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Türkiye’nin tecrübe ettiği demokratikleşme süreci, yeni anayasa tartışmaları, Türk 
kamu yönetimini yeniden yapılandırma çabası, AB’ye tam üyeliğin stratejik bir he-
def olarak benimsenmesi ve barış süreci gibi faktörlerin etkisi ile yerel yönetimlerin 
özerkliği ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi Türkiye siyasetinde yoğun bir şekil-
de tartışılmaktadır. Türkiye’de yerel özerkliğin güçlendirilmesi tartışılırken, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı siyasetçilerin, akademisyenlerin ve kamuoyunun sü-
rekli olarak zikrettiği, söylemlerini ve iddialarını dayandırdıkları temel metin olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu tartışmalarda ilgili taraflar Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’na her daim farklı anlamlar yüklemekte ve bu belge farklı 
şekilde ve çoğu zaman bağlamından koparılarak yorumlanmaktadır. Bu doğrultu-
da, çalışmanın amacı, Türkiye’de yeniden yapılandırılan yerel yönetimleri Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum açısından analiz etmek ve Özerklik Şartı 
çerçevesinde yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek için atılabilecek adımlara 
ilişkin önerilerde bulunmaktır.

Analiz neticesinde, Türkiye’de gerçekleştirilen son yerel yönetimler reformları 
ile Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na büyük ölçüde uyum sağlandığı gö-
rülmektedir. Yapılan son yasal düzenlemelerle Türkiye’nin Özerklik Şartı’nın belirli 
maddelerine koyduğu çekincelerin çoğunun fiili olarak anlamını yitirdiği anlaşıl-
maktadır. Bununla birlikte, Türkiye’de Özerklik Şartı’na yönelik yasal düzlemde 
var olan uyumun güçlendirilmesi ve pratiğe aktarılabilmesi için yerel yönetimlerin 
görev ve yetkileri, uygulanan idari vesayet denetiminin derecesi ve yerel yönetim-
lerin mali özerkliği açısından bazı adımların atılması mümkündür. Türkiye’de bu 
gerekliliklerin karşılanması aynı zamanda Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’nı 
bağlamından kopararak muğlak bir şekilde ve aşırı siyasallaştırarak tartışan çevrele-
rin söylemlerini de açığa çıkarmış olacaktır. 

ÖZET

Bu çalışmanın 
amacı, Türkiye’de 
yeniden 
yapılandırılan 
yerel yönetimleri 
Avrupa Yerel 
Yönetimler 
Özerklik Şartı’na 
uyum açısından 
analiz etmek 
ve bununla 
ilgili önerilerde 
bulunmaktır.
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yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların 
bütün yönleriyle tamamlandığını ve istenilen 
düzeyin elde edildiğini söyleyebilmek mümkün 
değildir. O nedenle, bugün yerel yönetimlerin 
özerkliğinin artırılması ve yerel demokrasi-
nin güçlendirilmesi Türkiye’nin siyasi ve idari 
gündemini meşgul eden ve hararetli bir şekilde 
tartışılan konuların başında gelmektedir. Türki-
ye’nin belirlediği ulusal kalkınma hedefleri açı-
sından yerel yönetimlerin rolü, ülkenin içinde 
bulunduğu demokratikleşme süreci, Türk kamu 
yönetimini yeniden yapılandırma çabası, AB’ye 
tam üyeliğin stratejik bir hedef olarak benim-
semesi ve barış süreci gibi faktörler Türkiye’de 
yerel yönetimlerin özerkliği tartışmasının gün-
celliğini korumasına yol açmaktadır.

Türkiye’de yerel yönetimlerin güçlendiril-
mesi meselesi tartışılırken, Avrupa Yerel Yöne-
timler Özerklik Şartı referans kaynağı olarak 
kullanılan temel bir metindir. Bu tartışmaya 
müdahil olan aktörler, yerel yönetimlerin güç-
lendirilmesine ilişkin beklentilerini veya atıl-
ması gereken adımları sıralarken sürekli ola-
rak Özerklik Şartı’nın ortaya koyduğu ilke ve 
standartları esas almaya gayret etmektedirler. 
Bununla birlikte, ilgili aktörlerin Özerklik Şar-
tı’nın ruhuna ve içeriğine tam anlamıyla hâkim 
olduklarını söylemek mümkün değildir. Dola-
yısıyla, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 
tartışmalarda çoğu zaman bağlamından koparı-
larak yorumlanmaktadır.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Av-
rupa Konseyi tarafından kabul edilen ve devletle-
re kendi yerel yönetimlerinin özerklik düzeylerini 
değerlendirmelerinde kullanabilecekleri birtakım 
temel ilke ve standartlar seti sunan uluslararası 
nitelikli bir belgedir. Türkiye bazı çekinceler koy-
masına rağmen, Özerklik Şartı’nı imzalayan ve 
onaylayan ülkelerden biridir.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na 
uyum sağlama amacı da göz önünde bulundu-
rularak, 2000’li yılların ortasından itibaren Tür-
kiye’de yeni bir yerel yönetimler reformu başla-

GIRIŞ
Yerel yönetimler kamu hizmetlerinin etkin ve 
verimli sunulması ve demokrasinin güçlendiril-
mesi açısından önemli kurumlar olarak görül-
mektedir. Bu bağlamda, dünya genelinde birçok 
ülkede yerel yönetimlerin yeniden yapılandırıl-
ması reform gündeminin önemli bir parçasını 
oluşturmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllardan iti-
baren, yönetişimin kamu yönetiminde reform 
çalışmalarını şekillendiren hâkim eğilim haline 
gelmesi ile birlikte, yerel yönetimlerde reform 
çabaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 
ön plana çıkmıştır. Bu reform çabalarının temel 
amacı, yerel yönetimlerin özerkliğini ve demok-
ratik niteliğini artırmaktır. Türk kamu yönetimi 
sistemi, dolayısıyla Türkiye’deki yerel yönetimler 
söz konusu idari reform eğiliminin etkilerinden 
bağımsız değildir.

Esasında, yerel yönetimlerin işlevsel ve ya-
pısal yönleriyle yeniden yapılandırılması her 
zaman Türkiye’nin idari reform ajandasında yer 
almıştır. Ancak, Türkiye’de yerel yönetimlerin 
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tılmıştır. Söz konusu yerel yönetimler reformu 
çerçevesinde 2004 yılında “5126 sayılı Büyükşe-
hir Belediyesi Kanunu”, 2005 yılında ise “5393 
sayılı Belediye Kanunu” ve “5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu” kabul edilmiştir. Bu reform gi-
rişimi ile Türkiye’deki yerel yönetimlerin daha 
özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulma-
sı amaçlanmıştır. Bu reform kapsamında kabul 
edilen yasal düzenlemeler, yerel yönetimlerin 
görevleri, organları, teşkilatları ve denetimleri 
açısından önemli değişimleri beraberinde ge-
tirmiştir. Bu değişimler, Türkiye’nin Özerklik 
Şartı’na koyduğu çekincelerin birçoğunun fii-
li olarak anlamını yitirmesine yol açmıştır. Bu 
bağlamda, bir yandan Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın içeriğinin ortaya koyulması, 
diğer yandan da son yerel yönetimler reformu 
ile gelen değişimlerin Türkiye’deki yerel yöne-
timlerin özerkliği ve Türkiye’nin Özerklik Şar-
tı’na uyum düzeyi üzerindeki etkisinin mutlaka 
analiz edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’de siyasetçilerin ve kamuoyunun 
gündeminde yer alan Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı çerçevesinde bazı soruların yanıt-
lanması gerekmektedir: Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı yerel yönetimlerin özerkliğini na-
sıl tanımlamaktadır ve özerklik için hangi ilke-
leri öngörmektedir? Türkiye’nin Özerklik Şartı 
karşısındaki tutumu nedir? Türkiye Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’nı onayladığı günden 
itibaren uyum açısından hangi adımları atmıştır? 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum 
konusunda atılacak adımlar çözüm süreciyle 
doğrudan ilgili midir? Özerklik Şartı’na daha 
fazla uyum sağlamak ve yerel özerkliği güçlendir-
mek için neler yapılabilir? 

Bu sorular bağlamında, çalışmanın amacı, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın kap-
samını ortaya koymak, Türkiye’de yeniden yapı-
landırılan yerel yönetimlerin özerklik düzeyini 
Özerklik Şartı bağlamında tespit etmek ve yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik atılabile-
cek adımların neler olduğunu netleştirmektir. 

YEREL YÖNETIMLER 
VE YEREL ÖZERKLIK
Yerel yönetimler idari ve siyasi yönü olan ku-
rumlardır. Yerel yönetimlerin idari yönü, bu ku-
rumların yerel nitelikteki belirli hizmetleri halka 
etkin ve verimli şekilde sunacak birimler olması 
anlamına gelmektedir. Ekonomik argümanları 
arka planında barındıran bu bakış açısı, halka en 
yakın birimler olarak yerel yönetimlerin, yerel 
toplulukların ihtiyaçlarını ve önceliklerini daha 
iyi tespit ederek, optimal kaynak kullanımının 
ortaya çıkmasında ve yerel kamu hizmetlerinin 
etkin ve verimli sunumunun sağlanmasında oy-
nadığı role vurgu yapmaktadır. Yerel yönetimle-
rin siyasi yönü ise, hesap verebilirlik ve katılım 
gibi yükselen değerlerin yaşama geçirilmesine ve 
demokrasinin güçlendirilmesine yerel yönetim-
lerin yaptığı katkıya işaret etmektedir. Esasında, 
yerel yönetimlerin söz konusu siyasi ve idari yönü 
bir bütün olarak bu kurumların bir ülkedeki var-
lık sebeplerini ifade etmektedir. 

Yerel yönetimler ortak ihtiyaçların karşılan-
masına ilişkin kararları seçilmiş organları aracılı-
ğıyla almaktadır. Dolayısıyla, yerel halkın temsilci-
leri aracılığıyla karar almaları, böylece söz konusu 
kararları halka dayandırmaları, yerel yönetimlere 
güçlü bir siyasi meşruiyet kazandırmaktadır. Aynı 
zamanda bu nitelik yerel yönetimlerin hizmet gö-
türme işlevinin yanı sıra, siyasi temsil işlevine işa-
ret etmektedir. Esasında, siyasi temsil işlevi yerel 
yönetimler ve demokrasi arasındaki yakın ilişkinin 
başlangıç noktasını teşkil etmektedir.

Güçlü yerel yönetimler ile güçlü demokra-
si arasındaki pozitif yönlü ve birbirini destekler 
nitelikteki ilişki bir tesadüf değildir. Vatandaşla-
rın yerel seçimlerde oy kullanmasının ötesinde 
yerel alan, iki seçim arasında vatandaşların sesi-
ni duyurması ve fikirlerini yetkililere ulaştırması 
açısından en uygun ölçektir. Yerel yönetimlerin 
sistem içerisindeki varlığı, katılımın alanını ge-
nişletmekte ve türlerini artırmaktadır.1 Yerel yö-

1. Lawrence Pratchett, “Local Autonomy, Local Democracy and 
New Localism”, Political Studies, 52, (2004), s. 362.
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netimler şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım gibi 
politik ve yönetsel değerlerin yaşama geçirilmesi-
ne ve böylece demokrasinin içselleştirilmesine ve 
de kurumsallaşmasına katkı sağlamaktadır.

Etkin ve verimli hizmet sunması, siyasi tem-
sil işlevini yerine getirebilmesi ve demokrasiye 
katkı sağlaması için yerel yönetimlerin özerklik 
seviyesinin yüksek olması gerekmektedir. Bunun-
la birlikte, özerklik herkesin kendisine aynı anla-
mı yüklediği bir kavram değildir. Özerklik kavra-
mına ilişkin herkesin üzerinde uzlaşıya vardığı bir 
tanımına rastlamak mümkün değildir. Nitekim 
Thomas Benedikter özerkliğin tanımına dair dört 
temel kategoriden bahsetmektedir: i) Hak olarak 
özerklik: İster bireysel ister kurumsal açıdan ol-
sun, özgür muhakeme gücü ile karar verebilme 
hakkı; ii) Bağımsızlığın eş anlamlısı olarak özerk-
lik; iii) Desentralizasyon anlamında özerklik; iv) 
Belirli alanlarda sadece bazı yasama, yürütme ve 
yargı yetkilerini kapsayan bir niteliğe sahip olma 
anlamında özerklik. Bu farklı yorumlamalar uy-
gulamada da kendisini göstermekte ve idari de-
sentralizasyondan bölgeciliğin çeşitli formları 
veya federal yönetim biçimleri için özerklik sıfatı 
çok sıklıkla kullanılmaktadır.2 Aslında, bütün bu 
ana kategoriler özerkliğe ilişkin ortak bir mesajı 
zımni olarak içerisinde barındırmaktadır: Farklı 
derecelerde ve farklı mekânsal ölçeklerde, özerk-
lik kendi kendine karar vermeyi ve hareket etme-
yi ifade etmektedir. Bu bağlamda, özerklik belirli 
derecelerde güç ve yetkinin (iktidarın) paylaşı-
mını içerisinde barındırmaktadır. Bu çalışmada, 
özerklik meselesi yerel yönetimlerin güçlendiril-
mesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 
çerçevesinde kullanılmaktadır.

Yerel demokrasinin kurumları olarak ye-
rel yönetimler açısından meseleye bakıldığında, 
merkezin müdahalesine tabi olmadan yerel yö-
netimlerin karar alması anlamında yerel özerklik, 
en azından belirli politika ve faaliyetlere ilişkin 

2. Thomas Benedikter, Modern Özerklik Sistemleri: Dünya Özerklik 
Örnekleri, (Nika Yayıncılık, Ankara: 2014), s. 30-39.

güç ve yetkinin merkezi yönetimden yerel yöne-
time devredilerek yerel yönetimlerin güçlendi-
rilmesi anlamına gelir. Bu, merkezi yönetim ve 
yerel yönetim arasında gücün (iktidarın) paylaşı-
mına işaret etmektedir. Yerel özerkliğin egemen-
lik meselesi bağlamında tartışıldığı durumlarda, 
bu kavram özellikle üniter devletler için prob-
lemli ve göreceli hale gelmektedir. Yerel özerklik, 
mekânsal alanın bütününde olmasa bile, belirli 
politika alanları üzerinde kontrolü ima ettiği için 
her zaman merkezi yönetim ve yerel yönetimler 
arasında bir gerilimi gündeme getirmektedir.3

Bu bağlamda, yerel özerklik, yerel yönetim-
lerin merkezi yönetim karşısındaki pozisyonunu, 
gücünü ve direncini belirleyen en önemli un-
surlardan biridir. Yerel özerkliğin değerlendiril-
mesi ve karşılaştırılması, merkezi yönetim-yerel 
yönetim arasındaki politik ve idari ilişkinin çe-
şitli yönlerine işaret eden merkezi yönetim-yerel 
yönetimler literatürünün odaklandığı önemli 
bir kavramdır. Çünkü bu kavram söz konusu 
yönetim seviyeleri arasındaki ilişki örüntüleri, 
kontrol araçları ve sorumluluk ve yetki paylaşı-
mını içermektedir.4 Başka bir deyişle, merkezi 
yönetim-yerel yönetim ilişkilerinin temelinde 
yerel yönetimlere ne derece özerklik tanınacağı 
veya tanınması gerektiği sorusu yer almaktadır. 
Çünkü yerel yönetimlere verilecek özerkliğin de-
recesi, söz konusu yönetimler arasındaki oyunun 
kurallarını belirlemektedir.5

Yerel yönetimlerin anayasal güvenceye sahip 
olup olmaması, yönetimler arasında görev ve yet-
kilerin dağılımı, yerel yönetimler üzerindeki de-
netimin kapsamı ve derecesi, yerel yönetimlerde 
çalışan kamu personelinin oranı, yerel yönetim-
lerin gelir kaynakları, yerel yönetimlerin harca-
malarının toplam kamu harcamaları içerisindeki 

3. Pratchett, a.g.m., s. 362.  

4. Kai Wegrich, “Center-Local Relations”, Mark Bevir (Ed.) Encyclo-
pedia of Governance, (Sage Publication, Thousand Oaks: 2007), s. 74.

5. Michael Goldsmith, “Central Control over Local Government-A 
Western European Comparison”, Local Government Studies, 28 (3), 
(2002), s. 91.
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payı merkezi yönetim-yerel yönetim arasındaki 
ilişkinin değerlendirilmesinde göz önünde bu-
lundurulan kriterlerdir.6 Nitekim bu kriterler 
çerçevesinde birtakım yerel yönetim sistemleri 
sınıflandırması veya özerklik tasnifleri yapıl-
maktadır.7 Bu kriterlerin her biri açısından yerel 
yönetimler lehine bir dengenin oluşması, dola-
yısıyla ülkede güçlü yerel yönetimlerin belirmesi 
tanınan özerkliğin derecesine bağlıdır.

Yerel özerklik, idari özerklik ve mali özerk-
lik olmak üzere iki boyutu kapsamaktadır. Yerel 
yönetimlerin idari özerkliğini tesis etmek için 
karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi, bu 
organların merkezi yönetimin müdahalesi olma-
dan serbestçe karar vermesi ve kararları uygula-
yabilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Yerel 
yönetimlerin organlarının atamayla işbaşına gel-
mesi ve merkezi yönetim tarafından görevden 
alınabilmesi bu kurumların merkezi yönetimin 
güdümüne girmesine yol açacaktır. Bu yüzden, 
merkezi yönetimin değil, yerel halkın tercihlerini 
öncelemelerini sağlayacak şekilde, karar organla-
rının seçimle işbaşına gelmesi yerel yönetimleri 
diğer kamu kurumlarından ayıran en temel özel-
liklerden biridir. İdari özerkliği sağlamak açısın-
dan, karar organlarının seçimle işbaşına gelmesi 
tek başına yeterli bir faktör değildir. Bu organla-
rın yürütülebilir nitelikte karar alması gerekmek-

6. Mehmet Zahid Sobacı, “Yönetişim Çağında Merkezi Yönetim-
Yerel Yönetim İlişkisi: Yeniden Yapılandırılan Yerel Yönetimler Bağ-
lamında Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme”, Yerel ve Kentsel Poli-
tikalar Ed. Akif Çukurçayır ve Ayşe Tekel, 2. Baskı, (Çizgi Kitabevi, 
Konya: 2012), s. 306. 

7. Örneğin, Clark “dokunulmazlık” (yerel yönetimlerin merkezi yö -
netiminin kontrolü olmaksızın hareket edebilme gücü) ve “girişim” 
(yerel yönetimlerin görevlerini yerine getirirken yereldeki çeşitli fa-
aliyetleri ve yerel halkı yönlendirmeye ilişkin yasal gücü) kavramları 
bağlamında dört ideal özerklik tipi ortaya koymuştur. (Bkz. Gor-
don L. Clark, “A Theory of Local Autonomy”, Annals of the Associ-
ation of American Geographers, 74 (2), (1984), s. 195-208). Page ve 
Goldsmith (1987) ise, yerel seçilmişlerin hizmetleri nasıl sunacağı 
ve kaynakları nereye tahsis edeceğini belirlemedeki yasal yetkilerinin 
derecesi ve yerel karar vericilerin merkezi yönetim üzerindeki etki 
derecesi kriterleri bağlamında yerel yönetim sistemlerine dair bir 
sınıflandırma yapmıştır. Dolayısıyla, yerel yönetimlerin özerkliğini 
belirlemeye yönelik kriterler anayasal, siyasal, yönetsel veya finan-
sal olabilmektedir. (Bkz. Edward Page ve Michael Goldsmith (Ed.), 
Central and Local Government Relations: A Comparative Analysis of 
West European Unitary States (London: Sage Publication: 1987).

tedir. Bu ise, merkezi yönetimin yerel yönetimler 
üzerindeki denetiminin derecesi ve kapsamı ile 
yakından ilişkilidir.8 Merkezi yönetimin yoğun 
denetimi ile yerel özerklik arasında ters yönlü bir 
ilişki söz konusudur.

Yerel özerkliğin diğer boyutu olan mali 
özerklik, yerel yönetimlerin merkezi yönetime 
muhtaç olmadan görev ve sorumluluklarını yü-
rütebilecek kaynaklara sahip olması ve bu kay-
nakları serbestçe harcayabilmesidir. Mali özerk-
liği tesis etmek açısından, “mali kaynakların 
çoğunluğunun öz gelirlerden oluşması”, “öz ge-
lirlerin oranlarını belirleyebilme gücü”, “merkezi 
yönetim yardımlarının şartsız verilmesi” ve “ge-
lirlerini serbestçe harcayabilme” unsurları önem 
arz etmektedir.9

Yerel yönetimlerin asli görevlerini yerine ge-
tirebilmeleri için bir gereklilik olan yerel özerklik 
konusunda çok sık bir şekilde atıfta bulunulan 
belge Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’dır. 

AVRUPA YEREL 
YÖNETIMLER 
ÖZERKLIK ŞARTI
Özerklik Şartı’nın Oluşma Süreci
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, 1985 yı-
lında Avrupa Konseyi tarafından yerel yönetim-
lerin özerkliğine ilişkin kabul edilen bir belgedir. 
Esasında, Avrupa’da yerel özerklikle ilgili çalışma-
ların kökleri 1950’li yıllara kadar götürülmekte-
dir. Nitekim 1953 yılında Avrupa Belediyeler 
Konseyi tarafından oybirliği ile kabul edilen “Av-
rupa Belediye Özgürlükleri Şartı” Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’nın ilk adımı olarak 
görülmektedir.10 Yine, Avrupa Konseyi 1967 yı-

8. Fatih Yüksel, “Yerel Özerklik Kavramı Üzerine Bir İnceleme”, 
Hüseyin Özgür ve Muhammet Kösecik (Ed.) Yerel Yönetimler Üze-
rine Güncel Yazılar I, (Ankara, Nobel Yayınevi: 2005), s. 281.

9. Yüksel, a.g.m., s. 283-285.

10. Tahir Muratoğlu, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve 
Türk Hukuku”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 
Cilt: 69, Sayı: 1-2, (2011), s. 737-738. 
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lında “Yerel Özerklik İlkeleri Bildirgesi”ni Avru-
pa kamuoyunun dikkatine sunmuştur. Bununla 
birlikte, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tı’na yönelik asıl çalışmalar 1980’li yılların ilk 
yarısında hız kazanmıştır. Yerel özerklik meselesi, 
gerek Avrupa Yerel Yönetimlerden Sorumlu Ba-
kanlar Konferansı’nda gerekse Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Sürekli Konferansı’nda çokça görü-
şülmüştür. Sonuçta, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’na ilişkin taslak, Roma’da 8-10 
Kasım 1984 tarihinde yapılan 6. Yerel Yöne-
timlerden Sorumlu Bakanlar Konferansı’nda ele 
alınmış, daha sonra 1985 yılının Haziran ayında 
devletlerin imzasına açılmıştır.11

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
imzaya açılması sırasında, söz konusu belgenin 
niteliği ve yaptırım gücü Avrupa Konseyi’ne üye 
ülkeler arasında önemli bir tartışma meselesi 
olmuştur. Türkiye’nin de dâhil olduğu bir grup 
devlet Özerklik Şartı’nın “tavsiye kararı” niteli-
ğinde olması gerektiğini savunurken, devletlerin 
çoğunun Şart’ın sözleşme biçiminde yürürlüğe 
girmesini desteklemesi neticesinde, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı 15 Ekim 1985 tarihin-
de sözleşme niteliğinde üye ülkelerin imzasına 
açılmıştır.12 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın 15. maddesinde yürürlüğe girmesi için 
dört ülke tarafından imzalanması öngörülmekte-
dir. Bu koşulun gerçekleşmesi ile Özerklik Şar-
tı yürürlüğe girmiştir. Bugün itibariyle, Avrupa 
Konseyi üyesi her devlet Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nı imzalamış ve onaylamıştır.13

Özerklik Şartı’nın Çerçevesi
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı önsözün 
ardından gelen üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, yerel yönetimlerin özerkliğinin 

11. Enis Yeter, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Karşısında 
Türkiye: Anayasa ve İlgili Yasalarda Durum”, Çağdaş Yerel Yönev-
timler, Cilt: 5, Sayı: 1, (1996), s. 3.   

12. Yeter, a.g.m., s. 3.

13. http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp? 
NT=122&CM=1&DF=&CL=ENG, (Erişim Tarihi: 12 Ocak 2015).

sağlanmasına yönelik ilkeler ve gereklilikler; ikinci 
bölümde Özerklik Şartı’nı onaylayan devletlerin 
yükümlülükleri ve son olarak üçüncü bölümde, 
Özerklik Şartı’nın uygulanmasına ve yürürlüğe 
girmesine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Özerklik Şartı’nın önsözünde yerel yöne-
timlerin demokratik bir rejimin en temel unsur-
larından biri olduğu; en temel demokratik ilke-
lerden birinin vatandaşların yönetsel karar alma 
süreçlerine katılma hakkı olduğu ve bu hakkın 
en uygun şekilde yerel düzeyde hayata geçirile-
bileceği; uygun yetkilerle donatılmış yerel yöne-
tim birimlerinin etkin, verimli, şeffaf ve katılımcı 
yönetim yapısını sağlayacağı ve özerk yerel yö-
netimlerin korunmasının ve güçlendirilmesinin, 
demokratik ilkelere dayalı siyasal ve yönetsel ya-
pının ve idari bağlamda adem-i merkeziyetçiliğin 
oluşturulmasında çok önemli bir unsur olduğu 
çok açık bir şekilde vurgulanmaktadır.

Özerk Yerel Yönetimin Tanımlanması ve 
Anayasal ve Yasal Dayanağı: Özerklik Şartı’nın 
3. maddesi, “özerk yerel yönetim” kavramını 
tanımlamaktadır. Özerklik Şartı’na göre, özerk 
yerel yönetim, yerel makamların, kanunlarla be-
lirlenen sınırlar çerçevesinde, yürütecekleri hiz-
metleri, yerel topluluğun çıkarları doğrultusunda 
düzenleme ve yönetme hakkıdır. Bu hak kendi 
sorumlulukları altında doğrudan, eşit ve genel 
oya dayalı olarak seçimle işbaşına gelmiş üyeler-
den oluşan ve kendilerine karşı sorumlu yürütme 
organlarına sahip olabilen meclisler aracılığıy-
la kullanılacaktır. Ayrıca, Özerklik Şartı’nın 2. 
maddesi, özerk yerel yönetimler ilkesinin yasayla 
ve uygun olduğu durumlarda anayasa ile tanın-
ması gerektiğini hüküm altına almaktadır.

Özerk Yerel Yönetimin Görev ve Yetkileri: 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 4. 
maddesine göre, yerel yönetimlerin yetki ve 
sorumlulukları anayasa veya kanun ile belirle-
necektir. Bununla birlikte, bu hüküm yerel yö-
netimlere kanuna uygun olarak belirli amaçlar 
için yetki ve sorumluluk verilmesine engel teş-
kil etmeyecektir.
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Özerklik Şartı’nın 4. maddesi yerel yöne-
timlerin görev ve yetkilerine ilişkin çok önemli 
kavram ve ilkelere yer vermektedir. Bunlardan 
ilki, “yerindenlik (subsidiarite)” ilkesidir. Şart’ın 
4. maddesine göre, kamusal sorumluluklar genel-
likle ve tercihen vatandaşa en yakın makamlar ta-
rafından kullanılacak ve sorumluluğun bir başka 
makama verilmesinde, görevin kapsam ve niteliği 
ile yetkinlik ve ekonomik gerekleri göz önünde 
bulundurulacaktır.

Yine, Şart’ın 4. maddesinde yerel yönetimle-
re “genel takdir hakkı” verilmektedir. Buna göre, 
yerel yönetimler, kanunlar tarafından belirlenen 
sınırlar içerisinde, yetki alanları dışında bırakıl-
mış olmayan veya başka bir kurumun görev-
lendirilmemiş olduğu tüm konularda faaliyette 
bulunma hakkına sahiptir. Ayrıca, aynı maddeye 
göre, yerel yönetimlerin yetkileri tam ve mün-
hasırdır. Başka bir deyişle, kanunda öngörülen 
durumların dışında, söz konusu yetkiler öteki 
merkezi veya bölgesel makamlar tarafından zayıf-
latılamaz veya sınırlandırılamaz.

Özerklik Şartı’nın 4. maddesinde öngörülen 
bir diğer ilke “danışma”dır. Yerel makamları doğ-
rudan ilgilendiren tüm konuların planlama ve ka-
rar alma süreçlerinde, kendilerine olanaklar ölçü-
sünde zamanında ve uygun biçimde danışılması 
Özerklik Şartı’nda hüküm altına alınmaktadır.

Yerel Yönetimlerin Sınırlarının Korunması: 
Özerklik Şartı’nda yerel yönetimlerin özerkli-
ğinin tesis edilmesi açısından kabul edilen bir 
gereklilik sınırların korunmasına ilişkindir. 5. 
maddeye göre, yerel yönetimlerin sınırlarında, 
mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse 
bir referandum yolu ile ilgili yerel topluluklara 
önceden danışılmadan bir değişiklik yapılamaz.

İç İdari Örgütlenme ve Kaynaklar: Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 6. madde-
sinin ilk fıkrası, yerel ihtiyaçları karşılamak ve 
etkin bir şekilde sunmak amacıyla, yerel yöne-
timlere kendi içsel örgütlenmelerini serbestçe be-
lirleme hakkı vermektedir. Aynı maddenin 2. fık-
rası ise, görevlilerin çalışma koşullarına ilişkindir. 

Buna göre, yerel yönetimlerdeki çalışma koşulları 
liyakat ve yeteneğe göre yüksek nitelikli eleman 
istihdamına imkân vermelidir. Bu doğrultuda, 
personele eğitim olanakları ile ücret ve mesleki 
ilerleme olanakları sağlanmalıdır.

Yerel Yönetimlerde Seçilmişlerin Çalışma Ko-
şulları: Özerklik Şartı’nın 7. maddesine göre, ye-
rel düzeyde seçilmiş temsilcilerin görev koşulları 
görevlerini serbestçe yerine getirmelerine uygun 
olmalıdır. Yerel temsilcinin görev koşulları, söz 
konusu görevin yürütülmesi sırasında yapılacak 
harcamaların karşılanmasına, kazanç kaybının 
tazminine veya yapılan işin karşılığında ücret 
ödenmesine imkân vermelidir. Şart’ın aynı mad-
desi, yerel düzeydeki seçilmişlerin görevleriyle 
bağdaşmayacak işlev ve faaliyetlerin kanunla be-
lirlenmesini hüküm altına almaktadır.

Yerel Yönetimlerin İdari Denetimi: Yerel yö-
netimlerin her türlü idari denetimi ancak ka-
nunla veya anayasa ile belirlenmiş durumlarda ve 
araçlarla gerçekleştirilecektir. Yerel yönetimlerin 
faaliyetlerinin idari denetimi sadece kanuna ve 
anayasal ilkelere uygunluk sağlamak amacı ile 
yapılacak, bununla birlikte, üst makamlar yerel 
makamları yetkili kıldıkları işleri gereğine uygun 
olarak yapıp yapmadıklarını idari denetime tabi 
tutabilecektir. Ayrıca, yerel yönetimlerin idari 
denetimi, denetleyen makamın müdahalesinin 
korunması amaçlanan çıkarların önemiyle oran-

Türkiye Özerklik Şartı’nı imzalamış, ancak 
belirli maddelerine çekince koymuştur. 
Bununla birlikte, 2004 yılı ve sonrasında yerel 
yönetimlere ilişkin kabul edilen kanunlarla 
Türkiye’nin Özerklik Şartı’na koyduğu bazı 
çekinceler fiili (de facto) olarak kısmen ya da 
tamamen anlamını yitirmiştir.
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tılı olarak sınırlandırılmasını sağlayacak biçimde 
yapılmalıdır (Madde 8).

Yerel Yönetimlerin Mali Kaynakları: Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 9. maddesi, 
yerel yönetimlerin mali özerkliğine ilişkin hü-
kümleri kapsamaktadır. Buna göre, yerel yöne-
timlerin mali özerkliği açısından ulusal ekonomi 
politikası çerçevesinde, yerel makamlara kendi 
yetkileri dâhilinde serbestçe kullanabilecekleri 
yeterli mali kaynakların sağlanması; yerel yöne-
timlere anayasada ve kanunlarda belirlenen gö-
revleriyle orantılı bir mali kaynak tahsisi; yerel 
yönetimlerin mali kaynaklarının en azından bir 
bölümünün, kendilerinin kanunun koyduğu 
sınırlar dâhilinde belirleyecekleri yerel vergi ve 
harçlardan oluşması; yerel yönetimlere sağlanan 
kaynakların dayandığı mali sistemlerin, görevin 
yürütülmesi için gereken harcamalardaki gerçek 
artışların izlenebilmesine olanak tanımaya yete-
cek ölçüde çeşitlilik arz etmesi ve esneklik taşı-
ması; yeniden dağıtılan kaynakların yerel yöne-
timlere nasıl tahsis edileceğine ilişkin kendilerine 
uygun bir şekilde danışılması; mümkün olduğu 
ölçüde, yerel yönetimlere yapılan hibelerin belli 
projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu ta-
şımaması ve yerel yönetimlerin sermaye yatırım-
larının finansmanı için kanunla belirlenen sınırlar 
çerçevesinde ulusal sermaye piyasasına girebilme-
leri temel gereklilikler olarak görülmektedir.

Birlik Kurma ve Birliklere Katılma Hakkı: 
Özerklik Şartı yerel yönetimlerin birlik kurma ve 
birliklere katılma hakkını da güvence altına al-
maktadır. Özerklik Şartı’nın 10. maddesine göre, 
yerel yönetimler ortak ilgi alanlarındaki görevle-
rini yerine getirebilmek için başka yerel yönetim-
lerle işbirliği yapabilecek ve birlikler kurabilecek-
tir. Her devlet, yerel yönetimlerin birliklere üye 
olma ve uluslararası yerel yönetimler birliklerine 
katılma hakkını tanımalıdır. Aynı madde, yerel 
yönetimlerin başka devletlerin yerel yönetimle-
riyle işbirliğine girebileceklerini öngörmüştür.

Yargı Yoluna Başvurma: Yerel yönetimler 
kendi yetkilerinin serbestçe kullanımı ile ana-
yasa veya ulusal mevzuat tarafından belirlenmiş 

olan özerk yönetim ilkelerine riayetin sağlan-
ması amacıyla yargı yoluna başvurma hakkına 
sahiptir (Madde 11).

ÖZERKLIK ŞARTI 
KARŞISINDA 
TÜRKIYE’NIN TUTUMU
Türkiye 21 Kasım 1988 tarihinde Özerklik Şar-
tı’nı imzalamış ve 8 Mayıs 1991 tarihinde 3723 
sayılı Kanun’un TBMM tarafından kabul edil-
mesiyle Özerklik Şartı’nın onaylanmasını uygun 
bulmuştur. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı 1992 yılında 92/3398 sayılı Bakanlar Ku-
rulu kararı ile onaylanmıştır. Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı’nın yürürlük tarihi ise, 
1 Nisan 1993 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, 
Şart’ı imzalayan her devlet gibi, Türkiye de yerel 
yönetimlerin idari ve mali özerkliğini sağlamak 
için belirli ilkeleri ve uygulamaları yaşama geçire-
ceği yönünde taahhütte bulunmaktadır.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
12. maddesine göre, Şart’ı kabul eden devletler 
belirli paragraflar zorunlu olmak üzere, Şart’ın I. 
bölümündeki en az 20 paragraf ile kendini bağ-
lı kabul etmeyi taahhüt etmektedir. Bu hüküm 
çerçevesinde Şart’a taraf çoğu devlet, Özerklik 
Şartı’nı kabul etmekle birlikte, belirli maddeleri-
ne çekince koymuştur. Türkiye de Özerklik Şar-
tı’nın bazı maddelerine çekince koyan devletler 
arasındadır. Tablo 1, bazı devletlerin Avrupa Ye-
rel Yönetimler Özerklik Şartı karşısındaki tutum-
larını özetlerken, Türkiye’nin çekince koyduğu 
maddeler ise Tablo 2’de gösterilmektedir.

Tablo 1’den anlaşılacağı üzere, Özerklik 
Şartı’na çekince koyan tek ülke Türkiye değil-
dir. Avrupa Konseyi’ne üye olan diğer devletler 
de kendi koşulları çerçevesinde Özerklik Şar-
tı’nın çeşitli maddelerine çekince koymuşlardır. 
Bununla birlikte, Tablo 1 incelendiğinde, üye 
devletlerin Özerklik Şartı’nın daha çok “yerel 
yönetimlerin görev ve yetkilerini” düzenleyen 4. 
maddesine; “iç idari örgütlenmeyi” düzenleyen 
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TABLO 1. KONSEYE ÜYE BAZI ÜLKELERIN ÖZERKLIK ŞARTI KARŞISINDAKI TUTUMLARI

Ülkeler Çekince Koyulan Maddeler ve Fıkralar

Almanya Almanya temel bir prensip olarak, Özerklik Şartı’nın hiçbir maddesine çekince koymamıştır. Ancak, bir 
istisna olarak, 9. maddenin 3. fıkrasının Rhineland-Palatinate eyaletinde “Verbandsgemeinde” ve “Kreise” 
birimlerine ve diğer eyaletlerde “Kreise” birimlerine uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. 

Andora Madde 9/ f. 2, 5, 8

Avusturya Madde 4/ f. 2, 3, 5; Madde 7/ f. 2; Madde 8/ f. 2; Madde 11

Azerbaycan Madde 4/ f. 3; Madde 7/ f. 2; Madde 9/ f. 5, 6

Belçika Madde 3/ f. 2; Madde 8/ f. 2; Madde 9/ f. 2, 6, 7

Bulgaristan -

Çek Cumhuriyeti Madde 4/ f. 5; Madde 6/ f. 2; Madde 7/ f. 2; Madde 9/ f. 3, 5, 6

Danimarka -

Ermenistan Madde 5; Madde 6; Madde 7/ f. 2; Madde 10/ f. 3

Estonya -

Fransa Madde 7/ f. 2

Gürcistan Madde 4/ f. 6; Madde 5; Madde 6/ f. 2; Madde 9/ f. 6; Madde 10/ f. 2, 3 

Hırvatistan -

Hollanda Madde 7/ f. 2; madde 8/ f. 2; Madde 9/ f. 5; Madde 11

İngiltere -

İrlanda -

İspanya Madde 3/ f. 2 (Doğrudan oy vermenin geçerli olduğu yerel yönetimlerde uygulanmayacaktır)

İsveç -

İsviçre Madde 4/ f. 4; Madde 6/ f. 2; Madde 7/ f. 2; Madde 8/ f. 2; Madde 9/ f. 5, 6

İtalya -

Karadağ Madde 4/ f. 3, 5; Madde 6/ f. 2; Madde 7/ f. 2; Madde 8/ f. 2, 3  

Letonya Madde 9/ f. 8

Lihtenştayn Madde 3/ f. 2; Madde 6/ f. 2; Madde 7/ f. 2; Madde 9/ f. 3, 4, 8; Madde 10/ f. 2, 3 

Malta Madde 9/ f. 3

Monako Madde 3/ f. 1; Madde 4/ f. 3; Madde 7/ f. 2; Madde 8/ f. 3; Madde 9/ f. 1, 2, 3, 4, 8; Madde 10/ f. 2   

Romanya Madde 7/ f. 2

San Marino Madde 9/ f. 3, 8

Sırbistan Madde 4/ f. 3, 8; Madde 7/ f. 2; Madde 8/ f. 3

Slovakya -

Slovenya -

Türkiye Madde 4/ f. 4, 6; Madde 6/ f. 1; Madde 7/ f. 3; Madde 8/ f. 3; Madde 9/ f. 4, 6, 7; Madde 10/ f. 2, 3; Madde 11

Yunanistan Madde 5; Madde 7/ f. 2; Madde 8/ f. 2; Madde 10/ f. 2
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TABLO 2. TÜRKIYE’NIN ÇEKINCE KOYDUĞU MADDELER VE IÇERIKLERI

Çekince Koyulan Madde ve 

Fıkralar
İçerik

Şart’ın 4. maddesinin 6. fıkrası Yerel yönetimleri ilgilendiren konuların planlama ve karar alma süreçlerinde kendilerine  
danışılması

Şart’ın 6. maddesinin 1. fıkrası Yerel yönetimlerin kendi içsel örgütlenmelerini serbestçe belirleme hakkı

Şart’ın 7. maddesinin 3. fıkrası Yerel düzeydeki seçilmişlerin görevleriyle bağdaşmayacak işlev ve faaliyetlerin kanunla  
belirlenmesi

Şart’ın 8. maddesinin 3. fıkrası Yerel yönetimlerin idari denetiminin, korunması amaçlanan çıkarların önemiyle orantılı olarak 
sınırlandırılması

Şart’ın 9. maddesinin 4. fıkrası Yerel yönetimlere dair mali sistemlerin, hizmetler için gereken harcamalardaki gerçek artışların 
izlenebilmesine olanak tanımaya yetecek ölçüde çeşitlilik arz etmesi ve esneklik taşıması

Şart’ın 9. maddesinin 6. fıkrası  Yeniden dağıtılan kaynakların yerel yönetimlere nasıl tahsis edileceğine ilişkin kendilerine  
danışılması

Şart’ın 9. maddesinin 7. fıkrası Yerel yönetimlere yapılan hibelerin belli projelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşıma-
yacağı ve hibe verilmesinin yerel yönetimlerin kendi politikalarına ilişkin olarak takdir hakkını 
sınırlandırmaması

Şart’ın 10. maddesinin 2. ve 3. 
fıkrası 

Sırasıyla, her devletin yerel yönetimlerin birliklere üye olma ve uluslararası yerel yönetimler 
birliklerine katılma hakkını tanıması ve yerel yönetimlerin kanunda öngörülen koşullar çerçe-
vesinde başka devletlerin yerel yönetimleriyle işbirliğine girebilmesi

Şart’ın 11. maddesi Yerel yönetimlerin özerk yönetim ilkelerine riayetin sağlanması amacıyla yargı yoluna başvur-
ma hakkı

TABLO 3. FIILI OLARAK ORTADAN KALKAN ÇEKINCELER

Fiili Olarak Ortadan Kalkan Çekinceler İlgili Kanun ve Hükümler

Şart’ın 4. maddesinin 6. fıkrası 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20. maddesinde yerel yönetimlerin menfaat-
lerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve yerel yöne-
timlerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediye-
leri temsil etmek üzere ülke düzeyinde birlik kurulmasının öngörülmesi. 

Şart’ın 6. maddesinin 1. fıkrası 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda, sırasıyla beldenin 
ve ilin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme 
potansiyeli dikkate alınarak, ihtiyaca göre diğer birimlerin kurulması, kaldırılması veya bir-
leştirilmesinde belediye meclisi ve il genel meclisinin yetkili kılınması.

Şart’ın 7. maddesinin 3. fıkrası 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 28. maddesindeki, belediye başkanının görevi süresince ve 
görevinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, meclis üyelerinin ise, görevleri süresince 
ve görevlerinin sona ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına kar-
şı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve tem-
silcilik yapamayacağı hükmü ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 20. maddesindeki, il 
genel meclisi üyeleri, görevleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden itibaren iki yıl 
süreyle il özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ta-
ahhüde giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı hükmü.  

Şart’ın 9. maddesinin 6. fıkrası 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20. maddesinde yerel yönetimlerin menfaat-
lerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin eğitilmesi ve yerel yöne-
timlerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel idarelerini ve belediye-
leri temsil etmek üzere ülke düzeyinde birlik kurulmasının öngörülmesi.

Şart’ın 9. maddesinin 7. fıkrası 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilme-
si Hakkında Kanun’da genel bütçeden il özel idareleri ve belediyelere gönderilen payların 
herhangi bir koşula bağlanmaması (Bununla birlikte, Özerklik Şartı’nın “hibelerin” belli pro-
jelerin finansmanına tahsis edilme koşulu taşımamasını öngördüğünü gözden kaçırmamak 
gerekir).

Şart’ın 10. maddesinin 2. fıkrası 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun yerel yönetimlere kendi aralarında birlik kur-
ma imkânı sağlaması; 5393 sayılı Belediye Kanunu (madde 74) ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun (madde 62) sırasıyla belediyelere ve il özel idarelerine İçişleri Bakanlığının izni 
ve meclis kararıyla görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekküllere 
kurucu/üye olma imkânını tanıması.

Şart’ın 10. maddesinin 3. fıkrası Yukarıda belirtilen 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74. maddesi ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu’nun 62. maddesi. 

Şart’ın 11. maddesi Yerel yönetimlerin merkezi yönetimin her türlü düzenlemesini dava konusu yapabiliyor 
olması.
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6. maddesine, yerel yönetimlerde “seçilmişlerin 
çalışma koşullarını” ele alan 7. maddesine; “ye-
rel yönetimlerin idari denetimiyle” ilgili 8. mad-
desine ve “yerel yönetimlerin mali özerkliğiyle” 
yakından ilişkili 9. maddesine çekince koyduğu 
görülmektedir. Ayrıca, güçlü yerel yönetimler ve 
yerel demokrasi geleneği ile ön plana çıktığı ka-
bul edilen, İngiltere ve İsveç gibi ülkeler Özerk-
lik Şartı’na çekince koymamışlar; merkeziyetçi 
devletin prototipi olarak kabul edilen ve tarihsel 
süreçte Türkiye’nin örnek aldığı Fransa, Özerklik 
Şartı’nın sadece bir fıkrasına çekince koymuştur. 
Almanya ise, temel bir prensip olarak, Özerklik 
Şartı’nın hiçbir maddesine çekince koymamış; 
ancak, bir istisna olarak, 9. maddenin 3. fıkrası-
nın Rhineland-Palatinate eyaletinde “Verbands-
gemeinde” ve “Kreise” birimlerine ve diğer eya-
letlerde “Kreise” birimlerine uygulanmayacağını 
hüküm altına almıştır.

Türkiye’nin çekince koyduğu maddeler ve 
fıkralar genel olarak değerlendirildiğinde, çe-
kincelerin daha çok yerel yönetimlerin merkezi 
yönetim tarafından bir paydaş olarak görülmesi-
ni gerektiren “yerel yönetimlere danışma”, “mali 
özerkliğin güçlendirilmesi” ve “kendi aralarında 
ve uluslararası alanda işbirliğine girme” konuları-
na odaklandığı görülmektedir.

Bununla birlikte, yeri gelmişken belirtmek 
gerekir ki, 2004 ile 2005 yıllarında ve sonrasında 
Türkiye’de yerel yönetimlerle ilişkili kabul edilen 
kanunlar AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde 
hazırlandığı için bu kanunlar ile Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı’na uyum açısından çok 
önemli adımlar atılmıştır. Böylece, yukarıda orta-
ya koyulan bazı çekincelerin fiili (de facto) olarak 
kısmen ya da tamamen anlamını yitirdiğini söyle-
yebilmek mümkündür. Tablo 3, fiili olarak orta-
dan kalkan çekinceleri ve bunları ortadan kaldıran 
ilgili kanun ve hükümleri göstermektedir. Ayrıca 
ilerleyen sayfalarda “5216 sayılı Büyükşehir Bele-
diyesi Kanunu”, “5393 sayılı Belediye Kanunu” ve 
“5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” bağlamında 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türki-
ye’nin uyum meselesi de analiz edilecektir. 

YEREL YÖNETIM 
REFORMLARI VE AVRUPA 
YEREL YÖNETIMLER 
ÖZERKLIK ŞARTI’NA 
UYUM
Reform Öncesi Türkiye’de Yerel 
Yönetimlerin Sorunları
Türkiye son yerel yönetimler reformunu 2000’li 
yılların ortasında tecrübe etmiş ve il özel idare-
leri ve belediyeleri yeniden yapılandırmıştır. Bu 
son reform dalgasının amacı, Türkiye’de etkin, 
şeffaf, katılımcı, özerk ve demokratik yerel yöne-
tim sistemini inşa etmektir. Söz konusu reform 
çalışmalarından önce, Türkiye’de yerel yönetimler 
kendilerinin özerk ve demokratik olarak nitelen-
dirilmesini sağlayacak çoğu özellik ve mekaniz-
madan yoksun kurumlardı. Bunun temel nedeni, 
kökleri Tanzimat döneminde yatan merkeziyetçi-
lik anlayışının Türk kamu yönetimine hâkim ol-
ması ve bu anlayış bağlamında merkezi yönetimin 
yerel yönetimler üzerinde çok katı bir idari vesa-
yet denetimi uygulamasıydı. Bu çerçevede, yerel 
yönetimlere ilişkin son yasal düzenlemeler kabul 
edilmeden önce, Türkiye’deki yerel yönetimlerin 
başlıca sorunları kısaca şöyle ifade edilebilir:14

Yerel yönetimlerin demokratik niteliklerinin 
yetersizliği: Türkiye’de yerel yönetimler sistemi 
yeniden yapılandırılmadan önce yeterince de-
mokratik değildi. Bunun en temel sebebi, mer-
kezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde çok 
katı bir idari vesayet uygulaması nedeniyle, yerel 
temsilcilerin yerel hizmetlere ilişkin yürütülebilir 
nitelikte karar alamamasıydı. Yerel yönetimlerin 
demokratik niteliğini zayıflatan bir başka un-
sur, vatandaşlara yerel yönetimlerin kararlarını 
etkileme ve denetleme olanağını veren katılım 
mekanizmalarının olmamasıydı. Ayrıca, reform 

14. TODAİE, Kamu Yönetimi Araştırması: Yerel Yönetimler Araştır-
ma Grubu, (Ankara: TODAİE: 1992); Turgay Uzun ve Hüseyin 
Kurt, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetim-
ler ve Sorunları”, Bekir Parlak ve Hüseyin Özgür (Ed.) Avrupa Bir-
liği ile Bütünleşme Sürecinde Türkiye’de Yerel Yönetimler, (Bursa, Alfa 
Yayınevi: 2002), s. 82-87.
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öncesinde vatandaşların yerel yönetimlerin plan-
larına, kararlarına ve hizmetlerine ilişkin bilgi 
edinmesine imkân sağlayacak kanallar söz konu-
su değildi.

Yerel yönetimlerin güçsüzlüğü: Yerel yöne-
timlerin güçsüzlüğünün önemli bir nedeni, Tür-
kiye’de yerel yönetimlerin görev alanlarının ol-
dukça dar tutulmasıdır. Üstlendikleri hizmetlere 
ilişkin temel tercihleri yapma ve planlama, perso-
nel, örgütlenme konularında merkezi yönetimin 
onayına gerek kalmadan karar alamamaları, yerel 
yönetimlerin özerkliğini azaltmakta ve güçsüz-
leştirmekteydi. Bunların yanı sıra, yeterli akçal 
kaynaklarla donatılamaması ve kaynak yaratma 
yetkisinin sınırlandırılması, yerel yönetimlerin 
özerkliğini zedelemekteydi.

Yerel yönetimlerin personel sorunu: Nicelik 
ve nitelik yönleriyle personel, yerel yönetimlerde 
önemli sorun başlıklarından biriydi. Yerel yöne-
timlerin yeterli sayıda ve hizmetlerin gerektirdiği 
niteliklerde personel istihdam etmekte sorunları 
vardı. Ayrıca, yerel yönetimler sahip olduğu ni-
telikli personeli elinde tutabilecek kaynaklardan 
da yoksundu.

Çağdaş yönetim tekniklerinden yararlan-
mama: Yerel yönetimler, kaynaklarını rasyonel 
kullanmalarına imkân verecek ve vatandaşların 
hizmetlere, dolayısıyla yerel yönetimlere ilişkin 
memnuniyetinin artmasına katkı sağlayacak mo-
dern tekniklerden yararlanmamaktaydı.

İşte bu sorunları ortadan kaldırmak ve Av-
rupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum 
sağlamak amacıyla yerel yönetim reformu başla-
tılmış ve bilindiği üzere yeni yerel yönetim ka-
nunları kabul edilmiştir. Esasında, “5216 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu”, “5393 sayılı 
Belediye Kanunu” ve “5302 sayılı İl Özel İdaresi 
Kanunu”nun öngördüğü yapının değerlendiril-
mesi, aynı zamanda bu kanunların amaçlarına 
ulaşıp ulaşmadığının ve Türkiye’deki yerel yöne-
tim sisteminin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’na ne derece uyum sağladığının bir anali-
zini ifade etmektedir. Bu bağlamda, söz konusu 

kanunların özellikle idari vesayetin katılığını yu-
muşatan veya ortadan kaldıran hükümleri önem 
arz etmektedir. 

Özerklik Şartı’na Uyum Açısından 
İl Özel İdareleri
Türkiye’de anayasal bir kurum olan il özel ida-
resi, “5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu” kabul 
edilmeden önce “3360 sayılı İl Özel İdaresi Ka-
nunu” tarafından düzenleniyordu. 5302 sayılı 
Kanun kabul edilmeden önceki yapıda, merkezi 
yönetim tarafından adeta yok sayılan, özerklik-
leri tartışılan, zaman içerisinde görevleri elinden 
alınıp merkezi yönetime aktarılan ve mali im-
kânsızlıklar içerisinde kıvranan il özel idareleri, 
bir kurumun “özerk” olarak nitelendirilebilmesi 
için gerekli tüm özellik ve mekanizmalardan yok-
sun zayıf kurumlardı. İl özel idarelerinin 5302 
sayılı Kanun ile daha önceki durumlarına göre 
nispeten daha özerk ve Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı ile uyumlu hale getirildiği söyle-
nebilir. Bu bağlamda 5302 sayılı Kanun il özel 
idareleri açısından önemli gelişmeleri beraberin-
de getirmiştir. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’na uyumu güçlendiren bu gelişme ve dü-
zenlemeler şu şekilde özetlenebilir:

İl Genel Meclisinin Güçlendirilmesi Açısın-
dan: Özerklik Şartı’nın 3. maddesine uygun bir 
şekilde, Türkiye’de il özel idarelerinin karar orga-
nı seçimle iş başına gelmiş üyelerden oluşmak-
ta ve hizmetlere ilişkin kararlar seçilmişlerden 
oluşan meclis aracılığıyla verilmektedir. Esasın-
da, il özel idareleri nezdinde Özerklik Şartı’nın 
3. maddesine yönelik bu tam uyum, 5302 sa-
yılı Kanun’un beraberinde getirdiği önemli bir 
değişimin sonucudur. 5302 sayılı Kanun, karar 
organı olan il genel meclisine atanmış bir kişi 
ve merkezin ajanı olarak valinin başkanlık etme 
uygulamasına son vermiştir. 3360 sayılı eski Ka-
nun’da il genel meclisi başkanı merkezin taşrada-
ki uzantısı vali iken, 5302 sayılı Kanun il genel 
meclisinin kendi içinden bir kişiyi başkan seçme 
usulünü benimsemiştir. Böylelikle, gelişmiş de-
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mokrasilerdeki genel pratiklere ters düşen ve il 
özel idarelerinin özerkliğini zedelediği gerekçe-
siyle çokça eleştirilen bir uygulama terk edilerek, 
hem il özel idarelerinin özerkliğinin güçlendiril-
mesi açısından önemli bir adım atılmış hem de 
Özerklik Şartı’nın 3. maddesi ile daha uyumlu 
bir yapı tesis edilmiştir.

5302 sayılı Kanun ile il genel meclisi kararla-
rının kesinleşme süreci değiştirilmiş ve kararların 
valinin onayından geçme zorunluluğu kaldırıl-
mıştır. 3360 sayılı eski Kanun’da, özerklik açısın-
dan çok büyük önem arz eden seçilmiş meclisin 
yürütülebilir nitelikte karar alma gerekliliğini 
engelleyecek şekilde, il genel meclisinin aldığı 
kararın uygulanabilmesi için valinin söz konusu 
kararı mutlaka onaylaması öngörülüyordu. 5302 
sayılı Kanun, kararın vali tarafından onaylanması 
zorunluluğunu ortadan kaldırarak, tipik bir idari 
vesayet uygulamasına son verdi. Böylece, il özel 
idarelerinin özerkliğini artırmak ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum sağlamak için 
önemli bir değişiklik yapıldı. Buna göre, il genel 
meclisi tarafından alınan kararlar valiye gönderil-
mekte, valiye gönderilmeyen meclis kararı yürür-
lüğe girmemektedir. Buradaki zorunluluk onaya 
değil, sadece valiye göndermeye ilişkindir. Vali, 
hukuka aykırı bir karar tespit ettiği takdirde, ka-
rarı il genel meclisine iade etmektedir.

Aslında, meclis kararlarının kesinleşmesi açı-
sından yukarıda özetlenen süreç, bugün uygula-
nan son durumu ortaya koymaktadır. 5302 sayılı 
Kanun ilk kabul edildiğinde, bu konuda il özel 
idarelerinin özerkliğini artıran daha büyük bir 
adımın atıldığını iddia etmek mümkündür. Çün-
kü 5302 sayılı Kanun ilk kabul edildiğinde, vali-
nin meclise iade ettiği kararda il genel meclisinin 
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar etmesi 
durumunda kararın kesinleşmesini ve bu karar 
için valinin yargıya başvurabileceğini öngörüyor-
du. Ancak, 5302 sayılı Kanun’un bu hükümleri 
2007 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından ip-
tal edilmiştir. Böylece, Anayasa Mahkemesi seçil-
miş temsilcilerden oluşan yerel meclisin merkezi 

yönetim karşısında kendi kararında ısrarcı olma 
ihtimalini ortadan kaldırarak, özerklik açısından 
atılan büyük adımı kısmen daraltmıştır.

5302 sayılı Kanun ile il genel meclisinin 
feshedilme gerekçeleri daraltılmıştır. Söz konusu 
Kanun’a göre; il genel meclisinin kanunla ken-
disine verilen görevleri ihmal etmesi ve bunun 
sonucunda il özel idaresinin işlerinin aksama-
sı ve il özel idaresinin kendisi ile ilgili olmayan 
siyasi konularda karar alması durumunda (eski 
Kanun’daki hali “siyasi meseleleri müzakere etme 
ve siyasi temennilerde bulunma” idi) Danıştay il 
genel meclisini feshetmektedir. 3360 sayılı eski 
Kanun’da bu iki koşula ilave olarak, kanunen 
belirlenen zamanların dışında toplanma ve ka-
nunen belirli olan yerden başka yerde toplanma 
il genel meclisinin fesih nedenleriydi. Başka bir 
deyişle, il genel meclisinin feshi eski uygulamaya 
göre nispeten zorlaştırılmış ve özel idareye siya-
seten bir esneklik kazandırılmıştır. Böylece, bir 
yandan il özel idarelerinin özerkliği açısından, di-
ğer yandan Türkiye’deki yerel yönetim sisteminin 
Özerklik Şartı’ndaki ilkelerle daha uyumlu kılın-
ması açısından olumlu bir gelişme yaşanmıştır.

5302 sayılı Kanun’a göre, il özel idaresinin 
bütçesi il genel meclisi kararı ile kesinleşmek-
tedir. İl özel idarelerinin mali özerkliği açısın-
dan önem arz eden ve Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın öngörüleri ile uyumlu olan 
bu uygulama, 5302 sayılı Kanun’un gündeme 
getirdiği bir kazanımdır. 5302 sayılı Kanun, il 
özel idaresi bütçesinin onay sürecinde değişiklik 
yapmış ve 3360 sayılı eski Kanun’da öngörülen 

2000’li yılların ortasında başlayan yerel 
yönetim reformlarının amacı Türkiye’de 
etkin, şeffaf, katılımcı, özerk ve demokratik 
yerel yönetim sistemini inşa etmektir.
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bütçenin İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yürür-
lüğe gireceği hükmünü kaldırmıştır. Böylece, il 
özel idarelerinin üzerindeki tipik bir idari vesayet 
uygulamasına daha son verilmiştir.

İç Örgütlenme Açısından: Özerklik Şartı’nın 
6. maddesine uyumlu bir şekilde, Türkiye’de il 
özel idareleri kendi iç örgütlenmesini belirleme 
konusunda takdir hakkına sahiptir. 5302 sayılı 
İl Özel İdaresi Kanunu ihtiyaçlara göre değişebi-
len ve gelişmeye elverişli bir teşkilatlanma yapısı 
oluşturmaya çalışmaktadır. Nitekim 5302 sayılı 
Kanun’un 35. maddesine göre, il özel idaresi teş-
kilatı; genel sekreterlik, mali işler, sağlık, tarım, 
imar, insan kaynakları, hukuk işleri birimlerin-
den oluşmakta ve il genel meclisinin kararı ile 
ihtiyaç duyulması durumunda bu birimlerin dı-
şında da birimler oluşturabilmektedir.

İl özel idaresinin teşkilatı bağlamında de-
ğerlendirilmesi gereken konulardan biri de, eski 
Kanun’da olmayan, ancak yeni düzenlemeyle ge-
tirilen “genel sekreterlik müessesesi”, en az üç ve 
en fazla beş üyeden oluşan “ihtisas komisyonları” 
ve bir önceki yılın gelir ve giderleri ile hesap ve 
işlemlerini denetleyen “denetim komisyonu”dur. 
Bu birimler, bir yandan özerklik için önemli olan 
yönetsel katılımın, halkın etkin denetiminin ve 
bilgi edinme yollarının il özel idaresi yapısında 
yaşama geçirilmeye çalışıldığına işaret ederken, 
diğer yandan 5302 sayılı Kanun’un il özel idare-
lerinin teşkilatlanmasına ilişkin il genel meclisine 
tanıdığı inisiyatifin temel göstergeleridir.

Özerklik Şartı’nın 6. maddesi yerel yöne-
timlerin özerkliğinin temini açısından personel 
meselesine özel bir vurgu yapmaktadır. Türki-
ye’de il özel idarelerinde etkin ve rasyonel per-
sonel istihdamı için yakın zamanda norm kadro 
uygulamasına geçilmiş ve personel performans 
ölçütleri benimsenmiştir. Ayrıca, il özel idareleri 
teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren belirli alan-
larda sözleşmeli personel istihdam edebilmekte 
ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından perso-
nel transfer edebilmektedir. Tüm bunlar, gerek 
personel sorununu ortadan kaldırma gerekse 

Özerklik Şartı’nın 6. maddesine uyum açısından 
önem arz eden gelişmelerdir.

Yerel Temsilcilerin Sorumlulukları Açısın-
dan: Yerel seçilmişlerin sorumluluklarını öngö-
ren Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
7. maddesine uygun şekilde, 5302 sayılı İl Özel 
İdaresi Kanunu’nun 20. maddesinde, il genel 
meclisi üyelerinin, görevleri süresince ve görev-
lerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle il 
özel idaresi ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan 
veya dolaylı olarak taahhüde giremeyeceği, ko-
misyonculuk ve temsilcilik yapamayacağı hüküm 
altına alınmıştır.

İl Özel İdaresinin Denetimi Açısından: 5302 
sayılı Kanun’a göre, il özel idareleri üzerindeki 
denetim, iş ve işlemlerin hukuka uygunluğunu, 
mali ve performans denetimini içermektedir. Ye-
rindelik denetimi kapsam dışındadır. İl özel ida-
relerinin üzerindeki denetim, iç ve dış denetim 
olmak üzere iki türlüdür. İç denetim iç denet-
çiler, dış denetim Sayıştay tarafından yapılmak-
tadır. Dolayısıyla, il özel idarelerinin üzerindeki 
denetimin kapsamı, Özerklik Şartı’nın 8. mad-
desinde öngörülen hukuka uygunluk denetimi 
ile paralellik arz etmektedir. Esasında, Özerklik 
Şartı’nın 8. maddesinde belirtilen “üst makamlar 
yerel yönetimleri yetkili kıldıkları işlerin gereği-
ne göre yapılıp yapılmadığını idari denetime tabi 
tutabilecektir” fıkrası istisnai bazı durumlar için 
de olsa “yerindelik denetimi”ni ifade etmektedir. 
Bu doğrultuda, yasal çerçevede Türkiye’nin du-
rumu bazı Avrupa ülkelerinden dahi ileridedir. 
Bununla birlikte, pratiğin belirleyici niteliği de 
unutulmamalıdır.

Mali Özerklik Açısından: Türkiye’deki yerel 
yönetimlerin mali yapılarının, Özerklik Şartı’nın 
9. maddesinde belirtilen yerel yönetimlerin mali 
kaynaklarına ilişkin ilkelerle uyumlu olduğunu 
söyleyebilmek pek de mümkün görünmemek-
tedir. Nitekim Türkiye’de yerel yönetimlerin ne 
kanuni sınırlar dâhilinde oranlarını kendilerinin 
belirledikleri yerel vergi ve harçlardan oluşan 
mali kaynakları, ne de görevleriyle doğru orantılı 
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gelir kaynakları söz konusudur. Hatta 1982 Ana-
yasasının 127. maddesindeki “yerel yönetimlere 
görevleriyle orantılı gelir tahsisi” hükmü hiçbir 
zaman gerçekleştirilemeyen anayasal hükümler-
dendir. Bu durumdan bir yerel yönetim birimi 
olarak il özel idareleri de nasibini almaktadır. Do-
layısıyla, bütçenin kesinleşme sürecinde olumlu 
adım atılsa da, il özel idarelerinin mali özerkliği 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çiz-
diği mali özerklik çerçevesiyle uyumlu değildir.

Birlik Kurma Hakkı Açısından: 5302 sayılı 
Kanun’un 62., 64. ve 65. maddelerine göre, il özel 
idareleri kendi görev alanlarıyla ilgili konularda 
faaliyet gösteren uluslararası organizasyonlara 
ve teşekküllere kurucu üye veya üye olabilmek-
te, bu organizasyonlarla ve ulusal düzeyde yerel 
yönetimler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları 
ve gönüllü kuruluşlar ile ortak faaliyet ve hizmet 
projeleri gerçekleştirebilmektedir. Ancak, il özel 
idarelerinin uluslararası organizasyonlara üye 
olabilmesi ve bunlarla ortak proje ve faaliyette 
bulunabilmeleri için İçişleri Bakanlığından izin 
almaları gerekmektedir. Bu hükümler çerçeve-
sinde, Özerklik Şartı’nın 10. maddesine tam bir 
uyumun olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Yargı Yoluna Başvurma Hakkı Açısından: Ye-
rel yönetimlerin özerk yönetim ilkelerine riayetin 
sağlanması amacı ile yargı yoluna başvurma hak-
kı, Türkiye’de il özel idaresine tanınmıştır. 1982 
Anayasasının 125. maddesine göre, idarenin her 
türlü işlem ve eylemine karşı yargı yolu açıktır. 
Dolayısıyla, il özel idareleri kendilerinden daha 
üst bir makamın yaptığı işlem veya eylem nede-
niyle özerkliğinin zedelendiğine inanıyorsa yargı 
yoluna başvurabilir. Bu, Özerklik Şartı’nın 11. 
maddesine tam uyuma işaret etmektedir.

Özerklik Şartı’na Uyum Açısından 
Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri
5393 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun’un, be-
lediye ve büyükşehir belediyesinin özerkliğini 
etkileyen ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı’na uyumu güçlendiren öngörüleri kısaca şu 
şekilde özetlenebilir:

Meclislerin Güçlendirilmesi Açısından: Ön-
celikle ifade etmek gerekir ki, Özerklik Şartı’nın 
3. maddesiyle uyumlu bir şekilde, Türkiye’de be-
lediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin karar 
organları seçimle iş başına gelmiş üyelerden oluş-
makta ve hizmetlere ilişkin kararlar bu meclisler 
aracılığıyla verilmektedir. Bunun yanı sıra, 5393 
sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun, Özerklik 
Şartı’nın 3. maddesinde tanımladığı özerk yerel 
yönetim zihniyetine daha fazla yakınlaşmayı sağ-
layacak birtakım değişiklikleri beraberinde getir-
miş, belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin 
özerkliğini eskiye oranla güçlendirmiştir.

5393 sayılı Kanun ve 5216 sayılı Kanun’un 
söz konusu belediyelerin özerkliğini artırmaya 
yönelik getirdiği önemli bir değişiklik meclis 
kararlarının kesinleşme usulüne ilişkindir. Eski 
Kanunlar (belediye ve büyükşehir belediyesi için 
sırasıyla 1580 sayılı Kanun ve 3030 sayılı Kanun) 
meclis kararlarının uygulanabilmesi için mülki 
idare amirleri tarafından onaylanmasını zorunlu 
görürken; mevcut sistemde belediye veya büyük-
şehir belediye meclisinin aldığı kararların mülki 
idare amirleri tarafından onaylanması zorunlulu-
ğu söz konusu değildir. 5393 veya 5216 sayılı Ka-
nun çerçevesinde meclis kararlarının kesinleşme 
usulü şöyledir: Belediye meclisi veya büyükşehir 
belediye meclisi kararını almakta ve belediye/bü-
yükşehir belediye başkanı hukuka aykırı olduğu-
nu düşündüğü meclis kararını tekrar görüşülmesi 
talebiyle meclise iade etmektedir. Yeniden görü-
şülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşü-
lüp meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 
kabul edilen kararlar kesinleşmektedir. Belediye/
büyükşehir belediye başkanı, kesinleşen kararla-
rın iptali ve yürütülmesinin durdurulması için 
idari yargı makamlarına başvurabilmektedir.

Kesinleşen kararlar mahalli idarenin en büyük 
mülki idare amirine gönderilmektedir. Mülki ida-
re amire gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girme-
mektedir. Ancak, Kanun’daki zorunluluk sadece 
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göndermeye ilişkindir. Dolayısıyla, 5393 ve 5216 
sayılı Kanun ile oluşturulan sistem belediyeler/bü-
yükşehir belediyeleri üzerinde uygulanan ağır bir 
idari vesayet uygulamasını sonlandırarak, bu yerel 
yönetim birimlerinin özerkliğini artırmıştır.

5393 sayılı Kanun, belediye meclisinin fesih 
nedenlerini daraltmıştır. Eski 1580 sayılı Beledi-
ye Kanunu’nda, “kanunen belirlenen zamanların 
dışında toplanma”; “kanunen belirlenen yerden 
başka yerde toplanma”; “belediye meclisinin gö-
revlerini ihmal etmesi ve bunun neticesinde bele-
diyenin işlerinin gecikmesi” ve de “siyasi meselele-
ri müzakere etme ve temennide bulunma” olmak 
üzere dört temel fesih nedeni varken; 5393 sayılı 
Kanun’la, “belediye meclisinin işlerini ihmal et-
mesi ve bu durumun belediyeye ait işleri sekteye 
uğratması” ve “belediyenin kendisini ilgilendir-
meyen siyasi konularda karar alması” fesih nedeni 
olarak öngörülmüştür. Dolayısıyla, eski Kanun’da 
öngörülen ilk iki fesih nedeni ortadan kaldırılmış 
ve siyasi meseleleri müzakere etme ve siyasi temen-
nilerde bulunma şeklinde öngörülen fesih nedeni 
“müzakere etme ve temennide bulunma”nın öte-
sinde, belediyeyle ilgisi olmayan siyasi konularda 
“karar alma” şeklinde katılaştırılmıştır.  

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanu-
nu’nda, büyükşehir belediye meclisinin fesih 
nedenlerine açıkça değinilmemiştir. Ancak, bü-
yükşehir belediyesine ilişkin kanunda açıklık bu-
lunmayan hallerde Belediye Kanunu hükümleri-
nin uygulanacağı hükmüne binaen, büyükşehir 
belediye meclisinin fesih nedenlerinin belediye 
meclisinin fesih nedenleriyle aynı olduğu söylene-
bilir. Bu bağlamda, belediyelerin seçilmiş üyeler-
den oluşan karar organlarının fesih nedenlerinin 
daraltılması Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın 3. maddesine uyum açısından önemlidir.

Reform süreciyle birlikte belediyelerin ve 
büyükşehir belediyelerinin özerkliğini güçlendir-
mek açısından atılan bir diğer adım bütçenin ke-
sinleşmesine ilişkindir. 5393 sayılı ve 5216 sayılı 
Kanun ile belediye ve büyükşehir belediyesi büt-
çelerinin kesinleşmesi sürecinde, eski kanunlarda 

öngörülen ve önemli bir idari vesayet uygulaması 
olan “bütçenin mahallin en üst mülki amiri ta-
rafından onaylanması” usulü terk edilerek, bu 
yerel yönetim birimlerinin mali özerkliklerinin 
tesisi açısından olumlu bir gelişme kaydedilmiş-
tir. Yasal metinlerdeki bu değişiklikler Özerklik 
Şartı’nın 3. ve 8. maddelerine uyum açısından 
önem arz etmektedir.

Görev ve Yetkiler Açısından: Yukarıda belirtil-
diği gibi, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tı’nın 4. maddesi özerk yerel yönetimlerin görev 
ve yetkilerine dair hükümleri içermekte ve yetki ve 
sorumlulukların anayasa veya kanunla belirlenme-
si, genel takdir hakkı, subsidiarite ve danışma gibi 
ilkelere yer vermektedir. Özerklik Şartı’na uygun 
şekilde, Türkiye’de belediyelerin görev ve yetkileri 
kanunla belirlenmektedir. Ayrıca, 5393 sayılı Be-
lediye Kanunu 14. maddesinde yer verdiği “bele-
diye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve 
en uygun yöntemlerle sunulur” fıkrası ile zımni 
olarak subsidiarite ilkesini öngörmektedir.

Görevlerin kanunla belirlenmesi ve subsi-
diarite ilkelerinin yanı sıra, 5393 sayılı Kanun 
ilk kabul edildiğinde, “genel takdir hakkını” da 
benimsemekteydi. Çünkü eski Kanun’daki liste 
usulünü terk ederek, hem belediyenin hizmet 
alanları saymakta hem de “belediye, kanunlarla 
başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilme-
yen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve 
hizmetleri de yapar veya yaptırır” ifadesine yer 
vermekte, belediyeleri mahalli nitelikteki hizmet-
lerde “genel görevli” olarak kabul etmekteydi. 
Ancak, Anayasa Mahkemesi 2007 yılında yerel 
ve ortak hizmetler için belediyelere genel takdir 
hakkı veren hükmü iptal etti. Böylece, Anayasa 
Mahkemesi Özerklik Şartı’na uyum açısından 
atılan büyük bir adımı daralttı.

Sınırların Korunması Açısından: 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 8. maddesinde belediye-
lerin birleşme ve katılma konusu düzenlenmek-
tedir. Birleşme ve katılma, belediyelerin sınırla-
rında değişiklik gündeme getireceği için 5393 
sayılı Kanun’un 8. maddesinin Özerklik Şartı’nın 
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“sınırların korunması ilkesi” açısından değerlen-
dirilmesi gerekmektedir. 5393 sayılı Kanun’a 
göre, belde, köy veya bunların bazı kısımlarının 
bir başka beldeye katılmak istemesi durumunda, 
katılmak isteyen köy veya belde veya bunların 
kısımlarında oylama yapılmakta ve yerel halka 
sorulmaktadır. Bununla birlikte, 5393 sayılı Ka-
nun’da, “katılınacak belde sakinlerinin oylarına 
başvurulmaksızın” ibaresine özellikle yer veril-
mektedir. Dolayısıyla, Türkiye’de belediyeler nez-
dinde Özerklik Şartı’nın 5. maddesine “kısmi” 
bir uyum söz konusudur. 5216 sayılı Büyükşe-
hir Belediyesi Kanunu’nda “belediye ve köylerin, 
büyükşehir belediyesine katılımı konusunda Be-
lediye Kanunu hükümleri uygulanır” hükmüne 
yer verilmektedir. Bu çerçevede, yukarıda beledi-
yelerdeki sınır değişiklikleri ve katılım hususun-
da ifade edilenleri büyükşehir belediyeleri için de 
dile getirmek mümkündür.

İç Örgütlenme Açısından: Özerklik Şartı’nın 
6. maddesiyle uyumlu bir şekilde, Türkiye’de be-
lediyeler/büyükşehir belediyeleri kendi iç örgüt-
lenmesini belirleme konusunda takdir hakkına 
sahiptir. 5393 sayılı Kanun’a göre, belde nüfusu, 
fiziki ve coğrafi yapı, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel özellikler ile gelişme potansiyeli göz önünde 
tutularak, norm kadro ilke ve standartlarına uy-
gun bir şekilde ve gerekmesi durumunda sağlık, 
itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ve ih-
tiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir. Bu bi-
rimlerin kurulması, kaldırılması ve birleştirilmesi 
belediye meclisinin kararıyla gerçekleştirilmekte-
dir. Yine, 5216 sayılı Kanun’a göre, büyükşehir 
belediyesi teşkilatı genel sekreterlik, daire baş-
kanlıkları ve müdürlüklerden oluşmaktadır. Bi-
rimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştiril-
mesi konusunda eski Kanun’da öngörülen İçişleri 
Bakanlığı onayı usulü terk edilerek, büyükşehir 
belediyesi meclisinin kararı işlemin kesinleşmesi 
için yeterli bulunmaktadır. Böylece, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı ile uyumlu bir şekilde 
iç örgütlenmenin belirlenmesi konusunda mec-
lisler önemli bir yetkiye sahip olmuştur.

Belediyelerin veya büyükşehir belediyeleri-
nin teşkilatı bağlamında değerlendirilmesi gere-
ken bir husus, “ihtisas komisyonları” ve bir ön-
ceki yılın gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerini 
denetleyen “denetim komisyonu”dur. Bu birim-
ler, yerel özerklik için gerekli olan yönetsel ka-
tılımın sağlanması, halkın denetiminin harekete 
geçirilmesi ve bilgi edinme yollarının etkinleşti-
rilmesi açısından önem arz etmektedir.

Özerklik Şartı’nın 6. maddesi yerel yöne-
timlerin özerkliğinin temini açısından personel 
meselesine özel bir vurgu yapmaktadır. Türkiye’de 
belediyelerde ve büyükşehir belediyelerinde yakın 
zamanda norm kadro uygulamasına geçilmiş ve 
personel performans ölçütleri getirilmiştir. Ayrıca, 
5393 sayılı Kanun belediyelerde sözleşmeli perso-
nelin istihdamının ve personel transferinin yanı 
sıra; kısmi zamanlı sözleşmeli personel istihdam 
edilmesine de imkan vermektedir. Böylelikle, be-
lediyelerde nitelikli personel bağlamında yaşanan 
yetersizliklerin bir nebze hafifletilmeye çalışıldığı 
söylenebilir. Bu hükümler Özerklik Şartı’nın 6. 
maddesine uyum açısından önemlidir.

Yerel Temsilcilerin Sorumlulukları Açısından: 
Yerel seçilmişlerin sorumluluklarını öngören Av-
rupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 7. mad-
desine uygun şekilde, 5393 sayılı Belediye Ka-
nunu’nun 28. maddesinde, belediye başkanının 
görevi süresince ve görevinin sona ermesinden 
itibaren iki yıl süreyle, meclis üyelerinin ise, gö-
revleri süresince ve görevlerinin sona ermesinden 
itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluş-

5393 ve 5216 sayılı Kanun ile oluşturulan 
sistem belediyeler/büyükşehir belediyeleri 
üzerinde uygulanan ağır bir idari vesayet 
uygulamasını sonlandırarak, bu yerel 
yönetim birimlerinin özerkliğini artırmıştır.
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larına karşı doğrudan veya dolaylı olarak taahhü-
de giremeyeceği, komisyonculuk ve temsilcilik 
yapamayacağı hüküm altına alınmaktadır.

Belediyelerin Denetimi Açısından: İl özel ida-
relerinde olduğu gibi, belediyelerin üzerindeki 
denetim iş ve işlemlerin hukuka uygunluk, mali 
ve performans denetimini kapsamaktadır. Yerin-
delik denetimi kapsam dışındadır. 5216 sayılı 
Kanun’da büyükşehir belediyelerinin denetimi 
ayrıca düzenlenmemektedir. Ancak, büyükşehir 
belediyesine ilişkin düzenlenmeyen durumlarda 
Belediye Kanunu’nun geçerli olduğu hükmü dik-
kate alındığında, büyükşehir belediyelerinin üze-
rindeki denetimin kapsamının belediyelerinki ile 
aynı olduğu belirtilebilir. Dolayısıyla, Özerklik 
Şartı’nın istisnai bazı durumlar için “yerindelik 
denetimi”ni bile öngördüğü düşünüldüğünde, 
belediyelerin ve büyükşehir belediyelerinin üze-
rindeki denetimin Özerklik Şartı’nın 8. madde-
siyle uyumlu olduğu iddia edilebilir.

Mali Özerklik Açısından: Yerel yönetimle-
rin mali özerkliğini ele alan Özerklik Şartı’nın 
9. maddesi bağlamında, il özel idarelerine ilişkin 
olarak belirtilenleri, belediye ve büyükşehir bele-
diyeleri açısından da dile getirmek mümkündür. 
Kısaca, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri iti-
bariyle mali özerklik açısından Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı’na uyumdan bahsetmek 
mümkün değildir.

Birlik Kurma ve Yargıya Başvurma Hakları 
Açısından: Belediye ve büyükşehir belediyeleri, İçiş-
leri Bakanlığının izniyle uluslararası organizasyon 
ve teşekküllere kurucu üye veya üye olabilmekte-

dir. Ayrıca, ulusal düzeyde yerel yönetimler, diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu nite-
liğindeki meslek kuruluşları ve gönüllü kuruluşlar 
ile ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştire-
bilmektedir. Belediyeler ve büyükşehir belediyele-
ri, il özel idarelerine benzer şekilde, özerkliklerinin 
zedelendiğini düşündükleri durumlarda konuyu 
yargıya intikal ettirebilmektedir. Bu bağlamda, 
Özerklik Şartı’nın 10. ve 11. maddelerine tam bir 
uyumun sağlandığı ifade edilebilir.

Uyumun Düzeyi
Öncelikle ifade etmek gerekir ki, Türkiye’de ye-
rel yönetimlerin özerkliği 1982 Anayasasında 
belirtilmemektedir. Bununla birlikte, bu ku-
rumların idari ve mali özerkliğe sahip oldukları 
yerel yönetimlerin organik kanunlarında açıkça 
yer almaktadır. Bu çerçevede, Özerklik Şartı’nın 
2. maddesine bir uyumdan söz etmekle birlikte, 
yapılacak yeni anayasada veya bir anayasa deği-
şikliği ile 1982 Anayasasında, yerel yönetimlerin 
özerkliğinin açıkça zikredilmesi, yakın zamanda 
Türkiye’de yerel yönetimlere ve yerel demokrasi-
ye verilen önemi sembolize etmesi, yerel özerkliği 
güçlendirmesi ve Türk kamu yönetiminin yeni-
den yapılandırılmasındaki zihniyet değişimine 
işaret etmesi itibariyle faydalı olacaktır.

Türkiye’de 1982 Anayasasında verilen ye-
rel yönetim tanımı, Özerklik Şartı’nda yer alan 
özerk yerel yönetim kavramı ile çok büyük ölçüde 
uyuşmakta ve Türkiye’de yerel yönetimlerin gö-
rev ve yetkileri kanunlarla ortaya koyulmaktadır. 
Bu bağlamda, özellikle Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın 3. maddesine bir uyumdan 
söz edilebilir. Ayrıca, Özerklik Şartı’nın sınırların 
korunmasını düzenleyen 5. maddesine; iç örgüt-
lenmeyi düzenleyen 6. maddesine; seçilmişlerin 
çalışma koşullarını düzenleyen 7. maddesine; ye-
rel yönetimlerin idari denetimini düzenleyen 8. 
maddesine, yerel yönetimlerin birlik kurma ve 
birliklere katılma hakkını düzenleyen 10. mad-
desine ve yargısal korunma hakkı tanıyan 11. 
maddesine en azından yasal çerçevede büyük öl-

HDP çizgisindeki Kürt siyasal hareketin 
demokratik özerklik söyleminin içeriği, 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’nın çerçevesinin dışındadır.
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çüde bir uyumdan bahsedebilmek mümkündür.
Subsidiarite ilkesine 5393 sayılı Kanun’da 

yer verilmekle birlikte, özellikle belediyelere ge-
nel takdir hakkını tanıyan hükmün Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesi ve de Türki-
ye’deki merkeziyetçi bakış açısı ve yerel yönetim-
lerin hizmetlerin sunulmasında merkezi yönetim 
tarafından hala bir paydaş olarak algılanmadığını 
yansıtacak şekilde, yerel yönetimlere onları ilgi-
lendiren konularda danışılmaması ve bu husu-
sa çekince koyulması, yerel yönetimlerin görev 
ve yetkilerini düzenleyen Özerklik Şartı’nın 4. 
maddesine uyum açısından kat edilmesi gereken 
mesafenin olduğuna işaret etmektedir.

Aynı zamanda, yerel yönetimlerin mali ya-
pısı itibariyle anayasal bir hüküm olan “görevleri 
ile doğru orantılı gelir kaynaklarının yerel yöne-
timlere tahsisinin yapılması” ilkesinin Türkiye’de 
yaşama geçirilememiş olması, Özerklik Şartı’nın 
9. maddesine uyum açısından belirli sorunların 
varlığı anlamına gelmektedir. 

ÖZERKLIK ŞARTI’NA 
UYUMU GÜÇLENDIRME 
ÇABASININ DINAMIKLERI
2004 ve 2005 yıllarında kabul edilen yerel yö-
netim kanunlarıyla, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’na büyük ölçüde uyum sağlan-
makla birlikte, yeni anayasa ve demokratikleş-
me süreci, barış süreci ve uluslararası örgütlerin 
beklentileri gibi içsel ve dışsal nitelikli çeşitli 
faktörlerin etkisiyle Özerklik Şartı’nın Türkiye 
tarafından daha güçlü bir şekilde benimsenmesi 
yönünde tartışmalar yoğunlaşmıştır.

Uluslararası Örgütlerin Eleştirileri
Uluslararası örgütlerin Türkiye’den beklentileri, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın gün-
demde kalmasının temel nedenlerinden biridir. 
Özerklik Şartı, bir uluslararası örgüt olarak Avru-
pa Konseyi tarafından ortaya koyulmuş olsa bile, 

bir uluslar-üstü örgüt olarak Avrupa Birliği’nin 
de çok sık bir şekilde atıfta bulunduğu bir belge-
dir. Avrupa Birliği bütünleşme sürecinde yerel ve 
bölgesel yönetimlere özel bir önem atfetmektedir. 
Yerel hizmetlere ilişkin en temel ilkelerden biri 
olan subsidiarite ilkesinin, Avrupa Birliği tarafın-
dan kabul görmesi ve kurucu antlaşmalarından 
önemli belge ve kararlarına kadar birçok resmi 
metinde bu ilkeye yer verilmesi yerel yönetimlere 
verilen önemin en temel göstergesidir. Bu çer-
çevede Avrupa Birliği, üye ve aday devletlerden 
yerel yönetimlere ilişkin beklentilerini sıralarken, 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na veya 
Şart’ın kapsamında yer alan birçok hükme yer 
vermektedir. Örneğin, Avrupa Birliği Türkiye’ye 
ilişkin çeşitli ilerleme raporlarında, Türkiye’nin 
kamu yönetimi sisteminin daha adem-i merke-
ziyetçi bir yapıya dönüşümünü sağlayacak şekil-
de merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki 
devrinin gerçekleştirilemediği, yerel yönetimle-
rin mali özerkliğinin tesis edilemediği ve yerel 
düzeyde katılımcı mekanizmaların işletilemediği 
yönündeki eleştirilerini dile getirilmekteydi.15 
Ancak, 2000’li yılların ortasından itibaren Tür-
kiye’de yeni bir yerel yönetimler reformu başlatıl-
mış ve söz konusu yerel yönetimler reformu çer-
çevesinde Türkiye’deki yerel yönetimlerin daha 
özerk ve demokratik bir yapıya kavuşturulması 
amaçlanmıştır. Bununla birlikte, Avrupa Birli-
ği’nin, 2011 yılı İlerleme Raporu’ndan itibaren, 
Özerklik Şartı’nın uygulanmasına ilişkin öneriler 
yer almış, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yö-
netimler Kongresi’nin tavsiye kararları açısından, 
Türkiye’de bazı alanlarda gelişme kaydedilemedi-
ğine yönelik eleştiriler devam etmiştir.16

15. Avrupa Komisyonu, Türkiye 2006 İlerleme Raporu, (COM 
(2006) 649 nihai), Brüksel; Commission of the European Commu-
nities, Turkey 2007 Progress Report, SEC(2007) 1436, Brussels; Com-
mission of the European Communities, Turkey 2008 Progress Report, 
SEC(2008) 2699, Brussels; Commission of the European Commu-
nities, Turkey 2009 Progress Report, SEC(2009)1334, Brussels.

16. Avrupa Komisyonu, Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu, SEC 
(2011) 1201, Brüksel; Avrupa Komisyonu, Türkiye 2012 Yılı İlerle-
me Raporu, SWD (2012) 336, Brüksel; Avrupa Komisyonu, Türki-
ye 2013 Yılı İlerleme Raporu, SWD (2013) 417, Brüksel.



26

ANALİZ 

s e t a v . o r g

Özerklik Şartı’nı ortaya koyan kurum olarak 
Avrupa Konseyi de Türkiye’nin Özerklik Şartı’nı 
daha güçlü bir şekilde benimsemesi için tavsiye-
lerde bulunmaktadır. Avrupa Konseyi’nin parçası 
olan ve temel misyonu Özerklik Şartı’nın uygula-
masını izleyerek ülkelerdeki yerel ve bölgesel de-
mokrasiyi değerlendirmek olan Yerel ve Bölgesel 
Yönetimler Kongresi birtakım tavsiye kararları al-
maktadır. Bu tavsiye kararları, Türkiye’de Özerk-
lik Şartı’na uyum tartışmalarını güçlendirmekte 
ancak aynı zamanda da bağlamından koparılarak 
tartışılmasını da mümkün kılmaktadır. Yerel ve 
Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye’ye ilişkin 
2011 yılındaki tavsiye kararında, 2005 yılından 
sonra yerel ve bölgesel demokrasi açısından re-
formların yavaşladığı belirtilerek, yeni anayasa 
sürecinin ülkedeki adem-i merkeziyetçiliği güç-
lendirmek için kullanılması, idari vesayetin kal-
dırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda dil 
tercihinin gündeme getirilmesi, yeni köy kanu-
nunun kabul edilmesi, yerel yönetimler için yeni 
bir gelirler kanununun kabul edilmesi, il özel 
idarelerinin işlerinde valinin görevlerinin azaltıl-
ması ve Özerklik Şartı’na koyulan çekincelerin 
kaldırılması gibi tavsiyeler dile getirilmiştir.17 
Yukarıda zikredilen örgütlerin eleştiri, tavsiye 
ve beklentileri, Türkiye’de Özerklik Şartı’na dair 
tartışmaları hareketlendirmektedir.

İç Politik Alanda Yaşanan Tartışmalar 
Türkiye’de son dönemde tecrübe edilen yeni ana-
yasa tartışmaları ve demokratikleşme süreci bağ-
lamında, siyasetçiler ve siyasal partiler nezdinde 
genel olarak Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı’na daha fazla uyum sağlanması konusunda 
bir mutabakata varılmış görünmektedir. Nite-
kim mevcut siyasal iktidar Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin programında, doğrudan Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’na göndermede bulu-
nularak, Türkiye’de yerel yönetimlerin özerkli-
ğini güçlendirmeye yönelik hamleler teker teker 

17. The Congress of Local and Regional Authorities, Local and Re-
gional Democracy in Turkey, 20th SESSION CG(20)6, (2011). 

belirtilmektedir. Bu çerçevede, Özerklik Şartı’na 
uygun bir şekilde, yerel yönetimlere yerel ihtiyaç-
lara göre yönetim biçimlerini geliştirme yetkisi-
nin verilmesi, yerel yönetimlerin kendi görevleri-
ni yerine getirebilmeleri için gerekli harcamaları 
karşılayacak düzeyde ve çeşitlilikte mali güce ka-
vuşturulmaları, yerel yönetimlerin karar alma sü-
reci ve bazı faaliyetlerine sivil toplum kuruluşları-
nın katılımının sağlanması, kendi alanlarıyla ilgili 
düzenlemelere gidilmeden önce yerel yönetimlere 
danışılması, anayasal sistemimize yerel yönetim 
hakkının dâhil edilmesi, yerel yönetimlerin yargı 
yoluna gidebilme hakkı dâhil, ilgili tüm düzenle-
melerin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimlerin de-
netim ve gözetiminin korunmaya çalışılan çıkar-
ların önemi ile orantılı olması ilkesinin yaşama 
geçirilmesi AK Parti’nin programında atılacak 
temel adımlar olarak yer almaktadır.18

Benzer şekilde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Partisi’nin 
18. Olağanüstü Kurultayı da dâhil olmak üzere, 
çok kez ve çeşitli vesilelerle Avrupa Yerel Yöne-
timler Özerklik Şartı’na koyulan çekincelerin 
CHP iktidarında kaldırılacağını vadetmiştir.19 
Bununla birlikte, Özerklik Şartı’na koyulan çe-
kincelerin ortadan kaldırılması konusunda CHP 
cephesinde tam bir mutabakattan bahsetmek 
mümkün değildir. Nitekim CHP programın-
da Özerklik Şartı’ndan hiç bahsedilmediği gibi, 
özellikle yerel yönetimlerin görev ve yetkilerinin 
artırılması veya merkezi yönetim-yerel yönetim 
ilişkilerinin düzenlenmesi konusunun geçtiği kı-
sımlarda oldukça temkinli bir dilin tercih edildiği 
görülmektedir. Ayrıca, Özerklik Şartı açısından 
CHP’deki iki farklı yaklaşımı resmedecek şekil-
de, CHP yönetiminde yer alan yetkili kişilerin 
ve ön plana çıkan bazı milletvekillerinin Özerk-
lik Şartı’na ilişkin farklı görüşleri veya Özerklik 

18. Adalet ve Kalkınma Partisi Programı, https://www.akparti.org.
tr/site/akparti/parti-programi (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015).

19. “‘Yerel yönetimlere özerklik’ vaadi AK Parti’de de var”, http://
www.milliyet.com.tr/-yerel-yonetimlere-ozerklik-vaadi-ak-parti-
de-de-var/siyaset/siyasetdetay/27.05.2011/1395375/default.htm 
(Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015).
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Şartı’nın da tartışıldığı toplantıların CHP’de yol 
açtığı bölünmeler geçmişten beri medyada ken-
disine yer bulmaktadır.20 Yine de, Kemal Kılıç-
daroğlu’nun Özerklik Şartı’na ilişkin taahhütle-
rinin bu belgeye daha güçlü uyum tartışmalarını 
hareketlendirdiğini söyleyebilmek mümkündür.

HDP ise, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 
meselesini sürekli olarak Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’na atıfta bulunarak ele almakta-
dır.21 Özerklik Şartı’na koyulan çekincelerin or-
tadan kaldırılması, demokratikleşme başta olmak 
üzere birçok tartışma konusunda HDP çizgisin-
deki Kürt siyasal hareketinin öncelikli talepleri 
arasında bulunmaktadır. Bununla birlikte, yeri 
gelmişken belirtilmek gerekir ki, HDP’nin yerel 
özerkliğe ilişkin taleplerinin birçoğu Özerklik 
Şartı’nın kapsamı dışında kalmaktadır.

Çözüm Süreci ve Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı 
Bugün, Türkiye’de Özerklik Şartı’na daha güçlü 
uyum ve yerel yönetimlerin özerkliğine dair tar-
tışmaları yeniden hararetlendiren nedenlerin ba-
şında yakın zamanda başlatılmış olan çözüm sü-
reci gelmektedir. Türkiye’de yerel yönetimlerin ve 
yerel demokrasinin güçlendirilmesi çözüm süreci 
ile birlikte daha da yoğun olarak tartışılmakta-
dır. Bu bağlamda, çözüm sürecinin tarafları ola-
rak mevcut siyasal iktidar ve HDP çizgisindeki 
Kürt siyasal elitleri yerel yönetimlerin özerkliği-
nin artırılması ve yerel demokrasinin güçlendi-
rilmesinden ne anladıklarını ve bu girişimden 
beklentilerini çeşitli şekillerde kamuoyuyla pay-
laşmaktadırlar. Söz konusu süreç çerçevesinde, 

20. “Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Avrupa Yerel Yöne-
timler Özerklik Şartı ile ilgili soru önergesi verdi”, http://www.chp.
org.tr/?p=112734; “CHP’li Güler: AYYÖŞ ile idari ve mali federa-
lizm getirilmek isteniyor”, http://www.bugun.com.tr/son-dakika/
chpli-guler-ayyos-ile-idari-ve--haberi/1317893; “CHP’nin Van 
ziyareti partiyi böldü”, http://www.radikal.com.tr/politika/chpnin_
van_ziyareti_partiyi_boldu-1040038; “Van konferansının tutanak-
ları ortaya çıktı”, http://beyazgazete.com/haber/2011/12/11/chp-de-
van-depremi-742752.html (Erişim Tarihleri: 12 Şubat 2015). 

21. http://www.siverekbdp.org/bdp-genel-merkez/bdp-parti-progra-
mi.html (Erişim Tarihi: 4 Şubat 2015).

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı her iki 
tarafın söylemlerinde özellikle referansta bulun-
duğu temel bir belge olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Bu nedenle, Avrupa Yerel Yönetimler Özerk-
lik Şartı’nın barış sürecindeki rolü ve beklentileri 
karşılama kapasitesi üzerine biraz daha detaylı 
değinmek gerekmektedir.

Esasında, uzun süreden beri iktidarda bulu-
nan AK Parti’nin yerel özerkliğe nasıl bir anlam 
yüklediğini, son yerel yönetimler reformu çerçe-
vesinde kabul ettiği kanunlardan anlamak müm-
kündür. Mevcut siyasal iktidar, Türkiye’de ikti-
darın dikey paylaşımında idari desentralizasyonu 
amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, Türkiye’de 
yerel yönetimler üzerindeki katı idari vesayet 
denetimini ortadan kaldırarak, seçimle işbaşına 
gelmiş meclislerin o yörede sunulacak hizmetle-
re ilişkin kararları almasını ve bu anlamda yerel 
yönetimlerin idari ve mali kapasitelerinin artırıl-
masını hedeflemektedir.

HDP çizgisindeki Kürt siyasal hareketi ise, 
özerklikten ne anladıklarını ve beklentilerini “de-
mokratik özerklik” başlığı veya söylemi altında 
ifade etmektedirler. Kürt siyasal elitleri demok-
ratik özerkliğin sadece belirli bir bölge için de-
ğil, Türkiye için bir demokrasi projesi olduğunu 
iddia etmektedirler. Ancak çoğu zaman muğlak 
bir şekilde ve farklı aktörler nezdinde demokratik 
özerklik, “öncelikle” siyasi, hukuki, öz savunma, 
sosyal, ekonomik, kültürel, ekoloji ve diplomasi 
boyutlarında Demokratik Özerk Kürdistan inşası 

Yerel özerklik konusu, Türkiye’de sadece 
belirli bir sorunun çözümüyle özdeşleştirilip 
o konuya hapsedilmemeli, Türkiye’nin 
demokratikleşme projesinin bir parçası 
olarak değerlendirilmelidir.
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üzerinden tartışılmaktadır.22 Ancak, Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı ile HDP çizgisindeki 
Kürt siyasal hareketinin özerklik bağlamında-
ki söylemleri birbirinden farklı bir içeriğe işaret 
etmektedir. HDP çizgisindeki siyasal hareketin, 
Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na da çoğu zaman 
atıfta bulunarak, konuyu mecrasından uzaklaştı-
rarak ele alması, yerel yönetimlerin özerkliği ile 
siyasal alandaki özerkliğin birbiriyle iç içe geçe-
rek ilişkilendirilmesine ve Türkiye kamuoyunda 
konunun muğlaklaşmasına ve birtakım siyasal ve 
toplumsal hassasiyetler etrafında tartışılmasına 
yol açmaktadır. Nihai sonuç ise, yerel yönetim-
lerin güçlendirilmesine mesafeli bir duruş olarak 
kendisini göstermektedir.

Esasında, özerkliği zaman zaman farklı şe-
killerde tanımlamaları nedeniyle, HDP çizgisin-
deki Kürt siyasal hareketinin özerklik talebinin 
sınırlarını çizmek çok kolay değildir. Ancak, 
18-19 Aralık 2010 tarihinde Demokratik Top-
lum Kongresi’nin ortaya koyduğu “Demokratik 
Özerk Kürdistan Modeli Taslağı” ve 14 Temmuz 
2011 tarihinde duyurdukları “özerklik ilanı” 
çerçevesinde yayınlanan “Demokratik Özerk-
lik Bildirgesi” ile birlikte Kürt siyasal elitlerinin 
demokratik özerkliğinin içeriği biraz daha net-
lik kazanmıştır. Bu noktada açıkça ifade etmek 
gerekir ki, HDP çizgisindeki siyasal hareketin 
demokratik özerklik söyleminin içeriği, Avrupa 
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çerçevesinin 
dışındadır. Milliyetçi çizgideki Kürt siyasetinin 
demokratik özerkliğe ilişkin ortaya koyduğu 
bu metinlerde bölgelerin oluşturulması, bölge 
meclisleri aracılığıyla bu bölgelerin yönetilmesi, 
merkezi yönetim tarafından yürütülecek dışişleri, 
maliye ve savunma hizmetleri dışındaki hizmet-
lerden (eğitim, sağlık, kültür, sosyal hizmetler, 
tarım, denizcilik, sanayi, imar, çevre, turizm, 
telekomünikasyon, sosyal güvenlik, kadın, genç-
lik, spor ve diğer hizmet alanları) bölge meclisle-

22. Demokratik Özerk Kürdistan Modeli, http://www.bianet.org/
files/doc_files/000/000/179/original/demokratik%C3%B6zerklik.
htm, (Erişim Tarihi: 3 Ocak 2015).

rinin sorumlu olması, her özerk bölgenin kendi 
renk ve sembollerinin olması, özerk Kürdistan’da 
Kürtçenin ve Türkçenin resmi dil olması ve anao-
kulundan üniversiteye anadilde eğitimin sağlan-
ması hususları Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 
Şartı ile doğrudan ilgili hususlar değildir.

Milliyetçi çizgideki Kürt siyasetinden farklı 
olarak, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şar-
tı konfederal yapı veya eyalet sistemini içerme-
mektedir. Özerklik Şartı idari özerkliği merke-
zine almaktadır. Çözüm sürecinde taraflardan 
biri özerkliği idari yönüyle, diğeri siyasi yönüyle 
kavrayıp vurgularken, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın barış sürecinde rol oynaması 
ve karşılıklı olarak tarafların beklentilerini kar-
şılamaya katkı sağlaması, eğer konu bu şekilde 
iki farklı düzlemde ve bağlamından koparılarak 
ele alınırsa, mümkün görünmemektedir. Hat-
ta HDP’yi destekleyen Kürt siyasal hareketinin 
konuyu bağlamının ötesinde tartışması, kamu-
oyunun Avrupa Yerel Özerklik Şartı’na yönelik 
algısını da olumsuz etkilemekte ve bu alanda atı-
labilecek adımları da zorlaştırmaktadır. 

SONUÇ VE 
POLITIKA ÖNERILERI
Türkiye yerel özerklik açısından uluslararası 
düzeyde benimsenen Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nı ilk onaylayan devletlerden bi-
ridir. Yasal düzlemde yapılan analiz neticesinde, 
Türkiye’nin Özerklik Şartı’nın çoğu maddesine 
büyük ölçüde uyum sağladığı görülmektedir. Bu-
nunla birlikte, bu belgenin maddelerine uyumun 
yanında bu hükümleri yaşama geçirme konusun-
da yaşanan sıkıntıların da aşılması yönünde bir-
takım adımlar atılabilir. Başka bir deyişle, bu tarz 
hukuksal düzenlemelerde pratiğin belirleyiciliği-
ni gözden kaçırmamak gerekmektedir. Türkiye’de 
Özerklik Şartı’nın maddelerini tam anlamıyla ya-
şama geçirmek bu metni bütüncül bir şekilde ele 
almayı ve adem-i merkeziyetçi bir bakış açısının 
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siyasal alanda ve toplumsal alanda varlığını gerek-
tirmektedir. Yerindenlik ilkesine veya genel takdir 
hakkına kanunlarda yer verilse de, uzun süre mer-
keziyetçi bakış açısının hâkim olduğu bir yönetsel 
yapıda bu ilke veya hakların yaşama geçirmenin 
bir anda mümkün olamayacağının da altının 
çizilmesi gerekir. Bu çerçevede, Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı’nın maddeleri açısından 
uygulama açığının kapatılabilmesi ve bu belgenin 
Türkiye’nin siyasal ve yönetsel gelişiminde rol oy-
nayabilmesi için şu önerilerde bulunulabilir:

1. Yerel özerklik konusu, Türkiye’de sadece 
belirli bir sorunun çözümüyle özdeşleştirilip o 
konuya hapsedilmemeli, Türkiye’nin demokra-
tikleşme projesinin ve kamu yönetiminin adem-i 
merkeziyetçi bir perspektifle yeniden yapılandı-
rılmasının bir parçası olarak değerlendirilmelidir. 
Güçlü yerel demokrasinin tesis edilmesi, ulusal 
düzeyde güçlü demokrasinin temelidir.

2. Yerel yönetimlerin idari ve mali özerkli-
ğini güçlendirmek için, sembolik olarak, Türki-
ye’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 
bazı maddelerine koyduğu ve zaten birçoğu fiili 
olarak anlamını yitirmiş olan çekinceler Bakanlar 
Kurulu kararı ile kaldırılabilir.

3. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edi-
len ve yerel yönetimleri ve özellikle belediyeleri 
yerel ve ortak hizmetler açısından genel yetkili 
birim ilan eden bir hüküm Türkiye’deki yerel yö-
netimler mevzuatına eklenmelidir.

4. Merkezi yönetimin yerel yönetimler üze-
rinde uyguladığı idari vesayet denetimi, sadece 
hukuksal metinlerde değil, pratikte de hukuka 
uygunluğu içermelidir. İdarenin bütünlüğü ilke-
sini zedelemeyecek şekilde, merkezi yönetimin 
yerel yönetimler üzerindeki denetimi mümkün 
olduğunca yumuşatılmalı ve yerel yönetimlerin 
her türlü karar ve işleminde merkezin onayı şek-
linde bir vesayet aranmamalıdır.

5. Türkiye’de yerel yönetimlerin personel so-
rununu ortadan kaldırmak ve Özerklik Şartı’na 
uyum sağlamak için son yasal düzenlemelerde 
yerel yönetimlerde sözleşmeli personel istihda-

mına ve personel transferine imkân tanınmakla 
birlikte, personel yetersizliği Türkiye’deki yerel 
yönetimler için hala önemli bir sorundur. Yerel 
yönetimler güçlendirildiğinde, Türkiye’de bu ku-
rumların görev ve sorumlulukları artacaksa, per-
sonel yetersizliği ortadan kaldırılmalıdır.

6. Mali özerkliğin tesis edilmesi, Türkiye’de 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi için kaçınıl-
mazdır. Bu konu, Türkiye’de Avrupa Yerel Yö-
netimler Özerklik Şartı’na uyum açısından en 
sorunlu alana işaret etmektedir. Türkiye’de ye-
rel yönetimlerin hizmet sunmak için merkeze 
muhtaç olma durumunun ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Bunun için önemli unsurlardan 
biri, yerel yönetimlerin öz gelirlerinin gelir tür-
leri içindeki payının yükseltilmesidir. Nitekim 
2013 yılı itibariyle merkezi yönetim bütçe ge-
lirlerinden alınan paylar (yüzde 45,2) yerel yö-
netimlerin bütçe gelirleri içerisinde en yüksek 
paya sahip olan gelir türüdür. Vergi gelirleri ise 
yüzde 9,9’luk bir paya sahiptir.23 Bu bağlamda, 
vergilendirme yetkisi merkezi yönetim tarafın-
dan kullanılsa bile, mali özerkliği sağlamak için 
yerel vergilerin oranlarını belirlemede yerel yöne-
timlerin yetkisi genişletilebilir. Ayrıca, Özerklik 
Şartı’na uygun şekilde, yerel yönetimlere hibe ve 
bağışların şartsız yapılması sağlanabilir.

7. Yerel yönetimlerin özerkliği, yerel yöne-
timlerin karar organlarının halkı temsil edebilme 
kabiliyeti ve yerel hizmetlerin halkın tercihlerine 
göre dizayn edilmesi ve sunulması ile yakından 
ilişkilidir. Bu bağlamda, yerel düzeyde oluşturu-
lan ve halkın karar alma süreçlerine dâhil olması-
na imkân veren mekanizmalar oluşturulmalıdır. 
Yerel yönetimlerin şeffaflığına, hesap verebilir-
liğine ve halkın denetiminin etkinleştirilmesine 
aracılık edecek kanallar yaşama geçirilmelidir.

Bu bağlamda, Türkiye’de güçlü bir siyasi 
iradeyi arkasında barındıran bir yerel demokrasi 
projesi etkin bir şekilde uygulanabilir. Bu proje 

23. Maliye Bakanlığı, 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu, (Ankara, 
2014), s. 70-71.
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çerçevesinde, yabancı ülkelerde uygulanan va-
tandaş jürileri gibi katılımcı mekanizmaların 
yaşama geçirilmesi Türkiye’de yerel yönetimlere 
bir sorumluluk olarak yüklenebilir. Yerel yöne-
timler tarafından belirli hizmetlerin sunulmasına 
veya projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin nihai 
kararlar alınırken, halkın görüş ve fikirleri yerel 
düzeyde oluşturulacak çeşitli araç ve metotlarla 
toplanabilir. Yerel yönetimlerin denetimi açısın-
dan yerel ombudsman oluşturulabilir.

Bugün, bilgi ve iletişim teknolojilerinden ka-
tılımı teşvik etmek ve demokrasiyi güçlendirmek 
için çokça yararlanılmaktadır. Bu, “e-katılım” (e-

participation) ve “e-demokrasi” (e-democracy) gibi 
kavram ve uygulamaları karşımıza çıkarmaktadır. 
Yabancı ülkelerde özellikle yerel düzeyde iyi uygu-
lamalar yaşama geçirilmiştir. Bu uygulamalar, iki 
seçim arasında da vatandaşların fikir, düşünce ve 
şikâyetlerini yerel yetkililere iletmelerine ve karar 
ve politikaları şekillendirmelerine imkân vermek-
tedir. İngiltere’de yaşama geçirilen “Konuş Lond-
ra” uygulaması bunun en çarpıcı örneklerinden 
biridir. Bu bağlamda, Türkiye’de yerel demokra-
sinin güçlendirilmesinde bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinin potansiyelinden yararlanarak, bir “yerel 
e-demokrasi projesi” başlatılmalıdır.
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Türkiye’nin tecrübe ettiği demokratikleşme süreci, yeni anayasa tartışmaları, 
Türk kamu yönetimini yeniden yapılandırma çabası, AB’ye tam üyeliğin stra-
tejik bir hedef olarak benimsenmesi ve barış süreci gibi faktörlerin etkisi ile 

yerel yönetimlerin özerkliği ve yerel demokrasinin güçlendirilmesi Türkiye siyase-
tinde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Türkiye’de yerel özerkliğin güçlendirilmesi 
tartışılırken, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı siyasetçilerin, akademisyenlerin 
ve kamuoyunun sürekli olarak zikrettiği, söylemlerini ve iddialarını dayandırdıkları 
temel metin olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu tartışmalarda ilgili 
taraflar Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na her daim farklı anlamlar yükle-
mekte ve bu belge farklı şekilde ve çoğu zaman bağlamından koparılarak yorum-
lanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmanın amacı, Türkiye’de yeniden yapılandırılan 
yerel yönetimleri Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyum açısından analiz 
etmek ve Özerklik Şartı çerçevesinde yerel yönetimlerin özerkliğini güçlendirmek 
için atılabilecek adımlara ilişkin önerilerde bulunmaktır.


