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“Karşılaştırmalı eleştiri bize ahlaki ve estetik kusurların 

yaygın olarak varsayıldığından daha yakın olduğunu 

öğretir.” 

 
 
 
 

 

James Russell Lowell 
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Önsöz 
 
 

Bu çalışmanın amacı, okuyuculara karşılaştırmalı yerel 

siyaset, katılım, yönetişim, ülke örnekleri, modeller, 

kurumlar ve teoriler ile yerel birimlerin ve stratejilerin 

yönetim uygulamalarına ilişkin ortak iz düşüm ve kritikler 

hakkında bilgi vermektir. Çalışmada, yerellik, yerindenlik, 

örgütlenme, demokrasi ve özerklik konularında ortak 

stratejiler geliştirmenin yanı sıra siyasi ortamda yerel 

yönetişim, standart yaşam koşulları, etik, yerel demokrasi, 

sürdürülebilirlik ve uygulamalar konusunda ülke ve bölge 

karşılaştırmalarının yapılması amaçlanmıştır. Kitap, 

yönetişim ve katılım düşüncelerinin yerelde yönetim 

teorisi ve yerel yönetimlerin üzerindeki etkilerini 

göstermek amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede yönetişim 

temelli ve çok boyutlu eleştirel tavrın hem yerel hem de 

uluslararası bir bakış açısı getirilerek okuyucuya ilham 

kaynağı olması ümit edilmektedir. 
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Bölüm 1 
 
 

Yerel Siyaset, Kavramlar ve Genel Açıklamalar 
 
 

Bir şehrin, kasabanın veya bir bölgenin yerel işlerinin kendi 

sakinleri tarafından idaresi, bu idare sürecinde müzakere 

veyahut çatışma faaliyetleri yerel siyasetin bilinen en temel 

tanımını bizlere vermektedir. Yerel siyaset; insanların, 

biyolojik ve sosyal yaşamlarının üretimi sırasında yereldeki 

beşeri, doğal ve diğer kaynakların kullanımını, üretimini 

veya dağıtımını organize etmeye çalıştıkları, dâhil oldukları 

toplumlar içinde ve de arasındaki işbirliği, müzakere ve 

çatışma faaliyetlerini kapsar (Toprak, 2006). 
 

Yerel yönetimin amacı, beledi bölgelerin; barış, düzen ve 

iyi yönetimi için birlikte çalışmak üzere, meclislerin yetki 

ve sorumluluklarının seferber edildiği organize bir sistem 

sağlamaktır. Yerel siyasetten sorumlu yerel idareler, 

kararlarını alırken; parklar ve eğlence, polis, itfaiye, konut 

hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, belediye mahkemeleri, 
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toplu taşıma hizmetleri, bayındırlık hizmetleri gibi 

hizmetleri yürütür (Karasu, 2018: 63) 

 

Yönetişim, kararların alındığı ve uygulandığı siyasi ve 

kurumsal süreçlerden oluşur. İyi yönetişim, hükümetlerin 

vatandaşlar ve topluluklarla günlük olarak etkileşimde 

bulunduğu yerel düzeyde özellikle önemlidir. Tüm 

devletler, anayasaları veya yasaları aracılığıyla yerel 

yönetimlerin oluşturulduğu mekanizmalar kurar. İlçeler, 

belediyeler, kasabalar, özel bölgeler, okul bölgeleri ve 

bölge yönetimleri ülkelerden ülkelere farklılaşarak söz 

konusu bu mekanizmalara örnek teşkil edebilmektedir 

(Özer, 2006: 64). 
 

Bu eserde, yöntem olarak dünya çapında yerel siyasetin ve 

hükümetlerin genel yapısının incelenmesi ve analizi 

seçilmiştir. Bu bölümde tartışılan konular da birçok ülke 

arasında karşılaştırma yapmak için kullanılmıştır. Ülkeler 

seçilirken, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının 

(OECD) Raporları, Dünya Bankasının Yerel Yönetimler 

Endeks Çalışması, Dünya Atlası Örgütünün ‘Yaşanabilir 

Kentlerin En Yoğunlukta Olduğu Ülkeler Sıralaması’ 

dikkate alınmıştır. Ülkeler, eserdeki farklı bölümlerde 

tanıtılarak, idari birim istatistikleri verilip karşılaştırmalı 
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metot kullanılarak kendi aralarında ikili ve üçlü 

kıyaslamalar esasıyla incelenmiştir. En Benzeyen Sistem 

Tasarımı anlayışı temelinde 19. Yüzyılın ünlü politik 

ekonomisti John Stuart Mill'in Fark Yöntemi temelinde 

“karşılaştırmalı siyaset ve hükümet sistemleri” 

perspektifine bağlı kalınarak karşılaştırmaya gidilmiştir. 

Bu yöntem, bağımlı değişkenin varlığını veyahut 

yokluğunu açıklayan bağımsız değişkenleri bulmayı 

kolaylaştıracağı varsayımıyla, yalnızca bağımlı 

değişkende farklılık gösteren çok benzer durumları 

karşılaştırmaktan oluşur (Lieberson, 1994: 1230). 
 

Bu eksende ülkelerin yerel siyasetteki çıktılarındaki 

farklılaşmalara odaklanılmış olup, yerel siyasette 

etkinliklerine yön veren etmenlerin de karşılaştırmalı 

analizine ilerleyen bölümlerde yer verilmiş ve çıkarımlarda 

bulunulmuştur. Eğitim, imar düzenlemeleri, polis veyahut 

yangın koruma hizmetleri, kamu hizmetleri, toplu taşıma, 

sosyal hizmetler, yeniden tasarım ve yaratma, kamu 

sektörünü iyileştirme çıktıları ekseninde yerel idarelerin 

hizmet çıktılarına bağımlı değişken gözüyle bakılmıştır. 

Buna paralel olarak, ülkeler bazında ikili, üçlü veyahut çoklu
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karşılaştırmalara gidilirken, yerel idarelerden; ülkelerdeki 

beklentilerin benzerliğine odaklanılmıştır. Böylelikle 

emlak gelirleri, satış ve diğer vergiler; ücretler ve harçlar 

ve federal, merkezi veyahut eyalet hükümetlerinden gelen 

transferler haricinde yalnızca yerel idareleri yönetimsel 

anlamda güçlü kılan bağımsız değişkenler haricinde, yerel 

siyasal sisteme dair talepler, şikayetler ve beklentiler 

ekseninde şekillenen girdilere de bağımsız değişkenler 

gözünde bakılmıştır. Çalışmamızda yerel siyasete dair 

girdiler veyahut bağımsız değişkenler, sistem üzerinde 

uygulanan her türlü baskıdır. Yazında bilindiği üzere, 

David Easton, siyasal sistemi açık sistem terimleriyle 

analiz eden ilk siyaset bilimcidir, siyasal sisteme iki tür 

girdiyi, talep ve destekleri ayırt etmektedir. Easton’ın 

bakış açısından hareketle ülkelerin kendi yerel hükümet 

sistemlerinde talep ve destekleri ayırt etme yoluna 

gidilmiş olup, ilerleyen bölümlerde bu farklılıkların önemi 

veyahut katma değeri üzerinde yorumlamalara gidilmiştir 

(Sangmpam, 1992). Gelişmekte olan ülkelerde yerel 

siyasetteki açmazlar tartışıldığında ekseriyetle 5-6 başlık 

üzerinde durulur. 
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Bütçe taleplerini yönetmek, başka bir deyişle, gelir 

düşüşlerinin gerçekleri, artan hizmet talepleri ile yüzleşmek 

bu ülkelerdeki yerel idarelerin ilk problemleri olabilir. 

Finanse edilmeyen eyalet veyahut federal görevlerin 

maliyetleriyle uğraşmak ikinci sorun olabilir. Üçüncü 

görünümde, altyapı taleplerinin ve ilişkili maliyetlerinin 

karşılanması bir başka sorunsal olabilir. Gönüllü yerel 

hükümet birleşimleri ve ortak hizmet anlaşmaları 

oluşturmanın önündeki engelleri anlamak ve ele almak ise 

dördüncü zorluk olabilir. Aylıklarla ilgili devam eden 

yapısal mali sorunların ele alınması, beşinci başlıkta 

görülmekte veya anlaşılmaktadır. Ekonomik fırsatları 

çevresel risklerle dengelemek ise yaygın olarak kabul edilen 

altıncı yerel mücadele yönetim başlığıdır. Bu sahalardaki 

kararlar, mutlaka yerel bir siyasi sistem ve onun kurumları 

aracılığıyla tek taraflı olarak alınmaz. Kararlar genellikle 

diğer hükümetlerle paylaşılır ve yerel siyasi kurumlar ile 

süreçler genellikle komşu bölgelerinkilerle veyahut bölgesel 

ve ulusal siyasi sistemlerle de iç içedir. Bu nedenle, hem bu 

yerel yönetim kurumlarının altında yatan politik ekonomiyi 

hem de yerel güç hiyerarşilerinin kaynaklarının vasfını ve de 
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dağıtımını veya tahsisini etkileyen yerel politika güçlerini 

nasıl şekillendirdiğini anlamak önemlidir. 
 

Örneğin yabancı ülke ve bölge karşılaştırmalarına 

gitmeden Türkiye ele alındığında ilk olarak ülkedeki yerel 

yönetim birimlerinin hangilerinin olduğuna göz atmak 

gerekir. Ülkede yerel idare unsurları anayasal kaidelere 

göre belirlenmiş olup bunlar; il özel idaresi, belediyeler ve 

köylerdir. Belediyeler ise büyükşehir, il, ilçe ve belde 

belediyeleri olarak, üniter devlet sisteminin görüldüğü 

ülkemizde sınıflandırılmaktadır.  

 

Büyükşehir belediyelerinin görüldüğü illerde il özel 

idarelerine yer verilmemektedir. Haliyle 81 ilin olduğu 

ülkemizde 30 adet büyükşehir belediyesi bulunduğundan 

yalnıca 51 adet il özel idaresi vardır. İl belediyesi sayısı da 

51 iken, büyükşehir belediyesi sayısı ifade edildiği üzere 

30 olup bu büyük şehir yapılarının içerisindeki ilçe 

belediyeleri sayısı 2021 istatistiklerine göre 519 olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Diğer ilçe belediyelerinin sayısı ise 

403’tür. Belde belediyelerinin sayısı da 387 olarak tahmin 

edilmektedir. Bununla birlikte ülkede 18292 adet de köy 

bulunmaktadır (E-icisleri.gov.tr[web], 2021). 



KARŞILAŞTIRMALI YEREL İDARELER:  
ÇAĞDAŞ PERSPEKTİFLER ve ÜLKE ÖRNEKLERİ | 13  

 

Gelişmekte olan Türkiye’de de idari vesayetin güçlü olması 

ve de çok sınırlı ekonomik kaynaklara tabi olan veyahut 

yalnızca temel kamu hizmetlerini sağlaması beklenen yerel 

yönetimlerin, merkeziyetçi devlet geleneğinden önemli 

ölçüde zarar gördüğüne kanaat getirilmesi yaygın tutumdur. 

Türkiye’de belediyeler; artık merkezi hükümetin basit 

özneleri değildir. İdari vesayet, mali kaynakların yetersizliği 

ve işlevsel sınırların mevcudiyeti, Türk yerel demokrasisinin 

kendine has diğer sorunları 21. yüzyılda varlığına devam 

etmektedir. Türkiye'deki yerel demokrasi anlayışı, güç 

dağılımı, temsil ve katılım sorunları gibi demokratik 

meselelerin de ötesinde, yerel siyasetinin çağdaş durumunu 

anlamada daha fazla siyasi unsuru hesaba katmayı içeren 

farklı bir yerel demokrasi kavramsallaştırmasına ihtiyaç 

duyar. Bu kavramsallaştırmaya varılır iken yabancı ülke 

ve bölge karşılaştırmalarına gitmek ise önemli bir işlev 

görecektir. 
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Bölüm 2 
 
 

Ülkelerin Yerel İdari Örgütlenmesi 
 
 

Yerel yönetim, bir coğrafi alanın, bir ülkenin veya ülkeler 
 
konfederasyonunun kurumsal ve idari olarak 

düzenlenmesidir. Bölgenin seçim bölgesi adı verilen 

bölümlerinde kararları verme birimi, yönetme haklarına 

sahip olan yetkililerden oluşur. Dolayısıyla, yerelde idare; 

merkezi devlet yönetiminden ve bölgesel devlet idaresinden 

farklılaşan kararları kapsar.  
 

“Bir devlet, merkezi idari makamlar tarafından yalnızca 

başkentinden yönetilemez” realitesi, devletin bölgesel 

veyahut yerel yönetiminin varlığı ile gerekçelendirilir. Bu 
gerekçelendirme de, dünya genelinde açıkça 

gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle söz konusu tipte bir 

yönetim, seçim bölgesi adı verilen ulusal bölgenin farklı 

bölümlerinin başına yerleştirilmiş makamlara dayanır. Bu 
seçim bölgelerini  yöneten  mevcut  makamlar  ve  bürokrasi 
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devletin bölgesel idaresini oluşturur; dolayısıyla merkezi 

idari makamların vesayet denetimine tabidirler. 
 

Bölgesel örgütlenme biçimi de farklı düzeyler arasında 

güç çatışmalarına yol açabilir. Benzer şekilde, belirli 

durumlarda, aynı coğrafi sınırlara sahip olmayan, aynı 

bölgede üst üste bindirilmiş seviyeler olabilir (Görmüş, 

2006). 
 

Bir belediye binası, belediye başkanlığı veya belediye, bir 

kasaba veya şehirde yerel yönetimden sorumlu olan, bir 

belediye başkanı ve bir belediyenin çıkarlarının idaresi 

için birkaç meclis üyesinden oluşan kuruluştur. Genellikle 

bir yerel yönetim; belediye genel kurulu başkanlığını 

elinde tutan bir belediye başkanı, topluluk başkanı, komün 

başkanı veya vesayet başkanı tarafından yönetilir.  Genel 

kurul toplantısında toplanan, düzenleyici yetkiyi kullanan 

meclis üyeleri, belediye başkanları veya meclis 

üyelerinden oluşur. Bazı durumlarda, küçük kasabaların 

belediye meclisleri, bir tür meclis sistemi tarafından 

yönetilir. Ülkelerde yerel yönetim birimi, bir ilçe, kasaba, 

şehir veya köy anlamına gelir (Güler, 2000:15). 
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Belediye meclisi ve yönetimi yerel siyasetin olmazsa 

olmazıdır. Ancak giderek artan bir şekilde yönetişim 

sorunları ve toplumsal değişiklikler meşruiyetlerini 

zorlamaktadır. Özellikle vatandaşlar, yerel planlama ve karar 

alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olmayı talep 

etmektedir. Sonuç olarak, birçok belediye alternatif sivil 

katılım yollarını denemektedir. Aynı zamanda, bu süreçleri 

yürütmekten ve bunların sonuçlarını uygulamaktan sorumlu 

olan yine bu yerleşik otoritelerdir. Bu nedenle, tutum ve 

davranışları, sivil katılımın düzgün işleyişi için çok 

önemlidir. Merkezi hükümetler, kitlesel nüfus, kirlilik ve 

altyapı eksikliği vb. gibi bazı yerel sorunlarla ilgilenir. 

Modern yerel siyaset ve yerel yönetimler, sorunlarla 

mücadeleye dair aynı tarihsel sürecin içinden çıkmıştır. 

Böylece yerel yönetimler, siyasal olarak yerel siyasetin 

toplumlara en yakın kurumları haline gelmiştir. Yerel siyaset 

geçmişte; çöp toplama, su idaresi, toprak yönetimi, cenaze 

hizmetleri gibi hizmetlerin sağlanması üzerine alternatifleri 

değerlendirme temelinde kurulmuştur. Başka bir deyişle, 

ülkelerde siyasi kurumlar başlangıçta yerel siyasette 

demokrasiyi sağlamayı amaçlamıyorken günümüzde bu 

tablo aksi yönde değişime uğramıştır (Pustu, 2016: 93). 
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Bölüm 3 

 

Yerelde Meclis ve Yürütme Organın Yapısı 

Yönünden Sistemler 

 

İnsanlar ve siyaset arasındaki yakın ilişki nedeniyle, 

devletlerin kapsayıcı olmak için siyasi sistemlerini 

geliştirmeleri gerekiyordu. Tüm modern ülkelerde, 

kentleşmenin gelişmesiyle birlikte kırsal alanlarda yaşayan 

insanların talepleri sürekli değişmekte ve kapitalist sistem 

insanların dünyanın kırsal kesimlerini dışlayan büyük ve 

mega kentlerde yaşamaya başlamasına neden olduğu için 

kapitalizm ilerlemektedir (Görün, 2006: 163) 

 

Türk siyasal sistemi, 1980'lerin neoliberal dönüşüm 

sürecinden sonra dünyada yerel siyasetin öneminin arttığını 

fark etmiştir. Siyasi yapılar, sorunlarını, taleplerini ve 

gereksinimlerini ifade etme hakkına sahip toplumlarla ikili 

ilişkiler kurduğu için önemli olan kurumlardır. Siyasi 

reformlar, yasal düzenlemeler ve siyasi ilkeler merkezi 

yönetimler tarafından günden güne değiştirilebilmektedir. 

Böylece devletlerin merkezi/yerel hükümetleri, siyasi/sosyal, 
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ekonomik sistemleri devamlı düzenlenmeye çalışılır 

(Güzey, 2012: 71). Bu duruma ek olarak, küresel dünyada, 

aslında bu yapının işlevlerini oluşturan tüm ülkelerin 

üzerinde de üstün, itici ve soyut bir gücün olduğu anlaşılır. 
 

Temsili demokrasinin esasları özgürlük, eşitlik, çoğunluk 

hegemonyası ve seçim ilkeleridir. Dolayısıyla temsili 

demokrasi, seçim dönemleri yerine yurttaşların pasifize 

edildiği bir siyasal sistem yaratır. Yerel yönetimlerin iki 

temel görevi vardır. Bu görevler, yerel kamu hizmetinin 

icrası ve kendi kendini yönetme ilkesinin sağlanmasıdır. 

Bu, yerel yönetimlerin devletlerin demokratik koşullarına 

uygun olarak bu ilkelerden birini sağlayabilmesi anlamına 

gelir. Demokratik katılımı ve katılımcı demokrasiyi 

gözeten bir devlet ise, büyük ihtimalle kendi topraklarında 

demokratik özyönetimi de beraberinde sağlar (Yaman, 

2017: 141). 
 

Temsili demokratik yerel yönetim sisteminde demokratik 

katılım, hesap verebilirlik, vatandaşların katılımı, öz 

yönetim ve yerel topluluk ile yerel yönetimlerin işbirliği 

her zaman tam anlamıyla sağlanamaz. Bu nedenle temsili 

demokratik siyasal sistemde yaşayanlar, katılımcı 

demokrasi ilkelerini gözetebilmek ve yaşatabilmek için
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başkanlık sistemine benzer bir sistem içerisinde bunları 

talep etmektedirler. Belediye mekanizmaları çoğu ülkede, 

yerel bürokrasi ve kendi idari yürütme organları üzerinde 

kontrol mekanizmalarına sahip güçlü bir başkanlık 

sistemine dayanmaktadır. Belediyelerin bu iki unsuru 

yerel yönetimlerin temel belirleyici aktörüdür. Dolayısıyla 

bu durum, belediye meclislerinde çoğunluğu oluşturan 

siyasi partilerin siyasi parti kimliği taşıyan belediye 

başkanlarını desteklemesi nedeniyle belediye 

meclislerinin belediye başkanlarının destek organları 

haline gelmesine neden olmuştur (Bayhan, 2002: 8). 
 

Zayıf belediye başkanı sisteminde, belediye başkanının 

konsey dışında resmi bir yetkisi yoktur; belediye başkanı, 

yetkilileri doğrudan atayamaz veya görevden alamaz ve 

meclis oyları üzerinde veto yetkisine sahip değildir. Bu 

nedenle, belediye başkanının etkisi, istenen hedeflere 

ulaşmak için yalnızca kişiliğe dayanmaktadır. Çoğu 

“güçlü” belediye başkanı, yerel konseylerden ayrı birer 

organ olup, ülkelerde doğrudan vatandaşlar tarafından bu 

göreve seçilir. Çoğu “zayıf” belediye başkanı ise, belediye  
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meclisinin de başkanı şeklinde olup belediye meclisi 

içinden dolaylı yolla seçilir. 
 

Komisyon tipi yerel hükümet modeli, yerel yönetimler için 

zayıf veya güçlü belediye başkanı modellerinden sonra 

üçüncü tip olabilir. Yerel yönetim komisyon formuna göre, 

bir şehir, genellikle üç ila dokuz (genellikle en az 3 en fazla 

9 doğrudan seçilmiş komisyoner olmak üzere) seçilmiş 

yetkiliden veya meclis üyelerinden oluşan bir komisyon 

(yerelde yasama yetkisine sahip encümen ekibi) tarafından 

yönetilir. Komisyon, şehrin yasama organı olarak hareket 

eder ve topluluk için yasalar çıkarır (Ayhan, 2008: 105). 
 

Genel bürokratik yapıyı tekrar hatırlatmak gerekirse; 

büyük şehirlere ait büyükşehir belediyeleri, belde ve 

çevresindeki kırsal alanlar olan yerel belediyeler, bir 

bölgedeki çok sayıda yerel belediyeyi koordine eden ilçe 

belediyeleri üç farklı şekilde belediye tipi gibi 

görülebilmektedir. 



KARŞILAŞTIRMALI YEREL İDARELER:  
ÇAĞDAŞ PERSPEKTİFLER ve ÜLKE ÖRNEKLERİ | 21  

 

Bölüm 4 
 
 

Fransa, İngiltere, Almanya, Avusturya, Hollanda, 

Belçika, İsveç, Danimarka, İsviçre, Lüksemburg, 
 
Polonya, İtalya, Portekiz, Norveç ve Finlandiya Yerel 

Siyaseti ve İdare Örgütleri 

 

Fransa'da yerel yönetimin üç ana kademesi vardır: komün, 

departman ve bölgedir. Bunlar hem ulusal düzeyde alınan 

idari kararların uygulandığı ilçeler hem de kendi 

yetkilerine sahip yerel yönetimlerdir. Fransız yerel siyasi 

kalıpları, ulusal siyasi kalıplarla keskin bir tezat 

oluşturmaktadır. Zıtlık, Fransa'daki fikir birliği ve 

bölünme konularını anlamakla ilgilidir. Fransa'da yaklaşık 

38.000 komün vardır. Paris dışındaki her komün bir 

belediye meclisi seçer ve her belediye meclisi bir belediye 

başkanı seçer (Negrier, 1999: 130). Paylaşılan vergilerden 

gelen tutar; 2003-2004 ademi merkeziyetçilik 

yasalarından ve özellikle yerel işletme vergisini kaldıran, 

yerel vergi sistemini büyük ölçüde değiştiren 2010 yerel 

vergi reformundan gelmektedir. 
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Fransa ile karşılaştırıldığında, İngiltere'de beş farklı türden 

oluşan 343 yerel otorite birimi vardır. Bunlar il meclisleri, 

ilçe meclisleri, üniter otoriteler, büyükşehir ilçeleri ve 

Londra ilçeleridir. İngiltere'deki yerel yönetim esas olarak 

ilçelere ve bölgelere dayanmaktadır, ancak yetkilerin ve 

kurumsal örgütlenmenin dağılımı Fransa ve diğer kıta 

Avrupası ülkelerinden farklı olarak bölgeden bölgeye 

değişmektedir (Hartley vd., 2002: 393). 
 

Fransız hükümetindeki ademi merkeziyetçiliğin temel 

özelliklerinden biri bölgelerin yaratılmasıyla gelişmiştir. 

Bunlar, anakara Fransasının 21 metropol bölgesini ve 

ayrıca Guadeloupe, Martinik, Fransız Guyanası, Mayotte 

ve Réunion'un 5 denizaşırı bölgesini içerir (Dumont, 

2021: 13). 
 

Fransa’da milletvekilliği veya senatörlük görevine ek 

olarak, ulusal parlamento üyelerinin uzun zamandır 

belediye başkanı gibi başka bir yerel göreve sahip 

olmaları, dolayısıyla “milletvekili ve belediye başkanı” ve 

de “senatör ve belediye başkanı” gibi komposit unvanlara 

sahip olmaları alışılmış bir durumdur (Wollmann, 2000: 

40). 
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Her ne kadar Fransa hala Avrupa'nın ve dünyanın en 

merkezileşmiş büyük ülkelerinden biri olsa da, Mart 

2003'te yapılan bir anayasa değişikliği, yasal çerçeveyi 

daha merkezi olmayan bir sisteme doğru çok önemli 

ölçüde değiştirmiş ve yerel yönetimlerin yetkilerini 

artırmıştır (Cole ve John, 2012). 
 

Fransa’da Fransız İhtilali ile oluşturulan yerel idare 

ofisleri; bakanlığı ilgilendiren konularda yasaları tartışır 

ve kabul eder. Bu ofis departman çalışanları ve araziden 

idari olarak sorumludur, ayrıca sübvansiyonlu konut, toplu 

taşıma ve okul sübvansiyonlarını yönetir ve kamu 

tesislerine katkıda bulunur. Fransa’da yerel idare ofisi 

yılda en az üç kez toplanır ve genellikle kendi aralarından 

seçilen 5-10 diğer departman meclis üyesinden oluşan 

"daimi komisyonuna" başkanlık eden başkanını 3 yıllık bir 

süre için seçer. Fransızca adıyla conseil général, yani 

yerel idare ofisi, Fransa'da son otuz yılda meydana gelen 

siyasi yerelleşme sürecinde yeni yetkiler kazanmıştır. 

Fransa'da dört binden fazla danışman veyahut Fransızca 

adıyla généraux vardır (West, 2005: 481). 
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Britanya’ya gelince, yerel yönetim devredilmiş bir 

konudur, yani yerel yönetim sistemi Birleşik Krallık'taki 

dört ülke arasında birçok yönden farklılık gösterir. 

İngiltere, İskoçya ve Galler'de yerel siyasetten sorumlu 

konseyler sosyal bakımdan sorumludur ve ulaşım, 

barınma ve eğitimin bazı yönlerini sağlar (Fitch, 2007: 

593). 
 

İngiliz yerel yönetimin yapısı bölgeden bölgeye değişir. 

İngiltere'nin çoğunda, belediye hizmetlerinin sorumluluğu 

kendi aralarında paylaştırılan ilçe ve bölge olmak üzere 2 

katman vardır (Mabileau, 1989) 

 

Başkent Londra’da, diğer metropol alanlar ve İngiltere'nin 

bazı bölgeleri, bölgelerindeki tüm hizmetlerden sorumlu 

konseylerle tek katmanlı bir yapı altında çalışır. Toplamda 

İngiltere'de beş farklı türden oluşan 333 yerel yönetim 

vardır. Yerel siyaseti icra eden bu türler; il meclisleri, ilçe 

meclisleri, üniter otoriteler, büyükşehir bölgeleri ve Londra 

ilçeleri olarak bilinmektedir. İngiltere'deki yerel yönetim 

esas olarak ilçelere ve bölgelere dayanmaktadır, ancak 

yetkilerin ve kurumsal örgütlenmenin dağılımı bölgeden 

bölgeye değişmektedir. İngiltere'de  yerel  yönetimlerle ilgili 
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mevzuat, İngiliz Parlamentosu'nun sorumluluğundadır 

(Dowding, vd., 1999: 523). 
 

Yerel yönetimin anayasal düzenlemesinde, İngiltere, 

geleneksel olarak, seçilmiş konseyin gönüllü bir şekilde 

hareket ederek hem müzakere hem de yürütme işlevlerini 

yerine getirmesini sağlayan monist bir yerel yönetim 

modelini izlemiştir. Son zamanlarda, yerel yönetimin artan 

karmaşıklığı ve profesyonelleşmesi karşısında, ikili bir 

monokrat idari liderlik biçimine sahip olmak için hamleler 

olmuştur ki, en belirgin seçenek doğrudan seçilmiş yönetici 

belediye başkanı aracılığıyla bu hedef büyük ölçüde 

başarılmıştır. Fransa'da, 1789'un başlangıcından itibaren, 

güçler ayrılığı modelinde, yerel yönetim işlevleri, seçilmiş 

konseyin müzakereci karar alma işlevi ile yürütme işlevi 

arasında bölünmüştür. Yerel siyasette, Fransa’da 

İngiltere’den farklı olarak adeta yerel bir parlamenter sistemi 

hafifçe anımsatan bu kurumsal düzenleme, Fransız yerel 

siyasetinin gerçekliğini yerel bir başkanlık biçimi 

devralırken de devam etmiştir (Wollmann, 2004a: 640). 
 

Tekrar kıta Avrupa’sına baktığımızda federal Almanya'da, 

son seçim reformlarından (2013 yılı) bu yana doğrudan 

seçilmiş belediye  başkanları,  yerel  konseyler  tarafından 
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yönetilen yerel yönetimler ve de en düşük düzeyde olmak 

üzere üç idari yönetim düzeyi vardır. Alman hükümetinin en 

alt iki düzeyine yerel yönetim denir. Alman hükümetinin beş 

seviyesi yasal olarak bağımsızdır. Bu, Almanya'da her 

hükümet seviyesinin ayrı bir işi olduğu anlamına gelir. 

Almanya'da farklı özerklik seviyelerine sahip çeşitli belediye 

türleri vardır. Her federal devletin kendi idari yasaları ve 

kendi yerel yönetim yapısı vardır.  

 

Başlıca belediye türleri, hem belediyeler hem de federal 

eyaletler olan şehir devleti olarak da isimlendirilen Berlin ve 

Hamburg'dur. Bremen’de yalnızca 2 belediye tanımlaması 

yapıldığından bu şehir eyaletlerini Bremen de takip eder. 

Almanya'da 13.000'den fazla yerel yönetim bulunmaktadır. 

Bunlardan on bir bin üzerindeki kısım yalnızca belediye 

statüsünde iken iki bin elli sekiz kadarlık kısım kasaba 

veyahut nahiye statüsünde ele alınabilmektedir. Rhineland-

Palatinate eyaleti en fazla belediyeye sahip olan eyalettir. 

Hamburg iki milyona yakın nüfusu ile tek başına belediye 

statütüsünü koruduğundan ve diğer belediyeler arasında 

oldukça farklılaşan bir nüfus profili ortaya çıktığından 

belediyeler için bir ortalama nüfus verisini ifade etmek 

yanlış olacaktır.  Buna  rağmen  yedi  bin  beş  yüz  civarı bir 
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nüfus bazı raporlarda Alman belediyelerin ortalama 

popülasyonu olarak ifade edilebilmektedir (Schefold, 

2012). 
 

Almanya’da belediye başkanlığı görevi, büyük 

belediyelerde tam zamanlı iken, bir belediye birliğinin 

parçası olan küçük belediyelerde gönüllüdür. Belediye 

başkanları, her eyalette farklı olan belirli bir dönem için 

seçilirler. Bir belediye başkanı görevden ayrıldığında da 

belediye başkanlığı seçimleri yapılması gerektiğinden, 

bunlar bir eyaletteki tüm belediyeler için aynı anda 

yapılmaz (Wollmann, 2004b: 155). 
 

Aynı dili konuşan Avusturya’da yerelde neredeyse, tüm 

yetkilere sahip olan Länder, federal otoritenin uygulayıcıları 

olarak hareket eden bir figürdür. Her eyaletin nispi temsil 

esasına göre seçilen kendi tek kamaralı yasama organı 

vardır. Yeterli bir mutabakat sağlanamazsa, eyalet meclisi oy 

çokluğuyla tasarıyı eski durumuna getirebilir. Belediyeler, 

Avusturya'nın sekiz Länder'inin en küçük kendi kendini 

yöneten siyasi varlıkları, idari birimleri ve özerk ekonomik 

aktörleridir. Viyana hem bir kamu arazisi hem de bir 

belediye olduğu için özel bir istisnadır. Üç bin dört yüz 
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nüfuslu Avusturya belediyelerinin ortalama büyüklüğü 

Almanya’ya göre oldukça küçüktür. Avusturya’da 

belediyelerin yaklaşık yarısı 2.500'den az nüfusa sahiptir. 

Avusturya'nın 1995 yılında Avrupa Birliği'ne (AB) 

üyeliği, genel çıkar hizmetleri, sözleşmeler, bütçe 

kısıtlamaları vb. alanlarda belediyeler için yasal ortamı 

önemli ölçüde değiştirmiştir (Morass, 1996: 81) 

 

Avusturya’da da Almanya’nın Berlin örneğine benzer bir 

şekilde federal başkent Viyana ve diğer yasal şehirler de 

belediyedir, ancak organizasyon yapıları ve görevleri 

“normal” belediyelerden önemli ölçüde farklıdır 

(Weszkalnys, 2010). 
 

Yerel yönetimlerin yerel bir otoritesi olarak topluluk, 

genellikle Federal Anayasa yerel kilisesi olarak 

adlandırılan Avusturya cemaatindedir. Bazen, siyasi 

belediye terimi, örneğin belediye (siyasi) ve kadastro 

belediyesi (ölçüm birimi) arasındaki ayrımı netleştirmede, 

tabiri daha kesin hale getirmek için kullanılır. Eşanlamlı 

olarak topluluk terimi, Avrupa genelindeki gibi komün 

olarak da bilinir. Çoğu durumda, belediye adı en büyük 

kasabanın adıyla aynıdır. Bununla birlikte, çeşitli topluluk 
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reformları sırasında, örneğin, özellikle yer adı daha 

yaygınsa, daha kolay yerelleştirme için ek bilgiler 

ekleyerek, bunlara yapay, yani nispeten yeni bir ad 

verilmiş olabilir. Aynı büyüklükteki iki yerleşim yerinin 

de çift adı vardır. Belediye adı bir yerleşim yeri adına 

tekabül etmiyorsa, haritada veya yer-adı tabelasında pek 

bulunmaz. Birçok yerleşim yeri ve kadastro topluluğunun 

(nahiyelerin) farklı bir adı olduğu gibi, ilçelerin, yargı 

bölgelerinin ve diğer makamların, okulların veya 

derneklerin adları her zaman politik statü almış 

belediyenin adıyla eşleşmez. Hatta belediyeler ve onlarla 

birlikte adı geçen kurumların bazen bir veya daha fazla 

farklı adı vardır (Gamper, 2012) 

 

30 Ekim 1918'de kurulan Alman Avusturya devleti, 18 

Aralık 1918'de yaptığı Geçici Ulusal Meclis'te, cinsiyet 

gözetmeksizin aktif ve pasif oy haklarının kullanılması 

gerektiğine karar vermiştir. Kadınlar artık seçimlerde eşitti. 

Ayrıca, artık tüm erkekler eyalet ve belediye düzeyinde oy 

kullanma hakkına sahipti. O zamana kadar, 1907'de eyalet 

genelinde tanıtılan genel ve eşit erkek oy hakkı, federal 

eyaletler ve belediyeler tarafından uygulanmamıştı.  
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15 Eylül 1938'den İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar 

Alman belediye kanunu yürürlükteydi. 1 Mayıs 1945 tarihli 

Anayasal Geçiş Yasası'nın 1. Maddesi ile demokratik 

Avusturya anayasa hukuku restore edilerek çok daha 

eşitlikçi bir yerel siyasete katılım zemini yakalanmıştır. 

Avusturya'da, 20. yüzyılın ikinci yarısında, birçok 

topluluğun bir araya geldiği bazı federal eyaletlerde birçok 

topluluk reformları gerçekleştirildi. Topluluklara genellikle 

en büyük yerin adı verilmiş, ancak yeni topluluk adları da 

oluşturulmuştur. Kadastro toplulukları çoğunlukla eski 

adlarını korumuştur. Bununla birlikte, bu birleşmeler, nüfus 

yapılarının birbirine uymaması veya bazı yerlerin 

dezavantajlı hissetmesi nedeniyle, yerleşiklerin direnişiyle 

tekrar tekrar karşılaşmak durumunda da kalmıştır. Böylece 

birleştirilen bazı cemaatler, on yıllar sonra bile yeniden 

bölünebilmektedir. Hala 100'den az nüfusu olan çok küçük 

topluluklar vardır (Gamper, 2008). 

 

Bir diğer Cermen dilinin (Felemenkçe) konuşulduğu 

Hollanda belediyelerinin belirli bir dizi yetkileri yoktur. 

Çoğu yetki alanında belediyeler, ulusal veya il düzeyinde 

yapılan politikayı yürüten bir yürütme işlevine sahiptir. 

Yasal olarak belediyelerin "açık hane halkı" vardır,  bu da 
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ulusal politikayı veya anayasal sınırları ihlal etmediği sürece 

“istediği herhangi bir yetkiyi” üstlenebileceği anlamına gelir. 

Hollanda'da İhtiyar heyetleri ve Belediyeler Üst Kurulu 

(Felemenkçe college van burgemeester en wethouders  veya 

İngilizce adıyla college of mayor and aldermen, Türkçe bazı 

kaynaklarda da Aldermen Koleji adlarıyla bilinir), ülke 

genelinde belediyelerin idaresi için önemli bir yere sahiptir. 

İleride bahsedeceğimiz Belçika'daki belediye enstitüsüne 

benzer şekilde, bu kurum; Hollanda'daki belediye 

siyasetinde merkezi bir rol oynar. Bu kurulun organizasyon 

yapısı Belediye başkanı ve belediye yürütme encümen 

(ihtiyar) üyelerinden oluşur (Korthals Altes, 2002: 1441). 
 
Hollanda'da yerel yönetim yapısı hâlihazırda 418 

belediyeden oluşmaktadır. Belediyeler, ulusal ve eyalet 

hükümetleri tarafından belirlenen sınırlar içinde eğitim, 

mekânsal planlama ve sosyal güvenlikten sorumludur. Onlar 

siyaseten de Belediye Başkanı ve Aldermen Koleji tarafından 

yönetilir. Belediye Başkanı, ulusal Kabine tarafından atanır 

ve de İçişleri ile Krallık İlişkileri Bakanına karşı sorumludur. 

Aldermen yani encümen kadro, doğrudan oy ile seçilen 

Belediye Meclisi tarafından atanır ve ona karşı sorumludur.
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İstisnai olarak, Karayip Hollandası'ndaki yerel yönetim, 

bir il kapsamına girmeyen, bazen özel belediyeler olarak 

adlandırılan üç kamu kurumu tarafından oluşturulur. 

Doğrudan oy ile seçilen ada konseyine karşı sorumlu olan 

bir Korgeneral ve "eilandgedeputerden" (kralın komiseri) 

tarafından yönetilirler. Faaliyetleri belediyelere benzer 

ancak onlardan daha geniştir (Hendriks ve Tops: 1999). 
 

Yaygın olarak Felemenkçe konuşulan bir diğer ülke olan 

Belçika'da il ve komün olmak üzere iki yerel yönetim birimi 

vardır. Belçika, dört dil alanına dayanan üç topluluk ve üç 

bölgeden oluşan federal bir devlettir. Belçika, sınırları 

1795'te ülkenin fethinden sonra Fransız Devrimi hükümeti 

tarafından keyfi olarak çizilen dokuz eyalete bölünmüştür. 

Hem Fransızca konuşan hem de Felemenkçe konuşan 

illerden oluşan Belçika devleti, Fransa ile Hollanda arasında 

bir tampon devlet olarak bağımsızlığını kazanmıştır. 

Belçika’da 1839’da kazanılan bağımsızlıktan bu yana, 

sosyo-ekonomik dengesizlikler iki toplum arasında kırgınlığı 

da körüklemiştir. Belçika genelinde 3 topluluk Almanca, 

Felemenkçe ve Fransızca konuşan insanlardır (Steyvers vd., 

2010: 15).  
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Belçika'nın yerel siyasa yapısının bu kadar karmaşık 

olmasının nedeni de budur. Topluluk Hükümeti, halkının 

eğitim, kültür ve dil sorunlarıyla ilgili güce sahiptir. 

Belediye, Belçika'nın idari bir bölümüdür. Belçika federal 

bir devlet haline geldiğinden ve esas olarak belediyeleri 

denetleyen federe kuruluşlar olduğu için, Flaman 

Bölgesinde herhangi bir belediyenin aynı zamanda 

Flaman Bölgesi'nin de bir alt birimi olan Valon 

Bölgesi'nin de daha alt bölümü olduğu dikkate alınmalıdır. 

Nitekim, Brüksel Başkent Bölgesi bu konumdadır. Valon 

Bölgesi, belediye denetimi konularında yetkilerinin bir 

kısmını Belçika'nın Almanca Konuşan Topluluğunun 

dokuz belediyesine devretmiştir (Plees, 2005) 

 

Yine Cermen dilinin (kuzey) konuşulduğu İsveç; 21 eyalete, 

bu eyaletler de 290 belediyeye bölünmüştür. Genellikle 

kentsel ve bitişik kırsal alanları kapsar. 1974 Anayasası'nda 

"belediye" terimi, yerel alan üzerinde yetkiye sahip bir başka 

il yasama organı olan "il meclisi" nden ayırt etmek için 

kullanılmaya başlanmıştır. 1971 reformundan bu yana, 

ülkede birbiri üstünde hiyerarşisi veya ayrıcalıkları olmayan 

tek tip bir belediyeye sahip kılınmıştır. Başkente merkez 

belediyesi de denir (Steyvers vd., 2010: 15). 
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Yerel özyönetim İsveç'te uzun süredir devam eden bir 

gelenektir ve temel anayasal öneme sahiptir. Yerel 

özyönetim ilkesi, İsveç'teki demokratik yönetimin ayrılmaz 

bir parçası olarak anayasada yer almıştır. İsveç ayrıca 

Avrupa Yerel Özyönetim Şartı'nı da onaylamıştır (Lidström 

ve Madell, 2018). İsveççe kommun ismi belediye olarak 

tercüme edilebilir. Belediye, genellikle 2 kategoriye ayrılan 

coğrafi bir idari alandır. İlki bir yerleşim yeri, şehir, kasaba 

veya köy olabilmekte, ikincisi tipik olarak bir belediye 

başkanı veyahut bir konsey tarafından yönetilen ilçeye 

benzer bir arazi alanıdır. Bugün İsveç'te 21 ilçe ve 290 

belediye bulunmaktadır (Elander ve Montin: 1990: 171). 
 

Yerel özyönetim İsveç Anayasasında yer alır ve 

belediyelerin ve bölgelerin bağımsız ve özgür kendi 

kaderini tayin etme hakkına sahip olduğu anlamına gelir. 

Merkezi hükümet, kısmen mevzuat yoluyla ve yerel 

yönetimin dengeli bir ekonomi ile uyumlu bir şekilde 

çalışmasını sağlama konusundaki genel sorumluluğu 

aracılığıyla özyönetim çerçevesini belirler (Madell, 2012). 
 

Danca’nın konuşulduğu (yine kuzey Cermen dili) 

Danimarka, her biri birkaç alt belediyeyi kapsayan 98 

belediyeye ve beş bölgeye ayrılmıştır. Yerel yönetimlere 
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ilişkin kurallar Yerel Yönetimler Kanununda belirtilmiştir. 

Yerel Yönetim Yasası tüm belediyeler için aynı kuralları 

içermektedir. Ülke, merkezi olmayan bir temelde 

örgütlenmiş üniter bir devlettir. Üç yönetim düzeyi vardır. 

Bunlar; merkezi, bölgesel ve belediye düzeyi olarak 

bilinir. Günlük ekonomik/ticari yönetim yerel yönetici 

tarafından yürütülür. Belediyenin temel görevleri sosyal, 

sağlık, eğitim, yerel yollar ve sokaklar, sakinlerin nüfus 

dairesi, parklar, şehir planlama, kütüphaneler, belediye 

kamu hizmetleri, toplu taşıma, çocuklar için diş bakımı, 

işsizler için istihdamdır. Bu görevlerin finansmanı, 

belediye vergisi, servet vergisi, bloktilstud olarak bilinen 

bir devlet hibesi ve farklı belediyeler arasındaki tazminat 

sistemleri aracılığıyla yapılır. 1 Ocak 2007'den bu yana 

geçerli olan belediye reformu, on üç amter'i yani büyük 

vilayeti beş bölgeyle değiştirip belediye sayısını 271'den 

98'e indirmiştir. İkincisi yani bölgelerin boyutu bu şekilde 

kendiliğinden artırılmış ve neredeyse hepsi 20.000 civarı 

nüfusa kavuşturulmuştur. Eski amterin yetkilerinin çoğu 

bu yeni genişleyen belediyelere devredilmiştir (Kovacic, 

2009) 
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İsviçre’de (yine çoğunluk Almanca konuşur) komünler; 

(belediye de denir) sayısı 2009 itibariyle 2.636'ya ulaşan en 

küçük hükümet bölümüdür. Diğer klasik federasyonlar gibi, 

İsviçre federal sistemi federasyonun ilk kurulduğu dönemde 

yerel yönetimlere yetersiz ilgi göstermiş, geleneksel kurallar 

ve uygulamalar kantonlara güçlü bir şekilde odaklanmıştır. 

Yerel yönetimler temel olarak iki sorumluluğu üstlenir. Bir 

yandan, tüm siyasi, idari ve mali boyutlarında yeterli 

derecede ademi merkeziyetçilik gerektiren özerk yerel kendi 

kendini yöneten varlıklar olarak performans göstermeleri 

gerekmektedir. Öte yandan, yerel yönetimler de 

kantonların/eyaletlerin ve federal hükümetlerin 

politikalarının uygulanmasından sorumludur. Yerel 

yönetimlerin bu ikili rollerinin arayüzünde, ya denetim ya 

da işbirliği biçimindeki hükümetler arası ilişkilerin 

mekanizması yatar (Koch ve Rochat: 2017: 222). 

 

Yine bir Almanca ağzı olarak bilinen Lüksemburgçanın 

konuşulduğu Lüksemburg'da 102 belediye bulunmaktadır. 

Belediye meclisinin görevi, Lüksemburg Şehri ve 

sakinlerinin çıkarlarıyla ilgili tüm konuları kapsar. Buna 

göre, belediyelerin tüzüğüne ilişkin 14 Aralık 1789 tarihli  
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Kararname; “sakinlerin güçlü bir kamu düzeninden 

yararlanmalarını sağlamak belediye meclisinin 

sorumluluğundadır” demekle kalmaz, özellikle halka açık 

sokaklarda, yerlerde ve binalarda temizlik, hijyen ve huzur 

açısından, belediyeleri sorumlu tutar. Lüksemburg, illere 

veya bölgesel bölümlere ayrılmamıştır. Komün, ülkenin 

en küçük idari varlığıdır ve bölgesel ademi 

merkeziyetçilik ilkesinin tek uygulandığı mecradır. 

Komün, varlıklarını ve çıkarlarını merkezi hükümetin 

kontrolü altında yönetir. Şehir statüsüne sahip 12 komün 

Diekirch, Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-

Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Lüksemburg, Remich, 

Rumelange, Vianden ve Wiltz'dir (Dumond vd., 2010). 

Lüksemburg, tek bir ulusal alt yönetim kademesine sahip 

üniter bir devlettir. Ülkenin üniter devlet yapısı, Fransız 

üniter devlet karakteristiğini ve özelliklerini; Belçika ile 

Hollanda'nın rızaya dayalı siyasi sistemiyle birleştirir. 

Lüksemburg, Avrupa Yerel Özyönetim Şartı'nda 

belirtildiği gibi yerel özyönetimin fiili ve yasal olarak 

tanınabildiği en iyi örneklerden biridir (Alexander, 2004: 

63). Ulusal düzeydeki siyaset ve bölgesel reform planları, 

yerel makam sahiplerinin parlamentodaki kitlesel
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varlığından da etkilenir. Belediyeler ve devlet arasında 

reformlar ve yeni işbirliği planları uygulamaya konulmuş 

olsa da, bu önlemler merkezi devletin ulus-altı otoriteler 

üzerindeki hâkimiyetini gevşetmemiştir (Hendriks, 2001). 
 

Yine kıta Avrupası ülkesi olan İtalya, her zaman tam olarak 

aynı sınırlara sahip olmasa da, genel olarak tarihi geleneksel 

bölgelere karşılık gelen 20 idari bölgeye ayrılmıştır. Yirmi 

adet bölgenin, bölgesel idare konseyi de mevcuttur. Bununla 

birlikte kimi sınıflandırmalarda kuzey, güney, merkez ve 

adalar olmak üzere coğrafi sınıflandırma ile de 4 bölge ile 

anılır. Bölgeler illere, bunlar da yerel yönetimin temel 

birimlerini oluşturan komünlere, ilçelere, şehirlere ve 

kasabalara bölünmüştür. İtalyan komünleri ulusal hayatta ve 

siyasette de merkezi bir rol oynar ve de siyasi sistemin 

yerleşik bir özelliğidir. Sayısı yaklaşık sekiz binin üzerinde 

olan komünlerin her birine bir belediye başkanı ve de üye 

sayısı onbeş ile seksen kişi arasında değişen seçilmiş birer 

konsey başkanlık etmektedir (Vandelli, 2012). 
 

Roma ve Milano gibi önemli kentlerdeki belediye 

başkanları kendi başlarına ulusal siyasi figürler olarak 

görülebilmektedir. Sivil kayıtların tutulması ve yolların 
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idaresi dahil pek çok yerel kamu hizmetlerine ek olarak, 

komünler kendi yerel polis güçlerini de yönetebilir ve yerel 

sağlık hizmetleri sağlayabilirler. Roma’nın kendi içerisinde 

bir alt belediye konumunda olan on dokuz adet birim de 

tanımlanmıştır. Hem özel hem de olağan bölgelerin yasama 

yetkileri belirli anayasal sınırlamalara tabidir; bunlardan en 

önemlisi, bölgesel düzenlemelerin ulusal çıkarlarla 

çelişmemesidir (Riboldazzi, 2017). Harcama kalemleri 

arasında İtalya’da sağlık, ulus altı hükümet harcamalarının 

neredeyse yarısını ve hatta bölgesel bütçelerin %60'ını temsil 

eden açık ara birincil alanıdır (OECD.org[web], 2021). 
 

Yine kıta Avrupası ülkesi Polonya, yerel yönetimin 

(samorząd terytorialny) üç kademede organize edildiği 

üniter bir devlettir. Ülkede yerel idare birimlerine 

bakıldığı zaman, 16 voyvodalık veya bölge 

(województwo), 314 ilçe (powiat) ve 2478 belediye 

(gmina) bütünel yapıyı meydana getirmektedir. 

Polonya'daki yerel siyaset için kötü koşullar, öncelikle 

işsizlik, marjinal gruplar, çok çocuklu ailelere gelen 

yetersiz yardımlar ve tarım sektöründeki düşük kazanç 

kaynaklıdır. AB verilerine göre, Polonya'daki gelir 

eşitsizliği yüksektir. Bu durumuyla, aslında Avrupa Birliği 
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ülkelerinin çoğundan dahi daha yüksektir. Ama Birlik 

dışından yaklaşıldığında, Polonya’da gelir eşitsizliğinin 

Avrupa kıtası veyahut dünya bağlamında oldukça 

ortalama olduğu ifade edilebilmektedir. Vorşova ülkedeki 

en büyük kent olarak ifade edilebilir. Kent nüfusunun 

2.666 milyonluk daha büyük bir metropol alanı içinde 

1.740 milyon kişi olduğu tahmin edildiğinden, bu durum 

Varşova'yı Avrupa Birliği'nin 9. en kalabalık başkenti de 

yapmaktadır. Ülkede 1990 Belediyeler Yasası; mekansal 

planlama, yerel yollar, köprüler ve toplu taşıma dahil 

altyapı geliştirme ve diğer kamu hizmetleri açısından 

belediyelere ilk kez büyük sorumluluklar vermiştir. 

Polonya idaresi; cumhurbaşkanının devlet başkanı ve 

başbakanın da hükümetin başı olduğu üniter-parlamenter 

ve de temsili demokrasinin var olduğu bir cumhuriyet 

rejimidir. Bununla birlikte, hükümet şekli yarı başkanlık 

olarak da tanımlanmıştır (Marks-Bielska vd, 2020: 470). 
 

Avrupa’nın doğusundan gözümüzü tekrar batıya 

çevirdiğimizde; Portekiz, asimetrik ve bölgeselleşmiş bir 

devlet olarak karşımıza çıkar. Ülkede üç yönetim düzeyi 

vardır. Bunlar; merkezi, özerk bölgeler (ki çoğu bölgesel 

düzeydedir) ve belediyeler (bazen mahalleler olarak)
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sıralanabilir. Yerel yönetim düzeni, 1974'te diktatörlüğün 

yıkılmasından sonra 1976'dan beri demokratik olarak 

seçilmiş bir düzendir. Ülkenin kara topraklarında 20 adet 

ilin yer aldığı görülmektedir. Lizbon da dahil olmak üzere 

toplamda Portekiz'de üç yüz sekiz belediye vardır. 

Bunlardan iki yüz yetmiş sekizi Portekiz'de, on dokuzu 

Azor özerk bölgesinde ve onbiri Madeira'dadır. Ülkede 

belediye, şehir ile eşanlamlı değildir ve çeşitli kasaba veya 

şehirleri içerebilir. Portekiz'de şehirler/kasabalar, nüfus 

büyüklüğüne ve ilgili hizmetlere dayalı sosyal bir ayrımdır 

ve kanunda veya anayasada yasal temsili yoktur. 

Lizbon’un nüfusu kendine nüfus yönünden en yakın 

kentlere oranla 6 misli daha büyüktür (Costa vd., 2015) 

 

İsviçre gibi AB üyesi olmayan, Norveç'te ise iki kademeli 

bir yerel yönetim sistemi vardır. Bunlar; belediyeler ve ilçe 

idareleri olarak bilinir. Ülkede; 428 belediye ve 19 ilçe 

idaresi vardır. Başkent Oslo resmiyette bir belediyedir, 

ancak ek olarak ilçe idareleriyle aynı görevlere sahiptir. 15. 

yüzyılda Danimarka, Norveç ve İsveç bir Danimarka kralı 

tarafından yönetiliyordu. Bu ülkelerde yaşayanlar kralın 

kasasına katkıda bulundular, ancak yerel işleri özerk bir 

şekilde yürütmelerine izin verilmiştir. Danimarka ve
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İsveç'te yerel harcamaların yaklaşık yüzde 75'i ve 

Norveç'te yüzde 64'ü öz kaynak gelirlerinden finanse 

edilmektedir. Kişisel gelir vergileri, yerel finansmanın 

temel dayanaklarıdır ve emlak vergileri, vergi gelirlerinin 

sadece yüzde 7'sine katkıda bulunur (OECD.org[web], 

2021). 
 

Norveç’in idari sisteminde, ilçelerin kendi ilçe meclisleri, 

bir ilçe veya bir yürütme komitesi vardır. Belediyelerin 

ayrıca bir belediye meclisi ve bir komisyon üyeleri koleji 

veya bir proje komitesi vardır. Norveç’te, bir komün için 

birkaç köy, hatta kasabalara sahip olmak nadir görülen bir 

durum değildir. Ülkede 11 il yönetimi ve 356 kömün 

vardır. Ayrıca 428 belediye mevcuttur. Ayrıca 19 adet ilçe 

otoritesi tanımlanmıştır. İlçe idarecisi veyahut guvernörü 

yerel idareler üzerinde, merkezi yönetim adına denetim 

yapan yegâne otoritedir (Kalseth vd., 2021). 
 

Norveç’te merkezi hükümet tarafından yakından incelenen 

sosyal refah, sağlık ve eğitim sektörleri için harcama 

özerkliği sınırlıdır. Mevcut belediye ve bölgesel reformlar 

çerçevesinde, hükümetin farklı seviyeleri arasında olası bir 

görev değişikliği gerçekleştirilebilir (Mussari vd., 2016) 
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Svalbard Takımadası, Jan Mayen, Bouvet Adası, Peter Adası 

ve Kraliçe Maud Toprakları Norveç’e bağımlı bölgeler 

olarak bilinmektedir. Norveç geleneksel olarak beş bölgeye 

ayrılmıştır ve kabaca ortak lehçelere ve kültürlere sahip 

alanlardan oluşmaktadır. Bu bölgeler; Nord-Norge, 

Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet ve Østlandet isimleriyle 

anılmaktadır (Revelli ve Tovmo, 2007). 
 

Norveç'te, ilçe yetkililerinin sorumlulukları lise, bölgesel 

kalkınma, ilçe yolları ve toplu taşıma, bölgesel planlama, 

iş geliştirme ve kültür merkezlerinin idaresidir. Bu 

merkezler; müzeler, kütüphaneler, spor, kültürel miras, 

çevre sorunları ile mücadele merkezleri olarak bilinir. 

Belediyelerin sorumlulukları ilkokul ve ortaokul, kreşler 

ve anaokulları, birinci basamak sağlık hizmetleri, yaşlı ve 

engelli bakımı, sosyal hizmetler, yerel planlama, tarımsal 

konular, çevre sorunları ile mücadele, yerel yollar, 

limanlar, su temini, kanalizasyon ve de kültür ile iş 

geliştirme sahalarındadır (Rattso, 1989). 
 

Bir diğer İskandinav ülkesi olup AB üyesi, Finlandiya 

örneğine gelindiğinde; yerel özyönetim ilkesi Finlandiya 

Anayasasında yer almaktadır. Yerel makamlara kanunla 

idari yetkiler verilmiştir. Bölgesel Konseylerin idari 
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görevleri vardır, belediyelerin de düzenleyici yetkileri 

vardır. Yerel makamlar vergi toplama hakkına sahiptir. 

Belediyeler Finlandiya'da yerel yönetim düzeyini temsil 

eder ve ülkenin temel, kendi kendini yöneten idari 

birimleri olarak hareket eder. Ülkede belediyelere kunta 

adı verilmektedir. Bu terim İsveç’te komün terimine denk 

gelmektedir. Yarısından fazlası altı binden az nüfusa sahip 

yaklaşık 309 adet belediye bulunmaktadır (Haveri vd., 

2009). 
 

Finlandiya, yine en merkezi olmayan (adem-i 

merkeziyetçi) OECD ülkelerinden biridir. GSYİH ve 

kamu harcamalarında yerel yönetimin payı OECD'deki en 

yüksek paya sahiptir. Finlandiya'daki yerel yönetimler, 

büyük harcama kategorilerinden sorumludur 

(OECD.org[web], 2021). En büyük iki alan sağlık ve 

sosyal korumadır. Bunları eğitim izlemektedir. Belediye 

çalışanlarının yarısından fazlasının sosyal hizmetler ve 

sağlık hizmetlerinde çalışması, belediye personel 

harcamalarının yüksek düzeyini açıklamaktadır (Valkama 

ve Oulasvirta, 2021) 

 

Finlandiya'daki yerel bütçeler dört yıllık bir süre boyunca 

dengelenmelidir. Ayrıca, 2015 yılında Belediye 
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Kanununda yapılan bir değişiklik, yerel finans sisteminin 

makro düzey yönlendirilmesini de güçlendirmiştir. Yerel 

yönetim açığı için bir hedef belirlenmiş ve yerel maliyeyi 

etkileyen merkezi yönetim tedbirlerine bir harcama limiti 

dahi getirilmiştir. Belediyeler her türlü faaliyeti finanse 

etmek için tahvil ve kredi yoluyla borç almakta 

serbesttirler. Kötüleşen mali pozisyonlar, belediyeleri son 

yıllarda borçlanmayı artırmaya da itmiştir (Temmes, 1998: 

450). 
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Bölüm 5 
 
 

Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve 
 

Avustralya Yerel İdare ve Siyaseti 
 
 

Kanada, federal iki meclisli bir parlamenter demokrasi ve 

oldukça çeşitli bir yerel yönetim sistemine sahip anayasal bir 

monarşidir (İngiliz monarşinin parçası olarak). Yerel 

yönetim mevzuatı, her il ve bölgeye özgüdür. Belediye 

yönetimleri yerel seçilmiş yetkililerdir. Şehirler, kasabalar 

ve köyler ile kırsal ilçe veya büyükşehir belediyelerini içerir. 

Bir belediye yönetiminin geliri, büyük ölçüde emlak 

vergilerinden ve eyalet hibelerinden elde edilir. Belediye 

yönetimleri; yerelde seçilmiş yetkililerdir. Kanada'daki 

4.500'den fazla belediye ve yerel yönetim bölgesi, kendi 

sınıflandırmalarına uygun çeşitli yetki ve sorumluluklara 

sahiptir. Kanada'daki en belirgin yerel yönetim biçimi, 

topluluklar için yerel hizmetler, tesisler, güvenlik ve altyapı 

sağlayan bir yerel konsey otoritesi olan belediye 

yönetimidir. Ülkede 10 adet eyalet hükümeti vardır. Üç 

kuzey bölgesi federal hükümet tarafından kontrol edilir
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ve yönetilir, ancak seçilmiş bölgesel konseylerin yerel 

konularda artan yargı yetkisi vardır. Her il ve bölgedeki 

yerel yönetim, o il veya bölgeye özgü mevzuatla sağlanır 

ve çok çeşitli yerel yönetim yapıları vardır (Koyuncu, 

2000: 103). Yerel makamların gelir artırma yetkileri vardır 

ve emlak vergileri ana gelir kaynaklarıdır. Genellikle 

polislik, yangından korunma, su ve kanalizasyon, eğlence 

hizmetleri ve yerel toplu taşıma gibi yerel hizmetlerden 

sorumludurlar. İller, il düzeyindeki anayasal değişiklikleri 

gerçekleştirme, il amaçlarına yönelik doğrudan 

vergilendirme ve borç artırma, il cezaevleri idaresi, 

eğitim, sağlık, belediye yönetimi, il anonim şirketleri için 

nizam oluşturma, yerel ticari işler, mülkiyet ve medeni 

haklar ile yerel adaleti tesis etme, medeni hukuk ve 

usulleri ile eyalet yasalarının uygulanması konusunda 

yargı yetkisine sahiptir. Ayrıca çoğu çalışma ve sosyal 

güvenlik konularında da söz sahibidirler (Marais vd., 

2018:781). 
 

İngiliz Millet Cemiyeti üyesi bir diğer ülke olan Yeni 

Zelanda'da yerel yönetim yetmiş sekiz yerel, bölgesel ve 

üniter konseyden oluşur. Ülkedeki yerel yönetim kanadı 

onbir bölgesel konsey, altmış bir bölge yetkilisi, onbiri şehir 
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konseyi ve ellisi ilçe konseyi olmak üzere 4 öğeden meydana 

gelir. Yeni Zelanda'daki yerel yönetim, yalnızca Yeni 

Zelanda Parlamentosu tarafından kendisine verilen yetkilere 

sahiptir. Başka bir deyişle, yeni Zelanda, merkezi hükümetin 

otoritesinin alt birimleri tanımladığı üniter bir hükümet 

sistemine sahiptir. Toplamda 78 adet birimden oluştuğu 

iddia edilebilmektedir. Yeni Zelanda’da yerel yönetimler 

sistematiği, 1840'ta İngiliz kolonisi haline gelmesinden 

sonra ortaya çıkmıştır. Yeni Zelanda’da yerel yönetimler 

Parlamento tarafından oluşturulur, Ulusal Parlamento 

tarafından feshedilebilir ve onun tarafından verilen 

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur. Ayrıca, Yeni 

Zelanda’da hükümet, mevcut iki katmanlı bölgesel ve saha 

bazlı yerel otoritelere bağlı yönetim yapısını uygulayarak ve 

yerel yönetimlerin sayısını yaklaşık 850'den 86'ya indirerek 

yerel yönetim sistemini tamamen yeniden düzenlemiştir 

(Harker v.d.,2017: 493). 

 

İngiliz Milletler Cemiyeti eski üyesi olan Güney Afrika’da 

yerel yönetim, halka en yakın yönetim alanıdır. Birçok 

temel hizmet yerel belediyeler tarafından sağlanır. Yerel 

vesayet meclisi üyeleri topluluklara en yakın 

politikacılardır. Bunlar, gelişimsel yerel yönetim
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vesayet komiteleri ve bütünleşik kalkınma planlaması 

uygulamaları ile yerel yönetimlerin geleceği için büyük rol 

oynayan figürlerdir. Bir parlamenter cumhuriyet olan 

ülkede, kamu sektörü, ulusal hükümet, eyalet hükümeti ve 

yerel yönetimden ve de devlete ait işletmelerden oluşan 

genel idari yapısını meydana getirmiştir. Eskiden kendisi de 

dahil olmuş olsa da, Güney Afrika hükümeti, Kanada, Yeni 

Zelanda ve Avustralya gibi diğer İngiliz Milletler Topluluğu 

ülkelerinden çok farklıdır. Ulusal, il ve yerel hükümet 

düzeylerinin tümü kendi alanlarında yasama ve yürütme 

gücüne sahiptir ve Güney Afrika Anayasasında “ayırt edici, 

birbirine bağlı ve birbirine bağımlı” olarak çeşitli sıfatlar ile 

tanımlanmıştır (Koma, 2010: 115). 
 

Güney Afrika'daki yerel yönetim, farklı türdeki 

belediyelerden oluşur. Ülkede, en büyük metropol alanlar 

büyükşehir belediyeleri tarafından yönetilirken, ülkenin geri 

kalanı her biri birkaç yerel (alt düzey) belediyeden oluşan 

ilçe belediyelerine bölünmüştür. 18 Mayıs 2011’daki 

belediye seçimlerinin ardından sekiz büyükşehir belediyesi,
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kırk dört ilçe belediyesi ve iki yüz yirmi altı yerel belediye 

ortaya çıkmıştır (Pycroft, 2000: 148). 
 

Belediyeler, her beş yılda bir seçilen belediye meclisleri 

tarafından yönetilir. Ülkede büyükşehir belediyeleri ve 

yerel (alt düzey) belediyelerin meclis üyeleri Almanya’da 

da uygulanan MMP adlı seçim sistemi ile seçilirken, ilçe 

belediyelerinin üyeleri kısmen nispi temsil yoluyla ve 

kısmen de kurucu yerel belediyelerin meclislerinin üyeleri 

tarafından atanmaktadır. MMP ile her kişi bir aday için 

bir oy ve bir parti için bir oy hakkı almaktadır (Patzelt, 

2007: 53). 
 

Okyanusya kıtasında bulunan ve İngiliz Milletler 

Topluluğunun bir diğer üyesi Avustralya’nın Anayasasında 

ise yerel yönetimden bahsedilmemektedir ve yerel yönetimle 

ilgili Anayasayı değiştirmek için yapılan iki referandum 

başarısız olmuştur. Her eyalet veya bölge hükümeti, yerel 

yönetimi kendi anayasasında tanır. Avustralya'da yerel 

yönetim bölgeleri büyüklük ve karakter bakımından büyük 

farklılıklar gösterir. Yerel Konseyler, bina düzenlemeleri ve 

geliştirme, halk sağlığı, yerel yollar ve patikalar, parklar ve 

oyun  alanları,  kütüphaneler,  yerel  çevre sorunları,  atık  
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bertarafı ve birçok toplum hizmeti gibi konut yaşamına 

yakın olan konularla ilgilenir. Ayrıca Kanada birçok 

yönden Avustralya'ya benzemektedir. Avustralya ve 

Kanadalıların hükümet sistemleri federalist, Westminster 

tarzı bir demokrasidir. Avustralya ve Kanada'nın 

demokratik insan haklarını koruma girişimleri arasında 

bazı benzerlikler var. Bu benzerliklerden biri de yerleşik 

hakların varlığıdır. Her iki ülkede de yasaları 

yorumlayabilecek ve hakların ihlal edilip edilmediğini 

belirleyebilecek mahkemeler bulunmaktadır (Marais, 

2018: 781). 
 

Kanada’da, Avustralya'dan farklı olarak, bazı hemşehri 

(yerli) haklarının tanınması tarihi anlaşmalara 

dayanmaktadır. Tanınmış yerli hakları, kamu mevzuatının 

çeşitli hükümlerinde (Kanada'da Anayasa özelinde), arazi 

talepleri ve kendini yönetmeye ilişkin yerli devlet 

anlaşmalarında, yerel yönetişime ilişkin resmi ve gayri 

resmi anlaşmalarda ve resmi özürlerde açıkça ifade edilir 

(Dollery vd., 2008). 
 

Yerel yönetim, hem Batı Avustralya'da hem de ulusal 

düzeyde hükümet sisteminin ayrılmaz bir parçasıdır. Batı 
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Avustralya'daki yerel yönetimler her yıl yaklaşık beş milyar 

dolar harcadığından, bu aynı zamanda ekonomik açıdan da 

önemli bir sektördür. Yerel yönetim, Avustralya'daki 

hükümetin temel düzeyidir. Konsey üyeleri, yerel 

toplulukların değişen ihtiyaçlarını izlemek, bu ihtiyaçları 

karşılamak için stratejiler planlamak ve uygulamak ve yerel 

sorunları Eyalet ve İngiliz Milletler Topluluğu 

Hükümetlerinin dikkatine sunmak için ideal bir konumdadır. 

Avustralya yerel yönetiminin gücü, topluma yakınlığı ve 

yerel görüş ve fikirleri dikkate alma ve bunlara yanıt verme 

yeteneğidir (Grant ve Drew, 2017: 980). 
 

Avustralya'dan farklı olarak, belediye yönetimleri 

Kanada'daki en zayıf yönetim biçimidir ve yalnızca 

eyaletler tarafından kendilerine devredilen yetkilere 

sahiptir. Federal siyasetle karşılaştırıldığında, çoğu 

Kanadalı genellikle eyalet ve belediye yönetimleriyle çok 

daha az ilgilenir. Avustralya'da belediye başkanlarının 

yetkileri de değişmektedir; örneğin, Queensland'deki 

belediye başkanlarının geniş yürütme işlevleri var iken, 

Yeni Güney Galler'deki belediye başkanları esasen sadece 
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konseyin takdirine bağlı olarak yetki kullanabilen törensel 

figürlerdir (Sellers ve Lidström, 2007:625). 
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Bölüm 6 
 
 

ABD’nin, Uruguay’ın, Şili’nin, Peru’nun, 

Brezilya’nın ve Kazakistan ile Rusya’nın Yerel Siyaset 
 

ve İdare Yapısı 
 
 

. 
 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yerel makamlar, 

Amerika Birleşik Devletleri'nin eyaletleri veya bölgelerine 

ilişkin tüm dâhili yargı yetkilerini ifade eder. Tarihsel 

nedenlerden dolayı, bu yerel yönetim yapıları eyaletten 

eyalete çok farklıdır. En yaygın iki idari düzey şunlardır: 

ilçe ve belediye. Bazı eyaletlerde, ilçeler, bir tür ilçe olan 

nahiyelere ayrılmıştır. Birkaç tür belediye düzeyinde yetki 

alanı vardır, bunlar şehir, kasaba, ilçe ve köydür. Hepsi 

tüm eyaletlerde mevcut değildir ve tüm bölgeler belediye 

yönetimine sahip değildir (Hambleton, 1996: 96) 

 

Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu, hükümetin 

organizasyonu, kamu istihdamı ve kamu maliyesi ile ilgili 
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istatistikleri derlemek için her beş yılda bir hükümet 

sayımı yapar. Bu hükümet sayım çalışması esnasında 

belirlenen yerel yönetim kategorileri, ABD’deki yerel 

yönetim kategorilerini anlamak için pratik bir temel de 

sağlamaktadır. Buradan hareketle yerel siyasetin 

şekillendiği 4 tip mercii veyahut kategorinin varlığından 

bahsedilebilir (Singh, 2009). 
 

Bunlardan ilki ilçe hükümetleridir. Bunlar, anayasalar ve 

eyalet yasaları ile kurulan yerel yönetimlerdir. Eyaletler 

ve bunların olası eşdeğerleri, federal hükümetlerin aslında 

ilk idari alt bölümünü oluşturur. Tüm eyaletler ilçelere 

veya eşdeğerlerine bölünmüştür, ancak tüm ilçeler veya 

bunların eşdeğerleri, yine de bir yönetim veyahut yerel 

hükümet organına sahip değildir. Bazıları, tarihsel süreçte, 

Connecticut, Rhode Island eyaleti ve Massachusetts'in 

bazı bölgelerinde aşamalı olarak kaldırılmıştır. Alaska'nın 

örgütlenmemiş pek çok ilçesinde bir ilçe hükümeti hiç 

olmamıştır. Ayrıca, bir dizi bağımsız şehir ve konsolide 

edilmiş yani birleştirilmiş ilçede, belediye yönetimleri 

hem şehir hem de ilçe yönetimlerinin rolünü yerine 

getirmektedir.  İlçe  yönetiminin  olmadığı  bölgelerde, 
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hizmetler ya alt düzey unsurlar yani kasabalar ya 

belediyeler ya da üst düzey birimler yani eyalet merkezi 

yönetim unsurları tarafından yönetmektedir. ABD’deki bu 

durum, merkezi yönetim gölgesinde veyahut vesayetinde 

yerel siyasetin gördürülüş biçimine dair analizlere de 

zorluk çıkarmaktadır. Niteliksel olarak; herhangi bir nüfus 

veyahut tarihsel geçmiş etmeni altında şekillenmeyen bu 

“geçişkenlik” ve “çeşitlilik” yerel hizmetlerin ihtiyaçlar 

nispetinde gördürülüp gördürülmediğini anlamaya büyük 

engel teşkil eder (Turan, 2017: 8) 

 

İkinci kategori olarak bilinen şehirler veya nahiye 

hükümetleri ise ABD’de yerel siyasetin icra edildiği ikinci 

tip olarak bizi karşılar. Nahiye veyahut İngilizce karşılığı 

olan “township” tipi hükümetler; ABD’de 36 mil kare 

alanı kapsayan kamu arazileridir. Yirmi adet kuzeydoğu 

ve ortabatı eyaletinin anayasaları ve yasalarıyla 

tanımlanan bu kategori, prensipte bir ilçenin coğrafi bir alt 

bölümünü, belirli bir bölgeyi yönetmek için oluşturulmuş 

organizasyonları tarif etmektedir. Eyalet yasalarına ve 

yerel koşullara bağlı olarak, bir ilçe tüzel kişi olarak 

tescillenebilmektedir. Bununla birlikte bu gerçekleşmeye- 
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debilir ve haliyle diğer yerel yönetim birimleri üzerindeki 

yetki derecesi büyük ölçüde değişebilir. ABD Sayım Bürosu, 

yasal olarak belediye olmalarına rağmen, altı adet New 

England eyaletinin kasabasını ve de pek çok New Jersey.ve 

Pennsylvania eyaletlerinin kasabalarını bu kategoriye dahil 

etmektedir. Zira, bu kasabaların yapıları, başka yerlerdeki 

belediyelerin tipik olan nüfus yoğunluğu ile orantılı değildir. 

Bununla birlikte, bunu telafi eder tarzda, ABD’de; özellikle, 

New England eyaletinin şehir yönetimleri, diğer 

eyaletlerdeki ilçelerin çoğundan çok daha fazla yönetimsel 

ve yetkisel güce sahiptir. Genellikle şehir yönetimleri, ilçeler 

arasında dağıtılacak olan tüm yetkileri burada fiilen 

kullanarak, yine de yasal terimlerle nahiye veyahut kent 

yönetimi olarak işlev görür. Diğer eyaletlerdeki şehir 

yönetimleri genellikle köy veya bucak adını verebileceğimiz 

daha alt unsularla yönetilir. Türkçe’deki “bucak” terimini 

karşılayan ve İngilizcede “town” olarak tabir edilen bu 

birimler yerel idarenin elini kolaylaştırmaktadır. “Village” 

ya da köy tabiri aynı unsurun kırsaldaki şekli iken “town” 

zanaat işleri ve şehirleşmenin daha yoğun olduğu birimler 

için tercih edilir. New York ve Wisconsin eyaletlerinde en 

sık görülen yerel yönetim düzeyini belirtmek için
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yine “town” yani bucak terimi kullanılır. Eş düzeyde 

"burg" ve "blok" terimleri ise Minnesota'da birbirinin 

yerine kullanılmaktadır (Erol, 2020: 126). 
 

Üçüncü tip olan düzey ABD’de belediye yönetimleri 

olarak adlandırılmaktadır. Bunlar, genellikle bir ilçenin alt 

bölümünden ziyade yerleşik bir alana karşılık gelen belirli 

bir alanı yönetmek için eyalet anayasaları ve yasaları 

tarafından tanımlanan yerel yönetimlerdir. Bu kategori 

şehirler, ilçeler, kasabalar ve köyler olarak belirlenmiş 

yerel hükümetleri içerir. Belediyelerin büyüklüğü sıfırdan, 

sekiz buçuk milyon arasında değişmektedir. Çoğu 

eyalette, ilçe ve belediye yönetimleri bir arada bulunur. 

Bununla birlikte, bazı eyaletlerde bir şehir, herhangi bir 

ilçeden bağımsız hale gelebilir ve ilçelerinden ayrılarak 

veyahut bir veya daha fazla ilçe ile birleşerek hem ilçe 

hem de şehir olarak işlev görebilir. Böyle bir şehir daha 

sonra bağımsız bir şehir veyahut konsolide bir kent olarak 

adlandırılabilir. Özel statülü Porto Riko gibi bölgelerde 

yetmiş sekiz belediye olmasına rağmen ilçe idaresi yoktur 

(Turan, 2017). 
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Dördüncü bir tip olarak ABD’ye has olarak 

anımsayabileceğimiz özel amaçlı yerel yönetimler veya 

özel bölgeler; bazı devlet okulları, hastaneler, itfaiye 

hizmetleri, su yönetimi veya mezarlıklar gibi belirli 

hizmetleri yönetmeyi amaçlayan komün topluluklarıyla 

idare edilen kuruluşlardır. Yakinen bakıldığında, paralel 

bir anlayışla yine iki tür özel ilçe idaresi vardır, ilki genel 

amaçlı özel ilçeler, ikincisi ise okul özel ilçe idareleridir 

(Erkul vd. , 2016: 39). 
 

Amerika kıtasında güneyde bir ülke olan (Güney 

Amerika’da) Meksika’da tüm eyaletler belediyelere 

bölünmüştür. Her belediye özerktir; vatandaşlar, 

seçmenlerine tüm kamu hizmetlerini sağlamaktan sorumlu 

bir belediye meclisine (ayuntamiento) başkanlık eden bir 

"belediye başkanı" seçerler. Ülkede 32 eyalet vardır ve bu 

eyaletlerin içerisinde iki bin dört yüz altmış dört adet 

belediye vardır. Latin Amerika'daki birçok ülke gibi, 

Meksika’da da, 1980'lerde, federal hükümeti merkezden 

uzaklaştırmak için tasarlanmış özel reformlar hayata 

geçirilmiştir. Bu reformlar borç krizinin başlamasından 

sonra uygulamaya konmuş ve aşırı bürokratik 

merkezileşmenin hızla başlayan mali sıkıntı dönemlerinde 
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sürdürülebilir olmadığına dair artan bir farkındalığı 

yansıtmıştır (Andersson vd. , 2009). 
 

Güney Amerika’da başka bir anayasal bir cumhuriyet olan 

Uruguay’da ise başkanlık sistemi görülmektedir. On 

dokuz birime ayrılmış ülke topraklarında üniter devlet 

sistemi uygulanmaktadır. Ülkede 125 adet belediye vardır. 

Yönetim, ona başkanlık eden belediye başkanı da dahil 

olmak üzere seçilmiş beş üyeden oluşan bir konseye 

devredilir. Yasa’da öncelikle, nüfusu en az 2.000 olan 

yerleşim yerlerinde belediyelerin kurulacağı 

belirlenmiştir. 2010 yılında 5.000'den fazla nüfusa sahip 

tüm yerleşim yerlerinde belediyelerin kurulacağı 

belirlenmiştir. Vali gibi, departman kurulu üyeleri ve 

belediye başkanı doğrudan, halk seçimleriyle beş yıllık bir 

süre için seçilirler. Bir vali yalnızca bir kez yeniden 

seçilebilir ve göreve aday olan adayların, göreve 

başlamadan önce bölümün yerlisi veya orada en az üç yıl 

ikamet etmenin yanı sıra, bir senatör için gerekli şartların 

aynısını karşılaması gerekir (Nickson, 1995). 
 

Şili’de ise bölgelerin her birinin bir başkenti vardır ve 

illere bölünmüştür. Bölgeler ve iller, bölge yöneticileri ve 

il valileri tarafından yönetilir. Ülkenin belediye başkanları 
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tarafından yönetilen 346 belediyesi, yerel yönetimin en 

küçük birimlerini oluşturur. Her bölge, bir başkan 

tarafından atanan bir vali tarafından yönetilen illere 

ayrılmıştır. Şili'nin toplam 53 ili vardır. Başkanlık sistemi 

ile yönetilmektedir. Her il, belediyelere bölünmüştür 

Bunlara komün anlamında comunas veya yerel meclis 

anlamına da gelen counciljales isimleri verilmektedir. 

Santiago yedi milyon üzeri nüfusu ile en kalabalık 

şehridir. Belediyeler, bir belediye başkanı (alcalde) ve 

meclis üyelerinden (counciljales) oluşan seçilmiş 

belediyeler tarafından yönetilir. Şili, ulus altı hükümet 

(yerel hükümet) harcamalarının GSYİH ve kamu 

harcamaları içindeki ağırlığının en düşük olduğu OECD 

ülkeleri arasında yer almaktadır (Andersson vd., 2009). 
 

Peru’ya bakıldığında, iller ve ilçeler olmak üzere iki tür 

belediye vardır ve bunların toplam sayısı 1.834'tür. Peru'da, 

herhangi bir bölgeye ait olmayan Lima Eyaleti dışında, 25 

bölge vardır ve 196 il bulunmaktadır. Bu, bölge başına 

ortalama yedi il yapmaktadır. En az ilin bulunduğu bölge 

Callao, en fazla ilin bulunduğu bölge ise Ancash bölgesi 

olarak bilinmektedir (Dickovick, 2007 :11). Kent yaşamında 
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da kadına yönelik şiddet, güvenlik güçlerinin ihlalleri ve 

ifade özgürlüğüne yönelik tehditler önemli endişeler 

arasında yer almaktadır. Kentlerde görülen salgın 

hastalıklar arasında Covid-19'un Peru'da yıkıcı etkileri 

yüksek oranda olmuştur. Eylül ayı itibariyle, Peru 

hükümeti; 800.000'den fazla vakayı ve 30.000 ölümü 

doğrulamıştır. 2020 Ağustos ayının sonlarında, dünyadaki 

kişi başına en yüksek ölüm sayısına sahiptir. Peru'nun 

başlıca çevre sorunları hava kirliliği, su kirliliği, toprak 

erozyonu ve kirliliği ve ormansızlaşmadır. Hava kirliliği, 

özellikle Lima'da endüstriyel ve araç emisyonları 

nedeniyle önemli bir sorundur. Peru'daki ayırt edici bir 

özellik, yerel düzeyde yapılan kamu yatırımlarının, OECD 

ortalamasının (%59) üzerinde olmasıdır. Ülke toplamının 

bu sahadaki ortalaması neredeyse %64’tür. Bölgeler 2013 

yılında yerel kamusal harcamalarının %47'sini, belediyeler 

ise %53'ünü temsil etmektedir (Shanee vd., 2020:687) 

 

Güney Amerika’nın en güçlü ekonomilerinden Brezilya'daki 

yaklaşık beş bin yerel yönetimin tek tip gelir kaynakları 

vardır. Bununla birlikte, bazıları stratejik/faydalı konumları 

nedeniyle diğerlerinden daha zengindir. Brezilya, 26 eyalet 

ve Brasília Federal Bölgesi'nden oluşan
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federal bir cumhuriyettir. Her eyaletin kendi seçilmiş 

yasama organı ve valisi vardır. Belediyenin siyasi 

bölümleri ve ilçeler yani distritolar doğrudan belediye 

başkanının idaresiyle bağlantılıdır. Bir belediye bir çok 

mahallelere bölünmüştür. Ayrıca, günlük idareyi daha da 

ademi merkezileştiren alt vilayetlere sahip olabilirler. Her 

durumda, yürütme yetkisi yalnızca belediye başkanına 

yani prefeitoya aittir, ancak o da bu yetkiyi kendi seçtiği 

yardımcılara devredebilir (Sobrinho, vd., 2015). Şehirler 

ve belediyeler, heterojenlik ve eşit olmayan sosyal ve 

ekonomik gelişme nedeniyle mesleki, sosyal ve fiziksel 

yapılarında derin farklılıklar gösterirken, aralarında aynı 

zamanda makul kültürel ve politik birlik vardır (Sobacı ve 

Köseoğlu, 2016). 
 

Brezilya’da belediyeler, ABD benzeri pek çok federasyonda 

olduğu gibi eyaletlerin bir ürünü değildir. Onlar, eyaletlerle 

birlikte federasyonun bir parçası kabul edilir. Ülke bu 

özelliğiyle başkanlık sistemine sahip federal bir ülkedir. 

Tüm Brezilya belediyeleri aynı yasal statüye sahiptir. 

Brezilya'nın 5.560 belediyesi arasında 26 eyalet başkenti ve 

Federal bölge, ülke nüfusunun üçte birini
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oluşturduğu ve mali, ekonomik ve siyasi kaynakların 

yoğunlaştığı yerler olduğu için büyük önem taşımaktadır 

(Gomes vd., 2013: 707). 
 

Başka kıtadan bir federal ülke örneği olan Kazakistan, 14 

vilayete/bölgeye ve Almatı, Nur-Sultan ve Çimkent olmak 

üzere üç belediye bölgesine ayrılmıştır. Her birine, 

cumhurbaşkanı tarafından atanan bir akim (il valisi) 

başkanlık eder. Belediye akimleri, il akimleri tarafından 

atanır. On dört vilayet/bölge yani oblast sırayla rayonlara 

(alt bölgelere) bölünmüştür. Ülkede 1999 itibariyle, 84 

şehir, 159 rayon, 241 yerleşim yeri ve 2.049 aul yani köy 

vardır. Her oblast, rayon ve yerleşimin, bir bütçe 

hazırlamak ve yerel vergileri denetlemekle görevli birer 

meclisi vardır. Ülkede ayrıca şehirlerin de yerel meclisleri 

vardır; bu şehirler yeterince büyükse, her biri kendi 

meclisine sahip rayonlara bölünür. Yerel meclisler de beş 

yıllık bir süre için seçilirler. Hükümetin ülke kurulduktan 

sonraki konsolidasyon programı kapsamında oblastların 

sayısı 1997'de on dokuzdan on dörde düşürülmüştür 

(Bhuiyan, 2010: 663). 
 

Bölge ve rayon meclisleri yerel yöneticileri seçmez. 

Anayasaya göre, glavs veya akims olarak bilinen yerel
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yöneticiler, başbakanın tavsiyesi üzerine cumhurbaşkanı 

tarafından atanır. Akimler cumhurbaşkanının keyfine göre 

hizmet eder ve kararları iptal etme yetkisine sahiptir. 

Akim, yerel departman başkanı olan personelinin üyelerini 

atar. Bölgesel akimlerin yerel seçimlere kaydırılması 

konusunda bazı tartışmalar vardır (Yessenova, 2010) 

 

Aynı kıtada yine federal rejime sahip Rusya altı krais, 

yani federe birim, 49 oblast, yani bölge, bir özerk oblast, 

10 özerk okrug, yani özerk nahiye ve iki bağımsız şehre 

(Moskova ve St. Petersburg) bölünmüştür. Ayrıca Rus 

olmayan azınlıkların hakim olduğu veya eskiden hakim 

olduğu 21 özerk cumhuriyet vardır. Her birimin seçilmiş 

bir yasama organı vardır. Bunların çoğu tek meclislidir, 

Magadan Oblastı ve Altay Bölgesi iki meclisli idarelerdir 

(Akhundova, 2012: 69). 
 

Rusya’da 1996'nın sonlarında ve 1997'nin başlarında, 

cumhurbaşkanı tarafından atanan atama sisteminin yerini 

alan valilerin bölgesel halk seçimleri yapılmıştır. Rusya 

cumhurbaşkanı 21 özerk cumhuriyetin başkanlarını 

atamaktadır. Bunlar kendi özerk cumhuriyetleri içinde 

cumhurbaşkanları olarak hitap edilirler. Ayrıca her biri 

bireysel anayasaları tarafından öngörülen şekilde seçilirler.
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Bölgesel ve özerk cumhuriyetlerin yürütme ve yasama 

başkanları, Rusya Federal Meclisi'nin üst meclisi olan 

Federasyon Konseyi'nin de re'sen üyeleridir ve yerel 

siyasal atmosferi Moskova'dan yani merkezi yönetimden 

gelebilecek karşıt görüşlere, siyaseten de karşı korumaya 

çalışırlar (Demenko vd., 2017: 383). 
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Bölüm 7 
 
 

Japonya, Güney Kore, Tayvan, Endonezya, 

Hindistan, Endonezya, İsrail İncelemesi 

 

Uzak doğu Asya’daki yerel yönetim modelleri 

incelendiğinde, küresel çapta bir karşılaştırma veyahut 

özdeşim kurabilmemiz için liberal yapılı hükümet 

modellerinin yaygın olduğu ülke örnekleri üzerinde 

durulmuştur. Uzak doğu Asya’da Japonya, Güney Kore ve 

Tayvan örnekleri liberal hükümet sistemleri ile dikkat 

çeken ve yerel yönetim pratikleri ile karşılaştırma 

yapmamıza imkân veren ülkelerdir (Hayrullahoğlu, 2013: 

59). 
 

Japonya'daki yerel yönetim sistemi iki kademeden oluşur, 

bunlar vilayetler ve vilayetleri oluşturan belediyelerdir. 

Ülkede valilikler ve belediyeler eşit statüde mahalli kamu 

tüzel kişilikleridir ve mahalli idarede görev paylarına göre 

işbirliği yaparlar. Ülke 47 vilayete bölünmüştür. Her bir
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vilayet, toplamda 1.719 ile çok sayıda belediyeden 

oluşmaktadır. Japon belediyeleri, şu anda 1947 Yerel 

Özyönetim Yasası ile tanımlanan, Japonya'nın bölgesel 

organizasyonunun en düşük hiyerarşik seviyesini 

oluşturmaktadır. Japonya'da dört tür belediye vardır, bunlar 

şehirler, kasabalar, köyler ve özel vesayet alanlarıdır. Lakin 

şehirler de kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır. Bunlar, 

çekirdek, özel ve hükümet kanalıyla atama usulüyle 

yaratılmış şehirlerdir. 2010 ve 2011 yıllarındaki 

reformlardan hareketle, nüfusu 200 bin üstünde olan 

şehirlere özel, 300 bin üzerinde olan kentlere çekirdek ve de 

500 bin üzerinde olan şehirlere ise atama usulüyle 

belirlenmiş kent ünvanları verilmektedir. Özellikle üçüncü 

türde bölgesel, ulusal veyahut uluslararası nitelik kazanmış 

metropoller olarak ayrı kategoride kabul görmektedir. Bu 

türden kentler, gerek milyona dayanan ve onu aşan nüfusları, 

gerek kültürel mirasları, gerekse sanayi bölgeler ve liman 

kenti olmaları gibi nedenlerden dolayı bu statüye nail 

olmuşlardır. Fukuoka, Hiroshima, Kobe, Kitakyūshū, Kyoto, 

Nagasaki, Nagoya, Osaka, Sapporo, Sendai ve Yokohama bu 

gruptaki kentlerdir. Bunların geniş yetkileri vardır ve sadece 

ilçelere bölünebilirler. Bu ilçelere de Japonca
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ku adı verilmektedir. Lakin bunlar, Tokyo'nun özel 

bölgeleriyle karıştırılmamalıdır, çünkü atanmış statülü 

kentlerdeki ilçeler esasen hukuki ve mali donanımları ile 

konvansiyonel belediyeleri oluşturamazlar, ancak özel idari 

birimler olarak kabul görürler. Bu birimler, özellikle aile 

sicilinin sağlık sigortasının ve emlak vergisinin 

yönetiminden sorumludur (Saito ve Yamada, 2011: 125). 
 

Vesayet alanı adı verilen birimler Tokyo’da yaygındır. 

Tokyo'da ku adı verilen özel semt de bir vesayet alanı olarak 

kabul edilip öyle idare edilmektedir. Tokyo artık şehir 

statüsüne sahip bir idari birim olarak kabul edilmemektedir. 

Bu kent, her biri kendi başına bir şehir olan yirmi üç özel 

mahalleyi (yani ku’yu) ve ayrıca Japon anakarasındaki ve 

uzak adalardaki diğer birçok şehri, kasabayı ve hatta köyü 

kapsamaktadır. Tokyo'nun 23 özel mahallesinin veyahut 

bilinen diğer adıyla vesayet alanı/biriminin her biri yasal 

olarak bir şehre eşdeğerdir. Bununla birlikte yerel siyasete 

zemin oluşturan bazı teamüllerde bu 23 özel vesayet 

alanı/birimi bir bütün olarak tek bir şehir olarak da kabul 

edilebilir. Bu özel vesayet alanlarının diğer belediyelere göre 

daha az yetkileri olduğu açıktır. Dokuz yüz otuz
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yedi kırsal belediye, Tokyo'nun diğer kırsal bölgelerinin 

ve alt vilayetlerinin alt bölümlerini oluşturmaktadır 

(Kitayama, 2001). 
 

Uzak doğu Asya’dan bir diğer örnek olan Güney Kore 9 il 

ve 7 büyükşehirden oluşmaktadır. Başkent Seul’ün kendisi 

de bir yerel yönetim birimidir. Seul Büyükşehir Hükümeti, 

Güney Kore'nin başkenti olarak merkezi idari işlerle de 

ilgilenir. Seul 25 ayrı ilçeden oluşur. Başkent tek başına bir 

eyalet statüsünde olmayıp kent yönetimi statüsündedir. 16 

idari bölünmenin olduğu ülkede bunlardan biri özel şehir, 

altısı metropolitan yani büyükşehir şehir, bir tanesi özel 

özerk statülü şehir, sekiz tanesi il ve bir tanesi özel kendi 

kendini idare eden özerk il görünümündedir. Kore'de yerel 

özerklikte kilit rol oynayan yerel özyönetim organı, kent 

sakinleriyle yakın ilişkileri sürdüren idari organizasyondur. 

Kore'de iki tür kendi kendini yöneten organ vardır. İlki 

makro düzey organlardır. Bunlar, özel şehir, büyükşehir 

şehri, özel özerk şehir, -do veya özel özerk il gibi makro 

düzeydeki kuruluşlardır. Birincil düzey organlar ise; -si, - 

gun veya -gu gibi ek adlarla anılan organizasyonlardır. Yerel 

sakinler, esas olarak seçimler yoluyla yerel
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yönetimlerinin özerkliğine katılabilirler (Sobacı ve 

Köseoğlu, 2016). 
 

Kore'deki makro düzeydeki yerel özyönetim organlarına 

göz atıldığında ilk olarak Seul Özel Şehri karşımıza 

çıkmaktadır. İkinci olarak ise Busan, Daegu, Incheon, 

Gwangju, Daejeon ve Ulsan dâhil altı büyükşehir 

oluşumu örnek verilebilmektedir. Sejong Özel Özerk Şehri 

ise üçüncü bir örnek olabilir. Bunları takiben, Jeju Özel 

Özerk Eyaleti yine bir diğer makro düzey yerel özyönetim 

organıdır. Ayrıca sekiz adet “-do” da daha önceden 

belirtildiği üzere birer makro düzey yerel özyönetim 

organına işaret eder. Bunlar; Gyeonggi-do, Gangwon-do, 

Chungcheongbuk-do, Chungcheongnam-do, Jeollabuk-do, 

Jeollanam-do, Gyeongsangbuk-do ve Gyeongsangnam-do 

olarak sıralanabilir (Shin vd. , 2020). 
 

Mikro veyahut birincil düzey organlara bakıldığında; iki 

tanesi özerk olmamakla birlikte 77 adet “-si” ve 83 “-gun” 

ve otuz üç kadarı yine özerk olmayan 102 “-gu” bu grupta 

almaktadır. Başka bir deyişle ülkede 262 birincil düzeyde 

yerel özyönetim organı vardır. Yukarıda bahsedilen tüm
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özyönetim organları, Kore'deki yerel idari sistemi 

oluşturmaktadır (Shin vd. , 2020). Yerel yönetimler, bölge 

sakinleri tarafından doğrudan seçimle gelen, halk tarafından 

seçilmiş üyelerden oluşan meclislere sahiptir. Bütçeleri 

onaylarlar ve yasanın sınırları içinde yasama yetkisine 

sahiptirler (Homg, 2017: 125). 
 

Uzak doğuda bir diğer ülke örneği olarak Tayvan’daki (Çin 

yerine liberal bir ülke profiline sahiptir) Yerel Yönetim 

Yasasına göre, yerel yönetim; illere ve özel belediyelere 

bölünmüştür. İller ilçelere ve şehirlere bölünmüştür ve bu 

ilçeler kırsal ilçeler, kentsel ilçeler ve ilçe idareleridir. Şu 

anda Tayvan hükümeti kontrolü altında altı özel belediye 

bulunmaktadır. Söz konusu altı belediye; Taipei, Taoyuan, 

New Taipei, Taichung, Kaohsiung ve Tainan idareleri 

tarafından yönetilen şehirler ile özdeş tutulmuştur. Özel 

belediyeler, merkezi hükümetin doğrudan yetki alanına giren 

üst düzey idari kuruluşlardır. Bölgesel kalkınmaya öncülük 

etmede önemli bir rol oynarlar. Bu statü, daha fazla 

finansmana erişim ve ek ajanslar kurma ve daha fazla 

memur istihdam etme fırsatı verir. Anayasal olarak, Tayvan 

illere ve özel belediyelere bölünmüştür ve 
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unsurlar olmasına rağmen, artık işlevsel değiller (Su, 

2005). 
 

Tayvan’da merkezi hükümet, başkanlıktan ve beş ana 

şubeden veya yuandan oluşur. Kendi yapısı içerisinde; 

yerel yönetimler, ilçelerle aynı hiyerarşik statüye sahip altı 

özel belediyeyi, on üç ilçeyi ve üç özerk belediyeyi de 

içermektedir.2014'ten başlayarak, yerel yönetimlerin tüm 

başkanları ve temsilcileri, her dört yılda bir Tayvan'daki 

şehirlerde ve ilçelerde eş zamanlı olarak halk tarafından 

seçilmektedir (Chung, 2014). Buna ek olarak, özerk ve 

özel belediyelerde, altı yerli dağ bölgesi dahil olmak üzere 

170 ilçenin yanı sıra 198 ilçe tarafından yönetilen nahiye 

ve şehir birimi de bulunmaktadır (Tan vd., 1996:485). 
 

Asya’da bir diğer büyük ülke olan Hindistan’a bakıldığında, 

262.834'ü kırsal ve 4.449'u kentsel olmak üzere toplam 

267.283 yerel yönetim organı bulunmaktadır. Kentsel yerel 

organlar, şehirler için belediye şirketlerini, daha büyük 

kasabalar için belediyeleri ve daha küçük kasabalar için 

kasaba panchayatlarını (kırsal veyahut kentsel banliyö 

bölgesi) içerir. Hindistan'daki yerel yönetim organları, yerel 

yasalar uyarınca eyalet hükümetleri tarafından kendilerine 

emanet edilen işlevlerin çoğuna sahiptir. Bunlar arasında,
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su temini, ayırma sistemi, hijyenik ürünler ve bulaşıcı 

hastalıkların kontrolü yer almaktadır. Kendi idareleri 

arasında sosyal refah, eğitim ve eğlence gibi sahalarda 

hizmet veren çeşitli kamu kurumları da vardır. Belediye 

yetkilileri imar hukuku, kamu arazileri, doğum belgeleri 

ve ölüm sertifikalarından sorumludur (Hassim, 2014: 87). 
 

Kamu güvenliği belediye nazarında, yangın güvenliğini ve 

sokak aydınlatmasını da içerir. Hindistan’da belediyeler 

yolların yapımı, bakımı ve onarımı gibi inşaat 

faaliyetlerinden de sorumludur. Diğer faaliyetler arasında 

şehir planlama ve pazar toplama eylemleri de yer alır. 

Kanunla verilen işlevlerin yanı sıra aile planlaması, 

beslenmenin ve gecekonduların iyileştirilmesi, hastalık ve 

salgın kontrolü gibi çeşitli işlevler de sıklıkla yerine 

getirilmektedir (Hassim, 2014: 87) . 
 

Asya’da bir diğer liberal ülke örneği olan Endonezya üniter 

bir cumhuriyettir ve beş yönetim katmanına ayrılmıştır. 

Bunlar; merkezi yönetime bağlı iller, kabupaten (ilçeler) ve 

kota (belediyeler), kecamatan (bucaklar) ve kelurahan/desa 

(köyler). Ülkede 34 il ve 508 yerel yönetim (naipler ve 

şehirler) birimi vardır. Endonezya'da özerklik kazanmış olan
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83.000'den fazla köy yani desa ve kelurahan bulunmaktadır. 

Kuzey Kalimantan en küçük il olup en büyük il batı Java en 

kalabalık il olarak bilinmektedir. Endonezya'da hazırlanan 

bölgesel mali bütçeler, bir tür mali yönetim hesap 

verebilirliği oluşturur. Endonezya'daki yönetişim yapısı, 

merkezi hükümet ve yerel yönetimlerden oluşur. Burada 

bölgesel hükümet, il düzeyindeki hükümetin yanı sıra ikinci 

düzey yerel yönetimden, yani ilçe ve şehir yönetimlerinden 

oluşur. Endonezya 20 yıldan biraz daha uzun bir süre önce 

ademi merkeziyetçi hale geldiğinden, bunu; kısmen 

hizmetleri vatandaşlara daha yakın hale getirmenin, onları 

iyileştirmeye yardımcı olacağı vaadiyle yapmıştır. Bununla 

birlikte, temel kamu hizmetlerinin sağlanması; 

sorumluluğunun yerel yönetimlere geçtiği bir zamanda, 

hizmet sunumu ve bunun zorluklarının doğası, hizmetlerin 

kullanılabilirliğini iyileştirmekten, erişim ve kaliteyi 

iyileştirmeye doğru değişmiştir (Aswar, 2019). 

 

Asya’nın Orta Doğu bölgesinden liberal bir ülke olan 

İsrail'de yerel yönetim(rashut mekomit)/ belediye üç 

türdür. Bunlar; şehir, yerel konsey ve bölgesel olarak ifade 

edilebilir. Şehir yirmi binden fazla nüfusu olan bir kentsel 

belediye olarak ifade  edilebilmektedir.  Yerel konsey ise  
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nüfusu yirmi binden az olan kentsel bölgeler için 

kullanılan bir tabirdir. Bölgesel konsey ise farklı bir 

coğrafi bölgede yer alan birkaç kasabadan oluşan bir 

belediye türüdür. Yetmiş yedi adet şehir düzeyinde yerel 

yönetim unsurunu barındıran ülkede, 54 adet de yerel 

konsey varlığını sürdürmektedir. Ülke, Merkez Kudüs, 

Hayfa, Kuzey, Güney ve Tel Aviv olmak üzere 6 bölgeye 

ve 15 alt bölgeye ayrılmıştır. Meclislerin tüzükleri ve 

bütçeleri İçişleri Bakanlığının onayına tabidir. Yerel 

yönetim seçimleri her beş yılda bir yapılır. Bazı 

sorumluluklar merkezden uzaklaştırılmış olsa da, İsrail 

yerel yönetim harcama sorumluluğu perspektifinden 

merkezi bir ülke olmaya devam etmektedir. GSYİH ve 

kamu harcamalarındaki yerel yönetimler kamusal 

harcamalarının seviyeleri OECD ortalamasının oldukça 

altındadır (OECD.org[web], 2021). Yerel yönetimlerin 

gözetiminden İçişleri Bakanlığı sorumludur. Maliye 

Bakanlığı ile işbirliği içinde yerel yönetim bütçesini 

onaylar ve hesaplarını denetler. Belirli bütçe performans 

kriterlerini karşılamayan makamlar, gözetim altına alınır 

(Averbukh, 2021: 8). 

 



KARŞILAŞTIRMALI YEREL İDARELER:  
ÇAĞDAŞ PERSPEKTİFLER ve ÜLKE ÖRNEKLERİ | 77  

 
İsrail’de bu gözetime “mali toparlanma” programı denir 

ve süreç bir merkezi hükümet finans otoritesi tarafından 

yönetilir. (Averbukh, 2021: 8). 
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SONUÇ 
 
 

Yerel yönetim, ulusal anayasalar, eyalet anayasaları veya 

daha yüksek bir merkezi yönetimin olağan mevzuatı 

tarafından oluşturulan belirli kurum veya kuruluşlara atıfta 

bulunur. Brezilya, Danimarka, Fransa, Hindistan, İtalya, 

Japonya, İsveç bu birimleri ulusal anayasalarla oluşturan 

ülkelerdir. Avustralya ve Birleşik Devletler, eyalet 

anayasaları tarafından tasarlanan yerel yönetimlere 

sahiptir. Yeni Zelanda, Birleşik Krallık gibi ülkeler, daha 

üst düzeyde merkezi yönetimlerin oluşturduğu yerel 

yönetimlere sahiptir. 
 

Yerel yönetim, uzak kasabalardan başkentlere kadar tüm 

vatandaşların hayatında kritik bir rol oynamaktadır. 

Legatum Index’e göre (Legatum; bir bağımsız araştırma 

kuruluşudur) yerel hükümet etkinlik sıralamasına göre en 

iyi hükümete sahip ilk on ülke İsviçre, Yeni Zelanda, 

Danimarka, İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, Kanada, 

Norveç, Birleşik Krallık ve Avustralya'dır. Yerel halk, 

kendi çevreleri ve koşulları bağlamında daha iyi ekonomik 
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kararlar ve yargılar verme eğilimindedir 

(Worldatlas.org[web], 2021).  

 

Lordlar Kamarası'nın Muhafazakâr bir üyesi olan Philippa, 

Barones Stroud başkanlığındaki İngiltere merkezli bir 

düşünce kuruluşu olan Legatum Enstitüsü; Türkiye’yi de 

167 ülkeden doksan üçüncü sıraya yerleştirmiştir. Bununla 

birlikte, birçok gelişmekte olan ülke, rant arayışı ve görevi 

kötüye kullanma, kaynakların uygun olmayan şekilde tahsis 

edilmesi, verimsiz gelir sistemleri ve hayati kamu 

hizmetlerinin zayıf sunumu gibi tatmin edici olmayan ve 

genellikle işlevsiz yönetim sistemlerinden muzdarip olmaya 

devam etmektedir. Legatum Enstitüsü’ne göre yerelde bir 

projeye gönüllü olarak emek, zaman, para ve malzeme 

sağlanması, bağımlılık ve edilgenlik kalıplarını kırmak için 

de gerekli bir koşuldur. Bunun tersi kötü bir yönetişim, 

kadınlar, çocuklar ve azınlıklar gibi toplumun yoksul ve 

diğer dezavantajlı üyelerinin kamu hizmetlerine erişiminde 

istenmeyen sonuçlara yol açmaktadır. Ülkeler bu kaygılarla 

uğraşırken, dünya genelinde kalkınma yardımı toplulukları 

ve özel olarak Dünya Bankası, kamu sektörü yönetişiminin 

iyileştirilmesinde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını
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daha iyi anlamak için sürekli olarak dünya çapındaki 

uygulamalardan daha iyi dersler çıkarmaya çalışmaktadır. 
 

Küreselleşme ve bilgi devrimi, dünya çapında çok ve 

giderek artan sayıda ülkeyi hükümetin çeşitli düzeylerinin 

rollerini ve bunların özel sektör ve sivil toplumla 

ortaklıklarını yeniden incelemeye motive etmektedir. 
 

Dünya örneklerine bakıldığında örneğin mali federalizm 

yaklaşımı, yerel yönetimi çok katmanlı bir sistemde bir alt 

katman olarak ele alır. Kanada ve ABD’de olduğu gibi, çoğu 

federasyonda yerel yönetimler, eyalet hükümetlerinin 

uzantıları yani ikili federalizmin federalizmden sonraki bir 

alt düzeydeki sac ayağı gibi ortaya çıkar.  

 

Brezilya'da işbirlikçi federalizm ilkesi gereği alt düzey; daha 

üst düzey hükümetler ile eşit düzeyde kabul edilirler. İsviçre 

örneğinde yerel yönetimler egemenliğin ana kaynağı 

sayılırlar. Bu ülkede federal hükümetten daha büyük 

anayasal öneme sahiptirler. Esasen, yerel yönetimlerin 

anayasal ve yasal statüsüne bağlı olarak, federal ülkelerdeki 

eyalet hükümetleri, yerel kamu hizmetlerinin 

sağlanmasında değişen derecelerde gözetim rollerini
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üstlenirler. Bunun zıttı olarak, üniter bir devlette, yerel 

yönetimler merkezi hükümet adına hareket eder. 
Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda yerel yönetimlerin mali 

kapasiteleri oldukça sınırlıdır. Yerel kamu hizmetlerinin 

sunumuna özel sektör katılımının teşvik edilmesi bu nedenle 

daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu tür bir katılım, 

yerel kamu sektöründe hesap verebilirliği ve tercihi artırır. 

Yerel yönetimlerin yasal statüsü gelişmekte olan ülkelerde 

farklılık göstermektedir. Brezilya, Hindistan, Güney 

Afrika’da yerel yönetimlerin anayasal bir statüsü vardır. 

Kazakistan’da “yerel yönetimler”; ulusal mevzuatla, bu 

çalışmada ele almadığımız yönetişimsel sahada da geri 

kalmış bir Güney Amerika ülkesi olan Arjantin'de eyalet 

mevzuatıyla ve katılımcılıkta nispeten diğer Asya 

ülkelerinden (liberal olanlardan) daha geride kalmış olan 

Çin'de merkezi hükümetin yürütme emriyle oluşturulmuştur. 
 
Ekonomik kalkınmayı destekleyen yerel yönetim 

faaliyetlerinin faydaları, toplumda istikrarlı, iyi ücretli işler 

yaratılmasına ve sürdürülmesine yardımcı olmak, yaşam 

kalitesini iyileştirmek, iyileştirilmiş kamusal hizmetler, 

çevresel alan ve rekreasyon alanları sunmak, kültürel ve 

sosyal faaliyet imkanları yaratmak olarak örnek verilebilir. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki büyük altyapı eksiklikleri,



82 | KARŞILAŞTIRMALI YEREL İDARELER:  
ÇAĞDAŞ PERSPEKTİFLER ve ÜLKE ÖRNEKLERİ  
 

yerel yönetimlerin borçlanmaya önemli ölçüde erişimini 

gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde, uzun vadeli 

kredi için gelişmemiş piyasalar ve belediyelerin 

kredibilitesinin zayıf olması, belediyelerin krediye 

erişimini sınırlandırmaktadır. 
 

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde de yerel yönetişim 

konusunda olumlu gelişmeler görülmüştür. Yerel 

yönetimler, kamu hizmetlerinin sunumunda giderek daha 

büyük bir rol üstlenmektedir. Ancak Brezilya gibi birkaç 

ülke dışında yerel yönetimler insanların hayatında çok 

küçük bir rol oynamaya devam etmektedir. 
 

Yerel ve ulusal hükümetin ana görevleri, kanun ve 

düzenin korunması ve vergilerin toplanmasıdır. Ülkelerin 

genelinde, mali yönetim açısından, yerel yönetimlere gelir 

yaratma yetkisi verilmiş ve çok azında vergi oranlarını 

artırmalarına izin verilerek mali kaynaklarını geliştirme 

yetkisi verilmiştir. 
 

Çeşitli krizlerin; sağlık sektöründeki, ekonomik sektördeki 

ve sosyal sahadaki etkileri ülkeler içinde birbirinden eşitsiz 

görünebilmektedir ve krizden çıkış da aynı eşitsizlikler 

içerisinde gerçekleşebilir. Mekânsal boyutu anlamak ve
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bölgesel veyahut mekana dayalı politikaları geliştirmek, 

toparlanmayı desteklemek için hemen hemen tüm ülkelerin 

yerel idari mekanizmaları için hayati önem taşımaktadır. 
 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Norveç, İsveç ve 

Almanya'da ve bir dereceye kadar da Birleşik Krallık'ta, 

yakın tarihlerinde geniş kapsamlı birleştirme reformları 

gerçekleşmiştir. Yerel yönetimlerin müteakip genişlemesi, 

bu ülkelerde gelecekteki reformlara olan ihtiyacı da 

azaltmış olabilir. Diğer çoğu ülkede, yerel yönetimlerin 

sayısında ciddi bir azalma yaşanmıştır. 
 

Yerelleşmeyi teşvik etmeye yönelik bölgesel hareket, çoğu 

ülkede makul seviyede bir başarı ile karşılanmıştır. Bazı 

ülkelerde örneğin Arjantin ve Brezilya’da yerel yönetimler 

artık yerel vergilendirmeden sorumludur ve kamu 

hizmetlerinin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Şili ve Meksika gibi ülkelerde belediye yönetimleri hala 

önemli miktarda merkezi yönetimlerce müdahaleye tabidir 

ve bu nedenle aynı düzeyde özerkliğe sahip değildir. 
 

Güney Asya'da ademi merkeziyetçilik, yerel yönetim 

kurumlarının kurulması, onların anayasal olarak tanınması 
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ve yetkilendirilmesi ile sonuçlanmıştır. 

Demokratikleşmenin bir parçası olarak, yerel organlar, 

politika ve stratejileri belirleyen ve yürütme kanadının 

günlük işlevlerini yerine getiren ve yürüten seçilmiş 

temsilcilerine sahiptir. Etkili yerel yönetişimin önündeki 

bu ülkelerdeki en büyük zorluk, yerel organların 

yeteneklerini geliştirmek ve kendilerine verilen görevler 

için yeterince eğitimli ve donanımlı görevlilerin istihdam 

edilmemesidir. Bu ülkelerde yerel düzeyde başarılı olmak 

için siyasi irade ve yerel yönetim için net yasal 

sorumluluklarla destek arz etmek gereklidir. Güney Asya, 

demokratik ademi merkeziyetçilik için geçiş ve 

reformların ortasında kalan bir bölgedir. 
 

Tüm ülkelerde, hizmetlerin üretimi, yerel veya bölgesel 

yönetimlerin takdirine bağlı olarak, kamu veya özel sektör 

kaynaklı olabilir. Yangından korunma gibi tamamen yerel 
 
hizmetler dışındaki kamu hizmetlerine ilişkin 

sorumluluklar, çoğu ülkede ulusal yönergeler kullanılarak 

paylaşılabilir. 
 

Avrupa'daki yerel yönetim kapasiteleri ve yerel yönetim 

performansı, bu kıtayı yerel demokrasi açısından dünyanın 
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en gelişmiş bölgeleri arasında açıkça sıralamaktadır. Bu 

durumu açıklayan arka plan faktörleri Avrupa kıtası 

özelinde, çok boyutlu bir karaktere sahiptir. Bölgedeki 

göreli ekonomik zenginlik, yüksek insani gelişme düzeyi, 

Avrupa'nın birçok yerindeki yerindenlik ilkesinin uzun 

tarihsel geleneği ve Avrupa Konseyi'nin düzenleyici işlevi 

öne çıkarılabilecek en temel olumlu faktörler olarak 

burada tanımlanabilir. Avrupa'da yerel ve bölgesel 

demokrasinin güçlü gelişimi korunur ve Avrupa Yerel Öz 

Yönetim Şartı ilkelerine dayanır. Öte yandan, Avrupa'daki 

yerel demokrasinin ve idarenin, her yönden apaçık ve 

genellenebilir, ortak zayıflıklarını tanımlamak oldukça 

zordur. 
 

Avrupada’ki temel yapısal zorluklardan burada bahsetmek 

gerekir ki, örneğin, parçalanmaya karşı birleştirme 

hakkındaki sürekli tartışmalar bu yapısal zorluklara çözüm 

getirebilmek için ortaya çıkarılmaktadır. Çoğu ülke, bugün 

Avrupa'daki yerel demokrasiye yönelik kapsamlı bir tehdidi 

daha şimdiden fark edebilmektedir. Avrupa’daki 

özyönetimler için mevcut mali kaynakların seviyesini 

önemli ölçüde azaltan durumlar da yaşanabilmektedir. 
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Bölgede sorumlulukların yapısı aynı kalırken veya artarken 

mali krize yol açan etmenler sayıca fazlalaşabilmektedir. 

Pek çok Avrupa ülkesinde görülen bir diğer temel tehdit, 

hem yerleşik hem de gelişmekte olan demokrasilerde 

yeniden merkezileşmedir. Bu husus; sınırlı gerçek iradenin 

ademi merkeziyetçilikle devam etmesi yönündeki eğilim ile 

paralel hatırlanabilmektedir. Bölgesel meseleler farklıdır ve 

özellikle yerel demokrasinin uzun bir geleneğe sahip 

olmadığı ve hala canlandırılmaya ihtiyaç duyduğu 

komünizm sonrası ülkelerin durumunda, çözülebilmek için 

daha da uzun bir geliştirme sürecine ihtiyaç duyar 

 
Yerel yönetimler, resmi topluluk planlarını ve topluluk 

büyümesini şekillendirmede ve arazi kullanımını belirleme 

rolünü geliştirmede, ülkelerdeki herhangi bir yerel 

topluluğun ekonomik planlama çabalarını başlatabilir. 

Ekonomik kalkınmayı ve planlamayı etkileyen yerel 

yönetim işlevleri, planlama, imar yönetmeliği ve 

vergilendirme rejimleriyle de yakından ilgilidir. Ülkeler 

arası gelişmiş düzeyi farklılıkları tüm bu rejimlerin tatbiki 

yönünden de önemli farkları ortaya çıkarabilmektedir. Bu 

farkların ışığında merkezi hükümet-altı devlet harcamala-
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rının düzeylerindeki farklılaşmalar da birer en önemli 

kıstas olarak yerel idarelerin kapasitelerini anlamamızda 

gösterge olmuştur. 
 

Kalkınmacı yerel yönetimler; toplum içindeki vatandaşlar 

ve gruplarla birlikte çalışarak, onların sosyal, ekonomik ve 

maddi ihtiyaçlarını karşılamanın ve yaşam kalitelerini 

iyileştirmenin sürdürülebilir yollarını bulmaya kararlı bir 

yerel siyasa arayışı içerisindedir. 
 

Gelişmekte olan ülkelerin özelliklerini bulmak için düşük 

kişi başı reel gelir, yüksek nüfus artış hızı, yüksek işsizlik 

oranları, birincil sektöre bağımlılık ve birincil malların 

ihracatına bağımlılığı gösteren veriler, ileriki çalışmalar 

için hatırlanabilir. Bu kriterler ile yerel siyasetin de bir 

düzeyde bu öğeler üzerinden şekillendiği 

unutulmamalıdır. Gelişmekte olan ülkelerde iktisadi 

koşulların halkta yarattığı hoşnutsuzluğa çare aramada, 

halkı yönetime dahil etmenin iyileştirici bir etkisi olduğu 

iddia edilebilmektedir. Nitekim demokratik bir yerel 

yönetim anlayışı ülkelerde demokratikleşmeyi de teşvik 

etmekle kalmaz, sosyal tansiyonun düşürülmesinde de 

kritik bir rol üstlenir. 
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Daha verimli tarım sektörleri, daha yüksek katma değerli 

hizmetler ve imalat sektörleri ile daha yüksek kişi başına 

tüketim özelliklerine sahip gelişmiş ülkeler, halihazırda 

sistemi etkileyen hızlı yapısal değişikliklerden belirli türde 

faydalar elde etmektedir. İyi işleyen türden yerel 

yönetimler ekonomik kalkınmayı teşvik edebilir. Yerel 

topluluk unsurlarını bilgilendirerek ve mümkün olduğunda 

onları topluluğun karar verme sürecine ve pazarlamasına 

dahil ederek, bölgedeki tüm ekonomik sektörlerin 

büyümesini teşvik edip ve de sürdürülebilir iş 

uygulamalarını teşvik etmek, ekonomik kalkınmaya 

büyük ölçüde katkı sağlayabilecektir. 
 

Yerel ekonomik kalkınmaya dair iki genel yaklaşım vardır. 

Biri, esas olarak planlama yoluyla bir yer için bir strateji 

geliştirmek olarak özetlenebilir. İşte bu birinci yaklaşım 

Türkiye gibi gelişmekte olan liberal ülkelerde genellikle 

uluslararası kalkınma örgütleri ve merkezi hükümetler 

tarafından tercih edilen ve en yüksek sıklıkta eşine 

rastlanılan yaklaşımdır. Diğer yaklaşım ise, yerel 

paydaşların yerel bağlamda neyin mümkün olduğunu 

ortaklaşa öğrendiği daha tekrarlayıcı ve öğrenim temelli bir 

yaklaşımdır.  Bu  yaklaşımda  çok  çeşitli  özel  ve   kamu  
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paydaşları, iş unsurları ve yerel zenginlik yaratmak için 

yerel koşulları iyileştirmede işbirliği yapar. Bu ikinci 

yaklaşım yerel demokrasi, katılımcılık, yerelde yönetişim, 

çoklu düzeyde yönetişim gibi yerel siyasetin daha iyi 

icrasına ait emarelerin yer bulduğu gelişmiş ülkelerde 

daha fazla yaygınlık kazanmıştır. Yine bu ülkelerin 

profillerine yakınen bakıldığı zaman merkezi hükümet-altı 

düzeyde yerel yönetimlerin kamu harcamaları daha 

yüksek oranda belirmektedir (OECD.org[web], 2021). 
 

Dünya Bankasının başlattığı, GovData360, karşılaştırmalı 

yerel yönetimler endeksi ile ülkelerin en önemli yönetişim 

göstergelerinin özetine bakılarak yine bahsedilen bu 

hususların etki oranı ışığında gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkeler ile ilgili bir çıkarım yapılabilir. Sıfır düzeyinin en 

düşük “bir” puanının en yüksek değeri ihtiva ettiği 

sıralamalarda bu endeks puanıyla ülkeler birbiriyle 

mukayese edilebilmektedir. Şu anda, dünya çapında, 10 yılı 

aşkın zaman dilimlerini (1975-2019) kapsayan, sorunlu 

alanların belirlenmesine yardımcı olan, reformların tasarımı 

konusunda rehberlik sağlayan ve reformların
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etkilerini izlemek için tasarlanmış 33 veri kümesinden 

oluşan bu endeks çalışmasına göre, iktisaden de gelişmiş ve 

yerel yönetişimsel süreçleri doğru bir şekilde yerine getirmiş 

ülkelerde puanlar yüksek çıkmaktadır. Dünya Bankası’nın 

bu çalışmasına göre; en düşük puan, seçilmiş yerel 

yönetimleri olmayan bir ülkeye ayrılmaktadır. Yerel 

yönetimlerini yerel halkı kendi seçmiş, ancak bu 

hükümetlerin yerel düzeyde seçilmemiş yetkililere de tabi 

olduğu, daha üst düzey bir organ tarafından atanan 

yetkililerin de olduğu bir ülkeye orta bir puan verilmiştir. 

Yüksek puan alıp, puanı “bir” e yaklaşan ülkelerde, bu 

çalışmaya göre, yerel yönetimler seçilmiştir ve yargı 

organları dışında yerel düzeyde seçilmemiş aktörler 

tarafından kısıtlama olmaksızın faaliyet gösterebilmektedir. 

Doğal olarak, tüm yerel yönetimler, bölgesel ve ulusal 

hükümetlere bağlı kalmaktadır koşulu da tüm ülkeler için 

yapılan değerlendirmeler öncesinde hatırlatılmıştır. Dünya 

bankasının bu değerlendirmesi ışığında, burada incelenen 

ülkeler arasında en yüksek endeks puanına sahip olan 

ülkeler; “bir” tam puan alan İtalya ve İsveç’ten sonra; 0.99 

endeks puanı ile Almanya, Avustralya,
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Danimarka,  Portekiz ve  İsviçre gibi ülkeler olmuştur  
(Govdata360.worldbank. org [web], 2021). 
 

İtalya’daki bu başarıyı yorumlayacak olursak, ülkedeki 

kademeli ancak derin yerelleşme sürecinin etkisini 

unutmamak ve yerel yönetim harcamalarında bu tutumun 

güçlü bir artışa yol açtığını hatırlamak büyük önem arz eder. 

İtalya bu çalışmada ele aldığımız tüm üniter yapılı hükümet 

rejimine sahip ülkeler arasında ademi merkeziyetçi bir 

ülkedir. Bu çalışmada incelediğimiz İskandinav ülkeleri ve 

Japonya'dan sonra; “en fazla bu ülkede” yerel yönetimler 

özellikle sağlık sektöründe kilit kamu işverenleri konumuna 

erişmiştir. Buna rağmen bu ülkelerden farklı olarak İtalya’da 

yerel yönetimlerin kamu yatırımlarındaki rolü göreceli 

olarak biraz daha düşüktür. İtalya’da 2013 yılında yerel 

yönetim yatırımlarının kamu yatırımlarının %58,5'ini, 

GSYİH'nın %1.9'unu ve yerel yönetim harcamalarının 

%11.2'sini oluşturduğu ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Teşkilatı ortalamasının da biraz altında kaldığı ifade 

edilebilir. Lakin ülkedeki yerel yönetim harcamalarının 

büyük kısmını (ki bu oran yaklaşık %65’e tekabül 

etmektedir) bölge yönetimlerden olan
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harcamalar işgal etmektedir. Bunu akabinde %30’luk oran 

ile belediyeler ve %5 oran ile iller izlemektedir 

(OECD.org[web], 2021). 
 

İncelemelerimiz arasında en yüksek endekse sahip (1 puan) 

ve üniter bir diğer devlet olan, ama İtalya cumhuriyetinden 

farklı olarak bir monarşi ile yönetilen Avrupa (hatta AB 

üyesi) ülkesi İsveç’te de, yerel yönetimlerin en büyük 

harcama alanları, açık ara farkla sosyal koruma ve sağlık 

hizmetleri olup, bu da alt ulusal harcamalarının neredeyse 

%55'ini oluşturmaktadır. Bunları eğitim izlemektedir. İl 

meclisleri için ana harcama kategorisi sağlıktır ki bu oran 

yaklaşık %90’a tekabül etmektedir. Belediyeler için sosyal 

koruma ve eğitim yine ana kategorilerdir. Diğer bazı 

harcama alanları, yerel yönetim harcamalarının nispeten 

düşük bir yüzdesini işgal etse de, bu alanlarda, özellikle 

konut ve toplum olanaklarını arttırma harcamaları ile 

eğlence ve kültür harcamaları, toplam kamu harcamaları 

içinde önemli bir paya sahiptir. OECD ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında, ekonomik işlere ve ulaşıma yapılan 

harcamalar daha düşük bir seviyedir (OECD.org[web], 

2021). İtalya’da bölge yönetimi sayısı 20 iken eş düzeyde 

yetkilerle donanmış olup ilçe meclisi adını alan bölge



KARŞILAŞTIRMALI YEREL İDARELER:  
ÇAĞDAŞ PERSPEKTİFLER ve ÜLKE ÖRNEKLERİ | 93  

 

yönetimleri sayısı İsveç’te 21’dir (OECD.org[web], 

2021). Çoğunluğu belediye biçimine olan İsveç’te yerel 

yönetim unsurlarının sayısı, yine büyük çoğunluğu 

belediyelerden oluşan İtalya’nın çok gerisindedir. İsveç’te 

İtalya’daki gibi orta düzeyde hizmet veren yerel idare 

unsurlarının varlığından da pek söz edilememektedir. 
 

Federal birer devlet rejimi olarak ABD ile Rusya’nın 

birlikte incelendiği hatırlandığında, yine Dünya Bankası 

verileriyle yapılan govdata360 yerel yönetimler indis 

puanları karşılaştırıldığında bariz bir farkın karşımıza 

çıkması söz konusudur. ABD’de ki değer 0,91 çıktığından 

iyi bir portre çizmekte, Rusya’daki değerleme puanı 0,30 

çıkarak oldukça zayıf bir görünümü bize anımsatmaktadır. 

Eski İngiliz Milletler Cemiyeti üyelerinden Güney 

Afrika’nın hali hazırda halen İngiliz Milletler Cemiyeti 

üyesi ülkeler ile birlikte karşılaştırıldığı bölümde 0,87 

puanla Güney Afrika, Kanada (0,97), Avustralya (0,98), 

Yeni Zelanda (0,94)’nın gerisinde yer almaktadır 

(Govdata360. worldbank. org [web], 2021). Buradan 

hareketle İngiliz Milletler Cemiyeti üyesi olarak kalan 

hükümetlerin genelde daha üst bir indis puanıyla Dünya
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Bankası derecelendirmelerinde daha iyi bir yerel yönetim 

düzeyine sahip olduğu iddia edilebilir. ABD ile güney 

Amerika ülkelerinin de karşılaştırıldığı aynı bölümde en 

yüksek puanın 0,98 ile Peru’ya ait olması yine OECD 

göstergelerinden hatırladığımız yüksek yerel hükümet 

kamu harcamaları oranıyla açıklanabilir (OECD.org[web], 

2021). Aynı nitelikle ABD’i de geride bırakmış olması 

çarpıcıdır (Govdata360. worldbank. org [web], 2021). 
 

Asya ülkelerinin karşılaştırmasının yapıldığı bölümden 

hareketle, uzak doğu Asya’da en yüksek indise sahip olan 

ülkenin hangisi olduğuna bakıldığında Japonya’nın 0,98 

puanla en yüksek indis puanına sahip 2. Ülke olduğu 

görülmektedir. Uzak doğu Asya’da en yüksek puana sahip 

olan ülke ise Tayvan (0,99) olarak görülebilmektedir. Orta 

doğu’dan bir ülke olarak İsrail ile karşılaştırma yapıldığında 

ise İsrail’in 0,95 puan’la Hindistan (0,81) hariç diğer 

incelenen ülkelerin gerisinde olduğu görülebilir. Bu ülkeler 

arasında İsrail’i geride bırakan Endonezya’da (0,97 puan) 

yönetişimsel gayretlerin olumlu bir tablo ortaya çıkarması ve 

Tayvan’da yerel yönetimlerin iş gayretlerini ve istihdam 

düzeylerini yüksek bir değerde tutmasının
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meyvelerini vermesi birlikte yorumlanabilir (Govdata360. 
 
worldbank. org [web], 2021). 
 

Hükümetleri ve siyasi sistemleri karşılaştırmak ve 

değerlendirme yapmak özünde zor bir iştir. Hangi 

hükümetlerin diğerlerinden daha iyi olduğuna karar 

verirken nasıl hareket ettiğimizi ölçmenin fikir ve 

yöntemleri arasındaki farklılık, bunun neredeyse 

uzlaşılması imkansız görünebileceği anlamına gelebilir. 

Yerel yönetimler ve siyaset alanında araştırma yapan bir 

çok uzman, hükümet sistemlerini kapsamlı, güvenilir ve 

açık bir şekilde karşılaştırmanın bir yolu olduğuna 

inancına yine de sarılarak bir karşılaştırma yapma yoluna 

gitmektedir. Dünya Bankasının indis çalışmasında 

görüldüğü gibi bir İngiliz kuruluşu olan Legatum 

Enstitüsünün sıralamasında da benzer bir dizilimin 

yakalanıyor oluşu bölgeler ve ülkeler arası yerel idarelerin 

karşılaştırılmasında bir referans kaynağı ortaya 

çıkarmıştır. O sıralamaya da göz atıldığında da ilk 25 ülke 

arasında Malta, Estonya, İzlanda ve Singapur gibi gerek 

nüfus yoğunluğu gerekse daha dar bir karasal alanda 

olmanın avantajını kullanan (benzer sebeplerle bu
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çalışmaya dahil edilip incelemeye alınmamıştır) ülkelerin 

de sıralamaya dahil edildiğine şahit oluyoruz. 
 

Görülen özetle odur ki; ülkelerde özellikle, ilköğretimin, 

temel yerel sağlık hizmetlerinin ve benzeri kamu 

hizmetlerinin etkili ve adil bir şekilde sunulması, ulusal 

politika önceliklerine ve küresel kalkınma hedeflerine 

ulaşmak için de kritik öneme sahiptir. Aynı zamanda, bu 

kamu hizmetlerinin sunumu doğası gereği temelde 

yereldir. Sonuç olarak, etkili bir yerel yönetişim sistemi, 

kamu hizmetlerinin yerelleştirilmesi ve sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşılması için vazgeçilmez kalmaya 

devam edecek ve tüm ülkelerin ortak hedefi olacaktır. 
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