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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. 
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Dikkat: Bu doküman renkli tanımlanmış bölümler içermektedir. Lütfen çıktı alırken renkli yazıcı 
kullanınız. 
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GİRİŞ 

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB),  İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA) tarafından 
finanse edilen Tuselog projesi kapsamında, İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) 
ile işbirliği yapmaktadır. SALAR’ın yan kuruluşu olan SKL International proje yönetiminden 
sorumludur. Projenin genel amacı, Türkiye Belediyeler Birliği’nin kapasitesinin 
güçlendirilmesi yoluyla Türkiye'deki yerel yönetişimi sürdürmek ve sivil katılım, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, örgütsel gelişim, hizmet sunumu ve planlaması ve ortaklık alanlarında 
servislerin temini için belediye kapasitesinin geliştirilmesi için katkıda bulunmaktır. 

Proje beş bileşen içermektedir: 

 TBB’nin kurumsal ve örgütsel kapasitenin güçlendirilmesi 

 Ulusal karar alma süreçleriyle ilişki belediye çıkarlarını gözetmek ve korumak 
amacıyla, TBB kapasitesinin artırılması 

 TBB kapasitesinin Avrupa Birliği üyelik hazırlıklarına yönelik olarak güçlendirilmesi 

 Belediye ortaklıkları 

 (Seçilmiş) Türkiye belediyelerinde sivil katılım, toplumsal cinsiyet eşitliği, örgütsel 
gelişim, hizmet sunumu ve planlaması alanlarında kapasitenin güçlendirilmesi.  

İkinci bileşen kapsamında, TBB ve merkezi hükümet yetkililerinden oluşan bir Türk heyeti, 
özellikle 25-29 Mart 2012 tarihlerinde Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak 
Komisyonu (bundan sonra Ortak Komisyon olarak anılacaktır) olmak üzere, Polonya 
yönetimler arası danışma deneyimi üzerine çalışmalar yürütmüştür. 

Bu rapor, gözlemler ve bu çalışmadan öğrenilenlerin yanı sıra, İsveç ve Türkiye'de yönetimler 
arası danışmaların nasıl gerçekleştirildiğini ve bu pratiklerin Avrupa Belediyeler ve Bölgeler 
Konseyi (ABBK; Council of European Municipalities and Regions - CEMR) Danışmada İyi 
Uygulama Kodu ile karşılaştırılmasını sunmaktadır. 

“Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı” çerçevesinde; Türk heyeti, Polonya yerel öz-
yönetim sistemini incelemek üzere, 25-29 Mart 2012 tarihleri arasında Varşova’yı ziyaret 
etmiş ve özellikle merkezi hükümet ile yerel ve bölgesel özerk yönetimler arasındaki 
danışmalarda temel resmi kurum işlevine sahip olan Ortak Komisyonu incelemişlerdir. 
Böylelikle, konvansiyonel ikili işbirliğinin, Türkiye, İsveç ve Polonya yerel yönetim birlikleri 
arası üçlü bir işbirliğine dönüştüğü söylenebilir. 

Türk heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB)  Genel Sekreteri liderliğinde, ilgili merkezi 
hükümet yetkilileri ve TBB uzman ve sorumlularından oluşmaktadır. Merkezi hükümeti 
temsil eden katılımcılar, özellikle birincil ve ikincil mevzuat hazırlama süreçleri yanı sıra 
belediyeleri etkileyen mali kararlarda etkili bakanlıkların görevlilerini içermektedir: İçişleri 
Bakanlığı birimleri, Başbakanlık Kanun ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve 
yerel yönetimler üzerinde idari vesayeti olan kontrolörler/müfettişler merkezi hükümet 
tarafını temsil eden heyeti oluşturmak üzere davet edilmiştir. 

Varşova programı kapsamında, yönetimler arası danışma süreçlerine odaklanılmıştır. 
Polonya yönetim sistemi ve özellikle yerel ve bölgesel yönetimler sistemine kısa bir girişten 
sonra, yönetimler arası ilişkiler merkezi hükümetin perspektifinden anlatılmıştır. Merkezi 
hükümet perspektifinden yapılan açıklama, Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yerel 
yönetim finansmanına dair açıklamalar ile devam etmiştir. Tartışılan bir diğer nokta ise, 
Polonya’nın Avrupa Birliği düzeyinde (uyum politikası ile ilgili olarak) ulusal, bölgesel ve yerel 
ölçekleri kapsayan, bölgesel kalkınmaya yönelik siyasa yapım sürecidir. Program, yerel ve 
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bölgesel yönetimlerin yönetimler arası ilişkiler üzerindeki görüşlerine yönelik açıklamalarla 
devam etmiştir. Türkiye heyeti, yerel/bölgesel yönetim komisyonunda yer alan tarafları 
temsil eden üyelerin konuşma ve tartışmalarını gözlemleme şansını bulmuştur (Bazı tekliflere 
yönelik olarak; örneğin: öğretmen maaşları, pozisyon ve görüş oluşturulmuştur.). Son ve esas 
teşkil eden etkinlik kapsamında ise, heyete Ortak Komisyon toplantısını izleme olanağı 
tanınmıştır. Toplantıda, taraflar olan merkezi yönetim ile yerel ve bölgesel yönetimler, 
birbirlerini ikna yoluyla ve kabul edilebilir ortak bir noktaya ulaşma amacıyla çalışmışlardırlar.  

 

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI 

Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (ABBK), yerel yönetimler üzerinde doğrudan etkiye 
sahip olan Avrupa ülkelerindeki siyasi ve idari kararlar için “% 60’ın üzerinde” rakamını 
vermekte ve Avrupa’da “kamu yatırımlarının % 70-80’inin” yerel ve bölgesel yönetimler 
tarafından yapıldığını belirtmektedir1. Bu rakamlar sadece yerel yönetimlerin kamu 
sektöründeki ağırlığını göstermektedir. Bu çerçevede, yurttaşlara en yakın ve ana servis 
sağlayıcıları olan yerel yönetimlerin karar alma süreçlerinde yer alması ve kendi kendini 
yönetebilirliği daha da önemli hale gelmektedir. Ulusal mevzuat ve karar alma süreçlerinde 
yerel yönetimlerin ihtiyaçlarını ve çıkarlarını temsil etme ve savunma becerisi,  öz-yönetimin 
büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. 
 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı yönetimler arası danışma süreçleri için temel ve ortak 
zemini sağlar. 4.6, 5 ve 9.6. ilgili maddelerdir: 
 

4.6. Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin planlama ve karar 
alma süreçleri içinde, kendileriyle olanaklar ölçüsünde zamanında ve uygun biçimde 
danışılacaktır. 
 
5.Yerel yönetimlerin sınırlarında, mevzuatın elverdiği durumlarda ve mümkünse bir 
referandum yoluyla ilgili yerel topluluklara önceden danışılmadan değişiklik 
yapılamaz. 
 
9.6. Yeniden dağıtılan kaynakların yerel makamlara tahsisinin nasıl yapılacağı 
konusunda, kendilerine uygun bir biçimde danışılacaktır. 

 
Türkiye ve İsveç sözleşmeyi 1988 yılında ve Polonya ise 1993 yılında imzalamıştır. İsveç ve 
Polonya sözleşmeye tamamıyla taraf olurken, Türkiye bazı maddelere çekince koymuştur. 
Ancak, mevcut ulusal koşullar altında, yönetimler arası danışmaya ilişkin konulan çekinceler, 
Türkiye için artık gerekli değildir. 
 

                                                                 

 

 
1
 Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetim (CEMR, Local and Regional Government in 

Europe) 
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YÖNETİMLER ARASI DANIŞMA SÜREÇLERİNDE TÜRKİYE’NİN DURUMU   

Türkiye 15.10.1985 tarihli anlaşmayı, 21.11.1988 tarihinde imzalamış, 9.12.1992 tarihinde 
onaylamış ve 1.4.1993 tarihinde ise yürürlüğe koymuştur. Türkiye, ilgili üç ülke arasında 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını ilk imzalayan taraf olmasına karşın (İsveç 4.10.1988, 
Polonya 19.2.1993),  4.6 ve 9.6 da dahil olmak üzere anlaşmanın bazı maddelerine çekince 
koymuştur. Türkiye, kendilerini ilgilendiren konularda yerel düzeye danışma ile ilgili 
neredeyse hiçbir taahhütte bulunmamaktadır. Türkiye, bunun dışında, diğer konulara da 
koymuş olduğu 7 çekince ile yerel öz-yönetimin geliştirmesi konusunda sınırlı bir taahhütte 
bulunmuştur. Ancak, o tarihten bu yana önemli değişiklikler olmuştur. Bir kamu yönetimi 
reformu başlatılmış, belediyelere yönelik yasalarda değişiklikler yapılmış (2004 yılında 
Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 2005 yılında Belediye Kanunu, yine 2005 yılında İl Özel 
İdareleri Kanunu ve bugüne kadar yasalarda gerçekleştirilmiş çeşitli değişiklikler) ve Avrupa 
Birliği'ne adaylık gerçekleşmiştir. 
 
Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye'nin mevcut ulusal sistemi ve Türkiye’yi zaten Avrupa 
sözleşmesi hükümlerine uygun yönetimler arası danışma süreçlerine uygun bir ülke haline 
getiren yasal değişiklikleri göz önünde bulundurarak, bu çekincelere artık gerek kalmadığını 
savunan görüşe katılmaktadır.  
 
Yaklaşımla özellikle ilgili savlar şöyledir: 
 
4.6.’ya göre (Yerel makamları doğrudan ilgilendiren tüm konulara ilişkin karar alma süreçleri 
içinde, yerel makamlara danışılacaktır.); 

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun (5355 sayılı) 20. Maddesi ulusal birliklerin 
kurulmasını düzenlemektedir. Bu madde, mevzuat hazırlama süreçlerinde 
belediyeleri ilgilendiren tüm konulara ilişkin karar alma süreçlerine yönelik olarak, 
yerel makamlara danışılacaktır.  
 
Bakanlıklar ve merkezi kamu yöneticilerine dair Başbakanlık Mevzuat Hazırlama Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmelik’i yerel yöneticilere (...) danışılabileceğini 
belirtmektedir.  

 
Bu çerçevede, Türkiye mevzuatı merkezi hükümet ve yerel yöneticiler arası bir 
danışma sürecine izin verdiğinden, bu konuyla ilgili çekince geri çekilebilir. 

 
9.6’ya göre (kaynakların yeniden dağıtılması); 

Yerel yönetim fonların dağıtımını düzenleyen yasa (no. 5779),  bu fonların kullanım 
yollarını işaret etmemektedir, böylelikle fonların nasıl kullanılacağı sadece ilgili yerel 
yöneticilerin yetkisi altındadır. Bu nedenle, Türkiye'nin Avrupa Şartı’na bu konuda 
koymuş olduğu çekinceler de artık gerekli değildir. 
 
Ancak yetki ve sorumlulukları finansal kaynaklar ile eşleştiren düzenlemeler 
yapılabilir. Mevcut yeniden dağıtım sistemi esas olarak, 2004 yılı nüfus büyüklüğü ve 
gelişme endeksi kriterlerine dayanmaktadır. Yazışma yetkileri ise yoktur. 
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POLONYA YEREL YÖNETİMİ-GENEL BAKIŞ2 

YERİNDEN YÖNETİM VE POLONYA’DA YEREL ÖZ-YÖNETİM YAPISI (GMINA, 
POWIAT, VOYVODSHIP) 

Polonya’da yerel yönetimler özerk yönetim olarak adlandırılmaktadır. Polonya dilinde 
‘yönetim’ kelimesi ‘rzad’ olup, yerel yönetimler içinse özerk yönetim anlamına gelen 
‘samorzad’ kelimesi kullanılmaktadır. Bu boşuna değildir. Komünist dönemde, Polonya’da 
yerel ve bölgesel yönetimler bulunmamaktaydı. ‘Yerel komiteler’ adı altında sadece parti 
temsilcileri yer almaktaydı. Son derece merkeziyetçi ve katı bir şekilde hiyerarşik olan devlet, 
yönetimde sahneyi doldurmaktaydı. Sonraları, 1980’li yıllarda Polonya dayanışma 
hareketinin artan etkisi ve Perestroika politikaları, sıkı Sovyet kontrolünü zayıflattı ve yerel 
özerk yönetimlerin ortaya çıkması için gerekli ortam oluşmaya başladı. Polonya Belediyeleri, 
GMINA, sadece bir bölge olarak değil, aynı zamanda, Jerzy Regulsky’nin3 de dediği gibi, belli 
bir alanda yaşayan bireylerin birliği olarak anlaşılmalıdır. Bu, kendi adına ve sorumluluğu 
çerçevesinde olan tüm yerel işleri düzenlemek için anayasal haklara sahip bir birliktir. 
 
Yani Polonya'nın yerel özerk yönetim kavramı arkasında güçlü bir halk desteği ve 
sahiplenmesi vardır. Bu tarihi arka plan nedeniyle, ulusal hükümetin yoğun bir idari güce 
(vesayet şekli de dahil olmak üzere) sahip olduğu söylenirken,  belediyelerin ise etkili bir 
siyasi güce sahip olduğu söylenmektedir. Buna istinaden, Ortak Komisyon, farklı düzeylerdeki 
farklı güçleri dengelemek için gerekli resmi bir platform olarak kabul edilebilir. 
 
Polonya’nın ademi merkeziyetçi yapıya geçişi iki aşamadan oluşmaktadır: 1990 yerel 
(belediye) reformu ve 1998 yılı bölgesel reformu. Belediye reformu ile 2478 belediye 
oluşturulmuştur. Polonya Belediyeler Birliği, bu belediyeleri büyüklüklerine göre bu 
ayrıştırmaktadır:  
307 şehir ve kasaba - kentsel birimler, 
582 kent - kırsal birim, 
1589 taşra ünitesi, 
15.300 ortalama nüfus büyüklüğüne sahiptir. 
 
Belediyeler, yasal yollarla aksi kararlaştırılmadığı sürece yerel kalkınmanın ana aktörleri olup, 
hemen hemen yereldeki tüm genel yetkilere sahiptirler. Polonya’da belediyeler özerkliğe 
sahip en önemli yerel otorite olarak kabul edilirler. Reformun önemli bir kısmı eski devlet 
mülklerinin, belediye mülkiyeti haline getirilmesini içermektedir. Bugün kırsal belediyelerin 
% 2’si, kasabaların % 20 ve şehirlerin % 25'i belediyelere aittir. 2009 yılı yerel özerk 

                                                                 

 

 
2
 Polonya'nın yerel yönetim sistemi ve yönetimler arası danışma mekanizmaları, Polonya çalışma ziyaretiyle güçlü 

ilişkilerinden dolayı, bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Ancak, projenin diğer iki ortağı olan Türkiye ve 
İsveç'in yerel yönetim sistemlerinin kısa bir açıklamasının da kapsamlı bir bakış ve karşılaştırma için gerekli 
olduğunun hatırlanması gereklidir. Bu iki ülkenin sistemi de EK1 ve EK2 kapsamında Avrupa Belediyeler ve 
Bölgeler Konseyi'nin Avrupa'da Yerel ve Bölgesel Yönetim yayınında sunulduğu şekilde verilmiştir. 
3
 Jerzy Regulski, Polonya’da Yerel Yönetim Reformu: İçeriden Bakış (Local Government Reform in Poland: An 

Insider's Story), Budapeşte, 2003 
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yönetimlerin mülkiyete bağlı gelirleri şöyledir: 
kırsal belediyeler -% 2, 
kasabalar -% 7, 
şehirler -% 6, 
powiat -% 1,3, 
voyvodalıklar – bütçelerinin % 0,4 
 
1998 yılında ikinci aşama, diğer bir deyişle, bir bölgesel reform gerçekleştirilmiş ve bu 
kapsamda bölgeler ve vilayetler oluşturulmuştur. Bu reform, belli bir ölçüde Avrupa 
bölgelerini tarif edilmesi, belli bir ölçüde de atomize olmuş yerel yönetimlerin verimlilik 
adına yeniden kümelendirilmesi ihtiyacına istinaden gerçekleştirilmiştir.  
 
Bu ikinci aşamada (1998/9); 
16 bölge (voyvodalık) ve 
315 vilayet kurulmuştur. Ayrıca 65 büyük şehir de vilayet haklarını almıştır. 
 
Reformlardan sonra, ortaya çıkan özerk yönetim yapıları şöyledir: 
 

Birim Lehçe Tanım Başkanın Unvanı Başkan Seçim 
Yöntemi 

Belediye GMINA Burmistrz 

(Belediye Başkanı-) 

Prezydent miasta 

(Büyük bir şehrin 
Belediye Başkanı-) 

Woyt 

(Taşra Belediye 
Başkanı) 

halk oylaması ile 
seçim 

Vilayet POWIAT Starosta vilayet meclisi 
içinden seçilir 

Bölge/İl WOJEWÓDZTWO Marszałek İl meclisi içinden 
seçilir 

 
 
Merkezi hükümet voyvodalık düzeyine, sadece bölgesel/yerel düzeyde merkezi hükümet 
yetkilerinin koordine edilmesi amacıyla temsilciler göndermektedir. Merkezi hükümet 
temsilcisi voyvoda olarak adlandırılır. Polonya'da voyvodalık düzeyi bölgesel düzey ve Avrupa 
uyum fonlarına erişim ve yeniden dağıtım düzeyi olarak anlaşılsa bile, büyüklük ve idari 
açılardan Türkiye illeri karşılaştırılabilir durumdadırlar. Yerelde seçilmiş meclis ve 
marszałkowski (il genel meclisi ve meclis başkanı) ve merkezi hükümet tarafından gönderilen 
voyvodanın (Türkiye'deki vali ile karşılaştırılabilir) eş zamanlı varlığı ile voyvodalık, merkezi ve 
yerel düzeylerin buluştuğu bir düzeydir. 
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GMINA: BELEDİYE 
Belediyeler yerel kalkınmada ana aktör olarak görülmektedir. Yerel düzeyde genel yetkiye 
sahip olan belediyelerin başlıca görevleri şöyle sıralanabilir: 

 mekansal planlama, yerel kalkınma stratejileri, 

 yerel sektörel politikalar (çevre koruma, atık, enerji, sosyal strateji, okullar ağı, toplu 
konut), 

 su, kanalizasyon, katı atık (çevre), 

 yerel yollar, 

 toplu taşıma, 

 kreşler, anaokulları, 

 temel eğitim (ilköğretim 1-6; orta öğretim 1-3), 

 kültür (yerel kültür merkezleri, kamu kütüphaneleri), 

 refah; zor durumda bulunan aileler, çocuklar, 

 spor, eğlence, vs., 

 halka açık sağlık hizmetleri, 

 kamu güvenliği, 

 kamu mezarlıkların, 

 yeşil alanlar, parklar, belediye ormanları, 

 sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği, 

 temel idari hizmetler. 
 
Harcamalar içinde belediye hizmetlerinin ağırlığına bakıldığında, eğitim ve refah 
harcamalarının belediye hizmet ölçeğinde, payın yarısını aldığını görülmektedir: 
 

Hizmetler Belediyeler 
(Toplam 19.204 milyon Avro) 

Vilayet Haklarına Sahip 
Belediyeler (Büyük Şehirler 
(Toplam 14.216 milyon Avro) 

eğitim 34,5 % 30,5 % 

refah 16,6 % 12,2 % 

ulaşım, yollar  10,9 % 20,3 % 

çevre 8,4 % 5,4 % 

idari 9,2 % 6,6 % 

kültür 3,9 % 4,2 % 

spor, rekreasyon 3,6 % 4,9 % 

konut 3,1 % 5,6 % 

 
Belediyeler bütçelerini aşağıdaki kaynaklar ile finanse etmektedirler: 
 

 Yerel vergiler (emlak vergisi, işlem vergisi) ve ücretler (idari, hizmetler), 

 Ulusal vergilerden alınan pay (Kişisel Gelir Vergisi-PIT, Kurumlar Vergisi-CIT. Kişisel 
gelir vergisinden alınan pay daha yüksektir ve bu nedenle belediyeler için daha 
önemlidir), 

 Genel sübvansiyonlar (eğitim, denkleştirici) – Statüsü, saf öz-gelire benzer, 

 Görev sübvansiyonları (yatırım), 

 Belediye mülkü, 

 Diğer kaynaklar: 

 Kamu-özel sektör ortaklığı 

 AB, bölgesel uyum politikası 
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POWIAT: COUNTY 
Powiat yerel yönetimde ikinci düzey birimdir. Bir powiat daha büyük bir birimin ya da bir 
voyvodalık olarak adlandırılan ilin parçasıdır. Buna karşılık bir powiat genellikle gminas adı 
verilen belediyelere bölünmüştür. Büyükşehir ya da büyük kentler de kendi başlarına ayrı 
vilayetler (powiat haklarına sahip 65 şehir) olarak işlev görmektedir.  Bir powiatta yasama 
gücü seçilmiş bir konseyde (rada powiatu) toplanmışken, yerel yürütme gücü ise o konsey 
tarafından seçilmiş olan ‘starosta’larda toplanmıştır. 
 
Polonya’da powiatlar, 14. yüzyıldan beri bölgesel örgütlenmenin temel birimi olmuşlardır. 
Powiatlar,  Rus ve Alman hükümranlığı altında Polonya bölündüğü dönemde de varlıklarını 
sürdürmüşler ve Polonya 1918 yılında bağımsızlığını kazandıktan sonra tekrar ülke genelinde 
olağan bölgesel birimler haline gelmişlerdir. Powiatlar 1975 yılında kaldırılmış, ancak 1999 
yılındaki ikinci yerel yönetim reformu ile birlikte yönetim sistemine yeniden dahil 
edilmişlerdir. Bu reform, aynı zamanda 16 büyük voyvodalığın da kurulmasını sağlamıştır.  
 
Bugün Polonya'da powiatlar (vilayet) yerel düzeyde tamamlayıcı olarak kabul görmekle 
birlikte görece sınırlı yetkilere sahiplerdir: 

 ara eğitim (üniversiteler, meslek), 

 diğer yerel kültürel birimler, 

 refah (tamamlayıcı, gelişmiş; ailelere destek), 

 temel hastane örgütlenmesi, 

 vilayet yolları, 

 yangından korunma, 

 inşaat idaresi, 

 diğer yerel idareler (jeodezi). 
 
Powiatların ana giderleri aşağıdaki gibi dağıtılmaktadır. 5.735 milyon Avroluk toplam yıllık 
harcamaları, belediyelerin bütçesinin sadece ¼’ü tutarındadır. 
 

eğitim 34,4 % 

refah 17,2 % 

yollar 21,8 % 

spor, rekreasyon 12,1 % 

kültür 10,5 % 

idari 10,0 % 

sağlık 5,9 % 

emniyet 5,0 % 

 
 
VOYVODALIK: İL / BÖLGE 
Voyvodalıklar en büyük yerel birimlerdir. Bunlar idari açıdan ve büyüklük açısından il düzeyi 
ile karşılaştırılabilirler, ancak Avrupa Düzey 2 NUTS bölgelerine karşılık gelmektedirler. Bu 
nedenle, pek çok durumda da bölgesel düzey olarak kabul edilmektedirler. 1998/99 Polonya 
ikinci yerel yönetim reformundan beri, Polonya’da 16 voyvodalık bulunmaktadır. 
 
Voyvodalık düzeyinde idari makam voyvoda adlı verilen ve hükümet tarafından atanmış vali 
ile sejmik olarak adlandırılan seçilmiş bir meclis ve bu meclis tarafından seçilen bir yönetici 
arasında paylaşılır. Bu yürütmenin lideri olan yönetici ise voyvodalık mareşali olarak 
(marszałek województwa) adlandırılmaktadır. 
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Bu yapı, atanmış hükümet temsilcisi valinin, seçilmiş meclis olan il genel meclisinin ve meclis 
başkanının bulunduğu, Türk il yönetim sistemine oldukça benzemektedir. Ancak, Türkiye 
örneğinde yetkilerin dağılımı yerelde seçilmiş meclis yerine, ilin baş idarecisi olan valinin 
lehinedir. 
 
Polonya'da vali (voyvoda), merkezi hükümetin atanmış bölgesel temsilcisidir. Voyvoda, polis 
ve çeşitli müfettişler gibi bölgesel düzeyde yer alan merkezi yönetim kurumlarının başkanı 
sıfatıyla hareket eder ve bölgede merkezi hükümet mülkünü yönetir. Bunların yanı sıra, yerel 
yönetimlerin işleyişini denetler ve kamu güvenliği ve çevre koruma alanındaki eylemleri de 
koordine eder. 
 
Yerel yönetim yetkileri (mareşal ve sejmik); AB, ulusal uyum ve bölgesel kalkınma fonlarının 
yeniden dağıtımı da dahil olmak üzere, daha çok bölgesel politika konularında 
yoğunlaşmıştır: 

 bölgesel kalkınma stratejileri/politikaları, 

 bölgesel yollar, 

 bölgesel demiryolları, 

 Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) planlaması ve dağıtımı (2007'den beri) 
(Bunun yanı sıra Avrupa Sosyal Fonunun da önemli bir parçası - ESF), 

 yüksek eğitim, 

 bölgesel hastanelerinin organizasyonu, 

 bölgesel kültür birimleri (tiyatro, filarmoni orkestraları, bölgesel müzeler vb.), 

 bölgesel çevre politikası, 

 uygulamada ise idari hizmetlerin hiçbiri. 
 
Voyvodalık tarafından yapılan yaklaşık 3.660 milyon Avroluk yıılık harcama aşağıdaki 
hizmetlere dağılmaktadır. Bina ve yolların bakımı ile ulaşım hizmetleri harcamalardan 
aldıkları % 40’lık pay ile bu düzeydeki harcamaların en önemlileri olarak ortaya 
çıkmaktadırlar.  
 

eğitim 6,6 % 

refah 4,2 % 

yollar, ulaşım 39,5 % 

spor ve rekreasyon 3,3 % 

kültür 8,6 % 

idari 9,2 % 

sağlık 6,3 % 

tarım, sanayi 12,5 % 

 

İDARİ VE MALİ KONTROL VE DENETLEME  

Polonya’da merkezi hükümet ve yerel yönetim ilişkileri iki ilkeye dayanmaktadır: 

 olası en yakın düzeyde hizmet sunumu ve idarenin sağlanması, 

 merkezi yönetimin üniter bir yapıda örgütlenmiş ülkede hizmetlerin eşit düzeyde 
dağılımını sağlamaya yönelik kontrolü ve denetimi. 

 
Anayasaya göre, Başbakan yerel yönetimlerin denetiminden sorumludur, fakat bu kontrol ve 
denetim voyvodalar ve bölgesel mali denetim odaları (RIO) tarafından icra edilir. Bu kontrol 
ve denetim, kararların hukuki ve mali uygunluğu (yasallık) ile sınırlıdır, siyasi ya da  içeriğe 
dair denetimi içermez. 
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Yerel özerk yönetim (belediye) kararlarını 7 gün içinde voyvodaya yollar. Voyvoda ise 30 gün 
içinde kararın hukuka uygunluğunun kontrolünü gerçekleştirir ve gerekirse kararı iptal 
edebilir. Ancak iptal açıklanmalı ve gerekçesi olmalıdır. Belediye kararında ısrar ederse, idari 
mahkemeye başvurabilir. Mahkeme kararı nihai olacaktır. 
 
Bölgesel Denetim Odaları ‘belediyeler, powiats ve voyvodalıkların mali yönetiminin 
denetlenmesinin yanı sıra, topluluklar arası birlik ve diğer yerel tüzel kişileri mali olarak 
denetleyebilirler ve yerel yetkililerin ve bunların oluşturdukları birliklerin finansal konularda 
yasal denetimini yapabilirler’. Her ilde 16 Bölge Denetim Odası mevcuttur. Odalar, yerel 
yönetimlerin mali konulardaki eylemlerini, yerel kurumların mali yönetim ve kamusal 
alımlarını denetlerler. Bu odalar, bu alanlarda sadece yerel yönetimleri değil, yerel yönetim 
birimleri bütçelerinden kaynak alan/kullanan kurum, birlik veya iştirakleri de 
denetlemektedirler. 
 
Voyvoda’nın yasal kontrolü gibi, bölgesel denetleme odalarının denetimi de yerel yönetim 
kurumları tarafından onaylanan karar ve direktiflerin yasallığının incelemesi şeklindedir: 

 bütçe ve bütçe değişikliklerini onama süreci, 

 bütçe değişiklikleri dahil olmak üzere bütçesinin uygulanması, 

 borç yapma, 

 teşvik dağıtımı, 

 yerel vergiler, ücretler ve masraflar, 

 yerel yönetim bütçesinin yürürlüğe girmesi için kabul oyu, 

 uzun vadeli finansal tahminler ve buradaki değişiklikler. 
 
Hukukun ciddi ihlali durumunda bölgesel denetim odası, çözümün ya da direktifin tümüyle 
ya da kısmen geçersizliğini ilan eder. İncelenen eylemin yürütmesi askıya alınabilir. Hukukun 
daha küçük çaplı bir ihlali durumunda ise, bölgesel denetim odası sadece incelenen eylemin 
hukuk sorunu olduğuna dikkat çekebilir. Bütçe kararlarının geçersizliği üzerine, kararlara 
temyiz için idare mahkemelerine götürülebilirler. 
 
Bölge denetim odasının ek bir denetleme ve disiplin göreviyse, eğer 31 Ocak’tan önce 
onaylanmamışsa, yerel yönetimlerin yıllık bütçelerinin yapılmasıdır. Böyle bir durumda, yerel 
yönetim artık bütçeye yönelik çözüm üretme yetkisine sahip değildir. Yerel yönetimin bütçesi 
artık bölgesel denetim odası tarafından yapılacaktır. Oda, bütçeyi sadece yerel yönetim 
birimi tarafından gerçekleştirilmesi zorunlu görevlerin tanımlanması amacıyla hazırlar. 
  
Bunların yanı sıra, bölgesel denetim odaları görüş belirtme işlevini de gerçekleştirirler. 
Bağlayıcı olmasa da, yerel yönetimlerin finansal davranış kapasitesini geliştirmek ve yerel 
yönetimlerin kamu borç düzeylerinin denetimlerine yönelik olarak görüşler sunarlar. 
 

POLONYA’DA BÖLGESEL KALKINMA VE YEREL YÖNETİMLER 

Polonya'nın yatırım bütçesinin neredeyse ¾’ü yerelleştirilmiştir. Kamu yatırımlarının  % 50’si 
ve daha fazlasını belediyeler gerçekleştirirken, powiatlar ve voyvodalıklar da temel olarak 
yaklaşık %20’lik bir kamu altyapı yatırımı gerçekleştirmektedirler. Bu rakamlara göre, 
Polonya yerel yönetimi görevlileri Polonya’nın belediyelerce yeniden inşa edildiğini öne 
sürmektedir. Hayatın birçok alanı yerel çabalara bağlıdır. 
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Polonya’da bölgesel politikaya konu olan voyvodalıklar, 1999 yılından bu yana mevcuttur. 
Başlangıçta çok zayıf olmalarına karşın, yeni yerel bölgesel finans kanunuyla (2004) birlikte 
bölgelerin durumu düzelmiştir. Bölgelerin durumu 2007 yılından bu yana ise önemli ölçüde 
değişmiştir: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF) ve Avrupa Sosyal Fonu (ESF) kaynaklarını 
kullanan ve dağıtan voyvodalıklar, Polonya'da AB bölgesel politikasının ana aktörleri haline 
gelmiştir. Bu görev, merkezi hükümet temsilcisi (voyvoda) tarafından değil, voyvodalıkların 
yerel yönetimler bölümü (marszałek) tarafından gerçekleştirilmektedir. Polonya bölgesel 
politikası, Bölgesel Kalkınma Bakanlığı tarafından geliştirilir ve koordine edilirken, yürütmesi 
ise yerel-bölgesel aktörler tarafından gerçekleştirilir. Bakanlık, Brüksel ve 16 voyvodalık 
arasında aracı rol oynamaktadır. 
 
Bölgesel kalkınma politikası, sektörel politikalar ve fiziki altyapı geliştirme politikalarının 
yerini almaktadır. Polonya’nın mevcut bölgesel politikası yerel kalkınmanın motorları olan 
metropolitan şehir ve voyvodalık başkentlerinin güçlendirilmesine dayanmaktadır. Diğer bir 
deyişle, bu 16 kentsel alan bölgesel rekabetin kilit oyuncularıdır: Bu kentsel alanlar 
Polonya'nın GSMH’sinin % 50'sini üretmektedir. 
 
Bölgesel fonlar, AB bölgesel politikalarında önemli bir itici güç olmasına rağmen, 2004-2010 
yılları arasında kalkınma harcamaları içindeki payları, toplam kalkınma harcamalarının 
1/3’ünden fazla değildir. Bu da kalkınma bütçesinin önemli bir bölümünün ülke içinde 
üretildiğini göstermektedir. 
 

POLONYA MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL/BÖLGESEL YÖNETİMLER ORTAK 
KOMİSYONU:  
‘KOMISJA WSPÓLNA RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO’ 

Merkezi ve alt ulusal hükümetler arasındaki etkileşim Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel 
Yönetimler Ortak Komisyonu (Komisja Wspólna Rządu Ben Samorządu Terytorialnego) 
yoluyla gerçekleşir. Komisyondan ilk defa 1993 yılında başbakan tarafından bahsedilmiştir. 
Ara ve bölgesel düzeyler o zamanlar mevcut olmadığından, 1998 yılına kadar komisyonda 
sadece farklı büyüklüklerdeki4 belediye birlikleri yer almaktaydı: 
- Polonya Metropoller Birliği (12 büyük şehir) 
- Polonya Kentler Birliği 
- Küçük Kentler Birliği 
- Polonya Kırsal Yerel Yönetimler Birliği 
 

                                                                 

 

 
4
 Birlik üyeliği zorunlu değildir, ancak bütün Polonya bölgeleri ve tüm vilayetlerin % 80'iden fazlası kendi ilgili 

kuruluşlarına üyedir. Belediyelerde ise üye sayısı daha düşüktür; Yerel yönetimlerin yarısından azı herhangi bir 
birliğe üyedir. 
Yerel yönetimlerin aynı düzeyde birden fazla birliği/derneği olabilir. Ortak komisyon yasası Kamu Yönetimi 
Bakanlığı’na birliklere daha fazla üye davet etmesi için yetki verir. Yerel yönetimlerin her düzeyde alternatif 
birlikleri var olmadığı için bu hipotetik durum, bugüne gerçekleşmemiştir. 
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Birliklerin her biri iki üye ile temsil edilmiştir. Ayrıca, yerel yönetimler tarafından seçilmiş bir 
eş-başkan ile yerel yönetimler tarafından 9 temsilci vardır. Benzer bir şekilde, merkezi 
hükümet de, Başbakan (ya da vekili) ve sekiz bakan tarafından temsil edilmektedir. Merkezi 
hükümet, başbakanı ve sekiz bakan olmak, 9 üye ile temsil edilmiştir. 
 
1999’ da, ikinci desantralizasyon reformuyla, iki üye birlik, dört üye yerel yönetimlerle 
komisyona katılmıştır: Polonya Voyvodalıklar Birliği ve Powiatlar Birliği. Ancak, sonra eş-
başkan pozisyonu iptal edilmiş ve sonrasında bu pozisyon birlik temsilcileri arasında 
dönüşümlü bir pozisyon haline gelmiştir. Hükümet tarafı da üye sayısını 12’ye artırmıştır. 
Kamu Yönetimi Bakanı (ve/veya vekili) kalıcı olarak hükümet tarafına başkanlık etmektedir.  
 
Sekreterya görevleri de merkez ve yerel tarafları arasında bölüştürülmüştür (ya da paylaşılır). 
Kamu İşleri Bakanlığı’ndan bir daire başkanı ve Polonya Şehirler Birliği direktörü bu görevi 
birlikte üstlenmişlerdir. Ana görevleri komisyon ve çalışma grubu (sorunlu konu) toplantıları 
organize etmektir. 
 
2005 yılında ortak komisyon için özel bir yasa çıkarmış ve merkezi ve yerel yönetimler 
arasındaki etkileşimi hukuki olarak kurumsallaştırmıştır (23.05.2005 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanan). 
 
Burada, ortak komisyon bir sosyal diyalog kurumu olarak kabul edilir. Kanuna göre, ortak 
komisyon, hükümet ve yerel yönetimlerin ortak bir duruş oluşturması için bir forum 
sağlamakta ve yerel yönetimlerin işleyişi ve yerel yönetimler ile ilgili devlet politikası ile ilgili 
konuları incelemektedir. 
 
Yasaya göre, ortak komisyona yönelik beklentiler şöyledir: 

 kamu hizmetleri, yerel yönetimlerin işleyişi ve bölgesel kalkınma ile ilgili ekonomik 
ve sosyal öncelikler konusunda ortak bir duruş geliştirmek, 

 yerel yönetimlerin çalışmalarını yasal ve mali yönlerden incelemek ve 
değerlendirmek, 

 AB entegrasyon sürecinde yerel yönetimlerin (olumlu yönde) işleyişini 
değerlendirmek, 

 özellikle finansal sonuçlarla ilişkili yerel yönetim konularına atıfta bulunan hukuki 
projeler, belgeler ve resmi programların analizi, 

 yerel yönetimlerle ilgili normatif kanunlar, programlar ve diğer resmi belgelerin 
taslakları üzerinde görüş bildirmek. 

 
Merkezi hükümet tarafı komisyon veya çalışma gruplarına toplantı çağrıları yapabilir.  
Buradan da anlaşılacağı gibi merkezi yönetim taslak mevzuat tekliflerini parlamentoya 
getirip, yasa ve yönetmeliklerde değişiklik yapan tarafken, yerel yönetimler ise danışılan 
taraftır.  Toplantılar için belirli bir zaman veya zaman aralığı tanımlı değildir. Yasa, 
toplantıların ihtiyaç dahilinde yapılacağını belirtmiştir, ancak aynı zamanda iki toplantı 
arasındaki zaman aralığının iki ayı geçmemesi gerekmektedir.  
 
Sürekli ya da probleme dayalı çalışma grupları her iki taraftan temsilciler ile oluşturulur - 
genellikle yerel yönetimlerin ve ilgili bakanlıkların temsilcileri taslak mevzuatı en uygun 
düzeylerde tartışma, inceleme ve müzakere etme fırsatı bulabilirler. Yerel yönetimlerin 
temsilcileriyse, yerel yönetim tarafının diğer üyeleri ile dahili görüşmeler yapmakta ve grup 
içinde görüş birliğine varmaya çalışmaktadırlar. 
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Bu başka bir müzakeredir. Türkiye heyeti, öğretmen maaşlarının artırılması ile ilgili hükümet 
önerisinin tartışıldığı bir yerel hükümet temsilcileri dahili toplantısını gözlemlemiştir. Küçük 
belediyelerin temsilcileri hükümet önerisini reddederek büyük belediyelerin desteğini 
istemiştir. Büyük belediyeler, bu talebe, Kişisel Gelir Vergisi’nin düşürülmesindeki direnişler 
için destek istemek yoluyla yanıt vermişlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere, karşılıklı 
anlaşma, yerel düzeyde içinde de bir müzakere ve uzlaşma meselesidir. Böylesi bir yapı, eşit 
bir zeminde kendi çıkarlarını korumayı kurumsallaştırmaktadır. 
 
Taslak önerileri genellikle çalışma grupları tartışılmakta ve tartışma sonucu – ki bu normal 
olarak bir görüştür - ortak komisyona sunulmaktadır. Ortak komisyonun görüşü kabul 
edebilir ya da etmeyebilir. Bir uzlaşma yoksa, taslak, yerel yönetimlerin muhalefet şerhi ile 
meclise gönderilir. Ortak komisyonunun tüm kararları tavsiye niteliğindedir ve herhangi bir 
resmi karar mekanizması yerine geçmemektedir. Ancak, herhangi bir taslak önerisi üzerine, 
merkezi ve yerel yönetimlerin uzlaşısı çok güçlü bir siyasi argüman oluşturmaktadır. 
 
Hükümet taslağını, yerel yönetimlerin iradesine karşı gelerek, meclise göndermekte ısrar 
ederse, (ortak komisyona katılan) birlikler, meclis komisyonu oturumlarına katılmak ve orada 
taslağa karşı lobi çalışmalarına devam etme şansına sahiptirler. Taslak meclis tarafından 
kabul edilirse; birlikler, imzasını geri çekmesi yönünde başkanı etkilemeye çalışabilirler.  
Hatta bunun ardından, durumu Anayasa Mahkemesi’ne taşıma imkanı da mevcuttur. Fakat, 
birlikler değil, ancak tekil olarak yerel yönetimler Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilirler. 
 
Teorik olarak, Meclis'e gönderilmeden önce yerel yönetimleri etkileyen her kanun tasarısının 
Ortak Komisyon tarafından tartışılması gerekmektedir.  Ancak bu gereksinim, her zaman 
yerine getirilememektedir. Fakat ortak komisyon ve yerel yönetimlerin lobi faaliyetleri çoğu 
kez etkili olmuş ve bu da yerel yönetimlerin ulusal siyaset sahnesinde güçlü bir aktör haline 
gelmesini sağlayan araçlardan biri haline gelmiştir. 
 

ORTAK KOMİSYON TÜRKİYE İÇİN BİR MODEL MİDİR? 
Bu Varşova çalışma ziyaretinin ardından Türkiye heyeti üyeleri ile tartışılan bir sorudur.  
Ortaya çıkan belirgin noktalar şunlardır: 
 
Ortak Komisyonun Olumlu Yönleri: 

 Yerel ve ulusal tarafların her ikisinin de eşit temsili, 

 Eş-başkanı ve eş-sekreterya yapısının, en azından resmi olarak, iki tarafı da eşit ve 
birbirini tamamlayıcı taraflar olarak ele alınması, 

 Doğrudan diyalog ve merkezi ve yerel taraflar arasında hiyerarşik olmayan ve her iki 
tarafın da çıkarlarını temsil edebildiği bir ilişkinin oluşturulması, 

 Komisyonun göz önünde bulundurulması için,  her iki ayda bir toplantı yapılmasının 
yasal olarak garanti altına alınması. 

 
Ortak Komisyonun Olumsuz Yönleri: 

 Komisyonun, tartışılan konular üzerinde ortak bir yaklaşıma ulaşıp ulaşmadığının ve 
yerel tarafın görüşlerinin sadece sormuş olmak için sorulup sorulmadığının kesin 
olarak belli olmaması, 

 Önerilerin çalışma gruplarında ve ortak bir komisyonda tartışılmasının yasama 
süresini uzatması ve bunun gecikmelere neden olması ihtimali, 

 Sistemin, çok fazla sayıdaki döngüden dolayı fazla verimli olmayışı: birliklere 
danışmak, birliğin iç uzlaşmaya varması,  çalışma grubuna katılım ve tartışma, 
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sonuçların ortak komisyona getirilmesi vb. Sonunda eğer bir ortak görüşe varılırsa, 
bunun bağlayıcılığı olmayan bir tavsiye kararı niteliğinde olması. 

 
Türkiye için Bir Model: 

 Benzer bir yapı faydalı olabilir. 

 Türkiye’de siyasi ve idari güç merkezde yoğunlaştığından, eşit ve tamamlayıcı bir 
ilişki kurmak zordur. 

 Türkiye'nin öncelikle ademimerkeziyetçilik yönünde daha ileri adımlar atması 
gerekmektedir. Model, sisteme daha sonra sokulabilir. 

 Yetkilerin, merkezi ve yerel yönetimlerin arasında yeniden dağıtılması gereklidir. 
Ortak bir komisyon bunun gerçekleştirilmesinde faydalı olabilir. 

 
Polonya’da yerelleşme tarihine bakıldığında, yerel özerk yönetimlerin siyasi gücü ön plana 
çıkmaktadır. Yerel özerk yönetimler için ‘biz’ ve devlet içinse ‘onlar’ yaklaşımı halen siyasi 
retoriğin bir ayağı durumundadır. Öte yandan, özerk yerel yönetimler üzerindeki güçlü idari 
ve mali kontrol ve denetim ulusal/merkezi düzeyi güçlendirmektedir. Siyasi ve idari yetkilerin 
bu karşılıklı etkileşimi daha iyi bir diyalog ve tercihen yapısal bir danışma gerektirmektedir. 
Bu nedenle; ortak komisyon, ulusal ve yerel yönetimlerin görüş alışverişinde aşağı yukarı eşit 
diyalog için oldukça uygun bir çözümdür. 
 
Ancak, Türkiye'de güçler oldukça merkezileşmiş haldedir. Belediyelerin yetkileri özellikle 
kentin fiziksel gelişimi ve fiziksel altyapısı üzerinde yoğunlaşmıştır. Bazı birkaç sosyal ve 
ekonomik kalkınmaya ilişkin yetki genellikle tamamlayıcı nitelikte olup, çoğu zaman valilikler 
ve merkezi hükümet kurumları ile paylaşılmaktadır. Ayrıca, Türkiye  ‘özel bir durumda’,  
belediye yetkilerini geri almayı tercih etmektedir: Örneğin; eğer şehir bir turizm bölgesinde 
yer alıyorsa, kentsel ve bölgesel planlama yetkisi belediyeden alınıp, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı'na verilmektedir. Kanun hükmünde kararname ile yeni oluşturulan Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile birlikte kentsel planlama ve inşaat 
konularında olağanüstü müdahale yetkisini bünyesinde toplamıştır. Bu yaklaşımda, ne ilgili 
belediyeye danışılması ne de ortak bir uygulama süreci öngörülmüştür. Bir belediye, şehrin 
trafik akışını bile düzenleyememekte ve kendisinin de bir koltukla temsil edildiği il trafik 
komisyonuna danışması gerekmektedir. 
 
Belediyelerin yetkilerini artırmaktaki isteksizlik, merkeziyetçi sistemin savunucuları 
tarafından,  belediyelerin sınırlı teknik kapasitesi, belediye başkanının yasal hükümleri 
aşabilen yüksek siyasi etkisi ile açıklanmıştır. Bu nedenle, sıklıkla, belediyelerin yasal, teknik, 
mali ve siyasi açılardan kontrol edilmesi ve denetlenmesi gerektiği öne sürülmüş ve bu 
kontrol ve denetlemenin merkezi otoritenin temsilcileri tarafından yerine getirilmesi 
gerektiği belirtilmiştir. Bu argümanlar Türk idarecileri ve halk arasında halen güçlü olan 
argümanlardır. 
 
Merkezi ve yerel karar vericiler arasındaki diyaloğun bir başka aracı siyasi partilerin iç 
kanallarıdır. Belediye başkanlarının ihtiyaç ve taleplerini bakanlara ya da bakanlıklardaki üst 
düzey memurlara iletmesi ve yerel yönetimlerin ulusal ölçekte iktidardaki politikacılar 
tarafından danışılmaları,  Türkiye merkezi-yerel yönetim ilişkileri için yaygın bir durumdur. 
Ancak, iktidar partisinden olmayan belediye başkanları bu ayrıcalıklardan ayrı tutulmaktadır 
ve mevzuat süreçlerini etkilemek için kanalları sınırlıdır. Bu, yönetimler arası danışma teşkil 
etmemektedir. 
 
Bu nedenle ortak bir komisyon fikri, yerelleşmeyi destekleyen kapsamlı lobi faaliyetleriyle 
beraber düşünülmelidir. 
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YÖNETİMLER ARASI DANIŞMALAR – POLONYA’NIN, TÜRKİYE VE İSVEÇ İLE 
ABBK İYİ UYGULAMA KODLARI ÇERÇEVESİNDE KARŞILAŞTIRILMASI  

Önümüzdeki bölümde üç ülkedeki, Polonya, İsveç ve Türkiye, yönetimler arası danışmaların 
durumu karşılaştırmalı olarak anlatılmıştır. ABBK (Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi) 
tarafından geliştirilen ve kabul edilen Danışmada İyi Uygulama Kodu karşılaştırma için bir 
rehber ve kriter oluşturmaktadır. ABBK’ya göre:  
 
‘Avrupa genelinde yerel ve bölgesel yönetimlerin ulusal birliklerinin temsilcisi olan Avrupa 
Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (ABBK), tüm ülkelerde iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla 
yerel ve bölgesel yönetimlere ve kendilerini temsil eden tüm birlikler için danışma ile ilgili bu 
kodu hazırlamıştır.’ 
 
Danışmada İyi Uygulama Kodu 11 maddeden oluşmaktadır. Her bir ülkenin uygulamaları, bu 
maddelere göre tanımlanmıştır. Polonya ve İsveç ile ilgili bilgiler başka bir ABBK belgesi olan, 
“Avrupa Devletleri içinde Danışma Prosedürleri’nden” alınmıştır. Belge, her Avrupa ülkesinin 
danışma usullerini açıklamakta ancak Danışmada İyi Uygulama Kodu’na referans 
vermemektedir. Türkiye hakkındaki bilgilerse İçişleri Bakanlığı ve TBB yetkilileri ile yapılan 
görüşmeler ve Polonya Çalışma Ziyareti katılımcılarına uygulanan anketlere dayanmaktadır. 
 
Karşılaştırma başlangıçta tablo şeklinde yapılmıştır. Ancak okumayı kolaylaştırmak amacıyla, 
tablo biçiminden vazgeçilmiştir. Maddeler kutular içinde gösterilmiş ve ülkeler hakkındaki 
bilgilerse renk kodları ile verilmiştir. Polonya kırmızı, İsveç mavi ve Türkiye ise siyah renk ile 
gösterilmiştir. 
 

Madde 1 – Danışmanın kapsamı 
Yerel ve bölgesel yönetimler, kendilerini önemli ölçüde etkileyen planlama ve karar verme 
süreçlerindeki kararlar ve mevzuata dair tüm işler ilgili olarak, zamanında ve uygun bir 
şekilde, ilgili makamlarca danışılma hakkına sahiptirler. 

 
POLONYA 
Kesin olarak tanımlanmış iki danışma usulü mevcuttur: biri parlamentonun iki kanadıyla ve 
diğeri de ulusal hükümetledir. 
 
Polonya Şehirler (APC) Birliği’ne tüm mevzuat taslakları iletilir ve özellikle Yerel Yönetim ve 
Birlik,  Bölgesel Politika Komitesi olmak üzere farklı Parlamento Komite toplantılarına 
katılmak üzere davet edilir. Parlamento’nun üst kamarası (Senato) ile ilgili olarak, komite 
başkanları ulusal birliklerin temsilcilerini davet edebilirler. 
 
1993 yılından bu yana, Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonu, 
merkezi hükümet ile müzakere ve hükümet tarafından sunulan mevzuat tasarıları ve 
hükümet veya bakanların kanun hükmünde kararname tasarıları hakkındaki görüşlerini 
sunmaları için yerel yönetimlere aracı olmuştur. Bu yasal çerçevenin yanı sıra, bazı 
bakanlıklar taslakları erken aşamalarda göndererek, son şekli üzerinde daha fazla etkili 
olunmasına izin verirler.  
 
İSVEÇ 
Danışma usulü kesin olarak tanımlanmamıştır. Ulusal hükümet yetkilileri, yerel ve bölgesel 
yönetimleri etkileyen yeni bir düzenleme yürürlüğe girmeden önce, kendilerini etkileyen bu 
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düzenleme ile ilgili olarak, yerel yönetimlere İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği 
(SALAR) aracılığıyla danışabilir. SALAR, yeni mevzuat hazırlamakta olan hükümet 
komitelerine katılmak suretiyle, Bakanlıklar yeni yasa teklifini Parlamento’ya sunmadan 
önce, birçok farklı şekilde danışıma sürecinin parçası olabilir. 
 
Finansman ilkesine göre bakanlıklar ve hükümet yetkilileri, ilgili finansman kaynağı 
olmaksızın yerel ve bölgesel yönetimlere ek yükümlülük getiremez. Bu nedenle SALAR’a 
danışılması beklenmektedir. 
 
TÜRKİYE 
Kesin olarak tanımlanmış bir danışma süreci yoktur. İki düzenleme yerel yönetimlere ilişkin 
olarak, özellikle belediyeler ve il özel idarelerine yönelik bir danışma sürecine izin 
vermektedir. 
 
Mahalli İdare Birlikleri kanununa göre, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Türkiye’deki 
belediyelerin bir kuruluşu olarak, belediyeleri etkileyen taslak mevzuata ilişkin görüş 
bildirecek örgüttür. 
 Bir ikincil düzenleme olan ve Başbakanlık tarafından yayınlanan Mevzuat Hazırlama Usul ve 
Esasları Yönetmeliği’ne göre,  bakanlıklar mevzuat hazırlama süreci boyunca belediye ve ilgili 
diğer kurum ve kuruluş görüşlerini alabilirler. Bununla birlikte, bu bağlayıcı değildir. 
 
Uygulamada, yeni mevzuat için çeşitli danışma süreçleri vardır: 

 İçişleri Bakanlığı, belediyelerin görüş ve önerilerini almak amacıyla bölgesel 
çalıştaylar düzenler. 

 Bir taslak oluşturulduktan sonra, örnek belediyelere danışılır. 

 Taslak yasa, özellikle belediyelerin görüşlerinin alınması amacıyla, açık bir danışma 
süreci için İçişleri Bakanlığı’nın internet sitesine konur. 

 Bakanlar Kurulu, taslağı meclise göndermeden önce belediyelerin görüşlerine 
başvurabilir. Bu daha çok politik bir danışma süreci olup,  genellikle siyasi parti 
kanalları (iktidar partisi) aracılığıyla gerçekleşir. 

 Meclisteki komisyon görüşmeleri sırasında, belediyelerin konumları üzerinde TBB’nin 
resmi görüşleri alınır. 

 Meclis komisyonu, gerektiğinde doğrudan etkilenen belediyelere danışabilir. Ancak, 
bu danışma sürecini tanımlayan bir yasal düzenleme yoktur. 

 

Madde 2 - Danışma hakkı resmi teminatı  
Yerel ve bölgesel yönetimlerin danışılma hakkı anayasa veya yasa ya da benzeri gücü sahip 
evrensel olarak tanınan uzun erimli düzenleme ile koruma altına alınmalıdır. Danışma için bir 
resmileştirilmiş çerçeve, belirli bir hükümetin etkisinden bağımsız olarak, mevzuat ve/veya 
resmi bir anlaşma ile tanımlanmalıdır ve bu mümkünse tüm büyük siyasi partiler ile 
anlaşılarak yapılmalıdır. 

 
POLONYA 
1993 yılında Polonya tarafından onaylanan Polonya Anayasası, Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nda yer verilen usullerden bahsetmemektedir. Danışma usulleri yasal 
dayanaklarını parlamento düzeyinde, parlamentonun iki kamarası tarafından yapılmış 
düzenlemelerden almaktadırlar. 
 
1993’ten 2005 yılına kadar, Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyon, 
Başbakan’ın kanun hükmünde kararnamesi çerçevesinde işlemiş ve 2005 yılından bu yana da 
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“Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonu ve Polonya Cumhuriyeti 
bölgeler komitesi temsilcileri kanunu” çerçevesinde çalışmaktadır. 
 
İSVEÇ 
Danışma usulleri ile ilgili herhangi bir özel kuruluş yoktur. Ancak, finansman ilkesinin 
uygulanması ile ilgili olarak bakanlık, hükümet yetkilileri ve SALAR arasındaki müzakereler 
oldukça iyi bir şekilde yapılandırılmıştır. Gayri resmi temas ve toplantılar da danışma 
usullerinin en önemli parçasıdır. 
 
TÜRKİYE 
Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile gayri resmi karar alma süreçlerine TBB’nin katılma hakkının 
teminat altına alınması dışında, danışma süreçlerini garanti altına alan herhangi bir yasa 
yoktur. Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 20. Maddesine göre: 
 
“Mahalli idarelerin menfaatlerinin korunması, gelişmelerine yardımcı olunması, personelinin 
eğitilmesi ve mahalli idarelerle ilgili kanun hazırlıklarında görüş bildirilmesi amacıyla il özel 
idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere ülke düzeyinde sadece birer birlik 
kurulabilir.(...)”. 
 
Belediyelerin ulusal birliği olan TBB, mevzuat hazırlama danışma süreçlerine katılma hakkına 
sahiptir. 
 

Madde 3 - Danışma ortakları 
(1) İlgili ulusal ve eğer uygunsa bölgesel birlik temsilcisi ya da birliklerin temsilcileri, kendi 
üyelerini ya da bu üyelerin bir kısmını genel olarak etkileyen tüm konularda ilgili makamlar 
tarafından danışılmalıdır.  
(2) Söz konusu mesele, (yalnızca veya özellikle) tek bir yetkiliyi ya da az sayıda yetkiliyi 
etkiliyor ya da ilgilendiriyorsa, bunlara ayrı ayrı danışılmalı veya tekil olarak bu yetkililer 
isterse, birlik temsilcisine sorunun daha geniş ilgi ve çıkara konu olup olmadığı danışılmalıdır. 

 
POLONYA 
Kesin olarak tanımlanmış iki danışma usulü mevcuttur: biri parlamentonun iki kanadıyla ve 
diğeri de ulusal hükümetledir. 
 
1999 yılından bu yana, yerel yönetim sistemi üç düzeye ayrılmaktadır: bölgeler/iller 
(voyvodalıklar), vilayetler (powiatlar) ve belediyeler (gminalar). 1997 Anayasası’na göre,  
yerel yönetimler, anayasa veya yasa yapıcılar tarafından hükümetin diğer düzeylerine mal 
edilmeyen her alanda yetkilidirler. 
 
Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonu’nda birlikler ile yapılan 
danışmalar özel olarak gerçekleştirilmektedir. Parlamento Komitelerinde, yerel yönetim 
temsilcileri de bazen bireysel olarak davet edilebilir. Ayrıca belediye yasasına bağlı olarak 
belediye, vilayet ve bölgelerin değişen sınırları üzerine ilgili yerel makamlar ile özel 
görüşmeler yapılmaktadır.  
 
Hükümet Bakanlıkları Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonu 
aracılığıyla danışma prosedürlerinde aktif rol alabilirler. Ulusal birliklerin temsilcileri 
Parlamenter Komite toplantılarına katılmak üzere davet edilir. Polonya Kentler Birliği (APC) 
temsilcileri Ulusal Çevre Fonu Kurulu, Ulusal İstihdam Kurulu, Kamu Yararı Konseyi (sivil 
toplum kuruluşları ve bakanlıkları da içermektedir), Ulusal Sağlık Konseyi Fonu gibi pek çok 
farklı ulusal danışma organlarının çalışmalarına katılmaktadır. 
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İSVEÇ 
Çoğu durumda SALAR’a danışılmaktadır. Geçmişte yerel ve bölgesel yetkililer bireysel olarak 
hükümet komiteleri tarafından tekliflerin değerlendirme görüşmelerinde yer almaktaydılar. 
Halen, bakanlık ve kurumlarca, kendilerini etkileyen tekliflere ilişkin bazı oturumlara davet 
edilmektedirler.  
 
Devlet düzeyindeki aktörler arasında, danışma süreçlerindeki en önemli role sahip aktörler 
bakanlıklardır. Ayrıca, hükümet komiteleri yeni mevzuatın hazırlanması sırasında, sıklıkla, 
SALAR’a, yerel ve bölgesel yönetimlerin çıkarlarını savunmak için gayri resmi ancak çok 
önemli fırsatları sunmaktadırlar. Yerel ve bölgesel yönetimlere kendi çıkarları üzerinde 
doğrudan etkiye sahip konularda sık sık, ancak sistematik olmayan bir şekilde, 
danışılmaktadır. Bu, farklı bakanlıklar ve hükümet yetkililerine göre değişmektedir. 
 
 
 
TÜRKİYE 
Belediyeleri ilgilendiren konularda hukuki olarak belirlenen ana ortak TBB’dir. Bakanlıklar 
genellikle yeni mevzuatın hazırlanması sürecinde yazışmalar yoluyla TBB’ye danışmaktadır. 
 
TBB’nin çalışma grupları ya da uzman gruplar gibi yöntemlerle üye belediyelere danışması ve 
taslağa yönelik ortak bir pozisyon oluşturması beklenmektedir. Ancak, bu yasal olarak 
düzenlenmemiştir ve genellikle TBB görüşü örgütün bünyesinde çalışan uzmanların 
çalışmalarına dayanmaktadır. 
 
Belediyeler de tekil olarak taslağa karşı konumlarını belirten raporlar iletebilirler. Resmi 
yazışmalar her zaman bakanlık tarafından dikkate alınmaktadır. 
 

Madde 4 - Danışmanın Amaçları 
  
(1) Bu Kod'da ortaya konulduğu üzere, yerel ve bölgesel yönetimlere danışmada etkili bir 
sisteminin genel amacı, kamu yararına birlikte çalışma, hükümetin her kademesi tarafından 
karar verme kalitesini ve etkinliğini arttırmaktır. 
 
(2) Ayrıca, böylesi bir danışma sistemi şunları amaçlamaktadır: 
 
1. ilgili kurumların (bir hükümet ya da diğer kamu karar alıcısı olabilir) kararlarının yerel ve 
bölgesel yönetimler ya da mevzuat üzerindeki olası etkilerinin farkında olmasını sağlamak  
 
2. ilgili makamlar ve yerel ve bölgesel yönetimler arası ilişkilerde, örneğin mali hibe veya 
denkleştirme sistemlerine ilişkin, müdahale ve şeffaflıkta adalet ve eşitliğin sağlaması 
 
3. etkili yerel ve bölgesel özerk yönetimin gelişmesinin teşviki 
 
4. bir işbirliği etiğinin ve hükümetin farklı alanları arası işbirliğinin kolaylaştırılması 

 
POLONYA 
Polonya’nın danışma süreçleri ve Ortak Komisyon üzerine mevzuat sıklıkla Avrupa Yerel 
Özerk Yönetim Şartı’na referans vermektedir. Buna bağlı olarak, danışmanın amacı da 
buradan alınmıştır.  Aşağı kamara (Sejm) yönetmeliğinin 36/5. Maddesi’ne göre: “Kabulleri 
halinde, yerel yönetimin işleyişinde değişikliklere neden olabileceğinden, eylemlerinin 
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Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonunun bir parçası olan ulusal 
birliklere danışılması gerekmektedir.” 
 
Ancak, taslağın ‘acil’ olduğu ya da finansal sonuçlarının eksik olduğu durumlarda, merkezi 
hükümetin, taslağı Ortak Komisyon kararı olmaksızın parlamentoya gönderdiği durumlar 
olmuştur. 
 
İSVEÇ 
Yeni düzenlemelerin yerel ve bölgesel yönetimleri etkilediği durumlarda, ulusal hükümet 
yetkilileri SALAR’a danışabilir ve yerel ve bu yolla, bölgesel yönetimlerin olası yeni 
sorumluluklarını vergi yükseltmeleri olmadan nasıl yerine getirebilecekleri ile ilgili bir 
anlaşmaya varılabilir. 
 
TÜRKİYE 
Mevzuat taslağı hazırlama sürecinde yerel yönetimlere danışılması son yıllarda olağan bir 
uygulama haline gelmiştir. Avrupa Birliği’ne uyum süreci bunun nedenlerinden biridir. Süreç 
sadece belediyelerin yerel çıkarları temsilini değil, bununla birlikte ulusal düzeydeki 
kurumların yasa taslağının bir değerlendirmesini almalarını ve taslak yasa için politik desteğin 
artırılmasını sağlar. 
 
 

Madde 5 – Danışmanın Ana konuları 

İlgili kurumlar ve yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki danışmalar Madde 1 (1) altında 
belirtilen tüm önemli konularda gerçekleşmeli; bunlar arsında özellikle: 

(1)  yerel ve bölgesel yönetimlerin sistemini ve yapısını değiştirecek öneriler, anayasal ve 
yasal değişiklikler, örneğin belediyelerin zorunlu olarak birleştirilmeleri, sınır değişiklikleri vb.  

(2)  Yerel ve bölgesel yönetimlerin yetkilerini veya çıkarlarını etkileyen yasa önerileri. 

(3)  Yerel ve Bölgesel yönetimlerin finansmanı ve kaynaklarına yönelik öneriler, örneğin yerel 
yönetimlere verilecek olan yıllık genel hibelere (aktarımlara) yönelik; eşitleme ve kaynakların 
yeniden dağıtılması sistemi ve ilkelerine yönelik; yerel ve bölgesel yönetimlerin kaynaklarını 
etkileyecek mali değişikliklere yönelik; anapara veya gelirlerin harcanmasına getirilen 
kısıtlamalara yönelik; borçlanmaya yönelik; muhasebe kurallarına getirilen önemli 
değişikliklere yönelik öneriler.  

(4)  diğer yasa değişikliği niteliğinde olmayan ama tek tek veya bir grup halinde belediyeleri 
etkileyen kararlar; örneğin önemli altyapı yatırımlarının yeri ve güzergahı hakkında idari 
kararlar.  

 

POLONYA 

Ortak Komisyon’da görüşülen konular yerel yönetimleri doğrudan her hangi bir şekilde 
ilgilendiren her konu olabilir. Ancak, toplantıların gündemi esas olarak merkezi hükümet 
tarafınca hazırlanmaktadır. Yasa önerisi geliştiren ya da yasal ve idari düzenlemeler öneren 
taraf hükümet olduğu için bu durum normal sayılmaktadır.  

İSVEÇ 

Finansman ilkesi, bakanlıkların ve merkezi resmi kurumların yerel ve bölgesel yönetimlere 
mali kaynağı olmayan ek yükümlülükler getirememesini içerir. Bu nedenle merkezi 
otoritelerin İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği (SALAR) ile görüşmesi ve yerel 
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yönetimlerin yeni sorumluluklarından kaynaklanan masrafları vergileri artırmadan nasıl 
karşılayacakları hakkında bir anlaşmaya varmaları beklenir.  

 

TURKEY 

Belelidyeler hakkındaki yasa ve yönetmelik değişiklikleri esasen değişiklikten doğrudan 
etkilenen belediyeler ve temsilcileriyle (TBB) görüşülür. Ancak, belediyeleri etkileyebilecek 
ama belediyeler hakkında olmayan yasal değişiklikler, yerel yönetim tarafından bir talep 
gelmedikçe, genellikle belediyelerle görüşülmez. 

Mali kaynakları da içeren genel idari konular vs. hakkında formel görüşmeler veya TBB’nin 
tüm belediyeleri temsilen yürüttüğü görüşmeler yoktur. Tek tek belediyeler (belediye 
başkanları) ilgili merkezi yönetim kurumlarıyla yoğun temaslar ve görüşmeler yaparak 
finansman kaynağı sağlamak artırmak veya çoğunlukla altyapı projeleri olmak üzer belli 
projelere onay almak için yarı resmi görüşmeler yaparlar. Siyasi bağlantılar ve parti ilişkileri 
bu konularda büyük rol oynar.  

 

 

Madde 6 – Danışmanın Aşamaları 
 
(1)   Bir kısım ya da bütün yerel ya da bölgesel yönetimleri etkilemiş ya da etkileyebilecek 
politika ya da ilgili teklifin ana aşamalarının her birinde danışma yer almalıdır. 
 
(2)   Sunulacak/Önerilecek ilk resmi teklifin yerel ve bölgesel yönetimler üzerindeki olası 
etkisini dikkate almak için danışma süreci (gayri resmi danışma dâhil) normal olarak herhangi 
bir teklifin başlangıç aşamasında başlamalıdır.   
 
(3)   Bir teklif ya da kararla alakalı resmi karar verme aşamalarının tümünde yerel ve bölgesel 
yönetimlere uygun bir şekilde, bir zaman planı dâhilinde danışılmalı; ve yerel ve bölgesel 
yönetimler gerekçeli bir yazılı cevap verebilmek ve herhangi bir karşı teklif ya da taslak 
teklifte değişiklik önerebilmek için yeterli imkan ve zamana sahip olmalıdır. 
 
(4)   Yerel ve bölgesel yönetimler kendi yetkilerini ve çıkarlarını etkileyen düzenlemeye 
yönelik değişiklik önerme hakkına sahip olmalıdır. 
 
(5)   Yerel ve bölgesel yönetimlere, ilgili kanun ve kararların takibi ve değerlendirmesi 
hakkında da danışılmalıdır. 

 
POLONYA 
Yerel ve bölgesel yönetimlerin birliklerine, kendilerini etkileyen yasa tasarısı üzerinde 
sistemli bir şekilde danışılır. Ortak Komisyon toplantıları ayda bir kez düzenlenmektedir (yasa 
ile belirlendiği üzere Ortak Komisyon, her iki ayda bir kez toplantı yapmalıdır). 
 
İSVEÇ 
Yerel ve bölgesel yönetimlere sık sık, ancak sistematik olmayan bir şekilde kendi çıkarları 
üzerinde doğrudan etkiye sahip konularda danışılmaktadır.  Bu, farklı bakanlıklar ve hükümet 
yetkililerine göre değişmektedir. 
 
Ayrıca bakanlıkların bağlı olarak, SALAR’ın ne sıklıkta ve ne kadar düzenli olarak danışıldığı da 
büyük ölçüde değişmektedir. 
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SALAR’a genellikle karar alma sürecinin ortasında ya da sonunda danışılmaktadır. Ancak 
bazen mevzuat hazırlama sürecinin erken dönemlerinde de SALAR’a danışılmaktadır. 
 
TÜRKİYE 
Ulusal düzeydeki yerel yönetim birlikleri, meclis komisyonunun taslağı tartışmaya 
açmasından meclis komisyon tartışmalarına kadar yasama sürecinin her aşamasında 
danışılma hakkına sahiptirler. 
 
Ayrıca, İçişleri Bakanlığı taslak hazırlık aşamasında örnek belediyelere (en çok etkilenen 
belediyeler göz önünde bulundurularak belirlenir), bölgesel çalıştaylar ve ikili istişareler 
yoluyla aracılığıyla danışır. 
 
Resmi olarak tanımlanmış olmasa da, Bakanlar Kurulu taslağı meclise göndermeden önce 
belediyelere danışabilir. 
 
Meclis komisyonu bir karar oluşturmak amacıyla görüş bildirmek üzere ilgili belediyeleri 
davet edebilir. 
 

Madde 7 - Bilgiye Erişim 
 
(1) Yerel ve bölgesel yönetimlerin danışmaya konu olan husus ve tekliflerle ilgili ve 
danışmaya konu bilgi ve belgelere serbest erişimi olmalıdır; örneğin, herhangi bir kısıtlama 
gizlilik veya ulusal güvenlik gerekçesi kısıtlı olarak tanımlanmalı ve özellikle haklı bir sebebe 
dayandırılmalıdır. 
 
(2) Yerel ve bölgesel yönetimler, husus ve teklif üzerine geliştirdikleri yorum, sunum ve karşı 
önerilerini dayandırdıkları bilgi ve belgeleri, istek üzerine,  ilgili yetkililere açık durumda 
bulundurmalıdırlar. 
 

 
POLONYA 
Danışmalar Meclis'e gönderilmeden önce, yasa taslaklarına dayanmaktadır. Bakanlar Kurulu 
kararı, Başbakan ya da belirli bakanların kanun hükmünde kararname taslakları genellikle çok 
daha erken bir aşamada danışma için birliklere gönderilir. 
 
İSVEÇ 
Zaten uzun yıllardır karar verme sürecinin çok erken aşamalarında SALAR’a danışma geleneği 
vardır. SALAR, resmi veya gayri resmi tartışma olarak ve yerel ve bölgesel yönetimleri 
etkileyebilecek taslak ve tartışmalar hakkında bilgilendirilir. 
 
TÜRKİYE 
Bakanlıklar her aşamada TBB’ye danışmaktadır. Taslak mevzuat, Bakanlar Kurulu'na 
gönderilmeden önce, açık danışma süreci için ilgili bakanlığın internet sitesinde 
yayınlanmaktadır. 
 

Madde 8 – Danışmanın Resmi Usulleri 
 
(1)   Etkili gayri resmi süreçlerin önemine zarar vermeden, ilgili otoriteler ve yerel ve bölgesel 
yönetimler arasında danışma için resmi bir prosedür olmalıdır: yukarıda sıralanan ilkelere sıkı 
sıkıya bağlı kalındığı durumda, bu prosedürler konularına göre farklılık gösterebilirler. 
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(2)   Danışmanın resmi prosedürleri mevzuat çerçevesinde ya da tüm ilgilileri bağlayıcı olarak 
kabul edilen bir mutabakat anlaşmasına (bütün kesimleri tatmin edecek bir sistemin var 
olduğu durumda)  bağlı olarak tanımlanmalıdır. İkinci durumda, gelecek hükümetler 
tarafından da uygulanmasını sağlamak amacıyla, danışma belli başlı bütün siyasi partilerin 
açık desteğini almalıdır. 
 
(3)   Resmi prosedürler her zaman ilgili otoritelerin üst düzey yöneticileri ile yerel ve bölgesel 
yönetimleri temsil eden birlikler arasındaki toplantıları ve diyaloğu temin etmeyi içermelidir. 
 
(4)   Danışma prosedürleri hiçbir durumda yalnızca bakanlar ya da yerel ve bölgesel 
yönetimlerden sorumlu bakanlığa bağlı kalmamalı, öneri ve kararları yerel ve bölgesel 
yönetimler görev ve yetkilerini yerine getirirken önemli etkisi olan bütün bakanlıkları 
içermelidir. 

 
POLONYA 
Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonu farklı yerel öz-yönetim 
birimlerinin ulusal birliklerini temsil eder: kırsal belediyeler, beldeler, kasabalar ve şehirler, 
metropoller, iller ve bölgeler. Merkezi hükümet ise bakanlıkların ilgili daireleri tarafından 
temsil edilmektedir: yönetim, finans, eğitim, kültür, sağlık, konut, altyapı, bölgesel kalkınma, 
tarım, iş ve sosyal politika. Komite ayda bir toplanır. Ortak Komisyon bünyesinde komisyon 
toplantıları için taslak görüşlerin hazırlanmasından sorumlu olan onbir tematik komite 
(Avrupa politikası; kamu maliyesi; eğitim, kültür, spor; sağlık ve sosyal politika; altyapı, yerel 
kalkınma, bölgesel politika ve çevre; kamu güvenliği; kırsal alanlar ve tarım; bilgi toplumu; 
yönetim usulü; kamu istatistikleri; ve yerel yönetim kapasitesinin güçlendirilmesi) vardır. 
Hükümetin mevzuat tasarısına Ortak Komisyon görüşlerini eklemesi zorunludur. 
 
Bölgesel Kalkınma Bakanlığı düzenli olarak yerel ve bölgesel düzeyde resmi olmayan danışma 
süreçleri düzenlemektedir. Diğer bakanlıklar nadiren gayri resmi temas ve toplantılar 
düzenlemektedir. Ancak Ortak Komisyon platformu düzenli bir resmi temas sağlar. 
 
İSVEÇ 
İsveç'te, ulusal ve yerel düzeyler arasında işbirliği ve danışmaya dair uzun soluklu bir gelenek 
vardır. Bu, yerel ve bölgesel düzeylerle ilgili politika oluşturma sürecini etkilemek için birçok 
fırsat olduğunu ve ulusal düzeyin, yerel ve bölgesel düzeylerin katkısına ilgili olduğunu 
göstermektedir. Diğer taraftan, düzeyler arasındaki geleneksel bağlantılar geçtiğimiz on yıl 
içinde zayıflamış ve bakanlıklar ve hükümet yetkililerinin SALAR’a danışmaları eskisi kadar 
güçlü bir şekilde gerçekleşmemiştir. Bu konuda, farklı birimler arasında büyük farklılıklar da 
mevcuttur. 
 
SALAR daha siyasileşmiş düzeyde resmi bir danışma prosedürü talep etmektedir. 
 
TÜRKİYE 
Danışma için resmi bir prosedür tanımlanmamıştır. İdare Birlikleri Hakkında Kanun ve 
Yasama Süreci Hakkında Yönetmelik ile ilgili iki yasal hüküm, danışma prosedürü yasal bir 
temel sağlamaktadır ancak danışmanın nasıl ve nerede gerçekleştirileceğine dair yasal bir 
süreç tanımlanmamıştır. İçişleri Bakanlığı danışma süreçlerini (bölgesel çalıştay, vb.) ortak bir 
uygulama haline gelmektedir ancak bu henüz tüm ilgili bakanlıklar tarafından kabul 
edilmemektedir. 
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Madde 9 - Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları 
 
(1) Yerel ve bölgesel yönetimler, Avrupa Birliği mevzuatı ile ilgili ve kendileri üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olabilecek politikalar ve teklifler konusunda, zamanında ve tüm kilit 
aşamalarda, ilgili makamlar tarafından danışılmalıdır. 
 
(2) Yukarıdaki Maddelerde belirtilen ilkeler, ülke içi konularda olduğu gibi Avrupa Birliği ile 
ilgili konularda da eşit olarak uygulanmalıdır. Avrupa Birliği konularındaki danışmalar, özel 
zaman çizelgeleri ve doğaları nedeniyle, genel prosedürden farklı olabilir. 
 
(3) Avrupa Birliği mevzuatına ilişkin erken aşamalarda gerçekleştirilmiş danışmalar olması, AB 
mevzuatının ülke iç hukukuna takdim ve tehiri ile ilgili öneriler sırasında ortaya çıkabilecek 
uygun danışma ihtiyacını hiç bir şekilde azaltmaz.  
 
(4) Bu madde, Avrupa Birliği ya da EEA-EFTA üyesi ülkelerin yerel ve bölgesel yönetimleri için 
geçerlidir, aynı zamanda üyelik sürecinde olan ve gelecekte Avrupa Birliği'ne katılmayı 
dileyen tüm ülkelerde de uygun şekilde uygulanabilir.  
 
(5) Bu Madde, AB kurumlarının ayrı görevi saklı kalmak kaydıyla, yetkilerini veya çıkarlarını 
etkileyebilecek tüm konularda yerel ve bölgesel yönetimlere danışmasını getirir. 

 
POLONYA 
AB meseleleri ile ilgili olarak, üyelik öncesi dönemde Avrupa Entegrasyonu için Ulusal Konsey 
aracılığıyla danışmalar düzenlenmiştir. Şimdiyse, danışma süreçleri Ortak Komisyon’un 
Avrupa politikası üzerine tematik komitesi aracılığıyla yürütülmektedir. Ayrıca, bazı bakanlar,  
AB mevzuatı taslakları üzerinde birliklere danışmaktadır. 
 
İSVEÇ 
AB konularına ilişkin özel bir danışma usulü yoktur, ancak bazen bakanlıklar ve hükümet 
yetkilileri ile resmi olmayan görüşmeler yapılabilir. 
 
TÜRKİYE 
Belediyelere katılım müzakereleri konusunda danışılmamaktadır. Öte yandan TBB, bu süreç 
içinde belediyelerin desteklenmesi için AB Bakanlığı (eski AB Genel Sekreterliği) ile işbirliği 
yapmaktadır. TBB belediyeler için eğitimler vermekte ve önerilerde bulunmaktadır. Tüm 
bunlar, bir diyalog ve danışmadan çok, üyeliğe yönelik tek yönlü bir hazırlığa işaret 
etmektedir. 
 

Madde 10 – Diğer Avrupa ve uluslararası politika ve kararlar 
 
Yerel ve bölgesel yönetimler Avrupa ve uluslararası kurumların, kendileriyle ilgili, kendileri 
üzerinde önemli bir etkisi olabilecek diğer tüm politika önerileri konusunda, ilgili makamlar 
tarafından danışılmalıdır. Örneğin; AB politikaları veya mali olanakları, Avrupa Konseyi aygıt 
ve politikaları, BM sistemi içinde kabul edilecek ilgili anlaşmalar ya da metinler. 

 
POLONYA  
Uluslararası ilişkiler konusunda özel bir danışma prosedürü yoktur. 
 
İSVEÇ 
Uluslararası ilişkiler konusunda özel bir danışma prosedürü yoktur. 
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TÜRKİYE 
Uluslararası ilişkiler konusunda özel bir danışma prosedürü yoktur. 
 

Madde 11 - Ulusal veya bölgesel parlamentolar tarafından gerçekleştirilen danışmalar 
 
(1) Bu Kod’un ilke ve hükümleri danışma özel karakterini yansıtmak için gerekli değişiklikleri 
ile birlikte, ulusal veya bölgesel meclis inisiyatifi ile gerçekleştirilen danışmalar için aynı 
derecede geçerli olmalıdır. 
(2) Özellikle, ilgili parlamento tarafından yerel ve bölgesel yönetimler için önemli bir çıkar 
konusu olduğunu ya da önemli bir etkisi olduğu düşünüldüğü takdirde, yerel ve bölgesel 
yönetimlere danışılmalıdır. 

 
POLONYA 
Parlamento düzeyinde, danışma süreçleri yasal dayanaklarını iki kamaranın 
düzenlemelerinden almaktadırlar. Alt kamara (Sejm) yönetmeliğinin 36. Maddesi’ne göre:  
 
"5. Kabulleri halinde, yerel yönetimin işleyişinde değişikliklere neden olabileceğinden, 
eylemlerinin Merkezi Yönetim ve Yerel/Bölgesel Yönetimler Ortak Komisyonunun bir parçası 
olan ulusal birliklere danışılması gerekmektedir. 
 
6. Ulusal birlikler taslak aldıktan sonraki 14 gün içinde görüşlerini sunma hakkına sahiptirler. 
 
7. Görüşler, parlamento komiteleri üyelerine veya tüm Sejm üyelerinin teslim edilir. 
 
8. Öz-yönetim temsilcileri Sejm Komitelerin toplantılarında görüşlerini sunabilir. " 
 
Uygulamada, Polonya Kentler Birliği (APC), tüm mevzuat taslakları alır ve özellikle Yerel 
Yönetim ve Bölgesel Politika Komitesi tarafından, farklı Parlamento komite toplantılarına 
katılmak üzere davet edilir. 
 
Parlamentonun (Senat) üst kamarası ile ilgili olarak, Komite Başkanları ulusal birliklerin 
temsilcilerini davet edebilir. Uygulamada, yerel ve bölgesel yönetimlerin birlikleri Yerel 
Yönetim ve Kamu Yönetimi Komitesi tarafından davet edilmektedir. 
 
İSVEÇ 
Meclis (Riksdag) tek kanun koyucudur. Bu, tüm yeni ya da değiştirilmiş tüm mevzuatın 
onaylanması konusundaki sorumluluğun parlamentoya ait olduğunu göstermektedir. Yerel 
yetkililere danışılması için tanımlanan özel bir danışma süreci yoktur. 
 
İsveç kanun yapma sürecinde, danışmaya yönelik temel arayışlar hükümet tasarısı 
hazırlanmadan önceki aşamada yer alır. Araştırma raporu yorumlanması için ilgili danışma 
organlarına iletilir. Bu kuruluşlar, tekliften etkilenebilecek, sivil toplum kuruluşları dahil 
olmak üzere merkezi hükümet kuruluşları, yerel yönetimler ya da diğer organlar olabilir. 
 
TÜRKİYE 
Meclis komisyonları görüş almak üzere uzman/uzmanlar davet edebilir. Belediyelerin ulusal 
birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), belediyeleri etkileyebilecek taslak mevzuat 
konusunda meclis komisyonlarında yer alma hakkına sahiptir. Tekil belediyeler danışılmak 
üzere davet edilebilir. 
 
Ancak, belediyelere danışma siyasi parti yapıları içerisinde daha yaygındır. Danışma 
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sürecinde etkin yer alabilme ve hukuki tartışmayı etkileyebilme konusunda muhalefetin 
fırsatları sınırlıdır. 
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EKLER 

EK 1: TÜRKİYE’DE YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER (ABBK’nın Avrupa’da Yerel ve Bölgesel 
Yönetim – Yapı ve Yetkiler yayınında sunulduğu şekliyle) 
 
Türkiye köyler,  belediyeler ve il özel idarelerinden oluşan üniter bir devlettir. 
 
Yerel Düzey: 
34.395 köy, 2.950 belediye ve 81 il özel idaresi 
 
Köyler 
Köyler kırsal alanlarda geleneksel yerel yönetim birimi olup, genellikle 150-5.000 kişilik bir 
nüfusa sahiptirler. 
 
Köy Meclisi köyün karar alma organları biridir. Bu 18 yaş ve üzeri vatandaşlardan 
oluşmaktadır. 
 
Ayrıca köy meclisi olarak bilinen İhtiyar Heyeti, köyün ana yürütme ve karar alma organıdır. 
 
Muhtar, toplam beş yıllık bir süreç için, köylüler tarafından seçilir. Köyü temsil eder ve 
sakinleri için sunulan hizmetleri gerçekleştirir. 
 
 
Belediyeler 
Belediye meclisi, yerel yönetimin ana karar alma organıdır. Belediyenin demografik 
büyüklüğüne göre 9’dan 55’e kadar değişen üye sayısına sahiptir ve beş yıllık bir süre için 
doğrudan genel oy ile seçilir. 
 
Belediye encümeni,  belediyenin yürütme ve karar organı niteliğindedir. Üyelerin bir kısmı 
yerel idari birimin başındaki vali tarafından atanmış bürokratlardan oluşurken, kalan kısmı ise 
bir yıllık dönemler için belediye meclisi içinden seçilir. Nüfusu 100.000’den az olan yerel 
idarelerin encümen üye sayısı beşken, nüfusu 100.000’den fazla olan yerel idarelerin üye 
sayısı yedidir. 
 
Belediye Başkanı, belediyenin yürütme organıdır. Beş yıl için doğrudan genel oyla seçilir. 
Belediye başkanı,  belediye idaresinin başı ve yerel otoritenin temsilcisidir. 
 
Köy ve Belediyelerin Yetkileri: 

 Şehir planlama 

 Su temini ve kanalizasyon 

 Ulaşım 

 Çevre ve çevre sağlığı 

 Hijyen 

 Polis, itfaiye, yangın, kurtarma ve ambulans hizmetleri 

 Kentsel trafik 

 Cenaze ve mezarlıklar 

 Parklar ve yeşil alanlar 

 Konut 
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 Kültür ve turizm 

 Gençlik ve spor 

 Sosyal hizmet ve yardım 

 Düğünler 

 Mesleki ve beceri eğitimi 

 Ekonomik ve ticari kalkınma için hizmetler 
 
Not: Nüfusu 50.000’i aşan belediyeler kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açabilirler. 
 
 
İl Özel İdaresi 
İl genel meclisi il özel idaresi yasama organıdır ve beş yıllık görev için doğrudan genel oyla 
seçilen üyelerden oluşmaktadır. Meclis üyeleri tarafından ve arasından seçilen bir başkan 
tarafından yönetilmektedir. 
 
İl encümeni, gizli oylama yoluyla il genel meclisinin kendi üyeleri arasından seçilmiş beş üye 
ile il özel idaresi yöneticisi olan vali tarafından il özel idaresi yöneticileri arasından bir yıllığına 
atanmış beş üyeden oluşur.  Mali hizmetler biriminin başında bahsi geçen bu beş üye 
bulunmaktadır.   
 
Vali il özel idaresinin başıdır. Merkezi hükümet tarafından atanır ve idareyi temsil eder. 
 
İl Özel İdaresi Yetkileri: 

 Sağlık ve sosyal yardım 

 Kamu işleri 

 Kültür 

 Eğitim 

 Tarım ve hayvancılık 

 Ekonomik ve ticari konular 
 
Not: 81 Türkiye il özel idaresi 957 ilçeye ayrılmıştır. Ayrıca, il özel idarelerinden 16 tanesinin 
büyükşehir belediyesi statüsü vardır. Bu ekstra idari birim beş yıllık bir süre için doğrudan 
genel oyla seçilmiş bir belediye başkanı tarafından yönetilmektedir. Büyükşehir belediyeleri, 
başta yetkisi altındaki belediyeler olmak üzere çalışmaları koordine eder. Her biri, bir 
yürütme kurulu ve bir büyükşehir belediye meclisi tarafından idare edilir ve idari ve mali 
özerkliğe sahiptirler. 
 
 
<<ABBK Türkiye.-.Türkiye Belediyeler Birliği.(www.tbb.gov.tr)>> 
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EK 2: İSVEÇ’TE YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER ( ABBK’nın Avrupa’da Yerel ve Bölgesel 
Yönetim – Yapı ve Yetkiler yayınında sunulduğu şekliyle) 
 
İsveç, Belediyeler (kommuner), ilçe meclisleri (landsting) ve bölgelerden (regioner) oluşan 
üniter bir devlettir. 
 
Yerel Düzey: 290 belediye (kommuner) 
 
Belediye meclisi (kommunfullmäktige) dört yıllık bir dönem için doğrudan genel oyla seçilen 
üyelerden oluşmaktadır. Bu meclis, belediyenin karar organıdır ancak önemli karar alma 
süreçleri için belediye yönetim kurulu ve ihtisas komisyonlarına yetki devri yapabilir. Ayrıca 
vergi toplayıp ve belediye bütçesini onaylar. 
 
Belediye icra komitesi (kommunstyrelsen), her bir partinin belli bir oranda koltuğu bulunan,  
belediye meclisi tarafından dört yıllık bir süre için atanan üyelerden oluşur. Belediye icra 
komitesi belediye yönetimini koordine eder, ihtisas komisyonların faaliyetlerini ve belediye 
meclisi kararlarını hazırlamak ve uygulamanın yanı sıra belediye bütçe taslağını hazırlar. 
Belediye icra kuruluna, belediyenin en yüksek siyasi temsilcisi olan “belediye başkanı” 
tarafından başkanlık edilir. Ancak, bazı İsveç belediyelerinde “belediye başkanı” belediye 
meclisi başkanıdır. 
 
İhtisas komisyonları (nämnder) belediye meclisi tarafından dört yıllık bir görev süresi için 
atanan üyelerden oluşmaktadır. Komiteler, belediye meclisi tarafından alınan kararların 
hazırlanması ve uygulanmasında belediye icra komitesine yardımcı olmaktan sorumludurlar. 
 
Yetkileri: 
 
Zorunlu yetkiler: 

 Sosyal hizmetler 

 Çocuk bakımı ve okul öncesi 

 İlköğretim ve ortaöğretim 

 Yaşlı Bakımı 

 Fiziksel ve zihinsel engelliler için destek 

 Birincil sağlık 

 Çevre koruma 

 Mekansal planlama 

 Çöp toplama ve atık bertaraf 

 Kurtarma ve acil hizmetler 

 Su temini ve kanalizasyon 

 Yol bakımı 
 

İsteğe bağlı yetkiler: 

 Kültür 

 Konut 

 Enerji 

 İstihdam 

 Endüstriyel ve ticari hizmetler 
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Bölgesel Düzey: 17 ilçe meclisi (landsting) ve 4 bölge (Regioner) 
 
Vilayet meclisi veya bölge konseyi meclisi (bölgeler için regionfullmäktige ve vilayetler için 
landstingsfullmäktige) dört yıllık bir süre için doğrudan genel oyla seçilen üyelerden oluşur. 
Bu meclis, vilayet veya bölge karar organı olup, bütçe onaylar ve vergi toplar. Meclis önemli 
karar alma yetkilerini yürütme kurulu ve ihtisas komisyonlarına devredebilir. 
 
Vilayet veya bölge konseyi meclisi İcra Komitesi (bölgeler için regionstyrelsen ve vilayet 
meclisleri için landstingsstyrelsen) dört yıllığına, vilayet ya da bölge konseyi meclisi 
tarafından her bir partinin koltuk sayısı temel alınarak atanır. Bu yürütme organı vilayet veya 
bölge konseyi meclisi kararlarının hazırlanması ve uygulanmasından sorumludur. Ayrıca,  
vilayet konseyi ya da bölgelerin, İngilizcede “başkan” olarak adlandırılabilecek, başkanları 
tarafından yönetilen ihtisas komisyonlarının faaliyetlerini denetlemektedirler. 
 
İhtisas komisyonları (nämnder) ya atanmış ya da politik kompozisyonuna bağlı olarak meclis 
tarafından seçilmiş üyelerden oluşur. Komiteler vilayet ya da bölge konseyi meclisi 
tarafından alınan kararların hazırlanması ve uygulanmasında icra komitesine yardımcı olma 
sorumluğunu taşımaktadırlar. 
 
Yetkileri: 
 
Zorunlu yetkiler: 

 Sağlık 

 Diş bakımı 

 Toplu ulaşım (bölgesel toplu taşıma yetkisi ile) 
 
Opsiyonel yetkiler: 

 Bölgesel kalkınma 

 Kültür 

 Turizm 
 
Not: Dört bölge olan Skåne, Västra Götaland, Halland ve Gotland bölgeleri, vilayet meclisi 
durum ve işleyişini korumuştur; ancak bu bölgesel kalkınma açısından daha büyük bir 
sorumluluklar getirmiştir. Baltık Denizinde bir ada olan, Gotland hem bir belediye statüsüne 
hem de aynı zamanda bir bölgeye normalde verilen yetkilere sahiptir ve bu nedenle bir bölge 
olarak adlandırılmaktadır.  
 
<< ABBK İsveç.-.İsveç Yerel Yönetimler ve Bölgeler Birliği. (www.skl.se)>>>> 


