
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Belediyelerin Birleştirilmesi 
Teori, Metodoloji ve Uluslararası Deneyimler 

Tuselog Programı için bir literatür araştırması 

 

 
Erika Hellsing Rydergård 

Nisan 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tuselog Programı – Türk-İsveç Yerel Yönetim Ortaklığı – Türkiye Belediyeler Birliği 

(TBB) ve İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) arasında dört yıllık bir 

işbirliği programıdır. 

Program, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından finanse 

edilmektedir.  

SALAR’a bağlı bir danışmanlık kurumu olan SKL International, Tuselog programının 

uygulanmasından sorumludur. 

 



 

 

 

 

İçindekiler 
 

Giriş ...................................................................................................................................................... 3 

Demokrasi, özgürlük ve büyüklük........................................................................................................ 3 

Etkinlik ve büyüklük ............................................................................................................................. 5 

Merkezi yerler ve çok merkezlilik ........................................................................................................ 6 

Belediyelerin birleştirilmesi ve alternatif yaklaşımlar ......................................................................... 7 

İsveç’te mülki birleştirme .................................................................................................................... 9 

Avrupa’da yerel sınır reformu – iki uç nokta ..................................................................................... 11 

Sonuç ................................................................................................................................................. 13 

Kaynakça ............................................................................................................................................ 15 

 



 

 

 

Giriş 
1950 ile 1992 yılları arasında, 19 Avrupa ülkesinde1 yerel yönetimlerin toplam sayısı 38.933 azalmıştır. 

Bu radikal yeniden yapılanma, esas olarak hızlı kentleşme, yapısal, toplumsal ve ekonomik değişimler 

ve hizmet sunumunda verimliliğe verilen önemle bağlantılı olmuştur (Avrupa Konseyi, 1998). Bu 

trend, özellikle İskandinav ülkelerinde göze çarpmaktadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar, yönetimler (ve 

fiilen, yerel yönetimler), başta fiziksel ve toplumsal planlama alanında olmak üzere daha fazla ve daha 

geniş sorumluluklar üstlenmiştir. Bu bağlamdaki tartışmalar, merkezi yönetimler tarafından 

öngörülen sosyal yardım programlarını yürütebilecek, daha büyük yerel siyasi birimleri desteklemiştir. 

Dolayısıyla, siyasi ve akademik iklim, belediyelerin birleştirilmesi lehine olmuştur (Keating, 1995). 

Avrupa’da, mülki birleştirme dalgası, 20. yüzyılın sonu itibarıyla zayıflamıştır. Hatta, Doğu Avrupa’daki 

eski sosyalist ülkeler, bu trendin tersine dönmesine katkıda bulunmuştur, çünkü bu ülkelerde, 

komünist rejim zamanında zorla birleştirme yoluyla büyük belediyeler oluşturulması yaygındı. Buna 

ek olarak, Doğu Avrupa’daki birkaç ülke, 20-40 yıl önce birleştirme yolunu seçenlerle benzer sorunlar 

yaşamalarına rağmen, reform yapmıştır (Swianiewicz, 2010). 

Reformun yapılma nedenleri, çok sayıda siyasi ve yapısal faktöre dayanabilir. Reformların niteliği, katı 

bir bilimsel plana göre modellenmekten ziyade, genellikle bu değişkenlere dayanır. Bu rapor, politika 

seçimini belirleyen siyasi faktörlere biraz değinmekte, ancak daha yoğun olarak, yerel yönetimlerin 

büyüklüğüne ilişkin temel bulguların özet anlatımına odaklanmaktadır. Odak noktası, Dahl ve Tufte 

tarafından tanımlanan, halkın katılımı ve verimlilik arasındaki çelişkidir (Dahl & Tufte, Edward A., 

1973). Genel bakışın ulaştığı sonuç şudur: Demokrasi ve etkinlik arasında zorunlu bir tezat yoktur, 

ancak, belediyelerin yetkisi çoğu kez büyüklükleri ile ilişkilidir. Buna ek olarak, reformların nasıl 

yapıldığı da önemlidir. 

Rapor ilk olarak, büyüklük ve demokrasiyi ilişkilendiren teorik önermeleri ve ardından büyüklük ve 

verimliliği ilişkilendiren argümanları incelemektedir. Reformların uygulama biçimine ilişkin 

araştırmalar kısaca değerlendirilmekte, ardından, 1960 ve 70’li yıllarda İsveç’te belediyelerin yeniden 

yapılandırılması örneğine yakından bakılmaktadır. İsveç’teki reform, Avrupa’da belki de en bilimsel 

reform olarak adlandırılmaktadır (Kjellberg, 1985) ve bu nedenle, 20. yüzyılda desteklenen yerel 

yönetim büyüklüğü ile ilgili teorilerin bir örneğini teşkil etmektedir. Son olarak, reformun neden ve 

nasıl yapıldığının arkasındaki gerekçeler ve uygulama yöntemine ilişkin bir fikir vermek için, daha 

yakın geçmişte gerçekleşen birkaç başka örneğe de daha az ayrıntılı olarak bakılmaktadır. 

Demokrasi, özgürlük ve büyüklük 
Eski çağlardan beri, demokrasi ve büyüklük arasında bir bağlantı olmuştur. Rousseau’nun da 2000 yıl 

sonra yaptığı gibi, Platon ve Aristo, nispeten küçük siyasi birimlerden yana olmuştur. Her ne kadar bu 

teoriler, temsili demokrasiden ziyade doğrudan demokrasiye ilişkin olsa da, bunların temel ilkeleri, 

modern temsili demokrasilere ilişkin deneysel araştırmaların temelini oluşturmaktadır. Temel fikir, 

yönetimin halka yaklaşmasının, halkın etkisini ve katılımını da artıracağıdır. İsveç, Norveç ve 

                                                           
1
 Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık. 



 

 

 

Danimarka’da yapılan bazı deneysel çalışmalar, sonuçları demokratik katılımın nasıl ölçüldüğüne bağlı 

olarak değişmekle birlikte, bu hipotezi doğrulamaktadır. Örneğin, İsveç’te yapılan bir çalışma, büyük 

belediyelerde yaşayan insanların yerel kamu görevlileri ile temas kurmasının daha muhtemel 

olduğunu ortaya koyarken, küçük belediyelerdeki insanların aktif parti üyeleri olmasının daha 

muhtemel olduğunu göstermiştir (Nielsen, 2003, s. 54-7). Başka bir çalışma, Danimarka’da küçük 

belediye sakinlerinin kamusal yaşamda daha çok aktif olarak yer aldığını ancak bunun yerel siyasete 

yönelik olumlu bir görüşe sahip olmalarından veya yerel siyasetçilere karşı daha çok güven 

duymalarından kaynaklanmadığını bulmuştur. Britanya’da, büyüklüğün, farklı belediye işlevlerine 

ilişkin bilgi ve yerel yönetimlere yönelik tutumlar üzerinde az etkisi olduğu veya hiç etkisi olmadığı 

bulunmuştur (Newton, 1982, s. 197).  

Bir bakıma, birçok küçük belediyeden oluşan bir sistemde, üye sayısı daha fazla olduğundan, katılımın 

daha geniş olması muhakkaktır. Ancak, daha küçük birimler, sınırlı kapasitelerinden dolayı, yerel 

planlama ve karar alma süreci üzerinde daha az etkiye sahip olurlar. Avrupa perspektifinde, 

belediyelerin ölçek olarak daha küçük olması genellikle, belediye harcamalarının da GSYİH payı olarak 

daha düşük olması anlamına gelmektedir (Swianiewicz, 2010) (özellikle Birleşik Krallık olmak üzere, 

bazı istisnaların varlığına rağmen). Daha küçük belediyeler, daha yüksek katılım seviyesine yol açabilir 

(deneysel çalışmalarla tam olarak desteklenmese de) fakat buralardaki katılımcılar, daha küçük bir 

etki alanına sahip olacaktır. Bu konuda söz sahibi bir Amerikalı akademisyenin deyişiyle: 

“[B]irim küçüldükçe, vatandaşların yönetim kararlarına katılma imkanı artmakta, fakat 

kontrol edebildikleri çevre küçülmektedir. Dolayısıyla, vatandaşların çoğu bakımından 

katılım, çok büyük birimlerde asgari hale gelmekte, ve çok küçük birimlerde ise aşırı 

derecede önemsizleşmektedir.” (Dahl, 1967, s. 960)(vurgu eklenmiştir). 

Demokratik katılıma yoğunlaşan fikirlere ek olarak, güdümlü ekonomiye karşı serbest piyasa 

ekonomisinin temelini oluşturan mantıkta olduğu gibi, küçük ölçekli yerel yönetim, böyle bir 

sistemin yenilik ve gelişme fırsatlarını artırması gerekçesiyle de desteklenebilir. Bu argümanın 

iki temel ilkesi bulunmaktadır. Birincisi, birçok güç merkezine dayanan bir yönetim tasarımı, 

görüşlerin ve yeniliklerin bir yerde test edilip, başarılı olması halinde diğer yerel birimlere 

aktarılabilmesi anlamına gelir. Buna ek olarak, merkezde hatalı veya acele kararlar alınması ve 

bunların ülke genelinde uygulanması riski azalır. Özet olarak, aktör sayısı ne kadar çok olursa, 

iyi fikirlerin uygulanma şansı da o kadar artar. İkincisi, çok sayıda küçük yerel yönetim birimi, 

tüketici-vatandaşa daha fazla seçenek sunulması anlamına da gelir. Thiebout modeli olarak 

adlandırılan bu modelde olduğu gibi, bu durumda tüketici-vatandaş, bir yanda (birey için) 

optimum düzeyde vergi ve harç dengesine sahip olan belediyeyi ve öte yanda sunulan 

hizmetleri ve niteliklerini seçebilir (Thiebout, 1956). 

Bu model, vatandaşları, yaşadıkları yeri öncelikle belediye vergi seviyesi ve hizmet sunumuna 

dayanarak seçen rasyonel aktörler olarak varsaydığı için eleştirilmiştir (Erlingsson & Ödalen, 

2009, s. 121-3) (Thiebout, 1956). Thiebout modelini test eden 200’den araştırmayı inceleyen 

bir çalışmanın bulgularına göre, yerel yönetim sayısı büyüdükçe vatandaşların, tümünden 

olmasa da, bazı yerel hizmetlerden daha memnun olduğunu gösteren araştırmalar biraz daha 



 

 

 

çoktur. Ancak, çok sayıda belediyenin, belediyeler arasında daha fazla rekabete yol açacağı 

hipotezinin sınanması zordur (Dowding vd., 1994).  

Etkinlik ve büyüklük 
Çok sayıda küçük birim lehine gelişen argümanlar, genellikle demokrasi hakkında tartışmalara ve 

vatandaşların tüketici gücüne yoğunlaşırken, 1960 ve 70’li yıllarda çoğu Avrupa ülkesinde meydana 

gelen yerel seviyede yapısal reformların altında yatan zorunluluk, kentleşme ve demografik-

toplumsal değişikliklerin yanında, kamu hizmetlerinin sayısı ve niteliğine ilişkin artan taleplerden de 

kaynaklanmıştır. 20. yüzyılın ilk yarısında İsveç’te, iktidardaki Sosyal Demokrat parti, daha fazla 

çocuğun doğduğu (o dönemde İsveç’te doğum oranları düşmekteydi), daha sağlıklı bir toplum 

yaratacak güçlü bir sosyal yardım sistemi kurmak için, belediyeleri temel araç olarak görmüştür 

(Ekström von Essen, 2002, s. 31).  

Yerel yönetim birimlerinin büyüklüğünün artırılmasının ölçek etkisine sahip olacağı hipotezi, marjinal 

faydanın marjinal maliyete eşit olduğu bir büyüklüğe yaklaşarak verimliliği optimize etmeye ilişkin 

ekonomik teorilerden gelmektedir. Ancak, kamu hizmetlerinin marjinal faydasını ölçmenin bir takım 

zorlukları olduğundan2, deneysel çalışmalar genellikle maliyet tarafına odaklanmakta veya nüfus ile 

çıktıyı eş saymaktadır (Avrupa Konseyi, 1998, p. 23) (Byrnes & Dollery, 2002, s. 395). Burada 

genellikle, u-şekilli bir marjinal maliyet eğrisi hipotezi ileri sürülmektedir. Basitçe anlatmak gerekirse, 

birim başına üretim maliyetinin, belirli sayıda birim üretilene kadar düşmesi ve ardından, bu noktanın 

ötesinde artması beklenmektedir (örneğin artan iletişim maliyetlerinden dolayı). 

Yerel yönetimde ölçek ekonomileri ile ilgili deneysel bulgular muhteliftir. İlk olarak, bulguların, 

sunulan hizmete göre ayrıştırılması zorunludur. İlk girişimlerden biri, ABD St. Louis ve 

Massachusetts’de, üzerinde çalışılan hizmetlerin türüne göre nüfus etkisinde farklılık olduğunu 

bulmuştur. Kamu eğitimi, itfaiye, polis ve atık toplama, kişi başına harcama üzerinde herhangi bir 

nüfus etkisi göstermezken, örneğin itfaiye, artan havzalar ile doğal olarak artan maliyet göstermiştir. 

Kişi başına su ve kanalizasyon hizmeti maliyeti, çok büyük birimlere kadar, büyüklükle beraber 

azalırken, merkezi belediye idaresi beklenen u-şekilli eğriyi sergilemiştir (Hirsch, 1959). 

ABD, Birleşik Krallık ve Avustralya’da yapılan 32 çalışmadan oluşan daha güncel bir araştırma, farklı ve 

benzer hizmet türlerine ilişkin muhtelif sonuçlar ortaya koymuştur. Toplam yerel yönetim 

harcamaları hakkında olumsuz ölçek ekonomisi bulgularının yanında, büyüklük ve toplam harcama 

arasında hiçbir ilişki olmadığını ortaya koyan bulgular da bulunmaktadır. Benzer şekilde, birtakım 

çalışmalar, büyüklük ve konut harcamaları arasında hiçbir ilişki bulmazken, bir araştırma ölçek 

ekonomisi, bir araştırma olumsuz ölçek ekonomisi ve bir araştırma da u-şekilli ilişki kanıtı bulmuştur 

(Byrnes ve Dollery, 2002). Avrupa çalışmalarına (Belçika, Danimarka, Finlandiya, İtalya, Hollanda, 

Norveç ve Birleşik Krallık) yönelik bir araştırma ise farklılaşan örüntüler göstermektedir. Örneğin, 

1982 yılında Danimarka İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan bir analiz, farklı büyüklükteki belediyeler 

arasındaki idari verimlilik farklılıklarının küçük olduğunu gösterirken, aynı ülkede yapılan başka bir 

çalışma ters u-eğrisi bulmuştur (Avrupa Konseyi, 1998, s. 23-30). 
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 Örneğin, hizmet kalitesi ölçümleri ile ve farklı yerlerde farklı hizmet ihtiyacındaki fark ile ilgili olarak. 



 

 

 

Ancak, büyüklük kendi başına, yerel yönetimler arasındaki verimlilik farklılıklarını açıklayamaz. Nüfus 

yoğunluğu, başka bir önemli değişkendir. Büyük nüfusa sahip belediyeler genellikle, hizmet 

sunumunu seyrek nüfuslu alanlara göre daha ucuz hale getiren, nüfus yoğunluğu yüksek, büyük 

oranda kentleşmiş belediyelerdir (Houlberg, 1995, ss. 5-6). Başka bir faktör ise, farklı yerlerdeki 

hizmet ihtiyaçlarının farklılığıdır. Çalışmayan nüfusun çalışan nüfusa oranı yüksek olan alanlar, 

vergilendirilebilir gelir ile ilgili olarak, daha fazla hizmet ihtiyacı ile karşılaşacaktır. Hizmet 

ihtiyaçlarındaki farklılıklar da özellikle, toplumsal ayrışmanın, toplumsal eşitsizliğin yüksek olduğu 

yerel birimler yaratacağı kentsel yığınlar bakımından, belediyelerin birleştirilmesi lehine bir argüman 

olarak kullanılmıştır. Bu konuyla ilgili fakat farklı bir soru, vergilerin ödendiği belediyeden farklı 

belediyelerde gerçekleşen hizmet tüketiminin yayılma etkilerine ilişkindir; belediyeler daha küçük ve 

sayıları daha fazla ise, anılan etkiler daha yüksek olabilecektir. 

Bu noktada, farklı ülkelerdeki yerel yönetimler arasındaki işlevsel yetki farklılığını vurgulamak 

önemlidir. Bir yerel yönetim biriminin asgari ve optimal nüfus büyüklüğü, sunulan hizmetin türüne 

göre değiştiğinden, politika belirleyiciler tarafından farklı bağlamlarda belirlenen asgari ve optimal 

büyüklük de değişmektedir. 1990’larda Avrupa Konseyi tarafından yapılan bir ankette, 24 Avrupa 

ülkesinden alınan cevaplar, kamu hizmetlerinin sunumu için asgari kabul edilen nüfus büyüklüğünün 

ülkeler arasında değiştiğini göstermektedir; örneğin bu büyüklük Bavyera’da 2000, İsveç’te 6500-

8000’dir (Avrupa Konseyi, 1998, s. 31-2). Sonuç olarak, belediyeler için evrensel bir asgari veya 

optimal nüfus büyüklüğü belirlemek, kaçınılmaz olarak sonuçsuz bir çaba olacaktır. Kamu 

hizmetlerinin sunumu için asgari gereklerin (nüfus, mali özkaynaklar, nüfus yoğunluğu, vb. 

bakımından) analizi, bu hizmetlerin niteliğine ve kapsamına bağlı olacaktır. Aşağıda tartışıldığı üzere, 

Avrupa’daki bazı yerel sınır değişikliklerinin arkasındaki sürücü güç, sosyal yardımları iyileştirmek ve 

gelişimi planlamak için yerelleşmiş hizmet sunumuna adanmışlık olmuştur.  

Merkezi yerler ve çok merkezlilik 
Belirli bir hizmet gamını sunmak için gereken büyüklüğün, belediyelerin birleştirilmesi örneklerinde 

birincil önem taşıması gibi, bir belediyenin sınırlarının belirlenmesi de politika belirleyiciler için 

sorunlar oluşturmuş ve kasaba ve köy arasında farklılaşma ile ilgili sorular ortaya çıkarmıştır. Özellikle 

de 1960 ve 70’li yıllarda, İsveç’teki belediye birleştirmelerini az çok etkileyen bir teori, kasabaların 

dağılımındaki düzenleri açıklamak için 1933 yılında Walter Christaller tarafından geliştirilen merkezi 

yerler teorisidir. Christaller, her yeri düz arazi olarak varsayarak, pazar alanı (veya havza) 

büyüklüğünün, ürün maliyeti, taşıma maliyetleri (perakendeciye ulaşmak için) ve talep tarafından 

belirleneceğini savunmuştur. Her üretici, rakibi ile arasındaki mesafeyi azami kılmak isteyeceğinden, 

müşteri, ürünü almak için seyahat etmek istediği sürece, her perakendeci belirli yarıçapı olan bir 

alanda tekel olacaktır. Ürünün satılabileceği alanı azami kılmak için, bir satış noktası, altıgen bir arka 

bölge ile çevrelenir (yuvarlak şekiller, alanın bazı kısımlarını hizmetsiz bırakır). Buna ek olarak, 

insanların belirli bir ürünü almak için kat etmek istedikleri mesafeler bakımından da bir fark olacaktır; 

ve bu fark, bir merkezi yerler hiyerarşisi oluşturacaktır, her merkezi yerin de kendi arka bölgesi içinde, 

sıralamada kendisinden hemen sonra gelen birtakım yerleri olacaktır (Hohenberg & Hollen Lees, 

1995, ss. 49-50) (von Böventer, 1969). Christaller’in teorisi, gerçeğin tam bir açıklaması değildir. Talep 

ve nüfus yoğunluğu, nadiren dengeli biçimde dağılmaktadır ve taşıma maliyeti dengeli bir şekilde 



 

 

 

dağılmamaktadır (arazi farklılıklarından dolayı). Yine de, yoğunluğun, hem teoride hem de pratikte 

önemli bir etkisi vardır.  

Günümüzde, işlevsel alanlar genellikle politika ve analitik amaçlar doğrultusunda, işe gidiş geliş 

akışlarına dayanmaktadır. Bu işlevsel alanlar, “çevre alandan işgücü çeken iş yerleri yığın(lar)ı olarak 

tanımlanabilir. Tanımlı bir kenar alandaki işgücünün belirli bir kısmının dışarıdan evden işe gidip gelen 

kişiler olması halinde, bu kısım, evden işe gidip gelen kişilerin en büyük kısmının gittiği belediyeye 

bağlanır” (Antikainen, 2005). Ulaşım daha verimli ve hızlı hale geldikçe, mesafeler kısalır ve bu ve 

başka sebeplerle, işe gidiş geliş akışına dayanan işlevsel kentsel alanlar büyür ve sayısı azalır. Örneğin, 

İsveç’te 1970’lerde 190 olan işlevsel işgücü piyasası alanlarının sayısı 1990’larda 100’e düşmüştür 

(Andersson, Frida vd., 2007, s. 115). 

Ancak, bazı teorisyenler, kentsel-kırsal veya merkez-çevre gibi tezatların uygulanabilirliğini 

sorgulamıştır. Copus, Avrupa ölçeğinde, ulaşım ve haberleşme gelişmeleri, hafif sanayi ve hizmetlere 

odaklanma gibi yapısal değişiklikler ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi dahil teknolojik 

değişimlerin, mekansal konumun öneminin azaldığı daha çok merkezli bir Avrupa’ya katkıda 

bulunacağını savunmaktadır (Copus, 2001). Yerel seviyede ise, fikir ve iş gücünün yalnız çevreden 

merkeze akıyor olarak gösterilmesinin bir aşırı basitleştirme olduğu ileri sürülmektedir. Kırsal 

girişimciler, modern iletişim teknolojilerinden faydalanarak, küresel bir ölçekte iş ilişkileri geliştirebilir 

ve kırsal turizm, kırsal yöreyi bir ekonomik faaliyet merkezi haline getirebilir (Andersson, Frida vd., 

2007). 

Bu trendler, esas olarak 1990’lardan beri hem teoriyi hem de pratiği etkilemiş bir model olan “çok 

merkezlilik” başlığı altında toplanabilir. Çok merkezlilik, hem münferit kentler seviyesinde (örneğin, 

bir banliyöden merkeze doğru işe gidiş geliş akışlarının yanı sıra bir banliyöden başka banliyöye doğru 

işe gidiş geliş akışları) hem de kentsel bölgeler seviyesinde gözlemlenebilir. Bu, geleneksel olarak işe 

gidiş geliş akışlarına odaklanma ile bağlantılıdır ancak dinlenme ve alışveriş için yolculuk gibi başka 

yolculuk biçimlerini de dikkate alır. Bölgesel seviyede, çok merkezli kentsel bölgeler, yakın 

sayılabilecek bir çevre içerisinde bulunan ve benzer büyüklükteki az sayıda tarihsel, siyasi olarak 

bağımsız yapı ile karakterize edilir ve kesin bir lider kent merkezinden yoksundur. Şehirlerden ziyade, 

çok merkezli kentsel bölgeler, günümüzde genellikle ekonomik yığınlaşma ve uzmanlaşma alanları 

olarak görülür (Kloosterman & Musterd, 2001). Kalkınma planlaması ve yönetimi için bölgesel 

yönetişim giderek önemli hale geldiğinden, çok merkezlilik, belediye ve bölgesel birleştirme 

politikaları için önemli etkilere sahiptir. Avrupa seviyesinde, eşit kalkınma ve büyümeyi destekleyen 

önlemler genellikle açık bir şekilde bölgeleri hedeflemektedir.  

Belediyelerin birleştirilmesi ve alternatif yaklaşımlar 
Belediye sınır reformları, büyük ölçüde, optimal ve asgari belediye büyüklüğü ve optimal sınırların 

belirlenmesine odaklansa da, reform sürecinin de biraz dikkate alınması gereklidir. Çoğu durumda, 

biraz deneme ile birlikte, gönüllülük ve zorunluluk arasında bir karışım uygulanmıştır. İsveç’teki ikinci 

reformlar dönemi (60 ve 70’li yıllar) tedrici, gönüllü bir önlem olarak başlamış; ancak çok az sayıda 

birleşme gerçekleştiği için, bir parlamento kararı ile bu düzenleme zorunlu kılınmıştır. Danimarka ve 

Yunanistan’da (1990 ve 2000’li yıllar) ise reform, zorunlu birleştirmelerle yukarıdan aşağıya bir süreç 



 

 

 

olmuştur. Öte yandan, Norveç’te ise, son (sınırlı) reformlar, mali teşvikler ve ulusal yönetim ve 

belediyeler ve bölgeler birliğinin kampanyasıyla, gönüllü önlemler yoluyla uygulanmıştır. Almanya’da, 

gönüllü bir aşamayı, eyaletlerin (Länder) birleşmeyi mecbur kıldığı bir aşama izlemiştir (Baldersheim, 

Harald & Rose, Lawrence E., 2010). 

Litvanya, kısa bir süre önce, gönüllü işbirliği ve farklı belediye türü seçenekleri içeren gönüllü mülki 

reformlar düzeninin yerine zorunlu bir reform getirmiştir. Bu yeni düzenleme, Litvanya’da iki yerine 

tek belediye seviyesi getirmiş ve belediyelerin sayısını 525’ten 118’e indirmiştir. Birleştirme, yukarıda 

İsveç örneğinde gözlenenlere benzer olan belirli kriterlere göre yapılmıştır. Belediyelerin asgari 

büyüklüğü 4000 kişi olarak belirlenmiştir ve bir belediye, belediyedeki herhangi bir noktadan en fazla 

50 km uzakta olan bir kent merkezine sahip olmalıdır (bu kuralların birkaç örneği vardır) (Yerel ve 

Bölgesel Yönetimler Kongresi, 2011) (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, 2008, s. 24-5).  

Tamamen gönüllülük temelli belediye birleştirmeleri düzeninin geçmiş performansı daha az 

başarılıdır. Bu gözlem, birtakım faktörlere bağlanabilir. Yerel sınırların yeniden çizilmesinde, politika 

belirleyiciler kültür, tarih, siyaset ve güç yapılarını dikkate almak zorundadır. Belediyelerin optimal 

sınırları hakkındaki görüşleri şekillendirmede statüko önemli bir faktördür. Buna ek olarak, yerel 

seçkinler ve topluluklar, olası reformlar hakkında, örneğin, özerklik ve etki kaybı, hizmetlere daha az 

erişim, yerel toplumun kaybı ve yeni belediye parçaları arasında olası uyuşmazlık gibi birtakım 

korkular duyabilir (Swianiewicz, 2010). Paddington (büyük yerel yönetimlere muhalif olarak 

sınıflandırılabilir), adil bir reform süreci için üç önermede bulunmuştur: 

- Yeniden yapılandırma, yerel tercihleri ve ihtiyaçları ele almalıdır (büyük yerel birimler yerine 

küçükleri destekleyerek); 

- Yerel sınır reformu, yalnız adil değil aynı zamanda saydam ve erişilebilir olmalıdır;  

- Reform kararını ne merkezdeki ne de yereldeki seçkinler vermelidir; çünkü bunlar toplumun 

yalnız bir kesimini temsil ediyor olabilirler. 

Dolayısıyla, Paddington’a göre, yerel siyasi, kültürel ve tarihsel gerçekleri dikkate almak için, 

yukarıdan aşağıya bir düzen yerine, dengeli bir kapsayıcı süreç tercih edilir (Paddison, 2004). Yerel 

yönetimlere ve diğer aktörlere danışma şekli, bazıları yukarıda verilen mülki reform örnekleri 

arasında farklılık göstermektedir. Makedonya örneği, ulusal bir reform referandumu yapılmasından 

dolayı dikkate değerdir. Diğer danışma örnekleri, orijinal öneride değişikliklerle (Yunanistan) veya tüm 

sürecin iptaliyle (Ukrayna) sonuçlanmıştır (Swianiewicz, 2010). Son Danimarka reformunda, 

birleştirmelere ilişkin birkaç yerel referandum yapılmıştır. 

Hizmet sunumu ile başa çıkma yaklaşımı olarak belediyeler arası işbirliğinin farklı biçimleri, birleşmeyi 

hem tamamlayıcı hem de birleşmeye bir alternatif olarak, birleşik ve bölünük sistemlerde aynı şekilde 

bulunabilir. Örnekler arasında, büyük ölçekli belediye reformu yapılmayan ülkeler (örneğin, Fransa) 

ile ilave demografik ve yapısal değişikliklerin yeni yaklaşımlar gerektirdiği ülkeler (örneğin, İsveç, 

Macaristan ve Çek Cumhuriyeti) yer almaktadır. Bu düzenlemeler, kamu hukukuna veya özel hukuka 

tabi yapılar kurulması biçiminde olabilir; kamu hukukuna tabi olanlar daha yüksek bir demokratik 

meşruiyete sahiptir ve daha fazla devlet denetimi altında olurlar; öte yandan özel hukuka tabi olanlar 



 

 

 

ise daha fazla esnekliğe sahiptir. Çoğu durumda, hem özel hukuka tabi yapılar hem de kamu 

hukukuna tabi yapılar görülebilir; ancak bunlar çoğunlukla, kaynaklarını katılımcı belediyelerden alan 

çok işlevli birimlerdir (Avrupa Yerel ve Bölgesel Demokrasi Komitesi, 2007). Fransa’daki belediyeler 

arası kurumlar, katılımcı belediyelerin vergilerine ek olarak yerel vergiler koyabildikleri için dikkate 

değer bir istisnadır.  

İsveç’te mülki birleştirme 
İsveç’te yerel özerklik, uzun ve değişken bir tarihe sahiptir. Yerel özerkliğin bugünkü halinin kökenleri, 

1862 tarihli yerel yönetim kanuna kadar uzanır. İsveç’te üç tür belediye bulunmaktaydı: Kırsal 

belediyeler, kasabalar ve kentler. 1862’de, 2400 kırsal belediye, 89 kent ve kasaba ve 10 civarında 

semt mevcuttu. Belediyelerin sınırları köy cemaatlerine dayalıydı ve dolayısıyla kiliseyi siyasi birimin 

merkezi haline getirmekteydi. Ancak, kentleşme ve diğer toplumsal değişikliklerin yanında sosyal 

devletin genişlemesi, sistemi sorgulamaya açmıştır. 1943 yılında, en küçük İsveç belediyesinde 78 kişi 

yaşamaktaydı. İsveç Hükümetinin 1945 tarihli Resmi Raporu (bir Yeşil Kitaba eşdeğer), azalan nüfus 

ve artan sorumlulukların yerel demokrasi için sorunlar yarattığını gözlemlemişti. Birçok kırsal 

belediye, yükümlülüklerini yerine getirmeye ve kabul edilebilir bir kamu hizmetleri seviyesi sağlamaya 

çalışmaktaydı ve bu yükümlülüklerin devlete devredilmesi yerel öz yönetişimi zayıflatacaktı. Artan bir 

şekilde devlet hibelerine dayanmak da yerel yönetimleri devlete daha bağımlı hale getirme etkisi 

yaratmıştı. Bazı belediyeler, bu sorunları aşmak için bazı işlevsel alanlarda işbirliği başlatmıştı. Ancak, 

rapor, işbirliği yapma isteğinin yeterli olmadığını ve işbirliği düzenlemelerinin belediye idaresini 

parçalı hale getirebileceğini ve yerel demokrasiyi daha da zayıflatabileceğini gözlemlemişti.  

Rapor, bunun yalnız kamusal yardım hizmetlerini sağlamanın maliyet etkin bir yolu olmakla 

kalmadığını aynı zamanda İsveç’te barışçıl ve demokratik toplumsal gelişmeye önemli ölçüde katkıda 

bulunduğunu da belirterek, yerel özerklik fikrini açıkça desteklemektedir. Belediyelere yüklenen 

gerekliliklerin analizi, 2000 ile 3500 arasında düşük bir nüfus sınırı ortaya çıkarmıştı. Takip eden 

reform sürecinde, yalnız kırsal belediyeler etkilenmiş ve sayıları 2498’den 1037’ye düşmüştür 

(Sundström & Tingvall, 2006, s. 14-6). Reforma muhalefet, esas olarak muhafazakar 

parlamenterlerden ve küçük belediyelerin yerel siyasetçilerinden gelmiştir. Küçük belediyelerdeki 

yerel siyasetçiler, diğer şeyler yanı sıra, çevreden idari merkeze mesafe hakkında ve seçilmiş 

temsilcilere kıyasla kamu görevlilerinin nüfuzunun artma olasılığı hakkında endişelenmiştir 

(Erlingsson vd., 2011). 

Ancak, demografik ve yapısal değişiklikler, bazı belediyelerde nüfus azalması ve verimli idare ve 

hizmet sunumu taleplerinin artmasıyla, 1950’lerde devam etmiştir. Bu nedenle, 1959 yılında yeni bir 

mülki reform ihtiyacını ve böyle bir reformun olası uygulamasını araştırmak üzere yeni bir devlet 

komitesi görevlendirilmiştir (Sundström & Tingvall, 2006, s. 16-7). Komite, 1962 yılında, deneysel 

inceleme yapan ve “Batı Avrupa’daki belki de en ‘bilimsel’ yapısal reform” için temel hazırlayan bir 

yeşil kitap (Statens Offentliga Utredningar 1961:9) çıkarmıştır (Kjellberg, 1985, s. 232). Komisyon 

tarafından önerilen reformun altında yatan ilkeler, yukarıda anılan teorilerden birkaçı ile kuvvetli 

şekilde bağlı olduğundan özel dikkati hak etmektedir. Sonuç olarak, reform, başta sosyal demokrat 

partinin sosyal devlet görüşü olmak üzere, zamanın hakim sosyal planlama görüşü üzerine 



 

 

 

kurgulanmıştır (Kjellberg, 1985). Belediye sınırlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin iki temel ilke, 

tüm belediyelerin kendilerine verilen görevleri yerine getirmesini mümkün kılacak bir asgari nüfus 

büyüklüğü ve belediye sınırlarının bir kent merkezine dayanarak belirlenmesi olacaktı (bakınız: 

merkezi yer teorisi).  

Komite, ilk olarak, belediyeler için bir asgari büyüklük belirlerken, belediyenin ana faaliyet alanlarını 

(okullar, sosyal koruma, sağlık hizmetleri, su ve kanalizasyon, konut, istihdam, itfaiye ve polis) ve bu 

işlevleri yerine getirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları analiz etmiştir. Okul sisteminde yakın zaman 

önce (tüm çocuklar için dokuz yıllık okul öngören) reform yapıldığı ve kırsal belediyeler için bütçenin 

%40’ı okullara gittiği için, yeterli okullaşma sağlamak için gereken kaynaklar özellikle önemliydi. 

Yeterli okullaşmanın organizasyonu için algılanan asgari nüfus olan 6500 rakamı, genel asgari nüfus 

büyüklüğünün 8000 olarak tayin edilmesinde belirleyici faktör olmuştur. 

Buna ek olarak ve bir asgari nüfus büyüklüğü belirlenmesi ile yakından ilişki olarak, komite ayrıca, 

merkezi yer teorisi temelinde, iyi işleyen belediyelerin, mümkün olduğunca merkezi yerler etrafında 

düzenlenmesi öngörülen spontane bölgelere göre örgütlenmesi gerektiğini de savunmuştur. Merkezi 

yerler teorisi yukarıda sunulmuştur ve rapor, bu teoriye yakından bağlı kaldığından, teoriyi burada 

yinelemeye gerek yoktur. Bir yerin “doğal” merkeziliğini belirlemek için kullanılan yöntem, o yerin 

ekonomik merkeziliğine veya arka bölgeye mensup insanların belirli ürünleri almak için gittikleri yere 

odaklanmıştır. Önerilen sınır değişikliklerini belirlemede, asgari nüfus büyüklüğünü, yerlerin 

merkeziliği ile birleştiren bir yöntem uygulanmıştır. Komite, bu değerlendirmelere dayanarak, 

sonrasında eski kırsal belediyeler, kasaba ve şehirlerin yerine geçerek, büyük belediyelere 

dönüştürülecek olan 300’den biraz daha az belediye bloğu oluşturulmasını önermiştir. Başlangıçta, 

belediye blokları, belediyeler arası işbirliği kurumları olmuştur ve eski birimler statülerini korumuştur 

(Nielsen, 2003, ss. 27-8).  

Parlamentonun, büyük oranda komitenin tavsiye kararlarına dayanan bir kanun çıkarmasından sonra, 

1962 yılında reform başlatılmıştır. İl idare kurulları, değişikliklerin uygulanmasıyla görevlendirilmiştir; 

ancak belediye bloğundan büyük bir belediyeye devir gönüllü tutulmuş ve yerel direnişle 

karşılaşmıştır. 1969 itibarıyla, 282 bloktan yalnız 38’i belediye kurmuştur. 37 blok yalnız bir 

belediyeden meydana gelmiş ve dolayısıyla 1969 itibarıyla, planlanan 282 büyük belediyenin yalnız 

75’i kurulmuştur. Daha sonra, sosyal demokrat hükümet, reformu zorunlu kılma kararı almıştır ve 

1969 yılında, kalan blokların 1974 sonuna kadar belediyelere dönüştürülmesini gerektiren bir kanun 

parlamentodan geçmiştir. Bu kanundan önceki danışmalarda, görüş bildiren belediyelerin yalnız 

dörtte biri zorunlu birleştirmeleri desteklemiştir ve bu takiben parlamentoda yapılan oylamanı 

sonucu da buna yakın olmuştur (Erlingsson vd., 2011, s. 20). 

Reformlar, sosyal yardım sunumunun daha büyük bir kısmının yerel seviyeye devredilmesini mümkün 

kılmıştır ve 1965 yılında %8,9 olan İsveç’te belediyelerin GSYİH içindeki payı, 1979 yılında %19,9 

olmuştur. Reformun, bir kısmı burada anılan birtakım başka etkileri de fark edilmiştir. Bunların ilki, 

seçilmiş yerel temsilcilerin daha “profesyonel” hale gelmesi, diğer bir ifadeyle, bazı siyasetçilerin tam 

zamanlı çalışan olması ve yaptıkları iş için ücret almasıdır. İkincisi, yerel kamu görevlilerinin sayısının 

artması ve profesyonel çalışanlara daha fazla görev aktarılmasıdır (Nielsen, 2003, s. 30). Belediyeler 



 

 

 

tarafından sağlanan hizmetler genel olarak artsa da, belediyeler arasındaki hizmet farklılıkları öylece 

kalmış veya çok az değişmiştir (Gidlund, 1983, ss. 71-90). Mülki reformlara yapılan önemli bir eklenti 

ise, tüm vatandaşların kamu hizmetlerinden aynı seviyede yararlanmasını amaçlayan ülke genelinde 

mali eşitleme sistemi olmuştur.  

1960 ve 70’li yıllardaki reformlarda yapılan birleştirmelerin çoğu muhafaza edilse de, 1977 ve 2003 

yılları arasında 13 belediye bölünmüştür (Sundström & Tingvall, 2006, s. 20). Ancak, devam eden 

demografik değişiklikler ve ülke içindeki göç akışları, ilave birleştirmeler hakkında tartışmalara yol 

açmıştır. Örneğin, 85 yaşın üstündeki İsveç nüfusunun gelecek 30 yılda ikiye katlanması 

beklenmektedir. 10.000’den az nüfusu olan küçük belediyeler, gelir düşüşlerine (örneğin dışarı göç 

nedeniyle) veya artan maliyetlere (hizmet ihtiyaçlarına bağlı) karşı artan duyarlılık bakımından 

sorunlarla karşılaşmaktadır. Buna ek olarak, nüfus yaşlandıkça, çalışan ve çalışmayan nüfus arasındaki 

oran değişecek ve bu da maliyet-gelir ilişkisinde başka etkilere neden olacaktır (Sundström & Tingvall, 

2006, ss. 125-8). Bu tür sorunlar, büyük oranda, kısmen kamu hukuku ile düzenlenen belediyeler arası 

işbirliği yoluyla ele alınmaktadır. Küçük belediyelerle sınırlı olmayan bu işbirliği, profesyonel 

kapasiteyi ve hizmet alış ve satışını artırmayı amaçlayan gevşek yapılı ağlar şeklini alabilir. Bölgesel 

belediye birlikleri, belirli işlevsel alanlarda ortak komiteler gibi daha resmi işbirliği biçimleri de 

mevcuttur. 

Ancak, büyük ölçekli dönüşüm tartışması, esas olarak bölgesel seviye ile ilgilidir. Nihai raporunu 

2007’de sunan, kamu kesimi sorumluluklarına ilişkin bir parlamento komitesi (Ansvarskommittén, 

2007), (doğrudan seçilmiş kurumlara sahip) altı ila dokuz bölgesel yönetimin, mevcut il meclisleri ve 

bölgelerin yerine geçmesi gerektiğini öne sürmüştür. Bu reform, sosyal planlamanın sosyal yardım ve 

büyüme yaratan bir araç olduğu inancına dayandığından, önceki birleştirmelere benzemektedir 

(Lidström, 2010). Kanuna göre, bölgeler, küçük il meclislerinden (landsting), sağlık hizmetleri ve 

altyapıya ilişkin sorumlulukları ve il idare kurullarından bölgesel kalkınma sorumluluğunu 

devralmaktadır. Mülki birleştirme, yalnız bir araya gelmeyi isteyen il meclisleri tarafından uygulanan 

gönüllü bir önlemdir ve şimdiye kadar yalnız dört bölge kurulmuştur. 

Avrupa’da yerel sınır reformu – iki uç nokta 
Yerel idare ve yönetim sabit bir şey değildir. Aksine, Avrupa deneyimi, yerel sınırlara ilişkin 

reformların, yapısal, siyasi ve sosyal koşullar değiştikçe yinelenen bir şekilde meydana geldiğini 

göstermektedir. Yerel ve bölgesel seviyede yeni organizasyon biçimleri ortaya çıkmakta ve görevler 

aşağı ve yukarı yönlü devredildiğinden, sınır değişikliği sorunu sıklıkla gündeme gelmektedir. Son 

Doğu Avrupa örnekleri, siyasi değişimlerin yalnız konsolidasyonu değil aynı zamanda bölünmeyi de 

tetiklediğini göstermektedir. 

Bu bağlamda, Fransa belediyeleri ilginç bir örnektir. Çoğunluğu 1789 yılından kalma sınırlara sahip 

yaklaşık 36.000 belediye vardır; bunların büyük çoğunluğunda nüfus 2000 kişinin altındadır. 18, 19 ve 

20. yüzyıllarda, bazı başarısız birleştirme girişimleri olmuştur. 1970’li yıllarda, yeni belediyeler 

yaratma ve mevcut küçük birimleri birleştirme çabası, birleşmeleri zorunlu tutma seçeneği nadiren 

kullanıldığı ve az sayıda gönüllü sınır birleştirmesi meydana geldiği için başarısızlığa uğramıştır. Diğer 

Avrupa ülkelerindeki benzer çabalar reformu etkilemiştir ancak reform, 1995 itibarıyla 152’si daha 



 

 

 

sonra ayrılan yalnız 912 birleşme yapılmasıyla, politika belirleyiciler için bir hayal kırıklığı olmuştur 

(Kerouche, 2010).  

Fransız belediyeleri, diğer birçok Avrupa ülkesindeki belediyelere kıyasla sınırlı sorumluluğa sahiptir. 

Bazı işlevsel alanlar, 1980’lerde yapılan reformlar çerçevesinde devletten belediyelere devredilmiş 

ancak esas değişim bölgesel seviyede meydana gelmiştir. Bazı işlevsel reformlara rağmen, belediye alt 

bölümleri büyük oranda dokunulmadan kalmış ve bu da, çok sayıda belediyeler arası işbirliği 

düzenlemesine yol açmıştır. 1960’lı yıllarda, kentsel alanlarda belediyeler arası işbirliği, merkezi 

yönetim tarafından teşvik edilmiştir. Bunu, 1990’larda diğer yerleşim türlerindeki benzer 

düzenlemeler takip etmiştir. Komünler olarak anılan bu organlar, üye belediyelerin temsilcilerinden 

oluşan bir karar alma organı tarafından yönetilmekte ve hem katılımcı belediyeler tarafından 

devredilen görevleri hem de kanunla verilen görevleri yerine getirmektedir. Bunların, kendi vergilerini 

koyma yetkisine sahip olduğunu da belirtmek gerekir (Kerouche, 2010). Karar yetkisinin, seçmen 

kitlesinden bir seviye daha uzaklaştırılmış olması nedeniyle, bu düzenlemenin yerel demokrasi 

üzerine etkileri konusunda kaygılar dile getirilmiştir (Hertzog, 2010). 

Dolayısıyla, diğer Avrupa ülkelerinde belediyelerin birleştirilmesini teşvik eden benzer sorunlara 

rağmen, Fransız sistemi büyük oranda dokunulmadan kalmıştır. Fransız belediyeleri, işlevsel olarak 

zayıf olsa da, siyasi güce sahiptir. Bunun nedenlerinden biri, görev yetkisi birikimi uygulamasıdır; diğer 

bir ifadeyle, parlamenterler ve senato veya diğer seçilmiş organların üyeleri, aynı zamanda seçilmiş 

yerel temsilciler olabilmektedir. Bu düzenleme, yerel belediye başkanlarına, ulusal siyaset üzerinde 

dikkate değer bir nüfuz sağlamaktadır (Wollman, 2004) (Kerouche, 2010).  

1990’lı yıllarda Çek Cumhuriyeti, Fransa’dakilere benzeyen, fakat farklı kaynakları olan sorunlarla 

karşılaşmıştır. Yerel yönetimlerin ayrılmasını kolaylaştıran bir kanunun 1990 yılında geçmesinin 

ardından, ayrılmalar çığ gibi artmış ve 1989’da 4120 olan belediye sayısı 2007 yılında 6249’a 

ulaşmıştır. Kanunda yapılan müteakip bir değişiklik, belediyelerin ayrılmasını zorlaştırmıştır ancak çok 

sayıda küçük belediye için, borçluluk, nitelikli personel eksikliği ve hizmetleri tatmin edici bir seviyede 

sağlayamama gibi şekillerde kendini gösterdiği üzere, görevleri başarmak zor olmuştur. Bu sorunları 

çözmek için, Çek belediyeleri, Belediyeler Birliği olarak adlandırılan spontane işbirliği düzenlemelerine 

girmiştir. Buna ek olarak, hükümet yakın zaman önce, belediye topluluklarının yerel yönetimlerin 

bağımsız işlevlerinden bazılarını devralmasını sağlayacak yukarıdan aşağıya bir işbirliği düzeni teklif 

etmiştir (Illner, 2010).  

Fransa örneğinin tam karşı ucunda, Danimarka’nın hızlı ve seçkinler tarafından yönlendirilen son 

reform örneği durmaktadır. Danimarka, 1970’li yıllarda İsveç’tekine benzer bir reform geçirmişti ve 

muhafazakar parti ile Danimarka Halk Partisi uzun zamandan beri yerel yönetim kesiminde başka bir 

reformu savunsa da, 2002 yılına kadar böyle bir değişimin yaklaşmakta olduğunu gösteren hiçbir 

emare bulunmamaktaydı (Mouritzen, 2010). Bir parlamento görüşmesinin ardından, bir yapısal 

reform komisyonu oluşturuldu; ve komisyon, 2004 yılında tavsiye kararlarını sundu. Hükümetin, halka 

açık bir görüşmenin ardından hızlı bir şekilde çıkarılan beyaz kitabı, aşağıdaki üç alanda değişiklikler 

öneren, köklü bir görüş benimsemişti: 



 

 

 

- Sınırlar: Belediye sayısının 271'den 98'e çekilmesi, 14 ilin 5 bölgeye indirilmesi; 

- Görevler: Sağlık hizmetleri, bölgesel kalkınma ve birkaç başka görev hariç olmak üzere, 

eskiden il meclislerine verilen görevlerin çoğu, devlet ve belediyeler arasında bölüştürüldü; 

- Yerel maliye: Yeni bölgeler vergilendirme yetkilerini kaybedecek ve devlet hibeleri ve 

belediyelerin eş-finansmanı ile finanse edilecekti. Belediyelerin, vergilendirme yetkileri 

korundu; ve bunların üzerine, devlet hibeleri ve bir mali eşitleme sistemi ilave edildi.  

Reform lehine kullanılan argümanlar, verimliliğe yoğunlaşmış ve Danimarka’da en azından İsveç’te 

olduğu kadar önemli olan yerelleşmiş yönetişim ilkesine bağlılığa dayanmıştır. Komisyon, bazı yerel 

birimlerin, görevlerini etkin bir şekilde yerine getiremeyecek kadar küçük olduğunu belirtmiştir. Buna 

ek olarak, farklı kademeler arasında koordinasyon zorlukları ile bunlar arasında bazı örtüşmeler 

gözlemlemiştir (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 2005, s. 7). Kamu hizmetlerinin sunumunda 

büyüklük ile verimlilik ilişkisine dair argümanlar, komisyonun raporunda ilk sırada yer almıştır ve 

kanun, daha sonra, bir belediye için asgari 20.000 nüfus şartı getirmiştir (gerçi, arzu edilen asgari 

rakam 30.000 idi) (Mouritzen, 2010). 

Danimarka reformunun uygulaması da nispeten sorunsuz olmuştur. Reform, belediyelerin hangi 

komşusu ile birleşeceğini belirleyebilmesi şeklinde gönüllülüğe dayanmış, ancak asgari nüfus sınırı ve 

birleşmelerin merkezi yönetim tarafından onaylanması gerekliliği bakımından zorlayıcı bir unsur da 

barındırmıştır. Birkaç durumda, belediyeler, ilk seçeneğinden vazgeçmeye ve yeniden müzakereye 

zorlanmış ve 73 yerel referandum yapılmıştır; ancak sonuçta yalnız iki belediye birleşme yapmadan 

komşu belediyelerle başka türden işbirliğine girmeyi seçmiştir. 

Sonuç 
Büyük veya küçük yerel yönetimleri destekleyen deneysel bulgular, bir sonuç çıkarmayı sağlayacak 

kesinlikten uzaktır. Büyük birimlerin daha verimli olduğu önermesi lehinde ve aleyhinde destek vardır 

ve benzer şekilde, küçük yerel yönetimlerin büyük birimlere göre daha demokratik olduğu görüşü de 

bazıları tarafından desteklenmekte ve bazıları tarafından reddedilmektedir. Sonuçlar, yerel seviyede 

etkinlik ve demokratik katılımı etkileyen başka faktörler olduğunu ve belediyelerin büyüklüğünün 

belirlenmesinin kesin veya evrensel bir bilim olmadığını göstermektedir. Sınırlar yalnız idari işlevlere 

değil aynı zamanda siyasi, tarihsel ve toplumsal işlevlere de sahiptir ve sınırların çizilmesi, bu yönlerin 

ve altyapı ve ekonomik kalkınma gibi yönlerin de dikkate alınmasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, 

asgari büyüklük, belediyelere verilen görevlerin genişliği ve kapsamına bağlıdır. Uzman personel ve 

pahalı ekipman gerektiren bazı hizmetler, yalnız nispeten daha büyük bir belediye veya kaynaklarını 

birleştiren birkaç belediye tarafından yapılabilir.  

Reformların engellendiği veya hiç başlatılmadığı hallerde, demografik değişimler ve yerel yönetimler 

üzerinde taleplerdeki değişimler ile başa çıkmak için başka stratejiler geliştirilmiştir. Genel olarak, 

yerel yönetimlerin daha fazla sorumluluğa sahip olduğu sistemlerde, yerel yönetimler daha fazla 

nüfusu da barındırmaktadır (bazı istisnalar ile birlikte, özellikle Birleşik Krallık’ta). İskandinav ülkeleri, 

yerelleşmiş yönetime adanmışlığın, mülki reform için bir argüman olarak kullanıldığı tipik örneklerdir. 

Küçük yerel yönetimlerle başka çıkmak için başka bir yaklaşım, Fransa ve Doğu Avrupa ülkelerinde ve 



 

 

 

aynı zamanda işbirliğinin birleştirme ile birlikte yer aldığı ülkelerde (örneğin, Almanya) uygulanan 

belediyeler arası işbirliğidir.  

Reformlar, yapılan reformun türünden bağımsız olarak, çıkar grupları, siyasetçiler ve devlet 

memurları ve yerel kamu görevlileri ile normal vatandaşlar dahil olmak üzere çok sayıda çeşitli aktörü 

kapsamaktadır. Bu farklı ve genellikle karşıt çıkarların yönetilmesi zor olabilir ve deneyimler, 

tamamen gönüllüğe dayanan bir belediye birleştirme sürecinin gerçekleştirilmesinin zor olduğunu 

göstermektedir. Öte yandan, yerel sınırları çizerken ve sorumlulukları tayin ederken farklı çıkar 

gruplarına danışılması ve çıkarların dikkate alınması zorunludur. 1990’larda Doğu Avrupa 

ülkelerindeki belediye bölünmeleri, zorla birleştirilen yerel birimlerin istikrarsız olabileceğini 

göstermektedir. 
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