine göre; doğrudan  gizli  oyla  

ve  4  yıllık  bir süre için seçmektedirler. Belediye Başkanı bazı bölgelerde  doğrudan  

halk  tarafından  seçilirken bazı bölgelerde Belediye Meclisince kendi üyeleri  

arasından  seçilmektedir.  Meclis, Belediye Başkanını görev  süresi  dolmadan  

güvensizlik oyu  vererek  düşürebilir.  Nüfusu 5000’ i  geçen beldelerde  bir  

Encümen  ( Comision de Gobierno )  kurulması  zorunlu  iken bundan küçük 

beldelerde  böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. İspanyol Belediyelerinin  görev  

ve sorumlulukları liste usulüyle sayılarak belirlenmemiş, yerel  topluluğun  

çıkarlarını  şu  ya da bu biçimde ilgilendiren her alana Belediyelerin karışabileceği 

kabul edilmiştir. Üst basamak yönetimleri de Belediyelere  görevler  verebilmektedir.  

 

İspanya’da  yerel  yönetimlerle  devlet  arasında işbirliği ve eşgüdüm  

sağlamak amacıyla  bir Yerel Yönetimler  Konseyi  kurulmuştur.  Devletin,  Özerk  

Toplulukların  (bölgelerin)  ve  yerel  yönetimlerin  temsilcilerinden  oluşan  ve tüzel  

kişiliğe  sahip  bu  Konsey,  yerel  yönetimleri  ilgilendiren  yasa  tasarıları  hakkında  

görüş  bildirmekte,  reform  çalışmaları  yapmakta  ve yerel  yönetimlere  yapılacak  

yardımların  ölçütlerinin  geliştirilmesine  yardımcı  olmaktadır. 

 

Bazı  bölgelerde  türlü  adlar  taşıyan  (parroquias,  hermandodes,  consejos,  

cuadrillas),  tüzel  kişiliğe  sahip  ve  Belediye  Başkanı  ile  bir Meclis  ya da  Genel  

Kurulu olan  küçük  birimlere  ayrılmış  Belediyeler  de  bulunmaktadır. 
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B- İL  ÖZEL YÖNETİMLERİ 

 

İspanyol  Anayasasına  göre  İl,  kamu  görevlerini  yürütmek  üzere  bir  

araya  gelmiş  bir  Belediyeler  topluluğudur. Devletin  alan  esasına  göre  kurulmuş  

bir  bölümü  olduğu  gibi  aynı  zamanda  bir   yerel  yönetim  birimidir. 

 

İlin   karar  organı  olan  İl  Meclisi  Başkandan,  Meclis  üyelerinden  ve  

Yönetim  Kurulundan  oluşmaktadır.  Başkan,  Meclis  tarafından  seçilmekte  ve  

görev  süresi  dolmadan  yetersizlik  oylamasıyla  görevine  son  verilebilmektedir.  İl  

Meclislerinin  üye  sayısı  nüfusa  göre  değişmektedir. 

 

Yönetim  Kurulu  (Encümen)  en  çok Meclisin  üçte  biri    kadar  üye  

sayısından  oluşur.  Kurulun  üyeleri  Başkan  tarafından  seçilirler. 

 

İl  yönetimleri   köy   yolları,  tarım,  hayvancılık,  ormancılık,  sosyal  

yardım,  sağlık  hizmetleri  ve   kültür  gibi işlerle  uğraşmakta  temizlik,  aydınlatma  

ve yangın  söndürme  gibi  konularda da  Belediyelere  ekonomik  ve  teknik  yardım  

sağlamaktadırlar. Enerji,  sulama  ve  kredi  kurumları  konularında  devletle  ortak  

hareket  etmektedirler. 

 

İl  düzeyinde devleti  temsil  eden  kişi  Validir.  (Gobernador)  Bakanlar  

Kurulunca  atanmakta  ve  devletin  İldeki  birimlerini   yönetmektedir. 
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 İspanyol yerel yönetimleri üzerinde ilke olarak bir devlet yönetimi 

bulunmamakla  birlikte, bu  yönetimler  aldıkları  kararların özetlerini devlet ve 

bölge  yönetimine  vermek  zorundadırlar.  Bu  kararların  hukuk  düzenine  aykırı 

olması  halinde devlet temsilcisi veya bölge yönetimi bu kararların iptalini 

isteyebilir. Bu  istemde  ihlal   edilen   kuralın   bildirilmesi   gerekmektedir. 

 

Yerel yönetimlerin işlemleri üzerinde yerindelik  denetimi bulunmamakla 

birlikte, yerel yönetimlerin İspanya’nın genel çıkarlarına ciddi olarak aykırılık 

taşıyan  bir  işlem  yapmaları  durumunda , hükümet  temsilcisi, yerel  yönetim 

başkanına  uyarıda  bulunmakta,  uyarıya  rağmen düzeltme yapılmaması 

durumunda, hükümet temsilcisince bu işlem durdurulabilmektedir. Hükümet 

temsilcisi bu karardan  sonra  en  geç  altı  gün  içinde  idari  yargıya  başvurmak  

zorundadır.84 

 

Devlet ve bölge  yönetimleri  kendi  yetki  alanları  ile  ilgili  bir  konuda 

yerel yönetimlerce karar alınması durumunda idari yargıya başvurabilmektedirler. 

Yerel  yönetim  organlarının  üyeleri  de  alınan  kararlara  katılmamaları  durumunda 

yargıya başvurma hakkına sahiptir.İspanyol Anayasası’nın 162.maddesi özerk 

topluluklara özerkliklerini kısıtlayan yasalara karşı Anayasa Mahkemesine  

başvurma  hakkı  tanımıştır. 

 

İl  Özel  Yönetimleri  ve Belediyeler, devletin ya da bölge kuruluşlarının  

                                                
84 Teoman Ünüsan, Avrupa Birliği’nde Yerel Yönetimler, Kent Matbaacılık, Ankara, 1996, s.158.  
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kendi kararlarını değiştirmek üzere almış oldukları kararları benimsemek ya da 

reddetmek özgürlüğüne sahiptirler Özerkliklerini sınırlandıran kararlara karşı her 

zaman  idari  yargıya  başvurabilirler.85  

 

Yerel  yönetimlerin  hesapları,  yerel  yönetimi  oluşturan  değişik siyasal parti 

üyelerinden seçilerek kurulan Hesap  İnceleme  Komisyonlarınca denetlenmekte   ve  

oylama   yapılmadan   önce   halka   açıklanmaktadır. 

 

İspanya’da  Bakanlar  Kurulu,  Bölgesel Kuruluşların (Özerk Topluluk) 

yetkili  organlarının  talep etmeleri halinde Senatoya haber vererek yerel 

yönetimlerin  seçilmiş organlarının görevlerinin son bulmasına karar 

verebilmektedir.  Böyle   bir   kararın  verilebilmesi   için   yerel   yönetim,   

Anayasal  sorumlulukları  ihlal  etmeli  ve  bundan   genel   çıkarlar   ciddi   bir   

biçimde   zarar   görmelidir. 

 

V- İTALYA  

 

 İtalya  üç  kademeli  yönetim  yapısıyla  tekçi  bir  ülkedir. Ülke içinde 20  

bölge  ve  8100  Belediye  ile 100  İli  kapsayan yerel  yönetimler  bulunmaktadır. 

 

 Bölgeler  sıradan  ve  özel  statülü  bölgeler olarak  iki  türlüdür. Özel statülü 

bölgeler, büyük güce ve kendi kaderlerini tayin hakkına (Self-determination ) 

                                                
85 Keleş,1994, S.76.  
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sahiptir. İtalya’nın  en  pahalı  kamu  hizmeti olan halk sağlığı ile yerel ulaşım, 

turizm  ve   tarım  bu  bölgelerin  sorumluluk  alanı  içinde  kalmaktadır.86 

 

1950  yılında  7781  olan  Belediye  sayısı  1992  yılında 8100’ e 

yükselmiştir. İtalya,  Portekiz ve Türkiye ile birlikte 1950-1990 arasında Belediye 

sayısını  azaltmayıp  arttıran  3  Avrupa ülkesinden biridir.87 1995 yılı kamu 

istihdamı içinde bölgesel ve yerel yönetimlerin payı % 22,7 dir.88  İl Özel 

Yönetimlerinin ortalama nüfusu 606.000  iken  Belediyelerin  7.129 dur.89  

 

 İtalya’da yerel yönetim olarak,  İl Özel Yönetimleri ve Belediyeler 

bulunmaktadır. 

 

A-İL ÖZEL YÖNETİMLERİ 

 

İtalyan  İl  Özel  Yönetimleri  ,Fransız modelini anımsatacak biçimde  

devletin bakanlıklarının politikalarını yürütebilecek bir çerçeve esas alınarak 

kurulmuşlardı. Mevcut  Anayasa  ise  İl  Özel İdarelerini, gelişimini tamamlamış, 

tam  yetkili   yerel  yönetimler   haline   getirmiştir.90 

 

 İtalyan  İl  Özel Yönetimleri  doğrudan  İlde  bulunan  seçmenlerce  seçilen 

sayısı  24  ile 45 arasında  değişen  bir  Meclise,  (Consiglio Provinciale)  Meclisin 

                                                
86 Committee of the Regions, Regional and Local Government in the European Union, Belgium, 2001, S.153. 
87 Hasan Özyurt ,Kadir Topal, “Avrupa Ülkelerinde Yerel Birimlerin Büyüklüğü Üzerine Tartışmalar ve 
Sonuçları: Belediyelerin Konsolidasyonu”, Türk İdare Dergisi, yıl 71,sayı 424, S.94.  
88 O.E.C.D., Trends in Public Sector Pay in OECD Countries, 1997, S.66.  
89 Ünüsan,1998, S.19. 
90 Committee of the Regions, 2001,S.157. 
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kendi  üyeleri  arasından  seçtiği  bir  Yönetim  Kuruluna (Giunta Provinciale) ve 

yine  Meclisçe  seçilip Meclise  ve  Yönetim  Kuruluna  başkanlık  eden  bir  

Başkana  ( Presidente) sahiptir. 

 

 İtalyan  İl  Özel Yönetimleri  İl  çapında  planlama, taşıma, yol  yapım  ve 

bakımı, lise  binalarının yapımı, bazı  alanlarda  sosyal  bakım,  çevre,  doğal  

parklar,  avlanma   ve  balıkçılık   alanlarında   yetkilidirler. 

 

 İtalya’da  İllerin  ve  Belediyelerin  bir  bölgeden  ayrılarak  başka  bir 

bölgeye  bağlanması,  Bölge  Meclislerinin  ve  bölge  halkının  kararından  sonra 

kanunla olmaktadır. İllerin alanlarının değiştirilmesi ve yeni İllerin kurulması, 

Belediyelerin başvurması ve ilgili bölgeye danışılmasından sonra yine kanunla 

mümkündür. Yeni  Belediyelerin  kurulması  ve  sınırlarının  değiştirilmesi  ise  yerel 

yönetimlerin görüşleri alındıktan  sonra  bölgesel  kanun  çıkarılmasını  

gerektirmektedir. 

 

 İl  Özel  Yönetimleri  ve  Belediyeler  üzerindeki  idari  denetim,  bölgesel  

bir organ olan Bölgesel Denetim Komitesi tarafından yerine getirilir. Bu Komite 

hukuk  profesörleri, memurlar, hakimler  gibi  uzmanlar  arasından  Bölge  

Meclisince seçilir. Bu denetim sadece işlemlerin hukuka uygunluğu açısından 

yapılmakta ve denetimin konusu Meclisin aldığı kararlarla sınırlı 

kalmaktadır.Yürütme Kurulu Kararları ise Meclisin, Yürütme Kurulunun veya 

Meclis  üyelerinin  bir  kısmının  talebi  halinde  denetlenebilmektedir.  Denetime 
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tabi  kararlar  20 gün içinde Bölgesel Denetim Komitesince iptal edilmemeleri 

halinde  yürürlüğe  girmektedir. 

 

 İl  veya  Belediye  Meclislerinin  Anayasaya  aykırı  işlemler  yapmaları, 

yasaları  ciddi olarak ihlal etmeleri , kamu düzenini bozucu kararlar almaları , 

yürütme kurullarını 60 gün içinde seçmemeleri ve bütçeyi öngörülen sürede 

onaylamamaları  hallerinde  Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi  ile  feshedilebilirler. 

Yeni  seçimler  en  kısa  sürede  yapılır  ve  bu  süre  zarfında  İlin  veya  Belediyenin 

geçici  yönetiminden  sorumlu  bir  yönetici  atanır.  İşlemez  durumdaki  Belediye  

ya da İl organlarının yerine Valiler de geçici olarak görevlendirme 

yapabilmektedirler.  

 

 Anayasaya  aykırı  işlemler  yapan  veya  yasaları  ısrarlı  ve  ciddi  biçimde 

ihlal  eden  veya  görevde  kalmaları  kamu  düzeni  açısından  ciddi  sakınca  

bulunan Belediye Başkanı, Yürütme Kurulu Başkan ve üyeleri görevden alınırlar 

Valiler de olağanüstü suçlar işleyen Belediye Başkanı, İl Yürütme Kurulu Başkanıyla  

Meclis  ve  Yürütme  Kurulu Üyelerini  görevden  uzaklaştırabilirler.91   

 

 B- BELEDİYELER 

 

 Belediyeler  derin  tarihi  kökleriyle,  İtalya  yerel  yönetimlerinin genel 

yetkili omurgası niteliğindedir. Pratikte vatandaşların günlük hayatını doğrudan 

                                                
91 Ünüsan,a.g.e. S.156-157. 
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ilgilendiren  yerel  ölçekteki  bütün  işler  Belediyelerce yürütülmektedir. 

Belediyeler, İl Özel Yönetimlerinin yedi katı  büyüklükte harcama  yapmaktadırlar.92  

 

 Her  Belediyenin  Meclis (Consiglio Comunale), Yönetim  Kurulu (Giunta 

Comunale)  ve Belediye Başkanından ( Sindaco) oluşan üçlü bir yönetim 

yapılanması  bulunmaktadır. 

 

 Meclis üyeleri İllerin merkezlerinde ve nüfusu 36.000’i  geçen  

Belediyelerde,  nispi  temsil  esasına  göre  seçilmekteyken,  diğer bütün 

Belediyelerde azınlık gruplarının da temsiline imkan verecek düzenlemelerle 

çoğunluk oylaması esasına göre seçilmektedirler.Meclisin üye sayısı beldenin 

büyüklüğüne bağlı olarak 15 ile 80 arasında değişmekte ve üyeler beş yıllık bir 

dönem  için  seçilmektedirler. Yılda en az iki oturum yapmak zorundadırlar. 

Belediye Başkanının, Yürütme Kurulunun veya Meclisin 1/3 üye sayısının talebi 

halinde  özel  oturumlar  da   yapılabilir. 

 

 Belediye Meclislerinin yetkileri arasında bütçenin kabulü, harcamaların 

onaylanması, trafik kontrolü, sağlık ve eğitim hizmetlerinin düzenlenmesi ile 

Belediye  polis  gücünün  denetimi  yer  almaktadır. 

 

 Belediye  Meclis  üyeleri,  kendi  aralarından  15  kişilik  bir  Yönetim  

Kurulu seçmektedirler. Bu  kurul,  Belediyenin  günlük  işleyişinin  izlenmesinden  

ve  Meclis  kararlarının  uygulanmasından  sorumludur.  Meclisin  oturumda 

                                                
92 Committee of the Regions,2001,S.153. 
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olmadığı  zamanlarda Meclisi temsil etmenin ötesinde bazı konularda Meclis adına 

kararlar  da  alabilir.  Bu  kararlar Meclisin ilk oturumunda onaylanır. Yönetim 

Kurulu  üyelerinin  her  birinin belli  bir  Belediye  şubesinin  işleyişinin  genel 

gözetimini  yapmak  üzere  görevlendirilmeleri  de  mümkündür.93   

 

 Meclisin  kendi  üyeleri  arasından seçtiği Belediye Başkanı, Meclisin 

görevde  kaldığı  sürece  Belediyenin iş ve işlemlerinin  yürütülmesinden sorumlu 

olmanın ötesinde,  Devletin o beldedeki temsilcisi olarak da görev yapar. Devletin  

temsilcisi olarak, kanunların, yönetmeliklerin ilanını yapmak, kamu düzenini 

korumak, yaşamsal istatistiklerin, seçmen listelerinin kayıtlarının kontrolünü  

yapmak  Belediye  Başkanının  görevleri  arasında  yer almaktadır.  

 

 Seçimle göreve getirilen yöneticilerin dışında, her Belediyede Devletçe 

atanan ve Belediyenin yönetiminden, denetiminden ve kurumlararası eşgüdümden  

sorumlu bir Genel Sekreter bulunmaktadır. Belediye şubelerinin başında  bulunan  

yöneticiler  Genel  Sekretere  karşı  doğrudan  sorumludurlar. Genel  Sekreter  

Meclise  karşı  sorumlu  olmakla  birlikte,  Meclisin  ya  da  başka bir organın aldığı 

hukuka aykırı kararları uygulamayı reddedebilir. Genel Sekreter, atanmış ve seçilmiş 

yöneticilerin tarafsızlığını garanti edecek ve Belediye yönetiminin  sürekliliğini  

sağlayacak  bir  konumdadır. 

 

  

 

                                                
93 Martin Harloff,a.g.e.1987,S.564. 
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VI- FRANSA   

 

 Fransız siyaset bilimcileri ve filozofları yerel yönetim düşüncesinin 

gelişimine  önemli  katkılarda bulunmuşlardır. Jean  Bodin,  Montesquieu,  Jean 

Jacques  Rousseau,  Alexis  de  Tocqueville  ve Proudhon  bunlar  arasında 

sayılabilir.94  

 

 Genelde  Türkiye’de   devletin   yapısı,  özelde  de  yerel  yönetim  modelimiz  

geniş   ölçüde  Fransa’dan  etkilendiği  için  Fransız  yerel  yönetimlerinin 

incelenmesi   Türkiye   açısından  ayrı   bir   anlam   ifade   etmektedir. 

 

 Belediye (Commune) kurumunun 13. yüzyıla kadar geri götürülebildiği 

Fransa’da, 1789 Fransız ihtilali sonrasında oluşturulan İl Özel Yönetimleri ve 

Belediyeler 1982 yılında gerçekleştirilen yerel yönetim reformuna kadar çok fazla 

değişmeden  gelebilmişlerdir.  

 

 Fransa’da  devlet  yönetimi   taşrada 5  düzeyli  olarak  örgütlenmiştir. 

Bölgeler ( region),  İller, (departement) İlçeler, (arrondissement) Kantonlar  ve  

Belediyeler (commune) biçimindeki bu yapılanmada İller ve Belediyeler yerel 

yönetim birimleridirler.  Bölgeler 1972’de tüzel kişilik  kazanmış ve 1986  

sonrasında da seçimle işbaşına  gelen temsilcilerden oluşan karar ve yürütme 

organlarına kavuşmuştur.95 Birer yönetim birimi olan İlçeler ve Kantonlar yetki 

                                                
94 Keleş,a.g.e.2000,S.40-43.  
95 Tacettin Karaer, “Fransa’da  Yerel Yönetim Reformu Üzerine”, Amma İdaresi Dergisi, cilt 23,Sayı 3, Eylül 
1990, S.57. 
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bakımından  sınırlı  bir   role  sahiptirler.  İlçeler  yol hizmetleri,  Kantonlar  ise  

seçim  bölgesi  ve  polis  yetki  bölgesi  olarak  fonksiyonlara  sahiptirler.96 

 

1993 yılı  toplam  kamu  personelinin  %  30.7’si  yerel  yönetimlerde 

istihdam  edilmektedir.97 

 

A) İL  ÖZEL YÖNETİMLERİ 

 

İl,  İl  Genel  Meclisi  (Conseil  Général)  tarafından  yönetilir.  Meclis üyeleri  

iki turlu  çoğunluk  sistemine  göre,  altı  yıllık  bir  dönem için  her Kantondan  bir 

üye  olacak  şekilde  seçilirler. Meclisin  yarısı  her  üç  yılda  bir  yenilenir.  

 

 İl Genel Meclisi Başkanı, Başkan Yardımcılarından ve diğer  üyelerden 

oluşan  Daimi  Encümeni  (Commission Permanente)  seçer. 

 

 İl Özel Yönetimlerinin görevleri sağlık hizmetleri, (anne-çocuk sağlığı) 

afetlerle  mücadele, sosyal yardımlar, ortaokullar ve öğrenci taşımacılığı, kırsal 

hizmetler  için  araç  gereç  temini,  konut  ve  yolların  yapımıdır. 

 

 1997  yılı yerel  ve  bölgesel  yönetimlerce  yapılan  harcamalar  içinde İl 

Özel  İdaresinin  payı % 31’dir.98  1997  verileri  İle  Özel  İdarelerin  gelir  

                                                
96 Oğuz Kaan, Abdullah Çelik, Abdulvahap Uluç, “Türkiye ve Fransa Yerel Yönetimlerinin 
Karşılaştırılması”,Türk İdare Dergisi , Yıl 73,Sayı 430, Mart 2001,S.172.(I.U.L.A.,E.M.M.E,Karşılaştırmalı 
Yerel Yönetim Yapıları Araştırması,Kent Basımevi,1994,S.41’den alıntı.) 
97 OECD,a.g.e.1997, S.55.   
98 Comittee of the Regions,2001, S.104. 
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kaynakları içinde  yerel  vergiler  % 68,  devlet  yardımları  ise  % 15 lik  paya  

sahiptir. 

 

 Devlet,  İl Özel Yönetimleri ve Belediyeler üzerinde hukuka uygunluk 

denetimi uygulamaktadır. Sonuçları itibariyle önem arz eden bazı kararların  o  İlin  

Valisine  gönderilme  zorunluluğu  vardır.  Valiye  bildirimi yapılan  kararlar  

uygulamaya  başlanabilir.  Vali  bu kararları  Kanunlara, Anayasaya  ve  Birlik  

Hukukuna  uygunluk  açısından  inceleyerek  hukuka  aykırı gördüğü  takdirde iptal  

için  İdare  Mahkemesine  götürebilir. Valilerin  sahip olduğu bu yetki Meclis 

kararlarının uygulamasından zarar gören vatandaşlar tarafından  da  kullanılabilir.  

 

Fransız  yerel  yönetimleri  mali  yönden  etkin bir denetim altındadırlar. 

Yerel  yönetimlerin  hesaplarını inceleyen  muhasipler  devlet tarafından atanırlar. 

Her bölgede  Bölge  Sayıştayı  adını verebileceğimiz (Chambre Regionale des 

Comptes)  hesap  mahkemeleri  yerel  yönetimlerin ve bunların işletmelerinin  tüm  

hesaplarını  incelemektedirler.99 

 

 B) BELEDİYELER 

 

 Fransız  Belediyeleri  Fransız  Anayasası’nın  güvencesi  altında  olup,  yetki 

ve sorumlulukları yasayla düzenlenmiştir. 36.000’i aşan sayıları  ile (% 77’sinin 

nüfusu 1.000 kişiden azdır.)  Fransız  Belediyeleri  Avrupa  Birliği  içindeki  toplam 

                                                
99 Nuri Tortop“Fransa’da  Yerel İdarelerin Devlet Tarafından Denetimi” , Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt 
4, Sayı 2, Mart 1995, S.84. 
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Belediye  sayısının yarısını oluşturmaktadırlar. Nüfusu 100.000’i aşan Belediye 

sayısı ise 36’dır. 

 

 1997  yılı  verileriyle  Belediye  gelirlerinin  %  63’ü  yerel  vergilerden,  % 

24’ü ise devlet yardımlarından oluşmaktadır.100  Belediyelerin temel sorumluluk 

alanları  seçim kayıtlarının tutulması, çocuk parklarının yapımı, küçük yolların 

tamiri,  caddelerin ışıklandırılması, yerel  şehir planlaması, çöplerin toplanması, 

temiz su  ve  gaz  temini  ile  mezarlıkların   bakımıdır. 

 

 Belediyelerin  karar  organı  olan  Belediye  Meclisinin  üyeleri  orantılı 

temsil esasına  göre,  iki  turlu  bir  sistemle altı yıllık bir dönem  için 

seçilmektedirler. 30.000’den  az nüfusu olan beldelerde bir adayın ilk turda 

seçilebilmesi  için kullanılan  oyların  mutlak  çoğunluğunu  ve  toplam oy    

sayısının  % 25’ini  alması  gerekmektedir.  İkinci  tur  nispi  temsil  esasına  göredir. 

30.000’den  fazla  beldelerde  seçim  mutlak  çoğunluk  ve  sabit  liste  esasına  göre 

yapılmaktadır. 

 

 Meclis,  kendi  üyeleri  arasından  bir  Belediye  Başkanı  (Maire)  ve  sayısı 

Belediye  nüfusuna  göre  2  ile  13  arasında  değişen  Başkan  Yardımcısı  seçer. 

Görev   süreleri  6   yıldır  ve  süre  dolmadan  Meclisçe  istifaya  zorlanamaz. 

 

 Belediye  Başkanı,  Belediyenin  yürütme  organı  olmanın  ötesinde   

devletin  beldedeki temsilcisidir. Nüfusu 10.000’e kadar olan Belediyelerde, (daha 

                                                
100 Committee of the Regions,2001, S.106. 
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fazla nüfusa sahip beldelerde,  Vali)  belde  halkının  huzur  ve  güvenliğinden  

sorumludur. 

  

 Belediye  Saymanı  Devletçe  atanmakta  ve   harcamaların  Belediye 

Başkanıyla birlikte Saymanca imzalanması gerekmektedir. Büyük Belediyelerde, 

Belediye şubelerinin  müdürlerinin  doğrudan  kendisine  bağlı  olduğu  ve Belediye 

Başkanına  karşı  sorumlu  konumda  bir  Genel  Sekreter bulunmaktadır. Küçük  

Belediyelerde  benzer  görevler  genellikle  Okul  Müdürleri tarafından  

yürütülmektedir.101 

 

 Belediye  Başkanı  ile  Meclis arasında  ihtilaf  çıkması  halinde  uzlaşma 

sağlanması  için  İl  Valisi  ( 1982 reformu sonrasındaki unvanıyla Devlet Komiseri) 

bazı  çabalar  gösterebilir . Bu  çabaların başarısız  olması  halinde   Valinin  teklifi 

ve  Bakanlar  Kurulu’nun kararıyla Meclis lağvedilir. Bu durumda, zorunlu 

hizmetlerin  yürütülmesi  için  gelecek iki  ay  içinde  yapılacak seçimlere kadar 

görev  yapmak  üzere  özel  bir  kurul  atanır.   

  

VII- İNGİLTERE 

 

İngiliz  yerel  yönetimleri  köklü bir geleneğe sahiptir. İngiliz  devletinin  

genel anlamda  bir  taşra  örgütlenmesinin  olmaması,   devletin  taşradaki  

hizmetlerinin  de  yerel  yönetimlerce   yerine getirilmesi  gibi  bir  sonuç doğursa  

bile,  toplam  kamu  harcamalarının   yalnızca   % 25’i   yerel  yönetimlerce 

                                                
101 Humes ve Martin,a.g.e.1969,S.55. 
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gerçekleştirilmektedir.102   Toplam  kamu  görevlisi  istihdamında ise yerel 

yönetimler % 51.8  gibi  önemli  bir  orana  sahiptir.103   

 

İngiltere’nin yazılı  bir  Anayasaya  sahip olmaması ve  Parlamento’nun              

üstünlüğü ilkesi gereği  İngiliz  yerel  yönetimleri, devletin  bir  parçası (other parts 

of government machinery) olarak algılanagelmişlerdir. Parlamento ve 

Parlamento’daki  çoğunluğa sahip  olan hükümetler yerel yönetimlerin 

örgütlenmesini,  görev  alanlarını,  işlevlerini,  sunacakları  hizmetlerin  standartlarını 

diledikleri  gibi  değiştirebilir,  yetki  ve sorumlulukları başka birimlere  

aktarabilirler. Bu  durum   köklü  geçmişlerine  rağmen   İngiliz  yerel  

yönetimlerinin  özerkliklerini  sınırlı  kılmaktadır. 

 

 İngiliz  yerel  yönetimlerinin  yapısı  oldukça  karmaşıktır.  Bazı  bölgeler  İl 

ve İlçe  Meclisleri  ile  iki  kademeli  bir yapı sergilerken, büyük kentlerde polis, 

itfaiye ve kamu taşımacılığı gibi hizmetlerin tek bir otoriteden yürütüldüğü tek 

kademeli  birleştirilmiş  Meclisler  biçiminde  yapılar  görülmektedir.  Büyük  

Londra  Meclisi  ise,  hem  İl  Meclisi  hem  de  bölgesel   otorite özelliği  

göstermektedir. İngiltere’de  116  tekli   Meclis,   34  İl  Meclisi   ve  238  İlçe 

Meclisi bulunmaktadır.104  Sınırlı sayıda alanda  sorumluluğu bulunan Köy 

Meclislerinin (Parish Councils) sayısı  8700  olup,  bunun  400’ü  Kasaba  Meclisi 

niteliğindedir. 

 

                                                
102 Birgül Ayman Güler, Onur Karahanoğulları, Koray Karasu ve diğerleri, Kamu Yönetimi Ülke 
İncelemeleri, A.Ü.S.B.F. yayını, Ankara,2004,S.110. 
103 OECD,a.g.e. 1997,S.86.  
104 Committee of the Regions,a.g.e. 2001, S.230.  
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 İngiltere’de  yerel  yönetimlerin  iç  örgütlenmesi  büyük  ölçüde  türdeş  bir 

yapıya  sahiptir. Yerel  yönetimlerde,  Londra  Anakent  Belediyesi  dışında 

doğrudan  halk  tarafından  seçilen bir  Belediye  Başkanı  bulunmamaktadır. Yerel 

yönetimler  için  karar  ve  yürütme  organı  ayrımı  yoktur.  Meclis  her  iki  işlevi   

de  yerine   getirmektedir. Meclis  üyeleri  (couincillor )  kendi  aralarından  bir 

Başkan ( adı bölgeden bölgeye “mayor” ya da “chairman” olarak değişmektedir.) 

seçerler. Başkan yerel yönetim birimleri arasında eşgüdüm sağlama ,Meclis 

çalışmalarını  düzenleme  ve Meclisi temsil etme  işlevlerini  yerine  getirir. 

Meclisler çeşitli  hizmet  alanlarına  yönelik  oluşturulan  Komite, Alt  Komite  ve  

Ortak  Kurullar  (Joint Committees)  aracılığıyla  hizmetleri örgütlemektedirler. 

Yasal zorunluluk olmamasına rağmen yerel yönetimlerin % 90’ı bir Başyönetici 

(Chief Executive Officer)  atayarak  birimler  arası  eşgüdümü  sağlamaktadırlar. 

 

 İlçe  Meclisleri  yolların  temizlenmesi  ve  aydınlatılması,   konutlar, müzeler, 

parklar, oyun sahaları, spor merkezleri, pazar yerleri, mezarlıklar, İlçe düzeyinde  

planlama,  imar  denetimi, çevre koruma, ekonomik  gelişme, gıda denetimi  ve  hava  

kirliliği  konularında  görevli  iken,  İl Meclisleri  eğitim,  ulaşım planlaması,  yeni  

yolların  yapımı  ve  bakımı,  toplu taşıma,  şehirlerarası  ve şehir-içi  aydınlatma  , 

kitaplıklar,  arşivler, kırsal gelişme projeleri, spor sahaları, yapılaşma planları, çevre 

koruma  planları, çöp  imhası,  nüfus  kayıtları,  itfaiye  ve sosyal  hizmetler  

alanlarında  görevlidirler. 

 

 Yerel  yönetimlerin  gelirlerinin  kabaca  yarısı  devlet yardımlarından 

oluşmakta, yerel  vergilerin  oranı  ise  % 25’lerde  kalmaktadır. 2003 yılı verilerine 



 87 

göre en büyük gider kalemi % 41ile personel giderleri iken, ikinci  sırada  % 32  ile  

hizmet   sunum  harcamaları  yer  almaktadır.105 

 

İngiltere’de  yerel  yönetimlerin  her  türlü  karar ve eylemleri kontrole 

tabidir. Yerel  yönetimler  üzerindeki  denetim, genel denetim yetkisine sahip 

merkezi bir organ tarafından değil, hizmetin sahibi olan Bakanlıklar aracılığıyla 

yapılmaktadır. Polis,  eğitim  ve  itfaiye  hizmetleri teftişe tabi kılınmakta, söz  

konusu  hizmetler görevlerini  yerine getirmekten  kaçınan  yerel  yönetimlerden 

alınarak  ilgili  bakanlıklara  verilmekte;, hizmetlerin   faturası  da   yerel  

yönetimlere  kesilmektedir.  En  iyi  değer (best value) sistemi  uygulamasıyla  

hizmet birimlerine yıllık performans raporlarıyla sürekli ilerleme kaydetmeleri 

zorunluluğu getirilmiştir.106  Devletin Hükümetten bağımsız Hesap İnceleme  

Komisyonunca  (Audit Commission)  atanan  denetmenler  (auditor) yerel 

yönetimlerin  harcamalarını  hukuka  uygunluk  açısından  denetlerler.107 

 

VIII- HOLLANDA 

 

Hollanda  hem  monarşik,  hem   demokratik ,hem  üniter,  hem  parlamenter  

sistemi  benimsemiş,  hem  de  yerel  yönetimlerini  özerkleştirmiş bir  ülkedir. Bu 

ülkede monarşiyle demokrasi, üniter sistemle yerel yönetimler birarada 

yaşamaktadır.108  

                                                
105 Ayman Güler, Karahanoğulları, Karasu ve diğerleri,  a.g.e. 2004,S.117-118. 
106 Birol Ekici, M.Cem Toker, “Avrupa’da ve Ülkemizde  Yerel Yönetimlerin Denetimi ve Etkinliği”, Çağdaş 
Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 14,sayı 1,Ocak 2005 ,S.12-13. 
107 Veysel K. Bilgiç,”İngiltere’de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimlerin Denetlenmesi”,Türk İdare Dergisi, 
Yıl 70,sayı410, Haziran 1998,S.173.  
108 Özgün Önder, “Hollanda Yerel Yönetimleri”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi,cilt 14,sayı2, Nisan  
2005,S.35. 
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Ülkede 12 İl ve 483 Belediye bulunmaktadır. Bakanlıkların taşra 

örgütlenmesi  olmadığı  için  İl ve  Belediye  örgütleri  bunların  görevlerini  de 

yerine  getirmektedir. 

 

 Hollanda’da  Rotterdam, Amsterdam, Lahey ve Utrecht gibi çok güçlü 

Belediyeler ve İl Yönetimleri bölgelerin kurulup güçlenmesine imkan 

bırakmamaktadır.109 

 

 1995 yılındaki toplam kamu personeli içinde Belediyeler % 21.6, İl 

Yönetimleri ise % 1.6 lık orana sahiptir.110 

 

 Toplam kamu harcamalarının % 22’si yerel yönetimlerce yapılmaktadır.Yerel 

yönetim harcamalarının da yaklaşık % 89’u Belediyeler,% 11’i de İl Yönetimlerince 

yapılmaktadır. Belediye gelirleri içinde öz gelirler % 16 iken, devlet yardımları % 

84’dür. İl Yönetimlerinde ise öz gelirler % 29, devlet yardımları da % 71 paya 

sahiptir.111 Bu değerler Hollanda yerel yönetimlerinin mali özerklikleri konusunda 

soru işaretleri doğurmaktadır. 

 

Hollanda’da Parlamento iki Meclisten oluşmaktadır. Birinci Meclis, (first 

chamber) İl Meclislerince seçilen üyelerden oluşmakta ve doğrudan halk tarafından 

                                                
109 Keleş a.g.e. 1999,S.73 (TheoA.J.Tonen, Provinces Contre  Centres Urbains”lex Paradoxes des 
Régions en Europe, Paris,1997, S.138’den alıntı.) 
110 OECD,a.g.e. 1997,S.69. 
111 Committee of the Regions,a.g.e.2001,S.178. 
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seçilen milletvekillerinden oluşan ikinci Meclisçe kabul edilen yasaları 

reddedebilmektedir.112  

 

 A) İl YÖNETİMLERİ 

 

 Hollanda İl Yönetimleri üniter yapı kurulmadan önce bağımsız bir yapıya 

sahipken, artık tarihsel olarak devlet olma özelliklerini yitirmişlerdir. Günümüzde İl 

Yönetimleri,  sadece  yürütme yetkilerine  sahip  birimlerdir.113  

 

 İl  Yönetiminde halk  tarafından  doğrudan  seçilen  İl  Meclisi, Meclisin 

kendi içinden seçtiği İl Encümeni ve Kraliçe tarafından atanan Vali  (Kraliyet 

Komiseri) ile Meclisçe atanan bir yönetici (Clerk) bulunmaktadır. Meclis karar 

organı iken, Encümen ve Vali yürütme kurulunu  meydana  getirir. İl  Yönetimleri 

Belediyelerin faaliyetlerini gözetirken, aynı zamanda ayrı bir teşkilat olan sular 

idaresinden  de  sorumludur.  Meclis,  sayısı nüfusa göre 39 ile 83 arasında değişen 

ve dört yıllığına seçmenlerce doğrudan seçilen üyelerden oluşmaktadır. Meclise 

Kraliyet  Kararnamesiyle  atanan  Vali  başkanlık  eder  ancak  oy  kullanamaz. 

 

 İl Meclisleri; kanunların özel olarak düzenleme yapmadığı alanlarda 

yönetmelikler çıkarır, İl bütçesini  onaylar, İl sınırları  içindeki Belediye 

Meclislerinin  ve  yöneticilerinin  işbirliği  içinde  çalışmalarını  sağlar ve 

uyuşmazlık  halinde  bir  temyiz  makamı  gibi  çalışır. 

 

                                                
112 Belma Üstünışık,Bazı Ülkelerde Yerel Yönetim Modelleri,DPT Sosyal Planlama Genel 
Müdürlüğü Planlama Dairesi,Ankara 1992,S.23. 
113 Mengi, a.g.e.1998,S.47.  
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 Anayasal  dayanağa sahip olan  İl  Valileri, 6  yıllık  bir  süre  için  atanmakta,  

hem Devleti hem de İl Yönetimini temsil etmektedirler. İl Meclisine ve Yönetim  

Kuruluna  başkanlık  eden  Valinin  Mecliste  oy  hakkı  yok  iken,  Yönetim  

Kurulunda  vardır. İl  sınırları  içindeki  Belediyeleri ziyaret etmek, Kraliyet 

tarafından  atanacak  Belediye Başkanları için öneride bulunmak ve genel kamu 

hizmetlerinin  yürütülmesini  gözetmek  Valinin  görevleri  arasındadır. 

 

 İl  Yönetim  Kurulu’nun  görevleri arasında Belediyelerin denetimi ve 

Belediye  tüzüklerinin  onaylanması   bulunmaktadır. 

 

 İl  Yönetimleri   sivil  savunma,  su arıtma,   evsel  atıklar,  çevre koruma, 

park  ve yeşil alanlar, karayolları, elektrik,  ticaret  ve  avcılık  konularında  

yetkilidir. 

 

 İl Yönetimleri  üzerinde yalnızca Kraliyetin hukuka uygunluk denetimi 

yapma  yetkisi  bulunmaktadır.114 

 

B) BELEDİYELER 

 

 Geniş  bir  yetki  alanına  sahip  olan  Belediyeler,  dört yıllık  bir  dönem  

için  seçilen üyelerden oluşan bir Meclise, Meclisin içinden seçilen Encümene ve 

Kraliyetçe  atanan  Belediye  Başkanına  sahiptir. 

  

                                                
114 Ünüsan,a.g.e. 1996, S.161. 
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1950 yılında 1015 olan Belediye sayısı 1992 yılında 647’ye115 bugün ise 

483’e düşmüş durumdadır. Nüfusu 5.000’in altında olan Belediyelerin toplam                             

Belediyelere  oranı  yalnızca  % 2’dir. Belediyelerin  % 49’unun  nüfusu  5000  ile 

20.000   arasındadır.116 

 

Belediyeler  güvenlik,  (polis)  itfaiye,  ilk  ve  orta  öğretim, mesleki  ve 

teknik  eğitim,  hastaneler, bireysel  sağlık  hizmetleri,  kreşler  ve  bakım  evleri,  

aile  yardımları,  huzur  evleri,  sosyal  güvenlik,  konut,  şehircilik,  mezarlıklar, 

tiyatro,  müze, kütüphane, spor alanları, taşımacılık, limanlar, gaz, su, şehiriçi  

ısıtma,   pasaport,  ehliyet  ve   nüfus   konularında   görevlidirler. 

 

 Belediye Meclisleri, Belediyenin Belediye Başkanı dışındaki üst düzey 

yöneticilerini atamaktadır. Meclis,  aynı zamanda vergi koyma yetkisine de sahiptir. 

Kamu  düzeninin  ve  kamu  sağlığının  korunması  için  düzenleyici  yasalar  

çıkarmak  da   Meclislerin  yetkileri  arasındadır. 

 

 Belediyeler bir çok alanda İl Yönetimine ve Devlete karşı sorumludur. 

Belediyelerin  tüm  önemli  kararları  özellikle  bütçe  hesapları, krediler,  mülklerin  

satın  alınması  ve  satılması,  binaların  uzun  süreli  kiralanması İl  Yönetim  

Kurulunun  onayını  gerektirmektedir. Belediye  vergileriyle  ilgili içtüzükler  

Kraliyetçe  onaylanmaktadır. 

 

                                                
115 Özyurt ve Topal, a.g.m.S.94. 
116 Önder,a.g.m.S.45 
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 Belediye  Başkanı  Kraliyetçe  atanmakla  birlikte Belediyeler iki başkan 

adayı gösterebilirler. Beldedeki vatandaşlar referandum ile başkan adayları 

arasındaki tercihlerini de belirtebilirler. Referandumun  hukuken  bağlayıcılığı  

bulunmamakla birlikte, demokrasi  geleneği  ve  teamüller gereği Kraliyet halkın 

tercihini göz önünde bulunduracaktır. Belediye Başkanının maaşı Kraliyetçe 

belirlenir ama Belediye bütçesinden ödenir. Belediye Başkanı Meclis ve Encümen 

kararlarını yürütürken  hukuka  ve  kamu  yararına  aykırı  gördüğü  kararları  İl  

Yürütme Kuruluna  götürebilir. İl  Yürütme  Kurulu  30  günlük  süre  içinde  kararı  

kaldırmaz ya da  iptal  etmezse,  Belediye  Başkanı  kararları  uygulamak  

zorundadır. 

  

IX- İSVEÇ 

 

 İsveç  Anayasası  yerel   özerk   yönetim   ilkesini  ve   yerel   yönetimlerin  

vergi  koyma ve  oranlarını  belirleme  yetkilerini  öngörmektedir. Bu ilkeler bazı 

bakımlardan  milattan  sonraki  ilk  birkaç  yüzyıla  kadar  geri  götürülebilen  yerel 

karar  alma geleneğinin yansımaları niteliğindedirler. Örneğin;  14. yüzyıla ait bir 

Anayasal  belgede,  Kral  mülk  sahibi  köylülerin  kişisel  ve  mali özgürlüklerinin 

yanı  sıra  ulusal  konuları  etkileme  haklarını  da  garanti  altına  almaktadır.117 

 

 Anayasanın   dışında   yerel   yönetimlerle   ilgili  yasalarda  da  yerel  

özerklik  ilkesi (Principle of local self government)  yenilenmekte, yerel yönetimlerin 

iç örgütlenme biçimlerini kendi ihtiyaçları doğrultusunda oluşturmalarına izin 

                                                
117 Committe of the Regions, a.g.e.2001, S.220. 
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verilmesinin  önemi  vurgulanmaktadır. Ancak  bu  ilkeler  hukuki  haklar  ve 

güvenceler  olmaktan  çok  ulaşılmak  istenen  amaçlar   niteliğindedir. İl  konseyleri 

alan  olarak  Belediyeleri  kapsar  nitelikte  olsalar da  hiyerarşik  olarak Belediyeler 

üzerinde  bir  yönetim  değildir. İki  yerel  yönetim  birimi  arasındaki  temel  fark 

bunlara  verilen  görevlerin  doğasındadır.  

 

 İsveç’te  21 İl ve 289  Belediye  bulunmaktadır. 1950  yılında  Belediye  

sayısı  2281’ idi.118   

 

 Diğer  İskandinav  ülkelerinde  olduğu  gibi  İsveç’te  de kamu sektörü 

üretimi  ve  harcamaları  milli  gelir  içinde  önemli  bir  orana  sahiptir. Örneğin 

1999  yılı  kamu  kesimi  harcamaları  milli gelirin  % 59’ unu  oluşturmaktayken, 

yerel  yönetim  harcamalarının  milli  gelire  oranı  ise % 21’idi. İl  Konseylerinin 

1998  yılı  harcamalarının  % 83’ ü  tıbbi  bakım  hizmetlerine  yapılmıştır. Yine  İl 

Konseylerinin  personelinin  % 89.5’ i  sağlık  hizmetlerinde  çalışmaktadır.  

Belediye gelirlerinin % 56’ sı, İl Meclislerinin de % 69’ u yerel vergilerden 

sağlanmaktadır.119 

 

A)         İL MECLİSLERİ 

 

Temsil   niteliğine  sahip  yönetim organı olan Meclisin (landsting) üye sayısı 

İlin   büyüklüğüne  göre  30  ile  70  arasında  değişmektedir. Meclis  toplantıları 

                                                
118 Özyurt ve Topal, a.g.m. S.94.  
119 Committee of the Regions, a.g.e. 2001, S.221-224. 
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yılda bir kez yapılmakla birlikte Meclisin aldığı kararlar Encümen ve özel 

Komitelerce  uygulanmaktadır. 

 

 İl  Meclislerinin  temel  sorumluluğu  hastaneler  olmakla birlikte,  anne-

çocuk sağlığı  hizmetleri,   tarım,  el  sanatları  ve endüstri eğitimi de diğer görev 

alanlarıdır.  

 

 İl  Meclisinin  yürütme  organı,  İl   Meclisinin  kendi üyeleri  arasından 

seçtiği  İl  Meclisi Yürütme Komisyonudur.  İl  Meclisinin  siyasal  sorumlusu, 

Meclisçe  seçilen  Yürütme  Komisyonu  Başkanıdır.  Başkanın  yetkileri  sınırlı  

olup  kararlar   Komisyonlarca  alınmaktadır.  

 

 İl  Yönetiminin  başı  atamayla  göreve  gelen  Validir. ( landshövding) 

Valiler doğrudan merkezi hükümete karşı sorumludurlar. İlde kamu düzeninin ve 

güvenliğin sağlanması yanında Belediyeler üzerinde gözetim yetkilerinin 

kullanılması  Valiliklerin  sorumluluğundadır. İldeki kamu görevlileri hem İl 

Valisine hem de kendi merkezi bakanlıklarına  karşı çifte sorumluluk altındadırlar.120 

 

 İsveç’te yerel yönetimlerin işlemlerinin yerindeliğini ya da hukuka 

uygunluğunu  denetleyecek  belirli  bir organ bulunmamaktadır. İsveç hükümeti 

kamu  yönetiminden  genel  olarak  sorumludur. Ancak  hükümetin  denetimle  ilgili 

görevleri  bir  çok  kurum  arasında  bölünmüştür. Yerel yönetimler hesaplarını 

                                                
120 Martin Harloff, a.g.e.1987, S.611. 
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inceleyen görevlileri kendileri atarlar.121 Yerel yönetimler bankalardan, kredi 

kuruluşlarından  ya da  yabancı  ülkelerden  hiçbir  izin  ve  sınırlamaya  bağlı 

olmadan   borçlanabilirler. 

 

B) BELEDİYELER 

 

 Belediyenin  karar  organı  olan  Meclisin  üyeleri,  milletvekili  seçimleri  ile 

birlikte 3 yılda  bir seçilirler.  Meclisin  görevleri;  Belediyenin  hedeflerinin  tespiti, 

bütçe  ve  mali  sorunlar,  Komitelerin  oluşturulması,  Belediye  ve  İl  Meclisi  

Hesap  İşleri  Komiserinin  seçimi,  yıllık  rapor  ve  kesin  hesaptır.  Meclis  belli 

işlerde  kendi  adına  karar  vermek  üzere  belli  bir  Komiteyi  yetkilendirebilir, 

ancak  yukarıdaki  işlerin  bizzat  Meclisçe  kararlaştırılması  zorunludur. 

 

 Belediyenin  yürütme  organı,  Belediye Meclisinin  kendi  üyeleri  arasından 

seçtiği Belediye  Yürütme   Komisyonu’dur.  Bu  Komisyonun  temel  görevi  diğer 

Komitelerin  yönet im  ve  koordinasyonunu  sağlamaktır. Belediyelerin  siyasal 

sorumlusu  Belediye  Yürütme  Komisyonu  Başkanıdır. Başkanların  karar  alma 

yetkileri  sınırlı  olup,   kararlar  çoğunlukla  Komisyonlarca  ortak  sorumluluk 

altında  alınır. Başkan  Belediye  Meclisince  seçilmektedir. 

 

Belediyelerin  görevleri;  yangına  karşı  mücadele,  okul  öncesi  eğitim,  ilk 

ve  ortaöğretim,  teknik  ve  mesleki  eğitim,  yetişkinlerin  eğitimi,  kreş  ve  çocuk 

yuvaları,  aile  ve  gençlik yardımları, huzur  evleri,  konut,  şehircilik,  alan 

                                                
121 Nuri Tortop, “İsveç’ te Yerel İdarelerin Mali Kaynakları ve Merkezi İdare ile İlişkileri”, Amme 
İdaresi Dergisi, Cilt 27, sayı 4, Aralık 1994, S.122. 
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düzenlemesi, suların  arıtılması,  çöp,  mezarlıklar,  cenaze  hizmetleri,  mezbahalar, 

parklar,  spor  alanları, şehiriçi  toplu  taşımacılık,  limanlar,  gaz,  şehir  ısıtılması  ve  

elektriktir.  Sivil  Savunma  Devlet,   İl  Meclisleri  ve  Belediyeler arasında  

bölüştürülmüş  bir  hizmet  niteliğindedir. 

 

 Belediyeler ve İl Meclisleri yürütme kurullarının çalışmalarının 

hazırlanmasında halk oylamasına gidebilirler. Halk oylamaları genellikle danışma 

niteliğindedir.  

 

 Belediyelerin  denetimiyle  ilgili  özel  bir  organ  bulunmamakla  birlikte  bir 

çok devlet idaresi Belediyeleri denetlemektedir. Bunlar arasında Parlamento 

Ombudsmanı  yerel yönetimlerin  işlemlerinin  kişi  haklarını ihlal  edip  etmediğini 

inceleme  yetkisine  sahiptir. Devlet  İl  İdare  Kurulları  bölge  düzeyinde  devlet 

adına faaliyet gösterirler ve bölgelerindeki Belediyelere karşı yapılan başvuruları  

inceleme  yetkisine  sahiptirler.122  

 

x-POLONYA     

 

Polonya’da  yerel  yönetimler  piyasa  ekonomisine  geçilmeden  önceki 

dönemde  hem  yerel  çıkarların,  hem  de  devlet  iktidarının  yürütücüsü  biçiminde 

düzenlenmiş,  yerel  yönetim  politikaları  merkezin  güdümünde  belirlenerek  devlet 

bütçesinden  ayrı  özerk  bütçe  imkanından  yoksun  bırakılmışlardır. 

 

                                                
122 Feyza Öztürk, “İsveç’ te Yerel Yönetimler”, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, cilt 12, sayı 3, 
Temmuz 2003, S.76. 
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 1990   yılında   Fransız   sistemine   benzer   Komün   Meclisi    

yapılanmasına  ve  bölge  düzeyinde  Valilik  temelinde  bir  örgütlenmeye  

gidilmiştir.  1999  yılında   ise  birbirleriyle   hiyerarşik   bağları   olmayan  Belediye, 

Kontluk  ve  Bölge   olarak   üç  kademeli  bir  yerel  örgütlenmeye gidilmiş,   

Devletin  taşra  teşkilatlanması  olarak 16  bölge  yönetimine  paralel  16 Valilik  

yapılanması  oluşturulmuştur.123 

 

A) KONTLUKLAR      

 

Polonya’ da  toplam  373  Kontluk (Powiat)  bulunmaktadır. Her  Kontluğun  

Meclisi,  Yürütme  Kurulu  ve  Başkanı  bulunmaktadır. 

 

 Kontluk Meclisi (Rada Powiatu) Kontluğun danışma organı niteliğindedir. 

Üyeleri 4 yılda bir yapılan doğrudan genel oya dayalı tek turlu liste usulüyle 

seçilmektedir. Kontluk Meclisi yürütme organı olarak bir Başkan (Starosta) ve 

Yürütme  Kurulu  ( Zarzad Powiatu)  seçmektedir. 

 

 Kontlukların temel sorumlulukları; ortaokullar, kamu sağlığı, esenlik,  yol  

yapımı,   kültür,  sivil  savunma,  su  yönetimi ve  çevre  koruma, ekonomik  etkinlik,  

iş  bulma  kurumları  ve  tüketici  haklarıdır. 

 

 Polonya  Anayasası’nın  171. maddesi  Başbakan ve Valileri yerel 

yönetimlerin etkinliklerinin denetimini yapmakla yükümlü kılmıştır. Yerel 

                                                
123 Ayman Güler, Karahanoğulları, Karasu,ve diğerleri ,a.g.e. 2004, S.312-322. 
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yönetimlerin harcamalarının denetimi ise bölge düzeyinde örgütlenmiş Bölgesel 

Teftiş  Kurullarınca  yapılmaktadır.  Yerel  yönetimlerin  işleyişinde  kural  ihlalleri 

ortaya çıktığında Vali konuyu Başbakana götürmekte, Başbakan soruşturma için 

İçişleri  Bakanlığını  yetkilendirmektedir. Yasadışı işleyişin ispatlanması durumunda, 

Başbakan yerel yürütme organını feshederek gelecekteki ilk yerel seçimlerin 

yapılmasına  kadar  2 yıllık bir süreyi  aşmamak  şartıyla  bir hükümet komiseri 

atayabilmektedir. 2000-2002  yılları  arasında  4  Belediye  ve  2  Kontluk  bu  tür  

bir  işleme  konu  edilmiştir. 

 

B)  BELEDİYELER   

 

Toplam  2.489 Belediye  ( Gmina)  bulunmaktadır.  Belediye  Meclisi  ( Rada  

Gminy) belediyenin danışma organıdır. Meclis seçimleri 4 yılda bir yapılmakta, 

seçim sistemi 20.000 nüfusun altındaki Belediyelerde tek dereceli çoğunluk 

sistemine göre yapılır iken 20.000 nüfusun üstündeki Belediyelerde tek turlu liste 

usulü  uygulanmaktadır. 

 

 Meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği kişilerden oluşan Meclis 

Komisyonları oluşturulur. 2002 yılından beri Belediye Başkanları 4 yıllık bir dönem 

için doğrudan halk tarafından seçilmektedir. Seçimin ilk turunda başkan 

adaylarından hiç biri mutlak çoğunluğu sağlayamazsa iki hafta sonra ikinci tur 

seçime gidilerek en çok oyu alan aday başkan seçilmektedir. Belediye Başkanı 

Belediye tüzel kişiliğini temsil etmekte, kırsal Belediyelerde “Wöjt”, kentsel 

Belediyelerde “Burmistrz”  ve büyük kentlerde “ Prezydent Miasta” adını almaktadır. 
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 Belediye Başkanı, sayısı nüfusa göre 1 ila 4 arasında değişen Başkan 

Yardımcılarını  atamaktadır. 

 

 Belediyelerin  başlıca  görevleri; içme suyu sağlama ve kanalizasyon, 

elektrik,  gaz  dağıtımı,  evsel  atıkların  toplanması,  yol  yapımı,  yerel  kamu 

taşımacılığı,  kamu  sağlığı,  çevre,  mekansal  planlama,  konut,  eğitim,  (anaokulu, 

ilkokul,kolejler) kültür, spor, parklar, mezarlıklar, pazar yerleri ve itfaiye 

hizmetleridir. 

 

 Belediye  Meclisi,  Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcıları dışındaki 

Meclis üyeleri arasından bir Denetim Komisyonu kurar. Bu Komisyon  Belediye 

bütçesinin uygulanmasını denetler ve Meclise rapor sunar. Komisyonun yaptığı 

oylamalar  Bölge   Denetim   Komisyonunca  onaylanmalıdır.   
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

BİRLİK HUKUKUNUN YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEKİ 

ETKİLERİ                                                                                                     

 

GENEL 

 Avrupa  Birliği’nin, üye  ülkeler  arasındaki işbirliğini  geliştirmek  ve  

Birliğin  entegrasyonunu   arttırmak  için  30’dan  fazla  ana  konuda  düzenleme 

yaptığı  görülmektedir. Bu  konuların  yaklaşık  yarısı  doğrudan  ya  da  dolaylı 

olarak  yerel  yönetimleri  ilgilendirmektedir. 

 

 Üçüncü  bölümde görüldüğü gibi üye ülkelerdeki yerel yönetimler yapı, 

işleyiş,  görev  ve  yetki  açısından  farklılıklar  göstermektedir . Birlik   hukukunun  

üye   ülkelerin  yerel  yönetimleri  üzerindeki  etkisi  bu  ülkelerdeki yerel 

yönetimlerin görev ve yetkileri  ile  doğru orantılıdır. Genel olarak şu söylenebilir: 

üye ülkelerin yerel yönetimleri az ya da çok Birliğin hukuki düzenlemelerinden  

etkilenmektedir. 

 

 Yerellik  ilkesi , üye  ülkeler  ile   bunların  bölgesel  ve  yerel  yönetimlerinin 

Birliğe  karşı  özerkliğini  güvence  altına  almak  için  geliştirilmiştir. 

 

Bu bölümde öncelikle yerellik ilkesi incelenecek ve Birliğin yerel 

yönetimlerin  görev  alanına  giren  konularda  yapmış  olduğu  düzenlemeler 

başlıklar  halinde  ele  alınacaktır. 
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 I- YERELLİK (SUBSİDİARİTE) İLKESİ 

 

 Türkçeye   yerellik ilkesi olarak  yerleşen “subsidiarite”, kelime  anlamı  

olarak yerellik,  ikincil durumda  bulunma, yardımcılık anlamlarına  gelmektedir.  Bir  

sıfat olarak  (subsidiaire)  ise yerel, ikincil ve yardımcı  anlamındadır.124  Bu  ilke,  

bir  hizmetin  kural  olarak  vatandaşa  en  yakın idari  birim  tarafından  yerine 

getirilmesini, şayet  bu hizmet bu birim tarafından yerine  hiç  getirilmiyor  ya  da  

yeterince  etkin  bir  biçimde  yürütülemiyorsa, bir üst  birim tarafından 

üstlenilmesini ifade etmektedir.125 Yerellik ilkesi;  hem  bir  bütün olarak  Avrupa  

Birliği  içindeki  gelişmelere  rehberlik  eden  politik bir  ilke,  hem  de  Birlik  

içindeki   belli  türde  işlemlerin  geçerliliği  için  yasal  bir  gerekliliktir.126 

 

 Yerellik  ilkesinin  anlaşılması federal devletlerde daha kolay olmaktadır. Bu  

ilke  ile  federe  devletlerin  çıkarları  ile  federal  devletin ihtiyaçları  arasında bir 

denge kurularak, yetkilerin bu ikisi arasında dengeli bir biçimde dağıtılması 

sağlanarak hangi işlevin federal düzeyde hangi işlevin federe devletlerce  ya  da  

ortaklaşa  yerine  getirileceği  açıklığa  kavuşturulmaktadır.127  

 

 Yerellik ilkesinin uygulanabileceği üç ayrı alandan söz edilmektedir. 

Birincisi, özelleştirme uygulamaları çerçevesinde sorumlulukların kamu ile özel 

kesim  arasında  paylaştırılmasıdır.   İkincisinde , genel  çerçeveyi  bir ülkenin 

sınırları oluşturmaktadır. Burada  sorumluluklar devlet, bölgeler, iller ve kent 

                                                
124 Keleş,a.g.e.1999, S.31. 
125 Kadir Koçdemir,“Hizmette Vatandaşa  Yakınlık (subsidiarite) İlkesi ve Sosyal Hizmetler”,Türk İdare 
Dergisi , Yıl 74,Sayı 434,Mart 2002,S.2. 
126 Shaw,a.g.e.1996, .S.82. 
127 Kaczorowska,a.g.e.1998,.S.74. 
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yönetimi arasında paylaştırılmaktadır. Üçüncüsü ise, uluslararası düzeyi 

ilgilendirmektedir. Bu  durumda  uluslararası  kuruluş  ile  üye  devletler  arasındaki 

ilişki  önem  taşımaktadır. 128   

 

Avrupa   Birliği    ve   Avrupa   Konseyi  bağlamında  yerellik  ilkesi, 

odağında  yer aldığı  unsurlar  açısından  farklılık  göstermektedir.  Avrupa  

Konseyinde  yerellik  ilkesi  söz  konusu olduğunda  odak  noktası,  üye  ülkeler  ile  

üye  ülkelerin alt  birimleri  olan  bölgeler  ve  yerel  yönetimler  iken,  Avrupa  

Birliğinde  Birlik ile  üye  ülkeler  arasında  yetki  ve  görev  paylaşımı  yerellik 

ilkesinin  odak  noktasını   oluşturmaktadır.  

 

 A)  AVRUPA KONSEYİ VE YERELLİK İLKESİ 

 

 Avrupa  Konseyi, 1950’den  beri üye ülkeler arasında daha güçlü bir 

birliktelik sağlamak amacıyla yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için çalışmalar 

yapmaktadır. Bu  alanda  çalışmaları  yürüten  Yerel   ve  Bölgesel  Yönetimler 

Sürekli  Konferansı,  Yerel  ve  Bölgesel  Yönetimler  Kongresine   dönüştürülmüştür. 

 

 Avrupa  Konseyi’nin  1985 yılında  kabul  ettiği  Avrupa  Yerel  Yönetimler 

Özerklik Şartı’nın bazı maddelerinde yerellik ilkesine yer verilmiştir. Şartın 

Önsözü’nde  yerel  yönetimlerin  her türlü demokratik rejimin temellerinden biri 

olduğu  vurgulanmış,  gerçek  yetkilerle  donatılmış yerel yönetimlerin varlığının 

hem  etkili  hem  de   vatandaşa  yakın  bir  yönetim  sağlayacağı  ifade  edilmiştir.  

                                                
128 Keleş,a.g.e.1999,S.32. 
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Şartın  4. maddesinin  2. fıkrasında yerel  yönetimler  için “genel yetki” ilkesi 

benimsenmiş, 3. fıkrasında ise, kamusal sorumlulukların genellikle ve tercihen 

vatandaşa  en yakın  yönetimlerce  kullanılacağı,  sorumluluğun  başka  bir  makama 

verilmesinde  görevin  kapsam  ve  niteliğiyle  yetkinlik  ve  ekonomi  gereklerinin 

göz  önünde  bulundurulacağı  hüküm altına alınmıştır. 4. maddenin 4. fıkrası ise 

yerel yönetimlere  verilen  yetkilerin  tam  ve  münhasır  olacağı  ve devlet ya da 

bölgesel yönetimlerce zayıflatılamayacağı ve sınırlandırılamayacağı ifade edilmiştir. 

 

 Şart’ da  bu  ilkeyi  tamamlayıcı  nitelikte  başka  maddelerin  bulunduğu  da 

görülmektedir.  9. madde  yerel  yönetimlerin  mali  kaynakları  başlığını taşımakta 

ve maddenin 1. fıkrasında yerel yönetimlere kendi yetkileri dahilinde serbestçe 

kullanabilecekleri yeterli mali kaynaklar sağlanacağı ifade edilmektedir.  Şart’ın  5. 

maddesinde yerel yönetimlerin sınırlarında , mevzuatın elverdiği durumlarda ve 

mümkünse  bir  referandum  yoluyla  ilgili  yerel  topluluklara  danışılmadan  

değişiklik  yapılamaz  denilmektedir. Yerel yönetimlere danışma zorunluluğu 

getirilen  diğer   iki   alan  kendilerini  ilgilendiren   konulardaki  planlama  ve  karar 

alma   süreçleri  (madde: 4/6)  ve  devlet   eliyle  kaynak dağıtımının nasıl 

yapılacağıdır. (madde: 9/6). 

 

B)        AVRUPA  BİRLİĞİ  VE  YERELLİK  İLKESİ 

 

Yerellik ilkesi, her ne  kadar  Maastricht  Antlaşması’yla  özellikle 

vurgulanmış olsa  bile,  daha  önce  imzalanan  Avrupa  Kömür  ve  Çelik Topluluğu 

Antlaşması’nda da   yer  almaktaydı.  
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 Daha  sonra  yürürlüğe  giren  Avrupa  Atom Enerjisi  Antlaşması’nda  ve 

Avrupa  Ekonomik Topluluğu  Antlaşmaları’nda  da  yetkiler  Topluluk  ile  üye  

ülkeler  arasında  paylaştırılmaktaydı.129  

 

 Yerellik  ilkesinin  Birlik  içinde  uygulanmasıyla  Birliğin  aşırı güçlenerek 

üye   ülkelerin  (dolayısıyla üye ülke bölge ve yerel yönetimlerinin) yetki  alanlarının  

daralmasının  önlenmesi  amaçlanmaktadır. 

 

 Maastricht Antlaşması’nın 3/B maddesinde (Amsterdam Antlaşması’nın 

5.maddesi) yerellik ilkesi şu şekilde tanımlanmaktadır ; “Topluluk  (Birlik)  bu  

antlaşma  ile  kendisine  verilen  yetkilerin ve   ulaşılmak  istenen  amaçların  çizdiği  

sınırlar  içinde  hareket edecektir. Salt kendi  yetki  alanının  bir  parçasını  

oluşturmayan  konularda Topluluk yalnız yerellik  ilkesine  uygun olarak hareket 

eder. Yeter ki, söz konusu önlemlerle varılmak  istenen  amaçlara   üye devletlerce  

daha  iyi  ulaşmak imkanı bulunmasın ve  bu  konular kapsam ve etki açısından  

Topluluk düzeyinde daha iyi ele alınabilsin. Toplulukça yapılacak işlem, antlaşmanın 

amaçlarına ulaşabilmek için gerekli olan ölçüleri  aşamaz”. 

 

 Bu  maddede  geçen  “Topluluk  kendisine verilen yetki sınırları içinde 

hareket  etmek  zorundadır.” ifadesi,  sınırlı yetki ya da liste usulünü çağrıştırıyor 

gibi görünse de iki açıdan bunun farklı geliştiği söylenebilir. Birincisi, kurucu 

antlaşmalarda yapılan her değişiklik ile Birliğin uyguladığı yetki biçimleri 

                                                
129 Mengi, a.g.e.1998,.S.25. 
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genişlemektedir.İkinci olarak da  Avrupa Adalet Divanı, antlaşmanın 308.  

maddesinde  geçen  “Ortak  Pazarın kurulması amacıyla antlaşmanın yetki vermediği 

alanlarda da Konsey,  Parlamento’ya  danıştıktan  sonra  Komisyon  önerisi 

doğrultusunda oy birliği  ile  gerekli  önlemleri  alabilir”  ifadesini  geniş  olarak  

yorumlamaktadır.130 

 

 Antlaşmanın  3/B  maddesinde  geçen  ifade  tarzından Birliğin münhasır  

yetki  alanına  giren  konularda  yerellik  ilkesine uygun davranmak zorunda 

olmadığı  gibi  bir  yorum  kendiliğinden  gelmektedir. 

 

 Ancak Birliğin  münhasır yetkilerinin ( exclusive competence) neler olduğu 

konusunda da uygulanabilir  hazır  bir  kıstas  bulunmamaktadır. Bu konuda “Birliğin  

yetkileri   başladığında  üye  devletlerin  yetkilerinin  biteceğini”  iddia  eden  

görüşler  olduğu  gibi, “mevcut  durumda Birlikçe  yasama işlemine konu edilen  

alanların  Birliğin münhasır yetki alanını oluşturduğunu” ifade eden görüşler de 

bulunmaktadır.131 

 

 1992 yılında  Birmingham’da  toplanan  Avrupa  Konseyi, Maastricht 

Antlaşması’nın   3/B  maddesine  uygun  olarak  kararların  Birlik  vatandaşlarına 

mümkün  olan  en  yakın  biçimde  alınmasını  kararlaştırmıştı. Aynı  yıl  

Edinburg’da  toplanan  Konsey  toplantısı  sonunda  yerellik  ilkesiyle  ilgili  

aşağıdaki  konular  formüle  edilmeye  çalışıldı: 

 

                                                
130 Craig, de Burca,a.g.e. 1998,.S.124. 
131 Craig de Burca,a.g.e.1998, S.125-126. 
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 .  Yerellik  ilkesi dinamik bir kavramdır ve eylemi gerçekleştirecek uygun 

düzey  duruma  göre  değişebilir. 

 

 .  Bütün yasama tasarılarında yerellik ilkesinin uygulanmasıyla ilgili bir 

bölüm  yer  alacaktır. 

 

 .  Topluluk  işlemi  aşırı  sınırlandırıcı olmamalıdır. (Direktifler Tüzüklere 

tercih  edilmelidir) 

 

 .  Avrupa  Adalet Divanı’nın  yorumları  doğrultusunda  yerellik ilkesinin 

uygulanması, antlaşma   ile  Topluluğa  sağlanan  yetkilerin  içini  boşaltmamalıdır. 

 

   Amsterdam Antlaşması’nın 5.maddesinde öngörülen bu ilkenin 

düzenlenmesi   Antlaşmaya   ekli“  Yerellik  İlkesi Hakkında  Protokol”  ile  

yapılarak Birliğin  hangi   durumlarda  üye  ülkeler  yerine  işlem  yapacağı 

öngörülmektedir;132 

 

 .  İşlem, üye  devletler  tarafından  tatminkar  bir  biçimde  düzenlenemeyecek 

ulus  ötesi  bir  nitelik  taşıyor  mu? 

 

 . Üye devletlerce yapılacak işlem ( ya da hiçbir işlem yapılmaması) 

antlaşmanın  gereklilikleriyle  çelişiyor  mu? 

 

                                                
132 http:// europa.eu.int/scadplus/ leg/en/lvb/a27000.htm.(02.02.2006) 
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 .   İşlemin  Topluluk düzeyinde  yapılması  açık  fayda  sağlar  nitelikte  mi? 

 

C) AB ANAYASASI’NDA YERELLİK İLKESİ 

 

 Birlik  Anayasası’nın  temel  ilkeler  başlıklı 11. maddesinin 1.fıkrasında 

Birlik  yetkilerinin “sınırlı  yetki ” ilkesine   ( üye  devletlerce  Birliğe  verilen  

yetkiler)  göre belirleneceği,  Birlik yetkilerinin  kullanımının  ise  “orantılılık”  ve 

“yerellik”  ilkelerine  göre  düzenleneceği  ifade edilmektedir.  Maddenin  ikinci  

fıkrası gereğince   Anayasa   ile   Birliğe   verilmeyen   yetkiler  üye  devletlere  aittir.   

 

 11. maddenin  3. fıkrası  da  şu  şekilde  düzenlenmiştir; “   Birliğin münhasır 

yetki alanına  girmeyen  alanlarda  işlem  yapılması  gerekmesi durumunda,  söz  

konusu işlem  üye  devletlerin  merkezi,  bölgesel ya da  yerel düzeydeki 

yönetimlerince  tatminkar  biçimde gerçekleştirilemez  ve ölçek  ya da  etkinlik  

nedenleriyle  Birlik  düzeyinde  daha iyi biçimde  yapılabilirse,     Birlik, ancak    bu 

durumda ve söz konusu işlemin amaçlarına ulaşacak  biçimde   işlem  tesis  edebilir.”  

Düz  cümle  biçiminde  ifade  edilen  bu  fıkra  zıttıyla  yorumlama  (a contrario)  

yöntemiyle ifade edilirse şu sonuç  ortaya  çıkmaktadır; Birlik  içinde  herhangi  bir  

işlem, üye devlet,  bölge ya da yerel  yönetim  düzeylerinde  tatminkar  bir biçimde 

gerçekleştirilebiliyorsa, Birlik bu  alanda  işlem  tesis  edemez. 

 

 11. maddenin 4. fıkrasında ise ,orantılılık  ilkesi  gereğince  Birlik  işleminin 

şekil ve içerik olarak Anayasa’da öngörülen amaçların gerçekleştirilmesi için 

öngörülen  düzeyi  aşamayacağı  ifade  edilmiştir. 
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 Anayasa’nın  13.  maddesi  ise  münhasır   yetki  alanlarını  gümrük  birliği, iç 

pazarın  rekabet  kurullarının  belirlenmesi,  para  politikası, ortak balıkçılık 

politikası  ve  ortak  ticaret  politikası  olarak  belirlemiştir. 

 

 Birlik  Anayasası’nın  18. maddesi  esneklik şartı  başlığını  taşımakta  ve  1. 

fıkrası  şu  düzenlemeyi  getirmektedir;  “Anayasa’da  öngörülen  amaçlardan  birinin 

gerçekleştirilmesinin amaçlanması ancak Anayasa’nın Birliğe işlem yapması için  

yetki   tanımaması  durumunda,  Bakanlar Konseyi, Komisyondan gelen bir tasarı 

için Parlamento’nun onayını alarak, oy birliği ile vereceği bir kararla uygun 

görülecek  önlemleri  alabilir.” 

 

 Birlik Anayasası’nın eki niteliğindeki “ Yerellik ve Orantılılık  İlkelerinin 

Uygulanmasına Dair Protokol” 9 maddeden oluşmaktadır. Protokolün giriş  

bölümünde  kararların  Birlik vatandaşlarına mümkün olan en yakın düzeyde 

alınması isteğinden bahsedilmektedir. 1. madde gereğince, her kurum yerellik ve 

orantılılık  ilkelerine  aralıksız  bir  saygı duyacaktır. 2. maddeye göre, Komisyon bir  

yasama  tasarısı  sunmadan  önce  kapsamlı biçimde  danışacak, uygun  olan  hallerde  

bu  danışmada  ön  görülen  işlemin  bölgesel ve yerel boyutu da göz önünde 

bulundurulacaktır.  Aciliyet gösteren istisnai durumlarda Komisyon  bu danışmada  

bulunmayabilir. Ancak  Komisyon  hazırladığı  tasarıda  bu  durumun nedenlerini  

açıklayacaktır. 
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 Protokole  göre;  Avrupa  yasama tasarısı hazırlayan  Birlik  organları ya  da  

üye  devletler,  hazırladıkları taslakları üye ülkelerin Parlamentolarına gönderecekler, 

Ulusal  Parlamentolar  ya da Parlamentoların alt komisyonları uygun olan 

durumlarda yasama yetkisine sahip Bölgesel Parlamentolara da danışabilecektir. 

Ulusal Parlamentolar ,  yasama  tasarılarının  kendilerine  gelişinden  itibaren  6 

haftalık  bir  süre  içinde  tasarının hangi  sebeplerden  dolayı  yerellik  ilkesine 

aykırılık  teşkil  ettiğini  sebepleri  ile  birlikte açıklamak  zorundadırlar.  Ulusal 

Parlamentolarda,  hazırlanan  tasarının yerellik  ilkesine  aykırı  olduğu  yönündeki 

oyların  toplam  oylara  oranının  1/3’ünü  geçmesi   durumunda  hazırlanan   tasarı 

yenilenmek  zorundadır.  

 

 Bir  Avrupa yasama işleminin yerellik ilkesini ihlal etmesi durumunda, 

Avrupa  Adalet  Divanı   protokolün  8.  maddesi  gereğince  karar  verme  yetkisine 

sahiptir. 

 

 Bölgeler  Komitesi  de  Anayasa’nın  yasama  işleminin  benimsenmesi  için 

kendisine danışılmasını  zorunlu  kıldığı  konularda  yerellik ilkesinin ihlali 

iddiasında  bulunabilir. (madde:8) 

 

 Protokolün 9. maddesi Komisyon’a her yıl Bakanlar Konseyi’ne, 

Parlamento’ya,  Avrupa  Birliği   Konseyi’ne  ve  Ulusal  Parlamentolara 

Anayasa’nın 11. maddesinin uygulanmasıyla  ilgili bir rapor sunma görevi 

vermektedir. Bu  rapor  aynı  zamanda  Bölgeler  Komitesi  ile  Ekonomik  ve  Sosyal 

Konseye  de  ulaştırılacaktır. 
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II. BİRLİK  HUKUKUNUN  YEREL  YÖNETİMLER  ÜZERİNDEKİ  

ETKİ  ALANLARI 

 

A) ETKİ ALANLARININ GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 Birlik  hukukunun  yerel  yönetimler üzerindeki  etkileri  değişik  biçimlerde 

ortaya çıkabilmektedir. Avrupa yurttaşlığı çerçevesinde yerel seçimlerde oy 

kullanabilme örneğinde  olduğu  gibi  bazı  alanlarda  etki  doğrudan nitelikte 

olurken, seyahat  ve  yerleşme  hakkı  nedeniyle  yerel  yönetimlerin  sosyal  

güvenlik  harcamalarının  artması  örneğinde  olduğu  gibi  bazı  alanlarda etki 

dolaylı  biçimde  ortaya  çıkmaktadır. 

 

 Birliğin  yaptığı  düzenleyici  işlemlerin  bazıları  yerel  yönetimleri belli  bir 

doğrultuda  hareket  etmeye  yöneltmekten daha çok özel kişi ya da firmalarca 

yapılan  işlemlerin  Birlik  mevzuatına  uygunluğunu  denetlemekle  ilgilidir. 

Örneğin;  Gıda   güvenliği  konusunda  yerel yönetimler ,belli gıda ürünlerinin 

üreticisi  değillerse   bu  konuda  doğrudan  etkilenmeyeceklerdir.  Ancak  özel  kişi 

ya da firmalara  ruhsat  verirken  ya da  gıda  denetimi  yaparken  Birliğin 

düzenleyici  işlemlerine  bağlı  kalmak  durumundadırlar. 

 

 Avrupa Birliği’nde entegrasyon ilerledikçe Birliğin düzenleme yaptığı 

alanların  sayısının  da  arttığı  görülmektedir.  Birliğin düzenleme yaptığı pek çok 

alan  doğrudan  veya  dolaylı  biçimde   yerel  yönetimleri  etkilemektedir. Aşağıda 
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bu  etkilerin  belirgin  biçimde  görüldüğü  bazı  alanlar  seçilerek  etki mekanizması 

incelenecektir. 

  

1- AVRUPA  YURTTAŞLIĞI  VE  YEREL  SEÇİMLER 

 

Avrupa  Birliği’nin  bir  halka  sahip  olmadığı  için  bir  vatandaşlık 

kavramına da sahip olamayacağı sıkça ifade edilmektedir.133 Avrupa vatandaşlığı 

kavramı, klasik  devletler  hukukunun  vatandaşlık  anlayışından  farklı  fonksiyonel 

vatandaşlık düşüncesini ortaya koymaktadır. Maastricht Antlaşması’nın 8/1 

maddesinde “Bir  üye  devletin  tabiyetine bağlı  olan  herkes  Birliğin  bir  vatandaşı 

olacaktır” denilmektedir.Amsterdam Antlaşması ise “Birlik vatandaşlığı 

tamamlayıcıdır  ve  ulusal  vatandaşlığın  yerini  almaz”  hükmünü  getirmiştir. Birlik  

vatandaşlarına;  

.Birlik   içinde  serbest   dolaşım   ve   ikamet   etme,  

.Diğer  ülkelerde  de  Avrupa  Parlamentosu  seçimlerine  katılabilme,  

.Birlik  dışındaki  üçüncü  ülkelerde tabiyetinde bulunduğu ülkenin 

diplomatik temsilciliği bulunmaması halinde,  Birlik üyesi diğer ülkelerin 

Büyükelçiliklerinden  ya  da  Konsolosluklarından  korunma  talep  edebilme, 

.Avrupa  Parlamentosu’na  ve  Birlik  Ombudsman’ ına  dilekçe  ile  

başvurma,  

.Tabiyetinde   bulunduğu  ülkenin  dışında  Birlik  içinde bir  başka  ülkede 

ikamet ediyorsa, o ülkenin yerel yönetim seçimlerine katılabilme hakları 

tanınmaktadır. 

                                                
133 Shaw,a.g.e.1996,S.72. 
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Avrupa  Yurttaşlığı  kavramıyla  Birlik vatandaşlarına tanınan yerel 

seçimlerde oy verme ve aday olma hakkının kullanılması Konseyin 1994  yılında 

yayınladığı bir Direktifte (Councile Directive,94/80/EC) düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeye  göre,  üye ülkeler yerel  yönetim  birimlerinin  başkanlığı, yardımcılığı 

ve  yönetim organın  üyeliği  görevlerini  gereken  durumlarda  ve  uygun  koşullarda 

sadece kendi  vatandaşlarına ait  bir  hak olarak  sınırlayabilir,  yerel  Meclise  seçilen 

Birlik  vatandaşlarının Parlamento (Senato, ikinci Meclis gibi) üyelerinin  seçiminde 

oy kullanmasına izin vermeyebilir. Birlik vatandaşları yerel seçimlerde oy 

kullanmakta  serbesttirler,  (oy kullanmayabilirler)  ancak  oy  kullanımının  zorunlu 

olduğu  ülkelerde  seçmen  listesine kayıt yaptıranlar oy kullanmak zorundadırlar. 

Üye ülkeler  yerel  seçimlerde  aday  olmak  isteyen  Birlik  vatandaşlarından,  kendi 

ülkelerinden  alınan  bir  belge  ile  kendi ülkelerinde bu haktan yoksun olmadıklarını  

kanıtlamalarını  isteyebilirler. Oy  verme  yaşındaki  ulusal  vatandaşlığa  sahip 

olmayan  Birlik  vatandaşlarının  oranının,  üye  ülkedeki  toplam  seçmen  sayısının 

% 20’  sini geçmesi  durumunda  üye  ülke asgari  ikamet  şartı  arayabilir.134 

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olması halinde, Direktif şeklinde 

düzenlenen  bu  Birlik  işleminin   şekil  olarak  iç  hukuka  aktarılması  ve 

seçimlerde  oy  kullanma  hakkını  T.C. vatandaşlığı  şartına  bağlayan  Anayasa  ve 

seçim yasalarının  değiştirilmesi   gerekecektir. 

 

 

 

                                                
134 Muhammet Kösecik, Avrupa Birliği’ne hazırlık sürecinde yerel yönetimler ( Yerel ve Kentsel 
Politikalar,M.Akif Çukurbayır, Ayşe Tekel, (ed.)Çizgi Kitapevi, Konya, 2003) S.170-171. 
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2-       BÖLGESEL GELİŞME POLİTİKASI 

 

Birliğin  Bölgesel Politikasının esas amacı; Birlik içindeki sosyal ve 

ekonomik kalkınma düzeyleri ve yaşam standartları birbirinden farklı bölgeler 

arasındaki  gelişmişlik  farkını azaltmak ve bölgelerin uyumlu olarak gelişmesini 

sağlamaktır. 

 

Birliğin  başlıca  bölgesel  kalkınma hedef ve politikaları; sosyal, ekonomik 

ve  mekansal  bütünleşme,  çevrenin  korunması, taşımacılık, telekomünikasyon, 

yerel  yönetimlerin  güçlendirilmesi   ve  enerjide  Trans-Avrupa  ağı kurarak, 

Birliğin çevre  bölgelerinin  merkez  bölgelerine bağlanması,  bütünleşik bir  sosyo- 

ekonomik ve coğrafi bilgi sisteminin kurulması, orta büyüklükteki kentlerin bir- 

biriyle  işlevsel  bağlarını  güçlendirecek gelişme akslarının yaratılması ve alt 

bölgelerin  sorun  ve  potansiyellerine  ağırlık  verilmesi  olarak  özetlenebilir.135 

 

Birlik, bu amaç ve hedeflere ulaşmak için araç olarak yapısal fonları, uyum 

(cohesion)  fonunu  ve  Avrupa  Yatırım  Bankası  kredilerini   kullanmaktadır. Bu 

araçlar ileride  ayrı bir  alt  bölüm olarak ele alınacağı için burada açıklanmayacaktır. 

 

Bölgesel  Politikanın  hedeflediği  tüm bölgelerde  yerel yönetimler, 

ekonomik ve sosyal uyumun gerçekleştirilmesinde sahip oldukları üst düzey 

örgütlenme  ve  özerklik  ile  yerel  ve bölgesel  kalkınmanın  yanı  sıra, işsizliğe 

karşı  mücadelede de  önemli rol oynamaktadır. Bu amaçla  gerçekleştirilecek kentsel  

                                                
135 Kösecik, a.g.m. S.159.(DPT Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Ankara, 2000 S.60 
dan alıntı.) 
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bir  yörenin  canlandırılması, kırsal  alanlarda  turizmin  teşvik  edilmesi, sanayi  

bölgelerinde  kullanılmayan  alanların   geliştirilmesi, bir  yörenin  kendine özgü  

gıda  ürünlerinin  tanıtılması, rekabetçi olmaya yönelik araştırma faaliyetlerinde  

yerel  işletmelere  yardım  edilmesi  ve yerel istihdam yaratılması gibi  faaliyetler  

yerel  yönetimleri  yakından ilgilendirmektedir. Yapısal  fonlar aracılığı  ile  yerel  

kalkınma   projelerine  mali  yardım  sağlamak  Birliğin  önemli öncelikleri  arasında  

yer  almaktadır. 

 

3- SOSYAL  HİZMETLER  

 

Avrupa   Komisyonu   Roma   Antlaşması’nda   öngörülen   işçilerin   serbest  

dolaşımı konusundaki  görevlerini  yerine getirebilmek  amacıyla   üye   ülkelerdeki  

sosyal  güvenlik  rejimleri arasında  uyum   sağlanması  için büyük  çaba 

göstermiştir. İşçilerin  kendi  ülkeleri  dışında  çalışmaları durumunda,  değişen  

sosyal   güvenlik  uygulamaları ile  karşılaşmaları  serbest  dolaşımın   önünde  fiili  

bir   engel  olarak   görülebilir. 

 

 Birlik  vatandaşlarının  üye  ülkelerde  serbest  dolaşım  ve yerleşme  hakkına  

sahip  olması  daha   iyi  sosyal  hizmet  sağlayan  bölgelere  yerleşme  talebini  

arttırarak  bu  hizmetleri  düşük  bir ücret  karşılığı  ya da  ücretsiz  sağlayan  yerel  

yönetimleri  ek  mali  yükler  altına  sokabilir. Emeklilerin    sahil  boylarındaki   

kasabalarda   yaşamayı  tercih  ederek  bu  bölgelerdeki  yerel  yönetimlerin  sosyal  

hizmet  harcamalarını  artırmaları  örnek  olarak   verilebilir.  
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 Sosyal  hizmetler , Birliğin  ortak  politika  alanı   içinde   değerlendirilen  bir   

konu   olmamakla   birlikte,  üye  ülkelerde  özürlüler  konusunda   uygulanmış  iyi  

projelerin  karşılıklı   olarak   değiş tokuşu  Birlik  tarafından  desteklenmektedir.  

Komisyon, I.U.L.A. (Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği)  tarafından  hazırlanan  

ve üye  ülkelerdeki  özürlüler  için yerel  ve  bölgesel  yönetimlerin sorumluluklarını 

konu  alan   bir  kitapçığın  finansmanını  sağlamıştır.136 

 

 Sosyal  hizmetlerin  sunumundan  sorumlu  personelin nitelikleri  konusunda 

da üye ülkelerde farklı koşullar   geçerlidir.  Pek  çok  Birlik üyesi  ülkelerde en  az  

üç yıllık  eğitim  dönemi  öngörülmüşken  İngiltere ‘de  bu  süre  iki  yıldır.137   

 

4-       YABANCILARIN  İSTİHDAMI, İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 

 

 Roma  Antlaşması’nın  48.  maddesi  Topluluk içinde işçilerin serbest 

dolaşımını  öngörmektedir. Ancak bu  hüküm,  aynı  maddenin  4.  fıkrası  gereğince 

kamu  hizmetlerinde  uygulanmaz. Avrupa   Adalet  Divanı  ise  bu  istisna  hükmünü  

bir  devletin  egemenlik  hakkını kullandığı  kamu  hizmetleri  ile sınırlandırmıştır. 

Bu  durumda,  bir  Birlik  vatandaşı  tabiyetinde  bulunduğu  ülkenin dışındaki  bir  

Birlik  üyesi  ülkede  emniyet  hizmetleri  sınıfından  bir göreve  talip olamazken,  

Belediye  ya da  İlçe  idaresi  ile  ilgili  bir  göreve  getirilebilir.  Böylece yerel  

yönetimler  kadrolarını  yabancılara  da  açmak  zorundadırlar.138  

 

                                                
136 Paul N. Bongers, Local Government And 1992, Longman Group (UK) Ltd, Essex, 1990, S.57.  
137 Boungers, a.g.e.1990,S.58. 
138 Enis Yeter, “Avrupa Topluluğu Hukukunun Mahalli İdarelere Etkisi”, İktisadi Kalkınma Vakfı 
Dergisi, sayı 85-86, Kasım-Aralık 1990, S.29-30. 
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 Doktor,  veteriner,  hemşire, eczacı , mimar  gibi  bazı meslekler de sahip 

olunması  gereken  niteliklerin  üye  ülkelerde  karşılıklı  olarak  tanınması, herhangi  

bir üye  ülkede  çalışabilme  hakkının  kullanımı açısından   önem  taşımaktadır.  Bu  

bağlamda  sadece  bazı  meslekleri  kapsamı  içine  alan  Direktifler  olduğu  gibi, 

yüksek  eğitim  diplomalarının  karşılıklı  olarak  tanınmasını  öngören  bir sistem  

kuran  ve  4  Ocak  1991’ de  yürürlüğe giren bir Direktif de bulunmaktadır. Bu  

Direktif , en  az  üç  yıllık  üniversite  ya  da  eşdeğer  düzey eğitimi veya öğretimi  

öngören  avukatlık, muhasebecilik, öğretmenlik, mühendislik, planlamacılık gibi 

meslekler için uygulanabilecektir. Nitelikleri bu mesleklerin kapsamı  içine  giren  

meslek  mensupları,  başka bir ülkede bu niteliklerin tanınmasını  talep  etme hakkına 

sahiptirler. Eğer  aldıkları eğitim  ve öğretim gittikleri  ülke  ile  ana  unsurlar  

itibariyle  ( Substantially) aynı  ise,  sahip  oldukları nitelikler muadil kabul 

edilecektir. Diğer  yandan  gittikleri ülkede bir yetenek testine ya  da  süresi    üç   

yıla   kadar   uzayabilen   gözetim   altında   uygulama yapma    ( süpervised practice)  

işlemine  tabi  tutulabilirler. 139 

 

 Ulusal  mesleklerin  niteliklerinin  muadilliği  ile  ilgili  çalışmaları  yapmak 

üzere  merkezi  Berlin’de  bulunan “ Meslek Eğitiminin  Geliştirilmesi  Avrupa 

Merkezi”  (CEFEDOP)  kurulmuştur. 

 

5- ENERJİ  SUNUMU  VE  ŞEHİRİÇİ  YOLCU  TAŞIMACILIĞI 

  
            Roma  Antlaşması’nın 37. maddesine  göre  üye  devletler  kendilerine  ait 

veya kendileri tarafından başka hukuki kuruluşlara tanınan ticaret tekellerini  

                                                
139 Bongers, a.g.e.1990, S.21. 
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kaldıracaklardır.  Tekellerin  kaldırılması  Birliğin   rekabet  politikasının  da  bir  

gereğidir.  Avrupa  Adalet Divanı  kararlarına  göre   elektrik  de  bir  mal  

niteliğindedir   ve yerel  yönetimler  elektrik sunumu  işini   kendi tekellerinde  

tutamayacaklardır. Enerji  sunumu,  rekabet  kuralları  çerçevesinde  diğer  ülkelerin  

firmaları  tarafından da  sağlanabilecektir.  

 

             Şehiriçi  yolcu  taşımacılığı   Belediyelerin  tekelindeki  bir  hizmettir. 

Benzer  biçimde  bu  alanda  da  Belediyeler  tekel   olmaktan  çıkacaktır.140   

 

             Avrupa  Birliği’nin hava , kara,  deniz  ve  demiryolu  ulaşımı,  yol  

güvenliği ve yolcu taşımacılığı konularında düzenleyici işlemleri bulunmaktadır. 

Yerel Yönetimler  bu  konularda  faaliyet  gösterirken  ya  da  faaliyet  gösterecek  

kişi  ya da  firmalara  ruhsat  verirken  ve  denetimde  bulunurken  Birliğin   getirdiği   

kurallara  uymak   durumundadırlar.141 

 

          6-    ÇEVRE 

 

           Avrupa  Topluluklarını   kuran  antlaşmalarda  çevre konusuna   doğrudan  bir  

göndermede  bulunulmamıştır.  1986’da   kabul   edilen    Tek  Senet  ile  birlikte , 

Topluluk  ilk  kez  çevre  alanında  yetki  kazanmış ve   Maastricht  Antlaşması’yla     

da   çevreye    saygılı,   sürdürebilir    bir   gelişmenin   desteklenmesi hedeflenmiştir. 

                                                
140 Yeter, a.g.m. S.31. 
141 http://europa.e.u.int/scadplus/leg/en/lvb/124040.htm.( 24.03.2006). 
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Amsterdam  Antlaşması  ise  sürdürülebilir  gelişmeyi Avrupa  Birliği’nin  

amaçlarından  biri  haline  getirerek  konuyu  bir  adım  ileri  taşımıştır.142 

 

 Birliğin  çevre  politikası  eylem programları şeklinde yürütülmektedir. 

Birinci Çevre Eylem Programı , 1973-1977  yılları arasında uygulanmış olup, şu 

anda 2001-2010 yıllarını kapsayan Altıncı Çevre Eylem Programı yürürlüktedir. 

 

 Çevre  ve  çevre  sağlığı  konularında  Birliğin  çoğunluğu  Direktif   

biçiminde  olan  100  kadar   düzenleyici  işlemi  bulunmaktadır.  Bu   düzenleyici 

işlemler, hava kirliliği, gürültü, atıklar,  kimyasallar, doğa  koruma,  atık  yönetimi  

konularıyla  ilgilidir. 

 

 Üye Devletlerin, Birliğin çevre mevzuatını ne ölçüde benimsediklerini ve 

uyguladıklarını  anlamak  için  bu  mevzuatı  iç  hukuklarına  aktarıp 

aktarmadıklarına bakmak gerekmektedir. 1989 yılında Komisyon, üye ülkelere 

Topluluğun  çevre  mevzuatını  uygulamadıkları  için  243  uyarı  mektubu 

göndermiş  ve  Adalet  Divanı’nda 43 dava açmıştır. 1993 yılında ise 90 uyarı 

mektubu  gönderilmiş  ve  3  dava  açılmıştır.143 

 

                                                
142 Avrupa Birliği’nin Çevre Politikası ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma  Vakfı yayını, 
Hürrem Cansevdi  (ed), İstanbul, Eylül 2001,S.9-10.  
143 Sevim Budak ,Avrupa Birliği ve Türk Çevre Politikası, Aydoğdu Matbaacılık, İstanbul,2000,S. 
167. 
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  Birliğin  çevre  politikasının  uygulanması  için  ana mali araç yaşam 

fonudur.  Avrupa  Yatırım  Bankası’nın  yardımları ve üye ülkelerdeki devlet 

yardımları  ve   çevre   vergileri   diğer   mali   araçları   oluşturmaktadır.144  

 

  Birlik  üyesi  pek  çok  ülkede  çevre  ve  çevre  sağlığı  konuları  yerel  ve 

bölgesel  yönetimlerin  yetki  alanlarında  kalmaktadır.  Yerel  yönetimler  bu 

görevleri yerine getirirken Birlik mevzuatına uymak ve bu mevzuatın 

uygulanmasının gerektirdiği büyük miktardaki  harcamaları karşılamak 

zorundadırlar.  

 

7- EĞİTİM 

  

 İlk ve ortaöğretim düzeyindeki eğitim hizmetleri konusunda Avrupa 

Birliği’nin  doğrudan  etkisi göreceli olarak az olmakla birlikte  eğitimin içinde yer 

aldığı çevre üzerinde dolaylı bir etkisi bulunmaktadır. Ulusal müfredatların  içinde  

yabancı  dil  eğitiminin  yoğun  biçimde  yer  alması  başka gerekliliklerin yanı  sıra  

tek   pazarın  zorunlu  kıldığı  bir  gerekliliktir. 

 

  Yerellik ilkesi gereğince, ulusal eğitim sistemlerinin örgütlenmesi ve 

öğretimin  içeriğinin  belirlenmesi  üye ülkelerin sorumluluğu altında kalması 

gereken  konulardır.145 Eğitim konusunda Birliğin oynadığı rol, üye ülkeler 

arasındaki  işbirliğini  teşvik ederek ve gerekiyorsa  onların  eylemlerini 

destekleyerek  eğitimin  kalitesini  geliştirmeye  katkıda  bulunmaktır.  Bu 

                                                
144 http: // europa.eu.int/ scadplus/leg/en/lvb/1228066.htm.(24.03.2006) 
145 http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/cha/c00003.htm (24.03.2006) 
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düşüncenin  dayandığı ana amaç eğitimde Avrupa boyutunu geliştirmek, öğrenci 

değişimini teşvik etmek ve üniversiteler arasındaki işbirliğini geliştirmektir. 

Eğitimin,  Birliğin  ortak  politika  alanı  içinde  yer almamasının  temel  nedeni  bu 

ilke  ve  düşüncelerdir. 

 

  Komisyon, öğretmen ve eğitim yöneticilerinin üye ülkelerde karşılıklı 

değişimini teşvik  ederek ortak anlayışın gelişmesini sağlayacak bir program 

yürütmektedir. 

 

 1988 yılında üye ülkelerin Eğitim Bakanları, eğitimde Avrupa boyutunun  

müfredatın bütün bölümlerinde nüfuz etmesi gereken bir konu olduğu ve ortak 

çalışılması  gerektiği  konusunda  anlaşmaya vardılar.  Yıllar  içinde daha fazla 

öğrenci  Birliğin  finanse  ettiği  programlar  çerçevesinde,Birlik üyesi diğer 

ülkelerde  eğitim  almaktadır.146 

 

8- KAMUDA   YAPI  VE  HİZMET  İHALELERİ 

 

 Avrupa Birliği,  üye  ülkelerin  merkez  birimlerinin ya da yerel 

yönetimlerinin yaptığı  yapı  ve hizmet sunum ihalelerine  Birliğe  üye  bütün  

ülkelerdeki  şirketlerin  eşit  şartlarda  katılabilmeleri  için  bazı  düzenlemeler  

yapmıştır. Bu  düzenlemelerin amacı, üye ülkelerdeki tekelleri kırmak ve Birlik 

içinde rekabet ortamı  yaratmaktır.147 

 

                                                
146 Bongers,a.g.e.1990,S.43. 
147 Muhammed Kösecik, Ferihan Yıldırım, “Avrupa  Birliği’nin Yerel Yönetimler Üzerindeki 
Etkileri”,Türk İdare Dergisi, Yıl 73,Sayı 431, Haziran 2001,S.45. 
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 Kamu ihalelerini düzenleyen ve 1973 yılında yürürlüğe giren bir Direktif 

(Public Works Contracts Direktive) ve 1978 yılında yürürlüğe giren ve kamu 

kurumları  tarafından  sunulan  hizmetler  konusundaki  ihaleleri düzenleyen  başka 

bir Direktif (Public Supplies Direktive) bulunmaktadır. Bu direktiflerde, Yerel 

yönetimlerin  diğer  üye  ülkelerden   gelecek  tekliflere  karşı  ayrımcılık 

yapmamalarını, yabancı  firmalara  ihalelerle  ilgili bilgilere eşit  koşullarda  erişme 

imkanı tanımalarını ve parasal değer  açısından önemli büyüklükteki ihalelerin 

Birliğin resmi yayın organında  (Official Journal) yayınlanmasını öngören 

düzenlemeler  bulunmaktadır. 

 

 Komisyon tarafından 1980’li yılların başında yapılan bir çalışma  bu 

Direktiflerin etkisinin çok sınırlı kaldığını; az sayıdaki örnek dışında firmaların 

ulusal sınırları  hatta üye ülkelerin eyalet sınırlarını  aşan ihalelere katılmadığını 

ortaya koymuştur. Bu çalışma öngörülen usullerin sıkılaştırılmasını, 

telekomünikasyon  ve  ulaşım gibi sektörlere  tanınan  istisnaların   kaldırılmasını  ve 

Komisyona   gözetim  ve  uygulama  yetkileri   tanınmasını  tavsiye  etmiştir.148 

 

 1989  yılında  yürürlüğe  giren   ve kamu ihalelerini düzenleyen yeni  

Direktif, Birliğin resmi gazetesinde ilan edilmesi gereken ihale  bedeli sınırını 1 

milyon ECU’ dan 5 milyon ECU’ ya çıkarmış, yapılan ihale sonuçlarının 

açıklanmasını ve ihalede  başarısız olan firmaların açıklama isteklerinin 

karşılanmasını  öngörmüştür. 

 

                                                
148 Bongers a.g.e. 1990,S.14.  
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 1993 yılında yürürlüğe giren ve kamu kurumları tarafından sunulan  

hizmetleri ve  kamu  yapım  işlerini  kapsayan genel Direktif, (Utilities Direktive, 

1993) daha  önce  kapsam  dışı  kalan  sektörleri  ihale  kapsamına  almıştır.149 

 

 Birliğin  kamu  ihalelerine  ilişkin   düzenleme  alanları; 

 - Kamusal  mal  temini  ihaleleri 

- Kamusal  yapı  ihaleleri 

- Kamusal  hizmetlere  ilişkin  ihaleler 

-Su,  enerji,  ulaşım  ve  telekomünikasyon sektörlerine ilişkin ihaleler  olmak  

üzere  dört  başlıkta  toplanabilir. 150 

 

 Yapılan  ihalelere  katılan  ve  sonuçtan  memnun  olmayan  firmalar  itiraz  

ve  şikayetlerini  Komisyona  bildirebilirler. (Council Directive,89/665/EEC)  

 

 9-  KÜLTÜR 

 

  Birlik üyesi ülkelerde tiyatro, kütüphaneler, müzeler,müzik okulları, halk  

eğitimi  ve  sanat   etkinlikleri  yerel  yönetimlerin   görev   alanında   kalmaktadır. 

 

  Maastricht Antlaşması yürürlüğe girene kadar  kültürel boyut Topluluğun 

işlemlerinde  göz  önünde  bulundurulmakla  birlikte,  belirli  bir kültür  

politikasından  söz  etmek  mümkün  değildi. Söz  konusu  antlaşmanın 3. 

                                                
149 Kösecik ve Yıldırım, a.g.m.S.46. 
150 Hasan Yıldız, “Avrupa Birliği’nin Kamu  İhaleleri  Konusundaki Düzenlemeleri ve Bu Konuda 
Ülkemizde Yaşanan Gelişmeler”, Türk İdare Dergisi yıl 75, Sayı 439, Haziran 2003, S.47. 
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maddesiyle Birliğin  üye  devletlerin  kültürlerinin  gelişimine  katkıda  bulunmak 

amacında olduğu  vurgulanmıştır. 

 

  Birliğin  kültür  konusundaki  uygulamaları  şunlardır:151 

 - Yerel  ve  bölgesel  alanda  kültür  birliğinin  güçlendirilmesi, 

  -Bölgesel kalkınma ve sosyal fonlardan yerel yönetimlerin kültür 

faaliyetlerine  mali  katkıda  bulunulması, 

 - Yerel  yönetimler  arasındaki  kardeş  şehir  uygulamalarının 

güçlendirilmesi, 

- Yabancı  dil  eğitiminin  yaygınlaştırılması, 

- Ortak  tiyatro,  spor  faaliyetleri  ve  kermes  düzenlenmesi, 

 - Avrupa Topluluğu  hukukunun  meslek  okullarında  ders  olarak okutulması. 

 

  Avrupa Birliğinin Kültür 2000 ve Avrupa Kültür kentleri gibi programları  

bulunmaktadır. Kültür 2000 ,altı  yıllık  236  milyon  Euro’ luk bir  programdır.Bu 

programın amaçları şunlardır: 152 

 . Avrupa  kültürel  alanının  kurulmasına  katkıda  bulunmak, 

 . Sanatsal  ve  edebi  eserlerin  geliştirilmesi, 

 .Birlik içinde Avrupa tarih ve kültürüyle ilgili bilgilerin yayınlanmasının 

teşviki, 

 .Tarihi  kentlerin  ve  kültür  koleksiyonlarının  geliştirilmesi, 

.Sosyal entegrasyon ve kültürler arası  diyaloğun teşvik  edilmesi, 

 

                                                
151 http://europa.eu.int/pol/eult/overview-en.htm (24.03.2006) 
152 Yeter a.g.m.(İKVD.)S.33 
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 Avrupa  Komisyonu  2007- 2013  yıllarını  kapsayacak  biçimde  408  milyon 

Euro’luk   bir  bütçe   ile   bu  programın  yenilenmesini  öngörmektedir. 

 

  Bölgesel  ve  azınlık  dillerinin   korunması  konuları  da  Birliğin ilgi  

alanına  girmektedir. Birlik içinde  40  milyondan  fazla  insan  kendi  ülkelerinin 

resmi  dilleri  dışında  yerel  bir  dil  konuşmaktadır.  Birlik  mevzuatına, üye 

ülkelerin  tamamının  dillerinde  ulaşmak  mümkündür ve  bütün Birlik 

vatandaşlarına açıktır. Birlik vatandaşlarının Birlik kurumlarına kendi dillerinde 

yazmaları  ve  kendi  dillerinde   cevap  almaları  garanti  altındadır. 

 

 Birliğin  kültür  konusundaki  yaklaşımının  kültürde  Avrupa  boyutunu  ön 

plana  çıkarmak, kültürel farklılıkları korumak olduğu ve yerellik ilkesini ihlal 

niteliği  taşımadığı  görülmektedir. 

 

 10- YEREL  VE  BÖLGESEL YÖNETİMLERİN YARARLANDIĞI 

TEŞVİKLER 

 

 Yerel  ve  bölgesel  yardımlar firmalar için yatırım tercihleri ve yatırım 

alanları   belirlenirken  önemli  bir  etkiye  sahiptir.  Belli  bir  yöre  için  alınan 

yatırım  kararları  ya  da  bir  yatırımın  bir  bölgeden  başka  bir  bölgeye 

götürülmesi  o  bölge   için  yaşamsal  sonuçlar  doğurabilmektedir. 

 

Avrupa  Birliğinin  bölgesel  politikası  ile   Komisyon’un  kararları ve 

denetim  yetkisi yerel  yönetimleri yakından  ilgilendirmektedir. Roma  
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Antlaşması’nın 130/a  maddesinde  öngörüldüğü gibi Birlik, sosyal ve ekonomik 

birlikteliği sağlamaya yönelik bir politika izlemektedir. Amaç, bölgelerarası 

gelişmişlik farklılıklarını en aza indirmek ve geri kalmış bölgelerin  kalkınmasını 

teşvik etmektir. Bu nedenle bölgesel ve yerel teşvik tedbirleri Birlik düzeyinde  

alınmaktadır.  Üye  ülkeler  ya  da  bu  ülkelerin  bölgesel  veya yerel yönetimleri 

belli  bir  alanı  kalkındırmak için teşvik önlemleri alamazlar. Üye ülkelerce 

planlanan  bölgesel  yardımlar Komisyon’a   bildirilmek zorundadır.  Dolaylı  

biçimde bile olsa  belirli  bir  işletmeyi  veya  işkolunu   özendirmeyi  hedefleyen  

önlemler yasaklanmıştır. Firmalara sağlanan  çeşitli kolaylıklar Komisyona 

bildirilmek zorundadır.153 

 

 Bir  yörenin  teşvikler  yoluyla  ekonomik  kalkınmasını  sağlamak  Birlik  

düzeyinde  ele  alınan bir   konudur  ve  yerel  yönetimlerin  yetki   alanından 

çıkmıştır. 

 

 

11-       GIDA  GÜVENLİĞİ  VE  TİCARET  STANDARTLARI 

 

Ortak tarım politikasının uygulanmaya başlanmasıyla birlikte gıda 

maddelerinin  bileşimleri , genel  gıda güvenliği, hijyen ve etiketlendirme standartları 

gibi konularda  Birlik düzenleyici işlemlerde bulunmaya başlamıştır. Bunların 

                                                
153 Enis Yeter, “Avrupa Topluluğu 1992- Tek Pazarı ve Federal Almanya Yerel Yönetimleri”, Amme 
İdaresi Dergisi, Cilt 23,Sayı 3, Eylül  1990,S.72. 
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dışında hayvan, bitki, balık sağlığının geliştirilmesi ile et ürünlerinde hijyenin 

sağlanması için çalışmalar yapılmıştır. Birlik, süt  ürünlerinden kurbağa bacaklarına 

kadar uzanan çok geniş bir gıda yelpazesinde hedeflenmiş kurallara sahiptir.154 

Gıdaların  paketlenmesi  ve  etiketlenmesi  konusunda  da gıda gruplarına  göre  

yapılmış  ayrıntılı  düzenlemeler  bulunmaktadır.155 

 

Gıda  güvenliği  ile  ilgili  genel ilkeler, 2002  yılında yürürlüğe giren ve 

Genel Gıda Yasası  olarak  bilinen  Tüzükte  ele  alınmıştır. Bu  Tüzüğe  göre 1  Ocak 

2005’ ten  itibaren  besin maddeleri,  hayvan gıdaları,  ve  gıdaların  içeriğinde 

bulunan bileşimler ürünlerin üzerinde doğrudan izlenebilir nitelikte olmak 

zorundadırlar. 

 

Birliğin  gıda  ürünleri  konusunda  ayrıntılı  düzenlemelerde  bulunmasının 

bir  nedeni  tüketicilerin korunması  ise  de  ana  etken ,  üye ülkelerin kendi  gıda 

standartlarını  öne  sürerek  Birlik   üyesi  diğer ülkelerden gıda alımının önüne  

teknik engeller koyarak Birlik içinde rekabetin ve ticaretin sınırlandırılmasını 

önlemektir. 

 

 Yerel yönetimler  Birlik  tarafından getirilen bu standartların  uygulanmasında   
 
önemli  görevler  üstlenmiş  durumdadırlar.  1970’li  yılların ortasında  kurulan  yerel   
 
Yönetimler   Ticaret Standartları  Koordinasyon  Örgütü (LACOTS-Local Authorities  

 

                                                
154 http ://europa .ev.int./pol/food/overviw-en.htm(24.03.2006) 
155 http://europa .ev.int/scadplus/leg/en/s 16600.htm(24.03.2006) 
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Co –ordinating Body on Trading Standards ) üye  ülkelerde  gıda  güvenliği  ve 

ticareti konusunda yapılan uygulamaların etkili ve adil olmasını sağlamayı 

amaçlamaktadır.156 

 
 

III. AVRUPA  BİRLİĞİ’NİN  YEREL  YÖNETİMLERE  MALİ           

             DESTEĞİ  VE  BİRLİK  FONLARI 

 

 Avrupa  Birliği  çevre  koruma,  gençlik,  kültür,  araştırma  ve  teknoloji, 

sağlık  ve  beslenme, enerji, eğitim-öğretim ve ulaşım gibi alanlarda yerel 

yönetimlere mali destek sağlayarak Avrupa’nın bütünleşmesine bu yönetimlerin 

desteğini  sağlamayı  amaçlamaktadır. 157 

 

 Birliğin  yerel yönetimlere mali destek sağlaması yerel yönetimlerin en 

önemli  ihtiyaçlarından  biri  olan  proje  finansmanına katkı sağlıyor gibi 

gözükmekle  birlikte,  yerel  yönetimlerinin  mali  özerkliklerini  zedeleyici  unsurları 

da  bünyesinde  barındırmaktadır.  Sağlanan  mali  desteğin konusu yerel 

yönetimlerin  belirledikleri  önceliklere göre değil Birliğin politikalarına uygun 

olarak  saptanmaktadır.  Harcamalar  yapılırken de Birlik kararları ve denetimi 

geçerli olmaktadır. Oysaki yerel özerklik, yerel yönetimlerinin kendi gelir 

kaynaklarına sahip olmalarını ve bu kaynakları kendilerinin  belirledikleri önceliklere 

göre  harcayabilme  hak  ve  yetkisini  içermektedir. 

 

                                                
156 Bongers , a.g.e.1990.S.65. 
157 Mengi, a.g.e. 1998, S. 35. 
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 Aşağıda  Birliğin yapısal  fonlarından  ve  programlarından  yerel  yönetimleri 

ilgilendirenler  ele  alınacaktır.  

 

A-       AVRUPA BÖLGESEL KALKINMA FONU 

 

Fon öncelikli olarak geri kalmış bölgelerdeki ulaşım, telekomünikasyon, 

turizm hizmetleri,  sağlık, eğitim, endüstriyel kalkınma ve çevre ile ilgili altyapı 

projeleri ile üretime yönelik yeni teknolojilerin geliştirilmesi, yeni iş sahalarının 

açılması, personel eğitimi, araştırma ve geliştirme projelerine mali yardımda 

bulunmaktadır.  

 

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu üye ülkelerdeki yerel yönetim birimleri 

tarafından yürütülen veya yerel yönetimlerin görev ve sorumluluk alanına giren ve 

Fon’un  desteklediği öncelikler  kapsamında  bulunan  projeler için  önemli bir  

kaynak  niteliğindedir. 158 

 

 Yerel  yönetimlere  önemli  mali  destek  sağlayan  İNTERREG  ve  URBAN, 

Avrupa  Bölgesel  Kalkınma  Fonu’nun  finanse  ettiği  programlardır.   

 

1-     İNTERREG 

 

İNTERREG II  sınır  ötesi  işbirliğinin  teşvik  edilmesi yoluyla  sınır 

bölgelerindeki  gelişme  sorunlarını azaltmayı  amaçlamaktadır.   Ulusal  devletlerin  

                                                
158 Kösecik, a.g.m. S. 163.  
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yanısıra   bölgesel  ve  yerel  yönetimlerle  özel  kesim  ve sivil  toplum  kuruluşları  

ortaklaşa  projeler  hazırlayarak  bu  programdan  destek  sağlayabilmektedirler.  

Proje  konularına  ulaşım  sisteminin  ve  altyapının  iyileştirilmesi,  çevre  koruma,  

atık  bertaraf  işlemleri,  su,  elektrik  ve  gaz  temini  örnek  olarak  gösterilebilir.  159    

 

İNTERREG III ise 2000-2006 yılları  arasında  Birlik  içinde  bölgeler  

arasındaki  işbirliğini  teşvik  ederek  ekonomik  ve sosyal  uyumu sağlamayı  

amaçlamaktadır.  Aday  ülkelere  komşu  olan  Birlik  üyesi  ülkelerdeki  bölgelere  

programda  özel  bir  önem  verilmektedir. 160 

 

2-       URBAN II 

 
 URBAN II  Birlik  içindeki  problemli  kent  alanlarında  sürdürülebilir  

kalkınmayı  sağlamayı  amaçlayan  ve  2000-2006  yılları  arasında  uygulanması  

devam  eden bir  programdır.  Program  Avrupa Bölgesel  Kalkınma  Fonu  

tarafından  finanse  edilmektedir.  URBAN I  1994-1999  yılları  arasında  

uygulanmıştır.   

 

Programın  destek sağladığı  konulara  işsizlik,  suç,  çevre  zararları, sosyal  

ve etnik  çatışmalar  ile  sosyal  kurumların  yetersizliklerini  gidermek  örnek olarak  

verilebilir. 161 

 
 
 
 

                                                
159 Mengi, a.g.e. 1998, S. 37. 
160 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/interreg3/index_en.htm(07.05.2006) 
161 Mengi, a.g.e. 1998, S 38.  
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B-        AVRUPA  SOSYAL  FONU 

 

Avrupa  Sosyal  Fonu’nun  amaçları;  işsizliği  önlemeyi  ve işsizliğe  karşı  

savaşmayı  öngören  tedbirleri  teşvik  etmek,  insan  kaynaklarını  geliştirmek,  emek  

piyasasında  sosyal  bütünleşmeyi  desteklemek,  kadın  ve  erkeklerin  eşit  fırsatlara  

sahip  olmasını sağlamak  ve  sürdürülebilir  kalkınma  ile ekonomik  ve  sosyal  

kaynaşmayı  temin  etmektir.   

 

Fon’un  kaynakları  daha  çok  Birliğin  ekonomik  olarak  az  gelişmiş  

bölgelerine aktarılmaktadır. Fon, yedi  yıllık  programlar  şeklinde  uygulanmaktadır.  

Bu  programlar  komisyon  ve  üye  devletlerce  planlanmakta  ve aralarında  yerel  

yönetimler,  eğitim-öğretim  kurumları,  hükümet  dışı  örgütler,  sendikalar  ve  

şirketlerin   bulunduğu   aktörler    tarafından  uygulanmaktadır.  2000-2006  yılları  

arasında  70 milyar  Euro’ luk  bir  kaynak  Fon  tarafından  kullanılmaktadır. 162 

 

İşe giriş  koşullarında  her  türlü  ayrımcılığa  ve  eşitsizlik  uygulamalarına  

karşı  mücadele etmeyi  amaçlayan  EQUAL programı  Avrupa  Sosyal  Fonu  

tarafından  finanse  edilmektedir.  Program  için 2001  ve  2004  yıllarında iki  defa  

proje  çağrısı  yapılmıştır.  Programın  uygulayıcı  ortakları  yerel  ve  bölgesel  

yönetimler,  kamu istihdam  kuruluşları,  ticaret   örgütleri, hükümet  dışı  örgütler  

ve  firmalardır. 

 

 

                                                
162 http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/introduction_en.html(04.05.2006) 
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C-       UYUM  ( COHESİON ) FONU 

 

Ekonomik  ve sosyal  uyum AT Antlaşması’nın 130. maddesinde öngörülen   

bir  amaçtır.  Bu  amaç  Maastricht  Antlaşması’nın  14.  bölümünde  tekrarlanmıştır.  

Uyum  Fonu,  1994  yılından  beri  üye  ülkelerin  ekonomik  ve  sosyal  

dengesizliklerini  gidererek  istikrarlı  bir  ekonomiye  kavuşmaları  için  destek  

sağlamaktadır.   

 

Fon’un  yardımlarından  yararlanacak  ülkenin  kişi  başına  düşen  gayri safi 

milli  hasılasının  Avrupa  Birliği  ortalamasının  %90’nından  daha  az  olması  

gerekmektedir.163 

 

Bugün  için  Avrupa  Birliği’nde  bu  şartı  karşılayan  ülkeler  Yunanistan, 

Portekiz,  İspanya,  Güney Kıbrıs Rum  Yönetimi,  Çek Cumhuriyeti,  Estonya,   

Macaristan,  Letonya,  Litvanya,  Malta,  Polonya,  Slovakya  ve  Slovenya’dır.  

 

İrlanda 2000  yılında  Uyum  Fonu  için  uygun  kriterlere  sahip  bir  ülke 

iken  Komisyon’ un 2003  yılında   yaptığı  değerlendirmede  kişi  başına  düşen  

gayri   safi  milli  hasılası  Birlik  ortalamasının % 101’i  olarak  gerçekleştirdiği  için  

Fon’un  yardım  programından  çıkarılmıştır. 164  

 

2004-2006 yılları  için 15.9 milyar Euro’luk bir  kaynak  bu  Fon  için  

ayrılmış  olup,  bu  miktarın  yaklaşık  yarısı  yeni  üye  ülkelere  tahsis  edilmiştir.  

                                                
163 Kaczorowska, a.g.e. 1997, S.186.  
164 http://e.c.europa.eu/comm/regional_policy/funds/procf/cf_en.htm(04.05.2006) 
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 Fon’un  vereceği  destek  üye  ülkelerin  ekonomik  ve  parasal  birliğe  

yönelik  programının  başarılı  bir  biçimde  yürütülmesi  şartına  bağlıdır.  Örneğin  

İspanya ,  Portekiz  ve  Yunanistan  için  gayri  safi  milli  hasılalarının  % 3’ünü aşan  

bir  kamu  açığı,  fonun  yardımlarının   bu  ülkeler  için  askıya  alınması  sonucunu  

doğuracaktır.  Yeni  üye  olan  10  ülke  ile  üyeliğe  giriş  esnasında  bu  oranlar  

müzakereler  yoluyla  belirlenmiştir.   

 

 Fon’un  desteklediği  projeler  içme suyu  temini,  atık  suların ve  katı  

atıkların  bertaraf  işlemleri,  ağaçlandırma,  erozyon  kontrolü,  doğa  koruma,    

ulaşım  ve  altyapının  iyileştirilmesi  gibi  yerel  yönetimleri   yakından  ilgilendiren  

konulardır.  Birliğin  projelere  desteği  toplam  maliyetin  % 85’ini aşmamaktadır. 

Proje  başvuruları  üye  ülkelerce  yapılmakta  ve  Komisyonca   düzenli  olarak  

kontrol  edilmektedir.   

 

Ç-        LEADER II  PROGRAMI 

 

LEADER II,  kırsal  alanların  geliştirilmesi  için  destek  sağlayan  bir  

programdır. Programın  uygulanmasında  belediyeler,  esnaf  odaları,  sendikalar  ve  

yerel  yönetim  birlikleri  işbirliği  yapmaktadır.  

 

Program  hedefleri;  köylerin  ve  köylerdeki  yapıların  yenilenmesi  ve  

güzelleştirilmesi,  kültürel  gelişme  çerçevesinde  kültürel  istemlerin  teşvik  

edilmesi,  ekolojik değerlerin  korunması  ve  turizmin geliştirilmesidir165. 

                                                
165 Mengi, a.g.e. 1998, S. 37.  
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D-      ADAY  ÜLKELERE  YÖNELİK  BİRLİK  PROGRAMLARI 

 

 1-       ISPA ( Üyelik Öncesi Yapısal Politika Aracı) 

 

2000  yılında   başlatılan  bu  programın  amacı  aday  ülkeleri  üyeliğe  

hazırlamaktır.  Bu  program  ile  Birliğin  ulaşım  ve  çevre  konularındaki  

önceliklerine  uygun  altyapı  projelerine  destek  sağlanmaktadır. Programın  amacı;  

.Aday  ülkeleri,   Birliğin  fon  ilkelerine,  usullerine  ve  politikalarına  

alıştırmak,  

. Aday  ülkelerin  Birliğin  çevre  standartlarını  benimsemelerine yardımcı  

olmak,  

. Trans-Avrupa  ulaşım  ağlarını  aday  ülkelere  genişletmek.   

 

2000-2006  yılları  için  yıllık  1 milyar  Euro’luk  bir  kaynak  bu  amaçla  

harcanmaktadır.  Şu  an  için  Bulgaristan,  Romanya  ve  Hırvatistan  bu  

programdan  faydalanan  ülkelerdir.   

 
 

2-       SAPARD ( Tarım ve Kırsal Gelişme İçin Özel Katılım İzlencesi ) 

 

 SAPARD,  aday  ülkelerde  Ortak Tarım  Politikası  ve  ilgili  mevzuatın  

tarım  sektöründe  ve  kırsal  alanlarda  uygulanması  için  gerekli  yapısal  

düzenlemelerin  gerçekleştirilmesine  yardımcı  olmak  için  geliştirilmiş  bir  

programdır.   
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Program  aynı  zamanda  gıda  üretim  ve  endüstrisinde    rekabet  gücünün  

ve  etkinliğinin  artırılması  ile  istihdamın  ve  sürdürülebilir  kalkınmanın  

sağlanması  amaçlarını da  taşımaktadır.   

 

2004 yılında  Bulgaristan  ve  Romanya  için  225 milyon  Euro’luk  bir   

bütçe  uygulanmıştır.    

 

3-        PHARE 

 

Proje,  aday  ülkelere  ISPA ve  SAPARD  programlarında  öngörülmeyen  

aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi  için  oluşturulmuş  bir  programdır.Programın 

amaçları; 

.Aday  ülkelerin  kamu  yönetimi  ve  kurumlarının  Birlik  içinde  etkili  

biçimde  işlev  görmeleri  için  güçlendirmek, 

.Üye  ülkelerin  Birlik  mevzuatına  ( the  acquis communautaire ) 

yaklaştırılmasını  sağlayarak  geçiş  dönemini kısaltmak, 

            .Ekonomik  ve  sosyal  uyumu  teşvik  etmektir.  

 

E-        DİĞER  PROGRAMLAR 

 

Birliğin  bazı  programları  eğitim,  mesleki  eğitim,  kültür,  çevre ve  sosyal  

etkinlikler  gibi  yerel  yönetimleri  ilgilendiren  konularda  üye  ülkelerin  devlet  

kurumları   dışındaki  şirketlere  ve  sivil  toplum  kuruluşlarına  mali  yardımda  

bulunmaktadır.  Bunlara  örnek  olarak gösterilebilecek olan  ERGO,  uzun dönemli  
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işsizlikle  mücadelede  ulusal  ve  yerel  uygulamaları  desteklemektedir.   PACTE,  

Birlik  içindeki  yerel  ve  bölgesel  yönetimler  arasındaki  bağları  güçlendirmeyi  

amaçlamaktadır.  Town-Twinning,  kardeş  şehir  uygulamalarını  desteklemektedir. 

 SOCRATES,  öğrenci  ve  eğitim  personelinin  üye  ülkeler  arasında  değişimini  

ve  hareketliliğini  artırmayı  hedeflemektedir.   

 

F-      AVRUPA  YATIRIM  BANKASI 

 

Avrupa  Yatırım  Bankası’nın  öncelikleri  arasında,  kalkınmada  geri  kalmış  

bölgelerde  yatırımların  teşvik  edilmesi  yoluyla  ekonomik  ve  sosyal  uyumu  

teşvik  etmek  yer  almaktadır.  Bankanın  sağladığı  finansmanın üçte  ikisi yapısal  

fonlardan  ve  uyum  fonundan  faydalanma  hakkına  sahip  görece  yoksul  

bölgelere  yöneliktir.   

 

Banka  bu  amaçla  işletmelerin   rekabet  gücünün  geliştirilmesi,  çevrenin  

korunması,  enerjiye  bağımlılığın  azaltılması,  yaşam  kalitesinin  iyileştirilmesi,  

ulaştırma  ve  iletişim  alanlarında  Trans-Avrupa  ağlarının kurulması  konusundaki  

projelere  proje  maliyetinin % 50’si  kadar kredi  sağlamaktadır. 166 

         
 

                                                
166 Kösecik, a.g.m.S. 165(AB Bölgesel Politika: Yerel Kaynakların Ekonomik Gelişme için Harekete 
Geçirilmesi, AB  Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Ankara, 2000, S. 12-13’ten alıntı. ) 
 



SONUÇ 
    

Avrupa  Birliği , kuruluşundan  beri  üye  ülkeler  arasındaki   işbirliği  ve  

entegrasyonun  arttırılması   amacıyla  bütün  üye  ülkeler  için  geçerli  kurallar  

oluşturmaktadır.  Bu  kurallar,  üye   ülkelerin  devletleri  kadar  yerel  yönetimleri   

için  de  uyulması   ve   uygulanması   zorunlu  nitelik   taşımaktadır.    

 

 Avrupa  Birliği’nin  örgütsel   yapısı  ve  karar  alma  süreci  incelendiğinde,  

yerel  yönetimlerin   hukuken  önemli  bir  etkiye  sahip  olduğunun  söylemek  kolay  

değildir.  Her  şeyden  önce  yerel  yönetimler  Birlik  yapılanmasında   doğrudan   

temsil  imkanına   sahip  değildirler.  Yalnızca,  Bölgeler  Komitesi  içinde üye   

ülkelerin  gönderdiği  yerel  yönetim  temsilcileri  aracılığıyla  yerel  çıkarların  

Birlik   içinde  temsil  edilmesi   söz  konusudur.  İkinci   olarak,   Bölgeler   

Komitesi, Birliğin  karar   alma  ya da  uygulama  organı  olmayıp  danışma  organı  

niteliğindedir.  Komite,  bölgelerin   gördüğü   bütün  hizmetleri  de  kapsamayacak  

biçimde  sınırlı  sayıdaki  konuda,  karar  alınmadan  önce  kendisine  danışılması  

zorunlu  olan   ve  danışan  organın  da   Komite’nin  görüşüne  uymak  veya  

uymama   gerekçesini  de   açıklamak  zorunda   olmadığı   bir   organdır.   Bu  

durum   Bölgeler  Komitesi’ni   ve   Komite   içinde   temsil  edilen  yerel  ve   

bölgesel   çıkarların   hukuki   etkisini   son  derece   sınırlı   kılmaktadır.   Bu   

nedenle yerel  ve bölgesel   yönetimler   Birlik   içinde siyasi   etkilerini   kullanarak  

bir   baskı  grubu   gibi   çalışmak  durumunda  kalmaktadırlar. 

 

 Avrupa   Birliği’nin   örgütsel  yapısında  yerel  yönetimler  için  ideal  bir   

düzenleme;  bölgesel  ve  yerel  yönetimlerin  temsilini  hukuken   garanti  altına  



alan,  bölgelerin  ve  yerel  yönetimlerin  görev  alanına  giren  konularda  

Parlamento’nun  uygun  bulma  ve  ortak  karar  alma yöntemlerindeki yetkilerine  

benzer  yetkileri olan  bir  organa  sahip  olmayı  içermelidir.  

 

 Birlik  hukukunun   doğrudan  uygulama,  doğrudan   etki   ve   üstünlüğü  

ilkeleri   yerel  yönetimler   açısından  da   bağlayıcıdır.  Bu   ilkeler,   yerel   

yönetimleri,   kendi    ulusal  mevzuatlarının  ötesinde   Birlik  mevzuatına  da   bağlı  

kalmaya  zorlamaktadır.  

 

 Birlik   üyesi  ülkelerde  yerel  yönetim   yapıları   incelendiğinde,  dikkat  

çeken  en  önemli  özellik  çeşitliliktir. Gruplandırmalar  yapmak  mümkündür   

ancak   kuruluş,   görev,  yetki,  devletle   ilişkiler  gibi  unsurlar  açısından  birbirinin  

aynı  yerel  yönetim  yapılanması  bulunmamaktadır.   Her   üye   ülkenin  tarihi  

gelişimi   içinde  şekillenmiş,  kendi  ihtiyaç ve   beklentilerine  uygun  yerel  

yönetim  yapıları  kurduğu   görülmektedir.  Birlik  hukuku,  bu  kadar  farklılık   

gösteren  yerel  yönetim  yapılarında  tek  düze  bir  biçimde  uygulanmak  

durumundadır.   

 

 Üye  ülkelerin  Birlik  hukukundan  etkilenme  dereceleri  ile  görev  

alanlarının  genişliği  arasında   doğrudan  bir  ilişki  bulunduğu  söylenebilir.  Yerel  

yönetimlerin  görev  alanları  genişledikçe   Birliğin  düzenleme  yaptığı  alanların  

içine  bu görev  alanlarının  girme  olasılığı  da  artmaktadır. 



 Birliğin  çok fazla güçlenerek,  üye  ülkelerin  ve   dolayısıyla  da  bu 

ülkelerin  yerel  ve  bölgesel  yönetimlerinin  yetki  alanlarının  daralmasını   

önlemek  için  yerellik (Subsidiarite )  ilkesi  benimsenmiştir. Bir  yetki ve  görev  

dağılımı  anlayışı  olan  bu  ilke,  Birliğin  mevcut  hukuk  düzeninde  odak  noktası  

olarak,  Birlik   ile  üye  ülkeler  arasındaki   yetki ve  görev  bölüşümünü  

ilgilendirmektedir.  Bölgesel  ve  yerel  yönetimlerin  bu  ilke  içinde  yer  almaları  

antlaşmaların  yorumu  ile  mümkün  olabilmektedir.  Birliğin  mevzuatındaki  bu 

eksiklik,  üye  ülkelerce  onay  işlemleri  devam   eden  Birlik  Anayasası’nda  

giderilmiştir.  Birlik  Anayasası’na  göre, Birlik   ile  üye  ülkeler  kadar  bu  

ülkelerin  bölgesel ve  yerel  yönetimleri  de  bu  ilkenin  uygulanmasında  ele  alınan  

kademelerdir.  Anayasanın  eki  niteliğindeki  Yerellik  ve  Orantılılık  İlkelerinin  

Uygulanmasına  Dair   Protokol  ile  bu  ilkenin  uygulanması  somut  hukuki  

yöntemlere  bağlanmıştır. Eğer  üye  ülke  Parlamentolarında,   Birliğin  yasama  

tasarısının yerellik  ilkesine   aykırılığını savunan  oyların,  toplam oyların  1/3’ünü  

aşması  durumunda  yasama  tasarısı  reddedilmiş  sayılacaktır. 

 

 Avrupa  Birliği’nin  yerel  yönetimlerin  kullanımına  sunduğu  fonlar  yerel  

yönetimlerin  kaynak  ihtiyacının   karşılanması  açısından  olumlu  bir  gelişme  gibi  

görülse de,  aslında   bu fonların  işleyişinin   yerel   yönetimlerin  mali  

özerkliklerini  zedelediği  öne  sürülebilir.  Yerel  özerklik ,  yerel  yönetimlerin  

kendi   öz  kaynaklarına  sahip  olmalarını  ve   bu  kaynakları  kendi  belirledikleri  

önceliklere  göre  harcamalarını  içerir.  Birlik  fonlarının  kullanımında   öncelikler  

Birlik  tarafından  belirlenmekte   ve kaynakların  ne  şekilde  kullanılacağı  da   

Birlik yetkisinde bulunmaktadır. 



 Sonuç  olarak  yerel  yönetimler,  Avrupa  Birliği’nin örgütsel yapılanması  

içinde  güçlü  bir  biçimde  temsil  edilememekte;  Birliğin  yaptığı  hukuki  

düzenlemelerden  etkilenmekte,  mevcut  antlaşmalarda   yerellik  ilkesinin  somut  

uygulama   kademesi  içinde   yer  almamakta   ve Birlik  fon  uygulamaları   

çerçevesinde mali  özerkliklerini  zedeleyici  uygulamalara konu   

edilebilmektedirler. 

 

 Yerel  yönetim  geleneği ve anlayışı  Avrupa’nın  demokrasi  geleneğinin  bir  

parçasıdır.   Birlik  içinde  bir  demokrasi  açığından  bahsedilmektedir.   Bu 

demokrasi  açığı  sadece Avrupa  Parlamentosu’nun  yetkilerinin artırılması  ile  

giderilebilecek  bir  açık  değildir.  Halka  yakınlık   ilkesine  dayanan  Avrupa 

Birliği’nin  yerel   yönetimlere  yönelik  yaklaşımının,  Avrupa  Konseyi’nin  

yaklaşımına  paralel biçimde  bu  yönetimlerin  özerkliklerini   koruyarak   Birlik  

içinde  güçlü  bir  biçimde  temsil   edilmelerinin  sağlanması,  demokrasi  açığının  

giderilmesinde önemli  bir  etmen  olacaktır.   
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ÖZET 

 

 Bu  Tezde,  Avrupa  Birliğinin  yerel  yönetimler  üzerindeki  etkileri  konusu  

incelenmiştir.  Tez  dört  ana  bölümden  oluşmaktadır.   

 

 Birinci  bölümde  Avrupa  Birliğinin  örgütsel  yapısı,  Birliğin  beş  temel  

organı  ve  Bölgeler  Komitesi  açıklanarak  incelenmiştir.   

 

 Tezin  ikinci  bölümü,  Birlik  hukukunun  yerel  yönetimleri  ilgilendiren  

temel  özellikleri  olan  doğrudan  etki,  doğrudan  uygulama  ve  üstünlük  ilkelerinin  

açıklanması ile  ilgilidir.    

 

 Üçüncü  bölümde,  Birlik  içindeki  yerel  yönetim  çeşitliliği,  on  üye  

ülkedeki  yerel  yönetim  yapıları  incelenerek  ortaya  konmuştur.   

 

 Dördüncü  bölümde  yerellik  ( Subsidiarite )  ilkesi,  Birlik  hukukunun  yerel  

yönetimler  üzerindeki  etki  alanları  ve  yerel  yönetimleri  ilgilendiren  Birlik  

Fonları  tartışılmıştır.   

 



 

ABSTRACT 

 

 In  this  thesis,  the  effects  of  European  Union  law  on the  local  

government  of  the  member  states  have  studied. 

 

 In  the  first  part of  the  thesis,  organisational  structure  of  the  union  

examined  by  explaining  five  main body  and  Committee of  the  Regions. 

 

 The  second  part  of  the  thesis  is  about   the  chracteristic  features  of  the  

union  law  - direcet  effecet,  direcit  applicability  and supremacy. 

 

 In  the  third  part,  local government  diversity in  the  union  has  expressed  

by  examining local  government  structures  in  ten  member  countries. 

 

 In  the  fourth  part,  it’s discussed  principal  of  subsidiarity,  areas  of  effect  

of  the  union  law  on  local  governments  and  union funds  related  with  local  

government.      

 

 

 
 
 

 


