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Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel 

kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel yönetim birliğidir. 

Görevlerimiz arasında; belediyelerin çıkarlarını korumak amacıyla ilgili yasa hazırlıkları-

nı takip ederek görüş bildirmek, gelişmelerine yardımcı olmak, seçilmiş yöneticileri ile 

personeline yönelik eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeler arasında 

yardımlaşma ve işbirliği ile her düzeyde bilgi paylaşımını teşvik etmek, belediyecilik ala-

nında dünyada ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardımcı olmak 

yer almaktadır.

Bugün giderek artan şehirleşme olgusu ile birlikte artık ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüz-

de 80’i belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Belediyelerin hizmet alanlarında kaydede-

cekleri her türlü iyileşme doğrudan halkın refahı ve mutluluğu üzerinde etkili olmaktadır. 

Bu nedenle, her geçen gün daha fazla hız kazanan teknolojik ilerleme, kentleşme ve 

küreselleşme olgusu ile yerinden yönetim anlayışının gündemimizin başına geçmesi ile 

birlikte ortaya çıkan değişim ihtiyacı artık elle tutulur hale gelmiştir. İşte bu hızlı değişi-

me ayak uydurma gereği bir yandan, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecinde yapılması 

gereken hazırlıklar diğer yandan, belediyelerimizi kurumsallaşma ve kapasite geliştirme 

yönündeki çabalarını artırmaya zorlamaktadır.

Sunus
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Bu gerçeklerden yola çıkarak Birliğimiz, belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 

program ve projeler hazırlayarak bu çalışmalarına destek vermektedir. Bu kapsamda 

yürütülen çalışmaların sonuçlarının diğer belediyelerimizin istifadesine sunulması ama-

cıyla çeşitli yayınlar da çıkarılmaktadır. Elinizde tuttuğunuz bu kitap, Birliğimizin İsveç 

Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği ile işbirliğinde 2006-2010 döneminde yürüttüğü Türk-

İsveç Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET) kapsamında hazırlanmıştır. Özellikle 

alınan kararların büyük bir yüzdesinin uygulama alanının yerel yönetimler olduğundan 

yola çıkarak, Avrupa Birliği’nin kurumlarıyla, politikalarıyla ve mevzuatıyla Belediyelerimiz 

tarafından daha iyi anlaşılması amacıyla hazırlanan bu yayınımızın okuyucuya yararlı 

olmasını temenni eder, kitabı hazırlayan Fikret TOKSÖZ’e verdiği emek ve titiz çalışma-

sından dolayı teşekkür ederim.

Hayrettin GÜNGÖR

Türkiye Belediyeler Birliği

Genel Sekreteri
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Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne aday ülke olarak kabul edilmesinden beri AB üyeliği konusu 
ülkede en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Üyelik süreci ilerledikçe bu konu 
haberlerde ön sıradaki yerini korumaya devam ediyor. Siyasetçilerden vatandaşlara kadar 
toplumun tüm kesimleri, üyelik hayalini gündemlerinin merkezine yerleştirdi. Günlük ha-
yatta, AB’ye katılımla ilgili sürekli bir haber, yazı, kitap, seminer ve çalıştaya rastlamamak 
imkansız. AB’ye katılım, Türkiye’de oldukça heyecanlı tartışmalar başlattı.

AB’ye ilişkin bilgi bolluğuna rağmen, AB’nin Türkiye üzerindeki etkisinin ve oluşan siyasi ve 
toplumsal değişimlerin sıradan insanlar ve hatta uzmanlar tarafından tam olarak anla-
şıldığı söylenemez. Bu anlaşılmazlığın nedenlerinden biri, Türkiye’nin AB ile ilgili geçmiş 
deneyimlerine insanların büyük bir hızla uyum sağlaması ve bunları yine aynı hızla unutma-
sı olabilir. Türkiye’nin üyeliğe doğru yürüyüşü, Aşık Veysel’in dediği gibi uzun bir yolculuk 
oldu: 

‘...Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece.’

Anlaşılmazlığın başka bir nedeni ise, ülkemizin siyasi, ekonomik, sosyal ve idari yapıları 
üzerinde AB’nin etkisi hakkında okuması kolay bilgilerin ve değerlendirmelerin azlığı olabi-
lir. Bu bilgi eksikliği, meydana gelen olayları kavramaya çalışan insanımızın, ülkenin neye 
doğru yol aldığını anlamasını zorlaştırıyor. Bu kitap, AB’nin Türkiye’de yerel yönetimler 
üzerindeki inanılmaz etkisini geniş biçimde açıklayarak bu alandaki bilgi açığını kapatmayı 
amaçlıyor. Türkiye’de üç kademe yerel yönetim bulunduğu için (köyler, il özel idareleri ve 
belediyeler) açıklama gereği duyuyorum; “yerel yönetim” deyimiyle ben sadece belediyeleri 
kastediyorum, il özel idarelerini ve köyleri hariç tutuyorum. Bu kitabın siyasetçiler, belediye 
başkanları, üst düzey belediye yetkilileri, politika belirleyiciler ve başta öğrenciler olmak 
üzere konuyla ilgili herkese yararlı olacağını düşünüyorum.  
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Toplumun her kesiminden kişilerin bu kitabı anlayabilmesini sağlamak amacıyla, kitabı 
bilimsel bir çalışmadan ziyade kılavuz şeklinde hazırladım. Kitabı yazarken birçok kaynak-
tan yararlandım. Kitabın daha kolay okunabilmesi için ana metin içinde dipnot, alıntı ve 
benzerlerini kullanmamayı tercih ettim. Ama kaynakça kısmında, kullanılan kaynakların 
ayrıntılı referanslarını bulabilirsiniz. Bu kitap, AB’nin çeşitli kurum ve politikalarına ilişkin 
bazı bilgiler sağlıyor; ancak temelde AB politikasının yerel yönetimler üzerindeki sektörel 
ve yapısal etkisini açıklamaya çalışıyor. Kitabın temel amacı, Türkiye’deki paydaşların daha 
açık değerlendirmeler yapmasını desteklemek ve bu kitabı, gelecekteki reformları güçlen-
dirme ve yerelleşme yönünde bir araç olarak kullanmasını sağlamak.

Haziran 2011 genel seçimleriyle göreve gelen Meclis, hızla yeni bir Anayasa hazırlama 
çalışmalarına odaklandı.  Türk toplumunda yeni Anayasa yapılması yönünde genel bir 
uzlaşmanın var olması da bu kitabın yayınlanması için çok uygun bir ortam yarattı. Kita-
bın, daha demokratik ve daha yerelleşmiş yerel yönetim sistemi oluşturulmasına yönelik 
anayasa tartışmalarına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla, Türkiye’de anayasal 
reform ve yerel yönetim hakkındaki tartışmaların geliştirilmesi konusunda bu kitabın yayın-
lanmasının çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Bu kitap, Türkiye Belediyeler Birliği ile İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği işbirliğinde 
2006-2010 döneminde yürütülen Türk - İsveç Belediye Ortaklık Ağları Projesi (TUSENET) 
kapsamında hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanması sırasında, birçok kişinin çok değerli 
desteğini aldım. Bu kitabı Sayın Güler Altınsoy ile yakın işbirliği içinde, yazarken birbirimi-
zi destekleyerek ve birlikte yeni fikirler üreterek yazdık. Sayın Noelani Dubeta, dil ile ilgili 
düzeltmeler ve redaksiyon konusunda katkıda bulundu. Bu kitabın İngilizce yayınlanan 
basımına sponsorluk ettiği için SKL International’a ve projeyi başlatan Sayın Magnus 
Liljeström’e de teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Ayrıca, çok değerli katkısı ve içeriğe dair 
yorumları için SKL International’dan Sayın Hakan Gustafsson’a da teşekkürü borç bilirim. 
Son olarak, Türkiye Belediyeler Birliği’nin bu kitabın yazılması sırasında sağladığı zengin 
bilgi ve belge hazinesi için de teşekkürlerimi sunarım.

Kitap, Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin genel bir özeti ile başlıyor. Bölüm 2, Avrupa ku-
rumlarını anlatıyor. Sonraki iki bölüm, birliklerin AB karar süreçlerindeki rolünü açıklıyor ve 
AB’nin bölgesel ve uyum politikasını ana hatlarıyla ortaya koyuyor. Bölüm 5, AB’nin yerel 
yönetimler üzerindeki etkisini analiz ediyor. Bölüm 6, toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklanı-
yor. Son olarak Bölüm 7 ise, ilgili kurumlar hakkında bilgi dizini sunuyor.

Saygılarımla,
Fikret Toksöz
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Kısaltma (*) Anlamı

AB Avrupa Birliği

ABD Amerika Birleşik Devletleri

ABGS Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

AEA Avrupa Ekonomik Alanı

AER [İng] Avrupa Bölgeler Asamblesi

AET Avrupa Ekonomik Topluluğu

Aİ Adalet ve İçişleri

APÜ Avrupa Parlamentosu Üyesi

ATS Avrupa Tek Senedi

BT Bilgi Teknolojileri

CBC [İng] Sınır Ötesi İşbirliği

CEDAW [İng] Birleşmiş Milletler Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi

CEMR [İng] Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi

CLRAE [İng] Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi

CoR [İng] Bölgeler Komitesi

COREPER [İng] Daimi Temsilciler Komitesi

DPT Devlet Planlama Teşkilatı

EMU [İng] Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliği

ENPI [İng] Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı

ENTO [İng] Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Eğitim Ağı

ERDF [İng] Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

ESF [İng] Avrupa Sosyal Fonu

EWL [İng] Avrupa Kadınlar Lobisi

GM Genel Müdürlük

GSMH Gayrisafi Milli Hasıla

GSYİH Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

HAK Hükümetler Arası Konferans

(*) Türkçe karşılığı bulunmayan kısaltmalar orijinal İngilizce haliyle gösterilmiştir [İng].

KISALTMALAR
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IPA [İng] Katılım Öncesi Yardım Aracı

IULA [İng] Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği

İŞKUR Türkiye İş Kurumu

KOBİ Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme

MBB Marmara Belediyeler Birliği

MFİB Merkezi Finans ve İhale Birimi

MIFF [İng] Çok Yıllı Göstergesel Mali Çerçeve

MIPD [İng] Çok Yıllı Göstergesel Planlama Belgesi

NAC [İng] Ulusal Yardım Koordinatörü

NPAA Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program

NUTS [İng] İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

ODGP Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası

SCF [İng] Stratejik Uyum Çerçevesi

SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği

STK Sivil Toplum Kuruluşu

TAIB [İng] Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma

TAIEX [İng] Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi

TBB Türkiye Belediyeler Birliği

TBD Türkiye Belediyecilik Derneği (mülga)

TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi

TL Türk Lirası

TUSENET Türk-İsveç Belediye Ortaklık Ağları

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

UCLG [İng] Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler

UKKS Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

UNDP [İng] Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

YG21 Yerel Gündem 21
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Avrupa Birliği’nin (AB) kökenleri, 1950’lerde Avrupa ülkelerini birleştirmeye başlayan Avru-
pa Kömür ve Çelik Topluluğu’na dayanıyor. Bu Topluluk, ekonomik ve siyasi işbirliği yoluyla 
Avrupa içinde sürekli barışı sağlamayı amaçlayarak altı kurucu ülke arasında ortak bir 
kömür ve çelik pazarı yarattı. Altı kurucu ülke Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Lüksemburg 
ve Hollanda’dır. 

Girişimin başarılı olması üzerine kurucu ülkeler, her türlü mal ve hizmeti kapsayan daha 
geniş bir ortak pazar kurmaya karar verdiler ve 1957 yılında Roma Antlaşması ile Avrupa 
Ekonomik Topluluğu’nu (AET) kurdular. 1960’lar boyunca, AET esas olarak ticaret ve tarıma 
odaklanan ortak politikalar geliştirdi ve 1968 yılında üye devletler birbirleri arasındaki güm-
rük vergilerini tamamen kaldırdı. Bu girişim o kadar başarılı oldu ki Danimarka, İrlanda ve 
Birleşik Krallık AET’ye katılmaya karar verdi ve 1973 yılında üye oldu. Diğer bir üye dalgası 
ise, 1981 yılında Yunanistan’ın ve 1986 yılında İspanya ve Portekiz’in katılmasıyla geldi.

Avrupa entegrasyonuna hız kazandırmak ve iç pazar yapısını tamamlamak amacıyla, Roma 
Antlaşması’nın ilk önemli revizyonu olan Avrupa Tek Senedi (ATS) 1986 yılında imzalan-
dı. ATS, mevcut Konsey’de nitelikli çoğunluk oyu gerektiren alanları genişletti, Avrupa 
Parlamentosu’nun rolünü artırdı ve Topluluk yetkilerini genişletti. 

1990’ların başlarına doğru, üye devletler bir Avrupa Birliği kurmak üzere yeni bir antlaşmayı 
müzakere etmeye başladı. Şubat 1992’de, tam yetkili temsilciler Maastricht Antlaşması’nı 
imzaladı ve Avrupa Birliği kuruldu. Bu antlaşma ile üye devletler, önceden var olan uluslar 
üstü yapılara yönetimler arası işbirliği yapılabilecek yeni alanlar eklediler ve ilk kez, siyasi 
birlik amacını ortaya koydular. Antlaşma, Avrupa Topluluğu’nun resmi unvanını Avrupa 
Birliği olarak değiştirdi. Bu yeni Avrupa dinamizmi, üç ülkeyi daha AB üyesi olmaya yönlen-
dirdi ve Avusturya, Finlandiya ve İsveç de bu büyüyen ekonomik güç merkezine 1995 yılında 
katıldı.

1.1. Avrupa Birliği’nin Tarihçesi

Türkiye ve 
Avrupa Birligi
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1999 yılında Avrupa Birliği, Avro adında tek para birimi yarattı; idari düzenlemelerin ta-
mamlanmasına zaman tanımak için başlangıçta bu para birimini sadece mali işlemlerde 
kullanıma sundu. Üç yıl sonra, “Avro Alanı” olarak anılan 12 üye ülkede kağıt ve madeni 
paralar yürürlüğe girdi. 2000 yılında, AB bütünleşme yolunda daha da cesur bir adım ata-
rak Lizbon Stratejisini kabul etti ve tek varlık olarak dünya pazarında diğer küresel oyuncu-
larla rekabet edebilmek için Avrupa ekonomisini modernleştirmeyi amaçladı. Bu amacın 
ötesinde, Lizbon Stratejisi her zaman girişim ve iş yatırımlarını teşvik eder ve Avrupa’daki 
eğitim sistemlerinin bugünün bilgi toplumu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde uyarlanma-
sını destekler.

2004 yılındaki yeni genişleme dalgasıyla, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya AB’ye katıldı; 
böylece üye sayısı 25’e çıktı. Bu ülkeleri 2007 yılında Bulgaristan ve Romanya izledi ve üye 
sayısı toplamda 27 oldu. AB, bu üyeleri memnuniyetle karşıladı ve Avrupa entegrasyonu-
nun faydalarını bu ülkelere de taşıdı.

“Avrupa Birliği, insan onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve 
azınlık hakları dahil, insan haklarına saygı değerleri üzerine kurulmuştur. Bu de-
ğerler, çoğulculuk, ayrım gözetmeme ilkesi, hoşgörü, adalet, dayanışma ve kadın-
erkek eşitliği ilkelerinin gözetildiği bir ortamda Üye Devletler tarafından paylaşılır” 
(2007).

lİzBON aNTlaŞmaSı

aB’NİN TaRİHİNde ON dÖNÜm NOkTaSı

1951: Altı kurucu üye, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurar.

1957: Roma Antlaşması ortak bir pazar kurar.

1973: Topluluk, dokuz üye ülkeye ulaşır ve ortak politikalar geliştirir.

1979: Avrupa Parlamentosu’nun ilk doğrudan seçimleri yapılır.

1981: İlk Akdeniz genişlemesi başlar.

1993: Tek pazarın oluşumu tamamlanır.

1993: Maastricht Antlaşması ile Avrupa Birliği kurulur.

1995: AB, 15 üyeye ulaşır.

2002: Kağıt ve madeni Avro çıkarılır.

2004: On ülke daha AB’ye katılır.

2007: Bulgaristan ve Romanya AB’ye katılır.
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İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana demokratik batı cephesinin bir üyesi 

olan Türkiye, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun açtığı yolu yakından izledi. Türkiye, 

Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmasının hemen ardından 1959 yılında üyelik 

için başvurdu.

Bunun ardından gelen uzun müzakerelerden sonra, 1963 yılında Türkiye ile AET arasında 

bir ortaklık anlaşması olarak Ankara Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Türkiye ile AET 

arasında bütünleştirici girişimler başlatmayı amaçlıyordu.

Ankara Anlaşması’nı imzalayan Başbakan İsmet İnönü, Türkiye’nin sürece adanmışlığını 

açıkça ifade etti:

“…Batı alemi ile işbirliğimizi her alanda güçlendirmek bizim temel hedeflerimizden bi-

ridir. Türkiye ile AET arasında 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan Ortaklık Anlaşması’nın 

bu bağlamda çok önemli bir gelişme olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Bu anlaş-

ma, ülkemizin Batı alemi ile ortak kaderi paylaşmasına olanak sağlayan başlıca tarihi 

belgedir. Temennimiz, anlaşmanın en yakın zamanda yürürlüğe konulmasıdır. Hükü-

metimiz, bu hedefe ulaşmak için tüm yükümlülükleri yerine getirecektir.”

Bu anlaşmanın imzalanmasından sonra Türkiye’de iktidara gelen tüm hükümetler, kendi 

programlarına buna benzer ifadeler ekledi. Ayrıca Türkiye, uzun vadeli kalkınma planları ba-

kımından kendini AB ile karşılaştırmaya ve AB ekonomik ve sosyal standartlarını yakalama-

ya çalışmak için hedefler koymaya başladı.

Türkiye-AB ilişkilerinin uzun geçmişinde, ulusal ve uluslararası mücadeleler ile bağlantılı 

olarak kalkınmada sürekli dalgalanmalar oldu. Türkiye, 1987 yılında tam üyelik için AB’ye 

başvurdu. Başvurunun ardından, uzun süreli bir bekleyişten sonra, 1995 yılında AB-Türkiye 

gümrük birliğinin kurulması ile AB üyeliği yolunda ilk aşama nihayet tamamlandı. 

O günden beri, Türkiye-AB ilişkilerindeki en önemli dönüm noktası, Avrupa Birliği 

Zirvesi’nin Aralık 1999 tarihli Helsinki toplantısında Türkiye’nin aday ülke ilan edilmesi 

oldu. Bu ilan, her iki taraf için de yeni bir dönemin başlangıcı oldu ve Türkiye ile AB ilişkileri 

yeni bir mecraya girdi. Bir sonraki önemli adım, Avrupa Birliği Zirvesi’nin Aralık 2002 tarihli 

Kopenhag toplantısında gerçekleşti ve bu zirvede, Türkiye’nin Kopenhag’da ortaya konulan 

siyasi kriterleri yerine getirmesi halinde AB’nin vakit kaybetmeden Türkiye ile üyelik mü-

zakerelerine başlamasına karar verildi. Bu toplantıdan birkaç yıl sonra AB liderleri, 3 Ekim 

2005 tarihinden itibaren Türkiye ile katılım müzakerelerine başlamaya karar verdi. Türkiye, o 

tarihten beri AB tam üyeliğine yönelik katılım öncesi süreçte bulunuyor.

1.2. Türkiye’nin AB yolculuğu
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Uyumlaştırma süreci

Türkiye-AB uyum sürecinin 1963 Ankara Anlaşması’nın hemen ardından başladığı söyle-
nebilir. Türkiye o zamandan beri, Avrupa standartlarını ve gelişmişlik düzeyini yakalamayı 
amaçlayan Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlıyor ve uyguluyor. Ülkemiz, bu amaca ulaş-
mak için politikalarını ve yasal yapılarını değiştirmeye devam ediyor. Yine de o dönemde 
belirgin olarak tanımlanmış Avrupa kriterleri bulunmadığı için uyumlaştırma yavaş ilerle-
yen bir süreç oldu.

Ancak, Türkiye’nin resmi AB adaylığının ilanından sonra süreç hız kazandı ve bu da idari ve 
yasal yapılarda önemli değişimlere yol açtı. 1993 Kopenhag zirvesinde ayrıntılı olarak ortaya 

aB-TÜRkİYe İlİŞkİleRİNdekİ dÖNÜm NOkTalaRı

1959: Türkiye, avrupa ekonomik Topluluğu’na ortak olmak için başvurur. 

1963: Nihai üyelik amacına yönelik olarak, ankara anlaşması (Ortaklık   

          anlaşması) imzalanır.

1970: mallar üzerindeki tarife ve kotaların kaldırılmasına yönelik takvim   

          belirleyen katma Protokol imzalanır.

1980: 1980 askeri darbesiyle ilişkiler donar.

1983: Seçimlerin ardından ilişkiler eski haline gelir.

1987: Türkiye, avrupa Topluluğu’na tam üyelik için başvurur.

1989: avrupa komisyonu, Türkiye’nin ekonomik ve siyasi durumu, 

          Yunanistan ile zayıf ilişkiler ve kıbrıs konusundaki çatışmadan bahse- 

          derek katılım müzakerelerine başlamayı reddeder ancak hedefin nihai  

          üyelik olduğunu teyit eder.

1995: avrupa Birliği-Türkiye gümrük birliği kurulur.

1999: Türkiye’nin adaylık statüsü, Helsinki’deki avrupa Birliği zirvesi toplan- 

          tısında kabul edilir.

2002: avrupa Birliği zirvesi, “Türkiye’nin kopenhag siyasi kriterlerini yerine  

          getirmesi durumunda, avrupa Birliği’nin vakit kaybetmeden Türkiye ile  

          katılım müzakerelerine başlayacağını” belirtir.

2005: aB katılım müzakereleri başlar.
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konulan siyasi kriterleri yerine getirmek amacıyla, Anayasamız son on yıl boyunca on 
kereden fazla değiştirildi. Bu değişikliklerle bağlantılı olarak, şartları karşılamak için, Ceza 
Kanunundan Medeni Kanuna kadar tüm ilgili kanun ve düzenlemelerin müzakere dönemi 
içerisinde değiştirilmesi gerekti.

Bu dönüşüm dönemi süresince, en önemli reform girişimlerinin bazıları, Türkiye’deki 
yerel yönetimler üzerinde doğrudan etkili oldu. Yerel yönetimlerde değişimler yapmak için, 
yerel yönetimlere ilişkin mevcut kanun ve düzenlemelerin tümünün peyderpey ilga edildiği 
bütüncül bir yaklaşım benimsendi. Getirilen yeni kanun ve düzenlemeler, yerel yönetim 
birimlerinde demokrasi ve verimlilik üzerine kuruldu. Reformlar, yalnızca yerel yönetim 
kanunları ile sınırlı kalmadı, aynı zamanda bilgiye erişim ve örgütlenme özgürlüğü gibi 
alanları da kapsadı. 

Bu reformlar aşağıdaki bölümlerde, özellikle de “AB’nin yerel yönetimler üzerindeki etkisi” 
başlıklı 5. kısımda ayrıntıları ile analiz edilecektir.

Türkiye’nin AB adaylığının Avrupa Birliği Zirvesi tarafından resmen ilan edilmesinden (Ara-

lık 1999) bu yana geçen son on yıl içinde, Türkiye tam üyelik gereklerini karşılama çaba-

larını yoğunlaştırdı. Türk mevzuatını Topluluk Müktesebatına yaklaştırmak için uygulanan 

yasal reformlara ek olarak (bakınız Bölüm 5.1), katılım sürecini desteklemek için önemli 

kurumsal değişimler de yapıldı. Türkiye’nin 1987 yılında tam üyelik için AB’ye yaptığı resmi 

başvurudan sonra yapılan ilk kurumsal değişiklik Devlet Planlama Teşkilatı içinde özel bir 

birimin kurulması oldu. Bu yapısal düzenlemenin ardından, Türkiye’nin katılım sürecini 

kolaylaştırmak ve koordine etmek için çeşitli başka kurumlar da kuruldu. Bunların bazıları 

aşağıda açıklanıyor.  

1.3.1. Avrupa Birliği genel Sekreterliği

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 4 Temmuz 2000 tarihinde Başbakanlığa bağlı yeni bir ku-

rum olarak kuruldu. Sekreterliğin temel amacı, kamu kurumlarının Türkiye’yi AB üyeliğine 

hazırlamaya yönelik olarak yürüttükleri faaliyetlerin birbiriyle  eşgüdüm ve uyum içinde 

uygulanmasını desteklemekti.

Bu kurum, Topluluk Müktesebatının kabulünü kolaylaştırmak için 2001 yılında ilk Ulusal 

Programı hazırladı. 2003 ve 2008’de ikinci ve üçüncü programlar da yayınlandı. Her Ulusal 

Program, takvim ve öncelik çizelgesi ile birlikte, Topluluk Müktesebatına uyumlaştırılacak 

kanun ve düzenlemeler listesini ortaya koyar.

1.3. Türkiye’nin AB üyeliği Hazırlıkları
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Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanunun verdiği yetkiye 

dayanarak, 3/6/2011 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla (KHK/634) Avrupa Birliği Bakanlı-

ğı oldu.

1.3.2. Türkiye Büyük millet meclisi AB uyum komisyonu

Türkiye’nin katılımını destekleyen süreçlerin bir parçası olarak 2003 yılında kurulan AB 

Uyum Komisyonu, Türk mevzuatını Topluluk Müktesebatına uyumlaştırmak için çalışır. 

Komisyon, mevzuat taslaklarının hazırlanmasına katılan kamu organlarının faaliyetlerini 

yoğun biçimde inceler ve aynı zamanda kanun tasarılarının Müktesebata uyma derecesini 

görüşür. Düzenli olarak raporlar hazırlar ve TBMM’deki ana komisyonlara sunar. Uyum 

Komisyonunun görüşlerinin yalnızca uyum sorununu ele alması beklenir. Komisyon, 

görüşmeler sırasında kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum aktörleri arasından günde-

mine uygun gördüğü tarafları davet eder. Komisyonun çalışmaları, olağan kamu kurumu 

yaklaşımından ziyade daha demokratik ve katılımcı bir yaklaşıma göre yürütülür. Görüşlerin 

açık olarak paylaşımını kolaylaştırmak üzere, her zaman STK’ların ve üniversitelerin temsil-

cilerini davet eder.

AB Uyum Komisyonu, kuruluşundan bu yana, hükümetin yasa tasarıları ve önerileri 

hakkında otuzdan fazla rapor hazırladı ve bunları ana komisyonlara sundu. Uyum Ko-

misyonu, saydamlık adına, düzenli olarak faaliyet raporları, çeşitli konularda bilgilendir-

me belgeleri ve hatta toplantı tutanakları yayınlar. Bu belgeler, ilgili İnternet sitesinde 

bulunabilir: http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/abuyum/index.htm. 

Uyum Komisyonu, TBMM’nin ihtisas komisyonlarından biri olarak, AB kurumları ile diğer 

aday ülkelerin ve üye devletlerin AB İşleri Komisyonları arasındaki ilişkileri yürütür. Diğer 

ülkelerden gelen elçileri, AB işleri komisyonu üyelerini ve TBMM’yi ziyaret eden yabancı 

delegasyonları ağırlar. Sürekli ziyaretçi akışı ve Komisyonun yurtdışındaki halkla ilişkiler 

faaliyetleri, parlamentolar arası ilişkilerin genel gelişimine katkıda bulunur.

Komisyonun işi ile ilgili olarak, halen devam eden “Türkiye Büyük Millet Meclisinin Kapa-

sitesinin Güçlendirilmesi” adlı proje, Avrupa Komisyonunun onayı ile TBMM tarafından 

hazırlanan ilk AB Eşleştirme Projesi’dir. Temel amaçlardan biri, AB Uyum Komisyonunun 

rolünü güçlendirmektir. Proje, Parlamento Üyeleri ve personeli arasında AB işlerine ilişkin 

genel bilginin ve Müktesebata ilişkin anlayışın geliştirilmesini, TBMM bünyesinde yeni 

kurulan AB Ofisi’nin çalışma kalitesinin ve daimi komitelerin verimliliğinin artırılmasını, 

yasama faaliyetleri ve yasal uyumlaştırma sürecinin desteklenmesini ve STK’lar ile işbirliği-

nin güçlendirilmesini amaçlar.
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AB kurumsal sistemi, devam eden entegrasyon ve üye devletlerin özerkliğinin korunması 

arasındaki hassas dengenin sonucu olarak zamanla gelişti. Kurumsal yapı karmaşıktır ve 

AB’nin özel ve benzersiz karakterini yansıtır. Bu bölümde, kurumların yapısal düzeni anlatı-

larak, AB’nin işlevlerinin daha iyi anlaşılması sağlanacaktır. 

AB kurumları teşkil edilirken, birbirlerini tamamlayacak şekilde farklı işlevler üstlenmesi 

hedeflenir. Bu kurumlar, Avrupa seviyesinde alınan tüm önemli kararların hazırlanması, 

kabul edilmesi, uygulanması ve izlenmesinden sorumludur. AB kurumlarının yapısı, faa-

liyetleri ve kabiliyetleri ile aralarındaki etkileşim, bu kurumların karar verme ve uygulama 

süreçlerindeki rollerini de tayin eder. 

Genel kurumsal yapıda, farklı statülere sahip üç kurum türü vardır: (1) AB kurumları (diğer 

bir deyişle, yasal kurum statüsüne sahip olanlar - kutuya bakınız); (2) danışma, mali ve 

kurumlar arası kurumlar; ve (3) bütünü desteklemek için özel konular ile uğraşan ademi 

merkezi AB ajansları.

kurumsal üçgen: üç ana kurum

Kurumsal AB düzeninin merkezinde yer alan Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve 

Bakanlar Konseyi’nin üçü birlikte “AB’nin kurumsal üçgeni” olarak anılır. Bunların Avrupa 

kurumsal sistemi içindeki gelişimi ve rolleri, daha fazla entegrasyon gayreti ile AB üyeleri-

nin egemenliklerini koruma isteği arasındaki dengeyi yansıtır.

Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi, AB’nin yasama organlarıdır. Avrupa Parlamen-

tosu, AB vatandaşlarını temsil eder ve Avrupa seviyesinde alınan kararların vatandaşların 

2.1. giriş

Avrupa Birligi 
Kurumları
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Avrupa Parlamentosu, AB vatandaşlarının hak ve çıkarlarını temsil eder; beş yılda bir 

doğrudan seçilir. Seçimlerin geçmişi 1975’e kadar uzanır. Halihazırda, Parlamentoda 27 

ülkeden 736 üye vardır. Lizbon Antlaşması, azami üyelik sayısını, üye devletlerin sayısından 

bağımsız olarak, Parlamento başkanı için ilave üyelikle beraber 750 ile sınırlamıştır. Keza, 

her üye devlet için azami üye sayısını 96, asgari üye sayısını 6 ile sınırlamıştır. Bu sınırlar 

dahilinde, her üye devletin üye sayısı, nüfusu ile orantılı olarak belirlenir.

2.2. Avrupa parlamentosu - AB vatandaşlarının Sesi

çıkarına olmasını sağlar. Bakanlar Konseyi, AB üye devletlerini temsil eder ve her üye 

devletin ulusal çıkarlarını korur. Avrupa Komisyonu, hem Avrupa Parlamentosu’nun hem 

de üye devletlerin onayını gerektiren bir sistemle atanır. Komisyonun görevi, tüm AB çıkar-

larını dikkate alarak AB mevzuatı tasarıları hazırlamaktır; Parlamento ve Bakanlar Konseyi 

de bu tasarılara dayanarak AB yasal düzenlemelerini yapar.  

AB’nin kurumsal düzenindeki diğer önemli aktörler, uzmanlaşmış sorumluluk ve rollere sa-

hip olan kurum ve ajanslardır. AB kurumları, yerel yönetimlerin veya sivil toplumun temsil 

edilmesi gibi özel konular ile uğraşmak veya AB kurumlarında istihdam veya mali konular 

gibi ihtisas alanlarında yönetim desteği sağlamak için kurulmuş yapılardır. AB ajansları, 

AB’nin karşılaştığı yeni bilimsel zorluklar, yönetim zorlukları veya teknik zorluklara cevaben 

teknik alanlarda uzmanlık sağlayan yerelleşmiş kurumlardır.

aB kURUmlaRı aB daNıŞma kURUmlaRı

aB malİ  kURUmlaRı

• avrupa Parlamentosu

• avrupa Birliği zirvesi

• Bakanlar konseyi

• avrupa komisyonu

• avrupa adalet divanı

• avrupa merkez Bankası

• ekonomik ve Sosyal komite

• Bölgeler komitesi

• avrupa Yatırım Bankası

• avrupa Yatırım Fonu
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2.2.1. Avrupa parlamentosu’nun yapısı

Siyasi gruplar
Avrupa Parlamentosu, ulusal gruplardan ziyade Avrupa genelinde siyasi gruplar temelinde 

örgütlenir. Bu siyasi gruplar, aşırı sağdan aşırı sola, bütünleşme yanlılarından AB karşıtla-

rına kadar uzanan geniş bir siyasi yelpazeyi temsil eder. Bugün, Parlamento’da yedi siyasi 

grup mevcuttur; Parlamento’nun bazı üyeleri hiçbir gruba üye değildir. Siyasi gruplar, 

Avrupa Parlamentosu’nun karar süreçlerini yönlendirme alanında büyük ağırlık taşır. Siyasi 

gruplardan ikisi, Avrupa Halk Partisi ve Sosyalist Parti, geleneksel olarak Parlamento’da en 

fazla üyeliğe sahiptir ve tasarıları geçirmek için işbirliği yapma alışkanlığı geliştirmiştir.

Avrupa parlamentosu’ndaki siyasi gruplar:
-     Avrupa Halk Partisi (Hıristiyan Demokratlar)

-     Sosyalist-Demokrat İlerici İttifakı

-     Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı 

-     Yeşiller/Avrupa Hür İttifakı

-     Avrupa Muhafazakar ve Reformcular Grubu

-     Avrupa Birleşik Solu - Kuzey Yeşil Solu Konfederasyonu 

-     Avrupa Özgürlük ve Demokrasi Grubu

-     Bağlantısızlar.

Avrupa Parlamentosu’nda bulunan ve Avrupa genelini kapsayan partilerin, Avru-

pa dışındaki ülkelerle de ilişkileri vardır: 

-     Türkiye’den Adalet ve Kalkınma Partisi “gözlemci” statüsünde Avrupa Halk  

  Partisi’nin üyesidir.

-     Türkiye’den Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyalist Demokrasi Partisi, Avrupa  

  Sosyalist Partisi’nin ortak üyeleridir.

-     Türkiye’den Yeşiller Partisi de Yeşiller Grubunda gözlemcidir.

parlamento komiteleri
Parlamentoda, AB’nin faaliyet çerçevesindeki özel alanlardan sorumlu 20 Daimi Ko-

mite bulunur. Bu komitelerde görev yapan Avrupa Parlamentosu üyeleri, Avrupa 

Komisyonu’nun yasa tekliflerini veya Konsey tutumlarını okur, genel kurullarda tartışılacak 

raporları hazırlar veya Komisyon’un tekliflerine değişiklikler önerir. Komiteler aynı zamanda 

yasamaya ilişkin olmayan raporları da kaleme alır. 20 Daimi Komitenin yanında, Avrupa 

Parlamentosu gerektiğinde özel konuları veya durumları ele almak için alt komiteler veya 

geçici komiteler kurabilir. 
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Avrupa parlamentosu nihai kararları nasıl alır?
Avrupa Parlamentosu Bürosu, Avrupa Parlamentosu’nun faaliyetleri-

nin iç yönetimini yürütür. Büro üyelerinin tamamı Avrupa Parlamento-

su Üyeleri’dir (APÜ); bunlar genel kurul tarafından iki buçuk yıllığına 

(görev sürelerinin yarısı) seçilen bir başkan, 14 başkan yardımcısı 

ve beş gözlemci üyeden oluşur. Başkan ve parlamenter gruplarının 

başkanları ise Başkanlar Konferansı’nı oluşturur. Başkanlar Konfe-

ransı, yasama programı ve genel kurul gündemi dahil olmak üzere, 

Parlamento’nun çalışma planının hazırlanmasında önemli role sahiptir.  

Avrupa parlamentosu’nun günlük işlerini kim yürütüyor?
Avrupa Parlamentosu Bürosu, Avrupa Parlamentosu’nun faaliyetle-

rinin iç yönetimini yürütür. Büro üyelerinin tamamı APÜ’lerdir: genel 

kurul tarafından iki buçuk yıllığına (görev sürelerinin yarısı) seçilen bir 

başkan, 14 başkan yardımcısı ve beş gözlemci üyeden oluşur. Başkan 

ve parlamenter gruplarının başkanları ise Başkanlar Konferansı’nı 

oluşturur. Başkanlar Konferansı, yasama programı ve genel kurul 

gündemi dahil olmak üzere, Parlamento’nun çalışma planının hazır-

lanmasında önemli role sahiptir. 

Lüksemburg’daki Parlamento Genel Sekreterliği, Avrupa Parlamen-

tosu’nun günlük idaresinden sorumludur. Üye devletlerin tamamın-

dan, açık yarışma ile seçilen yaklaşık 4000 memur istihdam eder. 

Avrupa Parlamentosu’ndaki siyasi grupların kendi personeli (AB me-

muru olmayan) vardır ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin kendi kişisel 

yardımcıları vardır.

Avrupa parlamentosu ve müstakbel üye devletlerin 
parlamenter delegasyonları arasındaki ilişkiler
Avrupa Parlamentosu’nun, AB dışındaki ülkelerden parlamentolar ile 

işbirliği yapmak ve dolayısıyla etki alanı dışındaki bölgelere erişimini 

genişletmek için kullandığı bir delegasyonlar ağı vardır. Bu delegasyon-

lar, AB üyeliği için başvuruda bulunmayan ülkeler için parlamentolar 

arası delegasyonlar veya aday ülkeler veya İstikrar ve Ortaklık Anlaş-

ması imzalamış olan ülkeler için de Karma Parlamento Komisyonları 

şeklinde olabilir. 35 delegasyon vardır ve bunların her biri, Avrupa 

Parlamentosu’ndan yaklaşık 15 üyeden oluşur. Bunlardan biri de 

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nun Avrupa Parlamentosu 

delegasyonudur.
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Bu grup, 1963 tarihli Ankara Ortaklık Anlaşması, 1970 tarihli Katma Protokol 
ve Avrupa Parlamentosu ile TBMM tarafından alınan kararlar temelinde çalışır. 
Her iki parlamentodan eşit sayıda üyeden oluşur. Grup, yılda iki kez Türkiye’de 
ve Avrupa Parlamentosu’nun çalışma bürolarından birinde dönüşümlü olarak 
toplanır. 2005 yılında Türkiye ile katılım müzakerelerinin başlamasından beri, 
delegasyon ve komisyon, AB ve Türkiye arasındaki ilişkileri tartışmış, Gümrük 
Birliğinin uygulamasını incelemiş ve katılım müzakerelerinin ilerlemesini izle-
miştir. Türkiye’de sivil toplumla irtibatını da korumuştur.

aB-TÜRkİYe kaRma PaRlameNTO kOmİSYONU’NUN 
aVRUPa PaRlameNTOSU deleGaSYONU

2.2.2. Avrupa parlamentosu’nun işlevleri

Başlangıçta esasen danışma organı olarak kurulan Avrupa Parlamentosu’nun yetkileri ve 

yetkinlikleri, art arda yapılan antlaşmalarla sürekli artırılmıştır. Meşruluğunu AB vatandaş-

larından alan Avrupa Parlamentosu, bugün neredeyse Bakanlar Konseyi’ne eşit konumda-

dır. Avrupa Parlamentosu’nun üç önemli yetkisi vardır:

a.  Avrupa kanunlarını şekillendirme

Avrupa Parlamentosu, Avrupa mevzuatının kabul edilmesi ve şekillendirilmesi konusunda 

önemli yetkilere sahiptir. Parlamento ile birlikte Bakanlar Konseyi tarafından görüşülecek 

yasama işlemlerini başlatmasını Avrupa Komisyonu’ndan ister. Parlamento, hangi tek-

liflerin hazırlanacağını belirlemek için Avrupa Komisyonu’nun yıllık çalışma programını 

inceler. Bir teklifin kanun haline gelmesi için her iki kurumun da onayını gerektiren olağan 

yasama usullerine göre, Avrupa Parlamentosu, Avrupa mevzuatının kabul edilmesi konu-

sunda Bakanlar Konseyi’ne eşit yetkiye sahiptir. Olağan yasama usulü uygulaması, Lizbon 

Antlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle beraber yaklaşık 50 yeni alana yayılmıştır. Bu kapsam 

AB’nin neredeyse tüm faaliyet alanlarını içerir ve Avrupa Parlamentosu’nun rolünü önemli 

ölçüde artırmıştır.

Özel yasama usullerinin geçerli olduğu alanlarda, Avrupa Parlamentosu’nun işlevi, görüş 

veya muvafakat vermekle sınırlıdır. Avrupa Birliği Zirvesi, rekabet hukuku gibi alanlarda 

danışma usulleri gereğince Parlamento’nun yalnızca görüşünü alır; ancak, nihai kararı alır-

ken Parlamento’nun görüşüne uyması gerekmez. Parlamento’ya danışma, Parlamento’nun 
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görüşünü belirtmemesi halinde kabul edilemeyecek olan belirli kanunlar için zorunludur. 

Komisyon, belirli yasa teklifi hakkında Parlamento’nun görüşünün alınmasını önerirse, 

Parlamento’nun görüşüne başvurmak Konsey’in isteğine bağlı olur. Muvafakat usulü 

kapsamında, belirli bir kanunun yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun onayı 

gereklidir. Avrupa Parlamentosu bir teklife muvafakat verebilir veya onu reddedebilir fakat 

teklifin içeriğini değiştirme hakkına sahip değildir. Avrupa Parlamentosu’nun muvafakat 

vermemesi halinde, kanun reddedilir ve yürürlüğe girmez.

b.  demokratik denetim

Avrupa Parlamentosu, Avrupalı vatandaşların doğrudan seçilmiş temsilcisi olarak, demok-

ratik denetim sağlamak için Avrupa kurumları üzerinde genel denetim yetkisine sahiptir. 

Bu, özellikle Avrupa Komisyonu ve Konsey tarafından alınan kararların uygulanmasında 

geçerlidir. Avrupa Parlamentosu, görev süresinin başlangıcında Avrupa Komisyonu’nu bir 

bütün olarak onaylar. Ayrıca, Komisyon’u bir bütün halinde kusurlu bulabilir ve görevine 

son verebilir. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu’na karşı sorumludur ve Parlamen-

to tarafından yöneltilen soruları cevaplamak zorundadır. Avrupa Parlamentosu, harcama 

ve faaliyetler hakkında Komisyon’un sunmak zorunda olduğu düzenli raporlar yoluyla 

Komisyon’un işleyişini denetler.

Avrupa Parlamentosu, çalışma planının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına karar vermek için, 

görev süresinin sonunda Konsey Başkanlığı’nın çalışma planını inceler. Avrupa Parlamen-

tosu, Konsey’e sorular sorabilir ve Konsey’in temsilcilerini ilgili konular hakkında soruları 

cevaplamak üzere genel kurula katılmaya davet edebilir. Avrupa Parlamentosu, Avrupa 

Birliği Zirvesi’nin gündemine ilişkin genel yönlendirme sağlamak da dahil olmak üzere, 

Konsey’de tartışılacak konular hakkında görüş belirtmek suretiyle demokratik denetim 

uygular. Parlamento, Avrupa Birliği Konseyi’nin çalışma sonuçlarına ilişkin raporlar da 

yayınlar. Ayrıca, AB vatandaşlarının dilekçelerini inceler ve gerekli olduğunda soruşturma 

komiteleri kurar.

c.  Bütçe yetkileri

Avrupa Parlamentosu, olağan yasama usulleri yoluyla, Konsey ile birlikte her yıl AB genel 

bütçesini kabul eder. Dolayısıyla, bu iki kurum AB harcamaları ve kaynaklarını AB kurum-

ları ve programlarına tahsis eder. AB bütçesi, ancak Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın 

imzasından sonra yürürlüğe girebilir. Parlamento aynı zamanda önceki yıllara ait bütçe 

uygulamasını ibra yetkisine de sahiptir. AB Sayıştayı tarafından yıllık olarak sunulan rapora 

dayanarak Komisyon’un idari bütçesini değerlendirir.
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Avrupa Birliği Zirvesi, AB’nin siyasi kanadıdır. Genel siyasi yönü ve bu yönde ilerlemek için 

izlenmesi gereken öncelikleri belirler. Üye devletler ile birlikte Avrupa entegrasyonunun 

seyrini belirler. 

Avrupa Birliği Zirvesi, 27 üye devletin Devlet ve Hükümet Başkanları, Avrupa Birliği Zirvesi 

Başkanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan oluşur. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası 

Yüksek Temsilcisi de Avrupa Birliği Zirvesi toplantısına katılır. Avrupa Birliği Zirvesi, yılda 

iki kez toplanır ancak özel durumlarda olağanüstü toplantılar da yapılabilir. Avrupa Birliği 

Zirvesi karar süreçleri, Devlet ve Hükümet Başkanları arasındaki uzlaşmaya bağlıdır ve 

kararlar, antlaşmada belirtildiği üzere oybirliği veya nitelikli çoğunlukla alınır.

Avrupa Birliği Konseyi veya Bakanlar Konseyi, Parlamento ile birlikte, AB’nin yasama 

organıdır. Her üye devletin bir bakan ile temsil edildiği Konsey, üye devletlerin karar verme 

yetkilerini AB’ye devretmediği bazı özel alanlarda AB’nin tek karar organıdır.

2.3. Avrupa Birliği zirvesi - AB’nin yol gösterici gücü

2.4. Avrupa Birliği konseyi - üye devletlerin Sesi

Başkan, aB’nin uluslararası arenadaki yüzü ve sesidir. avrupa Birliği zirvesi 
Başkanı, Ortak dışişleri ve Güvenlik Politikası (OdGP) ile ilgili konularda 
aB’yi uluslararası alanda temsil eder.

lizbon antlaşması’na göre, avrupa Birliği zirvesi Başkanı nitelikli çoğun-
lukla iki buçuk yıllığına seçilir; görev süresi bir kez yenilenebilir. Başkan, 
avrupa Birliği zirvesi toplantılarını hazırlamak, bu toplantılara başkanlık 
etmek ve uzlaşmaya varılmasına yardım etmekten sorumludur.

aVRUPa BİRlİĞİ zİRVeSİ BaŞkaNı
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kurucu üye
1973 

yılında 
katılanlar

1981 
yılında 

katılanlar

1986 
yılında 

katılanlar

1995 
yılında 

katılanlar

2004 yılında 
katılanlar

2007 
yılında 

katılanlar

Fransa 
Almanya
Hollanda
Belçika 
İtalya
Lüksemburg

Danimarka
İrlanda
Birleşik 
Krallık

Yunanistan İspanya
Portekiz

İsveç 
Avusturya
Finlandiya

Macaristan
Polonya
Çek Cum.
Slovenya 
Slovakya 
Estonya 
Letonya 
Litvanya
Malta
Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi

Bulgaristan
Romanya 

Avrupa Birliği konseyi’nin 27 üyesi

2.4.1. Bakanlar konseyi’nin yapısı

Konsey, her AB üye devletinden bir bakanın katılımıyla oluşur. Her üye ülke, Konsey’de 

ilgili bakanı tarafından temsil edilir. Konsey, görüşülen politika alanına göre farklı yapı-

lanmalara sahiptir. Bu yapılanmalar, üye devletlerden hangi bakanın katılacağını belirler. 

Örneğin, Çevre Konseyi’ne, çevreden sorumlu ulusal bakanlar katılır. Halihazırda on adet 

Konsey yapılanması mevcuttur; ancak bunlar zamanla değişebilir. 

konsey yapılanmaları
-   Genel İşler
-   Dışişleri
-   Ekonomik ve Mali İşler
-   Adalet ve İçişleri
-   İstihdam, Sosyal İşler, Sağlık ve Tüketici Konuları
-   Rekabet Edebilirlik
-   Taşımacılık, Telekomünikasyon ve Enerji
-   Tarım ve Balıkçılık
-   Çevre
-   Eğitim, Gençlik, Kültür ve Spor

Konsey Başkanlığı (veya Konsey Dönem Başkanlığı), önceden belirlenen listeye göre, her 

altı ayda bir üye devletler arasında dönüşümlü olarak üstlenilir. Başkanlık, Konsey’in çalış-

masını düzenler ve gündem konularının belirlenmesi konusunda önemli rol oynar. Başkan-

lık her üye devlet tarafından altı aylığına üstlenilir ve Başkanlığı elinde bulunduran ülkenin 

bakanı Konsey’e başkanlık eder. Ancak bunun bir istisnası vardır: Dışişleri Konseyi’ne, AB 

Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi başkanlık eder.
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2.4.2. Bakanlar konseyi’nin yasama rolü

Konsey, AB’nin karar sürecindeki temel aktörlerden biridir. Olağan yasama usulleri kapsa-

mında, Avrupa Parlamentosu ile beraber eş-kanun koyucudur. Konsey ayrıca, Parlamento 

ile işbirliği halinde AB bütçesini belirler. Belirli politika alanlarına ilişkin diğer yasama usul-

leri kapsamında tek karar vericidir. Bakanlar Konseyi, AB’nin Ortak Dışişleri ve Güvenlik 

Politikası’nı koordine eder.

Bakanlar Konseyi’nde karar verme usulleri, görüşülen politika alanına bağlıdır. Kararlar 

genellikle nitelikli çoğunlukla alınır; ancak bazı durumlarda antlaşmalar, salt çoğunluk 

veya oybirliği gerektirir. Konsey ilke olarak, üye devletlerin tümünü memnun etmek için 

karar süreçlerinde uzlaşma sağlamaya çalışır. 1 Kasım 2014 tarihinden itibaren, Konsey’de 

nitelikli çoğunluk, hem AB nüfusunun hem de üye devletlerin “çifte çoğunluğu” olarak 

tanımlanacaktır. Karar süreçlerini daha demokratik ve verimli hale getirmek amacıyla, 

nitelikli oy çoğunluğu için, AB nüfusunun %65’ini temsil eden üye devletlerin yüzde 55’i ge-

rekli olacaktır. Saydamlık, verimlilik ve demokratik denetimi sağlamak amacıyla Konsey’in 

yasama toplantıları halka açık olacaktır. 

2.4.3. Bakanlar konseyi’nin çalışmaları

Belirli Konsey yapılanmalarında yer alan ulusal bakanlar, belirli zamanlarda toplanır; 

ancak, bu toplantılar için hazırlık çalışmaları, her ülkenin AB nezdinde daimi temsilciliği 

tarafından yapılır. Her üye devlet, kendi ülkesinin ulusal çıkarını temsil etmek ve izlemek 

için Brüksel’de ulusal memurlardan oluşan daimi temsilciliğe sahiptir. Konsey toplantıla-

rını hazırlamak amacıyla haftada bir Daimi Temsilciler Komitesi’nde (COREPER) toplanan 

büyükelçiler, bu daimi temsilciliklere başkanlık eder. 

COREPER, önemli anlaşma ve anlaşmazlık alanlarını belirlemek için Komisyon tekliflerini 

inceleyen ulusal uzmanlardan oluşan komitelerin teknik çalışmasını denetler. COREPER, 

komitelerin çalışmalarına dayanan teknik konularda uzlaşma sağlamayı amaçlar, böylece 

Konsey’in esas toplantısı sırasında bakanlara yalnızca önemli kararları tartışma imkanı 

tanıyarak görüşmeleri kolaylaştırmayı hedefler.

konsey’deki bakanlar ulusal çıkarları temsil ettiğinden, konsey’e yerel ko-
nuları iletmek zordur. Bu nedenle, yerel bir çıkarın konsey’de temsil edilme-
si için, ilk olarak ulusal hükümete götürülmesi gerekir.

YeRel kONUlaR aVRUPa kOmİSYONU’Na NaSıl İleTİlİR?
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2.5.1. Avrupa komisyonu’nun yapısı

komiserler
Avrupa Komisyonu 27 komiserden oluşur. 27 üye devletten birer komiser seçilir ve bu kişiler, 

önemli ölçüde siyasi veya bürokratik deneyime sahiptir. Ancak komiserler, kendi ülkelerini 

temsil etmezler, daha ziyade AB’nin çıkarlarını korurlar. Komiserler, ülkelerinin siyasi etkisin-

den bağımsız olmak ve Avrupa’nın çıkarlarını gözetmek zorundadır. 

Avrupa Komisyonu’nunda komiserlerin görev süresi beş yıldır ve komiserler Avrupa Parla-

mentosu seçimlerinden altı ay sonra atanır. Avrupa Komisyonu, 27 komiser arasından seçilen 

başkan yardımcıları ve başkan tarafından yönetilir. Üye devletler, Komisyon üyesi ve Başkan 

adayları üzerinde önceden anlaşmaya varır. Avrupa Birliği Zirvesi, bu anlaşmaya dayanarak 

başkan adayını önerir ve ardından Avrupa Parlamentosu bu adayı oylar. Konsey, seçilen 

başkanla uzlaşı halinde komiserler listesini teklif eder. Parlamento, oturumlarda her üyenin 

yetkinliğini inceler ve ardından Komisyon’u bir bütün olarak oylar. AB Dışişleri ve Güvenlik 

Politikası Yüksek Temsilcisi, aynı usulle ve aynı görev süresi için atanır. Parlamento onayının,  

ardından, Avrupa Konseyi, nitelikli çoğunlukla Komisyon’u atar. Başkan, Komisyon başkan 

yardımcılarını atar ve Yüksek Temsilci bunlardan biridir. Komisyon, görev süresi boyunca 

Parlamento’ya karşı sorumludur.

Avrupa Komisyonu, Avrupa entegrasyonunu yönlendiren, gerçekten uluslar üstü özelliğe 

sahip olan tek AB kurumudur. AB’nin, antlaşmaları koruyan ve Avrupa’nın çıkarlarını bir 

bütün olarak destekleyen yürütme organıdır. Avrupa Komisyonu Brüksel’de bulunur ve 

Lüksemburg ve Strazburg’da da ofisleri mevcuttur.

2.5. Avrupa komisyonu - AB’nin Sesi
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• Yüksek Temsilci, aB OdGP’nin eşgüdümünden sorumludur ve dünya 
meselelerinde aB politikasını temsil eder.

• Yüksek Temsilci, dışişleri konseyi’ne başkanlık eder.

• Yüksek Temsilci, aynı zamanda avrupa komisyonu’nun da başkan yar-
dımcılarından biridir ve iki aB kurumu – konsey ve komisyon – arasında 
bağlantı sağlar.

• Yüksek Temsilci, aB’nin diplomatlar topluluğu olan dışişleri Servisi’nin 
başkanıdır.

aB dıŞİŞleRİ Ve GÜVeNlİk POlİTİkaSı YÜkSek TemSİlCİSİ

komiserlerin portföyleri
Her komiser, Komisyon başkanı tarafından tayin edilen portföyden sorumludur. Komisyon, 

bu portföylerden her biri kapsamındaki konulara ilişkin kararları toplu biçimde alır; bu 

nedenle komiserler, kendi sorumluluk alanlarına düşen teklifleri, onay için bir bütün olarak 

Komisyon’un huzuruna getirir. Farklı portföylerin, AB’nin o alandaki faaliyet ve politikaları-

na bağlı olarak farklı önem dereceleri vardır; önemli portföylere sahip olan komiserler daha 

büyük role ve daha fazla etkiye sahiptir. Komiserlerin, siyasi konularda kendilerini destekle-

yen kabineleri (özel ofisleri) vardır.

genel müdürlükler
Komisyon idaresi, Genel Sekreter tarafından yönetilen Genel Müdürlükler (GM’ler) şeklinde 

yapılandırılmıştır. Genel Müdürlükler, her komiserin sorumluluğu altında yer alan belirli 

portföylerden mesuldür. Her GM, kendi komiserinin çalışmalarını destekler, günlük olarak 

portföy kapsamındaki idari ve teknik detaylarla ilgilenir. GM’ler, AB yasa tekliflerini kaleme 

almaktan da sorumludur. Aynı zamanda, o anda üzerinde çalıştıkları konuların teknik yön-

lerini ilgili paydaşlara danışarak incelerler. 

2.5.2. Avrupa komisyonu nelerden Sorumludur?

Avrupa Komisyonu, AB’nin yürütme organıdır. Avrupa yasama işlemlerini başlatır ve mev-

zuatın uygulanmasını izler. Aynı zamanda AB politikalarını ve bütçesini yönetir, antlaşmala-

rı korur ve AB yetki alanlarında AB’yi temsil eder.
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a.  AB yasama işlemlerini başlatma
Avrupa Komisyonu, Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası konusu hariç olmak kaydıyla, 

yasama başlatma yetkisine sahip tek AB kuruluşudur. Konsey ve Parlamento, Avrupa 

Komisyonu’ndan belirli bir alanda yasama işlemlerini başlatmasını isteyebilirse de, Ko-

misyon reddetme hakkına sahiptir. Avrupa Vatandaşları Girişimi yoluyla, bir milyon veya 

daha fazla AB vatandaşı Komisyon’dan yasama işlemlerini başlatmasını isteyebilir, ancak 

Komisyon buna uymak zorunda değildir.

Komisyon, hazırlık süreci boyunca komitelerdeki tüm ilgili taraflara ve ilgili uzmanlara 

danışarak yasa tekliflerini hazırlar. Bu ilgili taraflar arasında genellikle Ekonomik ve Sosyal 

Komite, Bölgeler Komitesi, ulusal hükümetler, yerel yönetimler ile kamu kurumları ve özel 

kuruluşlar yer alır. Komisyon daha sonra, teknik uzmanların çalışmasını ve paydaşların 

görüşlerini göz önüne alarak, en verimli ve kabul edilebilir çözümü yansıtan yasa tekliflerini 

kaleme alır. Komisyon, Konsey ve Avrupa Parlamentosu’na, antlaşmaların hükümlerine 

göre kabul edilmek üzere yasa teklifi sunar.

b.  Avrupa mevzuatının uygulanmasını izleme
Avrupa Komisyonu, antlaşmaları korumaktan sorumludur ve dolayısıyla, Avrupa mevzuatı-

nın üye devletler ve diğer kurumlar tarafından uygulanmasını Avrupa Adalet Divanı ile bir-

likte denetler. Bu sorumluluğu taşıyan Avrupa Komisyonu, hatalı bir uygulama söz konusu 

olduğunda, üye devletlerden veya diğer birimlerden Avrupa mevzuatını nasıl uyguladıkla-

rına ilişkin bilgi vermelerini isteyebilir. Komisyon, uygulamaların doğru yapılmasını teşvik 

edici özel süreçler başlatabilir. Avrupa yasalarının ve mevzuatının ihlal edilmesi durumun-

da ise ihlal edenlere ceza uygulayabilir ve konuyu Adalet Divanı’na götürebilir.

Avrupa Komisyonu, Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen mevzuatın 

ayrıntılarını belirler ve bu görevinde, ulusal temsilcilerden ve kamu kurumları ve özel 

kuruluşlar gibi ilgili tarafların temsilcilerinden oluşan komitelerden destek alır. Bu sistem, 

komitoloji (veya Lizbon Antlaşması’ndan sonra “devredilen tasarruflar”) olarak anılır.

c.  Avrupa politikalarının yönetimi
Avrupa Komisyonu, münhasır veya paylaşılmış AB yetkileri (ticaret, çevre, rekabet ve 

tüketici koruma gibi) kapsamına giren belirli AB politikalarını ve “AB Kültür Programı” 

gibi bazı AB programlarını idare etmekten sorumludur. Aynı zamanda tüm seviyelerde 

–AB, ulusal ve yerel– AB harcamalarının yönetiminden de sorumludur. Bu nedenle, AB 

bütçesinin diğer aktörler tarafından kullanılmasını denetler.
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d.  AB’nin uluslararası temsili
Avrupa Birliği’nin dış temsili konusunda Avrupa Komisyonu’nun sorumluluğu vardır. 

Uluslararası Ticaret Forumu gibi uluslararası forumlarda yer alır ve AB Dışişleri ve Güvenlik 

Politikası Yüksek Temsilcisi vasıtasıyla diğer dış mecralarda temsil rolü üstlenir. Avrupa 

Komisyonu, AB adına uluslararası anlaşmaları da müzakere eder.

avrupa komisyonu, avrupa yasama işlemlerini başlatır ve bu nedenle yerel 
çıkar grupları açısından büyük öneme sahiptir. Yerel çıkar grupları, hazırlık 
aşamasındaki teklifler ile ilgili bilgileri erkenden alabilmek ve tekliflerin 
yerel seviyedeki potansiyel etkisinden haberdar kalmak için komisyon ile 
sürekli iletişim halindedir.

Bu tür bilgiler, yerel aktörlerin karar süreci boyunca tekliflerin etkilerini 
incelemesine ve daha sonra ulusal seviyede veya avrupa seviyesinde farklı 
organlara iletilebilecek yerel çıkarları ve ortak tutumları belirlemesine ola-
nak sağlar. 

Gm’lerdeki yetkili ulusal irtibat kişileri vasıtasıyla veya komiserler veya 
kabineleri ile görüşme yoluyla, yerel çıkarları komisyon’un dikkatine sun-
mak mümkündür. Yerel meseleler bazen, yasa tekliflerinin hazırlanması 
sırasındaki danışmalarda veya komisyon tarafından kurulan teknik çalışma 
gruplarında uzmanları yer alan Bölgeler komitesi vasıtasıyla en iyi biçimde 
ifade edilebilir.

YeRel kONUlaR aVRUPa kOmİSYONU’Na NaSıl İleTİlİR?

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa kanunlarının tüm üye devletlerde aynı biçimde yorum-

lanmasını ve uygulanmasını sağlayan yargı kurumudur. Aynı zamanda, üye devletlerin Av-

rupa hukuku ve yükümlülüklerine uymasını sağlar ve üye devletler, kurumlar, vatandaşlar 

ve işletmeler arasındaki anlaşmazlıkları çözer. AB Adalet Divanı Lüksemburg’da bulunur ve 

üstünlük ve doğrudan etki ilkelerine bağlı olarak çalışır. Üç birimden oluşur: Adalet Divanı, 

Genel Mahkeme ve İhtisas Mahkemeleri (halihazırda yalnızca Kamu Personeli Mahkemesi).

2.6. Avrupa Birliği Adalet divanı - AB’nin yargı organı
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doğrudan etki ilkesi

Van Genden loos davasında, aB adalet divanı, aB hukukunun sağladığı koru-
manın üye devletler ile beraber bireyler için de geçerli olduğuna ve dolayısıyla 
bireyler üzerinde de doğrudan etkiye sahip olduğuna karar vermiştir. Bu davaya 
dayanarak, hem üye devletlerin hem de kişilerin tabi olduğu yeni bir uluslarara-
sı hukuk düzeni kurmuştur. 

Van Genden loos davasında, başka bir üye devletten kimyasal ithal eden bir 
şirkete gümrük vergileri uygulanmıştır, ancak bu vergiler aB hukukuna aykırı 
olduğu bulunmuştur.

Üstünlük ilkesi

Costa ve eNel davasında, adalet divanı, aB kanunlarının ulusal kanunlara 
üstün olduğuna ve dolayısıyla ulusal kanunlar ve aB kanunlarının çelişmesi 
durumunda aB kanunlarının geçerli olacağına ve uygun bulunacağına karar 
vermiştir. 

Costa ve eNel davasında, bir vatandaş, aB hukukunu ihlal ettiğini öne süre-
rek enerji şirketinin kamulaştırılmasını protesto etmek için elektrik faturala-
rını ödemeyi reddetmiştir.
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2.6.1. Adalet divanı nedir?

Adalet Divanı, AB organlarının en eskisidir. Her üye devletten birer adet olmak üzere 27 

hakim ve hakimlere destek olan sekiz Kanun Sözcüsünden oluşur. Bu kişiler, altı yıllık 

süre için görevde kalır ve görev süreleri bir kez yenilenebilir. Üye devletler tarafından 

aday gösterilirler ve ardından diğer üye devletler tarafından onaylanırlar; ancak hakim-

lerin tarafsız olmaları beklenir. Hakimler, kendi aralarından üç yıl boyunca görevde 

kalacak başkanı seçer.

Adalet divanı’nın işlevleri:

a.  Avrupa mevzuatının antlaşmalara uygunluğunu inceleme
AB üye devletleri ve AB kurumları, Bakanlar Konseyi veya Avrupa Parlamentosu 

tarafından kabul edilen bir hukuki tasarrufun iptal edilmesini isteyebilir.

b.  istinaf mahkemesi
Adalet Divanı, bireyler tarafından Genel Mahkeme’de açılan davalar için İstinaf 

Mahkemesi olarak da çalışır. Kamu Personeli Mahkemesi’nin kararı aleyhinde 

Genel Mahkeme’ye temyize gitmek ve Genel Mahkeme’nin kararını Adalet Divanı’na 

götürmek de mümkündür.

c.  AB mevzuatına uygunluğu sağlama
Avrupa Komisyonu, AB hukukunun bir üye devlet tarafından ihlal edildiğinden veya 

uygunsuz biçimde uygulandığından şüphelenirse, doğru uygulamayı sağlamak 

için idari işlem başlatabilir. Bu istenen etkiyi yapmazsa, Komisyon, söz konusu üye 

devletin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini veya Avrupa mevzuatına uyup 

uymadığını incelemesini Adalet Divanı’ndan isteyebilir. Adalet Divanı, ihlali tespit 

ederse, üye devletin uygunsuzluğu sona erdirmek için derhal adım atması gerekti-

ğine karar verecektir. Üye devletin bu adımı atmaması halinde, Avrupa Komisyonu 

veya başka bir üye devlet, Avrupa mevzuatına uymasını sağlamak için ihlal eden üye 

devletin cezalandırılmasını Adalet Divanı’ndan isteyebilir.

d.  Avrupa mevzuatını yorumlama
Üye devletlerin ulusal mahkemeleri, bir ön karar usulüyle AB kanunlarını yorum-

lamasını Adalet Divanı’ndan isteyebilir. Bu yorum, yorumlamayı talep eden tarafın 

ulusal mahkemeleri üzerinde bağlayıcıdır.
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2.6.2. genel mahkeme nedir?

Genel Mahkeme, Adalet Divanı’nın iş yükünü azaltmak için 

ondan sonra kurulmuştur. Her üye devletten birer kişi olmak 

üzere 27 hakimden oluşur. Hakimler, üye devletler tarafından 

ortak muvafakat ile atanır ve görev süresi altı yıldır. Görev süresi 

bitince yenilenebilir. Hakimler, kendi aralarından üç yıl boyunca 

görevde kalacak başkanı seçerler.

Genel Mahkeme’nin sorumlulukları, Adalet Divanı’nınkilere 

benzer: Avrupa mevzuatının yorumlanmasını ve antlaşmalara 

uygun olarak uygulanmasını sağlamak. Özel olarak, bireyler, 

işletmeler ve kuruluşlar tarafından açılan davalardan ve rekabet 

politikası alanındaki davalardan sorumludur. Genel Mahkeme, 

Kamu Personeli Mahkemesi’nin kararları için İstinaf Mahkemesi 

olarak da çalışır. 

2.6.3. ihtisas mahkemeleri nelerdir?

kamu personeli mahkemesi
Kamu Personeli Mahkemesi halihazırda Avrupa Birliği Adalet 

Divanı’nın tek ihtisas mahkemesidir. Yedi hakimden oluşur ve üç 

yıllık dönem için kendi aralarından seçilen bir başkana sahiptir. 

AB memurları ile AB kurum ve ajansları arasındaki işgücü ve 

sosyal sigorta sorunlarını ilgilendiren davalar ile ilgilenir.

2.7.1. Avrupa merkez Bankası’nın işlevi nedir?

Avrupa Merkez Bankası, AB’nin Avro adlı tek para biriminin ida-

resinden sorumludur ve para birimi olarak Avro kullanılan Avro 

alanında fiyat istikrarını korumayı amaçlar. Avro alanı hâlihazırda 

17 üye devleti kapsar. Avro alanında bulunan üye devletlerin 

merkez bankalarıyla birlikte Avrupa Merkez Bankası bir bütün 

2.7. Avrupa merkez Bankası - Avro ve AB   
       ekonomi ve para politikaları
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olarak Avrosistem’i oluşturur. Avrupa Merkez Bankası ve 27 AB üyesinin merkez bankaları, 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’ni oluşturur. Avrupa Merkez Bankası Frankfurt’tadır. AB 

hukukuna göre çalışır ve Avrosistem’de yer alan ulusal merkez bankaları gibi, üye devletle-

rin siyasi ve sair etkilerinden bağımsızdır.  

2.7.2. Avrupa merkez Bankası’nın yapısı

Avrupa Merkez Bankası’nda üç yönetim birimi mevcuttur. Yürütme Kurulu, Avro alanı üye 

devletleri tarafından atanan dört üye, başkan yardımcısı ve başkandan oluşur. Ayrıca Avru-

pa Merkez Bankası’nı idare eder, Genel Konsey toplantılarını hazırlar ve Yönetim Konseyi 

tarafından belirlenen para politikalarını uygular. Yönetim Konseyi, Avro alanı için para 

politikasını ve Avrosistem’e verilen görevlerin uygulanmasına ilişkin kılavuz ilkeleri belirler. 

Yürütme Kurulu üyeleri ile Avro alanı ülkelerinin ulusal merkez bankalarının guvernörlerin-

den oluşur. Genel Konsey, Avro alanının parçası olmayan AB üye devletlerinin Avro’ya geç-

mesinden sorumludur ve AB’ye üye olan tüm devletler Avro’yu kabul edene kadar görevini 

yürütecektir. Bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 27 AB üye devletinin merkez bankalarının 

guvernörlerinden oluşur.

2.8.1. Avrupa kamu denetçisinin işlevleri nelerdir?

Avrupa Kamu Denetçisi, AB vatandaşları, mukimleri veya diğer kurumlar tarafından yapı-

lan, AB kurumlarının kötü yönetimine ilişkin şikayetlerin araştırılmasından sorumludur. 

Kamu Denetçisi, vatandaşların siyasi, medeni ve sosyal haklarını AB kurumlarına karşı 

korur. Kamu Denetçisi, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nı soruşturma yetkisine sahip değil-

dir. Kararlara uyulmasını sağlamak için hiçbir aracı olmadığından, Kamu Denetçisi’nin 

kararları bağlayıcı değildir fakat kararlara uyma oranı oldukça yüksektir. Kamu Denetçisi, 

tüm etkilerden bağımsız ve tarafsız olmak zorundadır; kararlarına uyulmasını sağlamak için 

ikna yolunu veya medyayı kullanır. Kamu Denetçisi, araştırmalarından elde ettiği bulguları 

Parlamento’ya rapor eder.

Avrupa Kamu Denetçisi, AB’nin resmi kurumlarından biri olarak kabul edilir; Avrupa Par-

lamentosu tarafından Parlamento’nun görev süresi için atanan bir görevdir. Parlamento, 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde bu görevde olan kişinin görevden alınmasını 

Avrupa Birliği Adalet Divanı’ndan isteyebilir. Görev süresi dolan kişi, yeniden atanabilir.

2.8. Avrupa kamu denetçisi (ombudsman) - vatandaşlar ile  
       Avrupa kurumları Arasında Aracı
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2.9.1. Avrupa yatırım Bankası – uzun vadeli yatırım ve 
Finansman kurumu

Avrupa Yatırım Bankası, AB’nin yatırım için uzun vadeli finansman sağlayan mali kuru-

mudur. AB politikalarını destekler ve Avrupa entegrasyonunun ilerlemesini sağlamak, 

ekonomisi zayıf olan bölgeleri kalkındırmak ve araştırma ve geliştirmeyi desteklemek 

gibi öncelikli AB hedeflerine ulaşmaya yardım eder. Bankanın sahibi 27 üye devlettir ve 

Lüksemburg’da bulunur. Karar süreçlerinde bağımsızdır ve finansman kararlarını teklif 

edilen projelerin mahiyetine dayandırır. Faaliyetlerinde AB bütçesini kullanmaz, sermaye 

piyasalarından kaynak bulur.

Türkiye’de Avrupa yatırım Bankası faaliyetleri
Avrupa Yatırım Bankası, 1960’lardan beri Türkiye’de hem kamu kesimi hem de özel sektör 

ile birlikte çalışır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, kalkınma, enerji, deprem riski azaltma, 

taşımacılık ve çevre konularındaki projeleri destekler.

Avrupa Yatırım Bankası’nın desteklerine örnek olarak, Ankara-İstanbul arası yüksek hızlı 

tren hattı (taşımacılık alanında) için kredi verilmesi ve Osmaniye Rüzgar Santralı’nın 

finansmanı (enerji alanında) gösterilebilir.

Avrupa yatırım Bankası’nın yapısı
Bankanın karar organları Guvernörler Kurulu, Yönetim Kurulu, Yönetim Komitesi ve De-

netim Komitesi’dir. Guvernörler Kurulu, çoğunlukla 27 üye devletin maliye bakanların-

dan oluşur. Guvernörler Kurulu, diğer karar organlarının üyelerini atar ve Banka’nın AB 

AB’nin mali kurumları Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa Yatırım Fonu’dur. Bu iki kurum 

birlikte Avrupa Yatırım Bankası Grubu’nu oluşturur.

2.9. AB’nin mali kurumları

aVRUPa kamU deNeTçİSİ’Ne SUNUlaN ŞİkaYeTleRdeN ÖRNekleR

• avrupa komisyonu’nun bir altyüklenicisine ödeme yapılmadığı iddiası

• avrupa Personel Seçme Bürosu’nun başvuran adayların isimlerini gizli tut-
madığı ve adaylara eşit davranmadığı iddiası

• Rekabet hukuku işlemlerine kamu erişimi sağlanmasının reddedildiğine dair 
şikayet
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dışındaki eylemlerini onaylamaktan, kredi politikası için kılavuz ilkelere karar vermekten 

ve Avrupa Yatırım Bankası’nın yıllık bilanço ve hesaplarını onaylamaktan sorumludur. Yö-

netim Kurulu, her üye devletten birer kişi ve Komisyon’dan bir kişi olmak üzere 28 yöneti-

ciden oluşur. Yönetim Kurulu’nda 18 yedek üye mevcuttur; yani bazı üyelikleri, üye devlet 

grupları paylaşmaktadır. Bu Kurul krediler, teminatlar ve borçlanmalardan sorumludur. 

Yönetim Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı ve sekiz başkan yardımcısından olu-

şur ve Avrupa Yatırım Bankası’nın günlük yönetiminden sorumludur. Denetim Komitesi, 

Avrupa Yatırım Bankası’nın operasyonlarının denetiminden ve kayıtlarının doğruluğun-

dan sorumludur. Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan mali tabloları 

da onaylar. Altı üyeden oluşur ve üyelerin görev süresi altı mali yıldır.

Avrupa yatırım Bankası’nın işlevi nedir?
Avrupa Yatırım Bankası, AB içinde ve dışında olmak üzere iki farklı bölgede faaliyet göste-

rir. AB içinde, dört tür hizmet sağlar: Krediler, teknik yardım, teminatlar ve risk sermayesi. 

Uyum ve yakınsama alanlarındaki projelere öncelik verir, küçük ve orta ölçekli işletmeler, 

İnovasyon 2010 Girişimi, taşımacılık ve enerji için Trans-Avrupa ağları ile sürdürülebilir ve 

güvenli enerji projelerine destek sağlar.

Avrupa Yatırım Bankası AB dışındaki faaliyetleriyle genişleme ülkeleri, Akdeniz ve Orta 

Doğu, Asya ve Latin Amerika, Afrika, Karayipler ve Pasifik’te AB’nin kalkınma ve işbirliği 

politikalarını destekler. Avrupa Yatırım Bankası, katılım öncesi ülkelerde özel sektör gelişi-

mi için bireysel krediler, aracılı krediler ve risk sermayesi finansmanı sağlar. Aynı zamanda, 

katılım müzakereleri boyunca AB gereklerinin karşılanmasına yardım etmek ve genel eko-

nomik kalkınmayı desteklemek amacıyla mali sektör gelişmesini, altyapı gelişmesini, enerji 

temininin güvenliğini, çevresel sürdürülebilirliği ve AB’nin katkıda bulunmasını destekler.  

2.9.2. Avrupa yatırım Fonu - koBi’lere AB desteği

Avrupa Yatırım Fonu, Lüksemburg’da bulunur ve paydaşları arasında Avrupa Yatırım Ban-

kası, Avrupa Komisyonu ve AB üye devletleri ile, Türkiye ve Hırvatistan’dan bazı kamu ve 

özel mali kurumlar bulunur. Avrupa Yatırım Fonu, AB, Avrupa Serbest Ticaret Alanı ülkeleri 

ve AB’ye aday ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelere entegre risk finansmanı sağlar. 

Özellikle küçük işletmeleri destekler.

Avrupa Yatırım Fonu, küçük işletmelerin desteklenmesi için girişimcilik, teknoloji, yenilik, 

istihdam ve bölgesel kalkınma alanlarında özel aracılara veya kamu aracılarına finansman 

sağlar. Fon, AB politikalarının uygulanmasını desteklemeye ve paydaşları için yatırımlar 

üzerinden yeterli getiriyi sağlamaya çalışır.
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2.10.1. Avrupa ekonomik ve Sosyal komitesi - örgütlü Sivil 
Toplumun Sesi

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, AB’nin bir danışma kurumudur ve görüşlerini Ba-

kanlar Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile paylaşarak Avrupa karar 

alma süreçlerinde örgütlü sivil toplumu temsil eder. İşverenler (Grup I), çalışanlar (Grup 

II) ve çiftçiler, KOBİ’ler ve STK’lar gibi diğer çıkar grupları (Grup III) olmak üzere üç gru-

bun temsilcilerini içerir; daha demokratik ve katılımcı bir karar süreci sağlamayı amaçlar.

ekonomik ve Sosyal komite’nin işlevleri nelerdir?
Çevre, eğitim ve sağlık gibi alanları içeren ekonomik ve sosyal politika ile ilgili kararlarda 

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi’ne danışılır. Ekonomik ve Sosyal Komite, temsil ettiği 

grupların çıkarları için önemli saydığı alanlarda görüşlerini bildirir. Komite, sivil toplum ka-

tılımını destekleyerek ve Avrupa’daki katılımcı sivil toplum anlayışını AB dışına da yayarak 

daha katılımcı bir Avrupa Birliği’ne ulaşmak amacıyla, örgütlü sivil toplumun çıkarlarını 

AB karar süreçlerine yansıtmaya çalışır. Kendisine danışılan alanlarda Avrupa mevzuatını 

şekillendirme konusunda etkilidir.

komite’nin yapısı
Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Brüksel’de bulunur ve 344 üyesi vardır. Bunlar, 

üye devletler tarafından aday gösterilir ve Bakanlar Konseyi tarafından nitelikli oy ço-

ğunluğuyla, beş yıllık süre için atanır. Seçilenler yeniden seçilebilir. Komite üyeleri, üye 

devletlerin etkisinden bağımsızdır ve temsil ettikleri sivil toplum grubunun çıkarlarını 

takip eder. Her üye devletten gelecek temsilcilerin sayısı, nüfusa göre belirlenir. Komite 

Başkanı ve iki başkan yardımcısı iki buçuk yıllığına her gruptan dönüşümlü olarak seçilir.

2.10.2. Bölgeler komitesi - yerel ve Bölgesel çıkarların Sesi

Bölgeler Komitesi, AB’nin bir danışma kurumudur ve yerel ve bölgesel temsilcilerin, AB 

karar ve politika oluşturma süreçlerine ilişkin taleplerini dile getirmelerine olanak sağlar. 

Kararların, vatandaşlara olabildiğince yakın seviyede alınmasını gerektiren katmanlı yetki 

AB’nin iki önemli danışma kurumu vardır. Bunlar, Avrupa karar süreçlerinde saydam-

lık ve verimliliği artırmayı ve süreçleri daha demokratik hale getirmeyi amaçlar. Avrupa 

Ekonomik ve Sosyal Komitesi, örgütlü sivil toplumun çıkarlarını AB’nin karar organlarına 

ifade eder. Bölgeler Komitesi ise, AB’yi vatandaşlarına yakınlaştırarak, yerel ve bölgesel 

çıkarları temsil eder.

2.10. AB’nin danışma kurumları
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ilkesine riayet etme ve bu ilkeyi daha ileri götürme konusunda önemli rol oynar. Bölgeler 

Komitesi, konferanslar ve seminerler düzenleyerek ve kendi ilgi alanlarında araştırma-

lar ve çalışmalar yaparak, yerel ve bölgesel idarelerin birbirleriyle görüşmesi ve diyalog 

kurması, en iyi uygulamaları, görüşlerini ve deneyimlerini paylaşması için bir araçtır. 

Aynı zamanda, diğer AB kurumları ile düzenli ilişki kurmak için bir forum sağlar. Komite, 

Brüksel’de bulunur.

Bölgeler komitesi’nin rolü nedir?  
Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel temsilcilere, AB karar sürecinde çıkarlarını ve görüş-

lerini dile getirme ve Avrupa seviyesinde tartışılan önemli konulara ilişkin ortak tutumlar 

belirleme imkanı sağlar. Avrupa Komisyonu, ön yasama aşamasında bölgesel ve yerel 

temsilcilere danışmak zorundadır. Bölgeler Komitesi, bu yönetim seviyelerinin tutumları-

nı yansıtmak konusunda önemlidir. Antlaşmalar, yerel ve bölgesel seviyelerde potansiyel 

etkisi olan tekliflere ilişkin olarak Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar 

Konseyi’nin Bölgeler Komitesi’ne danışmasını zorunlu kılabilir. Ekonomik ve toplumsal 

uyum, Trans-Avrupa altyapı ağları, taşımacılık, kültür, çevre, sosyal politika, istihdam, 

sivil savunma, iklim değişikliği, eğitim ve gençlik, mesleki eğitim, kamu sağlığı, enerji ve 

genel yarar hizmetleri bu alanlara dahildir. 
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Bölgeler komitesi nasıl işler?
Bölgeler Komitesi, her biri belirli politika alanından sorumlu olan Komisyonlar biçiminde 

örgütlenmiştir. Bunlar, yukarıda bahsedilen alanlarda teklifleri alır, bir raportör atar ve 

raportör raporuna ilişkin görüşme yapar ve mutabakat sağlar. Rapora dayanarak önerilen 

kararlar, ilave tartışma ve onay için Bölgeler Komitesi’nin genel kuruluna yönlendirilir. 

Daha sonra, Bölgeler Komitesi’nin görüşleri diğer AB kurumlarına gönderilir ve AB res-

mi gazetesinde yayınlanır. Bölgeler Komitesi, Avrupa Parlamentosu tarafından getirilen 

teklif değişikliklerine ilişkin yorum da yapabilir. Komite, yasa tekliflerini katmanlı yetki, 

yakınlık ve ortaklık çerçevesinde inceler. Katmanlı yetki bakımından, kararların vatan-

daşlara mümkün olduğunca yakın seviyede alınıp alınmadığını değerlendirir. Yakınlık 

bakımından, kararların saydam olup olmadığına ve ilgili idarelerin vatandaşlara, kimin 

ne için sorumlu olduğunu bilmelerini sağlayacak kadar yakın olup olmadığına bakır. Or-

taklık bakımından, tüm yönetim seviyelerinin karar sürecinde işbirliği yapıp yapmadığını 

kontrol eder. 

Bölgeler Komitesi, görüşlerini dikkate almamaları durumunda Avrupa Komisyonu, 

Avrupa Parlamentosu ve Bakanlar Konseyi’ni sorgulayabilir. Kabul edilen nihai kanunun, 

orijinal yasa teklifinden çok farklı olması durumunda ikinci görüş de isteyebilir. Bölgeler 

Komitesi, danışma gereken alanlardaki görüşlerinin AB kurumları tarafından uygun 

biçimde ele alınmaması veya katmanlı yetki veya orantılılık ilkelerinin yerel ve bölgesel 

seviyede gözetilmemesi halinde Adalet Divanı’na başvurabilir. Avrupa Komisyonu her 

yıl, Bölgeler Komitesi danışmalarının sonuçlarına ilişkin iki rapor hazırlamak zorundadır. 

Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Bakanlar Konseyi, tekliflerin bölgesel ve 

yerel seviyede etkiye sahip olması halinde, danışmanın zorunlu olmadığı alanlardaki bu 

tekliflere ilişkin görüş vermesini Bölgeler Komitesi’nden isteyebilir.

Bölgeler Komitesi, AB politikalarının oluşturulmasında önemli rol oynar. Üyeleri, yerel 

ve bölgesel seviyelerde önemli deneyime sahiptir ve Komite bu uzmanlığını, politikaların 

yerel seviyedeki sonuçlarını iyileştirmek amacıyla AB politikalarının geliştirilmesinde 

kullanır. Bölgeler Komitesi, Avrupa seviyesine taşınması gereken bazı bölgesel ve yerel 

meseleleri yansıtmak üzere kendi girişimine ilişkin görüşler geliştirebilir ve Avrupa gün-

demine ilişkin konularda kendi perspektifini yansıtmak için ilke kararları alabilir.

Bölgeler komitesi’nin yapısı
Bölgeler Komitesi, bölgesel ve yerel siyasi çıkarları temsil eder. Bölgesel ve yerel meclis-

lere karşı siyasi olarak sorumludur ve bu nedenle Bölgeler Komitesi için siyasi bağlan-

tılar önemlidir. Bölgeler Komitesi’nde, hemen hemen tüm temsilcilerin üye olduğu dört 

siyasi grup vardır: Avrupa Halk Partisi, Avrupa Sosyalist Partisi, Liberal ve Demokratlar 

İttifakı ve Avrupa İttifakı.
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Bölgeler Komitesi, 27 üye devletten 344 asil ve 344 yedek üyeden oluşur. Her ülkeden 

gelecek temsilcilerin sayısı nüfusa göre belirlenir. Temsilciler genellikle yerel yönetimlerin 

seçilmiş üyeleri veya üst düzey yöneticileridir. Bölgeler Komitesi üyeleri, Bakanlar Konseyi 

tarafından üye devletlerin tekliflerine dayanarak beş yıllık süre için atanır. Üye devletlerin 

teklifleri her ülkedeki siyasi, coğrafi ve bölgesel dengeyi yansıtır.

İki buçuk yıllığına seçilen ve Komite’nin resmi temsilcisi olarak hizmet veren, genel 

kurullara başkanlık eden ve Komiteyi yönlendiren bir başkan, Bölgeler Komitesi’ne baş-

kanlık eder. Başkan yardımcısı iki buçuk yıllığına seçilir ve başkana vekalet eder. Bölgeler 

Komitesi Bürosu, Komite’nin politika programını hazırlayan kurumdur. Bir başkan, başkan 

yardımcısı, üye devletlerden 27 başkan yardımcısı, dört siyasi grubun başkanları, ulusal ve 

siyasi dengeleri yansıtmaları için seçilen diğer 27 üye ile beraber toplam 60 kişiden oluşur. 

Bölgeler Komitesi Bürosu, Komite’nin idaresini ve kararlarının uygulanmasını sağlayan 

Genel Sekreter’i seçer.

Görüşler, ilke kararları ve raporların tartışıldığı ve kabul edildiği genel kurullar yılda beş kez 

yapılır. Siyasi gruplar, önemli konulardaki tutumlarını açık ve kesin biçimde ifade etmek 

üzere toplanır. Ortak tutumlara karar vermek için genel kurullardan önce ulusal delegas-

yon toplantıları yapılır. Başkan, başkan yardımcısı ve siyasi grupların başkanları, önemli 

konularda anlaşmaya varmak amacıyla genel kurul öncesi toplanır.

Bölgeler komitesi komisyonları
Bölgeler Komitesi temsilcileri, farklı alanlarda uzmanlaşan altı komisyonda yer alır. 

Komisyonlar, genel kurula sunulan görüşleri ve ilke kararlarını hazırlar. Aynı zamanda, 

sorumlulukları altındaki alanlara ilişkin konferans ve seminerler de düzenler. Komisyonlar 

şunlardır:

• Bölgesel Uyum Politikası Komisyonu

• Ekonomik ve Sosyal Politika Komisyonu 

• Eğitim, Gençlik ve Araştırma Komisyonu 

• Çevre, İklim Değişikliği ve Enerji Komisyonu 

• Vatandaşlık, Yönetişim, Kurumlar ve Dışişleri Komisyonu

• Doğal Kaynaklar Komisyonu
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BÖlGeleR kOmİTeSİ’NİN adaY ÜlkeleRle İlİŞkİleRİ

Bölgeler komitesi, aB aday ülkeleri ile ilişkileri yöneten ortak danışma 
komitelerine veya çalışma gruplarına sahiptir. Bu komiteler, müzakerelerin 
gelişimini izler ve genişlemenin avrupa bölgeleri ve mahalleri üzerindeki 
olası etkisini araştırır. Başvuru sahibi ülkeler ile ilişkiler, resmi olmayan 
irtibatlara dayanır.

BÖlGeleR kOmİTeSİ TÜRkİYe çalıŞma GRUBU

aB ve Türkiye’deki yerel ve bölgesel yönetimlerin Türkiye’nin aB üyeliğine 
yönelik olarak siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda sorunsuz geçişine des-
tek olmalarını sağlamak amacıyla, Türkiye çalışma Grubu 5 aralık 2006 tari-
hinde kurulmuştur. aynı zamanda, avrupa ve Türkiye’deki yerel yönetimler 
arasında işbirliği ve ortaklık sağlamayı ve aB ve Bölgeler komitesi hakkında 
Türkiye’deki yerel yönetimleri bilgilendirmeyi amaçlar.

2.11. Ajanslar - AB’nin Ademi merkezi kurumları

AB ajansları, Avrupa kamu hukuku kapsamında faaliyet gösteren ve kendi yasal statü-

leri olan ademi merkezi kurumlardır ve bazı yeni teknik, bilimsel veya yasal sorunları 

çözmek için kurulmuşlardır. Her ajansın tanımlanmış işlevleri ve bireysel hedefleri var-

dır. Ajanslar, coğrafi yetki devri ihtiyacını ve isteğini yansıtır. AB’nin farklı üye devlet-

lerinde konumlanırlar. Ajansların büyüklükleri, çalıştıkları alanın ihtiyaç ve gereklerine 

bağlı olarak değişir. Çoğu, kendi alanlarında bilimsel uzmanlık sağlar veya çeşitli çıkar 

ya da uzman gruplarını Avrupa seviyesinde katılmaları için teşvik eder. Ajansların çoğu, 

AB bütçesi tarafından finanse edilirken, az sayıda ajans kendisini finanse eder.

Ajanslar nasıl çalışır?
Her ajansa, kendi yasal temsilcisi olarak hareket eden ve ajansın günlük faaliyetlerini, işini 

ve çalışma programını yöneten bir icra direktörü başkanlık eder. Ajanslar, üye devletlerden 

ve Avrupa Komisyonu’ndan temsilcilerden oluşan idari kurula veya yönetim kuruluna sa-

hiptir ve bu temsilciler, ajansın üzerinde çalıştığı genel ilkelerden ve çalışma programından 

sorumludur. İcra direktörleri, bu kurullar veya Bakanlar Konseyi tarafından aday gösterilir. 

Ajanslar, ajansın çalışmasından sorumlu olan ve ilgili alandaki uzmanlardan oluşan bilim-

sel veya teknik komitelere sahiptir.

Bu kitabın son bölümünde, AB ajanslarının listesi ve irtibat bilgileri verilmiştir.
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AB ajanslarına örnek – Avrupa yenilik ve Teknoloji enstitüsü 
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü, AB’deki yenilik boşluğunu çözmeye çalışmak için 

kurulmuş bir AB ajansıdır. Bu Enstitünün hedefi, AB’nin yenilik yoluyla sürdürülebilir bü-

yümeye ve uluslararası rekabet edebilirliğe ulaşması yolunda öncülük etmektir. İnsanlara 

yaşamlarında yardım edecek ve ekonomik refahı artıracak yenilikler yoluyla, bilgi toplumu-

nu desteklemeyi amaçlar. Üniversiteler, işletmeler ve araştırmalar arasında bilgi akışını 

kolaylaştırır ve dolayısıyla yenilik sonuçlarını operasyonelleştirmeye yardım eder. Merkezi 

Budapeşte’de bulunur. Bu ajans, Bilgi ve Yenilik Toplulukları kurarak AB araştırma kurum-

ları, işletmeler ve yenilik konusunda akademik çalışma yapanların kapasitesini artırmayı 

hedefler. Aynı zamanda, gelecekteki yenilik ortaklıkları için bir model olmayı amaçlar.

2.12. AB’nin Temel Hukuki Araçları

• Tüzükler: Bunların tamamı bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır.

• Direktifler: Bunlar, ulaşılacak sonuçlar bakımından üye devletleri bağlar; ulusal   

 yasal çerçeveye aktarılmalıdır ve böylece, uygulama biçimi ve araçları konusunda  

 hareket alanı bırakır.

• Kararlar: Bunlar, muhatapları üzerinde tamamen bağlayıcıdır.

• Tavsiye kararları ve görüşler: Bunlar bağlayıcı değildir, görüş bildiren belgelerdir.

Bu araçlara ek olarak uygulamada, kurumlar arası anlaşmalar, ilke kararları, sonuç bel-

geleri, bildirimler, yeşil kitap ve beyaz kitaplar dahil olmak üzere nevi şahsına münhasır 

belgeler geliştirilmiştir.

yeşil kitap
Yeşil Kitaplar, Avrupa seviyesindeki konulara ilişkin tartışmaları canlandırmak için Avrupa 

Komisyonu tarafından yayınlanan belgelerdir. Bu belgeler, ilgili tarafları danışma sürecine 

ve görüşmeye katılmaya davet eder. Yeşil Kitaplar, daha sonra Beyaz Kitaplarda belirtilebi-

lecek yasama gelişmelerine yol açabilir.

Yeşil Kitaplarda tartışılan konulara şunlar örnek verilebilir: Avrupa’da girişimcilik (2003), 

demografik değişim ve nesiller arasında yeni bir dayanışma (2005) veya sürdürülebilir, 

rekabetçi ve güvenli enerji için Avrupa stratejisi (2006).

Beyaz kitap
Komisyon’un Beyaz Kitapları, belirli bir alanda Topluluk eylemi teklifleri içeren belgeler-

dir. Bazı durumlarda bu belgeler, bir Yeşil Kitap tarafından Avrupa seviyesinde başlatılan 

danışma sürecini izler. Bir Beyaz Kitap, Konsey tarafından uygun kabul edildiğinde, ilgili 

alanda bir AB eylem programına yol açabilir. “İç Pazarın Tamamlanması” (1985), “Büyüme, 

Rekabet Edebilirlik ve İstihdam” (1993) ve “Avrupa Yönetişimi” (2001) hakkındaki Beyaz 

Kitaplar örnek olarak verilebilir. Yakın zamanda, “Genel Yarar Hizmetleri” (2004) ve “Avru-
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pa İletişim Politikası” (2006) hakkındaki Beyaz Kitap da Topluluk politikalarının gelişimini 

şekillendirmiştir.

kararlar
Karar, Avrupa politikalarının uygulanması için Avrupa kurumlarına sunulan bir hukuki 

araçtır. Kararlar, genel veya belirli muhataplara uygulanabilir bağlayıcı tasarruflardır. 

AB’nin ikincil hukukunun bir parçasını oluşturur ve bu nedenle kurucu antlaşmalara göre 

Avrupa kurumları tarafından kabul edilir.

çerçeve kararları
Çerçeve kararları, üye devletlerin kanun ve düzenlemelerini yakınlaştırmak (veya uyumlaş-

tırmak) için kullanılır. Teklifler, Komisyon tarafından veya bir üye devlet tarafından başlatılır 

ve oybirliğiyle kabul edilmelidir. Ulaşılacak sonuçlar bakımından üye devletler üzerinde 

bağlayıcıdır fakat yöntem seçimini ulusal hükümetlere bırakır.

direktifler
Direktif, Avrupa politikalarının uygulanması için Avrupa kurumlarının kullanabileceği 

hukuki araçlardan biridir. Esasen, ulusal kanunları uyumlaştırma işlemlerinde kullanılan 

bir araçtır. Direktif, oldukça esnek bir araçtır; üye devletlerin, belirli bir sonuca ulaşmasını 

zorunlu kılar, fakat bu işin nasıl yapılacağını belirleme konusunda onları özgür bırakır. Di-

rektif, AB’nin ikincil hukukunun bir parçasını oluşturur ve bu nedenle kurucu antlaşmalara 

göre Avrupa kurumları tarafından kabul edilir. Direktif, Avrupa seviyesinde kabul edildiği 

zaman, üye devletler tarafından ulusal hukuka aktarılır.

Tüzükler
Tüzükler genel uygulamaya sahiptir, tamamen bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğru-

dan uygulanır. Tek taraflı ikincil düzenleme unsurlarıdır; diğer bir deyişle, yalnızca AB yöne-

timi tarafından çıkarılır. Tüzük, genel uygulamaya sahiptir ve belirli kişileri değil soyut kişi 

kategorilerini ele alır. Tüzük ile kararı ayıran özellik budur.

uygulama tüzükleri
Avrupa makamları, uygulama tüzükleri olarak adlandırılan uygulama araçları da çıkarabilir. 

Bu tüzük türü, Avrupa Sosyal Fonu ve Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonları ile ilgili olarak 

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 164. ve 174. Maddelerinde tanımlanır. Uy-

gulama tüzüklerinin hukuki tasarruflar olarak geçerliliği “temel tüzüklere” bağlıdır. Uygula-

ma tüzükleri teknik hükümleri ortaya koyarken, temel tüzükler temel kuralları belirler.

daha fazla bilgi için:
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/decisionmaking_process/

index_en.htm
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Yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri, AB’de karar süreçlerini etkilemek istiyorlarsa, bu 

sorunun cevabı onlar için büyük önem taşır. AB ve üye devletleri arasındaki güç ilişkilerinin 

mahiyetini anlamak için, yeni ilkeler getiren ve yeni güç paylaşım mekanizmaları kuran 

Lizbon Antlaşması incelenmelidir.

Daha çok açıklık ve iyi yönetişim getirmek amacıyla, AB ile üye devletler arasındaki mevcut 

güç paylaşım ilkeleri ve mekanizmalarında reformlar yapılmış ve Lizbon Antlaşması belirli 

ilkeleri ve mekanizmaları dönüştürmüştür.

Demokratik yönetişim ilkeleri, başta AB ve üye devletler arasındaki yetki paylaşımı olmak 

üzere, AB bünyesindeki her türlü ilişki için zorunlu hale gelmiştir. Bu ilkeler şunlardır: 

• demokratik eşitlik: Avrupa kurumlarının, tüm vatandaşlara eşit oranda özen   

 göstermesi

• Temsili demokrasi: Avrupa Parlamentosuna daha büyük rol verilmesi ve ulusal  

 parlamentoların daha fazla katılımı

• katılımcı demokrasi: Vatandaşlar ile Avrupa kurumları arasında, Avrupa Vatan- 

 daşları Girişimi gibi yeni etkileşim biçimleri geliştirilmesi

Antlaşma, bu ilkelere uygun olarak AB ve üye devletleri arasındaki ilişkileri tanımlar. Bu 

bölümde, yeni yetki paylaşım mekanizmaları üç başlık altında incelenecektir. İlk ikisi, 

parlamentoların hem ulusal seviyede hem de AB seviyesinde artan rolüne ilişkindir. Yetki 

paylaşımına ilişkin üçüncü başlık ise AB ve üye devletler arasındaki ilişkileri açıklar.

3.1. AB ile üye devletler Arasındaki güç ilişkileri nasıldır?

Yerel Yönetimlerin AB 
Karar Süreçlerine Etkisi



45

3.1.1 ulusal parlamentoların Artan yetkisi

Lizbon Antlaşması, ulusal parlamentolara yalnızca AB politikaları geliştirilmesi konusunda 

değil, aynı zamanda Avrupa kurumlarının faaliyetlerinin yürütülmesi aşamasında da daha 

katılımcı bir rol verir. Yeni antlaşma, ulusal parlamentoların AB içindeki hak ve görevlerini 

çok açık biçimde ortaya koyar. 

Dolayısıyla, ulusal parlamentolar aşağıdaki hak ve/veya görevlere sahiptir:

• Bilgi alma

• Yerelliği izleme 

• Özgürlük, güvenlik ve adalet politikalarını değerlendirme

• Antlaşma revizyonlarına katılma

En büyük değişim, ulusal parlamentoların yerelliği uygulama ve izlemeye ilişkin yeni yetkisin-

de olmuştur. Ulusal parlamentolar, teklifin katmanlı yetki ilkesine uymadığına karar vermeleri 

halinde, AB eylem teklifinin yeniden incelenmesini isteyebilir. Ulusal parlamentolara verilen 

bu yeni yetki ve katmanlı yetki ilkesi, aşağıdaki kısımda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

3.1.2. AB parlamentosu’nun Artan yetkisi

Avrupa Parlamentosu üyeleri, beş yıllık süre için Avrupa vatandaşları tarafından doğ-

rudan seçilir ve üye devletlerin vatandaşlarını temsil eder. Lizbon Antlaşması, Avrupa 

Parlamentosu’nun görev ve haklarına ilişkin yeni düzenlemeler eklemiş ve üç alanda 

Parlamento’nun yetkisini güçlendirmiştir: Kanun yapma, bütçeler ve uluslararası anlaşmalar.

kanun yapma: Antlaşma, AB’nin olağan yasama yetkisini, bazı yeni alanlara doğru ge-

nişletmiştir. Eskiden Parlamento’ya yalnızca danışılan veya Parlamento’nun tamamen dahil 

edilmediği bazı alanlarda, Avrupa Parlamentosu’na Konsey ile aynı derecede kanun yapma 

yetkisi vermiştir. Bu alanlar yasal göç, cezai ve adli işbirliği, polis işbirliği (Europol) ve ticaret 

ve tarım politikasının bazı unsurlarıdır.

Bütçe: Parlamento şu anda çok yıllı mali çerçeveyi onaylama veya reddetme yetkisine sa-

hiptir. Parlamento ve Konsey, artık AB’nin harcamalarını ortak olarak belirleyecektir. Bu yeni 

durum, özellikle bütçe onaylama usulleri bakımından, iki kurum arasındaki güç dengesinde 

değişiklik yaratmıştır.

Uluslararası anlaşmalar: Lizbon Antlaşması, tüm uluslararası anlaşmaların Avrupa Parla-

mentosu tarafından onaylanmasını öngörür.
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3.1.3 AB ile üye devletler Arasındaki ilişkiler

AB’nin yetkileri, çeşitli AB antlaşmaları vasıtasıyla üye hükümetler tarafından belirlenir. 

Üye devletler toplanır, Avrupa siyasi önceliklerini kararlaştırır ve Maastricht, Nice ve Lizbon 

Antlaşmaları gibi antlaşmalar yoluyla bu politikaları uygulamaları için çeşitli AB kurumlarına 

talimat verir. Devam eden reform süreci, önceki antlaşmalarda değişiklikler yapmıştır.

Üye hükümetler, bu düzenleyici antlaşmalar vasıtasıyla AB’ye yetki verir ve AB bu yetki 

sınırları dahilinde hareket edebilir. Ancak, belirli konularda AB’ye verilebilecek üç tür yetki 

vardır: Münhasır yetkiler, paylaşılmış yetkiler ve destekleyici, koordine edici veya tamamla-

yıcı eylemler. 

a.   münhasır Yetkiler:

Antlaşmaların, AB’ye belirli bir alanda eylem yapma görevi vermesi halinde, bu alan, 

AB’nin münhasır yetki alanına girer. Münhasır yetki alanlarında, sorumluluk münhası-

ran AB’ye verilmiştir. AB’nin münhasır yetki alanları şunlardır: 

• Ortak ticaret politikası

• Ortak tarım politikası

• Gümrük birliği

• Balıkçılık politikası

• Taşımacılık politikası

• Rekabet kuralları 

• Avro’ya geçen üye devletlerin para politikası

• Mal, insan, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımını düzenleyen kurallar

b.   Paylaşılmış Yetkiler: 

AB’nin yetkisini kullanmadığı veya kullanmaya son verdiği hallerde, üye devletler payla-

şılmış yetki alanlarında tasarrufta bulunabilir. Bazı paylaşılmış yetki alanları özgürlük, 

güvenlik ve adalettir. Araştırma, teknolojik gelişme, uzay, kalkınma işbirliği ve insani 

yardım gibi yeni alanlar, paylaşılmış yetki alanlarına eklenmiştir.

c.   destekleyici, koordine edici veya tamamlayıcı eylem: 

AB, üye devletlerin eylemlerini belirli alanlarda destekleme, koordine etme veya bu 

eylemlere ilave yapma yetkisine sahiptir. Antlaşmalar, bu alanları ve bu tür destek için 

koşulları belirtir. Alanlardan bazıları spor, idari işbirliği, turizm ve sivil savunmadır.

3.1.4. AB’de vatandaşların yetkisi

Avrupa vatandaşlarının AB’de neler olduğuna dair bilgi edinebilmesi ve siyasi süreçlerde 

yer alabilmesi için kullanabilecekleri birkaç kanal vardır. Bu katılım yollarının en yenisi, Liz-
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bon Antlaşması ile yürürlüğe giren Avrupa Vatandaşları Girişimi’dir. Bu girişim vasıtasıyla, 

üye ülkelerden bir milyon vatandaş, AB’nin sorumluluk alanlarında Komisyon’un bir teklif 

hazırlamasını isteyebilir.

Lizbon Antlaşması’yla yürürlüğe giren değişiklikler, dernekler, dini kurumlar, sivil toplum, 

işçiler ve işverenler ile istişare ve işbirliğini daha önemli hale getirmiştir.

Buna ek olarak, Konsey’in yasama konularıyla ilgili tüm görüşmeleri artık halka açıktır ve 

bu da ulusal parlamentoların ve vatandaşların, hangi ulusal bakan(lar) tarafından hangi 

kararların alındığını görmelerine olanak sağlar. Böylece, Bakanlar Konseyi’nin faaliyetleri 

daha saydam hale gelmiştir.

3.1.5. Temel ilkeler: katmanlı yetki ve orantılılık

AB içerisindeki yetki paylaşımı yapılarını yakından etkileyen iki temel AB ilkesi vardır. 

Bunlar, katmanlı yetki ve orantılılık ilkeleridir.

katmanlı yetki ilkesine göre AB, yerel eylemleri kısıtlamamak için, ulusal, bölgesel veya 

yerel seviyede atılacak adımlardan daha etkin olmayacaksa eyleme geçmez. AB’nin sorum-

luluğuna giren münhasır yetki alanları bu ilkenin dışında kalır. Bu ilke, alınan kararların 

vatandaşların isteklerine olabildiğince yakın olmasını sağlamayı amaçlar. Topluluk sevi-

yesindeki eylemin haklılığının, ulusal, bölgesel ve yerel seviyelerde sağlanan alternatifler 

ışığında sürekli olarak değerlendirilmesini sağlar.

Bu ilke doğrultusunda ulusal parlamentolar, bir eylemin katmanlı yetki ilkesine uymadığını 

fark etmeleri halinde Avrupa kurumlarını ve kendi ulusal hükümetlerini bilgilendirir. Ulusal 

parlamentolar, bir yasama işleminin katmanlı yetki ilkesini ihlal etmesi durumunda Adalet 

Divanı’nda dava açma hakkına sahiptir. 

Orantılılık ilkesi, AB eyleminin sınırlarını belirler. Katmanlı yetki ilkesi ile yakından ilişki-

lidir. Orantılılık ilkesine göre, AB tarafından gerçekleştirilen herhangi bir eylem, antlaşma-

larla belirlenen hak ve görevlerinin ötesine geçemez. Yani, AB’nin kullanabileceği çeşitli 

müdahale biçimleri varsa ve bunların etkileri birbiriyle eşdeğerse, üye devletlere ve bireyle-

re en çok özgürlük tanıyan yaklaşım tercih edilmelidir.

Lizbon Antlaşması, Bölgeler Komitesi’ne katmanlı yetki ve orantılılık ilkelerinin uygulaması 

konusunda yeni haklar vermiştir. Bölgeler Komitesi, bir AB eyleminin bölgesel veya yerel 

seviyede bu ilkeleri ihlal ettiğini fark ederse, durumu Adalet Divanı’na götürebilir.
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AB içinde karar verme ve politika belirleme süreçlerini etkilemenin bazı yolları vardır. Üye 

devletler AB içindeki temel karar vericiler ve paydaşlar olduğundan, bir devlet içindeki 

ulusal karar süreçlerini etkilemek bu yollardan biridir. Yerel yönetimler ve kuruluşları, 

kendi ulusal hükümetlerini yerel çıkarlar doğrultusunda etkileyebilirse, Avrupa seviye-

sinde alınan kararları da benzer biçimde etkileyebilirler. Ulusal devletler, AB’ye katılım 

müzakerelerine başladıkları zaman AB karar alma süreçlerini de etkilemeye başlar. AB 

üyesi olan bir ülke Konsey, Komisyon ve tüm diğer AB kurumlarındaki günlük karar alma 

süreçleri üzerinde etkiye sahip olur.

Önceki bölümde ortaya konulduğu üzere, AB karar alma süreçlerine birçok farklı kurum 

katılır. Yerel ve bölgesel birlikleri de kapsayan çıkar grupları, bu süreçleri izlemeli ve AB’yi 

yerel ihtiyaç ve çıkarlara göre etkilemek amacıyla yeni stratejiler geliştirmeye çalışmalıdır. Bu 

bağlamda, çıkar grupları ve örgütlerinin kararları şekillendirmesine olanak sağlayan farklı 

kanallar mevcuttur. Lobicilik, Bölgeler Komitesi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu 

içerisindeki konulara ilişkin bilincin yükseltilmesi için genel bir yöntemdir. Ancak, Avrupa 

“komitolojisi”ne (bir sonraki bölümde açıklanacak terim) katılmak da önemli bir kanaldır.

Bu kısımda, yerel yönetimlerin, Avrupa karar süreçlerini etkileme kanalları aşağıdaki başlık-

lar altında analiz edilecektir:

• Karar süreçlerini ulusal seviyede etkilemek için kullanılan kanallar

• Türkiye’nin ulusal kararları etkileme deneyimi

• AB kararlarını etkilemek için kullanılan kanallar

• AB’deki yerel yönetim birlikleri ve ajansları

3.2. yerel yönetimlerin AB karar Süreçlerine etkisi

3.2.1. kararları ulusal Seviyede etkileme

Yerel yönetimlerin Avrupa karar süreçlerini etkileyebildiği en iyi kanallardan biri ulusal 

hükümetler ve parlamentolar nezdinde lobicilik yapmak ve bu biçimde kararları yerel çıkarlar 

lehine şekillendirmeye çalışmaktır. Türkiye’de karar verme ve politika belirleme süreçlerini AB 

bakımından etkilemenin birkaç yolu vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri, bakanlık seviyesindeki çalışma gruplarına katılabi-

lir. Bu çalışma grupları çoğunlukla, standardizasyon gibi alanlarda Komisyon adına hukuki 

tasarrufların veya AB tutumlarının kaleme alınmasını amaçlar. Bu komitelerde görev yapan 

ve ulusal belediye kurumlarını temsil eden temsilciler, yerel yönetim alanlarından seçilmelidir. 

Yerel yönetimler, Avrupa meseleleri hakkında ulusal tutumları hazırlayan ve politika belge-

lerini kaleme alan birimlere de katılabilir. Yerel yönetimler, ilgili konulara kendi görüşlerini 



49

ekleyebilir. Aynı zamanda, ulusal parlamentoda ihtisas komisyonları tarafından yürütülen 

çalışmaları da izleyebilir veya bu çalışmalara katılabilirler ve devam eden Türk mevzuatı-

nın Müktesebata uyumlaştırılması sürecine girdi sağlayabilirler.

Türkiye’nin karar süreçlerini etkileme deneyimi

geçmiş deneyimler
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türk siyasi sisteminde önemli reformlar yapıldı. Demok-

ratikleşme yönünde atılan önemli adımlardan biri, örgütlenme özgürlüğünün önündeki 

engellerin kaldırılmasıydı. Bu yenilikten faydalanan bir grup belediye başkanı, 1946 yılında 

Ankara’da Türk Belediyecilik Derneği’ni (TBD) kurdu. TBD, kısa süre içinde ülke genelinde 

bir kurum haline geldi ve Türkiye’deki belediye başkanlarının çoğunluğu kuruma üye oldu.

Kurulduğu yıllarda TBD bir dayanışma kuruluşu olarak faaliyet gösterdi, ancak zamanla 

kaynaklar üzerinde daha fazla yetki talep eden belediyeler ve başkanların sesi haline geldi. 

TBD’nin yıllık genel kurul toplantıları, ulusal siyasetçilerin yerel yönetim sistemlerine ilişkin 

görüşlerini paylaştıkları ve belediye başkanlarının belediye meselelerine ilişkin fikirlerini 

ifade ettiği siyasi bir alana dönüştü. 

TBD, belediye başkanları için seminerler, eğitim programları ve Avrupa ziyaretleri dü-

zenliyordu. Avrupa Konseyi’nin kurulmasının ardından, TBD temsilcileri bu toplantılara 

katılmaya başladı. Bu faaliyetler, Derneğin Türkiye genelinde daha bilinir hale gelme-

sini sağladı. Bu yeni gelişme, 1961 Anayasasının kabulüyle birlikte, belediye başkanla-

rının konumu bakımından kritik bir dönüm noktası oldu. 1930 ve 1963 yılları arasında 

belediye başkanları, meclis üyeleri arasından seçilirken, 1961 Anayasası başkanların 

doğrudan halk tarafından seçilmesi kuralını getirdi.

 

Yeni Anayasa’nın ardından, siyasi yaşam daha canlı hale geldi ve özellikle de Yeni Sol-

cu söylemle, tekçi (monolitik) görünümünü kaybetti. 1970’lerde, yerel siyaset ve yerel 

işler bakımından iki temel yeni gelişme yaşandı: Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) 

kurulması ve bir grup solcu belediye başkanı tarafından ülke genelinde yeni bir beledi-

ye birliği kurulması.

Türk hukukunda dernek ve birlik arasında ayrım vardır. Birlik, kamu fonlarını kullanma 

hakkına sahip olan kamu tüzel kişisidir; dernek ise, yalnızca özel kaynakları kullanabilen 

özel hukuk tüzel kişisidir. 

MBB, özerklik, yerelleşme ve merkez ile yerel yönetim arasında gelir paylaşımının yeni-

den düzenlenmesi gibi taleplerle ortaya çıktı. Kırsal alanlardan büyük kentlere iç göçün 

yarattığı sorunlar, toplu taşıma, çevresel zorluklar (Marmara Denizi’ne özel vurguyla), kent 



50

BÖLÜM 3

merkezlerindeki yaya alanları, tüketici hakları, yoksullar için kentsel yenileme ve büyük 

kentlerin yukarıda bahsedilen sorunlarla başa çıkması için büyükşehir belediyelerinin 

kurulması gibi yeni konuları gündeme getiren bir program ortaya koydu.

Bu yeni söylemler ve hareketler, yerel yönetimlerin çok sayıda sorunla başa çıkması için 

yeni bakanlık kurulmasıyla sonuçlandı. Bakanlık, ortaya konulan sorunları çözümlemek 

amacıyla, MBB ve Dernekler ile istişare ve işbirliği yaparak yerel yönetimler için yeni önce-

likler belirledi.

1980 askeri darbesinden sonra Yerel Yönetim Bakanlığı, derneklerin ve birliklerin ser-

bestçe çalışmalarını ve hedeflerine ulaşmalarını engelleyecek bazı kısıtlamalar getirdi 

ve hatta bu gruplardan bazılarını lağvetti. Buna rağmen, demokrasiye kademeli dönüşle 

birlikte, askeri yönetim döneminde biriken sorunları çözmek için sivil çözümler arandı. 

Bu geçiş süresince hükümet büyükşehirler kurmak, merkezi ve yerel yönetimler arasında 

yeni gelir paylaşım düzeni kurmak ve şehir planlama yetkilerini belediyelere vermek gibi 

büyük değişiklikler yaptı.

Ancak, atılan en olumlu adım 1986 yılında belediye hareketini destekleyen Uluslararası 

Yerel Yönetimler Birliği - Ortadoğu ve Doğu Akdeniz Bölge Teşkilatı’nın (IULA-EMME) 

kurulması oldu. Türkiye’nin 1987 yılında AB üyeliğine resmi olarak başvurması, demokratik-

leşme sürecini hızlandırdı. 1987 yılından sonra, yerel yönetimlerde katılım yoluyla kapasite 

geliştirmenin önemini vurgulayan Avrupa projeleri ortaya çıkmaya başladı. MBB, AB proje-

lerinin uygulanmasında IULA ile birlikte öncü rol oynadı. 

MBB aynı zamanda yerelleşme, öz-yönetişim, gelir paylaşımı ve belediye yapılarının demok-

ratikleştirilmesi için yeni bir gündem belirlemek amacıyla diğer bölgesel birliklerle işbirliği 

yapmaya başladı. 1990’ların başlarından itibaren, insanların ve siyasi partilerin demokratik 

iradesi, AB adayı statüsünü kazanma umudu ve bölgesel belediye birliklerinin gayretleri 

gibi etkenler, İçişleri Bakanlığı üzerinde, yerel yönetim denetimi konusunda daha liberal bir 

yaklaşım benimsenmesi yönünde baskı yarattı. Bu politika değişiminin olumlu sonuçların-

dan biri, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın onaylanması oldu. 

1996 yılında İstanbul’da yapılan İkinci Habitat Konferansı, diğer lobicilik girişimlerine ek 

olarak yerel yönetim reformu yapılması yönünde baskıları artıran önemli bir güç oldu.

Yerel yönetim reformunu savunan bu güçlerin varlığı 1990’lar boyunca Türk siyasi yaşa-

mında güçlü biçimde hissedildi. Öyle ki, neredeyse her hükümet, yerel yönetim yapılarında 

reform yapmaya yönelik kanun tasarıları hazırlıyordu. Ancak bu çabalar 2002 yılına kadar 

pek başarılı olmadı. Türkiye’nin AB adaylığının resmen ilan edilmesinin ardından, Türk 

toplumunun büyük çoğunluğu siyasetten toplumsal yaşam, kamu idaresi, eğitim, üreticiler 
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ve tüketiciler, etnik çeşitlilik ve hatta kültüre kadar her alanda radikal dönüşüm ihtiyacı 

olduğunu kabul etti. Dönüşüme verilen bu esaslı destek sonucunda, yeni hükümet 2002 

yılında göreve geldi.

Yeni hükümetin, 2003 yılında ilan edilen kamu idaresi reformu programı, kamuoyunda hem 

umut hem de gerilim yarattı. Reform sürecinin başlangıcından itibaren belediye başkanla-

rı, MBB ve diğer bölgesel belediye birlikleri sürecin hazırlığına aktif biçimde katıldı; medya, 

TBMM, üniversiteler ve STK’larda geniş kapsamlı tartışmalar yapıldı.

yerel yönetim reformlarından kazanılan deneyim
Bölgesel birlikler, reform dönemi öncesinde ve sırasında çok etkin roller oynadı. TBD de 

süreci önemli ölçüde etkiledi. Yerel yönetim birlikleri için çıkarılan yeni kanunlar, Türkiye 

Belediyeler Birliği (TBB) olarak bilinen yeni bir zorunlu kurum yarattı. Böylece TBD’ye du-

yulan ihtiyaç ortadan kalktı ve dernek yerini TBB’ye bıraktı.

Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, her belediyenin üye olması zorunlu olan ülke düzeyinde tek 

belediye birliği ve tek “il özel idareleri birliği” öngörür. Birlik üyelik bedeli, her belediyeden 

otomatik olarak alınır ve bu üyelik bedelinin miktarı, belediyelerin boyutuna ve bütçesine 

göre birlik meclisi tarafından belirlenir. Dolayısıyla, TBB mali kaynaklar bakımından çok 

güçlü bir kurumdur.

Reformlar yerel yönetime yeni bir yaklaşım getirmiş ve TBB’nin kurulmasıyla belediyelerin 

konumunu ulusal seviyede güçlendirmiş olsa da, belediyelerin ulusal karar süreçlerine 

daha etkin katılmasını sağlayacak olan önemli bir adım gözden kaçırılıyordu. Yerel yönetim 

reformlarının hazırlanması sırasında bazı akademisyenler ve STK’lar, yerel yönetimlerle 

ilgili konuları görüşmek için Başbakan’ın başkanlığında, yerel yönetim temsilcileri ve 

bakanların eşit katılımıyla ortak bir komisyon kurulmasını önermişti. Ne yazık ki, bu teklif 

hiçbir zaman kabul görmedi. 

3.2.2. Türkiye Belediyeler Birliği

Aslında hala genç bir kurum olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), son birkaç yıl içerisinde 

karar süreçlerini etkileme ve lobicilik yapma konusunda çok etkin hale gelmiştir. TBB’nin, 

yetkili kamu kurumları ve TBMM nezdinde lobicilik yapmak ve onları etkilemek için kullan-

dığı bazı farklı yöntemler vardır:

TBB’nin karar süreçlerine doğrudan katılımı: İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimle ilgili 

konularda ana ortak olarak TBB ile işbirliği yapar. Yerel yönetimle ilgili yeni düzenlemelerin 

hazırlanması sırasında İçişleri Bakanlığı, TBB’den görüş ister. Benzer şekilde, TBB’nin 
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Türkiye’deki etkisi artmakta olduğundan diğer bakanlıklar da yerel yönetim konularındaki 

görüşünü almak için TBB’yi davet etmeye başlamıştır. Bu yolla TBB, ulusal seviyede karar 

süreçlerine doğrudan katılabilmektedir.

TBMM’de de benzer usul uygulanır; TBMM İçişleri Komisyonu ve Bütçe Komisyonu, gere-

ken konularda görüşlerini almak üzere TBB’yi davet eder. Yasama işlemleri bakımından, 

TBB’yi bu işlemlerde yer almaya davet etmek olağan uygulama haline gelmiştir. Haliha-

zırda, 14 alanda yeni düzenlemeler TBMM komisyonları tarafından tartışılır ve TBB bu 

işlemlerin tümünde yer alır.

mahkemeler yoluyla müdahale: TBB, iki farklı durumda dava açabilir: İlk olarak, yeni 

kabul edilen düzenlemeler veya kanunlar belediyelerin çıkarlarına aykırı olduğunda ve 

ikinci olarak da mevcut düzenleme ve kanunların uygulamasında belediyelerin talep ve 

çıkarları aleyhinde bir sorun çıktığında. Bu bağlamda, TBB halihazırda güçlü bir hukuk 

bölümü vardır.

yeni düzenlemeler önerme: Belediyeler, yeni düzenlemeler için ihtiyaç ve taleplerini 

TBB’ye iletir. TBB, karar vericiler nezdinde lobicilik yapar ve kamu kurumlarından, belediye-

lerin talepleri doğrultusunda yeni düzenleme ve kanun çalışmalarını başlatmalarını ister.

TBB, internet sitesinde kendi lobicilik faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Bu 

bilgiler TBB’nin, en önemli belediye sorunlarını kapsayan sekiz farklı alanda çalışma komis-

yonları ile profesyonel lobicilik faaliyetleri yürütecek kapasiteye sahip olduğunu gösterir.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, yerel yönetimlerin karar süreçlerine katılmasının zor 

olduğu bazı alanlar hala mevcuttur. Bunlardan biri, AB ile Türkiye arasındaki müzakere 

sürecidir. Ulusal seviyede, yerel yönetimleri doğrudan ilgilendiren konulardaki müzakere-

ler, TBB veya diğer bölgesel birlikler dahil edilmeden, yalnızca İçişleri Bakanlığı tarafından 

yürütülür.

Uluslararası seviyede ise TBB, birtakım Avrupa kurumları ile ilişki içinde bulunur:

avrupa Belediyeler ve Bölgeler konseyi (CemR): TBB, CEMR üyesi ve son genel kurul 

toplantısında bir Türk belediye başkanı, başkan yardımcılığı görevine seçilmiştir. TBB, 

CEMR üyeliği sayesinde büyük olasılıkla daha etkin hale gelecektir.

Bölgeler komitesi: TBB, Bölgeler Komitesi’nde gözlemci statüsüne sahiptir. Yakın gele-

cekte TBB, Bölgeler Komitesi ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha etkin rol oynayacaktır.

avrupa konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler kongresi (ClRae): Türkiye, Avrupa 

Konseyi’nin kurucu üyelerinden biri ve TBB, CLRAE’nin etkin katılımcısıdır.
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Birleşmiş kentler ve Yerel Yönetimler (UClG): Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı da olan TBB Başkanı, kısa süre önce UCLG Başkanı seçilmiştir. 

TBB, Avrupa kurumlarındaki etkin üyeliği sayesinde, Avrupa karar ve politikalarını etkileme 

konusunda deneyim kazanmaya başlamıştır. TBB, AB seviyesinde etkili bir aktör haline 

gelebilmek için Brüksel’de irtibat bürosu açma hazırlıklarına da başlamıştır.

Daha fazla bilgi için TBB internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.tbb.gov.tr/

3.2.3 Avrupa Seviyesinde kararları etkileme

Avrupa seviyesinde alınan kararların yerel yönetimler tarafından etkilenmesi için birkaç 

yol bulunur. Üye devletlerin kullanabileceği daha fazla yol vardır. Ancak, katılımdan sonra 

karar süreci daha karmaşık hale gelir; kararları etkilemek için daha fazla uzmanlık ve daha 

büyük kapasite gerekir. Bu sebeple yerel yönetimler mevcut tüm yöntemleri en iyi biçimde 

kullanmaya hazır olmalı ve kapasitelerini geliştirmelidir.

Yerel yönetimler ve birlikleri, Avrupa kararlarını etkileme amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulu-

nabilir. Bunlar, işlevine göre aşağıdaki gibi gruplanabilir:

- lobicilik işlevleri: Örneğin, Komisyon yetkilileri ile bir araya gelerek veya halka açık 

görüşmelere katılarak karar süreçlerini dışarıdan etkilemeye çalışmak.

- karar verme işlevleri: Örneğin araştırma proje tekliflerini değerlendiren ihtisas komis-

yonlarında yer alarak, karar sürecine doğrudan katılım yoluyla kararları içeriden etkilemeye 

çalışmak.

- Uygulama işlevleri: Programların yönetimine doğrudan katılmak. 

Yerel yönetimler, kararları etkilemek amacıyla doğrudan Avrupa Komisyonu, Avrupa Parla-

mentosu ve Bölgeler Komitesi gibi belirli Avrupa kurumlarını hedefleyebilirler. Aynı zaman-

da, AB’nin “komitoloji” usullerine katılım yoluyla Avrupa kararlarını da etkileyebilirler. Yerel 

yönetimlerin ve birliklerinin temsilcileri, AB karar süreçlerine üç aşamada dahil olabilir: 

• Yasama işlemlerinden önce (Komisyon’un komiteleri)

• İşlemler sırasında (Konsey’deki çalışma grupları, COREPER, Avrupa Parla-  

 mentosu ve Bölgeler Komitesi)

• Uygulama aşaması sırasında (komitoloji)

Yerel yönetimler, bu kanalların yanında, Bölgeler Komitesi’ne de katılabilir ve Komite’deki 

temsilciler vasıtasıyla karar alma süreçlerini etkileyebilir.
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a.   Bölgeler komitesi vasıtasıyla Avrupa karar süreçlerini etkileme
Bölgeler Komitesi, yerel ve bölgesel yönetimleri AB’nin gelişimindeki temel oyuncular 

olarak ilk kez kabul eden Maastricht Antlaşması ile 1994 yılında kuruldu. Antlaşma, yerel 

yönetimlerin politika belirleme ve karar alma süreçlerine katılması, kendilerini etkileyen 

konularda işbirliği yapması veya o konuları etkilemesi için çerçeve sağladı. 

Lizbon Antlaşması ise, AB yasama süreci genelinde Bölgeler Komitesi’nin rolünü daha da 

güçlendirdi. Bu antlaşma, Avrupa Komisyonu tarafından teklifler tartışmaya sunulmadan 

önce bile AB genelindeki yerel ve bölgesel yönetimlere ve birliklerine danışılmasını zorunlu 

kılar. Bölgeler Komitesi, yerel ve bölgesel yönetimlerin AB seviyesindeki sesi olarak, bu ilk 

aşamadan itibaren yoğun biçimde sürece katılır. Bölgeler Komitesi, AB meselelerine ilişkin 

bilgileri paylaşmak için kurulan bölge ve kent ağları ve platformlarına, ulusal birliklere ve 

Avrupa birliklerine danışarak bu süreci yürütür.

Bölgeler Komitesi, Avrupa yerel yönetimlerinin “siyasi meclisi” ve aynı zamanda Avrupa 

kurumlarının karar süreçlerinde yerel yönetim ajansı olarak hareket eder. AB’de politika 

geliştirme ve mevzuat konularında yerel ve bölgesel yönetimlerin sesi olur. 27 üye devletten 

344 üyesi ve ayrıca Avrupa Komisyonu tekliflerine ilişkin görüşlerini hazırlamaktan sorumlu 

altı komisyonu vardır. Bölgesel ve yerel seviyede etkisi olan alanlarda yeni teklifler hazırlan-

dığı zaman Komisyon, Parlamento ve Konsey’in Bölgeler Komitesi’ne danışmasını zorunlu 

kılan antlaşmalar sayesinde Komite’nin nüfuzu artmıştır.

AB Müktesebatı’nın yaklaşık %70’i yerel yönetimler tarafından uygulandığından ve Bölgeler 

Komitesi’nin AB karar süreçlerindeki rolü hem yasama seviyesinde hem de uygulama se-

viyesinde arttığından, bu faaliyetler gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Daha fazla 

bilgi için Bölgeler Komitesi internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.cor.europa.eu/

b.   Avrupa parlamentosu vasıtasıyla Avrupa karar süreçlerini etkileme
Avrupa Parlamentosu’nun karar süreçlerindeki rolü de geçtiğimiz yıllarda arttı. Özellikle 

Lizbon Antlaşması, birçok politika alanında ve aynı zamanda mevzuatın kaleme alınma-

sında Parlamento’ya daha büyük rol verir. Avrupa Parlamentosu’nun çalışmaları önemli 

çünkü birçok politika alanında yeni AB kanunlarına ilişkin kararlar, üye devletleri temsil 

eden Bakanlar Konseyi ve Parlamento tarafından ortaklaşa alınır. Parlamento aynı zaman-

da AB’nin yıllık bütçesini hazırlamada Konsey ile ortak yetkiye sahiptir.

Avrupa Parlamentosu, çalışmalarını ihtisas komisyonları vasıtasıyla düzenler. Bu komis-

yonlar, mevzuat çalışmalarına başlama aşamasında Avrupa Komisyonu’na yardım etmeleri 

için tasarlanmıştır. Komisyonların çalışmaları, yerel ve bölgesel yönetimlerin işleyişine 

doğrudan etkisi olan birçok alanı kapsar. Bu nedenle, yerel yönetimlerin ve birliklerinin, 



55

komisyonlar ile ilgili faaliyetleri yakından takip etmesi ve o seviyede yasama sürecine 

katkıda bulunması çok önemlidir. Bunu yapmanın etkili bir yolu, Avrupa parlamenterleriyle, 

özellikle de kendi ülkelerini temsil eden parlamenterlerle irtibat kurmaktır. 

c.   Avrupa komisyonu vasıtasıyla Avrupa karar süreçlerini etkileme
Avrupa Komisyonu, Avrupa karar süreçlerine katılan temel kurumlardan biridir. Dolayısıyla, 

AB’nin gelecekteki karar ve politikalarını etkilemek isteyen birliklerin Komisyon gündemini 

izlemeleri, Komisyon’un çalışmaları hakkında bilgi edinmeleri ve Komisyon ile iyi bağlan-

tılar kurmaları çok önemlidir. Hazırlık çalışması yapmak ve diğer üye devlet birliklerinin 

temsilcileri ile ittifaklar kurmak, birliklerin alınan kararlar üzerindeki etkisini artırmanın bir 

yoludur.

Bölgesel ve yerel yönetim birlikleri ile Avrupa politikasının oluşturulması konusundaki di-

yalogu güçlendirmek için 2003 yılında Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan yapısal bir 

sistem vardır. Yapısal Diyalog, ön-yasama aşamasında AB kurumları tarafından başlatılan 

mevcut kamusal ve kurumsal danışma yöntemlerinden ayrı ve onlara ek olarak getirilen 

yeni irtibat biçimidir. Bölgeler Komitesi tarafından yönetilen bu Yapısal Diyalog, Avrupa 

Komisyonu açısından hem genel hem de özel konularda yerel ve bölgesel yönetim birlikle-

rine danışmak için bir fırsattır.

Yapısal diyalogun temel amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir: 

• Resmi karar süreçleri başlamadan önce yerel ve bölgesel birliklerin görüşlerinin  

 alınmasını sağlayarak AB mevzuatını geliştirmek

• AB’nin politika rehberlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve AB’yi vatandaşlar  

 için daha saydam ve anlamlı hale getirmek

• Komisyon ile yerel ve bölgesel yönetimler arasındaki politika eşgüdümünü güçlen- 

 dirmek.

d.   AB komitolojisine katılarak Avrupa karar süreçlerini etkileme
“Komitoloji” terimi, Avrupa mevzuatını uygulama ve yürütme aşamasına katılan birden 

fazla sayıda komite anlamına gelir. Bu komiteler, dört kategori altında toplanır: 

• danışma komiteleri: Komisyon’a görüş bildirir, Komisyon bu görüşleri dikkate  

 almaya çaba gösterir.

• Yönetim komiteleri: Komisyon tarafından alınan önlemler komitenin görüşüyle  

 uyuşmuyorsa, Komisyon bu önlemleri Konsey’e havale etmek zorundadır; Kon- 

 sey de temel kanunda belirtilen sürede, nitelikli çoğunlukla farklı karar verebilir.

• düzenleyici komiteler: Komisyon tarafından öngörülen önlemler komitenin  

 görüşüyle uyuşmuyorsa, Komisyon bu önlemleri Konsey’e havale etmek ve   

 Avrupa Parlamentosu’nu bilgilendirmek zorundadır. Konsey, üç ayı geçmeyecek  
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 süre içerisinde muvafakat verebilir veya değişiklik yapabilir. Konsey’in karar   

 almaması durumunda Komisyon, Konsey karşı çıkmadığı sürece uygulama ön- 

 lemleri belirleyebilir. Konsey’in karşı çıkması durumunda ise Komisyon değiştiril-    

 miş bir teklif veya yeni bir teklif sunabilir ya da aynı teklifi yeniden sunabilir.

• denetim yetkisine sahip düzenleyici komiteler: Bunlar, ortak kararla kabul  

 edilen temel bir aracın zorunlu olmayan unsurlarını değiştirmek için tasarla- 

 nan genel kapsamlı önlemlerin kabul edilmesinden önce Konsey’in ve Avru  

 pa Parlamentosu’nun kontrolüne fırsat tanımak zorundadır. Bu kurumlardan  

 birinden kısmen itiraz gelmesi durumunda Komisyon, teklif edilen önlemi   

 kabul edemez ancak değiştirilmiş bir teklif veya yeni bir teklif sunabilir.

Yukarıda anılan komitelere Avrupa Komisyonu başkanlık eder ve üye devletlerin temsilcileri 

de süreçte yer alır. Komiteler, uygulama önlemlerinin kabul edilmesinden önce, Komisyon 

ile ulusal hükümetler arasında diyalog platformu yaratır.

Daha geniş anlamda, “komitoloji” terimi, Avrupa politikaları ve mevzuatının hazırlanması 

ve uyarlanması aşamalarına katkıda bulunan komite ve gruplar dahil olmak üzere, Avrupa 

kurumlarına destek sağlayan komiteleri veya uzman gruplarını kasteder.

politikalar ve mevzuatın kaleme alınması aşamasında komitelerin rolü
Avrupa Komisyonu, politikalar ve mevzuatın kaleme alınmasından sorumlu ana kurumdur. 

Bu aşamada danışma grupları, bilimsel gruplar veya toplumsal diyalog komitelerinden 

oluşan “uzman gruplar” Komisyon’a destek sağlar. Danışma grubu içindeki temel aktör-

ler, yetkili kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum grupları veya meslek uzmanlarıdır. 

Bilimsel gruplar, çeşitli alanlardaki bilim adamları ve araştırmacıları kapsar. Toplumsal 

diyalog grupları ise toplumsal ortakların temsilcilerinden oluşur.

mevzuatın kabul edilmesi aşamasında komitelerin katılımı
Avrupa mevzuatının görüşülmesi ve uyarlanması aşamalarında, üye devletlerin hükümet-

lerinden veya karar yetkisi devredilmiş makamlarından gelen temsilcilerden oluşan bir 

dizi komite Konsey’e destek olur. Üye devletler, bakanlara zaman kazandırmak amacıyla, 

komiteler vasıtasıyla memurlar seviyesinde anlaşmaya varmaya çalışır. 

Bu komite veya gruplara katılma fırsatı - ister yerel yönetim temsilcileri olarak ister söz 

konusu alanda uzmanlar veya profesyoneller olarak olsun - Avrupa kararları ve politika 

belirleme süreçlerini bölgesel ve yerel çıkarlar lehine etkilemek için güçlü bir alandır. Yerel 

yönetimlerin, birliklerin ve bu alanda çalışan profesyonellerin, ilgili konulara kendi ülkele-

rinden uzmanlık ve deneyim katmak üzere kapasitelerini geliştirmeleri önerilir.
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3.3. ulusal ve Avrupa karar Süreçlerini etkileme zorlukları

Yerel yönetimler, Avrupa seviyesinde lobicilik sürecinde aşağıda özetlenen bazı zorluklar ile 

karşılaşır:

1.  Bir teklifin ilk aşamalarında veya hatta bir teklif fikri ilk ortaya atıldığında bilgilerin yayıl-

masını sağlayan bir sistem kurulması. Böyle bir “erken uyarı sistemi”, kararları etkilemek 

için en iyi fırsatı sunar. Bölgeler Komitesi esasen yerel ve bölgesel yönetimler namına 

kurulmuştur ve planlama aşamasında Brüksel’de alınan kararlara ilişkin bilgileri elde 

etmeyi ve izlemeyi amaçlar. Bunun yanında, Brüksel’de ülkeye özgü meselelerde yerel 

yönetimleri temsil eden bir ulusal antene sahip olmak da önemlidir. Karar süreçlerinin 

ilk aşamalarında bilgiye ulaşma zorluğu, Brüksel’de bulunacak irtibat bürolarının yerel 

yönetimler için kilit rol oynadığını gösterir.

2.  Verilen bir kararın etkilerine ilişkin analizler yapmak veya bölgesel ve yerel çıkarlar lehi-

ne somut teklifler hazırlamak suretiyle nüfuz kullanmak için gerekli profesyonel kapasite-

nin bulunmaması. Yerel yönetimler, devam eden politika belirleme sürecini etkilemek için, 

tutum belgelerini sağlayabilecek olan uzmanlara zamanında erişmelidir. Günümüzde, bu 

özelliğe sahip birçok çalışma, Bölgeler Komitesi ve Brüksel’de temsil edilen şemsiye ku-

rumlarda yapılır. Ayrıca, ulusal birliklerin Brüksel’deki temsilcileri, Komisyon tekliflerinin 

muhtemel etkisine ışık tutmak amacıyla işbirliği yapar. 

3.  Ortak tutumları açık ve kesin biçimde belirtme ve ifade etme zorlukları. Yerel yönetim 

temsilcilerinin anlaşmaya varması için tavizler gerekli olabilir. Yine de birleşik bir tutum 

kritik derecede önemlidir ve Bölgeler Komitesi, genellikle buna ulaşma konusunda başarı-

lı biçimde çalışır.
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3.5. yerel ve Bölgesel Seviyede Avrupa şemsiye kurumları

3.5.1 Avrupa Belediyeler ve Bölgeler konseyi (Cemr)

Avrupa Belediyeler Konseyi, 1951 yılında bir grup Avrupalı belediye başkanı tarafından 
Cenevre’de kuruldu. Ardından, çeşitli bölgeleri de kapsayacak biçimde üyeliğini genişle-
terek Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) haline geldi. Halihazırda, 39 ülkede 
bulunan kasaba, belediye ve bölgelerin ulusal birliklerinin 50’den fazlası CEMR üyesi bulu-
nuyor. Avrupa’da yerel ve bölgesel yönetimleri temsil eden en büyük kurumdur.

•  Ulusal seviyede ve avrupa seviyesinde gerçekleşen ilgili girişimler hakkında 
yerel yönetimleri bilgilendirmek ve yine bu seviyelerde hazırlanan tüzük tasarılarını 
etkilemeye yönelik olarak, bahsedilen girişimlerin etkisini analiz etmek için yerel 
yönetimlerle birlikte çalışmak.

•  avrupa mevzuatını uygulama kapasitesi geliştirme konusunda “uzmanlık mer-
kezleri” olarak hareket etmek, danışma rolü oynamak ve yerel yönetimleri destek-
lemek: Orta vadede TBB uzmanları, kendi uzmanlık alanlarında aB konularına 
hakim olmalı (aB uygulamalarını yaygınlaştırma) ve böylece lobicilik faaliyetlerini 
ulusal seviyede olduğu kadar avrupa seviyesinde de destekleyebilmelidir.

•  Ortak tutumlar oluşturmak için lobicilik merkezi kurmak ve ulusal ve avrupalı 
karar vericileri etkilemek için birleşik ağlar oluşturmak.

•  Yerel yönetimleri, aB üyeliği için ulusal düzeyde yapılan hazırlıklarda ve daha 
sonra Türkiye aB’ye üye olduğu zaman, ulusal bağlamda temsil etmek.

•  aB üyeliği için yapılan hazırlıklarda sektörel konularda üyeleri temsil etmek 
(kanunlar ve düzenleyici değişiklikler).

3.4. yerel yönetim Birliklerinin en iyi uygulamalarından 
      Alınan dersler

Yerel yönetim birlikleri, karar süreçlerini yerel yönetimlerin çıkarları doğrultusunda etkile-

me konusunda önemli rol oynar. En iyi uygulama örneklerinin analizi, birliklerin daha etkili 

olmak için belirli rollere odaklanması gerektiğini ortaya koyar: 
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CEMR’nin temel amacı, yerel ve bölgesel özerklik ve demokrasiye dayanan birleşmiş bir 

Avrupa’yı teşvik etmektir. Bunu başarmak için, yerel ve bölgesel katkıları artırır, Avrupa 

hukuku ve politikasını etkiler, yerel ve bölgesel seviyelerde deneyimleri paylaşır ve dünya-

nın diğer bölgelerindeki ortaklar ile işbirliği yapar. CEMR, komiteleri ve çalışma grupları 

vasıtasıyla, AB mevzuatını ilk aşamalarından itibaren yerel yönetimlerin çıkarları ve ilgi-

leri doğrultusunda etkilemeye çalışır. CEMR komiteleri ve çalışma grupları taşımacılık, 

çevre, fırsat eşitliği ve yönetişim gibi farklı alanlarda faaliyet gösterirler. Buna ek olarak 

CEMR, yerel ve bölgesel seviyede deneyimlerin paylaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını 

desteklemek için bu konularda seminerler ve konferanslar düzenler.

Daha fazla bilgi için CEMR internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.ccre.org/

3.5.2 eurocities (Avrupa kentler Birliği)

Eurocities, 30’dan fazla Avrupa ülkesinde 140’tan fazla büyük şehrin yerel yönetimini bir 

araya getiren büyük bir Avrupa şehirleri ağıdır. Bilgi, görüş ve deneyimlerin paylaşıldığı, 

ortak sorunların analiz edildiği ve çok çeşitli forumlar, çalışma grupları, projeler, faaliyet-

ler ve etkinlikler vasıtasıyla yenilikçi çözümlerin geliştirildiği bir platformdur.

Eurocities ağı, Avrupa kurumları ile işbirliği yapar ve Avrupa’daki karar vericilerin fikirle-

rini etkilemeye çalışır. Amacı, AB’nin zorlu stratejik görevlerinin kent yönetimleri tarafın-

dan yerel seviyede uygulanmasını kolaylaştıracak biçimde mevzuatı şekillendirmektir.

Eurocities’in öncelikli politika alanları iklim, kalkınma ve sosyal içermedir. Bu öncelikli 

alanlar bağlamındaki faaliyetler, ekonomik kalkınma ve uyum politikası, kamu hizmet-

lerinin sunumu, iklim değişikliği, enerji ve çevre, taşımacılık ve hareketlilik, istihdam ve 

toplumsal olaylar, kültür, eğitim, bilgi, bilgi toplumu, yönetişim ve uluslararası işbirliği ile 

ilgili çok çeşitli politikaları kapsar. 

Türkiye’den 10 belediye Eurocities’e üyedir: Bursa, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediye-

leri ile Bakırköy, Beyoğlu, Osmangazi, Pendik, Şanlıurfa, Tuzla ve Yalova Belediyeleri.

Daha fazla bilgi için Eurocities internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.eurocities.eu/
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3.5.3. Avrupa konseyi kurumları

Avrupa yerel ve Bölgesel yönetimler kongresi (ClrAe)
Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (CLRAE), bir pan-Avrupa si-

yasi meclisidir. CLRAE’nin 636 üyesi seçimle göreve gelir ve 47 Avrupa devletinden 

200.000’den fazla yönetimi temsil eder. Üyeleri, bölge veya belediye meclis üyeleri, bölge-

sel yönetimlerin başkanları veya belediye başkanları olabilir. CLRAE, Avrupa Konseyi’ne 

üye olan tüm devletleri çalışmalarına dahil eder. Yerel ve bölgesel demokrasiyi destek-

lemeyi, yerel ve bölgesel yönetişimi geliştirmeyi ve özerklik kapasitesini güçlendirmeyi 

amaçlar. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda ortaya konulan ilkelerin uygulanma-

sına özel dikkat gösterir. Bu, yetki devri ve bölgeselleşme süreçlerinin yanında kentler ve 

bölgeler arasındaki sınır ötesi işbirliğini de teşvik eder. 

Türkiye, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyelerinden biridir ve bu itibarla, Türk yerel yönetim-

leri ve birlikleri, başlangıcından beri CLRAE içerisinde çok etkin rol oynar. Halihazırda, 

Türkiye’nin CLRAE meclisinde 12 temsilci koltuğu vardır.

Daha fazla bilgi için CLRAE internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.coe.int/t/congress/

Avrupa yerel ve Bölgesel yönetimler eğitim Ağı (enTo)
ENTO, Avrupa Konseyi’ne üye olan 47 devletin yerel ve bölgesel yönetimlerinin eğitim 

kuruluşları ağıdır. Avrupa Konseyi tarafından kurulmuş ve 1995 yılında bağımsız kuruluş 

halini almıştır. ENTO, kar amacı gütmeyen bir STK’dır ve çeşitli üye kurumlardan üyelik 

aidatı ve sponsorluklarla ve Avrupa Konseyi’nden gelen finansman ile finanse edilir.

ENTO’nun temel görevi, yerel ve bölgesel yönetimlerin personelinin ve seçilmiş temsilci-

lerinin, hızla değişen dünyada sorumluluklarını yerine getirmek için iyi eğitimli ve vasıflı 

olmasını sağlayarak demokratik ve etkin yönetişimi teşvik etmektir. ENTO, bu görevi 

başarmak amacıyla, yerel yönetimlerin ve onlar için çalışan eğitim kurumlarının karşılaş-

tığı en önemli meseleler ile ilgili mesleki tartışmalar başlatır ve bilgi ve deneyim alışveri-

şine önayak olur. ENTO, Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Avrupa Konseyi’nin ve AB’nin 

yardım programlarına katılır ve bu bölgelerdeki eğitim merkezleri ile işbirliği yapar. MBB, 

2002 yılından beri ENTO üyesidir. TBB de ENTO üyesidir.

Daha fazla bilgi için ENTO internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.ento.org/
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3.5.4. Avrupa Bölgeler Asamblesi (Aer)

Avrupa Bölgeler Asamblesi (AER), 16 bölgeler arası kurumla beraber, 33 ülkeden 270’ten 

fazla bölgeyi bir araya getirir ve Avrupa’daki en büyük bağımsız bölgesel yönetimler ağıdır. 

AER’nin asıl görevi, kendi vatandaşlarına yakın demokratik Avrupa’nın inşasında bölgelerin 

rolünü güçlendirmektir. Asamble, bölgeselciliğin desteklenmesine ve bölgelerin Avrupa si-

yasetine katılımının kurumsallaştırılmasına kendini adamıştır. AER, 1994 yılında Avrupa Yerel 

ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin ve 1995 yılında Bölgeler Komitesi’nin kurulmasında kilit 

rol oynamıştır.

AER üyeleri, aşağıdakileri gerçekleştirmek için birlikte çalışır:

• Avrupa’da bölgesel demokrasi kavramını ve bölgelerin siyasi süreçlerdeki rolünü  

 desteklemek

• Bölgesel yönetimin çıkarlarını desteklemek ve bu konuda lobicilik yapmak

• Avrupa seviyesinde, ulusal ve uluslararası seviyede kabul edilmiş karar süreçlerine  

 katkıda bulunmak

• Bölgeleri, kendi yetki alanlarında liderler olarak sorumluluk alma konusunda teş- 

 vik ederek bölgesel yönetimlerde mükemmelliği geliştirmek

• Bölgesel politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını optimize etmek için bölge- 

 lerin işbirliği yapmasını desteklemek

• Avrupa’da çeşitliliği desteklemek

• Bölge vatandaşları arasında Avrupalılık duygusunu güçlendirmek

Türkiye’de yedi il AER üyesidir: Denizli, Edirne, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kocaeli 

ve Samsun.  Daha fazla bilgi için AER internet sitesini ziyaret ediniz: http://www.aer.eu/

3.5.5. Brüksel’deki irtibat Büroları

Brüksel’de bulunacak bir irtibat bürosu, bir kurumun AB seviyesinde karar süreçlerine 

katılmasında ve bu süreçleri etkilemesinde kritik rol oynayabilir. Yerel ve bölgesel yönetim-

ler ve birlikler bakımından irtibat bürosunun esas rolü izleme, lobicilik, ağ kurma ve tanıtım 

başlıkları altında özetlenebilir.

• İzleme: Başta Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu ile ilgili olanlar 

olmak üzere, yeni hazırlanacak olan AB mevzuatına ilişkin gelişmeleri izler. İrtibat 

bürosu, bu bilgiyi kendi kentine veya bölgesine aktarır ve gerekirse teklifi yerel çıkarlar 

doğrultusunda etkilemeye çalışır.
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• lobicilik: İrtibat Bürosu, yerel tutumu AB karar vericilerine açıklama ve yerel 

tutumun ilk aşamalarda anlaşılmasını ve dikkate alınmasını sağlar. Bu faaliyetin 

odağı Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu yetkilileri ile Avrupa Parlamentosu 

üyeleridir.

• ağ kurma: İrtibat Bürosu çalışanları, diğer bölgesel ve yerel temsilciler ve AB 

yetkilileri ile bağ kurar ve ilişkiler geliştirir. İrtibat kişileri ile iyi ilişkiler kurmanın, 

herhangi bir tutum belgesinden çok daha önemli ve etkili olduğu söylenebilir.

• Tanıtım: Bazı irtibat büroları, resepsiyonlar, sanat sergileri, kitap tanıtımları ve 

müzikal etkinlikler gibi faaliyetler organize ederek iletişim kurar ve irtibat sağlar. Bü-

rolar kendi ülkelerinden yetkililer için de eğitim kursları, konferanslar, yuvarlak masa 

tartışmaları, bültenler, AB kurumlarına çalışma ziyaretleri ve faaliyetler düzenleyebilir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İstanbul Kültür A.Ş., 2008 yılında Brük-

sel’deki irtibat bürosunu açmıştır. Halihazırda, TBB de Brüksel’de kendi irtibat bürosunu 

açmaya hazırlanmaktadır.
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Avrupa toprakları dünyanın en zengin alanlarından biri olsa da, bölgeler arasında ekono-
mik ve sosyal eşitsizlikler bulunur. AB içindeki uluslar, farklı ekonomik ve sosyal kalkın-
ma düzeyindedir ve üye devletlerin hem birbirleri arasında hem de kendi içlerinde, refah 
seviyelerinde büyük farklılıklar vardır. Örneğin, Birliğin en zengin ülkesi olan Lüksemburg, 
AB’nin en fakir ve en yeni üyeleri olan Bulgaristan ve Romanya’dan yedi kat daha zengin-
dir. Bu bölgesel eşitsizliklerin çeşitli nedenleri vardır. Coğrafi uzaklığın yol açtığı süregelen 
engeller, son dönemlerdeki sosyal ve ekonomik değişim ve bazı AB devletlerinin geçmişte 
merkezi olarak planlanmış ekonomik sistemlere sahip olması, az gelişmişliğin nedenle-
rinden bazılarıdır. Bu dezavantajlar toplumsal mahrumiyet, düşük kaliteli okullar, yüksek 
işsizlik ve yetersiz altyapı şeklinde gözle görülür sonuçlar doğurur.

AB toprakları içinde eşitsizlikleri azaltarak ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumu güçlen-
dirmek için, AB bölgesel ve uyum politikası oluşturulmuştur. Politika, mali dayanışma 
ve ekonomik entegrasyon aracıdır ve en yoksul bölgelere ve vatandaşlara somut faydalar 
sağlamayı amaçlar. AB bölgesel ve uyum politikasını uygulamak için, az gelişmiş bölgeleri 
modernleştirme ve böylece onların AB’nin geri kalanına yetişmesini sağlama amacıyla 
AB tarafından, gelişmiş alanlardan yoksul alanlara kaynak ve “yöntem bilgisi” aktarılır. Bu 
eylemlerin genel amacı, AB’nin genel uyumlu gelişimini desteklemek ve çeşitli bölgelerin 
gelişmişlik düzeyleri arasındaki eşitsizlikleri ve en az gelişmiş bölgelerin geri kalmışlığını 
azaltmaktır. Diğer bir öncelik de yeni üye olan devletlerdeki yaşam standartlarını mümkün 

olduğunca hızlı biçimde AB ortalamasına getirmektir.

4.1. AB Bölgesel politikası ve uyum politikası

AB Bölgesel ve 
Uyum Politikası

Uyum politikası ile altı çizilen temel ilke şudur: Bölgeler arasındaki gelir 
ve zenginlik farklarının azaltılmasından herkes fayda görecektir.
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Temel hedefler nelerdir?
AB bölgesel ve uyum politikasının üç temel hedefi vardır:

a.  yakınsama hedefi
Bu hedef, ekonomik ve sosyal koşullar bakımından AB ortalamasını yakalamaları için en 
az gelişmiş üye devletlere ve bölgelere yardım etmeyi amaçlar. Temel olarak, büyümeyi 
artırıcı koşulları teşvik ederek gerçek yakınsamayı desteklemeye odaklanır. Bu hedef kap-
samındaki finansman programları, toplamda 17 üye devlet ve 84 bölgeden 154 milyonluk 
nüfusa yarar sağlayacaktır.

Bu hedef kapsamında kullandırılan fonlar, toplam finansmanın %81,5’ini teşkil eder. Avru-
pa Bölgesel Kalkınma Fonu (ERDF), Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu, bu hedef ile ilişkili 
programları finanse eder. Eylemler, fiziksel sermaye ve insan sermayesi, yenilik, bilgi taban-
lı toplum, değişime uyum sağlama yeteneği, çevre ve idari etkinlik gibi alanlara yoğunlaşır.

b. Bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdam hedefi
Bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdam hedefi, yakınsama hedefi bölgeleri dışındaki bölge-
lerde güdülür. Bu hedef kapsamında, 19 üye devletten 168 bölge (314 milyon nüfus) destek 
için uygun şartlara sahiptir.

Temel amaç, yenilik ve bilgi toplumunun desteklenmesi, girişimcilik, çevre koruma ve 
erişebilirliğin geliştirilmesi yoluyla rekabet edebilirliklerini artırmaları ve ekonomik değişimi 
teşvik etmeleri için bölgelere yardım etmektir. İşgücünü yeni ortaya çıkan taleplere uyar-
layarak ve insan kaynaklarına yatırım yaparak daha fazla ve daha iyi iş imkanları yaratmak 
için farklı programlar uygulanır.

Bu hedef kapsamında mevcut olan miktar 49,13 milyar Avro’dur. Bu miktar, toplam finans-
manın %16’sını teşkil eder ve ERDF ve ESF kapsamında tahsis edilir. Bu miktarın yaklaşık 
%21’i, eskiden en az gelişmişler arasında yer alan bölgelere geçiş desteği (“aşamalı uygu-
lama”) sağlamaya tahsis edilirken, geri kalan %79’luk kısım, yakınsama hedefi kapsamında 

yer almayan diğer tüm bölgelere tahsis edilir.

c. Avrupa Bölgesel işbirliği Hedefi
Avrupa Bölgesel İşbirliği hedefi, uygun bölgesel seviyede ortak yerel ve bölgesel program-
lar, ulus ötesi işbirliği ve deneyim paylaşımını başlatarak sınır ötesi işbirliğini güçlendir-
meyi amaçlar. Bu hedef kapsamında desteklenen temel alanlar bilimsel araştırma, bilgi 
tabanlı toplum, çevre, risk önleme ve entegre su yönetimidir.

Bu hedef için mevcut olan finansman, toplam miktarın %2,5’i veya 8,7 milyar Avro’dur ve 
ERDF’den gelir. Mevcut miktarlar şöyle tahsis edilmiştir: Sınır ötesi işbirliği için 6,44 milyar 
Avro, ulus ötesi işbirliği için 1,83 milyar Avro ve bölgeler arası işbirliği için 445 milyon Avro.
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Bölgesel politikayı uygulamaktan kim sorumludur?
AB bölgesel ve uyum politikasını uygulamaktan sorumlu olan ana kurum Avrupa Komis-
yonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü’dür (GM). GM, rekabet edebilirlik ve istihdam 
konularında sürekli gelişmeleri desteklemeyi amaçlayan programlar uygular. Daha az 
müreffeh olan ve yapısal sorunları bulunan bölgelerin, daha hızlı ekonomik kalkınmaya 
ulaşmasına yardım etmek için çalışır. Altyapı projelerinin eş-finansmanı, bilgi toplumunun 
geliştirilmesi, yöntem bilgisi transferinin hızlandırılması, insana yapılan yatırımların destek-

lenmesi ve sınır ötesi işbirliğinin canlandırılması yoluyla bunu başarmaya çalışır.

nuTS sınıflandırması
AB bölgesel ve uyum politikalarının uygulanması sırasında, farklı bölgelerin gelişmişlik 
düzeyleri belirlenmiştir. Mali destek için elverişlilik kısmen, bölgenin gelişmişlik düzeyinin 

AB ortalamasına göre geri kalmış olmasına bağlıdır.

NUTS sınıflandırma sistemi, bu olguları ve rakamları bölgesel seviyede belirlemek için 
tasarlanmıştır. NUTS, “İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması” anlamına gelir ve AB 

ekonomik bölgesini aşağıdaki amaçlar için bölen hiyerarşik bir sistemdir:

• AB bölgesel istatistiklerini toplama, geliştirme ve uyumlaştırma

• Bölgelerin sosyo-ekonomik durumunu etkin biçimde analiz etme

• Bölgesel plan, program ve politikalar için çerçeveyi belirleme

• Bölgesel kalkınma politikalarını etkin biçimde uygulama ve analiz etme

• İstatistiki veri tabanları oluşturma

NUTS sistemi, bölgeleri üç farklı seviyeye ayırır:

• NUTS 1: Büyük sosyo-ekonomik bölgeler

• NUTS 2: Bölgesel politikanın uygulanması için temel bölgeler

• NUTS 3: Özel teşhisler için küçük bölgeler

Avrupa bölgesel ve uyum politikaları, NUTS sınıflandırmasına göre şekillendirilir (söz konu-
su olan üye devlete ve hedefe bağlı olarak NUTS 1, 2 veya 3). AB’deki ekonomik ve sosyal 

uyumu analiz eden Uyum Raporu esasen NUTS 2 seviyesine odaklanır.

Türkiye, 2002 yılında NUTS sınıflandırma sisteminin bir parçası haline geldi ve ülkenin 12 
alanı NUTS 1 bölgesi, 26 alanı NUTS 2 bölgesi ve 81 alanı da NUTS 3 bölgesi olarak sınıf-
landırıldı. 

Türkiye’de NUTS 2 seviyesinde Bölgesel Kalkınma Ajansları kuruldu. Bunlar, yerel yöne-
timlere planlama ve çalışmaları için teknik destek sağlar. Aynı zamanda projeleri destek-
ler, bölgesel planların uygulanmasını sağlar ve özellikle kırsal ve yerel kalkınma hedefleri 
bakımından bölgenin kapasitesini artırmaya katkıda bulunur. 2010 yılında, merkezi yönetim 
tarafından Bölgesel Kalkınma Ajanslarına tahsis edilen toplam bütçe 450 milyon TL oldu. 
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Bu finansman, her bölgedeki nüfus büyüklüğüne ve sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeyi-

ne göre ajanslar arasında dağıtıldı. 

4.2. 2007-2013 mali çerçevesi

AB, 2007-2013 dönemine yönelik bölgesel ve uyum politikası için genel bir strateji 

kabul etti. Bu stratejinin temel mesajı “tüm bölgeler için daha fazla büyüme ve daha 

çok iş”tir. Bu dönem boyunca AB, bölgesel büyümeyi desteklemek ve iş yaratılmasını 

canlandırmak için önemli yatırımlar yapacaktır. Stratejinin temel hedefi, toplam mev-

cut finansmanın %81,5’inin hasredildiği “yakınsama”dır. 

Strateji, 2007-2013 dönemi için AB’nin hedeflerini ve bütçe kaynaklarını belirler. Çerçeveye 

göre, AB faaliyetleri esasen rekabet edebilirlik ve uyum hedefleri, sürdürülebilir kalkınma, 

Avrupa vatandaşlığı ve AB dış politikasına yoğunlaşmalıdır.

Bu mali çerçeve, 2007-2013 dönemi boyunca gayretlerini üç ana önceliğe yoğunlaştıracaktır: 

• Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek. Bu öncelik iki bileşene ayrılır: Büyüme ve 

istihdam için rekabet edebilirlik ve büyüme ve istihdam için uyum. Çeşitli politikaları 

harekete geçirerek iç pazarın desteklenmesi ve doğal kaynakların korunup yönetilmesi 

de bu önceliğe girer.

• Kamu özgürlükleri, adalet ve güvenliğin desteklenmesi ve temel kamu mal ve hizmetle-

rine erişim sağlamasıyla Avrupa vatandaşlığı kavramına anlam kazandırmak.

• Küresel bir ortak olarak Avrupa için kendi içinde tutarlı bir rolü teşvik etmelidir. Bu 

öncelik, Katılım Öncesi Yardım Araçları, Avrupa Kalkınma Fonu’nun dahil edilmesi ve 

acil durum yardımı ve krediler için tahsis edilen cari rezervler dahil tüm dış eylemleri 

kapsar.

2007-2013 mali çerçevesi için sağlanan toplam miktar 1.025 milyar Avro’dur.

2014-2020 dönemi için mali çerçeve hazırlıkları sürmektedir ve Avrupa Parlamentosu bu 

iş için özel bir komite oluşturmuştur. İlgili paydaşlar, bu süreci ilk aşamalarında etkilemek 

için, ulaşılacak olan genel hedeflerin alternatiflerini desteklemek amacıyla Komisyon ve 

Parlamento ile diyalog kuracaktır.  

4.3. Fon Türleri

Mevcut yardımın mahiyetine göre farklı finansman kaynakları vardır ve bu kaynaklar yarar-

lanıcı türüne de bağlıdır. Bunlar üç fon altında toplanır: Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, 

Avrupa Sosyal Fonu ve Uyum Fonu.
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Avrupa Bölgesel kalkınma Fonu (erdF)
ERDF, tüm üye devletlerde faaliyet gösterir ve AB’nin temel bölgesel dengesizliklerini 
düzeltmeyi ve uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir ekonomik faaliyete ve gelişmeye katkıda 
bulunmayı amaçlayan yatırımlara eş finansman sağlar. Finansman, ağırlıklı olarak kişi 
başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılanın daha düşük olduğu bölgelere yoğunlaşır. Yüksek 
rekabet edebilirlik derecesine ve yüksek istihdam seviyelerine ulaşmak, çevreyi korumak ve 

toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek bu fonun amaçları arasındadır. 

ERDF, aşağıdaki önlemleri finanse eder:

• Sürdürülebilir işlerin yaratılması ve korunması için üretken yatırımlar.
• Sürdürülebilir işler yaratmaya katkıda bulunan altyapı yatırımları. Dolayısıyla yatırımlar, 

taşımacılık, telekomünikasyon ve enerji için trans-Avrupa ağlarının geliştirilmesini de 
hedefleyebilir.

• İşletmeler için hizmetler, teknoloji transferi, finansman araçları geliştirme, yatırımlara 
doğrudan yardım sağlayarak KOBİ’lerin gelişiminin desteklenmesi, yerel altyapı sunu-
mu ve mahalle hizmetleri sağlayan sosyal yapılar için yardım. 

• Yakınsama hedefi kapsamında eğitim ve sağlık hizmeti yatırımları.

Etüdler, pilot projeler ve deneyim paylaşımı da ERDF kapsamında finanse edilir.

uyum Fonu
Uyum Fonu’nun temel amacı, AB’de ekonomik ve sosyal uyumu güçlendirmek ve sürdürü-
lebilir kalkınmayı desteklemektir. Fon bu amaçla, GSMH’si AB ortalamasının %90’ından az 
olan üye devletlerdeki taşımacılık ve çevre projelerine eş finansman sağlar. Fon, sürdürü-
lebilir kalkınma ve yenilenebilir enerji gibi diğer önceliklerle beraber, çevrenin korunmasını 

ve trans-Avrupa taşımacılık ağlarını destekler. 

Avrupa Sosyal Fonu (eSF)
ESF’nin amacı, tam istihdam, işyerinde nitelik ve üretkenliğin artırılması, toplumsal dış-
lanmanın azaltılması ve bölgesel istihdam eşitsizliğinin giderilmesini kolaylaştıran ulusal 
politikaları destekleyerek dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmayı güçlendirmektir. Dolayı-
sıyla ESF, Yakınsama ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve İstihdam hedefleri kapsamındaki 

programları finanse eder. 

Finansman, aşağıdaki önceliklere odaklanır: 
• İşçiler ve işletmeler arasında uyum yeteneğini artırmak.
• Yaşam boyu öğrenme düzenleri vasıtasıyla insan kaynaklarına yatırım yapmak.
• İş arayanlar, ekonomik olarak etkin olmayanlar, kadınlar ve göçmenler için istihdam 

olanaklarına erişimi artırmak.
• Ekonomik olarak dezavantajlı gruplar için toplumsal dışlanmayı azaltmak ve ayrımcılık-

la mücadele etmek.
• İstihdam alanındaki reformları yönetmek ve toplumsal dışlanmayla mücadele etmek 

için ortaklıklar yaratmak.
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ESF, yakınsama hedefi kapsamında aşağıdaki öncelikleri de destekler:
• Eğitim ve öğretim sistemlerinde reform yapma ve araştırma ve yenilik yoluyla insan 

potansiyelini artırmak.
• Yönetişimi geliştirmek için kurumsal kapasite ve etkinliği desteklemek.

ESF finansmanı, yeniliğe, bölgeler arası işbirliğine ve göçmenler ile azınlıklar için fırsat ve 
istihdam yaratmaya yoğunlaşır. Bu fon kapsamındaki programlar, bireysel ve blok hibeler, 
krediler, faiz oranı sübvansiyonları, mikro krediler veya mal ve hizmet alımı şeklindeki kamu 

ihale prosedürleri yoluyla desteklenir.  

4.4. katılım öncesi yardım Aracı ve Türkiye’deki uygulaması

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), bir AB mali aracıdır ve aday ve potansiyel aday olan 
ülkelerin, ekonomik kriterleri tam olarak karşılama yolunda ilerlemesine ve AB Mükteseba-
tını kabul edip uygulamasına yardım etmeyi amaçlar. AB, IPA vasıtasıyla, AB mevzuatını 
kendi ulusal mevzuatlarına dahil etme ve bu mevzuatı uygulama kapasitelerini geliştirme 
konusunda ülkeleri destekler. Buna ulaşmak için üç temel yaklaşım vardır: Kurumsal 
yapılanma, AB fonlarının yönetimi için hazırlanma ve yapısal mini fonları yönetme. IPA’nın 
temel amacı, kurumsal yapılanma ve hukuk devleti, insan hakları, azınlık hakları, toplum-
sal cinsiyet eşitliği, ekonomik ve idari reformlar, ekonomik ve sosyal kalkınma, uzlaşma ve 

yeniden yapılandırmayı ve bölgesel ve sınır ötesi işbirliğini desteklemektir.

IPA, Topluluğun uyum politikasına etkin biçimde katılmalarına yönelik kapasitelerini ge-
liştirme ve tam üye olduklarında araçlarından faydalanma konusunda yararlanıcı ülkelere 
yardım eder. Bu bağlamda IPA, fonlar tam kullanılabilir hale geldiğinde bunların daha iyi 
ve daha etkin özümsenmesini sağlamak amacıyla sınırlı yapısal, uyum ve kırsal kalkınma 

finansmanı sunar.

PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARD gibi aday ülkeler için sağlanan önceki prog-
ramlar ve mali araçlar ile Türkiye için sağlanan mali araçlar 2007 yılında yürürlüğe giren 

IPA adlı tek araç ve yasal çerçeve ile değiştirildi. 

ı.   Geçiş ve kurumsal yapılanma yardımı, kapasite geliştirme ve kurumsal yapılan- 
 maya odaklanır.
ıı.   Sınır ötesi işbirliği, yararlanıcı ülkeler arasında, AB Üye Devletleri ile ya da sınır  
 ötesi veya bölgeler arası eylemler çerçevesi dahilinde sınır ötesi işbirliğini destekle- 
 meyi amaçlar.
ııı.  Bölgesel kalkınma, taşımacılık, çevre, bölgesel ve ekonomik kalkınmaya özel dikkat  
 göstererek, AB uyum politikasının uygulanması için yaptıkları hazırlıklarda ülkelere  
 destek verir.
ıV.  İnsan kaynakları, insan sermayesini güçlendirmeye ve dışlanmayla mücadele   
 etmeye odaklanır.
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V.   kırsal kalkınma, AB tarım politikası ve ilgili politikaların uygulanması için yaptıkları  

 hazırlıklarda ülkeleri destekler.

İki yararlanıcı ülke kategorisi mevcuttur: Katılım sürecindeki aday ülkeler ve istikrarı sağla-
ma ve ortaklık sürecindeki potansiyel adaylar. Türkiye, AB ile tam üyelik müzakereleri yapan 
aday ülke olarak ilk gruba girer. Bileşen I ve II, tüm yararlanıcı ülkelere açıktır; bileşen III, IV 
ve V yalnızca aday ülkelere (Hırvatistan, İzlanda, Karadağ, Türkiye ve Makedonya Cumhuri-

yeti) açıktır.

4.4.1. ıpA planlama ve programlaması

Planlama ve programlama aşamasında amaç, yararlanıcı ülkeyi, uyum politikası araçla-
rı ve yapısal fonların gelecekteki kullanımı için hazırlamaktır. Bu bağlamda IPA, Ulusal 
Stratejik Referans Çerçevesi ve Operasyonel Programlara sahip olan stratejik yaklaşım 
ve “yaparak öğrenme” yönetim biçimini kullanır. IPA vasıtasıyla finanse edilen tüm ey-
lemler, Avrupa Ortaklıkları ve Katılım Ortaklıklarında ortaya konulan önceliklerle ve her 

ülke için hazırlanan genişleme stratejisi ve ilerleme raporları ile uyumludur.

IPA kapsamında Türkiye için programlama yardımı önceliklerini ortaya koyan temel politika 
belgeleri şunlardır: Katılım Ortaklığı, aday ve potansiyel aday ülkeler için Komisyon’un 
genel genişleme politikasını ortaya koyan yıllık Genişleme Stratejisi Belgesi ve tam üyelik 
yönünde kaydedilen ilerlemeye ilişkin yıllık İlerleme Raporları. Ayrıca, Müzakere Çerçevesi, 
Sivil Toplum Diyalogu Bildirimi, Topluluk Stratejik Kılavuz İlkeleri 2007-13 ve Türkiye’nin, 
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) ve Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS) gibi 

politika belgeleri yardım önceliklerinin belirlenmesinde dikkate alınır.

AB, IPA’nın yararlanıcı ülkeleri için bir dizi temel belgeyi kabul eder: Çok Yıllı Göstergesel 
Planlama Belgeleri (her ülke için bir adet ve tüm çok-yararlanıcılı programlar için bir adet) 
ve Çok Yıllı Göstergesel Mali Çerçeve. Bu belgeler, her ülke için amaçlanan ana müdahale 

alanlarını kapsayan bir referans çerçevesi oluşturur.

a. Çok Yıllı Göstergesel Mali Çerçeve (MIFF): Bu, Komisyon’un ülkeye veya bileşene göre 
finansman sağlama niyetlerine ilişkin yönlendirici bilgi sağlayan ortak bir çerçevedir. Bu 
belgeler, üç yıllık dönem için hazırlanır ancak yıllık olarak incelenebilir.

Bu belgeler, IPA için, siyasi çerçeve ile bütçe süreci arasında bağ oluşturur. En son MIFF, 

2009-2012 dönemi için yayınlanmıştır.

b. Çok Yıllı Göstergesel Planlama Belgeleri (MIPD):  Bu belgeler, MIFF dahilinde yapılan 
tahsislere ve siyasi çerçevede belirlenen önceliklere dayanarak her ülke için Komisyon 
tarafından hazırlanır. MIPD’ler de üç yıllık dönem için hazırlanır ve en sonuncusu 2009-
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2011 dönemini kapsar. Bu belgeler, IPA yararlanıcısı ülke ile işbirliğinin özel hedeflerini 
ortaya koyar ve finansmanın bileşene göre gösterge niteliğinde dağıtımı ile her bileşen için 
yardımın temel alanlarını açıklar. Aynı zamanda uygulanacak olan programları da tanımlar. 
MIPD’ler de tıpkı MIFF gibi her yıl incelenebilir.

Ayrıca aday ülkelerin, IPA Bileşenleri III ve IV kapsamında aşağıdaki belgeleri sunması 
gerekir: 

c. Stratejik Uyum Çerçeveleri (SCF): Bu belgeler her ülke tarafından hazırlanır ve IPA’nın 
bölgesel kalkınma ve insan kaynaklarını geliştirme bileşenleri kapsamındaki operasyonel 

programları için “referans çerçevesi” sağlar. 

Stratejik Uyum Çerçevelerinin üç ana hedefi vardır: 

• Kalkınma üzerinde beklenen etkiyi azami düzeye çıkarmak amacıyla, çeşitli operasyo-
nel programlar vasıtasıyla Topluluk yardım programları arasında birbirini tamamlayıcı 
bir tutarlılık sağlamak.

• Temel Topluluk müdahale alanları, Çok Yıllı Göstergesel Planlama Belgelerinde ortaya 
konulan öncelikler ve yararlanıcı ülkelerin ilgili ulusal kalkınma belgelerinde ifade 
edilen öncelikler ile tutarlılık sağlamak.

• Hem sektörel hem de coğrafi yardımın sınırlı sayıdaki ana stratejik öncelikler çevresin-
de yoğunlaşmasını sağlamak. 

mıPd’ler aşağıdakileri ortaya koyar:  

(a) Stratejik öncelikler ve hedefler, katılım öncesi yardımın hedefleri ve 
yardım öncesindeki ve sırasındaki durumun özeti

(b) Planlama dönemi için ıPa stratejik tercihleri

(c) ana müdahale alanları, temel öncelikler, uygulanan programlar, 
beklenen sonuçlar, yardımın türü ve her bileşen için fonların gösterge 
niteliğinde dağıtımı  

mıPd’nin içeriği ve unsurlarına ilişkin daha fazla bilgi için aşağıdaki 
adresi ziyaret ediniz: 
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/
planning-ipa_en.htm
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SCF, tüm programlama dönemini (2007-2013) kapsar ve yıllık olarak revize edilmesi gerekli 
değildir. Bu zaman çerçevesi, Bileşen III ve IV kapsamındaki ilk Operasyonel Programlar 
için üç yıllık dönemden daha geniş olduğundan, SCF’de bulunan öncelikler, ilk Operasyo-

nel Programlarda kapsananlardan daha geniş bir kapsama sahip olmalıdır.

Türkiye’de SCF, IPA’nın Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynakları Geliştirme bileşenleri için 
sektörel koordinatör olan Devlet Planlama Teşkilatı’nın denetimi altında hazırlanmıştır. 
Hazırlık süreci, mevcut çalışma yapıları ve temel paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde uy-
gulanır. Bunlar, ana politika belgelerinde belirtilen AB ve Türkiye önceliklerini dikkate alır. 
SCF’nin hazırlanması sırasında birkaç ulusal plan ve program dikkate alınmıştır. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı, Türkiye’nin, 2007-2013 döneminde temel ekonomik ve sosyal 
zorluklarını çözme konusundaki yaklaşımını ortaya koyan temel politika belgesi olarak, 
planlamanın temelini oluşturdu. Bu çerçevenin uygulanması, ülkenin sosyal ve ekonomik 
kalkınmasına katkıda bulunacak ve Türkiye’yi, katılım üzerine yapısal fonları etkin biçimde 

kullanması için hazırlayacaktır.

d. çok yıllı operasyonel programlar
Çok yıllı operasyonel programlar bileşene, temaya ve ülkeye göre kurulur. Bunlar, yapısal 
fonlar rejimi kapsamındaki operasyonel programların habercileridir ve aday ülkeleri yapısal 
fon rejiminin daha verimli uygulaması konusunda hazırlar. Operasyonel programlar, diğer 
şeyler arasında, izlenen hedefleri, müdahale alanlarını, beklenen sonuçları, yönetim usulle-

rini ve planlanan toplam finansman miktarını belirtmelidir.

IPA, Türkiye’de aşağıda belirtilen üç çok yıllı operasyonel program kapsamında uygulan-

mıştır: 

• Çevre Operasyonel Programı

• Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

• Ulaştırma Operasyonel Programı

Bu programların içeriği ve detayları, aşağıdaki kısımda açıklanmaktadır.

4.4.2. ıpA’nın yönetilmesi, uygulanması ve izlenmesi

IPA fonlarının yönetimi, Topluluğun mali çıkarlarını koruyan kurallara kati biçimde uyar. 
Avrupa Komisyonu, IPA’nın uygulanması, yönetilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve 
raporlanmasından sorumlu olan ana kurumdur.

Komiteler, farklı bileşenler kapsamında sağlanan yardıma dahil olanların uygun biçimde 
koordine edilmesi ve anlaşılmasını sağlamak için Komisyon’a destek verir. Bölgesel kalkın-
ma, insan kaynakları geliştirme ve kırsal kalkınma gibi bileşenlerin uygulanması için, her 
yapısal fon çerçevesi kapsamında komiteler kurulur. 
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Komisyon ve yararlanıcı ülkeyi içeren ortak komiteler, mali yardım alan programların uygu-
lanmasını izler.

Sunulan mali yardıma ilişkin değerlendirmeler, Genişleme GM tarafından yapılır. Geniş-
leme GM komitesi, bulgu, sonuç ve önerilerinin gelişmiş proje tasarımı, uygulaması ve 
kaynak tahsisine dönüştürülmesini sağlar.

Komisyon ve Adalet Divanı, tüm yüklenici ve altyükleniciler üzerinde denetim yapma yetki-
sine sahiptir.

Uygulama aşamasında, IPA kapsamında yardım, aşağıdaki biçimlerde olabilir: 

• Yatırım, satın alma, sözleşmeler veya sübvansiyonlar

• Üye devletlerden gönderilen uzmanları içeren idari işbirliği (örneğin; eşleştirme)

• AB tarafından yararlanıcı ülke lehine gerçekleştirilen eylemler

• Uygulama sürecini ve program yönetimini destekleme önlemleri

• Bütçe desteği (istisnai olarak verilir ve denetime tabidir)

Tüm vatandaşlar ve uluslararası kuruluşlar, ihalelere katılabilirler ve hibe sözleşmesi yapa-
bilirler. Vatandaşlar, aşağıdaki ülkelerin uyruğu veya aşağıdaki ülkelerde kurulmuş tüzel 
kişiler olmalıdır:

• AB’nin veya Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üye devletleri

• IPA veya Avrupa Komşuluk ve Ortaklık Aracı’nın (ENPI) yararlanıcısı olan ülkeler

Ayrıca, yukarıda anılanlar dışındaki ülkeler Topluluğun dış yardımına karşılıklı erişime 
sahip olduklarında, bu ülkelerin gerçek ve tüzel kişileri de katılabilirler. Karşılıklı erişim, 
bir ülkenin veya bölgesel ülkeler grubunun bağışçı statüsüne dayanır ve IPA Komitesine 
danışıldıktan sonra kabul edilen Komisyon kararına tabidir.

Bu sözleşmeleri uygulamak için gerekli olan tüm gereç ve malzemeler, menşe kurallarına 
(diğer bir deyişle, AB veya uygun şartlara sahip diğer ülke menşeli olmalıdır) uymalıdır. Uz-
manlar milliyet şartına tabi değildir. Ancak, istisnai durumlarda, Komisyon bu kurallardan 
sapabilir. Ayrıca, operasyonlar AB ve bir bölgesel kurum, bir Üye Devlet veya bir üçüncü 
ülke (karşılıklı olmak şartıyla) tarafından eş-finanse edilebilir ya da AB tarafından finanse 
edilebilir ve bir uluslararası kurum vasıtasıyla uygulanabilir. Bu durumda, eş-finansman 
için uygun şartlara sahip gerçek veya tüzel kişiler de IPA finansmanına hak kazanır.

Türkiye’de kurumsal düzen ve eşgüdüm 
Türkiye’de IPA faaliyetlerinin eşgüdümü, yönetimi ve uygulanmasından sorumlu kişiler 
veya makamlar şunlardır: 
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ıpA koordinatörü (nıpAC): 
Türkiye’nin kamu yönetiminde yapılan ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nin görev ve 

yetkilerini Avrupa Birliği Bakanlığı’na devreden son düzenlemelerden önce, Avrupa Birliği 

Genel Sekreterliği (ABGS) Türkiye’de IPA fonlarının programlamasını koordine eden ana 

kurumuydu. Bu görev şu anda Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor. Avrupa Birli-

ği Bakanlığı ayrıca, Ulusal Yardım Koordinatörü (NAC) Sekreterliği görevini de yürütüyor.

Koordine Makamı (CA): Yine son dönemde yapılan değişikliklerden önce Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) tarafından yürütülen bu görev, şu anda Kalkınma Bakanlığı’na devredildi. 

Buna göre, Kalkınma Bakanlığı Türkiye’de altyapı yatırımlarının planlanması ve seçilmesi 

konusunda ve IPA’nın eşgüdümü ve planlamasında kilit rol oynuyor. 

yönetim makamları (mA):
Bölgesel Kalkınma Bileşeni: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı; Çevre ve Şehir-

cilik Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yönetim 

makamı olacaktır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yönetim 

makamı olacaktır. 

Kırsal Kalkınma Bileşeni: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Tarımsal ve Kırsal Kalkın-

mayı Destekleme Kurumu yönetim makamı olacaktır.

uygulayıcı kurumlar
Geçiş Yardımı, Kurumsal Yapılanma, Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği Bileşenleri: Merkezi 

Finans ve İhale Birimi (MFİB), Türkiye’de katılım öncesi programların yerel yönetimi ile ilgili 

tüm sözleşmelerin yapılmasından ve ödemelerden sorumludur. 

Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınma Bileşenleri:

• Çevre: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

• Ulaştırma: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

• Bölgesel Rekabet Edebilirlik: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

• İnsan Kaynaklarını Geliştirme: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

• Kırsal Kalkınma: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

4.4.3. Türkiye’de ıpA’nın uygulanması

Türkiye aday ülke olarak, AB’den katılım öncesi mali yardım almak için uygun şartlara 

sahiptir. Bu yardım çerçevesinde Devlet Planlama Teşkilatı, katılım öncesi yardımın belirli 

bir miktarını bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunan programlara yönlendiren 

bir Ön Kalkınma Planı hazırladı.
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AB, piyasa ekonomisinin performansını artırmak ve AB mevzuatının kabul edilmesi, 

uygulanması ve yürütülmesini desteklemek için her yıl binlerce projeyi finanse eder. Mali 

destek, AB ve Türkiye arasındaki sivil toplum diyalogunun güçlendirilmesine ve Türkiye’nin 

Yapısal Fonların yönetimine hazırlanmasına da hizmet eder.

Türkiye, 2007 yılından beri, dış yardım ve iç politikalar arasında köprü sağlayan Katılım 

Öncesi Yardım Aracı kapsamında AB mali yardımı alır. Türkiye’nin IPA kapsamında aldığı 

yıllık yardım, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. IPA aynı zamanda Türkiye’yi çok yıllı planla-

ma için hazırlar ve AB fonlarının sağlıklı mali yönetimi konusunda ülkenin hazırlanmasına 

yardım eder. 

IPA kapsamında Türkiye için programlama yardımı önceliklerini ortaya koyan temel politika 
belgeleri şunlardır: Katılım Ortaklığı, aday ve potansiyel aday ülkeler için Komisyon’un ge-
nel genişleme politikasını sunan yıllık Genişleme Stratejisi Belgesi ve tam üyelik yönünde 
kaydedilen ilerlemeye ilişkin yıllık İlerleme Raporları.

Türkiye’de IPA yardımı, önceki mali araçlar, yani MEDA Programı (1996-2001) ve Türkiye 
katılım öncesi yardım aracı (2002-2006) kapsamında zaten sağlanmakta olan yardımlara 
dayanır. Halihazırda IPA, aday ülkelere sunulan beş bileşene göre ademi merkeziyetçi 
yönetim kapsamında uygulanır ve Türkiye’nin Çok Yıllı Göstergesel Planlama Belgesinde 
(MIPD) belirlenen stratejiye uyumlu olarak uygulanır.

A. Bileşen ı - geçiş yardımı ve kurumsal yapılanma

IPA Bileşen I, Geçiş Yardımı ve Kurumsal Yapılanma şunları amaçlar: Demokratik kurum-
ları ve hukuk devletini güçlendirmek, temel insan haklarını korumak, sürdürülebilir kamu 
yönetimi işleyişini sağlamak, piyasa ekonomisini güçlendirmek, sivil toplumun geliştiril-
mesine katkıda bulunmak ve yönetim yapıları ile sivil toplum kurumları arasında diyalogu 
desteklemek. Bu bileşen, bu amaca paralel olarak ülkeleri üç ana konu altında destekler:

1) Kurumsal yapılanma eylemleri ve Topluluk Müktesebatı ile ilgili önlemler vasıtasıyla aB 
hukukunun kabul edilmesi ve uygulanması: İdari ve adli kapasitenin geliştirilmesi, Geçiş 
Yardımı ve Kurumsal Yapılanma (TAIB) bileşeninin ana odağı olan geçiş döneminde kilit rol 
oynar. TAIB, katılım kriterlerini, diğer bir deyişle, AB üyeliği için ekonomik ve yasal kriterleri 
yerine getirme konusunda da ülkeleri destekler.

Yıl Avro

2007 497,2 milyon

2008 538,7 milyon

2009 566,4 milyon

2010 487,2 milyon

Toplam 2.099,5 milyon
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2) Topluluk programlarına ve ajanslarına katılım: Aday ülke için önemli bir alan ve Mükte-

sebatın önemli bir yönüdür. Yararlanıcı ülkeler, katılım ile ilgili olarak Topluluk programları-

na ve AB ajanslarının çalışmalarına katılmaktan fayda görmelerini sağlayacak idari yapılar 

kurmalıdır. Türk kurumlarının kapasite geliştirme faaliyetleri, bu bileşen kapsamında 

finanse edilebilir. Üyeliğin ardından, bu tür kurumlar Müktesebatın uygulanmasından ve 

yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Bu bileşen kapsamındaki kapasite geliştirme faaliyet-

lerinin bazıları teknik yardım, danışmanlık, personel eğitimi, ekipman satın alma, altyapı, 

eşleştirme ve Topluluk programlarının eş-finansmanıdır.

3) Sivil toplum diyalogunu finanse etme: Bileşen I’in bu kısmı kapsamındaki faaliyetler, 

Türkiye ve AB’deki sivil toplum grupları arasındaki ilişkileri ve irtibatları güçlendirmeyi 

amaçlar. Ancak, sivil toplum içindeki diyalog, hem Türk hem de AB taraflarının daha iyi 

bilgi sahibi olmasını ve birbirlerini anlamasını sağlayacaktır. 

Bileşen I kapsamındaki AB fonları, genel olarak aşağıdaki gibi tahsis edilir: 

• Kopenhag siyasi kriterlerinin karşılanması: %20-30

• Müktesebatın aktarımı ve uygulanması: %35-55

• AB-Türkiye Sivil Toplum Diyalogunun desteklenmesi: %20-30

B. Bileşen ıı – Bölgesel ve Sınır ötesi işbirliği

Bileşen II, Sınır Ötesi İşbirliği (CBC), yerel ve bölgesel girişimler vasıtasıyla sınır ötesi ve 

ulus ötesi işbirliğini teşvik etmek amacıyla iyi komşuluk ilişkilerini desteklemeyi amaçlar. 

Bu bileşen, özellikle sınır alanlarında sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmayı destek-

lemeye ve verimli ve güvenli sınırlar sağlamaya odaklanır. Doğal ve kültürel miras, toplum 

sağlığı ve organize suçları önleme ve organize suçlarla mücadele gibi konuları kapsar. 

Bu bileşen kapsamında, sınır bölgelerinden yerel aktörleri içeren küçük ölçekli eylemler 

desteklenir. Aynı zamanda, kültür ve turizm alanına çalışan küçük orta ölçekli işletmeler ile 

yerel ve bölgesel seviyede ticaret ve eğitim ile ilgili sınır ötesi işbirliği de teşvik edilir.

Bu bileşen kapsamında işbirliği, 

• İki veya daha fazla aday ülke ve/veya potansiyel aday ülkeler arasında,

• Bir veya daha fazla AB üye devleti ve bir veya daha fazla aday ve/veya potansiyel 

aday arasında yapılabilir.

Ortak girişimler de bu bileşen kapsamında finanse edilebilir. Bu girişimler, çevre koruma, 

iletişim ve hizmet ağlarını geliştirme, sınır aşan sular, enerji sistemleri ve atık yönetimi, 

sınır güvenliği, toplum sağlığı ve organize suçlar, yasadışı göç ve kaçakçılıkla mücadele 

gibi özel alanlara odaklanmalıdır. Bu bileşen kapsamında finanse edilen projeler ortak 

projeler olmalıdır ki bu, söz konusu sınırın her iki tarafının yararlanıcı alanlar içinde olması 

gerektiği anlamına gelir.
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Bulgaristan-Türkiye ıpA Sınır ötesi işbirliği programı 2007-2013

Bulgaristan ve Türkiye, Avrupa Komisyonu tarafından 2007-2013 dönemi için onaylanmış 
olan Bulgaristan-Türkiye IPA sınır ötesi programı için bu bileşen kapsamında yardım alır. 
Bu program Burgaz, Yambol ve Haskova olmak üzere üç Bulgar bölgesini ve Edirne ve 

Kırklareli olmak üzere iki Türk bölgesini destekler.

Programın toplam değeri yaklaşık 11,8 milyon Avro’dur. Bunun 10 milyon Avro’su AB’den 

gelir ve 1,8 milyon Avro’su iki katılımcı ülkeden ulusal finansman ile sağlanır.

Bu programın genel stratejik amacı, Avrupa işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulun-
mak ve dengeli sürdürülebilir kalkınma sağlamaktır. Programın, bu genel amaca paralel 

üç özel hedefi vardır:

• İşbirliği alanında sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemek ve nisbi avantaj-
lardan faydalanmak

• Genel toplumsal kalkınmayı geliştirmek ve insanlar ve toplumlar arasında toplumsal 
uyumu desteklemek

• Paylaşılmış doğal kaynakları verimli kullanarak ve doğal, kültürel ve tarihi miras 
alanlarını koruyarak yaşam kalitesini artırmak

Program, bu özel hedeflere ulaşmak için, iki tematik öncelik ve bir teknik önceliği ele 
alacaktır.

Öncelik 1 - Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma: Müdahale alanları, insan kay-
nakları geliştirme, iş geliştirme ve girişimciliğin güçlendirilmesi ve küçük ölçekli altyapıla-

Bileşen II kapsamında finansman için başvuruda bulunabilecek 
kurumlar:

• Yerel yönetim kurumları (bölgeler, belediyeler, beldeler)
• Bölgesel ve ulusal ajanslar (merkezi, bölgesel veya belediye sevi-

yesinde sorumlu olan), yerel/bölgesel orman müdürlükleri, toplum 
sağlığı kurumları, vs.

• Sivil toplum kuruluşları veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar, birlik-
ler ve vakıflar (STk’lar), kalkınma ajansları, BT ile uğraşan ajanslar, 
eğitim ve öğretim kurumları, üretim işletmeleri

• Ticaret odaları
• kamu kurumları
• kamu işletmeleri
• küçük ve orta ölçekli işletmeler
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rın iyileştirilmesini içerir. Bu öncelik, toplam finansmanın yaklaşık %40’ına tekabül eder.

Öncelik 2 - Yaşam kalitesinin artırılması: Bu öncelik, doğanın ve çevre varlıklarının 
korunması, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve acil durumlarda yardım sağlanmasına 
odaklanır. Bu alanlar dikkate alındığında, doğal kaynaklar, kültürel ve tarihi mirasın sürdü-
rülebilir kullanımı ve küçük ölçekli altyapı geliştirilmesini destekleyen kapasite geliştirme 

faaliyetleri desteklenir. Bu öncelik, toplam finansmanın yaklaşık %50’sine tekabül eder.

Öncelik 3 - Teknik yardım: Programı daha etkin biçimde uygulamak amacıyla, yönetim, 
izleme, değerlendirme ve denetim dahil teknik yardım faaliyetleri yürütülür. Bu öncelik, 

toplam finansmanın yaklaşık %10’una tekabül eder.

Bu program kapsamındaki faaliyetlerin etkinliği, insanların ve malların sınır ötesi hareketle-
ri, yeni sosyal ağlar, yeni turizm yerleri ve benzerleri bakımından ölçülecektir.

C. Bileşen ııı - Bölgesel kalkınma

Bileşen III’ün genel amacı, ülkenin iç ekonomik ve sosyal uyumunu ve AB’ye yakınsama-
sını desteklemektir. Bunu başarmak için, Türkiye’nin bölgeleri arasındaki farkları azaltan 
önlemler desteklenir. Bu süreç, Türkiye’de katılım sonrası AB fonlarını yönetme kapasitesi-

ni oluşturur. Bölgesel Kalkınma bileşeni, üç alt bileşene ayrılır:

• Çevre: % 35-40

• Taşımacılık: % 30-35

• Bölgesel Rekabet Edebilirlik: % 25-35

Bu bileşen, Türkiye’de aşağıdaki üç çok yıllı operasyonel program kapsamında uygulan-
mıştır: Çevre Operasyonel Programı, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı ve 

Taşımacılık Operasyonel Programı.

a. çevre operasyonel programı
Çevre alt bileşeninin amacı, AB çevre mevzuatını aktarması, uygulaması ve yürütmesi 
konusunda Türkiye’yi desteklemektir ki bu, Müktesebatın yerine getirilmesi en zor ve en 

maliyetli parçalarından biri olarak kabul edilir.

Bu programın temel amacı, Türkiye’nin rekabet edebilirliğini artırmaktır. Bunu başarmak 
için, özellikle su temini, kanalizasyon ve atık su arıtma ve atık yönetimi konularına odaklanı-
larak, çevre altyapısı yatırımları desteklenecektir. Bu alt bileşen kapsamında finanse edilen 
projelerin bu sektörlerle yakından ilişkili olması gerekir. Bu amaçla program, iki operasyo-

nel öncelik ekseni ve bir teknik yardım önceliği eksenini aşağıdaki gibi uygulayacaktır:
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Öncelik 1: Su temini, kanalizasyon ve atık su arıtma hizmetlerinin iyileştirilmesi 

(aB katkısı: € 134.298.000)

Bu önceliğin temel amaçları şunlardır: 

• AB standartlarına uyan, verimli ve sürdürülebilir biçimde yönetilen çevre altyapısı 

geliştirmek

• Topluma verimli ve sürdürülebilir su ve atık su hizmetleri sağlamak

• Topluma makul fiyatlı su ve atık su hizmetleri sağlamak

• Çevre korumayı geliştirmek

Öncelik 2: entegre katı atık yönetiminin geliştirilmesi (aB katkısı: €  57.556.000) 

Bu önceliğin temel amaçları şunlardır: 

• AB standartlarına uyan, verimli ve sürdürülebilir biçimde yönetilen çevre altyapısı 

geliştirmek

• Topluma verimli, makul fiyatlı ve sürdürülebilir katı atık yönetimi hizmetleri sağlamak

• Ayrı toplama gibi çevre dostu entegre katı atık yönetim modelleri kurmak

• Kontrolsüz depolama sahalarına boşaltılan atık miktarını azaltmak ve eski çöplükleri 

ıslah etmek veya kapamak

Öncelik 3: Teknik Yardım (aB katkısı: €  12.246.000)

Bu önceliğin temel amaçları şunlardır:

• Programın sağlam ve verimli yönetilmesini ve uygulanmasını sağlamak

• İlgili kurumların idari kapasitesini geliştirmek

• Uygulama, izleme, değerlendirme, kontrol ve iletişim faaliyetlerini desteklemek

• Güncel ve müteakip programlar için projeler hazırlamak

çevre Operasyonel Programındaki Büyük Projeler

• Balıkesir Katı Atık Yönetimi Projesi, 2008TR16IPR001 

• Ordu Atık Su Arıtma Tesisi, 2008TR16IPR002 (bu büyük projeyi kabul eden Komis-

yon Kararı 2 Nisan 2009 tarihinde alınmıştır)

• Konya Katı Atık Yönetimi, 2009TR16IPR001

• Çorum Katı Atık Yönetimi, 2009TR16IPR002

b. Bölgesel rekabet edebilirlik operasyonel programı
Bölgesel rekabet edebilirlik programının amacı, istihdamın ve verimliliğin artması yoluyla 
iç gelişmeyi desteklemek ve böylece Türkiye’nin bölgeleri arasındaki sosyal ve ekonomik 
uyumu artırmaktır.



80

BÖLÜM 4

IPA, Türkiye’deki bölgelerin rekabet edebilirliğini artırma ve ülke içindeki eşitsizlikleri azalt-
ma yönünde katkıda bulunacaktır. Bu hedefe, dört özel görev yoluyla ulaşılacaktır: Fiziki ve 
mali altyapının güçlendirilmesi, işletme stoklarının artırılması, üretim sektörünün istihdam 

yaratma kapasitesinin artırılması ve üretim tabanının katma değerinin yükseltilmesi.

Bu operasyonel program, sağlam ve büyük ölçekli projeleri uygulayabilmeleri için çalışma 

yapısı ve yararlanıcıların geliştirilmesi amacıyla da teknik yardım sağlayacaktır.

KOBİ’ler, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli role sahiptir. KOBİ’lerin 
istihdam yaratma, bölgeler arasındaki eşitsizlikleri azaltma ve bölgesel kalkınmayı des-
tekleme potansiyelinden faydalanılmalıdır. Bu program, KOBİ’lerin bölgesel eşitsizliklerin 
azaltılması ve rekabet edebilirliğin artırılması konusundaki can alıcı önemini dikkate alarak, 
Türkiye’nin en yoksul bölgelerinin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla KOBİ’lerin 
gelişmesini sağlamayı amaçlar. KOBİ’ler, piyasada rekabet edebilirlik sağlamak, istihdamı 
artırmak ve gelir dağılımını iyileştirmek için esastır. Program, bu amaçla, KOBİ’lerin bilgi 
toplumuna katılımının teşvik edilmesi, yerel içerik, hizmetler ve uygulamaların geliştiril-
mesi, bilgi ve iletişim teknolojilerini benimseyip etkin biçimde kullanmaları konusunda 
KOBİ’lere yardım edilmesi gibi faaliyetleri destekleyecektir. Ana projeler, iş ağları ve küme-
leri ile kamu-özel ortaklıklarını geliştirme, KOBİ’lere işle ilgili altyapı ve teknoloji hizmetle-
rini sağlama ve makul maliyetli özkaynak finansmanı ve kredi sunumu yoluyla KOBİ’lerin 

finansmana erişimini kolaylaştırmaya odaklanacaktır. 

Öncelik 1: İş çevresinin Geliştirilmesi (aB katkısı: € 103.748.000)

Bu önceliğin temel amaçları şunlardır:

• İşletme sayısını artırmak için daha iyi bir iş çevresi yaratmak

• Mevcut işletmelerin üretkenliğini ve rekabet edebilirliğini artırmak

• KOBİ’ler için destekleyici bir çevre yaratarak ve fiziksel altyapıyı iyileştirerek genel 

istihdam oranına katkıda bulunmak

Öncelik 2: İşletme kapasitesinin Güçlendirilmesi ve Girişimciliğin Teşvik edilmesi (aB 

katkısı: €  28.040.000) 

Bu önceliğin temel amaçları şunlardır:

• İşletmelerin verimliliğini ve işletmeler tarafından üretilen katma değeri artırmak

• KOBİ’lerin girişimcilik kapasitesi ile rekabet edebilirlik ve istihdam yaratma kapasi-

tesini artırmak

• Özellikle yeni kurulan şirketler için temel bilgi desteği ve danışmanlık hizmetleri 

sağlamak

• Kümelenme ve ağ kurma faaliyetlerini güçlendirmek
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Öncelik 3: Teknik Yardım (aB katkısı: €  8.412.000)

Bu önceliğin temel amaçları şunlardır:

• Programın sağlam ve verimli yönetilmesini ve uygulanmasını sağlamak

• İlgili kurumların idari kapasitesini geliştirmek 

• Uygulama, izleme, değerlendirme, kontrol ve iletişim faaliyetlerini desteklemek

• Müteakip programlar için projeler hazırlamak

Bölgesel Rekabet edebilirlik Operasyonel Programındaki Büyük Projeler

• Gıda Yenilik Merkezi’nin (INNOFood) Kurulması

c. Ulaştırma Operasyonel Programı
İyi ulaştırma ağları, verimliliği artırmanın yanında ticaret fırsatlarını da canlandırdığından, 

Ulaştırma alt bileşeni ekonomik kalkınma için hayati önem taşıyan verimli, esnek ve güven-

li ulaştırma altyapısının sağlanmasını destekleyecektir.

Genel hedef, rekabet edebilirlik ve güvenliğin artırılması ve Türkiye için hizmetlerin iyileşti-

rilmesidir. Program, bu amaçla, ulaştırma altyapısı sektörüne, özellikle de demiryolu altya-

pısı ve liman yatırımlarına odaklanacaktır. Teknik yardım yoluyla Ulaştırma Bakanlığı’nda 

kapasite geliştirilmesine de destek verecektir. Avrupa ve Türkiye genelinde altyapı geliştir-

me amacıyla bazı faaliyetler üstlenilecektir.

Müdahale, Türkiye ile AB’yi bağlayan ana eksenler üzerine yoğunlaşacaktır ve bunlar, 

Türkiye’de Trans-Avrupa Ağlarının geliştirilmesi için temel olacaktır. Demiryolu altyapısına 

odaklanılacak, “Deniz Otoyolları” (ekonomik kalkınmayla bir bağlantısı olan liman tesisleri) 

dikkate alınacak ve yukarıdaki projeler ile ilgili kilit çalışmalar ve gerekli hizmetler için de 

destek sağlanacaktır.

Öncelik 1: demiryolu altyapısının Geliştirilmesi (aB katkısı: €  159.108.000)

Bu önceliğin amaçları şunlardır:

• Hem yolcu hem de yük taşımacılığı için artan talebin karşılanması amacıyla 

Türkiye’nin demiryolu altyapısını modernleştirmek

• Güvenli ulaşım, daha iyi hizmet ve Trans-Avrupa taşımacılık ağıyla entegrasyon 

sağlamak

• AB koridorları ile etkin bağlantılar sağlayarak, Türkiye’de uluslararası ve transit 

yolcu ve yük hareketini desteklemek
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Öncelik 2: denizcilik altyapısının Geliştirilmesi (aB katkısı: €  17.100.000)

Bu önceliğin amaçları şunlardır:

• Artan talebi karşılamak için bazı stratejik limanların kapasitesini artırmak amacıyla 

Türkiye’deki liman altyapısını modernleştirmek

• Türkiye’deki taşımacılık biçimlerini, AB Deniz Otoyolları hedeflerine göre rasyonalize 

etmek

• Türkiye’de uluslararası ve transit yük hareketini desteklemek

• Modernleştirme ve geliştirme yoluyla, AB deniz yolları ile etkin bağlantılar sağlamak

Öncelik 3: Teknik Yardım (aB katkısı: €  3.492.000)

Bu önceliğin amaçları şunlardır:

• Programın sağlam ve verimli yönetilmesini ve uygulanmasını sağlamak

• İlgili kurumların idari kapasitesini geliştirmek

• Uygulama, izleme, değerlendirme, kontrol ve iletişim faaliyetlerini desteklemek

• Güncel ve müteakip programlar için projeler hazırlamak

Büyük Projeler 

• Demiryolları

d. Bileşen ıv - insan kaynaklarının geliştirilmesi

Verimli ve gelişmiş işgücü piyasası, hızlı ekonomik ve sosyal kalkınma yaratılması ko-
nusunda çok önemli rol oynar. Bu bağlamda Bileşen IV, Türkiye’deki insan kaynaklarını 
geliştirmeye ve kapsayıcı toplum sağlamaya odaklanır. Türkiye’deki işgücü piyasasının 
temel özelliklerine bakıldığında, işgücüne düşük katılım oranı (özellikle kadınlar açısından), 
yüksek oranda işsizlik, düşük işgücü becerileri ve dezavantajlı grupların düşük istihdamı 
görülebilir. Bu bileşen, bu sorunları aşmak için, kadınların işgücü piyasasına katılımına 
özel dikkat göstererek istihdam oranının artırılmasını, eğitim kalitesini geliştirerek Türki-
ye’deki işgücünün beceri ve niteliklerinin desteklenmesini amaçlayan önlemleri ve buna 

benzer diğer önlemleri destekleyecektir.

Bu bileşen kapsamındaki hedefler şunları içerir: İşsizlik oranını düşürmek ve iş yaratma 
hızını artırmak; kadınların işgücüne katılımını artırmak; AB üye devletleri ile karşılaştırıldı-
ğında, piyasanın rekabet edebilirliğini yükseltmek için işgücünün yeterli beceri ve nitelik 
kazanmasına yardım etmek.
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Bu bileşen kapsamındaki fonlar aşağıdaki gibi tahsis edilecektir: 

• İstihdam: %40-50

• Eğitim ve Öğretim: %30-40

• Sosyal İçerme: %20-25

e. Bileşen v – kırsal kalkınma

Bu bileşen kapsamındaki IPA yardımı, tarım ve (gıda) işleme sektöründe sürdürülebilir 
kalkınma sağlamaya adanmıştır ve genel amacı, kırsal alanlarda sürdürülebilir çevresel, 

sosyal ve ekonomik kalkınma sağlamaktır. 

Topraklarının neredeyse yarısı tarıma adanmış olduğundan, Türkiye için tarım kritik 
önem taşır. Bu durum, %48 olan AB ortalaması ile uyumludur. Bu bileşenin genel hedefi, 
Türkiye’deki tarım - gıda sektörünün AB gereklerini yakalama gayretlerini desteklemek 
ve katılım sonrası AB kırsal kalkınma programlarının uygulanması için yeterli idari yapıyı 

devreye sokması konusunda Türkiye’ye yardım etmektir.

Bu bileşen kapsamındaki programlar, kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda 
bulunmak amacıyla, tarım sektörünün modernleştirilmesine odaklanır ve veterinerlik, bitki 
sağlığı, çevre, gıda güvenliği standartları ile diğer standartlar gibi AB Müktesebatı ile ilgili 

alanlarda gelişmeleri teşvik eder.

Bu program kapsamındaki fonlar aşağıdaki gibi tahsis edilecektir:

• Tarım sektörünün uyarlanması: En az %50 

• Kırsal alanların geliştirilmesi: En az %20

4.5. Teknik yardım ve Bilgi değişimi (TAıeX)

Teknik Yardım ve Bilgi Değişimi (TAIEX), Avrupa Komisyonu’nun Genişleme GM tarafın-
dan yönetilen bir araçtır ve AB mevzuatının yakınlaştırılması, uygulanması ve yürütülmesi 

konularında ülkeleri desteklemeyi amaçlar.

TAIEX çerçevesinde, Komisyon:

• AB mevzuatının, yararlanıcı ülkelerin ulusal mevzuatına aktarılması ve bu mevzuatın 

müteakip idaresi, uygulaması ve yürütülmesi konularında kısa vadeli teknik yardım 

ve danışmanlık sağlar. 

• Yararlanıcı ülke ortaklarına ve paydaşlarına teknik eğitim ve meslektaş yardımı 

sağlar.

• Bilgi toplayarak ve bu bilgileri kullanılabilir hale getirerek bir bilgi aracısı olarak 

hareket eder.
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• Yakınlaştırma sürecini kolaylaştırmak ve incelemek ve ilave teknik yardım ihtiyaçları-

nı belirlemek için veri tabanı araçları sağlar.

• Yararlanıcı ortaklardan alınan isteklere bağlı olarak, ortak yönetimler için farklı for-

matlarda teknik yardım sağlar.

• AB mevzuatının yakınlaştırılması ve uygulanması konusunda yararlanıcı ülkelere 

kısa vadeli yardım sağlar.

• Mevzuat taslaklarını tartışma fırsatları sağlar, en iyi uygulama örneklerini sunar ve 

istendiğinde destek verir.

Bu amaçların peşinde olan TAIEX programı kapsamında, uzmanların geçici olarak görev-

lendirilmesi, çalışma ziyaretleri, seminerler ve çalıştaylar, eğitim, izleme ve analiz, veri taba-

nı ve bilgi ürünlerinin üretimi ve mevzuatın tercümesi gibi birkaç tür faaliyet düzenlenir.

AB üyeliği için aday olan Türkiye, TAIEX yararlanıcısı ülkeler arasındadır. Türkiye’de, AB 

mevzuatının aktarılması, uygulanması ve yürütülmesi konularında rolü olan farklı sektörler 

TAIEX’den yararlanabilir. Temel hedef kitle şunları içerir:

• Ulusal seviyede veya il/eyalet seviyesinde ve yerel yönetim birliklerinde görev yapan 

devlet memurları

• Yargı makamları ve kolluk makamları

• Parlamento üyeleri ve parlamentolarda ve yasama meclislerinde görev yapan devlet 

memurları

• Mesleki ve ticari dernekler, ticaret birlikleri ve işveren derneklerinin temsilcileri

• Yasama metinlerinin yorumlayıcı, düzenleyici ve çevirmenleri

TAIEX’in etki alanı çok çeşitli politika alanlarını kapsar. Tarım ve gıda güvenliği; özgürlük, 

güvenlik ve adalet; altyapı; iç pazarlar; Kıbrıs-Türk toplumuna destek; Avrupa komşuluk 

politikası; bölgesel eğitim programları; ve tercüme bu alanlara dahildir. Bu faaliyetler, Ge-

nişleme GM’nin Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından merkezi olarak yönetilir.

eşleştirme

Eşleştirme, idari operasyonlarını verimli biçimde modernleştirmeleri konusunda yararlanıcı 

ülkeleri desteklemek için kullanılan, temel kurumsal yapılanma araçlarından biridir. Yarar-

lanıcılar, eşleştirme yoluyla, AB’deki mütekabil kurumlar ile birlikte çalışma ve Topluluk 

Müktesebatının uygulanması konusunda ortak bir çerçeve kullanma fırsatına sahip olur. 

 

Her iki taraftan kilit kamu kurumları, AB Müktesebatı’nın belirli kısımlarının aktarılmasını, 

yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla birlikte projeler geliştirir ve uygular. 

Bunlar, üzerinde çalışacakları Müktesebat öncelik alanını önceden kararlaştırır ve ayrıntılı 
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bir çalışma programı oluşturur. Eşleştirme projelerinin amacı, daha genel işbirliğini 

desteklemese de, özel ve garantili sonuçlar sağlamaktır. 

Tipik bir eşleştirme ortaklığında, bir AB üye devletinden Müktesebatı uygulama konu-
sunda uzman bir uygulayıcı, bir potansiyel aday ülkeye gönderilir. Bu uzmanlar, Daimi 
Eşleştirme Danışmanları olarak bilinir. Üye devlet yönetimlerinden veya diğer onaylı ku-
rumlardan geçici görevle gelir ve kabul edilen bir projenin uygulanmasına yardım etmek 

amacıyla yararlanıcı ülkenin ilgili bakanlığında iki yıla kadar tam zamanlı olarak çalışırlar.

Türkiye aday ülke olarak, AB mevzuatını uygulamak amacıyla yasama çerçevesinde 
önemli değişiklikler yapar ve eşleştirme, istenen idari ve yargı kapasitesi düzeyine ulaş-
mak için esas araç olarak kalır. Türkiye’ye yönelik yaklaşım “katılım-yönlendirmeli”dir; 

diğer bir deyişle, ülkenin AB üyeliğine yönelik hazırlıklarında alanlara odaklanılır. 

yerel yönetimler ve TAıeX arasındaki ilişki nedir?

TAIEX’in görevlerinin bazıları yerel yönetim ile ilgili olduğundan, yerel yönetimler ve bir-
likleri, TAIEX’in yararlanıcı kurumları arasında sayılır. Ancak, yerel yönetimler ve birlikle-
rinin, eşleştirme projelerinde veya TAIEX’in herhangi bir doğrudan çalışma alanında yer 
alması beklenmez.

Türkiye’de, 25’ten fazla bakanlık ve kurum, 2002 yılından beri TAIEX programında yer alır 
ve programdan yararlanır ancak yine de bunların hiçbiri yerel yönetimleri veya birliklerini 

temsil etmez.

Türkiye’deki belediyeler uzun zamandan beri, Avrupa’daki mütekabil kurumlar ile eş-
leştirme ortaklıkları kurar. Bugün, 500’den fazla Türk belediyesi, Avrupa’da eşleştirme 
ortaklarına sahiptir ve bu ortaklarla birlikte programlar ve faaliyetler geliştirir. Ancak, 
bu programlar TAIEX ve diğer kurumlardan bağımsızdır ve belediyelerin özkaynaklarını 

kullanarak çalışır.

TBB, 2010 yılında CEMR üyesi olmuştur ve CEMR tarafından başlatılan eşleştirme prog-
ramlarında ortak olarak yer almaktadır. TBB, “CEMR ve ulusal birliklerinin Eşleştirme 
Görevlileri” listesinde Türkiye’yi temsil eder. TBB son zamanlarda, Avrupa genelinde 10 
CEMR belediyesini içeren bir pilot eşleştirme projesi üzerinde çalışıyor ve bunu, daha 
çok sayıda belediyeye yaymayı amaçlıyor.
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Topluluk Müktesebatı, AB’nin temel kavramlarından biridir ve AB üye devletlerinin birbirleri-
ne karşı hak ve ödevlerini açıklar. Tüm antlaşmalar, Avrupa kanunları, bildirileri, ilke karar-
ları, Avrupa meselelerine ilişkin uluslararası anlaşmalar ile Adalet Divanı tarafından alınan 
kararlar Müktesebatın parçasıdır. Üye devletler, Topluluk Müktesebatını bütünüyle kabul 
etmek ve AB üyesi olduklarında ulusal mevzuatlarına dahil etmiş olmak zorundadır. Bu 
nedenle Müktesebat, AB üyeliği için gerekli olan dönüşüm sürecini ayrıntılarıyla planlar. 
Ayrıca, ulusal mevzuatı Topluluk Müktesebatına uyarlama süreci, tam üyelik verildiği zaman 
başlamaz; aksine, katılım öncesi sürecin de önemli bir parçasıdır. Bunun kendisi, zaman 
alıcı olsa da katılım öncesi ülkeler için dönüştürücü bir süreçtir ve her iki taraftan - AB ve 
söz konusu katılım öncesi ülke - taahhütler gerektirir. Topluluk Müktesebatı, AB entegras-
yonu yönünde ilerleyen Türkiye gibi bir ülke için kritik önem taşır. Türkiye’de devam eden 
katılım öncesi sürecin bir parçası olarak, ulusal mevzuatı Topluluk Müktesebatı’na yakın-
laştırmak ve uygulamak amacıyla, farklı alanlarda birçok reform programı başlatılmıştır. 
Yerel yönetimlerin yapıları, işlevleri ve sorumlulukları, bu dönüşüm sürecinin temel odak 
noktalarından biridir.

5.1. Türkiye’de AB entegrasyon Süreci ve yerel yönetimler

AB’nin Yerel Yönetimler 
Üzerinde Etkisi

“Topluluğa katılımda, başvuru yapan devlet, antlaşmaları ve onların siyasi he-
deflerini, yürürlüğe girişlerinden itibaren tüm kararları ve Topluluğun geliştiril-
mesi ve güçlendirilmesi hususunda kararlaştırılan eylemleri, çekincesiz olarak 
kabul eder.” “Topluluğu kuran antlaşmaların belirli hükümleri ve Topluluk 
kurumlarının belirli eylemlerinin doğrudan geçerli olması, Topluluk hukuku-
nun, onunla çelişen her türlü ulusal hükümden üstün olması ve bu hukukun 
tekbiçim yorumlanmasını sağlamak için usuller bulunması Topluluğu kuran 
antlaşmalar tarafından kurulan yasal sistemin temel özelliğidir; Topluluğa katı-
lım, bu kuralların […] bağlayıcı gücünün kabul edilmesini gerektirir” (Yunanis-
tan Cumhuriyeti’nin avrupa Topluluğuna katılım için yaptığı başvuruya ilişkin 
komisyon Görüşü, avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, l 291, 19.11.79, sayfa 3).
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Türkiye’de AB entegrasyonu süreci, yerel yönetim yetkilileri arasında iki farklı düşünce 

hattı yarattı: Bazıları, sürecin yerel yönetimlere yük bindireceğini düşünürken, bazıları da 

fayda yaratacağını ve yerel yönetim reformunu destekleyeceğini düşünüyor. 1963 yılında 

Ankara Anlaşması’nın imzalanmasından beri Türkiye’de entelektüel çevrelerde ve medya 

çevrelerinde Avrupa entegrasyonuna ilişkin kuşkular oluştu. Daha da öncesinde, bazıları 

Türkiye’nin hazır olup olmadığından şüphe ederken, diğerleri de ideolojik gerekçelerle AB 

üyeliğini sorgulamıştı. Yirmi yıl önce, siyasi çevrelerde daha olumlu algılar ortaya çıkmaya 

başladı. Türkiye’nin 1987 yılında resmi olarak AB üyeliğine başvurmasının ardından, siyasi, 

entelektüel ve medya şahsiyetleri, AB’nin bir parçası olmaya ilişkin daha iyimser görüş 

ortaya koymaya başladı. Yine de Türkiye’de, kamu görevlileri dahil kamunun beklentileri 

çoğunlukla, AB üyesi olmanın Türkiye’ye sağlayacağı tek taraflı kazançlara odaklanıyor. 

Katılım öncesi süreç ilerledikçe hem vatandaşlar hem de bürokratik kurumlar, üyeliğin 

aynı zamanda yükümlülükler yüklediğini de fark etmeye başladı. Bu gerçek doğrultusunda, 

itirazlar ve şikayetler bir kez daha ulusal medyada görünmeye başladı.

Yerel yönetim hukukunun AB hukukuna yakınlaştırılması, belediye başkanları ve seçilmiş 

üyeler dahil yerel yönetim çalışanları tarafından uygulanması gereken yeni kural ve düzen-

lemeler talep etmenin yanı sıra, otokratik zihniyetin değiştirilmesini ve daha demokratik 

perspektif ve tutumların benimsenmesini gerektirir. Türkiye’deki yerel yönetimler, esasen 

bilgi toplama ve AB mevzuatının tanıtılması yoluyla, AB entegrasyonu yönünde gerekli 

adımları atmak için hazır olmalıdır. Yerel yönetimler, yerel kamu hizmetleri alanında Avrupa 

standartlarına uymak amacıyla, daha gelişmiş süreçlere ve usullere yatırım yapmalı ve 

bu değişimlerin üstesinden gelme kapasitelerini güçlendirmeye çalışmalıdır. Yeni yerel 

yönetim sistemi, yerel yönetimlerin insanlara daha iyi ve daha verimli hizmetler vermesi 

için yapısal dönüşüm gerektirir. AB sistemi, bu dönüşüm ve uyarlama sürecini destekle-

mek amacıyla, AB antlaşmalarının ortak hükümlerinde belirtilen Avrupa toplum modelini 

izlemeleri için çeşitli aktörlere teşvikler sağlar. Yerel yönetimler, vatandaşlara ve yerel işlet-

melere en yakın seviyede hizmet sağladıkları için, AB üyeliğinin etkisi ve beraberinde gelen 

yasal, ekonomik ve sosyal değişimler hakkında halkı bilgilendirmede kritik rol oynar. AB, bu 

rolü desteklemek üzere yerel projeler için belirli programlar ve finansman olanakları sağlar. 

Avrupa entegrasyonundan kazanılanlar AB finansmanı ile sınırlı değildir. Katılım süreci, 

diğer ülkelerden yerel yönetimlerle işbirliği, eşleştirme ve deneyim alışverişi için önemli 

fırsatlar sunar. Bunlar, ortak programlar geliştirme ve diğer yerel yönetimlerle “yöntem 

bilgisi” alışverişi yapma fırsatlarını doğrudan güçlendirir. Bu tür programlar, kapasite 

geliştirmeye ve uygun uyarlamaya yardım eder. Buna ek olarak, yerel yönetimlerin bölgesel 

ve yerel yönetim ağlarına katılabilmesine olanak sağlar ki bu da yerel yönetimlerin Avrupa 

karar süreçleri üzerindeki etkisini artırır. Bu nedenle, yerel yönetim yetkilileri, AB gerekleri-

ni bir yük olarak değil, eski sistemin daha demokratik bir sisteme dönüşmesinin bir parçası 

olarak görmelidir.
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AB entegrasyonunun etkisi, katılım öncesi ve sonrasında farklıdır. Katılım öncesi dönem, 

İstikrar ve Ortaklık Anlaşması ile başlar ve Katılım Anlaşması müzakerelerinin yolunu açar. 

Bu süreç boyunca, aday ülkeler ulusal mevzuatlarını AB mevzuatına yakınlaştırmaya ve 

buna göre yerel ve ulusal kurumlarında reformlar yapmaya başlar. Aynı zamanda, bazı AB 

fonlarını almaya ve Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamındaki programlara katılmaya da 

başlar. AB üyesi olmanın ardından, ülkeler yakınlaştırma sürecini tamamlar ve ardından 

AB hukukunu tümüyle uygulamakla yükümlü olurlar. Bir ülke bu noktada, doğrudan tarım 

ödemeleri, bölgesel kalkınma fonları, uyum fonları ve özel Avrupa programlarını kapsayan 

Avrupa fonları ve programlarından tam olarak yararlanma hakkına sahip olur.

Avrupa hukukunun yerel yönetimlerin işleyişini doğrudan düzenlemediği bilinmelidir. An-

cak, bazı düzenlemeler yerel yönetimlerin sorumluluk ve faaliyet alanları ile ilgilidir ve dola-

yısıyla onların yetkileri bakımından doğrudan sonuçları vardır. AB kararlarını uygulamada 

yasal yetki üye devletlerdedir; buna rağmen, uygulama açısından bakıldığında, kararların 

çoğu yerel yönetimler tarafından uygulanır. 

Bu bölüm, mevcut yerel yönetim sisteminin Türkiye’deki politika belirleyiciler ve ilgili 

taraflarca değerlendirilmesine ve yeniden düşünülmesine katkıda bulunmak amacıyla, AB 

Topluluk Müktesebatının Türkiye’deki yerel yönetimler üzerindeki etkisini kapsamlı biçimde 

ele alacaktır.

Kitabın bu bölümü, Türkiye’de Topluluk Müktesebatı etkisi kapsamında tasarlanan son 

yerel yönetim reformlarının kapsamlı bir resmini sunmayı amaçlar.  

5.1.1. Türkiye’de yerel yönetim geleneği

Türkiye’deki yerel yönetim geleneği, 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanıyor. İlk bele-

diye 1858 yılında İstanbul’da kuruldu ve izleyen yıllarda, bu idari birim tipi Osmanlı 

İmparatorluğu’nun geneline hızlı biçimde yayıldı. 

Osmanlı İmparatorluğu sona erdikten sonra, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti 

kuruldu. Cumhuriyet, üniter yapıya sahip devlet yönetimi öngörüyordu. Kuruluşunun ardın-

dan, Cumhuriyet’in ilk Anayasası 1924 yılında kabul edildi. 1924 Anayasasına göre, yerel 

yönetimler belirli vergiler üzerine ilave vergi koyma ve resim ve harç uygulama yetkisine 

sahipti. Bir anlamda, belediyeler kendi öz gelirlerini belirleyebiliyordu. Anayasa, üç kade-

meli yerel yönetim sistemi ortaya koyuyordu:

• Köyler

• Belediyeler

• İl Özel İdareleri
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Cumhuriyet yönetimi, İl Özel İdarelerini Osmanlı İmparatorluğu’ndan (il özel idaresinin 

kuruluş tarihi 1913’tür) miras aldı ve bu mirası büyük ölçüde değişmeden korudu.

Cumhuriyet yönetiminin ilk başarılarından biri 1924 yılında köy idaresine ilişkin kanunu 

çıkarmak oldu. Köy Kanunu, sıkı idari vesayet altında tutulmalarına rağmen, köylerde de-

mokratik yönetim kurulmasını öngörüyordu. Cumhuriyet’in modernleştirme projelerinin bir 

parçası olarak getirilen önemli değişikliklerden biri de 1930 yılında yürürlüğe giren Bele-

diye Kanunu oldu. Bu kanunun amacı, sınırlı idari vesayet altında özerk belediye yönetimi 

biçimi yaratmaktı. Bunu, kamu katılımı konusunda önemli eksikliklerden birini ortadan 

kaldıran kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesine ilişkin kanun izledi.

1960 yılında, askeri darbenin sonucunda eski Anayasa kaldırıldı ve yeni Anayasa yürürlüğe 

girdi (1961). Bu yeni Anayasa, demokratik haklar bakımından daha liberaldi ancak devlet 

yapısı bakımından daha merkeziyetçiydi. 1963 seçimlerinden başlayarak belediye başkan-

larının doğrudan halk tarafından seçilmesini sağladı. Bu, karar verme yetkilerinin belediye 

başkanında yoğunlaşması ile bir tür başkanlık sistemi yarattı. Bu yeni yöntem, seçilmiş be-

lediye meclislerine karar verme ve kontrol süreçlerinde gerekli etkiyi yapma yetkisi verme-

diğinden, belediyeler için kontrol ve dengeleme sistemi kuramadı. Sonuç olarak, belediye 

meclislerinin etkisi azaldı. Öte yandan, ulusal kalkınmayı tek kurumdan idare etmek için 

Devlet Planlama Teşkilatı kuruldu ve yeni beş yıllık kalkınma planları hazırlandı. Bu yeni 

kalkınma kavramına göre, kısmen kaynakların etkin kullanılmasına ilişkin endişelerden 

dolayı, vergileri toplama ve büyük yatırımlar yapma yetkisi merkezi yönetimde toplandı. 

Belediyeler, vergi toplama yetkisini kaybetmiş oldu.

Bu merkeziyetçilik eğilimine rağmen, 1961 Anayasası ile getirilen demokratik atmosferde, 

Türkiye’de, önceden konuşulmayan Marksist ve solcu görüşler ortaya çıkmaya başladı. 

1973 seçimlerinde, “sosyal demokrat” hareket, ilk kez büyükşehir belediyelerinin tümünde 

belediye seçimlerini kazanarak “muhafazakar” merkezi yönetime karşı bir zafer kazandı. 

Merkezi ve yerel yönetimler arasındaki siyasi farklılıklar, “özerk belediye yönetimi hare-

ketine” yol açtı. Bu dönem boyunca, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında yetki, 

sorumluluk ve kaynak paylaşımı konularında ciddi çatışmalar ortaya çıktı. Özerk belediye 

yönetimi hareketi, çevre sorunlarına dikkati çeken politikalar geliştirmeye başladı, yoksullar 

için hizmet sunumuna öncelik verdi ve kamu katılımının önemini vurguladı. Bu hareke-

tin sonucunda, yerel yönetimin özerk hale getirilmesini sağlamak için 1978 yılında Yerel 

Yönetimler Bakanlığı kuruldu. Ne yazık ki hareket, kendini tam yerleştiremeden 1980 yılında 

aniden sona erdi.

1980 yılında, Türkiye’deki demokratik yaşam başka bir askeri darbe ile kesintiye uğradı. 

Bu demokrasi tecavüzünün ardından, halk oylamasıyla yeni bir Anayasa kabul edildi. 1982 

Anayasası, yerel yönetimlerle ilgili daha ayrıntılı düzenlemeler getirdi. 1983 yılında demok-

ratik olarak seçilmiş hükümet, yerel yönetimlerle ilgili üç alanda kritik önem taşıyan adım-
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lar attı. Bunların ilki, büyük kentler için büyükşehir belediyeleri kurmak oldu. İkincisi, kamu 

kaynaklarının dağıtımını yeniden düzenlemek, yerel yönetimlere aktarılan payı artırmaktı. 

Üçüncü adım ise belediyeleri, imar ve şehir plancılığı alanında tek ve tam yetkili olarak 

kabul etmek oldu. 

Yerel yönetimler için bu yeni yapı, hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar yarattı. Büyük-

şehir belediyelerinin kurulması ve kamu kaynaklarının önemli kısmının bu yönetimlere 

aktarılması, kentleşme sonucunda büyük kentlerde biriken sorunların çözülmesi yönünde 

yapıcı adımlar atılmasına olanak sağladı. İçme suyu, kanalizasyon ve katı atık gibi alanlar-

da önemli başarılar elde edildi. Ancak, bu olumlu gelişmelerin yanında, imar yetkisinin be-

lediyelere devredilmesi, tarihi ve kültürel çevrelerin korunmasını zorlaştırarak bu alanlarda 

önemli ölçüde hasarlara neden oldu. Yapı düzenlemelerinin etkin biçimde uygulanmaması, 

1999 depreminde trajik kayıplara yol açtı. 

Türkiye, son yıllarda yerel yönetim yapısında derin bir dönüşüm yaşadı. Yerel yönetimlerin 

görev ve sorumlulukları ile ilgili yasal çerçevede önemli değişiklikler gerçekleşti. Aşağıdaki 

bölümlerin ilk kısmında, yerel yönetim reformunu tetikleyen iç ve dış dinamikler incelene-

cektir.

5.1.2. AB’ye katılım ışığında yerel yönetim reformunun 
Arkasındaki itici güçler

1990 yılından beri, Türkiye’deki idari yapılar hem iç hem de dış siyasi dinamiklerden etki-

lenmiştir. Esasen iç dinamiklerden kaynaklanan değişiklikler hızlı kentleşme, ekonomik 

yapıdaki kaymalar, merkezi yönetim tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin yetersizliği, 

bölgesel eşitsizliklerden doğan sorunlar, artan demokrasi talebi ve sivil toplum hareketinin 

gelişimi olarak özetlenebilir. Doğal olarak, bu iç değişimler dış itici güçlerden bağımsız de-

ğildir. Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Rio ve Habitat zirveleri ve Türkiye’nin AB adaylığı, yerel 

yönetim reformunun arkasındaki dış etkenlerdir.

iç dinamikler
Türkiye’deki hızlı kentleşme, toplumun ihtiyaç ve beklentilerini değiştirdi ve yerel yönetim 

reformlarını kaçınılmaz hale getirdi. 1950 seçimlerinin ardından liberal ekonomiye adanmış 

bir hükümetin kurulmasıyla birlikte, Türkiye devletçi yaklaşımı terk etti. Bundan sonra uygu-

lanan ekonomik model, karma ekonomi modeli olarak anılıyordu. Özel sermayenin gelişimi, 

özellikle Marmara bölgesinde sanayileşmeyi hızlandırdı; bu da başta İstanbul olmak üzere 

büyük bir iç göçe neden oldu. İzleyen yıllarda liberal ekonomi, Ege ve Akdeniz bölgelerin-

de de benzer eğilime yol açtı. Türkiye’deki hızlı kentleşme eğilimi, günümüzde de halen 

devam ediyor. İlgili kentlerdeki nüfus artışı, hem yerel yönetimler hem de merkezi yönetim 
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tarafından sağlanan hizmetlerin yetersiz hale gelmesi anlamına gelir – bu da yerel yönetim 

reformlarını kaçınılmaz hale getiren başka bir sorundur.

Öte yandan, son beş yıl içinde Türkiye ekonomisi, demografik yapıdakine benzer ölçekte 

bir dönüşüme girdi. Devletçi ekonomiden karma ekonomiye ve karma ekonomiden liberal 

ekonomiye geçiş, hizmet sektörünün gelişimine yol açarken, tarım sektörünün ekonomi 

içindeki payını azalttı. Hizmet sektörünün büyümesi, kentsel hizmetlerin hem kapsamında 

hem de kalitesinde artışa yol açtı. Sonuç olarak, değişen ekonomik yapı, yerel idari yapı 

reformu gerektirdi.

Reformları gerekli kılan diğer bir iç neden, toplumun ihtiyaçlarına cevaben merkezi yöne-

tim tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin yetersizliğidir. Türkiye’deki merkeziyetçi yapı 

ve geleneksel çalışma şekli, tüm demokratikleşme ve verimlilik çabalarına rağmen siste-

min hala yavaş işlemesine neden oluyor. Eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi merkezi yönetim 

tarafından yönetilen hizmetlerin çoğu, nüfus büyümesi ve hızlı kentsel genişleme nedeniyle 

yetersiz kalıyor. Ayrıca, merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasındaki işbirliği eksikliği, 

durumu daha da kötüleştiriyor. Bir örnek vermek gerekirse, okulların inşası merkezi yöneti-

min görevlerinden biriyken, kentsel alanlarda okulların inşa edilebileceği arazi parsellerinin 

sahibi belediyelerdir ve belediyeler okul inşa edemediği için, bu arazileri daha kârlı olan 

başka yatırımlarda kullanmayı tercih eder.

Türkiye’de liberal ekonomik yaklaşım, özellikle son yıllarda var olan bölgesel eşitsizlikleri 

büyüttü. Doğu ve Güney Doğu Anadolu’ya sağlanan ekonomik teşviklerin tamamı, yatırım 

seviyesini artırmaya yetmedi. Yatırım kararlarının merkezi yönetim tarafından yerel yöne-

timlerin görüşünün alınmadan verilmesi, eşitsizlikleri kaldırmak yerine artırma eğiliminde 

oldu. Bu ekonomik sorunların yanında sosyal, kültürel ve etnik problemler de mevcut. 

Yerelleşmenin, bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynayabileceğine 

inanılıyor. Son yıllarda Türkiye’nin az gelişmiş bölgelerinden böyle bir istek yankılandı. Yerel 

yönetim reformu, bölgesel eşitsizliklerin yarattığı gerilimi ortadan kaldırmak için bir araç 

olarak görülüyor.

Son olarak, geçtiğimiz on yıl içinde, Türkiye’deki demokratikleşme deneyimi yerelleşme ta-

leplerini de artırdı. Yerelleşme, sivil toplum hareketlerinin demokrasi ve kalkınma taleplerini 

karşılayabilecek yetkinleştirici güç olarak görüldü. Vatandaşlar, seçilmiş yönetimlerin kamu 

hizmetlerinin sunumundaki eksikliklerden sorumlu tutulmasını istemeye başladı. En belirgin 

biçimde, sivil toplum kuruluşlarının sayısı ve ölçeğindeki artış ile bu kuruluşların operasyon 

ve faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesi, sivil toplumun karar süreçlerine katılımına ilişkin 

talepleri büyük ölçüde artırdı. Bu talepler, önceki sistem kapsamında karşılanamazdı ve 

bu nedenle özellikle yerel yönetimlerde sivil toplum katılımını sağlamak için yeni bir sistem 

kurulması gerekli hale geldi. Dolayısıyla, yerel yönetim reformunun arkasındaki başka bir itici 

güç de sivil toplum alanındaki iyi yönetişimi çevreleyen sürekli gelişmeler oldu.
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dış dinamikler
Yukarıda bahsedilen etkenlere paralel olarak, çeşitli uluslararası gelişmeler de Türkiye’deki 

yerel yönetim reformu ihtiyacını tetikledi. Bunlardan ilki, Soğuk Savaş’ın sona ermesiydi. 

ABD ve SSCB’nin çift kutuplu hakimiyetinin 1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasıyla 

sona ermesi ve artan küreselleşmenin geniş kapsamlı etkileri Türkiye üzerinde önemli etki 

yaptı. Orta Doğu, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya arasında yer alan Türkiye 

birdenbire yeni bir rol üstlendi. Böylesine karmaşık bir ortamda merkezi yönetim, çabaları-

nın çoğunu yerel sorunlardan ziyade uluslararası ilişkilere adamak zorunda kaldı. Bu yeni 

durum, yönetimde reformlar yapılmasını gerektirdi ve 1990’dan itibaren tüm siyasi partiler 

ve yönetimler, yerel yönetim reformunu programlarına dahil etti.

Rio ve Habitat zirveleri gibi uluslararası konferanslar ve bu konferanslarda geliştirilen po-

litikaların da Türkiye’deki yerel yönetim reformları üzerine etkisi oldu. 1992 Rio Zirvesi’nde, 

her yerel yönetimin, esasen çevre sorunlarını çözmek amacıyla katılımcı yöntemlerle kendi 

gündemini belirlemesi gerektiğine karar verildi. Bu yolla, yeni ve daha demokratik bir 

yönetim modeli getirilmiş ve “yönetişim” terimi yaygın biçimde kullanılmaya başlamış oldu. 

Ardından İstanbul’da yapılan 1996 Habitat II zirvesinde yoğun olarak kentsel sorunların 

çözümü tartışıldı ve “yönetişim” terimi Türk halkı arasında yaygınlık kazandı. Bu zirvenin 

sonucunda, Türkçe’ye yönetişim olarak çevrilen bu terim (governance), Türkiye’deki idari 

kültüre yeni bir kavram olarak eklendi. Bu dönem boyunca, Birleşmiş Milletler Kalkınma 

Programı’nın (UNDP) Yerel Gündem 21 (YG21) programı, 50 pilot yerel yönetimde uygulan-

maya başladı.

5.2. AB’nin yerel yönetimler üzerindeki etkisi

Türkiye’nin Avrupa entegrasyonu yönündeki yolculuğu ve ardından Birliğin değer ve yapıla-

rına uyum sağlaması, yerel yönetim reformu sürecini hızlandırdı. 1987 yılında Türkiye, AB 

üyesi olmak için resmi olarak başvuru yaptı ancak AB, bu aşamada açık katılım müzakere-

lerine başlamayı reddetti. Buna rağmen, 1990’lardan başlayarak Türkiye’nin AB’ye katılım 

yönünde gösterdiği isteklilik ve bu yönde atılan adımlar, neticede AB içindeki fikirleri değiş-

tirdi. 1992’de Türkiye, Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı onayladı 

ve 1995 yılında Türkiye ve AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalandı. Demokratikleş-

me yolunda yeni adımlar atılmış ve hassas insan hakları konusu Türkiye gündemine girmiş 

oldu. Belediyeler, AB’ye katılım sürecinin bir parçası olarak mevcut mevzuatta değişiklikler 

yapılmasını istemeye başladı. 1999’da, Helsinki’de Türkiye’nin adaylığının resmi olarak 

kabulü de bu süreci hızlandırdı.

AB’nin Türkiye’ye ilişkin yıllık ilerleme raporları da bahsedilmeye değer. Son birkaç yıl 

içinde hazırlanan raporlar, yerel yönetimlerin performansının değerlendirilmesini de kapsı-

yordu. Raporlar, bir yandan yerel yönetim reformunu memnun edici bulurken, öte yandan 
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da yerel yönetimde katılım, hesap verebilirlik ve saydamlık gibi iyi yönetişim ilkelerinin 

uygulanması konusundaki zayıf performansı da eleştiriyordu.  

5.2.1. Avrupa konseyi kriterleri

Avrupa Konseyi antlaşmalarının ikisi, yerel yönetimler için özel önem taşır:

1. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

2. Yerel Yönetimler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi

Avrupa yerel yönetimler özerklik şartı
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (aşağıda Şart olarak anılacaktır), kurumsal yapılan-

ma ile ilgili süreçlerde kilit metindir. Şart’ın önsözünde belirtildiği üzere, “yerel yönetimler 

her türlü demokratik rejimin ana temellerinden biridir”, “Vatandaşların kamu işlerinin 

yerine getirilmesine katılma hakkı, Avrupa Konseyine üye devletlerin tümünün paylaştığı 

demokratik ilkelerden biridir” ve “bu hakkın en doğrudan kullanım alanı yerel düzeydir.” 

Türkiye, Şart’ı 9 Aralık 1992’de onayladı. Bir yasal referans çerçevesi olarak Şart’ın Türki 

ye’de yeni yerel yönetim mevzuatı üzerinde doğrudan etkisi oldu. Ancak Şart, bir yerel 

özerklik modeli koymaktan ziyade demokratik yerel yönetim için temel ilkeleri sunar. Bu 

çerçeve dahilinde, üye ülkeler kendi yerel yönetim sistemlerini geliştirme konusunda 

özgürdür. Buna rağmen, Şart’ı imzalayanlar bir dizi temel hükmü kabul etmelidir. Türkiye, 

aşağıdakiler dahil olmak üzere önemli kabul edilenlerin çoğunu kabul ediyor: 

• Yerel özerkliğin anayasal ve yasal temeli

• Yerel özerklik kavramı

• Yerel yönetim kapsamı

• Yerel yönetim sınırlarının korunması

• Yerel yönetimlerin istenen görevleri için uygun idari yapılar ve kaynaklar

• Sorumlulukların yerel seviyede uygulandığı koşullar

• Yerel yönetim faaliyetlerinin idari denetimi

• Yerel yönetimlerin mali kaynakları 

• Yerel yönetimlerin örgütlenme hakkı

yerel yönetimler Arasında Sınır ötesi işbirliğine ilişkin çerçeve Sözleşmesi
Türkiye, Yerel Yönetimler Arasında Sınır Ötesi İşbirliğine İlişkin Çerçeve Sözleşmesi’ni 11 

Temmuz 2001 tarihinde onayladı. Bunun ardından, Türkiye’deki birçok sınır kenti, Yunanis-

tan, Bulgaristan, Ermenistan ve Gürcistan’daki mütekabil kurumlar ile işbirliği yapmaya 

başladı. 
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5.2.2. AB Hukuku

Avrupa Konseyi antlaşmaları ile karşılaştırıldığında, AB hukuku, yerel yönetimler için farklı 

etkilere sahiptir ve yerel yönetimin statüsü, yerelleşme seviyesi veya bölgesel örgütlenme-

sine ilişkin özel hükümler ortaya koyar. Ancak bir ülke, AB’ye katılmak için tüm antlaş-

ma, karar, düzenleme ve benzerlerini kabul etmelidir. Bunların bazıları yerel yönetimleri 

yalnızca genel seviyede etkilerken, diğerleri yerel yönetimlerin uyması gereken doğrudan 

yükümlülükleri içerir.

AB hukuku, bölge kavramını bir idari birim olarak değil, bölgesel kalkınma politikası ama-

cıyla kullanır. NUTS bölgeleri (bakınız Bölüm 4.1), göstergeleri hesaplama ve yapısal fon-

lardan alınan desteğin seviyelerini belirleme amacına yönelik istatistiki birimlerdir. NUTS 

tüzüğü (26 Mayıs 2003 tarihli ve 1059/2003 sayılı Tüzük), “Üye Devletler içindeki mevcut 

idari yapıların, mülki birimlerin tanımı için kullanılan birinci kriteri teşkil edeceğini” belirtir 

ve başlangıç kısmı, “fiili, siyasi, idari ve kurumsal duruma da saygı gösterilmesi gerektiğini” 

ifade eder.

Yapısal fonlara ilişkin mevcut çerçeve düzenlemesi, AB bölgesel politikasının hazırlanması, 

programlanması, finanse edilmesi ve izlenmesi için bir “ortaklık”tan bahseder. Bu ortaklık, 

Komisyon, ilgili üye devlet ve üye devlet tarafından “ulusal kurallar ve mevcut uygulamalar 

çerçevesinde” adı belirtilen yönetimler ve kurumlar arasında bir anlayış olarak tanımlanır. 

Yerel ve bölgesel yönetimler, olası ortaklar arasındadır ancak yasal çerçevede, yönetimle-

rin ismen belirtilmesini gerektiren veya onların idari seviyesi veya yasal statüsü hakkında 

zorunlu hüküm yoktur. Buna karar vermek üye devlete düşer.

Üye devletlerin, AB müdahalelerinin uygulanması için ortaklığı aşağıdaki biçimde organize 

etmesi beklenir:

• Ortaklık mevcut ulusal kurallar ve uygulamalar dahilinde örgütlenir.

• Ortaklık kavramı, birbirinden ayrı ortakları ima eder, bu nedenle merkezi yönetime 

bağlı yönetimler ortaklar olarak kabul edilemez.

• NUTS, bu tür müdahalelerin programlanması ve izlenmesi için kullanılsa da, yapısal 

fon müdahalelerinin yapılma seviyesi ve örgütlenme biçimi konusunda karar üye dev-

letlere aittir. Bu sistem, AB aday ülkeleri için daha çok geçerlidir.

Nitekim, AB’nin üye devletlerdeki ve hatta aday ülkelerdeki kamu idaresi ile ilgili en fazla 

dikkat ettiği konu, kamu yönetimi kurallarının, AB fonlarının kullanılmasının yeterli ve 

verimli olmasını ve fonların kötüye kullanılmamasını garanti etmesidir. Bu nedenle, üye 

devletlere ve AB fonlarından yararlanan adaylara bazı şartlar yüklenir. Bu, Türkiye için 

geçerli olan şartlarda açık biçimde görünür. 
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AB’nin, Türkiye’deki yerel yönetim sistemleri üzerindeki etkisinin gerçek mahiyetini ve 
özelliklerini anlamak için, yerel yönetim reformu bu bölümde iki başlık altında değerlendiri-
lecektir: 

1. Yerel yönetim reformunun, AB Müktesebatı ve diğer AB ülkelerinin deneyimlerine göre 
yapısal değerlendirmesi.

2. AB düzenlemelerinin Türkiye’deki yerel yönetimler üzerindeki etkisinin sektörel değer-
lendirmesi.

5.3. AB’nin yerel yönetimler üzerindeki yapısal etkisi

Topluluk Müktesebatının yerel yönetim sistemi üzerindeki etkisini tartışırken, Avrupa 
Konseyi tarafından çıkarılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın etkisini de dikkate 
alacağız. Daha önce de bahsedildiği gibi, AB, yerel yönetimlerin yapısını, işlevlerini ve ope-
rasyonlarını düzenlemez ancak Avrupa Konseyi tarafından kurulan yasal çerçeveye uyum, 
bir ülkenin AB üyesi sayılması için temel koşul olarak görülür.

2002 yılında iktidara gelen Türk hükümeti, yukarıda bahsedilen itici güçlere cevaben 
ve AB Müktesebatı’na uymak için, köklü bir kamu yönetimi reformuna girişmeye karar 
verdi. Bu amaçla, aşağıda belirtilen bir dizi kanun tasarısı hazırlandı:

• Kamu Yönetimi Kanunu

• Belediye Kanunu

• Büyükşehir Belediyesi Kanunu

• İl Özel İdaresi Kanunu

• Yerel Yönetim Birlikleri Kanunu

GÉRaRd maRCOU RaPORU: 
Yerel Yönetim Reformu (laR) ı Projesi kapsamında Gérard marcou, aB ilkeleri 
ve standartlarına dayalı olarak Türkiye’deki yerel yönetim reformunu yasal açı-
dan değerlendirmiştir. Bu rapor, kapsamlı ve bağımsız bir çalışmadır, kitabın 
bu kısmını yazarken bu rapordan geniş biçimde yararlanılmıştır.

Dolayısıyla, Topluluk Müktesebatı bakımından, Türkiye’de yerel yönetim sistemine ilişkin 

değerlendirmemiz, özellikle de sistem reform sürecinde olduğundan, yerel kurumlar veya 

yönetim seviyelerinden ziyade yönetim konularına odaklanmalıdır. Bu nedenle, bu yayında 

kamu hizmeti sektörüne ve kamu maliyesinin yönetimi ve kontrolüne özel vurgu yapılacaktır.

AB’nin yerel yönetimler üzerindeki yapısal ve Sektörel etkisi
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• Kamu Maliyesi ve Kontrol Kanunu 

• İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi       

Hakkında Kanun

Kamu yönetimi reformuna ilişkin 2004 tarihli kanun, Türkiye’nin tüm yönetim sistemin-

de radikal reformlar öngörüyordu. Çok geniş kapsamlı tasarlandığı ve uygulanabilirliği 

çok muğlak olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı bu kanunu veto etti. 2005 yılında çıka-

rılan yeni kanunlar, idari reformda daha kademeli bir yaklaşımı benimsedi. Hükümetin 

şimdiki stratejisi, kapsamlı reform projesi yerine belirli sektörleri düzenleyen kademeli 

yasal düzenlemeler ile ilerliyor. Sosyal bakım hizmetlerinin devrine ve çocukların adli 

korumasına ilişkin bir kanun tasarısı hazırlanıyor. Köy işleri, yerel kültürel kurumlar, 

spor altyapıları ve bayındırlık ile ilgili diğer birkaç kanun tasarısı da hükümetin günde-

minde. Buna rağmen, aşamalı strateji, yerel yönetimlerin bu yeni işlevleri devralması 

için gerekli olacak mali transferlere özen gösterilmesini de gerektiriyor. İl özel idare-

lerine ve belediyelere ilişkin 2005 tarihli kanunlar, yerelleşme yönünde ilave adımları 

temsil ediyor.

Türkiye’de köy yönetimleri ve il özel idareleri dahil farklı yerel ve bölgesel yönetim kurumları 

olmasına rağmen, bu bölüm esasen yerel yönetim birimleri olarak belediyelere odaklana-

caktır. 

5.3.1. mülki Teşkilat

Türkiye, idari olarak 81 ile ve her il de ilçelere bölünmüştür. Bu idari birimlerin başkanları, 

merkezi yönetim tarafından atanır. İller, devlet topraklarının temel alt bölümleridir ve devlet 

idaresinin, valilerin yetkisi altındaki makamlarıdır.

Ayrıca, Anayasanın 127. Maddesine göre, Türkiye’de üç yerel yönetim kademesi vardır: il 

özel idareleri, belediyeler ve köyler. Türkiye ayrıca, (bölgesel) kalkınma ajanslarına ilişkin 

kanunla, yeni bir yönetim kademesi kurmadan sosyo-ekonomik bölgeselleşme eğilimini 

dikkate alır (aşağıdaki Kısım B’ye bakınız). Yerel yönetimin mülki yapısı bakımından, son 

reformlar, özerk yerel yönetimlerin kendilerine aktarılan yeni görevleri devralma kapasitesi-

ni güçlendirecektir.

A. Belediyeler

Belediye birimleri
Belediyeler, kendi bağımsız kurumları, bütçeleri ve işlevleri olan özerk yerel birimlerdir. Nü-

fusu 5.000’den yüksek olan yerleşimlerde kurulurlar. Nüfusun büyük bir kısmını kapsama-

larına rağmen, nüfusun yüzde 17’si, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi belediye sınırlarının 

dışında yaşar.
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Belediyeler, kentsel yerleşimler ile birebir eşleşmez. Bilindiği gibi Türkiye, otuz yıldan 

kısa bir süre içinde kırsal toplumdan kentleşmiş topluma dönüştü ve kırsal nüfusta 

kentsel nüfusa kıyasla keskin bir düşüş meydana geldi. Dolayısıyla, kırsal yerleşimlerin 

bir kısmı belediyelerin yetki alanlarına dahil edildi.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, mülki yapının her seviyesinde özerk kurumlar kurma 

yükümlülüğü içermez. Madde 13’e göre, yerel özerklik ilkeleri, bir ülke içindeki tüm yerel yö-

netim kategorileri için geçerlidir ancak ülke hükümeti bunların bazılarını Şart kapsamından 

çıkarabilir. Örneğin, Hollanda’da Şart belediyelere uygulanır ancak illere uygulanmaz.

Son birkaç yıl boyunca, belediyeler için tartışmalı alanlardan biri de nüfus büyüklüğü 

oldu. Belediye kurma eşiği, başlangıçta asgari 2.000 nüfus olarak belirlenmişti. Bu 

düşük eşik, kurulan belediyelerin sayısında artışa neden oldu. Yapay belediyelerin ku-

rulmasını önlemek amacıyla bu eşik yükseltildi.

Türkiye’de belediye kurulmasına ilişkin mevzuat, köyleri veya köy bölümlerini birleştir-

mek suretiyle veya tek yerleşime dayalı olarak belediye kurma eşiğini 5.000 nüfus ola-

rak belirledi. Köylerin yapay olarak birleştirilmesini önlemek için tasarlanan başka bir 

koşula göre, böyle bir girişime dahil edilen bir köy (veya bir köy bölümü), yeni belediye 

merkezi olarak kabul edilen yerleşimin 5.000 metre içerisinde olmalıdır.

Büyükşehir belediyeleri
Hepsi aynı anda aynı yerde bulunmasalar da, Türkiye’de dört farklı yerel yönetim seviyesi 

vardır. Büyük kentsel alanlarda ise büyükşehir belediyeleri bulunur. Büyükşehir belediye-

leri, genellikle ilave bir yerel yönetim seviyesi olarak kabul edilmese de uygulamada yavaş 

yavaş yerel yönetim seviyesi haline gelmektedir. Yeni reform kanunu, yeni bir büyükşehir 

belediyesi türünün kurulmasıyla bu eğilimi daha da ilerletmiştir. 

Büyükşehir belediyeleri, bir il merkezinin sınırları dahilinde veya bu sınırların dışında 

en fazla 10.000 metrelik alan içinde bulunan yerleşimlerdeki toplam nüfusun 750.000’i 

Belediye nüfusunun toplam nüfus içindeki payı (2009)*
Nüfus %

Belediye sınırları içindeki nüfus 58.581.515 82,99

Belediye sınırları dışındaki nüfus 12.004.741 17,01

Toplam 70.586.256 100,00

* TÜİK tarafından yayınlanan resmi verilere göre
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geçmesi halinde kanunla kurulur. Günümüzde, Türkiye’de 16 büyükşehir belediyesi bu-

lunur ve bunların toplam nüfusu 26,7 milyondur (ülke nüfusunun yüzde 45,7’si). Bunun 

büyük çoğunluğu İstanbul (12,5 milyon), Ankara (4,1 milyon) ve İzmir’de (3,1 milyon) 

yaşar. Ancak, yeni reform kanunundan önce oluşturulan üç büyükşehir belediyesi 

750.000’den az nüfusa sahipti.

Türkiye, büyükşehir belediyeleri kurarak büyük kentleri yönetme sorunlarını çözmeye 

çalıştı. Burada, iki belediye yönetimi seviyesi bulunur. Büyükşehir seviyesinde temel 

işlevleri koordine etmekten sorumlu olan büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeleri. İlçe 

belediyelerinin başkanları, büyükşehir meclisinin doğal üyesidir. Öte yandan, büyükşe-

hir sınırları dahilindeki her ilçe belediyesinin meclis üyelerinin beşte biri, büyükşehir 

meclislerinin de üyesidir. Bunun anlamı, büyükşehir belediye meclisleri için ayrı seçim 

yapılmamasıdır. 

Büyükşehir Kanunu, yatırım programları, bütçeler, nazım imar planları ve imar planları, 

toplu taşıma planlaması, örgütlenme ve izleme, yollar, otoparklar, işyeri ruhsatları, çeşitli 

çevre koruma işleri, zabıta hizmetleri ve sosyal tesisler gibi alanlarda temel işlevler vererek 

büyükşehir belediyelerini güçlendirmiştir. Sonuç olarak ilçe belediyelerinin, özel faaliyetle-

rin programlanması, yerel imar planlaması ve hizmet sunumu gibi yetkileri vardır. 

Yeni kanun, büyükşehir belediyesine planlama konularında da geniş denetim yetkileri 

verir. Büyükşehir belediyesi, kendi nazım imar planına uymaması halinde yerel ilçe planını 

hükümsüz bırakabilir. Daha sonra ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesinin isteği doğ-

rultusunda kendi planını revize etmek zorundadır. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın halk 

tarafından doğrudan seçilmesi ona meşruiyet kazandırır ve onu kentin bütünü için önder 

konumuna getirir.

Belediye birlikleri
Mali kaynaklar ve insan kaynakları eksikliği küçük belediyeleri, hemşerileri için yeterli 

yerel hizmet sağlama konusunda pekçok zorlukla karşıkarşıya bırakıyor. Bu durum, 

hizmet sunumunda rasyonelleşmeyi sağlamak amacıyla yeni bir kanun – yerel yönetim 

birliklerine ilişkin kanun – gerektirdi. Bu kanuna göre, belediye birlikleri kamu tüzel 

kişileridir. Üye belediyeler bazı görevlerini Birliğe devredebilir. Ancak genel görev listesi 

yoktur. Belediyeler, su temini, atık su arıtma, katı atık yönetimi ile altyapı hizmetleri ve 

çevre sektörü ile ilgili diğer benzer hizmetler gibi alanlarda birliğe katılmaya mecbur 

edilebilir. Bu durumlarda, merkezi hükümet (Bakanlar Kurulu), ilgili yerel yönetimlerin, 

daha önceden bu amaçla kurulmuş Birliğe üyeleri olması gerektiğine karar verebilir.
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Şart, yerel yönetimlere örgütlenme özgürlüğü verir. Ancak bazı ülkelerde, ortak yönetim 

teşkilini mümkün kılan mevzuat vardır. Örneğin, Almanya ve Fransa’da kanun, belediyeler 

arasında gönüllü işbirliği ilkesini dikkate alır. Ancak ortak yönetim kurma kararı, belediye

meclislerinin nitelikli çoğunluğu ile alınabilir. Bunun tek sınırı, Şart’ın 3. Maddesidir. Bu

Maddeye göre yerel yönetimler, kendi sorumlulukları kapsamındaki kamu işlerinin

“önemli bir kısmını” yönetme hakkına ve yeteneğine sahip olmalıdır.

Belediyenin işlevleri ve sorumlulukları
Halihazırda, belediyelerin temel sorumlulukları arasında yerel yolların yapım ve bakımı,

su temini, kanalizasyon, katı atık yönetimi, kentsel planlama, toplu taşıma ve haberleş-

me bulunuyor. Kentsel planlamanın yapı izni verme yetkisi dahil olmak üzere belediye-

lere devri, son yıllardaki en önemli yerelleşme adımı oldu. Yeni faaliyet alanları, yerel 

yönetim reformları vasıtasıyla belediyelere devredildi. Bu yeni yerel yetkinliklerin bazı 

önemli yönleri aşağıda açıklanmıştır.

Bunlardan ilki, ekonomi ve ticaretin desteklenmesi ile ilişkilidir. Bu daha ziyade, gele-

neksel yerel hizmetler ve altyapı hizmetlerini işletmeye alışmış belediyeler için yeni bir 

kavramdır. Belediyeler turizm, sağlık, sosyal hizmetler ve eğitim, sanayi ve ticaret yatı-

rımları gibi alanlarda - AB bölgesel politikasının hedeflerine kısmen denk düşen geniş 

kapsamlı bir alanda - teşvikler vererek yerel kalkınmayı destekleyebilecektir. Dolayısıyla, 

yerel yönetimler, her ne kadar sınır ve koşullar merkezi hükümet tarafından belirlense 

de, belli alanlarda teşvikler vererek yerel kalkınma alanında yetkili kılınmıştır. Kalkınma 

ajanslarının kurulması da, yerel kalkınma için olumlu bir adımdır. Bu ajanslar, yerel 

kalkınmayı desteklemek için belediyelere kaynak aktarabilecekleri gibi uzman desteğin-

de de bulunabilirler.

İkinci alan eğitimdir. Bu, Türkiye’de kesin biçimde devletin sorumluluğundadır. Ancak

son birkaç yıl içinde, merkezi hükümetin bu ihtiyaçların tümüne yanıt verememesinden

dolayı, birçok belediye kendi bölgelerindeki ilk ve orta öğretim okullarına bakım ve 

donatım sağlama işlerine girmiştir. Reformdan önce belediyeler okulların yapım, bakım 

ve onarım işlerine kaynak ayıramıyordu. Büyük kentlerde, okullardaki sınıflar genellikle 

aşırı derecede kalabalıktır. Yeni hükümler, belediyelere okul binalarına ve tesislerine 

yatırım yapma imkanı tanımıştır.

Üçüncü alan, kadınlar ve çocukların sosyal korunmasıdır. Belediyeler, kötü muameleye

uğrayan kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri açmak zorundadır. Bu alandaki diğer 

yeni sorumluluklar, amatör sporların desteklenmesi ve tarihi ve kültürel mirasın korun-

masını içerir. 
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Son olarak, yerel yönetimlerin “genel yetki” veya mevzuatın onlara özel yetkiler verme-

diği alanlarda hareket etme özgürlüğü sorunudur. Yeni belediye mevzuatı, belediyelere 

kanunla belirlenmiş görevler dışında genel yetki vermemektedir. Eski kanunda, belediye-

lerin kendi görevlerini yerine getirdikten sonra günün koşullarına göre başka alanlarda 

da faaliyette bulunmalarına izin vermekteydi. Ancak bu yeni durum, Şart’a aykırı düş-

mektedir. Şart’a göre yerel yönetimlerin “kendi yetkisi dışında kalmayan veya herhangi 

bir başka yönetime verilmeyen” alanlarda takdir hakkı vardır. Ancak, bu durum yalnızca 

Türkiye’ye özgü değildir. Şart’ın akitlerinin çoğunun mevzuatında genel yetki hükmü mev-

cutken, bazılarında (örneğin Portekiz ve Hırvatistan gibi) bu hüküm yoktur. Ancak gene 

de Şart’taki ilgili hükmü tanırlar.

Buna rağmen, genel yetki hükmünün anlamı ve kapsamı genellikle yanlış anlaşılır.       

Bu, görevlerin yönetim seviyeleri arasında paylaştırılması değildir; tüm ülkelerde, yerel

yönetimler tarafından yerine getirilen işlevlerin kaynağı kanundur. Ancak genel yetki, 

özerklik kavramının da bir parçasıdır.

B. Bölgesiz, bölgeselleşme

Bölgeselleşme, sosyo-ekonomik ve kurumsal bir süreç olarak, her zaman ilave bir yöne-

tim kademesi kurulması yoluyla gerçekleşmez ve nadiren özerk bölgelerin kurulması yo-

luyla gerçekleşir. Bölgeselleşme, ekonomik yapı, kalkınma potansiyeli ve bölgesel kimlik 

özelliklerinin öne çıkarılmasıyla, belirli bir coğrafi alanı (yerel üstü değil, ulusal düzey altı)

geliştirmeyi amaçlayan bağımsız eylemler için kapasite yaratan bir süreç olarak tanım-

lanabilir. Bölgeselleşme, bölgeselcilik anlamına gelmez ve yerelleşme, bölgeselciliği 

önlemek için bir yol olabilir. Diğer ülkelerde olduğu gibi, kurumsal bölgeselciliği önle-

menin yolu, belediye ve büyükşehir belediyesi düzeyinde yerelleşmeyi güçlendirmektir. 

Kalkınma ajansları, yerel kalkınma projelerini destekleyerek, bölgeselciliği değil bölgesel 

kalkınmayı teşvik etmiş olur.

Türkiye’de idari bölgeler yoktur. Federalizmi çağrıştıran herhangi bir düzenleme konusun-

da aşırı bir duyarlılık vardır. Bu bağlamda, AB’nin gereklerine göre istatistiki birimlerin

yaratılması (NUTS 1, 2 ve 3) hiçbir şekilde yeni yönetim tabakasının kurulması yönünde 

bir adım olmadığı özellikle belirtilmiştir. Coğrafi analizde görülen şudur ki; kentleşme ve 

ekonomik kalkınma eşitsizlikleri Türkiye’nin bölgesel haritasını yeniden çizmiştir ve orta-

ya çıkan resim, coğrafi olarak bölünmüş bölgeler değil, kentler ağıdır. Bu yeni bölgesel

yapılandırmanın örnekleri aşağıdakileri içerir:

• Hızla büyüyen bölgeler: İstanbul ve Marmara Bölgesi, Akdeniz kıyısı (Adana, Mersin 

ve Antalya) ve merkezi yönetim yatırımı ve kalkınma programları ile kentsel dinamikler 

tarafından desteklenen Güneydoğu Bölgesi
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• Konsolide bölgeler: Ankara ve İç Anadolu, İzmir ve Ege Bölgesi

• Az gelişmiş bölgeler: Karadeniz kıyısı ve Kuzeydoğu dağlık kesimi

Kentsel büyüme kutupları, eşitsizlikleri azaltmayı amaçlayan bölgesel kalkınma politikası-

nın temelini oluşturabilir. Bu bağlamda, 2006 yılında bölgesel kalkınmayı desteklemek ve

bölgeler arası ve bölge içi eşitsizlikleri azaltmak için kalkınma ajanslarının kurulması dikka-

te değerdir. Bu ajansların hizmet ettiği bölgeler, Türkiye’nin geleneksel coğrafi bölgeleri ile

örtüşmez. Aksine ajanslar, NUTS 2 bölgeleri temelinde hükümet kararı ile oluşturulmuştur.

Ajansların yarı özerk yapıları vardır. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) vesayetinden söz

edilebilir. Fonların ajanslara tahsisini belirleme, yıllık çalışma programların onaylama gibi

yetkileri DPT’ye aittir.

Ajansın merkezinin bulunduğu ilin valisi, ajansın karar organı olan yönetim kurulunun

başkanıdır. Yönetim kurulu üyelerinin kimler olacağı kanunla belirlenmiştir. Birkaç ili

kapsayan bir ajansta, yönetim kurulu üyeleri şunlardır: İlgili illerin valileri, büyükşehir

belediyelerinin ve ilde büyükşehir belediyesi olmaması halinde il belediyelerinin

başkanları, il genel meclislerinin başkanları ve sanayi ve ticaret odalarının başkanları

(her ilden bir kişi). Her ajansta, ajansı kuran kararname tarafından konulan kurallara 

göre oluşturulmuş bir Danışma Kurulu vardır. Bu kurulun, kamu kurumları, özel sektör

kuruluşları ile STK temsilcilerinden oluşan (en fazla 100) üyesi bulunur. Danışma Kurulu, 

kendi üyeleri arasından başkan seçer. Bu kurul danışma işlevi görür, yönetim kurula

önerilerde bulunabilir, ajans faaliyetini değerlendirebilir. Ajans, bir kamu kurumudur.

Ancak, kamu yönetiminin bir parçası değildir. 

Kalkınma ajanslarının, planlama, programlama ve proje yönetimi, araştırma ve geliştir-

me, tanıtım ve eğitim, idare ve personel, emlak, mal ve hizmet alımı için ayrı bütçeleri 

vardır. Ajanslar iç ve dış denetime tabidir. Kamu mali yönetimi ve kontrolü kanununa 

ve kamu ihale mevzuatına tabi değildir. Teşkilat ve finansmanları gözönüne alındığında, 

kalkınma ajansları “tamamlayıcı kamu kurumları” sayılmaktadır. Bu nedenle, sağlanan 

muafiyetler AB hukuku kapsamında sorgulanabilir.

5.3.2. yerel maliye

Yerel finansman, idari reformun zayıf halkasıdır. Aslında, merkezi ve yerel yönetim

arasındaki gelir paylaşımı, yerel yönetim reformunun gecikmiş bir parçasıdır. Yerel mali

yapının güçlendirilmesi, 2008 yılında yürürlüğe giren reform kanunlarının son bileşenidir.

Günümüzde belediyelerin kamu gelirlerinden aldığı pay çok düşüktür. Belediyelerin yerel

vergilendirme üzerinde yetkileri yoktur. Reformla harekete geçirilen yerelleşmenin,

belediye bütçe gelirlerinde artış gerektirdiği açıktır. Ancak, yeni gelir paylaşım kanunu bu
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artışı gerçekleştirememiştir. Bununla beraber, yeni pay dağıtımı kanunu, belediyelere tah-

sis edilen vergi geliri payının dağıtımı için bazı yeni kriterler getirmiştir.

yerel gelirler: yerel vergi koyma yetkisinin olmaması
Gelir bakımından, yerel bütçeler merkezi yönetime yüksek oranda bağımlıdır. Belediye-

lerin geliri esasen iki bileşenden oluşur: Ulusal vergi gelirlerinden transferler ve yerel 

gelirler.

Yerel yönetimlerin ana mali kaynağı, devletten aldıkları vergi geliri payıdır. Bu pay kanunla 

belirlenmiştir. Bu kaynak, toplam belediye gelirlerinin yarısından biraz azdır. Yerel vergiler, 

belediye kaynaklarının küçük bir kısmını oluşturur. Belediyeler, ek yerel vergi yaratma yet-

kisine sahip değildir. Belediyelere tahsis edilen yedi yerel vergi vardır. Bu vergiler, belediye-

lerin toplam gelirlerinin yüzde 10’u civarındadır. Buna ek olarak, belediyeler çeşitli harçlar 

toplar ve yeni altyapı için yararlanıcı katkısı niteliğinde harçlar koyabilir. Büyükşehir bele-

diye sınırları içinde toplanan bazı yerel vergi ve resimlerden elde edilen gelirler büyükşehir 

belediyesi ve ilçe belediyeler arasında paylaştırılır. Yerel vergi gelirlerinde büyük eşitsizlikler 

vardır. Yerel vergilerden elde edilen gelirler, büyük belediyelerdeki toplam gelirin yüzde 

ellisine kadar bir miktara tekabül edebilir. Ancak bu yerel gelir, daha küçük belediyelerde 

ise önemsiz düzeydedir. Belediyelerin, vergi oranlarını belirleme konusunda hiçbir yetkisi 

yoktur. Belediyeler emlak vergisinde matrah tesbit komisyonun üyesidir. Burada oranları 

belirleme yetkisinden söz edilemez. Vergi oranları, her durumda merkezi hükümet tarafın-

dan belirlenir.

Bu durum Şart’ın (Türkiye için bağlayıcı olan) 9. Maddesi’nin 3. paragrafı ile çelişmektedir. 

Bu paragraf şöyledir: “Yerel makamların mali kaynaklarının en azından bir bölümü, kanu-

nun koyduğu sınırlar dahilinde oranlarını belirleme yetkisine sahip oldukları yerel vergi ve 

harçlardan sağlanacaktır.” Bu durum belediye başkanları ve meclis üyelerinin vatandaş-

lara karşı hesap verebilirliğini de azaltmaktadır. Doğrudan kaynak yaratma yetkisine sahip 

olmadıklarından, yerel hizmetlerin bedeli olarak vergi yükünden sorumlu tutulamazlar; oy 

verenlerin nezdinde seçilmişlerin liyakati, merkezi yönetimden para koparma becerilerinde 

yatar. Bu nedenle, Türkiye’de yerelleşme yönünde ilerleme olması için, yerel mali sistemin, 

belediyelere kaynaklar üzerinde daha fazla sorumluluk tanıyacak biçimde değiştirilmesi 

zorunludur.

Belediyelerin öz gelir yetersizliğinin olumsuz sonuçlarından biri de, harç koyabilmek için

belediyeleri doğrudan veya dolaylı ticari faaliyetlere girişmeye teşvik etmesidir. Belediye

tarafından yürütülen işletme faaliyetleri ve işletmeler, geçtiğimiz yıllarda toplam belediye

gelirlerinin yüzde 24’ünden fazlasını sağlamıştır. Bu durumun tüm olumsuz yönlerine rağ-

men, belediyelerin ilave kaynak sağlaması için tek yol şimdilik budur.
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yerel bütçeler
Türkiye’deki yerel yönetim bütçesi, toplam konsolide kamu bütçesinin yüzde 18-20’si ve

GSYİH’nin yüzde 4’ü civarındadır. Aşağıdaki tablo, toplam kamu bütçesi içindeki yerel 

bütçe payını göstermektedir. Avrupa ülkeleri ile karşılaştırıldığında, bu pay son yıllarda 

artmış olmasına rağmen bir hayli düşüktür. Ancak son yıllarda, bazı görevlerin beledi-

yelere devri, belediye harcamalarının artmasına neden olmuştur. Bu eğilim önümüzde-

ki yıllarda da devam edecektir.

1990’dan bu yana, yerel yönetim harcamalarında önemli ölçüde artma olduğu gözlen-

mektedir. Yatırım harcamalarının toplam harcama içindeki payı da yükselmiştir. Beledi-

ye gelirlerinde bir artış olmamasına rağmen belediye harcamaları artmaktadır. Bunun

nedeni belediyelerin vergi ve sigorta primlerini ödememeleridir. Bütçe açıkları böyle 

kapatılmaktadır.

yerel borçlar ve bütçe disiplini uygulama mekanizmalarının eksikliği 
Türkiye’de yerel maliyedeki temel sorunlardan biri, belediyelerin birikmiş borçlarıdır. 

Yerel yönetim reformları uygulandıktan sonra, belediye borçlarının seviyesi aşağıdaki 

tabloda açıkça görüldüğü gibi durmadan artmıştır.

Belediye Borçları (2006-2009)

Yıl dış Borç İç Borç Toplam (Tl) Yıllık artış(%)

2006 2.298.4 28.069.8 30.368.2 -

2007 3.602.5 35.521.3 39.123.8 28.8

2008 4.797.1 38.839.1 43.636.2 9.0

2009 5.873.9 42.993.5 48.867.4 12.0

* Yerel kurumların borçları dahil edilmiştir.

2006 ve 2009 yılları arasında, belediyelerin toplam borçları yüzde 61 artmıştır.

Ne yazık ki yeni mevzuat, bu durumun üstesinden gelmek için yeterli önlemleri içermemek-

tedir. Belediye kanunları bu borçların bir kısmının temizlenmesi için kurallar getirse de, bu

kurallar Hazine’ye olan borçlar için geçerli değildir. Bu durumun tekrar ortaya çıkmasını

önleyecek hiçbir mekanizma yoktur.

Belediyeler, dengeli bütçeye sahip olmak zorunda değildir. Bir bütçenin açıkla kabul edil-

mesi veya uygulanması halinde uygulanacak hiçbir özel usul veya yaptırım yoktur. Devlet

bütçesinde, konsolide yerel bütçe tahminini yer alır. Fakat kanun, hükümete yerel

bütçeleri değiştirme yetkisini vermez. Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nda, bütçelerin

dengelenmesi için hiçbir hüküm, uyarı usulü ve yaptırım yoktur.
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Belediyeler mantıken, kaynaklarının yetersiz olması halinde borçlarının devlet tarafından
güvence altına alınmasını bekleyebilir. Bugüne kadar, devlet gerekli kredileri vermiştir.
Bunların geri ödenmesi oldukça esnektir; bu geri ödemeler, yerel bütçelere transferleri
yöneten ve bu transferlerden borç ödemelerini kesmekle görevli İller Bankası vasıtasıyla
yapılır. Ancak, bu mahsup usulü de saydam değildir ve siyasi etkiye açık olabilir. Buna ek
olarak merkezi yönetim, belediyelerin daimi borcunu onlar üzerindeki kontrolünü sürdür-
menin dolaylı bir yolu olarak kullanabilir. 

Ancak, yerelleşmenin ileriye götürülmesi bu durumu daha da kötüleştirebilir. Seçmenleri-
nin baskısı altındaki belediyeler, pekala daha fazla harcama yapmaya eğilimli olabilir. Bu,
1980’lerde Fransa’da yaşandı ve yeni işlevlerin devriyle Türkiye’de de yaşanabilir. Şu anda
Fransa’da, yerel yönetimler bütçelerini fazlayla kabul etmek ve uygulamak zorundadır ve bu
kural, valiler ve Bölgesel Sayıştaylar tarafından denetlenir. Bu tür kısıtlamaların olmaması
durumunda, yeni işlevlerin yerelleşmesi gelecek yıllarda Türkiye’de enflasyon etkisi yarata-
bilir. Yerel yönetimlere bütçe disiplini uygulanamaması, yerelleşmenin yerel harcamada

artışa yol açtığı ölçüde makroekonomik taahhütleri sarsabilir.

5.3.3. denetim ve kontrol

Son reformlar, yerel yönetim maliyesinin denetim ve kontrol sistemini yeniden kurmuştur.
Bu bağlamdaki önemli yasal düzenlemeler, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
yeni Belediye Kanunu’dur. Reformun amacı, geleneksel denetimi kaldırıp yerine modern
denetim uygulamalarına dayanan yeni bir kontrol sistemi koymaktır. Yapılan reform
kontrol, denetim ve gözetim kavramları yanı sıra denetçilerin konumu ve belediyelerin
denetimi bakımından oldukça köklüdür. Sistemdeki bu değişikliklere ek olarak, yerel mec-
lislerin denetim komisyonları da umut verici bir yeniliktir. Yeni denetim ve kontrol kavramı

aşağıdaki başlıklar altında incelenebilir:

A. Denetim
B. Kontrol

a. İç kontrol  

b. Dış kontrol  

c. Denetim komisyonu.

A. denetim
Yerel yönetimlerin denetimi ile ilgili temel ilke Anayasa’da ortaya konmuştur. Buna göre,

İçişleri Bakanlığı, göreve ilişkin suçlar konusunda soruşturma veya kovuşturma halinde

seçilmiş bir yerel yönetim organını görevden alabilir. Fakat yeni Belediye Kanunu daha da

ileriye gitmiştir. Buna göre, belediye meclisi, kendisine verilen görevler dışında siyasi

konularla ilgili karar alırsa, İçişleri Bakanlığı’nın isteği üzerine Danıştay tarafından           
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feshedilebilir. Bu, Şart’ın 8. Maddesi’ni (idari denetim ile ilgili) kesin biçimde ihlal etmese

de Şart’ın ruhuna aykırıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde sözü edilen meclis

üyelerinin ifade özgürlüğünün güvence altına alınması ilkesine aykırıdır.

Öte yandan, Belediye Kanunu’nda ortaya konulan yeni denetim sistemi de açık değildir.

Her şeyden önce, denetim, kontrol ve (mali) denetim işlevleri ile ilgili karışıklık vardır. Dene-

tim, yönetimle ilgili bir işlev değildir. Denetim, faaliyetlerin yeterli ve kanuna uygun olup

olmadığını kontrol etmek için bir araçtır. Avrupa ülkelerindeki genel eğilim, özerk yerel

işlerde merkezi yönetimin müdahalesini sınırlamaktır. Denetimin hukuka uygunlukla

sınırlanmış olmasının nedeni budur. 

Dolayısıyla, yetki devriyle verilen görevler durumu dışında, denetimin amacı, yerel yönetim-

lerin kanun sınırlarını ihlal etmemesini sağlamak olmalıdır. Ancak yeni kanun, hukuka

uygunluğun yanında performansı denetlemeyi de düzenler. Yeni Belediye Kanunu’na göre,

denetimin amacı yalnızca söz konusu faaliyetlerin hukuka uygunluğunu izlemek değil, aynı

zamanda belediyelere destek olmak ve rehberlik etmektir. Kanun ve düzenlemelere, önce-

den belirlenmiş amaç ve hedeflere ve performans kriterleri ve kalite güvence standartlarına

uygun olarak, belediye hizmetlerinin süreç ve sonuçlarının tarafsız biçimde karşılaştırılma-

sı, ölçülmesi ve analiz edilmesi yoluyla bu amaca ulaşılacaktır. 

Denetimin, hem hukuka uygunluğun izlenmesi hem de performansın denetlenmesini 

içermesi gerektiği düşüncesi sorun yaratabilir. Aslında, bugüne kadar yapılan denetim, 

hukuka uygunluğu sağlamaktan ziyade kararların yerindeliğini izlemeye yönelmiştir.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin resmi görev alanının performans denetimini de içerecek

biçimde genişletilmesi, hukuka uygunluk denetimini ikinci plana itebilir. Büyük bir olası-

lıkla bu görevliler, ağır ve açık kanun ihlalleri dışında, kanuna aykırılık riskleri veya hukuka 

uygunluk ile ilgilenmeyecektir. Sonuçta, yargıya gidilmesi gerektiğinde, iyi hazırlanmamış

dosyalar hukuka aykırılık iddialarının kanıtlanmasını güçleştirecektir.

Denetimin, vesayet olmadığı söylenmektedir. Valiler artık yerel yönetimlerin kararlarını

durdurma veya veto etme yetkisine sahip değildir; kanuna aykırı kararları ancak idari

yargıya götürebilirler.

Karışıklığın diğer bir nedeni de Belediye Kanunu’nun 57. Maddesi’dir. Bu hükme göre,  

İçişleri Bakanlığı, bir hukuk mahkemesinden, belediyenin hizmetlerinin “ciddi biçimde 

kusurlu” olup olmadığına ve toplumun sağlık, mutluluk ve refahının “hayati derecede” etki-

lenip etkilenmediğine karar vermesini isteyebilir. Yargıcın bu yönde karar vermesi halinde 

Bakan, “kusuru” makul bir süre içinde gidermesini belediye başkanından isteyebilir. Kusu-

ru düzeltmenin mümkün olmaması halinde Bakan, il valisinden, belediye personelini ve

altyapılarını kendi yetkisi dahilinde kullanarak söz konusu hizmeti sağlamasını isteyebilir.
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Belediye, mahkemenin kararını temyiz edebilir. Adli yargıyı, yasal uyuşmazlıkları çözümle-

menin ötesine gidecek yollara sokan bu hüküm çok büyük zorluklar yaratabilir. Bu yönte-

min uygulanma ihtimali düşük görülmektedir.

B. (mali) denetim ve kontrol

a. iç denetim
İç denetim iki türlüdür: Kanunla kurulan yeni bir mekanizma vasıtasıyla yürütülen iç

denetim ve belediye meclisi içinde seçilmiş bir denetim komisyonu tarafından yürütülen 

demokratik denetimdir.

İç denetim, bütçenin uygulanması için kanunla kurulan yeni bir mekanizmadır ve merkezi

yönetim ve sosyal güvenlik kurumları ile yerel yönetimler için geçerlidir. Yeni kurallar bu

kamu yönetimlerinde daha iyi hesap verebilirlik sağlamak için konmuştur.

Genel anlamda, yeni hükümler AB gerekleri doğrultusundadır ve bazı kilit noktalarda 

Fransız mevzuatına oldukça yakındır; örneğin Hazinenin bütünlüğü; bütçeye dayalı stratejik 

planlama ve performans; harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisinin işlevleri arasında ay-

rım; ve muhasebe yetkilisinin yetki ve görevleri. İç denetçiler için eğitim programı, ilgili AB 

yönetmeliklerini de kapsamaktadır.

Belediye başkanı, belediye idaresinin başıdır ve şunlardan sorumludur: İdarenin stratejik

planları ve bütçelerinin hazırlanması ve uygulanması; kaynakların etkin ve verimli biçimde

kullanılması; kaynakların yanlış kullanılması ve kaybının önlenmesi; ve mali yönetim ve

kontrolün izlenmesi. Harcama yetkilileri, mali hizmet birimleri ve iç denetçiler tarafından

desteklenen belediye başkanı, idarenin başı olarak kendi görevlerinin yerine getirilmesi

konusunda meclise karşı sorumludur.

Kanun, iç denetimi şöyle tanımlar: “İç denetim, kamu yönetiminin çalışmalarına değer kat-

mak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip 

yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel gü-

vence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.” İç denetçilerin görevi, yönetim ve kontrol yapıları 

ile kaynak kullanımı ve yasal uygunluğu değerlendirmektir. Denetimler sosyal, yasal veya 

mali olabilir. Kural olarak, denetlenen kurum dışından personel tarafından yapılır.

Özetlemek gerekirse, iç denetçiler idarenin başındakilere, kendi yetkileri altındaki idarelerin

işleyişini geliştirme ve kaynakların boş yere veya kötüye kullanılmasını önleme konusunda

yardım sağlar. Bu kapsamda, dış kontrol ihtiyacını azaltırlar. Bu, idarenin başındaki kişinin

kötü uygulamanın kaynağı olmaması durumunda geçerlidir; yeni mevzuat, denetim
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komisyonları vasıtasıyla siyasi kontrolü güçlendirerek bu ihtimale karşı koruma sağlamaya

çalışmıştır.

b. dış denetim
Harcama sonrası dış mali denetim Sayıştay tarafından yapılır. Yerel yönetim bakımından

sorun, merkezi bir kuruluş tarafından yapılan denetimin yeterli olup olmadığıdır. Avrupa

ülkelerindeki genel eğilim, yerel yönetimlere daha yakın yerel denetim kullanmak olmuştur:

Fransa ve Polonya’daki bölgesel Sayıştaylar, Almanya’daki bölgesel Sayıştaylar, Birleşik

Krallık’taki denetim komisyonları.

Bu eğilime rağmen, Türkiye’deki yeni Sayıştay Kanunu yerel yönetimlerin merkezi olarak

denetlenmesi yöntemini korumuştur.

c. denetim komisyonu
Denetim komisyonları, her yılın Ocak ayında meclisler tarafından seçilir ve meclisteki parti

gruplarının büyüklüğüne orantılı olarak oluşturulur. 10.000’den fazla nüfusa sahip belediye-

ler, il merkezi belediyeleri ve ilçe belediyelerinin meclisleri, her yıl başında yerel yönetimin

gelir ve giderlerini denetlemek üzere üç ila beş üyeden (meclis üyeleri arasından) oluşan

bir denetim komisyonu seçmelidir.

Belediye başkanlarına kapsamlı mali yönetim sorumluluğu verilmiştir. Başkanların yerel

meclise karşı sorumlu tutulması yoluyla yerel meclislerin bu konudaki rolü de artırılmıştır.

Denetim komisyonlarının oluşturulmasıyla bu süreç etkin hale getirilmiştir. Bu düzenleme,

meclis ile yürütme arasındaki geleneksel dengesizliğin giderilmesinde önemli bir adım

olabilir.

Denetim komisyonları, belediye binalarında çalışır ve belediye çalışanlarından ve gerekirse

diğer uzmanlardan yardım alabilir; her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir ve bulguları halka

açıklar. Denetim raporu meclise sunulur ve sorulara, genel görüşmeye veya meclis üyeleri-

nin üçte birinin isteği üzerine gensoru önergesine yol açabilir. Belediye başkanı, kanunda

belirtildiği üzere, stratejik plan ve performans programı sonuçları hakkında bilgi veren ve

hedeflerden sapma nedenlerini açıklayan bir faaliyet raporu sunar. Belediye başkanının

açıklamalarını yetersiz ilan etmek veya bir gensoru önergesini kabul etmek için meclis

üyelerinin dörtte üçlük bir çoğunluğu gereklidir. Her iki durumda da önerge ve dosya vali

vasıtasıyla Danıştay’a iletilir.

Bazı eleştirmenler, belediye meclislerini zayıf ve etkisiz olarak niteler. Buna rağmen dene-

tim komisyonları, belediye maliyesi üzerinde kapsamlı bir iç denetimi zamanında yapama-

sa bile, muhalefet üyelerinin belediye başkanına karşı avantaj elde etmesine ve belediye 
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işleri üzerinde daha büyük etkiye sahip olmasına yardım edecektir. Denetim komisyonu, 

denetim ve raporlar vasıtasıyla, belediye gelirleri, giderleri ve ihaleleri açısından saydamlık 

da sağlar. Komisyonun bulgularının yayınlanması belediyelerdeki seçilmiş temsilcilerin 

hesap verebilirliğini artıracaktır. 

5.3.4. demokratik yönetişimi güçlendirme

Yerel yönetim reformu, yerel yönetim sistemini modernleştirmeyi ve Şart ve AB hukukunun

gereklerine uygun hale getirmeyi hedefleyen kapsamlı bir programdır. Reform, katılımcı

mekanizmalar yoluyla demokratik yerel yönetişim sağlamaya yeterli araçları içerir. Bunların 

bazıları Türkiye’de geçmişte ve son dönemlerde edinilen deneyimlere ve Avrupa kavramla-

rına dayanır.

Bu bölümde, reform sürecinin demokratik bileşenleri aşağıdaki başlıklar altında incelen-

mektedir: Mahalle ve muhtar, vatandaşların katılım hakkı, ihtisas komisyonları, stratejik

planlar ve acil durum planları, kent konseyleri ve belediye hizmetlerine gönüllü katılım.

a. mahalle ve muhtar 
En eski idari birim olan mahallenin tarihi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yıllarına uzanır.

O zamanlar yerel imamlar, yerel halk için tüm kayıtları tutuyor ve belgeleri çıkarıyordu. 19.

yüzyılın ilk yıllarında, İstanbul’da Fatih bölgesindeki halk, mahallelerinde kanun ve düzeni

korumak için muhtarlar seçmeye başlamıştır. Muhtarlık hala işlevseldir ve kent yaşamında

çok önemli rol oynar. Muhtarlar, vatandaşlar ile kamu idaresi arasında iletişim kurar ve ye-

rel yönetimin karar süreçlerine ve faaliyetlerine halkın katılmasını sağlayan bir aracı olarak

görev yapar.

Yerel yönetim reformu, mahalle ve muhtarlık kurumunu belediyenin bir birimi haline

getirdi. Bu durum, muhtarlara yerel karar süreçlerini etkileme konusunda yeni fırsatlar

sağladı. Buna göre belediye meclisi ihtisas komisyonları toplantılarına katılabilir ve oy

hakkına sahip olmasalar dahi görüş ve isteklerini ifade edebilir hale geldiler. Muhtarlar, 

Kent Konseyi’nde de yer alırlar. Muhtarlık, bugün özellikle kentsel alanlarda yerel özerklik 

ve yerel demokrasinin gelişimini destekleyen gerçek bir geleneksel yerel kurumdur.

Muhtar ve ihtiyar heyeti (5 veya 6 üye), belediye meclisi ve belediye başkanı ile aynı seçim

gününde seçilir. Muhtarlık, hala saygı duyulan ve itibarlı bir görevdir; adaylar, siyasi partiler 

tarafından gösterilmez veya desteklenmez ve seçime katılım oranı yüksektir. Bazı araştır-

malara göre, muhtarın güvenilirliği genellikle belediye başkanına göre daha yüksektir. 
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b. vatandaşların katılım hakkı
Günümüzde kamu karar süreçlerine katılım, vatandaşların temel haklarından biridir. Bu,

son yirmi yıl içerisinde uluslararası gündeme girmiş nisbeten yeni bir kavramdır. Batı’da,

özellikle yerel seçimlere katılım oranlarındaki hızlı düşüş nedeniyle (bazı yerlerde seçmen-

lerin yüzde 50’sinden azı), seçimlerin meşruiyeti, demokrasinin geleceğine dair endişelere

yol açan tartışmalı bir konu haline gelmiştir. Katılım, bu demokrasi eksikliğini giderme

yolu olarak öne sürülmüştür. Seçmenleri, sosyal ve politik olarak farklı kişilerden oluşan

homojen bir varlık olarak görme eğilimi vardır. Fakat 20. yüzyılın son çeyreğinde, daha

önce adeta yok sayılan engelliler, yaşlılar, gençler, çocuklar, kadınlar ve yoksullar gibi

gruplar, farklı kategoriler olarak görülmeye başlandı ve kendilerine tanınan olanaklar ve

sosyal hizmetlerle ilgili talepleri artmaya başladı. Eski yerel yönetim yapıları ve geleneksel

temsili demokrasi bu yeni talepleri karşılamaktan uzaktır. Bu gruplar için katılım, halkın

onların seslerini duyması için tek yoldur.

Katılım, Batı’da kabul görmesinden önce, ülkemizde 1930 yılında yasal bir vatandaşlık

hakkı olarak kabul edildi. Ancak ne yazık ki, hiç kimse bu maddeyi Habitat II Konferansı’na 

kadar önemsemedi. Bu hüküm, 80 yıl önce olduğu gibi, yeni Belediye Kanunu’nda varlığını 

sürdürüyor.

c. ihtisas komisyonları
Belediye meclisi bünyesinde, meclisin nihai karar vermesinden önce, ön karar verme 

kurumları olarak çalışan bazı ihtisas komisyonları vardır. STK’lar ve muhtarlar, bu komis-

yonların toplantılarına katılabilir ve oy verme hakkına sahip olmadan görüş ve isteklerini 

ifade edebilir.

d. Stratejik plan ve Acil durum planı
Stratejik planlama, reformlar tarafından yerel yönetim sistemine getirilen yeni tekniklerden

biridir. Bu yalnızca daha iyi mali yönetim için bir araç değil, aynı zamanda halkın katılımı

için ilave fırsatlar yaratan bir araçtır. Stratejik plan ve performans programına ilişkin Mad-

de 41, katılımın öneminin altını çizer: “Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları 

ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve belediye meclisi 

tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.”

1999 yılındaki yıkıcı depremin ardından alınan derslerden biri, bir acil durum planı dahilin-

de önleyici eylem ihtiyacı olmuştur. Bu plan da ilgili STK’lar, kamu kurumları ve özel kuru-

luşların katılımıyla hazırlanmalıdır.
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e. kent konseyleri 
Kent Konseyleri’nin kökleri, 1996 yılında İstanbul’da yapılan Habitat II Konferansına daya-

nır. Türk hükümeti, YG21 girişiminin bir parçası olarak Kent Konseyleri oluşturma taahhü-

dünde bulunmuştur. Bu konseyler, yerel yönetimlerin kararlarını izleyen kamu kurumları,

mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak forumlarıdır. 2005 yılında yapılan Yerel

Yönetim Reformu, yerel yönetimler ve Kent Konseyleri arasında daha kurumsallaşmış

bir ilişki öngörmüştür.

Kent Konseyleri’nin getirdiği temel yenilik çocuklar, gençler, yoksullar, engelliler ve ka-

dınlar için ayrı meclisler kurulmasıdır. Kent Konseyleri’nin bünyesinde faaliyet gösteren 

bu meclisler, önceden toplumda dezavantajlı durumdaki bu gruplara toplum yaşamına 

katılma becerilerini artırma ve kamu yönetimi konusunda deneyim kazanma fırsatı verir. 

Bu gruplar, iyi organize olmaları ve belediye makamları tarafından desteklenmeleri halinde, 

toplumdaki kırılgan grupların haklarının savunucusu olarak önemli işlevler görür.

Kent Konseyleri’nin kurulmasının ardından, katılım kamu yaşamında çok konuşulan bir

konu haline geldi. İçişleri Bakanlığı, Kent Konseyleri’nin oluşumu ve işleyişini düzenleyen

bir yönetmelik çıkarttı. Bunun ardından, Kent Konseyleri’nin demokratik olmayan yapısına

ilişkin eleştiriler arttı ve bazı üye STK’lar dava açtılar. Danıştay, yönetmeliğin bazı maddele-

rini iptal etti. Yönetmelik, Danıştay görüşü dikkate alınarak yeniden hazırlandı.

Vatandaşların kamu karar süreçlerine katılımı, ilerlemenin zor olduğu bir alandır. Halihazır-

da yerelleşmeye yapılan vurgu ve onun harekete geçirmeye çalıştığı halk tabanı potansiyeli-

ne rağmen, vatandaş katılımının önündeki engeller büyüktür. Buna ilişkin olarak, 2009

yılında Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye İlerleme Raporu, yerel seviyede

katılıma dair aşağıdaki gözlemleri yapmıştır:

“Özellikle, halkın yerel yönetime katılımını artırmak için bir platform olarak görülen işlevsel

kent konseyleri oluşturulmasıyla ve yine halkın katılımını artırmak amacıyla demokratik

yönetişim mekanizmalarının geliştirilmesiyle ilgili olarak, yerel yönetimlere yetki devri

konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Başta yerel yönetimlerin iç ve dış denetimleri olmak

üzere şeffaflık, hesap verebilirliğin artırılması açısından büyük önem taşımaktadır. Bazı

belediyeler, belediye kararlarını, özellikle imar planlarıyla ilgili olanları, halkın erişimine

açmak konusunda isteksiz davranmaktadır. Bu bağlamda, Bilgi Edinme Değerlendirme

Kurulu, bilgi edinme taleplerini yerine getirmemesi nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye-

si hakkında Aralık 2008’de savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur.”
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f. Belediye hizmetlerine gönüllü katılım

Geçmişte, sosyal hizmet sağlayıcıları olarak çok önemli roller oynamış olan hayır kurumla-
rının çeşitli örnekleri vardır. Bunların bazıları hala aynı alanlarda çalışmaya devam eder
ancak yasal zorluklar, yerel yönetimlerle birlikte çalışmalarını önledi. Yerel yönetim
reformu yalnızca gönüllü kuruluşlar ve belediyeler arasındaki işbirliğinin önündeki bu
engelleri kaldırmakla kalmadı. Aynı zamanda, daha iyi ve daha etkin işbirliğini desteklemek
amacıyla çalışma alanlarını sağlık, eğitim, spor, sosyal hizmetler ve yardım, kütüphane, 
parklar, trafik ve kültür alanlarını da içerecek biçimde genişletti. 

5.4. AB’nin yerel yönetimler üzerindeki Sektörel etkisi

Gözlemler, AB düzenlemelerinin yerel ve bölgesel yönetimlerin karar ve faaliyetlerinin
büyük bir kısmı üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. İsveç gibi yüksek oranda yerelleş-
miş bir ülkede, belediye faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 70’inin bir şekilde AB kanunlarından 
etkilendiği hesaplanmıştır. Bu bölümde, AB düzenlemelerinin, yerel yönetimlerin işleyişi 
üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğu bazı alanlara odaklanılmıştır. Burada ayrıca, kamu 
alımları, devlet yardımı, yerel maliye, çevre politikası ve çalışma hukuku konularındaki son 
AB mevzuatına uygun düzenlemeler ve gelişmeller konusunda bilgiler sunulmuştur.

5.4.1. kamu alımları

AB’nin kamu sözleşmeleri tanımı, bir ulusal hükümet, yerel yönetim veya bunların bağlı
kuruluşları gibi kamu makamları tarafından mal ve hizmetlerin satın alınması ve işlerin
siparişinin verilmesidir. AB, saydamlık, adillik ve verimliliği artırmak amacıyla kamu ihale
sürecini modernleştirmek ve kolaylaştırmak için bazı yasal hükümler getirmiştir. Kamu
alım düzenlemeleri, mal, hizmet ve insanların serbest dolaşımını korumayı ve serbest reka-
beti desteklemeyi amaçlar. Kamu alım direktifleri, sözleşmelerin belirli bir hacmi aşması
durumunda geçerlidir. Eşik değerler, kamu tedarik ve hizmet sözleşmeleri için 200.000 Avro
ve bayındırlık işleri için 5 milyon Avro’dur. Su, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sek-
törlerindeki ihaleler, bu tesisler kısmen kamu hukukuna kısmen de özel hukuka tabi olduğu
için ayrı bir direktif tarafından düzenlenir. Bu sektörler için eşik değerler de farklıdır. Enerji,
ulaştırma ve içme suyu şebekeleri ile ilgili hizmet ve tedarik sözleşmeleri için eşik 400.000
Avro ve telekomünikasyon sektörü için 600.000 Avro’dur.

AB kamu ihale mevzuatına göre, bu eşikleri aşan sözleşmeler, tüm AB bölgesinde ya-

pılacak bir ihale çağrısına tabiidir ve ulusal hükümetler bu süreç için özel bilgilendirme 

usulleri tasarlamalıdır. Ülke dışından isteklilerin dışlanmasının kanuna aykırı olduğu da be-

lirtilmelidir. Kamu makamları artık, kendi belediye alanları veya bölgeleri içindeki işletmeler 

lehine tasarlanan ilave kriterler uygulayamaz.
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Kamu alımlarına ilişkin temel AB mevzuatı, bayındırlık sözleşmeleri, kamu tedarik sözleş-

meleri ve kamu hizmet sözleşmelerinin verilmesi ile ilgili usullerin eşgüdümü hakkındaki

Direktif 2004/18/EC’dir. Bunun yanında, su, enerji, ulaştırma ve posta hizmetleri sektörle-

rindeki kamu alımlarına ilişkin Direktif 2004/17/EC vardır. Direktifler 89/665/EEC ve 93/13/

EEC de kamu ihale usullerinin izlenmesi ve incelenmesi ile ilgili hükümler içerir.

Bu kamu alım direktifleri, yerel yönetimlerin faaliyetlerini yakından etkiler. Yerel yönetimle-

rin bu kurallara göre hareket etmesi beklenir; ancak bu, bazı sorunlara ve ilave maliyetlere

yol açabilir. Yerel yönetimler özellikle, yerel işletmeleri geliştirmek ve kendi bölgeleri 

içerisinde istihdamı artırmak için kamu sözleşmelerini bir araç olarak kullanma olanağını 

kaybeder. Uygulamadaki başka bir sorunsa, kamu alım eşiklerinin üzerinde bir değere

sahip olan büyük ölçekli bayındırlık işlerinin çok sık yapılmamasıdır; bu nedenle, belediye

personeli bu konudaki düzenlemelere aşina değildir ve bu düzenlemeleri doğru biçimde

uygulama konusunda zorluk çekebilir.

Türkiye’nin AB adaylığı nedeniyle yaptığı yasal ve kurumsal değişiklikler çerçevesinde, Türk

kamu ihale mevzuatının AB Müktesebatı’na yakınlaştırılması, orta vadeli bir öncelik olarak

belirlendi. Reform süreci, 2000’in başlarında başladı ve AB entegrasyon hedefi bu süreci 

hızlandırdı. Bakanlıklar arası bir komite, kamu alımlarına ilişkin AB direktiflerini temel

alarak bir kamu ihale kanunu tasarısı hazırladı. Diğer paydaşlara danışılmasının ardından,

kamu alımlarına ilişkin iki yeni kanun 22 Ocak 2002 tarihinde TBMM tarafından onaylandı.

Bu ikiz kanunlar, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri

Kanunu, 1 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzen-

lemeler o zamandan beri birçok kez değiştirildi ve değişiklikleri ile birlikte halen yürürlükte

bulunuyor.

Bu ikiz kanunların kabul edilmesi, Türkiye’de kamu alımları için yeni bir çerçeve yarattı.    

En önemli kurumsal değişim, eylem ve kararlarında tamamen bağımsız ve mali olarak 

özerk olan Kamu İhale Kurumu’nun (KİK) kurulmasıdır. KİK, ihale süreçlerini desteklemek 

ve kamu alımları ile ilgili uyuşmazlıkların yasal yoldan çözülmesini sağlamak için Kamu 

İhale Kanunu’nun uygun biçimde uygulanmasından sorumludur. Kurum, ihale makamları 

için danışmanlık hizmetleri sağlamak amacıyla bir çağrı merkezi kurmuş ve hizmet ve ya-

pım ihalesi süreci için kapsamlı kılavuzlar yayınlamıştır. Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale 

Kanunu’nda belirtilen eşik değerleri ve parasal sınırları yıllık olarak günceller. Bunlar,

her yıl 1 Şubat’tan önce Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girer.

Bu yeni kanunların kabul edilmesine rağmen, başta altyapı hizmetleri, imtiyazlar ve kamu 

özel ortaklıkları olmak üzere bu alandaki Türk mevzuatının Müktesebata yakınlaştırılması

tamamlanmadı. Türkiye’nin AB adaylığı devam ediyor ve kamu ihale çerçevesini AB direk-

tiflerine tamamen uyarlamak için yeni adımlar atılması gerekiyor. 
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Kısa vadede, KİK için temel zorluk, hem alıcılara hem de tedarikçilere daha fazla verimlilik 

ve üretkenlik sağlayacak olan e-ihale’yi kolaylaştırmak olacaktır.

5.4.2. devlet yardımları

Tek pazar ve adil rekabeti sağlamak amacıyla, AB içerisinde devlet yardımları AB Komisyo-

nu tarafından izlenir ve kontrol edilir. Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın 107-

109. maddeleri, belirli işletmeler veya belirli malların üretimi lehine, üye devletler arasında

ticareti etkileyecek biçimde ayrımcılık yapılmasıyla rekabeti bozacak devlet yardımlarını

yasaklar.

Madde 87(1), AB içinde rekabeti ve ticareti bozan veya bozmakla tehdit eden mali yönetim

desteklerini yasaklar ve Madde 87(2) ve 87(3) bu kural ile ilgili bir dizi istisnaya izin verir. 

Üye devletler, devlet yardımı vermeyi amaçladıklarında bunu Komisyon’a önceden bildir-

melidir ve bildirilmeyen herhangi bir yardım, Usul Tüzüğü’ne (659/99/EC) göre yasal değil-

dir. Komisyon, KOBİ’ler için mali destek alanında idari yükü kolaylaştırmak amacıyla,

200.000 Avro’yu aşmayan mali desteklerin bildirilmesi gerekmediğini söyler.

Türkiye’de, devlet yardımı politikaları ve düzenlemelerini AB’ninkilere uyarlamayı amaçla-

yan yeni bir kanun tasarısı mevcuttur. Bu kanun tasarısı, devlet yardımı verilebilecek

istisnai durumları ele alır ve bu devlet yardımlarını uygulamak için kural ve düzenlemeleri

tanımlar. Bu kanun tasarısıyla, devlet yardımlarını izleyip değerlendirecek yeni bir makam

kurulacaktır.

5.4.3. yerel maliye

Kamu kesimi, AB’nin ana finansman kaynağıdır; bunun içinde ulusal hazineden gelen

katkılar bütçenin büyük kısmını teşkil eder. Ancak, kamu kesimi tarımsal, yapısal ve diğer

finansmanın küçük bir kısmından yararlanırken, tarım kesimi ve mali destek sağlanan

sanayiler mevcut fonların büyük bir kısmını alır. Bölgesel ve yerel yönetimler, altyapı ve

idarelerini AB hukuku doğrultusunda modernleştirmek için önemli finansman sağlamalı

ve bu finansmanı güvenceye almalıdır. Ayrıca, ulusal, bölgesel ve yerel yönetimler, AB mali

desteklerine eş-finansman sağlamak için ilave finansman temin etmelidir ve bu da kamu

maliyesini daha da fazla zorlar.

Başta KDV Direktifi (2006/112/EC) olmak üzere AB vergi hukukunun unsurları da yerel vergi

sistemleri için önemlidir. Bunlar, benzer vergiler konulmasını yasaklar ve bu tür vergiler

için yalnızca dar bir hareket alanı verir. Belediye harçlarının AB hukukuna uyumu ile ilgili

en ufak bir şüphe bulunması durumunda, bunların Avrupa Komisyonu ile birlikte dikkatlice

kontrol edilmesi ve Katılım Antlaşması’na dahil edilmesi zorunludur.
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Avrupa ekonomik ve parasal Birliği (emu)

Üye devletler, AB’ye katılmalarından sonra en erken iki yıl içinde Avrupa Ekonomik ve Para-

sal Birliği’ne (EMU) üye olabilir. Üyelik, Avro’nun istikrarını sağlamak amacıyla Maastricht

Kriterleri’nin yerine getirilmesini gerektirir ve üye devletler bu kriterleri kabul etmek ve 

yerine getirmek için katılımın ardından birkaç yıla ihtiyaç duyar.

Bu ülkelerin EMU üyesi olan yerel ve bölgesel yönetimleri de kamu açıkları ve kamu borcu-

na ilişkin kriterlerden ve Avro’ya geçme gereklerinden etkilenir. Yerel ve bölgesel yönetimle-

rin bütçeleri, toplam kamu açığına dahildir. Bunun anlamı, kamu açığı azaltılacaksa, yerel

ve bölgesel bütçelerin de etkileneceğidir.

Türkiye’de yerel maliye ve ulusal düzenlemeler ve uygulama ile ilgili mevcut durumun genel

bir görünümü için bu yayındaki Bölüm 5.3.2’ye bakınız: “Yerel gelirler: yerel vergi yaratma

yetkilerinin olmaması”. 

5.4.4. çevre politikası

Gelecek nesillerin doğal kaynaklarını tehlikeye atmadan mevcut ihtiyaçları dikkate almak

ve daha sürdürülebilir olan bir ekonomik ve sosyal kalkınma modelini bir araya getirmek

anlamına gelen sürdürülebilirliğin sağlanması, AB’nin çevre politikası vasıtasıyla ulaşmayı

amaçladığı temel hedeftir. AB’nin bu alandaki amaçları, Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkın-

da Antlaşma Madde 191’de belirtilir.

Politikanın etkin uygulanması, üye devletlerin katlanması gereken en karmaşık ve pahalı

görevlerden biri olsa da sürdürülebilirliği sağlamak için kilit noktadır. Bölgesel ve yerel

yönetimler, izleme, teftiş ve izinlerin verilmesinden sorumlu olan diğer kurumlar ile birlikte,

çevre mevzuatının uygulanması ve yürütülmesinde kilit rol oynar. İlave yükümlülükler geti-

ren yeni kanunlar kabul edildiğinde bu kurumların çalışmaları ciddi biçimde etkilenir.

Bu kurumların çoğu, AB çevre mevzuatı ile ilgili gerekli bilgiden yoksundur. Bunun temel

nedeni yetersiz iletişim yapıları ve özellikle de ulusal hükümetlerin gerekli bilgileri yerel

yönetimlere iletemeyişidir. Komisyonun görüşleri, özellikle de gelecekte AB’ye katılabilecek

ülkelerde, çevre yönetimi için ulusal ve yerel idari kapasitenin güçlendirilmesi ihtiyacını

vurgular. Bu ülkeler, uygun kaynakların eksikliği, personel eksikliği, zayıf bilgi hedeflemesi,

yerel yönetimlerin bu alanlardaki sorumluluk eksikliği ve konuya gösterilen genel ilginin

düşük olması gibi belirli sorunları aşmalıdır.

Çevre, Avrupa mevzuatı tarafından en çok korunan alanlar arasındadır ve yaklaşık 200 AB

kanunu ile düzenlenmiştir. 2005 ve 2006 boyunca, Altıncı Çevre Eylem Programı (Karar



115

No. 1600/2002/EC) kapsamında geliştirilen yedi alanı kapsayan tematik stratejiler kabul

edilmiştir. Tematik stratejiler şunlardır: 

• Hava Kirliliği (21.09.2005 tarihinde kabul edilmiştir)

• Atık Önleme ve Geri Dönüşümü (21.12.2005 tarihinde kabul edilmiştir)

• Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafaza Edilmesi (24.10.2005 tarihinde kabul     

edilmiştir)

• Haşere İlaçlarının Sürdürülebilir Kullanımı (12.07.2006 tarihinde kabul edilmiştir)

• Toprak (22.09.2006 tarihinde kabul edilmiştir)

• Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı (21.12.2005 tarihinde kabul edilmiştir)

• Kentsel Çevre (11.01.2006 tarihinde kabul edilmiştir)

AB’nin çevre politikası çok geniş ve karmaşıktır. Toprak, su ve hava dahil olmak üzere

temel çevre unsurlarının korunması için birçok ayrıntılı kural ve standart vardır. 

Türkiye’de çevre, Çevre Bakanlığı’nın kurulması ile 1978 yılında hükümetin resmi gündemi-

ne girdi. Çevre ile ilgili ilk kanun, 1985 yılında çıkarıldı (ve AB Müktesebatına uyarlanması

için 2006 yılında değiştirildi). 2004 yılından sonra, Türkiye AB üyeliği için müzakerelere

başladığında, Çevre Bakanlığı, ulusal hukuku Topluluk Müktesebatı’na yakınlaştırmak ama-

cıyla çevre konularına ilişkin bazı yönetmelik, tüzük ve direktifleri kabul etti. Aynı zamanda,

yerel yönetimler, kamu kesimi, üniversiteler ve ilgili STK temsilcilerinin katılımı ile yerel

çevre kontrol komiteleri ile bölgesel çevre laboratuarları kuruldu. Çevre istatistikleri, AB

istatistik sistemine uygun olarak hem ulusal seviyede hem de il seviyesinde 2008 yılından

beri yayınlanmaktadır.

Türk mevzuatının çevre konularında AB Müktesebatı’na uyumlaştırılması neredeyse

tamamlanmış olsa da uygulama sürecinde hala bazı eksiklikler vardır. Uygulama ile ilgili

sorunlar, sivil toplum kuruluşları ve çevre gruplarının aktif katılımı ve onların bilgi talepleri

ile aşılabilir. Buna ek olarak, çevre konuları ve sorunlarına medya tarafından daha fazla ilgi

gösterilmesi bu süreç için yararlı olacaktır.

Yerel yönetimler, çevre sorunlarına da odaklanır ve bunları çözmeye çalışır. Türkiye’deki her

belediye, ilgili konularda bilgi toplamak, uygulamayı izlemek ve kontrol etmekten sorumlu

bir Çevre Dairesi/Şubesi kurmuştur. Bölgesel belediye birlikleri, belediye personeli için sü-

rekli olarak eğitim kursları sağlar ve çevre konularında kapasite geliştirmeye yardım eder.

Aşağıdaki bölümde, yerel yönetimlerin işleyişi konusunda özel öneme sahip belirli çevre

koruma alanları ele alınmıştır. Her başlık, konuyla ilgili Türk mevzuatının mevcut durumu 

hakkındaki güncellemeleri içerir.
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Atık yönetimi
Altıncı Çevre Eylem Planı’nın bir parçası olarak, Avrupa Komisyonu, atık önleme ve geri

dönüşümü konusunda yeni bir strateji önermiştir. Bu strateji, atıkları mümkün olduğunca

önlemeyi ve kalanları bir kaynak olarak kullanmayı amaçlar. Atık Çerçeve Direktifi, Tehlikeli

Atık Direktifi ve Atık Nakil Tüzüğü ile birlikte etkin atık yönetimi için genel bir yapı ortaya

koyar. Bunlar aşağıda belirtilmiştir.

Atık çerçeve direktifi (2006/12/eC; 2008/98/eC ile yürürlükten 
kaldırılmış ve değiştirilmiştir)

Direktif, insan sağlığını ve çevreyi korumak için atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi 

ve bertaraf edilmesinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Aşağıdaki ilkelere 

göre işler:

• Önleme: Atık üretimi, mümkün olduğunca azaltılmalı ve önlenmelidir.

• Geri dönüşüm ve yeniden kullanım teşvik edilmelidir (mümkün olduğunca çok 
materyal geri kazanılmalıdır).

• Kirliliğe yol açanlar tarafından ödeme yapılması: Atık yaratanlar, eylemlerin tüm 
maliyetini ödemelidir.

• Tedbir: Sorunların ortaya çıkmasını beklemektense, önceden tahmin edip ona göre 
davranılmalıdır.

• Yakınlık: Atıklarla, üretildiği yere olabildiğince yakın yerlerde ilgilenilmelidir.

Tehlikeli Atık direktifi (91/689/eC; 2008/98/eC ile yürürlükten kaldırılmış 
ve değiştirilmiştir)

Bu direktif, ortak bir tehlikeli atık tanımına (atıkları zararlı hale getiren özellikler, bileşenler

ve kategoriler listesi temelinde) ve atık yönetimi için uyumlaştırılmış bir sisteme ulaşmayı

amaçlar.

Türkiye’deki düzenlemeler:

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği 28.09.2004
Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği 22.07.05
Tehlikeli maddelerin su ve çevresinde neden olduğu tehlikeli atıkların 
kontrolü yönetmeliği 26.11.2005
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özel Atıklar

Atık elektrikli ve elektronik ekipman (2003/108/eC direktifi ile değiştirilen 
direktif 2002/96/eC)
Bu direktifin ilk önceliği, elektrikli ve elektronik atıkları (WEEE) önlemektir. Aynı zamanda,
bertaraf etme işlerini azaltmak için atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımına odaklanır.
Bu kitabın yazılması esnasında, bu direktif incelenme sürecinde idi (2008(809) sayılı Ko-
misyon nihai teklifine dayalı ortak karar usulü).

Ambalajlama ve ambalaj atığı (direktif 94/62/eC)
Bu direktif, farklı malzemeler için kotalar koyarak ambalaj atıklarının geri dönüşümünü
düzenler. Yerel yönetimler tarafından yapılması ve ödenmesi gereken, bu atıkların ayrı
toplanması ve geri dönüşümü işlerinin düzenlenmesini gerektirir.

Atık yağların bertaraf edilmesi (direktif 75/439/eeC)
Bu direktif, atık yağların toplanması, işlenmesi, depolanması ve bertaraf edilmesi işlerini
uyumlaştırmayı amaçlar. Üye devletler, atık yağların güvenli biçimde toplanması ve berta-
raf edilmesinden sorumludur.

Türkiye’deki düzenleme: 

ambalaj atıkları kontrolü yönetmeliği 26.06.2007

Türkiye’deki düzenleme: 

atık yağların kontrolü yönetmeliği 25.01.2004
Gemilerden atıkların alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği 16.12.2004
Bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği 19.04.2005

Atık nakli Tüzüğü (Tüzük 1013/2006/eC)
Bu tüzük, atıkların AB içinde, AB’ye ve AB dışına taşınması için ilkeleri ve kontrol sistem-
lerini belirler. AB üye devletleri, tüm nakil (ve bertaraf etme veya geri kazanım) sürecinin 
yetkili makamlar tarafından kontrollerin yapılmasını sağlamalıdır.

Türkiye’deki düzenleme: 

Tehlikeli malzeme üretimi, pazarlaması ve nakline ilişkin kontrol yönetmeliği 
26.12.2008
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Türkiye’deki düzenleme: 

atık pil ve akümülatörlerin kontrolü yönetmeliği 31.08.2004

Türkiye’deki düzenleme: 

evsel ve kentsel arıtma çamurlarının toprakta kullanılmasına dair yönetmelik 
04.08.2010

pil ve akümülatörler ile atık pil ve akümülatörler (91/157/eeC’yi yürürlük-
ten kaldıran ve direktif 2008/12/eC ile değiştirilen direktif 2006/66/eC)
Üye devletler, toplanan pil ve akümülatörlerin mevcut en iyi teknikler kullanılarak işlenmesi 
ve geri dönüştürülmesini sağlamaktan sorumludur. Geri dönüşüm, enerji geri kazanımını 
dışlamalıdır. Öte yandan, 26 Eylül 2012 ve 26 Eylül 2016 itibariyle sırasıyla en az yüzde 25’lik 
ve yüzde 45’lik toplama oranlarına ulaşılmalıdır.

Arıtma çamurlarının tarımda kullanılması (direktif 86/278/eeC)
Direktif, tarımda arıtma çamuru kullanılmasını kontrol eder. Toprak ve çamurdaki ağır 
metallerin yoğunluğu için azami sınırları ve toprağa eklenebilen ağır metallerin (kadmi-
yum, bakır, nikel, kurşun, çinko ve cıva) azami miktarlarını belirler. Bu direktifin amaçlarına 
ulaşmak için, su arıtma, atık yönetimi, tarım ve yürütmeden sorumlu makamlar birlikte 
çalışmalıdır.

işleme ve bertaraf tesisleri

Atıkların yakılması (direktif 2000/76/eC)
Bu direktif, başta hava, toprak, yüzey suları ve yer altı sularına emisyonlarla gerçekleşen 

kirlilik olmak üzere çevre üzerindeki olumsuz etkileri ve atıkların yakılmasından ve birlikte 

yakılmasından kaynaklanan insan sağlığı risklerini mümkün olduğunca sınırlamayı veya 

önlemeyi amaçlar. Topluluk içinde atık yakma ve birlikte yakma için emisyon sınır değerleri 

koyarak ve aynı zamanda atık çerçeve direktifinin gereklerini karşılayarak, katı operasyonel 

koşullar ve teknik gerekler vasıtasıyla bu amaca ulaşılacaktır.

poliklorlu bienil (pCB’ler) ve poliklorlü terfenillerin (pCT’ler) bertaraf 
edilmesi (direktif 96/59/eC)
Bu direktif, PCB ve PCT’lerin ortadan kaldırılmasını ve bunları taşıyan ekipmanın bu 
maddelerden arındırılmasını amaçlar. Bu direktifin uygulanmasını sağlamak amacıyla, katı 
düzenlemeler ve uygulama araçları yaratılmalı veya güçlendirilmelidir.
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Bu direktif, Direktifler 89/429/EEC ve 89/369/EEC’yi yürürlükten kaldırır ve bu direktiflerin 

belediye atık yakma tesislerinden kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi ve azaltılması ile 

ilgili hükümlerini kullanır.

Hurda taşıtlar (direktif 2000/53/eC)
Bu direktif, taşıt atıklarının önlenmesi ve hurda taşıtların ve bileşenlerinin geri dönüşümü ve 

diğer geri kazanım biçimleri için önlemleri düzenler. Atık bertarafını azaltmayı ve taşıtların 

yaşam döngüsüne dahil olan tüm ekonomik aktörlerin çevresel performansını geliştirmeyi 

amaçlar.

düzenli depolama (direktif 99/31/eC)
Düzenli depolama direktifi, düzenli depolama sahalarında atık bertarafının özellikle yer 

üstü ve yer altı sular, toprak, hava ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz çevresel etkilerini 

önlemeyi veya azaltmayı amaçlar. Bu direktif, farklı atık kategorileri tanımlar: Belediye atığı, 

tehlikeli atık, tehlikeli olmayan atık ve bozulmayan atık. Herhangi bir riski önlemek için 

standart atık kabul usulü belirlenmiştir:

• Atık, düzenli depolama sahasına bırakılmadan önce işlenmelidir.

• Bu direktif kapsamındaki tehlikeli atıklar, tehlikeli atık depolama sahasına bırakılma-

lıdır.

• Tehlikeli olmayan atıklar için düzenli depolama sahaları, belediye atıkları ve tehlikeli 

olmayan atıklar için kullanılmalıdır.

• Bozulmayan atıklar için düzenli depolama sahaları yalnızca bozulmayan atıklar için 

kullanılmalıdır.

Atık istatistiklerine ilişkin tüzük (2150/2002/eC)
Bu tüzük, atık üretimi, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili toplum istatistiklerinin üretimi için 

bir çerçeve belirler.

Su kalitesi
AB çevre mevzuatı, su politikası alanını kapsamlı biçimde düzenler. Temel mevzuat aşağı-

dakileri içerir:

Su politikası alanında Topluluk eylem çerçevesi (direktif 2000/60/eC)
Bu, su yönetimi ile ilgili kapsamlı bir çerçeve direktifidir ve birleşik bir “emisyon ve imisyon” 

yaklaşımı benimser (emisyonlardan kaynaklanan kirliliği azaltma ve emisyonların akabile-

ceği suların kimyasal ve ekonomik kalitesini güvenceye alma). Bu direktif aynı zamanda 

üye devletlerden, içme suyu temini ve atık su dahil su hizmetlerinin maliyetlerinin su fiyat-

landırma politikaları vasıtasıyla geri kazanımını sağlamasını ister.
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Balık Yaşamının Sürdürülebilirliği İçin Koruma ve İyileştirme Gereksinimi Bulunan Tatlı 

Suların Kalitesi Hakkında Direktif (2006/44/EC), üye devletler tarafından balık bulunan 

sular olarak belirlenen tatlı su kitlelerini korumaya ve/veya iyileştirmeye çalışır.

kentsel atık sular (direktif 98/15/eC ile değiştirilen 91/271/eeC)
Bu direktif, kentsel atık suların toplanması ve işlenmesini ve bazı biyolojik olarak parça-

lanabilir sanayi atık sularının boşaltımını düzenleyerek iç yüzey sularını ve kıyı sularını 

korumayı amaçlar.

Türkiye’deki düzenleme: 
İçme suyu elde edilen yüzey suları kalitesine dair yönetmelik 20.11.2005 
kaynak suları kontrol yönetmeliği 10.02.2002

Türkiye’deki düzenleme: 
Balık ve kuşlar için sulak alanların korunması yönetmeliği 17.05.2005

yer altı suları (direktif 2006/118/eC)
Bu direktif, yer altı sularının kalitesi için standartlar belirler ve 2015 itibariyle çevre hedefle-
rine ulaşılmasını sağlamak için, yer altı sularına kirleticilerin boşaltılmasını önlemek veya 
sınırlandırmak için önlemler getirir.

içme suyu (direktif 98/83/eC)
Bu direktifin temel amacı, AB genelinde içme suyu kalitesini korumaktır. Üye devletler, su kali-
tesini denetlemek ve üç yıllık dönemin ardından bu konuda Komisyon’a rapor vermek zorunda-
dır. Aynı zamanda, tüketicileri su kalitesi ile ilgili olarak bilgilendirmekten sorumludur.

Önlemler programı, mevcut ulusal mevzuata atıf yapabilir ve bölgesel ve yerel koşullara 

uyarlanmalıdır. Üye Devletler, ihlal durumunda etkin, uygun ve caydırıcı cezalar uygulan-

masını sağlamalıdır.

Türkiye’deki düzenleme: 

Su kirliliği kontrol yönetmeliği 13.02.2008
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Kentler ve bölgeler, ulusal hükümetleri ile işbirliği içinde aşağıdakileri yerine getirmelidir:

• Kanalizasyon sistemi ve/veya su arıtma tesisi gerektiren yığınların tanımlanması

• Kanalizasyon ve arıtma sistemleri için aşamalı bir uygulama programı kurulması

• Kanalizasyon ve/veya arıtma sistemleri kurmak, bunları geliştirmek veya değiştirmek 

için ihtiyaç duyulan harcamaları karşılayabilmek amacıyla ayrıntılı sermaye yatırımı 

stratejileri geliştirilmesi

• Kullanıcılar için maliyetlerin değerlendirilmesi ve maliyetin karşılanması amacıyla 

stratejiler geliştirilmesi (karşılaştırınız, maliyetin tam olarak karşılanmasına ilişkin Su 

Çerçeve Direktifi)

• Su kütlelerine deşarj veya boşaltımın gerektiğinde aşamalı olarak kullanımdan kaldı-

rılması dahil olmak üzere, atık su çamurunun yeniden kullanılması ve/veya bertarafı 

için stratejiler geliştirilmesi ve uygulanması.

• Kanalizasyon ve arıtma tesislerinin bakımı için gerekli personelin eğitim ihtiyacının 

değerlendirilmesi

1 Mayıs 2004 ve 1 Ocak 2007 tarihlerinde AB’ye katılan üye devletlerce bu direktifin uygula-

masında istisnalar vardır. Birlik tarafından ele alınan özel koşullar bulunur.

Türkiye’deki düzenleme: 

kentsel atık suların kontrolü yönetmeliği 08.01.2006

Sel risklerinin değerlendirilmesi ve yönetimi (direktif 2007/60/eC)
Bu direktifin temel amacı, sellerin insan sağlığı, çevre, emlak ve ekonomik faaliyetlere karşı 

oluşturduğu tehlike riskini değerlendirmek ve azaltmak için ortak bir çerçeve kurmaktır. 

Hem nehirler boyunca hem de kıyı alanlarındaki her türlü seli kapsar. Kentsel seller ve 

kanalizasyon taşmaları gibi dikkate alınması gereken diğer riskler de vardır.

Üye devletler, en geç 22 Aralık 2011 itibariyle her ırmak havzası veya kendi topraklarında 

bulunan bir ırmak havzası bölümü için risklerin ön değerlendirmesini yapmalıdır.

Hava kalitesi
Altıncı Çevre Eylem Programı dahilinde, hava kirliliği ile ilgili yeni gayretler gerekli görülür. 

Ana amaç, insan sağlığı ve çevre ile ilgili kabul edilemez etkilere ve/veya risklere yol açma-

yan hava kalitesi seviyesine ulaşmaktır.
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Türkiye’deki düzenleme: 

Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonların kontrolü yönetmeliği 
22.07.2006

Türkiye’deki düzenleme: 

Hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği 05.05.2009
ısınmadan kaynaklanan emisyonların kontrolü yönetmeliği 13.01.2005

ulusal emisyon tavan değerleri (direktif 2001/81/eC)
Bu direktifin amacı, asitleşme, toprak ötrofikasyonu ve toprak seviyesinde ozonun 

olumsuz etkilerinin risklerine karşı çevre ve insan sağlığının korunmasını geliştirmek için 

asitleştirici ve ötrofikasyona neden olan kirleticilerin ve ozon öncüllerinin emisyonlarını 

sınırlamaktır.

Bu direktif aynı zamanda tüm insanların hava kirliliğinden kaynaklı bilinen sağlık riskle-

rinden etkin biçimde korunması için, 2010 ve 2020 yıllarını kıyaslama ölçütü ve ardışık 

inceleme aracı olarak kullanarak, ulusal emisyon tavan değerleri belirlemeyi amaçlar.

Büyük yakma tesislerinden kaynaklanan emisyonlar (direktif 2001/80/eC)
Bu direktif, kullanılan yakıt türüne (katı, sıvı veya gaz) bakmaksızın, 50 MW’ye eşit ya da

daha büyük termal girdiye sahip yakma tesisleri için geçerlidir.

Komisyon, 2001 yılında “Avrupa için Temiz Hava” programını başlatmıştır. Bu program,

insan sağlığı ve çevreyi hava kirliliğinin olumsuz etkilerinden korumak için uzun vadeli 

bir strateji geliştirilmesini düzenler. Hava kirliliği için hedefler belirler ve bu hedeflere 

2020 itibariyle ulaşılması için önlemler önerir: Mevcut mevzuatın modernleştirilmesi ve 

en zararlı kirleticilere vurgu yapılması.

Hava kalitesi (direktif 2008/50/eC, eski hava kalitesi çerçeve direktifi 
96/62/eC’yi değiştirir)

Avrupa için daha temiz hava ve hava kalitesi ile ilgili bu direktif, hava kirliliğine ilişkin 

2005 tarihli Tematik Strateji’de ortaya konulan temel önlemlerden biridir. 2020’ye kadar 

insan sağlığı ve çevre kalitesini geliştirmek için iddialı, maliyet etkin hedefler belirler.
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Türkiye’deki düzenleme: 

Toprak kirliliğinin kontrolü ve noktasal kaynaklı kirlenmiş sahalara dair yönet-
melik 08.06.2008
madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması 
yönetmeliği 23.01.2010

çevresel gürültü

çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi (direktif 2002/49/eC)
Direktif 2002/49/EC, insanların maruz kaldığı çevresel gürültüye odaklanır. Okul, hastane 

ve diğer gürültüye karşı duyarlı bina ve alanlara yakın alanlar için geçerlidir. Üye devletler, 

yetkili makamları çevre gürültüsünün değerlendirilmesi ve toplanma alanları, ana yollar, 

ana demiryolları ve havaalanları için gürültü haritaları ve eylem planlarının onaylanması 

için atamaktan sorumludur.

Toprak koruma
AB’de toprağın bozulması ile ilgili endişelere cevaben, Avrupa Komisyonu “Toprağın korun-

ması için tematik bir stratejiye doğru” [nihai COM (2002) 179] adlı bir bildirim yayınladı. 

Komisyon, 2006 yılında bir tematik strateji belirledi ve toprağın korunmasına ilişkin bir çer-

çeve direktifi önerdi [sırasıyla COM(2006) 231 ve 232]. Ancak, üye devletler, bugüne kadar 

teklife dair anlaşmaya varamadı.

kentsel çevre 
Ocak 2006’da Komisyon tarafından kabul edilen Kentsel Çevre Tematik Stratejisi [nihai 

COM(2005) 718], altıncı çevre eylem Programının yedi tematik stratejisinden biridir.

Bu stratejide önerilen temel önlemler şunlardır:

• Çevre konularının kent politikalarına dahil edilmesi için kılavuz yayınlama

• Sürdürülebilir kentsel ulaşım planları için kılavuz yayınlama

• Bilgi paylaşımı gibi yollarla en iyi uygulamaların paylaşılmasını, LIFE+ tarafından 

finanse edilen demonstrasyon projelerinin geliştirilmesini ve ulusal odak noktalar 

ağının kurulmasını destekleme

• İnternet yoluyla yerel yönetimler için bilgi yelpazesini ve bölgesel ve yerel yöne-

timde görev yapan insanlar için kent yönetimi konularına ilişkin olarak sağlanan 

eğitim yelpazesini genişletme

• Araştırma veya uyum politikası kapsamında toplumu destekleme programların-

dan yararlanma



124

BÖLÜM 5

5.4.5. Avrupa çalışma mevzuatı

AB, işyerindeki işçi ve işverenlerin hak ve yükümlülüklerini tanımlayan mevzuatı benimser. 

Bir dizi direktif, çalışma ve istihdam koşulları için ve toplu işten çıkarmalar ve işletmelerin 

el değiştirmesi durumları da dahil olmak üzere, işçilerin bilgilendirilmesi ve onlara danışıl-

ması için asgari gerekleri belirler. Üye devletler ve aday ülkeler, bu kanunları kendi ulusal 

kanunlarına dahil eder ve ardından uygulamaya koyar. Amaç, Birlik genelinde hak ve 

yükümlülüklerin benzer seviyede korunmasını sağlamaktır.

AB çalışma mevzuatı, işveren sıfatına sahip yerel yönetimler üzerinde önemli etkiye sahip-

tir. Yerel yönetimler, hem idari görevleri hem de kendi sorumlulukları altındaki hizmetlerin 

uygulanması ile ilgili olarak büyük işverenlerdir. Burada, Avrupa çalışma hukukunun 

bütünlüğüne odaklanmayı amaçlamaksızın, yerel yönetimler için önemli olan iki direktifi 

ele alacağız.

çalışma süresi (direktif 2003/88/eC)

Bu direktif, işçilerin sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla, çalışma süresinin yıllık, 

günlük ve haftalık dinlenme dönemleri, azami haftalık çalışma süresi, yıllık izin ve gece 

çalışması dahil çeşitli yönlerini düzenler. Üye devletler, her işçinin aşağıdaki haklara sahip 

olmasını sağlamalıdır:

• Fazla mesai dahil olmak üzere ortalama 48 saati aşmaması gereken haftalık çalışma 

süresi sınırlaması

• Her 24 saatte en az 11 ardışık saatlik günlük dinlenme süresi

• İşçi altı saatten uzun bir görevde çalışırsa, çalışma sırasında mola

• Her yedi günlük dönem için, 11 saatlik günlük dinlenme süresine eklenen en az 

kesintisiz 24 saatlik haftalık dinlenme süresi

• Yılda en az dört haftalık ücretli yıllık izin

• Gece çalışması durumunda fazladan koruma (örneğin 24 saatlik süre için ortalama 

çalışma süresi sekiz saati geçmemelidir; gece işçileri, herhangi bir 24 saatlik süre 

içinde sekiz saatten uzun süre için ağır veya tehlikeli iş yapmamalıdır; ve ücretsiz 

sağlık değerlendirmesi hakkı ve belirli durumlarda gündüz işine transfer olma hakkı 

vardır)

Bu direktifin uygulanmasının doğrudan etkilerinden biri, yerel yönetimlerin, günlük veya 

haftalık dinlenme süreleri veya azami haftalık çalışma süresi ile ilgili kurallara uymak için 

daha fazla kişiyi istihdam etme ihtiyacıdır. 

çalışma koşulları (direktif 91/383/eC)
AB, farklı konulara odaklanan bazı direktiflerle çalışma koşulları için asgari gerekleri tanım-
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lar. Bunlardan biri, sabit süreli ve geçici istihdamda sağlık ve güvenliğe ilişkin direktiftir 

(91/383/EEC). Bu direktif, diğer işçilere göre daha yüksek iş kazası veya mesleki hastalık 

riskine maruz kalan sabit süreli ve geçici işçilerin, işyerindeki diğer çalışanlarla aynı 

güvenlik ve sağlık koruma seviyesine sahip olmasını sağlar. Yerel yönetimler bakımından, 

bu direktiflerin uygulanması, çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmek için su temini, 

altyapı ve temizlik gibi kamu hizmetlerini sağlayan işletmeler tarafından yatırım yapılmasını 

gerektirebilir.

Ne yazık ki, Türkiye çalışma hukukuna ilişkin olarak Müktesebatı aktarma konusunda 

pek ilerleme kaydetmedi. Türkiye 2010 İlerleme Raporu, iş kanunlarının, ekonominin 

belirli sektörlerine uygulanmadığını ve işyerine sağlık ve güvenlik alanında çok az ilerle-

me kaydedildiğini belirtir. Bununla beraber, AB tarafından finanse edilen eylemler, bu 

konuda idari kapasiteyi ve bilinci artırdı.

5.4.6. eğitim

Eğitim, öğretim ve gençlik, üye devletlerin başlıca sorumluluğudur. Üye devletler kendi eği-

tim ve öğretim sistemlerini düzenler ve bu konuda kendi program ve politikalarına sahiptir. 

AB’nin rolü, yüksek kaliteli eğitimin geliştirilmesine ve üye devletlerin eylemlerini destek-

leyen ve tamamlayan bir mesleki eğitim politikası uygulanmasına destek verir. Eğitimde 

Avrupa boyutunu ve üye devletlerde eğitim sistemlerine mahsus konularda bilgi alışverişini 

genişletmeyi amaçlar. Bu doğrultuda, AB, işbirliğini teşvik etmek ve Avrupa seviyesinde ve 

uluslararası seviyede hareketliliği canlandırmak için program ve faaliyetler uygular.

Birlik, beceri ve niteliklerin kabulünü teşvik etmek için özel araçlara sahiptir. Yaşam Boyu 

Öğrenme, karşılıklı anlayışın teşvik edilmesi, yabancı dil öğrenimi ve yeni teknolojilerin kul-

lanılması yoluyla Avrupa genelinde eğitim ve öğretim sektörlerini geliştirmeyi amaçlayan 

Avrupa programlarından biridir. Yaşam Boyu Öğrenme programı, farklı eğitim ve öğretim 

seviyelerindeki projeleri finanse eden aşağıdaki programlardan oluşur:

• Comenius: Okul öncesi ve okul eğitimi

• Erasmus: Yüksek eğitim, yüksek mesleki eğitim ve öğretim

• Leonardo da Vinci: Mesleki eğitim ve yüksek öğrenim dışında eğitim

• Grundtvig: Yetişkin eğitimi

• Çapraz program: Dil öğrenme, bilgi ve iletişim teknolojileri, politika işbirliği ve yukarı-

daki sektörel programların ötesindeki proje sonuçlarının yayılması ve işletimi

• Jean Monnet programı: Avrupa üniversite entegrasyonu ve eğitim konusunda Avrupa 

seviyesinde etkin olan temel kurum ve birlikler için destek
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Türkiye, Topluluğun Yaşam Boyu Öğrenme ve Gençlik programlarına (2007-13) tam olarak 

katılır. Programlar, belirlenen hedeflere göre, ülke genelinde uygulanır. Türkiye, ülke genelin-

de AB Eğitim ve Gençlik Programları’nı tanıma, koordine etme ve gerçekleştirme amacıyla 

Ulusal Ajansı (www.ua.gov.tr) kurmuştur. Ajans, finanse edilecek projelerini seçme ve de-

ğerlendirmenin yanı sıra, diğer ülkeler ve AB Komisyonu ile birlikte eğitim ve öğretime ilişkin 

işbirliğini de organize eder.

Yeni Belediye Kanunu, belediyelere eğitim alanında ilave görevler vermiştir ve o zamandan 

beri belediyeler, kapasitelerini geliştirmek ve yeni beceriler kazanmak isteyen vatandaşlar için 

kurslar düzenler. Buna göre, belediyeler de bu fonlardan yararlanır ve bazıları Yaşam Boyu 

Öğrenme Programı vasıtasıyla projeler geliştirmiştir.

Leonardo da Vinci (LDV) programı kapsamında belediyeler tarafından uygulanan projelere 

şu örnekler verilebilir:

• ldV Hareketlilik Projesi, çorum Belediyesi: “AB Standartlarında Belediye Altyapı 

Uygulama Teknikleri” adlı bu proje, Türkiye Teknik Elemanlar Vakfı ve Çorum Çevre 

Belediyeler Birliği ortaklığıyla Çorum Belediyesi tarafından koordine edilir. On iki tek-

nik temsilci, AB içindeki belediyelerin altyapı tekniklerini analiz etmek için Belçika’ya 

düzenlenen bir çalışma gezisine katılmıştır.

• ldV Yenilik Transferi Projesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Bu proje, spor-

cuların seferberliğini desteklemek ve farklı ülkelerden sporcular arasında deneyim 

paylaşımı için bir platform yaratmak amacıyla spor sektöründe çalışan insanların 

kapasitelerini geliştirmeyi amaçlar.

• ldV Ortaklık Projesi, Ordu Belediyesi: “Kamu İdaresi Yaşam Boyu Öğrenme” 

projesi, kamu idaresi konusundaki eğitim kursları için ortak bir sistem, metodoloji ve 

belgelendirme yapısı geliştirmeyi amaçlar.

Belediyeler tarafından Grundtvig Programı kapsamında uygulanan bir projeye aşağıdaki 

örnek verilebilir:

• Grundtvig Öğrenme Ortaklığı, alanya Belediyesi: “Kültürler Arası Etkileşimin 

Artırılmasında Yeni Yaklaşımlar” adlı bu proje, sekiz ortak ülkeden vatandaşların etki-

leşimini güçlendirmek için çeşitli toplumsal alanlarda çalışır.

5.4.7. kamu erişimi ve veri koruma

Mahremiyet, veri koruma ve halkın belgelere erişimi, AB’nin temel hakları arasındadır ve 

Birlik, bunları uygulamak için çok çeşitli düzenlemeler kabul etmiştir. Bu haklar aynı zaman-
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da iyi yönetişime ulaşmak için de esastır. AB, 2001 yılında Veri Koruma Tüzüğü (EC) 45/2001 

ve Kamu Erişim Tüzüğü (EC) 1049/2001 olmak üzere iki tüzük kabul etmiştir ve bunlar Avrupa 

kurumlarını yukarıdaki haklara uymaya zorlar. 

Kamu erişimi ile ilgili düzenleme, tüm belgelere erişimi teşvik etmeyi amaçlar ve her AB va-

tandaşı için ve bir üye devlette kayıtlı ofisi bulunan gerçek ve tüzel kişiler için kamu erişimini 

destekler. Veri koruma düzenlemesi, kişisel verilerin korunmasını amaçlar. Bazı durumlarda 

bu iki düzenleme arasında gerilim çıkabileceği için, Avrupa Veri Koruma Denetçisi, hakların 

birbirine karşıt olarak görülmesinden ziyade birbirini tamamlayıcı olarak görülmesi gerektiği-

ni gösteren bir belge yayınlamıştır. Bu belgedeki Madde 4(1) (b), mahremiyet ve veri koruma 

ile ilişkilendirir ve şunu belirtir: “Kurumlar, özellikle Topluluğun kişisel verilerin korunması 

ile ilgili mevzuatına göre, ifşaatın bir bireyin […] mahremiyet ve bütünlüğünün korunmasını 

sarsacağı durumlarda erişimi reddeder.” 

Uygulamada, Madde 4 (1) (b) gerekleri, üç koşul getirir ve kamu erişimi istisnasının uygulan-

ması için bunların her biri yerine getirilmelidir: 

1. Veri konusunun mahremiyeti risk altında olmalıdır.

2. Kamu erişimi, veri konusunu önemli ölçüde etkilemelidir.

3. Veri koruma mevzuatı tarafından kamu erişimine izin verilmemelidir.

Türkiye’de bilgi edinme hakkı kanunu
Bilgi edinme hakkı kanunu, Türk vatandaşlarına ve tüzel kişilerine, kamu kurumlarından 

ve kamu kurumu olarak nitelendirilen mesleki kuruluşlardan bilgi edinme hakkı verir. Türk 

vatandaşı olmayanlar ve Türkiye’de yerleşik yabancı şirketler, eğer kendi ülkeleri de Türk va-

tandaşlarına o ülkenin makamlarından bilgi talep etme hakkı veriyorsa, Türk kurumlarından 

bilgi talep edebilir. Kamu kurumlarının, başvuru sahiplerine 15 iş günü içerisinde bilgi sağla-

ması gerekir. Bu kanun, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine göre bilgiye erişimi düzenlemeyi 

amaçlar ve gerekli usulleri belirler.

Kanunun yürürlüğe girdiği Nisan 2004’ten beri, çoğu kamu kurumu bir tür bilgi edinme hakkı 

birimi kurmuş ve halktan gelen bilgi edinme isteklerini kabul etmeye başlamıştır. Bu kurumlar 

aynı zamanda İnternet vasıtasıyla bilgi istekleri kabul etmek için de çevrimiçi yapılar geliştir-

miştir. Belediyeler, “bilgi edinme hakkı” isteklerini kabul etmek için özel düzenlemeler yapmış 

olan kamu kurumları arasındadır. Türkiye’deki neredeyse her belediye, istekleri çevrimiçi olarak 

kabul etmek için ana internet sitelerine özel “bilgi edinme butonları” koymuştur.

Türkiye özel bir kanunla bilgiye erişim hakkını kurmuş olsa da veri koruma ve mahremiyet için 

bunu henüz yapamamıştır. Ancak, Anayasa’da yapılan son değişiklikler, özel bir yasal düzenleme 

için somut bir temel sağlayacaktır. “Bireylerin mahremiyetini koruma hakkı” başlığı altında yapı-

lan değişikliklere göre, kişisel verilerin korunması Anayasa ile güvence altına alınır; tüm kişisel 

bilgi ve veriler ancak bireyin izni ile veya belirli yasal durumlarda elde edilebilir.
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Kadın ve erkekler arasında eşitlik, bir insan hakkı, toplumsal adalet için önemli bir koşul 

ve eşitlik, kalkınma ve barış için kaçınılmaz ve temel bir ön koşul olarak kabul edilir. Bu, 

AB’nin sürekli olarak desteklediği temel ilkelerden biridir. Birliğin politika ve eylemleri, 

kadın ve erkekler arasında eşitliği teşvik etmeyi ve toplumsal cinsiyet açısından tama-

men eşit bir toplum yaratmayı amaçlar. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ilk Avrupa 

direktifleri, 1970’lerin sonlarında kabul edilmiştir. Bu direktifler, kadınlar için artan işgü-

cü piyasası katılımı ve daha iyi eğitim ve öğretim gibi son eğilimleri teşvik etmiştir.

Olumlu gelişmelere ve gösterilen özel gayretlere rağmen, başta işgücü piyasası olmak

üzere birçok sosyal ve ekonomik alanda hala toplumsal cinsiyet farkları vardır. Düşük 

ücret ödeyen sektörlerde kadınlar yüksek oranlarda çalıştırılmaktadır; öte yandan karar 

ve yönetici pozisyonlarında oranları hala çok düşüktür. Bu tür eşitsizlikler AB içindeki 

ekonomik ve sosyal kalkınma üzerine aşırı yükler koyar. Halihazırda, kadınların işgücü 

piyasasına düşük katılımı ve/veya erişimi, değerli ekonomik kaynaklardan yeterince 

yararlanılmadığı anlamına gelir. Kadın katılımının potansiyeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

büyümeye ulaşmak için gündemin esas konularında biri olarak kalmalıdır.

AB içindeki sosyal ve ekonomik yaşamın tüm yönlerinde kadın ve erkekler arasında eşitliğe
ulaşma hedefi doğrultusunda çalışan bazı kurumlar vardır. AB politikalarını etkileyen temel
kurumlar aşağıdakileri içerir:

Avrupa komisyonu:
• Fırsat eşitliği Birimi: Bu birim, kadın ve erkekler için fırsat eşitliğine ilişkin AB
direktiflerine uygunluğu sağlamaktan ve “Topluluk Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çerçeve
Stratejisi’nin” uygulanmasını desteklemekten sorumludur.

6.1. Toplumsal Cinsiyet eşitliğini destekleyen idari yapılar

Toplumsal 
Cinsiyet Esitligi
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• komisyon’un eşitlik Grubu: Bu grup, Avrupa Komisyonu seviyesinde fırsat 
eşitliğinin genel durumunu değerlendirir ve özellikle tüm hizmet ve politikalarda bir 
toplumsal cinsiyet perspektifinin yaygınlaştırılması meselesini tartışır.

• Fırsat eşitliği danışma komitesi: Üye devletlerin temsilcilerini içeren bu komite, 
kadınlar üzerine bir etkisi olan temel politikalar ile ilgili olarak Komisyon’a tavsiye 
vermek için düzenli olarak toplanır.

istihdam, Sosyal politika, Sağlık ve Tüketici işleri konseyi: Bu Konsey, eşitlik 

konusunda temel bir kurumdur. Kadın ve erkek eşitliği ile ilgili mevzuat ve programlara 

ilişkin son sözü genellikle bu Konsey söyler. İlgili eşitlik konuları tartışılırken, ulusal istih-

dam ve sosyal işler bakanları bu konseyde temsil edilir.

Avrupa parlamentosu: Parlamento, kadın haklarına ilişkin raporları kaleme alır, halka 

açık görüşmeleri düzenler ve kadın programları için bütçe önceliklerini tanımlar. Kadın 

Hakları Komitesi, Avrupa Parlamentosu için toplumsal cinsiyet eşitliği konularını geliştir-

mek üzere çalışır.

Avrupa kadınlar lobisi (eWl): Bu, AB içindeki kadın birliklerinin en büyük şemsiye 

kurumudur ve kadın haklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için çalışır. 

EWL, AB antlaşmalarını ve bir toplumsal cinsiyet yönü olan tüm yasa tekliflerini değiştir-

mek için süreçler izler. Çeşitli yasa teklifleri ile ilgili olarak toplumsal cinsiyetle ilgili bir 

pozisyon alarak Komisyon ve Parlamento düzeyinde lobicilik faaliyetleri de yapar.

Avrupa Cinsiyet eşitliği enstitüsü: Bu kurum, toplumsal cinsiyet eşitliğinin destek-

lenmesi, cinsiyete dayalı ayrımcılıkla mücadele edilmesi ve toplumsal cinsiyet konularında 

bilincin yükseltilmesi konularında üye devletleri ve Avrupa kurumlarını destekler. Bu amaç-

la Enstitü, toplumsal cinsiyet konularında karşılaştırılabilir veriler toplar ve bu verileri analiz 

eder ve özellikle tüm politika alanlarına bir toplumsal cinsiyet boyutu katmaya odaklanarak 

metodolojik araçlar geliştirir. Aynı zamanda paydaşlar arasında diyalogu ve en iyi uygula-

maların paylaşılmasını kolaylaştırır ve AB vatandaşları arasında bilinci yükseltmeye yardım 

eden faaliyetleri uygulamak için çalışır.

6.2. AB Toplumsal Cinsiyet eşitliği mevzuatı

Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Antlaşması’na göre, kadın ve erkekler arasındaki 

eşitlik temel bir haktır ve AB’nin ortak bir değeridir. AB, toplumsal cinsiyet eşitliğini genel 

stratejisinin bir parçası yapmıştır. Bu konudaki AB mevzuatı, her üye devletin, toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi için belirlenmiş kurumlara sahip olmasını gerekli kılar.
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Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin bir dizi direktif, antlaşmaları destekler:

• Doğrudan veya dolaylı yoldan ayrımcılığa yönelik bir yasaklama getiren Eşit Mua-
mele Direktifi

• Eşit iş ve eşit değerli çalışma için eşit ödemeye ilişkin Konsey Direktifi

• Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı bulunduran durumlarda kimin neyi kanıtlamak 
zorunda olduğunu belirleyen, cinsiyete dayalı ayrımcılık durumlarında kanıtlama 
zorunluluğuna ilişkin Konsey Direktifi 

• Sosyal güvenlik için eşit haklara ilişkin Konsey Direktifi 

• Doğum iznine ilişkin Konsey Direktifi 

• Hamile işçilerin ve yeni doğum yapmış ve emziren işçilerin işyerindeki sağlık ve 
güvenliğine ilişkin Konsey Direktifi 

• Bir faaliyete katılan kadın ve erkekler arasında eşit muamele ilkesinin uygulanması-
na ilişkin Konsey Direktifi. Bu direktif, tarımda çalışanları ve serbest meslek sahip-
lerini da kapsar ve hamilelik ve annelik süresince serbest meslek sahibi kadınların 
korunmasına ilişkin hükümler ekler.

kadın-erkek eşitliği stratejisi, 2010-2015
2010-2015 dönemini kapsayan yeni kadın-erkek eşitliği stratejisi, 2006-2010 dönemine ait 
önceki strateji üzerine inşa edilmiştir ve Komisyon’un önümüzdeki beş yıl için taahhütlerini 
ortaya koyar. Öncelikler, 2010 Uluslararası Kadınlar Günü münasebetiyle yapılan bir siyasi 
beyan olan Avrupa Komisyonu “Kadın Şartı”nda ortaya konulur. Bu Şart, Komisyon’un tüm 
politikalarında bir toplumsal cinsiyet perspektifi oluşturmak ve böylece eşitliği desteklemek 
amacıyla beş eylem alanı belirler. Bunlar:

• İşgücü piyasasında eşitlik ve kadın ve erkekler için eşit ekonomik bağımsızlık (“Av-
rupa 2020” stratejisine dahil edilmiştir)

• Eşit iş ve eşit değerli çalışma için eşit ücret (önümüzdeki beş yıl boyunca toplum-
sal cinsiyete dayalı ücret boşluğunu azaltmak için üye devletlerle birlikte çalışarak)

• AB teşvik önlemleri vasıtasıyla karar süreçlerinde eşitlik

• Onur, bütünlük ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son verme (kapsamlı bir poli-
tika çerçevesi vasıtasıyla)

• AB’nin ötesinde de toplumsal cinsiyet eşitliği (dış ilişkilerde ve uluslararası kuru-
luşlarla birlikte bu konuyu takip ederek)

6.3. Türkiye’de kadınların durumu

6.3.1. kadınların durumu - Tarihi bir perspektif

19. yüzyılın sonlarına doğru, Batı dünyasındaki kadın hareketlerinin etkisi ve Osmanlı İmpa-
ratorluğu içindeki reform süreçleri, Türk toplumunda kadın kuruluşlarının kurulması için itici 
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bir güç yarattı. Osmanlı İmparatorluğu’nun sonraki döneminde, kadınlara öğretmen, katip 
ve sanayi işçisi olarak çalışma fırsatı verildi. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, 
kadınların eğitimi ve topluma veya kamusal alana katılımı için önemli bir destek sağlayarak 
bu değişimi hızlandırdı. Birkaç yasama işlemi de yeni Cumhuriyetin şafağında, kadınların 
durumunu toplum içindeki eşit ortaklar olarak destekledi. Reform süreci boyunca, kanunlara, 
kadınların durumunu etkileyen önemli değişiklikler getirildi. Bu kanunlar şunlardır:

• 1924 yılında Tevhidi Tedrisat Kanunu

• 1926 yılında Medeni Kanun

• 1930 yılında belediye seçimlerinde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

• 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Bu yeni kanunlar, yasa önünde kadınların eşit olması yönünde yasal bir yapı sağladı. Hiçbir 

siyasi temsil veya katılım hakkına sahip olmayan kadınlar, tam oy hakkı ve aday olma hakkı 

kazanarak siyasi yaşamda yeni bir statüye ulaştı. Cumhuriyet döneminin yeni yasal, siyasi ve 

kurumsal reformları, Türkiye’de kadınlar için eğitime erişim, siyasi hayata ve işgücüne katılım 

sağlamayı hedefliyordu. Ancak, 1920’lerin başlarında yapılan yasal değişikliklere ve göste-

rilen çabalara rağmen, sosyal ve ekonomik hayatta tam toplumsal cinsiyet eşitliği henüz 

sağlanamadı. Toplumda değişimin ön koşullarını karşılayan yasal yapılar ve kanunlar olsa da 

bunların varlığı ve etkisi, istenen yaşam tarzı değişimlerini yaratmak için yetersiz kaldı. Sonuç 

olarak, kadınların karar süreçlerine ve işgücü piyasasına eşit ortaklar olarak katılımı epeyce 

sınırlı kaldı. Neyse ki, 1950’lerden beri başka olumlu adımlar da oldu. Türk kadınlarının top-

lum içindeki rolüne ve kadınların siyaset ve işgücüne ( uzmanlık alanları da dahil) katılmaları-

na dair algıda olumlu psiko-sosyal değişimler oldu ve bu, düzenli olmasa da, giderek arttı.

1950’lerden başlayarak, 1926 tarihli Türk Medeni Kanunu’nda reform yapmak ve bu kanunu 

Türk toplumunda kadınlara ilişkin modern görüşlerle güncellemek için bazı çabalar gösteril-

di. Adalet Bakanlığı, Medeni Kanun’da kapsamlı bir reform yapmak için teklifler hazırlayan 

birkaç komisyon oluşturdu. Değişiklikler, kadınların aile ve toplum içindeki yasal durumunu 

etkili biçimde daha iyi bir hale getirdi. Yasal süreçlerin yanında, önemli kurumsal değişik-

likler de toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirdi. Devlet içinde kadın ve erkekler arasındaki 

eşitliğin kurumsallaştırılması, 1987 yılında “Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu”nun 

kurulması ile başladı. 2001 itibariyle, sivil hareketler ve kamu kurumları tarafından yaygın 

kampanyalar ve yoğun lobicilik faaliyetleri yapılması, kadınları etkileyen tüm alanlarda önemli 

reformlara yol açtı. Bazı ilave kurumsal değişikliklerin ardından 2002 yılında Kadının Statüsü 

Genel Müdürlüğü, daimi olarak Başbakanlığa bağlandı.

6.3.2. Türkiye’de kadınların yasal Hakları

Çok sayıda uluslararası sözleşmede açıkça belirtildiği üzere, hükümetlerin, toplumsal 
cinsiyet eşitliği konularını hükümetin tüm ana politika ve programlarına dahil etme yönünde 
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mevcut anayasa’nın “Genel esaslar” bölümünde yer alan 10. maddesi, kanun 
önünde eşitliği düzenler. 10. maddenin ikinci fıkrası, 2004’te değiştirildiği haliyle 
aşağıdaki gibidir: “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. devlet, bu eşitliğin 
yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.

Bu fıkra, 2010 yılında yapılan son değişikliklerde yer alan aşağıdaki cümle ile ta-
mamlanır: “Bu maksatla alınan tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlana-
maz.” Buna ek olarak, bu maddeye yeni bir cümle eklenmiştir: “çocuklar, yaşlılar 
ve engelliler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz.”

Anayasanın 41. Maddesi şöyledir: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitli-
ğe dayanır.”

Anayasa’nın 90. Maddesi’nde yapılan yeni bir değişiklikle, yerel kanunla çelişmesi halinde 

uluslararası anlaşmaların geçerli olacağı hükmü eklendi. Bu, Birleşmiş Milletler Kadınlara 

Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) ulusal düzenlemeler-

den üstün olduğu anlamına gelir.

a. Türk medeni kanunu
2002 yılında, yeni Türk Medeni Kanunu, erkeğin evlilikteki üstünlüğünü kaldırarak aile 

içinde tam kadın-erkek eşitliğini sağladı. Artık kadın ve erkekler, eşit ortaklığa dayalı bir 

birlik olarak tanımlanan aile içinde ortak ve eşit sorumluluğa sahiptir. Yeni değişikliklerden 

vurgulanması gerekenler şunlardır:

• Koca, artık ailenin reisi değildir; eşler, eşit karar verme gücüne sahip olarak evlilik 
birliğini ortak olarak yürüten eşit ortaklardır.

• Eşler, aile meskeni üzerine eşit haklara sahiptir.

• Eşler, evlilik sırasında elde edilen mülkler üzerinde eşit haklara sahiptir.

• Eşler, eşit temsil yetkisine sahiptir.

• Evlilik bağı dışında doğmuş çocuklar için kullanılan “gayrimeşru çocuklar” kavramı 
kaldırılmıştır; evlilik dışı doğan çocukların velayetini anneler alır.

bir sorumluluğu bulunur. Türk hükümeti, bu sözleşmelerin çoğunu imzaladı ve toplumsal 

cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, sorumlu yönetişimin bir parçası oldu. Daha önce de 

belirtildiği üzere, 2001 yılında Türk Medeni Kanunu’nu geliştirmek için başlatılan reformlar, 

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin kurulması konusunda önemli adımlar atılmasına 

olanak sağladı. Anayasa’nın bazı maddelerinde yapılan değişiklikler, Türkiye’de kadın-erkek 

eşitliği ilkesini güçlendirdi.
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b. Türk Ceza kanunu
Yeni Türk Ceza Kanunu (2005), Türkiye’deki kadınların cinsel ve bedensel haklarını korumaya
özel olarak odaklanarak, kadın-erkek eşitliği yönünde atılan önemli bir adımdır. Yeni Ceza
Kanunu’nda yapılan değişiklikler şöyledir:

• Kadın ve kızlar arasında önceden var olan ayrımcılık ortadan kaldırıldı.

• Aile hukukundan kaynaklanan sorumlulukların ihmal edilmesi yasadışı hale getirildi.

• Cinsel suçlar, “Kişilere Karşı Suçlar” başlıklı kısım altında düzenlendi ve cezalar artırıldı.

• Çocukların ve kişilerin cinsel istismarı suç haline getirildi ve ebeveyn, akraba, üvey 

baba, kanuni vasi, bakıcı, öğretmen ve sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yapıldı-
ğında ağır ceza sayıldı. Ağırlaştırılmış cezayla, mağdurun vesayeti ve himayesi, konu-
muna göre fiili işleyen kişiden alınacaktır.

• Alıkoyma veya kaçırma mağduru ile fiili işleyen arasında evlilik hafifletici bir durum 

olmaktan çıkarıldı ve bu gibi durumlarda cezanın ertelenmesi, azaltılması veya iptali 
engellendi.

• Töre veya namus cinayetleri işleyenlerin ömür boyu hapse çarptırılmasına karar verildi 

ki bu, Anayasa’da öngörülen cezaların en katı biçimidir.

c. Ailenin korunması
1998 yılında TBMM, aile içi şiddete karşı yeni bir kanun çıkardı. Ailenin Korunmasına Dair
Kanun, fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet dahil her türlü şiddet biçimini ortadan
kaldırmak için tasarlandı. Kanun, faili ortamdan uzaklaştırmak suretiyle, aile içi şiddete
maruz kalan kadınları korumayı amaçlar. Bu kanuna göre:

• Aile içi şiddet durumunda, Cumhuriyet Savcısı’na doğrudan bir suçu işleyen aleyhinde 
bir koruma emri isteği sunulabilir.

• Şiddet mağduru, bu talebi şahsen yapmak zorunda değildir; bir aile üyesi, bir arkadaş 
veya bir komşu da onun adına istekte bulunabilir.

• Polise veya karakola gitmeye gerek yoktur; istek doğrudan Cumhuriyet Savcılığı’na 
yapılabilir.

• Bu, suçu işleyeni takip etmek için bir başvuru değil, bir şikayetin ve bir koruma isteği-
nin bildirimidir.

• Hakim, başvurunun alınması üzerine hemen, suçu işleyeni altı aylık bir dönem için 
kadının çevresinden (ev, işyeri, vs.) uzaklaştıran bir koruma emri çıkarır. Suçu işleyen, 
kadının çevresine yaklaşmaktan men edilir.

6.3.3. kadın Hakları için idari yapılar

a. kadının Statüsü genel müdürlüğü
Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin kurumsallaşması, 1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı altın-

da “Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu’nun” kurulması ile başladı. Bu girişim özellikle 
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1990 yılında Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nün oluşturuşmasıyla kurum-

sallaştırıldı. Müdürlük, politika ve stratejiler geliştirir ve sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasi 

yaşamın tüm alanlarında kadının konumunu güçlendirmek için paydaşlarla işbirliği yapar. 

Müdürlüğün genel hedefi, Türkiye’de kadınlara karşı her türlü ayrımcılığa son vermektir. 

Bu amaçla çalışan Müdürlük, çeşitli projeleri uygulamıştır:

• Kadına Karşı Aile İçi Şiddetle Mücadele

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eşleştirmesini Destekleme

• Türkiye’de Kadına Karşı Aile İçi Şiddet Hakkında Ulusal Araştırma

Bu alanda Genel Müdürlük, kamu politikalarının geliştirilmesinde toplumsal cinsiyet

eşitliğinin dikkate alınmasını ve kadın ve erkeklerin eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilme-

sini sağlamaya büyük önem vermektedir.

b. TBmm kadın erkek Fırsat eşitliği komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu 2009 yılında kuruldu.

Temel görevleri şunlardır:

• Türkiye’de ve uluslararası arenada kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi ile 

ilgili gelişmeleri izlemek

• TBMM’ni her türlü gelişme ile ilgili bilgilendirmek

• Kadın-erkek eşitliğinin desteklenmesi ile ilgili olarak Komisyon’a iletilen konuları 

görüşmek 

• İstenmesi halinde, TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kararnameler ile ilgili 

görüşlerini ana komisyonlara sunmak

TBMM içinde bu komisyonun kurulmasının ardından, bazı belediyeler yerel seviyede kendi 

toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonlarını kurdu. Bu gelişmeye paralel olarak, Başbakanlık 

tarafından yerel toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonlarının kurulmasına ilişkin bir kanun 

tasarısı hazırlandı ve onay için TBMM’ye gönderildi. Bu kanun tasarısı hala Büyük Millet 

Meclisi’ndedir.

c. Türkiye’nin 2008-2013 ulusal eylem planı
Kadının Statüsü GM, toplumsal cinsiyet eşitliğini kamu politikalarına yerleştirmek ve

Türkiye’de kadının sosyo-ekonomik statüsünü güçlendirmek amacıyla 2008-2013 dönemini

kapsayan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planını” hazırladı. Bu belge, yaşamın

tüm yönlerinde kadın ve erkekler arasında eşitliğin desteklenmesi için hedefler ve uygula-

ma stratejilerini tanımlar. Toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili kamu politikaları geliştirilmesi 

ve uygulanması için bir temel oluşturur. Bu belge, AB’nin “2010-2015 kadın-erkek eşitliği 

stratejisi”ne paralel birçok hedef içerir. 
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Ulusal Plan’da yer alan stratejik konular şunlardır: Kadın ve Eğitim, Kadın ve Ekonomi, 

Kadın ve Yoksulluk, Kadın ve Sağlık, Kadın ve Yetki ve Karar Süreçleri, Kadın ve Çevre, 

Kadın ve Medya, Kadınların İlerlemesi için Kurumsal Mekanizmalar.

Belge, hangi kurumların hangi stratejiyi uygulamaktan sorumlu olduğunu belirler. 

Ulusal Plan’ın, Türkiye’deki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için 

önemli bir araç olması beklenir.

6.3.4. yerel yönetimlerde kadınlar

Yerel yönetim sisteminde kadınlara ilişkin başlıca iki sorun vardır: Siyasi katılım eksikliği ve

belediye yönetimlerindeki toplumsal cinsiyet perspektifi eksikliği. Ancak, devam etmekte olan

AB uyumlaştırma sürecinin de yardımıyla son on yılda bu sorunların çözümüne yönelik bazı

olumlu gelişmeler oldu.

Bunlardan ilki, Anayasa’da toplumsal cinsiyet ile ilgili olarak yapılan ve Kasım 2010’da kabul

edilen bir değişiklikle kadınlar için yeni bir pozitif ayrımcılık kavramını ortaya çıkmasıydı. Yerel

seviyede kadınların siyasi temsilinin arttırılması, Anayasa görüşmelerinde gündeme alındı.

Sivil toplum, kadın grupları ve akademisyenler bu konu ile ilgili çeşitli faaliyetler ve görüşme-

ler gerçekleştirdi.

İkinci olarak, yerel karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesiyle,

yerel yönetimlerin kendi işlev, program ve faaliyetlerinde daha açık bir toplumsal cinsiyet

perspektifi geliştirmesiydi. Bu alanda, kadın meclisleri umut verici bir rol oynamaya başladı.

kadın meclisleri
1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen İkinci Habitat Konferansı’ndan ve bunu izleyen 

yıllarda YG21’in Türkiye’de uygulamaya başlamasından sonra, birçok kent, kadınların karar 

süreçlerine ve kent yaşamının tüm yönlerine etkin katılımını desteklemek için ayrı platformlar

kurulmasını görüşmeye başladı. Düzensiz biçimde olsa da, bir dizi YG21 kentinde bu tür

platformlar kuruldu. Yerel yönetim reformu vasıtasıyla tüm belediyeler için zorunlu hale gelen

Kent Konseyleri’nin kurulmasının ardından, bu kadın platformları, kentlerdeki tüm örgütlü ve

bir yere bağlı olmayan kadınlara ulaşmaya çalışan Kadın Meclislerine dönüştü.

Kadınların ulusal seviyede zayıf temsilini yansıtan, seçilmiş belediye meclislerindeki sınırlı

kadın sayısı, bu dönüşümün hızlandırılmasını önemli ölçüde etkiledi. Kadın Meclisleri, 

yalnızca kadınların Kent Konseylerinde güçlü biçimde temsil edilmesini sağlayarak değil, 

aynı zamanda öncelikli toplumsal cinsiyet meselelerini sürekli olarak kent yönetiminin 

gündemine getirerek bu açığı kapatma konusunda önemli bir rol oynadı.
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kadın meclislerinin işlevleri
Kadın Meclisleri, kadınların karar süreçlerine ve kent yaşamının tüm yönlerine aktif katılımına

odaklanır ve aynı zamanda bir yere bağlı olmayan kadınları ve kadın gruplarını içeren

işbirlikçi bir ağ kurmaya çalışır. Amaç, bilgi ve deneyimleri paylaşırken iletişim ve etkileşimi

güçlendirmektir. Kadın Meclisi’nin, genel bir çerçeve olarak, kadınların yerel yönetimin tüm

yönlerine katılımını sağlamak, toplumsal cinsiyet konularında bilinci yükseltmek ve toplumsal

cinsiyet perspektiflerini politika belirleme süreçlerine dahil etmek için çeşitli hedef ve işlevleri

vardır. Kadınların yerel işlerde katılım ve sahiplenme duygusunun geliştirilmesi ve kadınların

karşılaştığı her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı dayanışma yaratılması için uğraşır. Meclis,

kadınların ihtiyaç ve isteklerine odaklanarak, sorunlar için çözümler arar ve bu amaca yönelik

teklif ve projeleri destekler. Kadınların, bu teklif ve projelerin gerçekleştirilmesine katılımını

sağlamaya çalışır.

kadın meclisi üyeleri kimlerdir?
Genel olarak, kentteki tüm kadınlar Kadın Meclisi üyesi olabilir. Örgütlü veya herhangi 

bir örgüte üye olmayan kadınlar gerek bireysel olarak gerekse de kurumsal temsil yoluyla 

katılma hakkına sahiptir. Meslek odaları, kadın konularıyla ilgili kamu kurumları, kadın-

larla ilgili kooperatifler, kulüpler, vakıf ve dernekler ile üniversitelerdeki kadın merkezleri 

katılan kurumlara örnek olarak verilebilir.

kadın meclislerinin işbirliği ve dayanışma ağları
Geçtiğimiz yüzyılın sonunda, Kadın Meclisleri, işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek ve

birbirleri arasında bilgi ve deneyim alışverişi yapmak için yurt genelinde bir ağ kurma

yönünde önemli adımlar attı.

Kadın Meclisleri’nin temsilcileri tarafından kurulan ortak komite, ağlarını güçlendirmek

için bir atlama tahtası işlevi görecek olan yurt genelinde bir “Kadın Faaliyetleri Festivali”

organize etmeye karar verdi. İzleyen yıllarda, festivaller, kadın hareketinin festival etkin-

likleri ve sosyal programlardan ziyade daha önemli konulara odaklanmasını sağlayan 

zirvelere dönüştü. Bu bağlamda, ilk “Kadınlar Zirvesi”, “Kadın ve Siyaset” teması ile 2006

yılında Ürgüp’te gerçekleştirildi.

Kadın Meclisleri tarafından kurulan yerel ağlardan yararlanan yurt genelindeki işbirliği ve

dayanışma ağları, yerel kapasite geliştirme süreçlerinin geliştirilmesinde çok önemli bir

rol oynayan ve dolayısıyla kadınların demokratik yerel yönetişimi güçlendirmesini “sağla-

yan” ağlar olarak görülebilir.

kadın meclislerinin etkisi 
Kadın Meclisleri, Türkiye’de hem ulusal hem de yerel seviyede kadın hareketini hızlandırdı. 
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Hareket, aşağıdaki temel alanlar dahil olmak üzere belediyelerin işlevleri ve stratejileri

üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu:

• Belediye politikalarına bir kadın perspektifi getirmeye çalıştı.

• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusu yerel ve ulusal politika gündeminde yer almaya 

başladı.

• Belediye planları kadınların karşılaştığı sorunları yansıtmaya başladı.

• Bazı belediyelerde toplumsal cinsiyet eşitliği birimleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği 

komisyonları kuruldu.

• Bazı pilot belediyelerde, bütçeleme sürecinin bir parçası olarak bir toplumsal cinsi-

yete dayalı bütçeleme kavramı getirildi

Belediyelerdeki bu gelişmelere paralel olarak, TBB ve birçok bölgesel belediye birliği

de toplumsal cinsiyet konularında adımlar atmaya başladı. TBB, 2007 yılında toplumsal

cinsiyet eşitliği konusunda programlar geliştirmeye başladı ve kadın meclisleri dahil ilgili

paydaşlarla toplumsal cinsiyet konularında toplantılar yaptı. TBB, bu konuda etkin

programlar uygulamak amacıyla uzmanlaşmış kurumlar ile ortaklıklar kurmaya büyük

önem vermektedir. 

TBB’nin bu konudaki faaliyetleri esas olarak üç alana odaklanır: Kadın sığınma evleri, 

toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması için 3R yöntemi ve yerel kadın siyasetçi-

leri desteklemek için eğitim programları. Buna paralel olarak TBB, İsveç Yerel Yönetimler 

ve Bölgeler Birliği ile ortak olarak Türk-İsveç Belediye Ortaklık Ağları (TUSENET) projesini 

uygulamıştır.
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Son Söz yerine
Ülkemizde görevli bir Avrupalı dostum, Türkiye’nin dinamik yapısını şöyle anlatıyor: “Herhangi 

bir konuda sabahleyin yazdığın raporu hemen gönder, öğle sonuna kalırsan yeni bir rapor 

yazmak zorunda kalabilirsin.” Bu saptamadaki eleştiriyi bir yana bırakırsak, Türkiye’deki değiş-

menin hızı konusunda iyi bir gözlem olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu kitap 2010 yılının sonunda yazıldı. O günden bu yana AB, yerel yönetim ve bunlarla ilgili 

konularda büyük değişiklikler oldu. Bu kitap önce İngilizce yazılıp sonra Türkçeye çevrilmiştir. 

Türkçe çevirisini gözden geçirirken, ülkemizdeki değişimin ne kadar hızlı ve kapsamlı olduğu-

nu bir kez daha gördüm. 

Bu kitabın günümüzdeki okuyucusuna, hem sözünü ettiğim değişim konusunda bir fikir ver-

mek, hem de gelecek eleştirileri önlemek için bu satırları kaleme alıyorum.

Bu amaçla bazı değişimleri ve yenilikleri okuyucu ile paylaşmanın doğru olduğunu düşünüyo-

rum. Nedir bu değişiklikler? 

Öncelikle kurumsal yapıdan başlarsak, 2010 yılında var olmayan yeni bakanlıkların kurulduğu-

nu veya bazı kuruluşların bakanlığına dönüştürüldüğünü görüyoruz. Avrupa Bakanlığı, Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi. 

Buna en son çıkarılan kanunla kurulan büyükşehirleri ve getirilen yeni değişiklikleri eklemeliyiz. 

Bu kitapta sözü edilen köyler ve il özel idareleri, büyükşehirler de yok artık. Büyükşehir sayımız 

29’a yükseldi. Dolayısıyla kentli ve köylü sayılarına ilişkin istatistikleri yenilemek gerekiyor.

Bu kitapta üzerinde önemle durulan AB’nin etkisi konusunda yaptığımız bazı saptamalar da 

geçerliliğini yitirdi. Bunlardan en önemlilerinden birisi, valilerin belediye kararlarını mahke-

meye götürmekle ilgili yetkileri konusunda Anayasa Mahkemesi’nin kararıdır. Burada önemli 

olan bu yetkinin kalkmış olması değil, ancak mahkeme kararında idari vesayetin ne anlama 

geldiğinin yorumlanmasıdır. Mahkeme, yerel yönetim reformu ile kurulmaya çalışılan özerk 

yönetim anlayışında tam bir tersine dönüş anlamına gelen bir yorumda bulunmaktadır. Valile-

rin idari vesayet yetkisinin artırılmasını savunmaktadır.

Bunlarla birlikte AB uyum sürecine uygun biçimde yeni kanunlar da çıkarılmıştır. Örneğin 

Devlet Yardımları konusunda çıkarılan yasa bunlardan birisidir. 

Öyle görünüyor ki, hemen hemen her yıl bir yenileme çalışması yapılması gerekecek. Bu kitap 

AB’nin etkileri konusunda bir ilktir. Yeni çalışmalarla bu alanın zenginleştirilmesi umuduyla.

Fikret Toksöz
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Aşağıda, ek okuma ve referans için ilgili AB kurumlarının irtibat bilgileri ve yararlı 
internet sitelerinin adresleri verilmiştir.

7.1. AB’nin politika Alanları

AB, insan haklarından taşımacılık ve ticarete kadar çok çeşitli politika alanlarında et-
kindir. Aşağıdaki bağlantıyı izleyerek, AB’nin her alanda neler yaptığına ilişkin bir özet 
bulabilir ve ilgili AB kurumları, kanunları ve belgelerine ulaşmak için yararlı bağlantıla-
ra ulaşabilirsiniz.

http://europa.eu/pol/index_en.htm

AB’nin temel politika alanları aşağıdaki başlıklar altında listelenir:

Tarım; görsel ve işitsel medya; bütçe; rekabet; tüketiciler; kültür; gümrük; kalkınma; 
ekonomik ve parasal işler; eğitim, öğretim, gençlik; istihdam ve toplumsal işler; enerji; 
genişleme; girişim; çevre; dış ilişkiler; dış ticaret; yolsuzlukla mücadele; gıda güvenliği; 
dış politika ve güvenlik politikası; insani yardım; insan hakları; bilgi toplumu; kurumsal 
işler; iç pazar; adalet, özgürlük ve güvenlik; denizcilik ve balıkçılık; kamu sağlığı; bölge-
sel politika; araştırma ve yenilik; vergilendirme; taşımacılık.

7.2. Avrupa Birliği Ajansları

• Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (planlama aşamasında) (ACER)
 http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/acer/acer_en.htm 

• Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı (CFCA)
 http://europa.eu/agencies/community_agencies/cfca/index_en.htm

Dizin
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• Topluluk Bitki Çeşitleri Ofisi (CPVO)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/cpvo/index_en.htm

• Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/osha/index_en.htm

• Avrupa Dış Sınırlarda Operasyonel İş Birliği Yönetimi Ajansı (FRONTEX)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/frontex/index_en.htm

• Avrupa Hava Güvenliği Ajansı (EASA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/easa/index_en.htm

• Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/ecdc/index_en.htm

• Avrupa Mesleki Eğitim Geliştirme Merkezi (Cedefop)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/cedefop/index_en.htm

• Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/echa/index_en.htm

• Avrupa Çevre Ajansı (EEA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/eea/index_en.htm

• Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/efsa/index_en.htm

• Avrupa Yaşam ve Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı (EUROFOUND)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/eurofound/index_en.htm

• Avrupa Cinsiyet Eşitliği Enstitüsü (EIGE)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/eige/index_en.htm

• Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (EMSA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/emsa/index_en.htm

• Avrupa Tıbbi Ürünler Ajansı (EMEA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/emea/index_en.htm

• Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/emcdda/index_en.htm

• Avrupa Ağ ve Bilgi Güvenliği Ajansı (ENISA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/enisa/index_en.htm
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• Avrupa Demir Yolu Ajansı – güvenli ve uyumlu demiryolu sistemlerini destekleme 
(ERA)

 http://europa.eu/agencies/community_agencies/era/index_en.htm

• Avrupa Eğitim Vakfı (AEV)
 http://europa.eu/agencies/community_agencies/etf/index_en.htm

• Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA)
 http://europa.eu/agencies/community_agencies/fra/index_en.htm

• İç Pazar (Marka ve Tasarım) Uyumlaştırma Ofisi (OHIM)
 http://europa.eu/agencies/community_agencies/ohim/index_en.htm

• Avrupa Küresel Uydu Seyrüsefer Sistemi Denetleyici Otoritesi (GSA)
 http://europa.eu/agencies/community_agencies/egsa/index_en.htm

• Avrupa Birliği Organları Tercüme Merkezi (CDT)
 http://europa.eu/agencies/community_agencies/cdt/index_en.htm

7.3. AB Hibeleri

Komisyon, AB’nin çıkarlarını ilerleten veya bir AB programı veya politikasının uygulanma-
sına katkıda bulunan proje veya kuruluşları desteklemek için hibeler şeklinde doğrudan 
mali katkılar yapar. İlgilenen taraflar, teklif çağrılarına cevap vererek başvuruda bulunabilir. 
Farklı finansman fırsatları hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki internet sitesini ziyaret 
ediniz:

http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
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ek 1: Türk okuyucu için notlar
Bu bölümde, Türk okuyucuların bilgi edinmesi için, katılım kriterlerinden tarama sürecine 

kadar AB ile ilgili kritik önem taşıyan bazı kavramlar özetlenir.

katılım kriterleri (kopenhag kriterleri)

AB’ye üye olmak isteyen tüm ülkeler, Avrupa Birliği Antlaşması Madde 49’da belirtilen 

koşullara ve Madde 6(1)’de ortaya konulan ilkelere uymalıdır. İlgili kriterler 1993 yılın-

da Kogenhag’da toplanan Avrupa Birliği Zirvesi tarafından kurulmuş ve 1995 yılında 

Madrid’de toplanan Avrupa Birliği Zirvesi tarafından güçlendirilmiştir.

AB’ye katılmak için, yeni bir Üye Devlet üç kriteri yerine getirmelidir:

• Siyasi: demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı ve azınlık- 

 ların korunması konularını güvence altına alan kurumların istikrarlı olması; 

• Ekonomik: İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığı ve Birlik içindeki rekabetçi baskı  

 ve piyasa güçleri ile başa çıkabilme kapasitesi; 

• Topluluk Müktesebatının kabulü: Siyasi, ekonomik ve parasal birlik amaçlarına  

 bağlılık dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme becerisi. 

Avrupa Birliği Zirvesi’nin müzakereleri açmaya karar vermesi için siyasi kriter karşılan-

malıdır.

Birliğe katılmak isteyen her ülke katılım kriterlerini karşılamalıdır. Katılım öncesi stratejisi 

ve katılım müzakereleri gerekli çerçeve ve araçları sağlar.

katılım müzakereleri

Katılım müzakereleri, aday ülkeleri izlemek, katılım için hazırlanmalarına yardım etmek ve 

ne kadar hazır olduklarını değerlendirmek için çok önemlidir. Her ülke, katılım kriterlerine 

uyum açısından, kendi durumuna göre değerlendirilir. Müzakereler, AB üyeliği yükümlü-

lüklerini yerine getirme konusunda aday ülkelere yardım eder. Aynı zamanda Birliğin de 

özümseme kapasitesi bakımından kendini genişleme için hazırlamasına olanak sağlar.

Müzakereler, Topluluk Müktesebatı’nın kabul edilmesi ve uygulanması ile ilişkilendirilmiştir 

ve Komisyon tarafından izlenir. Müktesebat, fasıllara ayrılmıştır ve ilerleme kaydedilmesi 
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gereken alanlar kadar fasıl vardır. Bu alanlar, Müktesebat’ın taranması ile belirlenir. Teknik 

Yardım ve Bilgi Değişim Programı burada önemli bir rol oynar. Her fasıl münferit olarak 

müzakere edilir ve her faslın açılması ve kapanması için ölçülebilir referans kriterleri 

tanımlanır.

Müzakereler, üye devletler ve aday ülke arasındaki çift taraflı konferanslarda gerçekleştirilir. 

Topluluk yetkisi konuları ile ilgili fasılların her biri için ortak müzakere tutumları belirlenir.

Müzakerelerin sonuçları (siyasi ve ekonomik diyalogların sonuçları ile birlikte), tüm fasıl-

lardaki müzakereler kapandığı zaman bir katılım antlaşması taslağına dahil edilir. Geçici 

önlemler sistemi, uygun olduğunda, Müktesebat’ın aktarılması tamamlanmamış olsa bile 

müzakerelerin sonlandırılmasına izin verir.

katılım ortaklığı

Katılım ortaklıkları, aday ülkelerin, katılım öncesi yardımların odaklanması ve aşağıda belir-

tilen konularda çerçeve sağlaması gereken özel ihtiyaçlarını ortaya koyan bir katılım öncesi 

strateji aracıdır:

• Her aday ülke için, o ülkenin üyelik başvurusuna ilişkin Komisyon görüşüne göre 

 katılım kriterlerine (Kopenhag kriterleri) dayanarak belirlenen kısa ve orta vadeli  

 öncelik, hedef ve koşullar 

• Katılım öncesi yardım 

Üyelik hazırlıkları sırasında rehberlik ve teşvik sağlamak amacıyla her aday ülke için bir ka-

tılım ortaklığı kurulur. Bu amaçla, her aday ülke Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilme-

sine İlişkin Ulusal Program (NPAA) hazırlar. Bu program, ortaklığı yürürlüğe koymak için 

bir zaman çizelgesi belirler. Her aday ülke, kendi idari ve yargı kapasitesini güçlendirmek 

için bir eylem planı da hazırlar.

Katılım ortaklığı, başta katılım öncesi süreçte belirlenen her türlü yeni öncelik olmak üzere 

yeni gelişmeler ışığında revize edilebilir.

Aday ülkeler

Aday ülke statüsü, ilgili ülkenin üyelik için başvuru yapmasının ardından bildirilen Avrupa 

Komisyonu görüşüne dayanarak Avrupa Birliği Zirvesi tarafından verilir.
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Ancak, aday ülke statüsü Birliğe otomatik olarak katılma hakkı vermez. Katılım süreci, Av-

rupa Birliği Zirvesi’nin katılım müzakerelerini açma kararı ile başlarken, başvuru, Komisyon 

tarafından katılım kriterleri (Kopenhag kriterleri) ışığında ayrıntılı olarak incelenir.

Aday ülkelerden, durumlarına bağlı olarak, mevzuatlarını Topluluk Müktesebatı’na uyarla-

maları ve gerekirse altyapı ve yönetimlerini güçlendirmeleri için bir reform süreci başlatma-

ları istenebilir. Katılım süreci, mali yardım gibi araçlar sağlayan katılım öncesi stratejisine 

dayanır.

Katılım, aday ülkelerin Komisyon tarafından düzenli olarak değerlendirilen ve izlenen ilerle-

melerine bağlıdır.

Topluluk müktesebatı

Topluluk Müktesebatı, AB içindeki üye devletlerin tamamını bağlayan ortak hak ve yüküm-

lülükler bütünüdür. Sürekli olarak evrimleşir ve aşağıdakileri içerir:

• Antlaşmaların içerik, ilke ve siyasi hedefleri; 

• Antlaşmaların uygulanmasında benimsenen mevzuat ve Adalet Divanı’nın içtihat 

 hukuku; 

• Birlik tarafından kabul edilen bildiriler ve tavsiye kararları; 

• ODGP ile ilgili önlemler, 

• Adalet ve içişleri ile ilgili önlemler; 

• Topluluk tarafından imzalanan uluslararası anlaşmalar ve Birliğin faaliyetleri   

 alanında üye devletler arasında imzalanan anlaşmalar. 

Dolayısıyla, Topluluk Müktesebatı, yalnızca Topluluk hukukunu tam anlamıyla içermekle 

kalmaz, aynı zamanda AB’nin ikinci ve üçüncü ana direği kapsamında kabul edilen tüm 

eylemleri ve Antlaşmalarda ortaya konulan ortak hedefleri de kapsar. Birlik, Topluluk 

Müktesebatı’nı kendi bütünlüğü içinde korumaya ve daha da geliştirmeye kendini adamış-

tır. Başvuru sahibi ülkeler, Birliğe katılmadan önce Topluluk Müktesebatı’nı kabul etmelidir. 

Müktesebat’tan sapmalara yalnızca istisnai durumlarda izin verilebilir ve bu tür sapmalar 

kendi kapsamları ile sınırlıdır. Başvuru sahibi ülkeler, AB’ye entegre olmak için Müktesebatı 

kendi ulusal mevzuatlarına aktaracak ve katılım anından itibaren uygulayacaktır.

Topluluk hukuku

Kesin olarak konuşmak gerekirse, Topluluk hukuku kurucu antlaşmalardan (birincil 

mevzuat) ve onlara istinaden Topluluk kurumları tarafından çıkarılan araçların hüküm-
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lerinden (ikincil düzenlemeler - tüzükler, direktifler, vs.) oluşur. Avrupa Anayasası kabul 

edildiği zaman, mevcut kurucu antlaşmaların yerine geçecektir. Birincil Topluluk hukuku, 

Anayasa ve onun Protokollerinden - içine eklenen Temel Haklar Şartı dahil – ve Euratom 

Antlaşması’ndan oluşacaktır.

Daha geniş bir kapsamda, Topluluk hukuku, Topluluk yasal düzeninin tüm kurallarını 

kapsar. Genel hukuk hükümleri, Adalet Divanı içtihat hukuku, Topluluğun dış ilişkilerinden 

gelen kanunlar ve Antlaşma hükümlerini yürürlüğe koymak için üye devletler arasında 

imzalanan sözleşmeler ve benzer anlaşmalarda yer alan ek kanunlar bu kurallara dahildir.

Tüm bu hukuk kuralları, Topluluk Müktesebatı’nın parçalarını oluşturur.

Topluluk hukuki araçları

Topluluk hukuki araçları ifadesi, Avrupa Topluluğu’nu kuran Antlaşma kapsamındaki 

görevlerini katmanlı yetki ilkesine saygı göstererek yerine getirmeleri için Topluluk kurum-

larına sunulan araçlardan bahseder. Bu araçlar şunlardır:

• Tüzükler: Bunların tamamı bağlayıcıdır ve tüm üye devletlerde doğrudan uygula-      

 nır.

• Direktifler: Bunlar, ulaşılacak sonuçlar bakımından üye devletleri bağlar; ulusal  

 yasal çerçeveye aktarılmalıdır ve böylece, uygulama biçimi ve araçları konusun-   

 da hareket alanı bırakır.

• Kararlar: Bunlar, muhatapları üzerinde tamamen bağlayıcıdır.

• Tavsiye kararları ve görüşler: Bunlar bağlayıcı değildir, görüş bildiren belgelerdir.

AT Antlaşması Madde 249’da listelenen bu araçlara ek olarak, uygulama, nevi şahsına 

münhasır belgeler geliştirilmesine yol açmıştır. Bu belgeler: Kurumlar arası anlaşmalar, 

ilke kararları, sonuçlar, bildirimler, yeşil kitaplar ve beyaz kitaplar.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü ana direkler kapsamında, stratejiler, OGDP alanında ortak eylem 

ve ortak tutumlar ile Aİ alanında kararlar, çerçeve kararları, ortak tutumlar ve sözleşmeler 

gibi özel hukuki araçlar kullanılır.

Topluluk tasarrufları hiyerarşisi (normlar hiyerarşisi)

Avrupa Birliği Antlaşması’na eklenen bir bildiri, farklı eylem kategorileri arasında uygun bir 

hiyerarşi kurmak amacıyla Topluluk eylemlerinin sınıflandırmasını incelemenin mümkün 

olabileceğini belirtir. 
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Böyle bir hiyerarşinin temel amacı, kanun yapıcı otoritenin, ayrıntılı sorulardan ziyade 

belirli konuların siyasi yönlerine yoğunlaşabilmesini sağlamak olacaktır. Bu, anayasal 

statünün araçlarının, uygulama araçlarından (örneğin; kurumsallaşmış Komisyon’a yetki 

devri) daha esnek usullere (örneğin; ortak karar usulü) tabi olan yasama araçlarından 

ziyade daha kısıtlayıcı usullere (oybirliğiyle kabul, destekli nitelikli çoğunluk ve uygun 

görüş gibi) tabi olmasını sağlayarak Topluluğun karar süreci şekillendirecektir.

Konu, 1990 yılında, ortak karar usulünün Antlaşma’ya dahil edilmesi olasılığına ilişkin ilk 

tartışmalarda ele alınmıştır. Bunun temelindeki fikir, ikincil öneme sahip bazı eylemlere 

uygulanan aşırı sıkı bir usulü önlemek ve böylece yasama düzeneğinin tıkanmasını ön-

lemek olmuştur. 1991 yılında, Maastricht Antlaşması müzakereleri sırasında, Komisyon, 

Topluluk araçlarının (antlaşmalar, kanunlar, ikincil veya uygulama eylemleri) sınıflandırıl-

ması için yeni bir sistem ve bir normlar hiyerarşisi getirmeyi önermiş, ancak farklı ulusal 

yasal geleneklerin getirdiği sorunların üstesinden gelememiştir.

demokrasi eksikliği

Demokrasi eksikliği, esasen, AB ve çeşitli kurumlarının demokrasi eksikliği sıkıntısı 

çektiği ve çalışma yöntemleri çok karmaşık olduğundan sıradan vatandaşa ulaşamadığı 

yönünde bir tartışmada ortaya çıkan bir kavramdır. Görüş, yasama ve yönetim yetkilerini 

birleştiren bir kurum (Avrupa Birliği Konseyi) ve demokratik meşruiyetten yoksun bir 

kurumun (Avrupa Komisyonu) Topluluğun kurumsal düzenine hakim olduğu yönündedir.

Avrupa entegrasyon sürecinin her aşamasında, demokratik meşruiyet sorunu giderek 

daha hassas hale gelmiştir. Maastricht, Amsterdam ve Nice Antlaşmaları, Parlamen-

to’nun Komisyon’un atanması ve kontrolü ile ilgili yetkilerini pekiştirerek ve ardından 

ortak karar usulünün kapsamını genişleterek, demokratik meşruiyet ilkesinin kurumsal 

sisteme dahil edilmesini başlatmıştır.

Aralık 2000’de Nice’teki Avrupa Birliği Zirvesi toplantısının ardından, Birliğin geleceğine 

ilişkin, vatandaşların da yer alabileceği geniş bir kamu tartışması başlatılmıştır ve bir 

Avrupa Sözleşmesi’nin demokratik meşruiyeti geliştirmenin çeşitli yollarını incelemesi 

istenmiştir.

AB’nin geleceğine ilişkin tartışma

Hükümetler Arası Konferans 2000 (HAK 2000), genişlemeye yeşil ışık yakarak, AB’nin 

geleceğine ilişkin daha geniş ve derin bir tartışma çağrısında bulunmuştur. Bu amaçla, 
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Nice Antlaşması’na eklenen Nice Bildirisi, tüm ilgili tarafları ortak eden geniş bir tartış-

manın başlatılmasını istemiştir. Bu ilgili taraflar arasında, hem üye devletlerde hem de 

aday ülkelerdeki ulusal parlamentoların temsilcileri, siyasi ve ticari kuruluşlar gibi çok 

çeşitli kamuoyu kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum temsilcileri yer alır.

Birliğin geleceğine ilişkin bu tartışma, 2003’ün ortalarına kadar görüşmeler ve internet 

yoluyla devam etmiştir. Böylece Avrupa’nın geleceğine ilişkin temel konular hakkında 

mümkün olduğunca çok görüş toplanmıştır. Tartışmanın, hem Topluluğun önemli kişilik-

lerinin katkılarını içeren tartışma forumları yoluyla Avrupa seviyesinde, hem de Birliğin 

geleceğine ilişkin düzenlenen ve birçok vatandaşın katıldığı ulusal tartışmalar ile ulusal 

seviyede yapılmasını umut eden Komisyon, bu tartışmayı teşvik etmiştir.

Bu tartışma kapsamında yer alan alışverişler, Hükümetler Arası Konferans (HAK) 2004 

için hazırlık Sözleşmesi çalışmaları ile paralel olarak yapılmıştır.

18 Haziran 2004 tarihinde, HAK ile toplanan devlet ve hükümet başkanları, bazı tavizler 

vererek Sözleşme ile hazırlanan Avrupa Anayasası tasarısı üzerine anlaşmaya varmıştır.

AB’de halihazırda 27 üye devlet vardır. İlk altı üye devlete - Belçika, Fransa, Almanya, 

İtalya, Lüksemburg ve Hollanda - ek olarak 21 ülke Birliğe katılmıştır. Bu 21 ülke:

• 1973: Danimarka, İrlanda ve Birleşik Krallık; 

• 1981: Yunanistan; 

• 1986: İspanya ve Portekiz; 

• 1995: Avusturya, Finlandiya ve İsveç; 

• 2004 ve 2007 yıllarındaki beşinci genişleme: Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

 Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya, ardından 

 Bulgaristan ve Romanya. 

Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye aday ülke statüsüne sahiptir. Hırvatistan 

ve Türkiye ile katılım müzakereleri 3 Ekim 2005 tarihinde başlamıştır. AB, 2010’un sonla-

rında İzlanda ve Karadağ’a da adaylık statüsü vermiştir. 

İstikrar ve Ortaklık süreci ile uğraşan Batı Balkan ülkeleri, potansiyel aday ülke statüsüne 

sahiptir. Aday ülke olan Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti’nden ayrı olarak, 1244 

sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı tarafından tanımlandığı üzere bu ülkeler, Kosova dahil 

Sırbistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk’tur.
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katılım öncesi yardım

Katılım öncesi yardım, AB üyeliğine aday olan ülkelerin, katılım koşullarını (Kopenhag 

kriterleri) yerine getirmelerine yardım eder. Aday ülkelerin kendi kurum ve standartlarını 

Topluluk Müktesebatına uyarlamaları ve Üye Devletler olarak yükümlülüklerine yerine 

getirebilmeleri için oldukça büyük yatırım gerekir.

Aday ülkelere sağlanan katılım öncesi yardım, Birliğin katılım öncesi stratejisi için kilit 

etkendir ve katılım ortakları tarafından belirlenir.

2007-2013 dönemi için, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) tek finansman aracı olacak 

ve 2002-2006 döneminin Katılım Öncesi Yardım Araçları (tarımda yapısal önlemler için 

PHARE, SAPARD, çevre ve taşımacılık alanlarında altyapı geliştirme için ISPA, Türkiye 

için özel Katılım Öncesi Yardım Aracı) ve Batı Balkan ülkeleri için CARDS programının 

yerine geçecektir.

IPA, beş bileşenden oluşur: Geçiş ve kurumsal yapılanma için destek, sınır ötesi işbirliği, 

bölgesel kalkınma, insan kaynakları geliştirme ve kırsal kalkınma. İlk üç bileşen, aday 

ülkeleri ve potansiyel aday ülkeleri ilgilendirir. Ancak, son üç bileşen, yalnızca aday ülke-

leri ilgilendirir ve bu ülkeleri uyum politikasını kabul etme ve uygulama ve Yapısal Fonları 

yönetme konularında hazırlamayı amaçlar.

Avrupa Yatırım Bankası ve Uluslararası Finans Kurumları da aday ülkeler için eşfinans-

man sağlar.

Birliğe katıldıkları zaman, artık katılım öncesi yardımdan yararlanamayacak olan yeni üye 

ülkeler, katılım antlaşması tarafından sağlanan Geçiş Kolaylığı adlı geçici mali yardım-

dan yararlanır.

katılım öncesi stratejisi

Katılım öncesi stratejisi, katılım süreci boyunca aday ülkeler ile AB kurumları arasında, 

tüm taraflara bir çerçeve ve gerekli araçları sağlayan “yapısal bir diyalog” sunar. Bu, her 

aday ülke için ayrı olarak belirlenir.

Katılım öncesi stratejisi, Orta ve Doğu Avrupa’dan aday olan on ülke için takviyeli bir katı-

lım öncesi stratejisinin başlatıldığı, Aralık 1997’de Lüksemburg’da yapılan Avrupa Birliği 

Zirvesi toplantısından beri devam eder. Esas olarak şunlara dayanır:
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• Çift taraflı anlaşmalar 

• Müktesebat’ın kabul edilmesi için ulusal programlar ve katılım ortaklıkları 

• Topluluk programları, ajansları ve komitelerine katılım 

• Siyasi diyalog 

• Komisyon’un değerlendirmesi (“izleme”) 

• Katılım öncesi yardım 

• Uluslararası finans kurumları tarafından eş-finansman 

Katılım öncesi stratejisi, bu temel araçlara ek olarak, münferit adaylar için özel durumla-

rına bağlı olarak diğer araçları da içermelidir.

Tarama

Müktesebat’ın taranması veya analitik incelenmesi, katılım müzakerelerine hazırlık 

aşamasıdır. AB ile çeşitli aday ülkeler arasındaki çift taraflı müzakereler için temel oluş-

turduğundan son derece önemlidir.

Tarama süreci, Komisyon ve aday ülkeler tarafından ortak olarak gerçekleştirilir ve aday 

ülkelerin Müktesebat hakkında bilgi edinmesine ve Müktesebatı yürürlüğe koyma kapasi-

telerini göstermesine olanak sağlar.

Taramanın bir başka amacı, eğer aday ülkelerin mevzuatı Topluluk kuralları ile uyumlu 

hale getirilecekse, ilerlemenin gerekli olduğu Müktesebat alanlarının tanımlanmasıdır. 

Bu alanlar, münferit olarak müzakere edilen fasıllara bölünür.

Müktesebat’ın güncellenmesi gerekirse, katılım müzakereleri sırasında bir tarama uygu-

laması yapılabilir.

*Ek 1, AB Sözlükçesi’nden alınmıştır- http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/
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