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Almanya Federal Cumhuriyeti Anayasası 
28. Maddenin 1. ve 2. Fıkrası 

• (1)  Eyaletlerdeki anayasal düzen, bu Anayasada belirlenen cumhuriyetçi, 
demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine uygun olmak zorundadır. 
Eyaletlerde, ilçe ve belediyelerde genel, doğrudan, serbest, eşit ve gizli 
oylamaya dayanan bir seçimle oluşturulan ve halkı temsil eden kurumlar 
bulundurulur. Yerel seçimlerde Avrupa Birliği’ne üye olan devletin 
yurttaşları, Avrupa Birliği yasaları uyarınca, seçme ve seçilme hakkına 
sahiptirler. Belediyelerde seçilen organın yerini belediye meclisi alabilir. 

 

• (2) Belediyelere, yasalar çerçevesinde, kendi sorumluklarının temelinde, 
yerel topluluğun tüm işlerini düzenleme hakkı verilmelidir. Belediye 
birlikleri de, kendi yasal görev ve yetki çerçeveleri içinde, yasalara uygun 
olarak yerel yönetim özerklik hakkına sahiptirler. Yerel yönetimlerin 
kendi kendini yönetmesi, mali sorumluluğun temellerini de kapsar; bu 
temellere, matrah belirleme hakkını da kapsayan, ekonomik gelire bağlı 
olan bir vergi kaynağı da dahildir. 
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Yerel Yönetimlerde Özerklik 
  
İnsan kaynakları ve personel işlerinde egemenlik: 
- Personel seçme, işe alım, terfi ettirme ve işten çıkarma hakkı 
  
Mali egemenlik: 
Kendi yasal görev ve yetkileri çerçevesinde bütçe hazırlama, vergi ve harç toplama, 
gelir ve giderlerle ilgili karar verme hakkı 
  
Planlama egemenliği: 
- Kendi yasal görev ve yetkileri çerçevesinde nazım imar planları hazırlama hakkı 
  
Yasama egemenliği: 
- Belediye sınırları dahilinde hukuki düzenleme (yerel yönetim tüzükleri) yapma hakkı 
  
Yönetim ve organizasyon egemenliği: 
- Belediyenin idari ve organizasyon yapısını düzenleme hakkı 



Yerel Yönetimlerde Özerklik -  

Belediyenin Kendi Etki Alanı 

  

Yerel Yönetimlere Yasalar Çerçevesinde  

Devredilen Kamu Görevleri 

  

Gönüllü görevler 

  

Yasalarla belirlenen görev 

ve yükümlülükler 
  

  

Zorunlu görev ve 

yükümlülükler 

(Federal Devlet adına 

yerine getirilen görevler) 

  

Yasa gereği devredilen 

görevler 
(Eyalet idari yapısı içinde en 

alt kademe) 

  

Belediye görevleri 

yerine getirmeyebilir 

veya yerine getirirken 

takdir hakkını 

kullanabilir.  

  

Belediye takdir hakkını 

kullanabilir  

  

Belediyenin takdir 

hakkı yoktur 

  

Belediyenin takdir hakkı 

yoktur 

Örnek: 

     Kültür, spor 

  

İtfaiye, okullar 

Örnek: 

    Kimlik, sivil koruma 

  

İmar izni, seçimler 

                                     

Hukuki denetime tabiidir 

  

  

Hukuki ve idari denetime (ihtisas denetimi) 

tabiidir 
  

Belediye toplumsal ve siyasal faaliyetler yürütür 

Belediye Meclisi kararlar alır 

  

Kamu görevleri Belediye Başkanı tarafından icra 

edilir 

  

 Yerel Yönetimlerin Görevleri 
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Talimata bağlı olmayan görevler Talimata bağlı görevler 
  

Gönüllü görevler: 

- Belediye üstlenebilir ve yerine getirebilir 

- Belediye kendi tercihlerini ortaya koyabilir 

- Belediye mevzuata ve yasal düzenlemelere 

bağlıdır 

- Hukuki denetime tabiidir 

  

Zorunlu görevler 

- Federal Devlet yasaları veya eyalet yasaları ile 

belirlenir 

- Belediyenin takdir hakkı yoktur 

- Hukuki ve idari denetime (ihtisas denetimi)     

tabiidir 

  

Zorunlu görevler: 
- Federal Devlet yasaları veya eyalet yasaları ile 

belirlenir 

- Koşulsuz zorunlu görevler 

- Koşullu zorunlu görevler 

- Belediye takdir hakkını kullanabilir 

- Hukuki denetime tabiidir 

  

  

Yasa gereği devredilen görevler: 

- Federal Devlet veya eyaletlerin devrettiği görevler 

- Hukuki ve idari denetime (ihtisas denetimi)     

tabiidir 

  

  

 Yerel Yönetimlerin Görev türleri 
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Belediye 
Hizmetleri 

Su, elektrik ve 
gaz temini ile 
atık ve atık su 
bertarafı 

Spor ve serbest 
zaman faaliyetleri: 
Gençlik merkezleri 
Oyun alanları 
Spor merkezleri 
Yüzme Havuzları 

Eğitim, öğrenim ve 
kültür faaliyetleri: 

Kreşler, okullar 
Halk evleri  

Kütüphane, müze 
Tiyatro 

Altyapı: 
Cadde ve yollar, yürüyüş 
yolları, 
Parklar, mezarlıklar,  
Konut alanları ile sanayi 
ve ticaret  
alanlarının temin edilmesi 

 Sosyal 
güvenlik ve sağlık: 
Temel sosyal güvence ve  
konut parası,  
Yaşlılar bakımı ve 
bakımevleri 
Evsizler için barınma 
 Hastaneler 

Kamu düzen:i 
ve güvenliği: 

İtfaiye 
Nüfus kayıtları 

işleri 

Diğer hizmetler: 
Cadde ve yolların 
temizliği 
Toplu taşıma 
hizmetleri 
Meyve sebze pazarları 
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GÜNEY ALMANYA MECLİSİ – BADEM-WÜRTTEMBERG EYALETİNDEKİ YEREL YÖNETİM SİSTEMİ 

Komisyonlar 

İdare 

                                Yurttaşlar 

Belediye Başkanı Belediye Meclisi 

Yurttaş girişimi 

Yerel 
referandum 

seçer 

denetler 

yürütür atama yapar 

girişimi başlatır  

nisabın oluşması 
halinde 

karara 
bağlar 
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Karar verme  
yetkisi 

Denetleme yetkisi 
Temel ilkeler yetkisi 
 

Yurttaşların 
 siyasi 
temsili 
 

                        Belediye Meclisi belediyenin en önemli organı 



(Büyükşehir) Belediye Başkanı’nın Yetkileri  

Doğrudan yurttaşlar tarafından seçilen Büyükşehir 
Belediye Başkanları ve Belediye Başkanlarının yetkileri 
tüm eyaletlerde arttı. Baden-Württemberg’de uzun 
yıllardan bu yana oluşan gelenek sonucu bağımsız 
olarak seçilen belediye başkanları güçlü bir konuma 
sahiptirler. (Güney Almanya Belediye Meclisi Yasası): 

- Belediye Meclisi ve Belediye Komisyonlarının   
Başkanı  

- İdarenin başkanı  

- Belediyeyi dışarıya karşı temsil eder  



(Büyükşehir) Belediye Başkanlığı aday başvuruları  
farklı eyaletlerde farklı şekillerde düzenlenmiştir:  

 

- Sadece münferit başvurular kabul edilir – bazı yerlerde adayı 

destekleyen imza listeleri ile birlikte (Baden-Württemberg, Saksonya-
Anhalt) 

- Sadece partinin adayları ve seçmen birliklerinin aday başvuruları 
kabul edilir (Bavyera) 

- Münferit başvurular ile Belediye Meclisi’nde temsil edilen partilerin 
ve seçmen birliklerinin adayları kabul edilir (Schleswig-Holstein) 

- Yukarıda adı geçen tüm başvuru yolları kabul edilir  (diğer 
eyaletlerde) 

 

 Genel olarak: Belediyeler küçüldükçe, siyasi partilerin önemi 
azalır.  


