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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE BELEDİYE 

BAŞKANININ YETKİLERİ: FRANSA (PARİS), 

İNGİLTERE (LONDRA) VE TÜRKİYE 

KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 

Erdal TARHAN 

ÖZET 

Ülkemizde 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 

2005 yılında çıkarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu ve bu Kanunların 

uygulamasına yönelik ikincil düzenlemelerle birlikte yerel yönetim sistemimizde 

reform sayılan önemli gelişmeler olmuştur. Söz konusu düzenlemelerle yerel 

siyasetin oldukça güçlenmiş olduğunu, toplumsal ve işlevsel anlamda 

farklılaştığını görmekteyiz. Ancak oluşturulan büyükşehir belediye modelinde, 

büyükşehir belediyesi organları arasındaki görev ve yetki dağılımı açısından 

bakıldığında gücün belediye başkanında toplandığını görmekteyiz. Bu modelin 

benimsenmesindeki neden iç göç ve nüfus artışı gibi nedenlerle hızla büyüyen 

kentleri küreselleşme-yerelleşme perspektifi altında çekip çevirecek,  süratli bir 

şekilde karar alabilecek bir kent yönetiminin ancak çoğunluğun desteğini arkasına 

alan güçlü bir başkanla sağlanabileceği anlayışıdır.  Ancak durum özellikle ilçe 

belediyelerin ve diğer kentsel örgütlenmelerin yakınmalarına neden olmaktadır.  

Makalede; Türkiye’deki büyükşehir yönetim yapısı içindeki büyükşehir belediye 

başkanının görev ve yetkileri, yerel yönetim sistemimizin yapılanmasında esin 

kaynağı olan Fransa’daki büyükşehir uygulamasında Paris Büyükşehir belediye 

başkanının ve dünyada örnek büyükşehir belediye uygulamalarından biri olan 

İngiltere’de Londra büyükşehir belediye başkanın görev ve yetkileri, genel ve 

yönetsel arka planı, her üç ülkenin kendine özgülük ve benzerliklerini dikkate 

alarak yerelleşme perspektifi altında incelenmesi hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Paris 

Büyükşehir Belediye Başkanı, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı,  
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THE AUTHORITIES OF THE MAYOR IN THE BIG 

CITIES MUNICIPALITIES: FRANCE (PARIS), ENGLAND 

(LONDON) AND TURKEY COMPARATIVE ANALYSIS 

ABSTRACT  

Significant improvements regarded as reform have been occurred in our country 

about our local administration system with Metropolitan Municipality Law 

numbered 5216 made in 2004 and Municipal Law numbered 5393 made in 2005 

our country and secondary regulations aimed at the implementation of these laws. 

We have observed that local policy becomes highly strong and becomes different 

socially and functionally with aforementioned regulations. However we have 

observed in generated metropolitan municipality model that the power is gathered 

on mayor when considered from distribution of tasks and authorities between the 

metropolitan municipality organs. The reason that this model has been adopted is 

the understanding that a city management, which can manage the cities under the 

perspective of globalization- localization, which grows quickly with the reasons of 

internal migration and population increase and can take decision speedily, can 

only be provided with a strong mayor, who takes support of the majority. This 

situation causes to the complaints of especially district municipalities and other 

municipal organizations. In the article; the tasks and authorities of metropolitan 

municipality mayor in metropolitan management structure in Turkey, the tasks 

and authorities of Paris metropolitan municipality mayor in metropolitan practice 

in France, which is the source of inspiration for our local management system 

structuring, and the tasks and authorities of metropolitan municipality mayor in 

London Metropolitan Management structure, which is one of the model 

metropolitan municipality practice in the world, will be analyzed under the 

perspective of localization considering the general and administrative background, 

individuality and similarity of these three countries.      

Key Words: Metropolitan Municipality, Metropolitan Municipality Mayor, 

Metropolitan Municipality Mayor of Paris, Metropolitan Municipality Mayor of 

London  
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1. Giriş 

Siyasal ve yönetsel bir örgütlenme biçimi olan yerel yönetimler, belli bir 

coğrafi alanda yaşayan yerel topluluğun ortak ihtiyaçlarının karşılanması 

amacıyla kurulan, karar organları yerel halk tarafından seçilen, görev ve 

yetkileri yasa ile belirlenen kendine özgü örgüt yapısı ve personeli olan 

kamu tüzel kişilikleri olarak tanımlanmaktadır. Büyükşehir belediyesi ise, 

metropoliten alanlarda yerel yönetim birimleri arasında eşgüdümün 

sağlanması, hizmetlerin planlı, programlı, etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi amacıyla oluşturulan üst katman bir yerel yönetim birimleri 

olarak tanımlanmaktadır. Yerel yönetimlerin örgütsel yapılarının 

oluşmasında ülkelerin tarihsel gelişimi, otoriter ve totaliter ya da 

demokratik olarak ifade edilen siyasal rejimlerin yerel yönetim anlayışı, 

ekonomik düzeni ve iktidarların genel olarak dünyayı algılayışları yerel 

yönetim modellerinin şekillenmesinde etkili olmuştur. 

Yerel yönetim birimleri kendi yetki alanı içindeki yerel hizmetleri belli 

yerel, toplumsal ve siyasal önceliklere göre yerine getirmektedir ve bu 

nedenle bir farklılaşma ve çeşitlilik söz konusudur. Yerel yönetimler 

farklılığı, büyük oranda yerel halkın oyları ile seçilmiş organları olan karar 

ve yürütme organları vasıtasıyla bu görevleri yerine getirirler. Bu nedenle 

çeşitli ülkeler yerel yönetim sistemlerini oluştururken yerel yönetim 

organları arasında gücü, karar organı olan belediye meclisi ve yürütme 

organı olan belediye başkanı arasında benzer şekilde dağıtmıştır. Ulusal 

düzeyde yasama ve yürütme arsındaki ilişkinin, temelde başkanlık sistemi 

ile parlamenter sistem şeklinde ayrılmasına benzer şekilde, yerel düzeyde 

de bu ilişki farklılaşmıştır (Arıkboğa, 2008:157-158) . 

Fransa’da yerel yönetim kültürü oldukça eski ve geniş bir perspektife 

dayanmaktadır. Ayrıca gerek üniter devlet yapısı gerekse bu süreçte 

geçirdiği demokrasi geçmişiyle hem kıta Avrupa’sında hem de dünya 

genelinde çoğu ülke için model teşkil etmiştir. Fransa, yönetsel sistem ve 

yapısı açısından Osmanlı modernleşmesi ve Cumhuriyet Devrimi 

dönüşmelerinde model olması nedeniyle yerel yönetim yapılanmasında 

da belli oranda örneklik etmiştir. Bu örneklikten kaynaklanan benzerlikler 

günümüzde de sürmektedir. (Özkan, 2009:1) Türkiye’de büyükşehir 

yönetimleri için getirilen Büyükşehir Belediye Modeli Paris Belediye 

Modeli büyük bir benzerlik göstermektedir (Tortop ve diğ, 2008:261). 
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İngiltere üniter devlet yapısına sahip ülke olarak yerel yönetimlerin tarihi 

gelişimi ve önemi açısından köklü geleneklere sahip, dünyada sayılı 

ülkelerden biridir ve yerel yönetimlerin ortaya çıkması yüzyıllar öncesine 

dayanmaktadır. İngiliz yerel yönetim sistemi, son yıllarda yapılan 

düzenlemelere rağmen ülkemiz yerel yönetim sistemine göre oldukça 

karmaşık bir yapıya sahiptir. İngiliz yerel yönetim sisteminin bu karmaşık 

yapısına rağmen yürüttükleri hizmetler ve sahip oldukları özellikler 

açısından üniter devlet yapısına sahip olan ülkemiz, yerel yönetim sistemi 

açısından örnek alınacak bir yapıya sahiptir. Çünkü İngiltere’de yerel 

halkı ilgilendiren hizmetlerin hemen hemen tümü yerel yönetimler 

tarafından yerine getirilmekte, yerel kararların alınması uygulanması, 

personel istihdamı gibi konularda önemli yetkilere sahip 

bulunmaktadırlar (İnaç ve Ünal, 2006: 137). 

Türkiye’de büyükşehir yönetimleri için gerek 3030 sayılı yasa gerekse bu 

yasanın yerini alan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 

oluşturulan model, iki kademeli yerel yönetim modelini öngörmüştür. 

Türkiye’de ilk belediye örneği olan İstanbul Şehremaneti aynı zamanda iki 

kademeli bu modelin ilk örnekleri olarak gösterilmektedir. Türkiye’de 

belediye yerel yönetim sistemi oluşturulurken Fransa yerel yönetim 

sistemi model olarak alındığı kabul edilmekte ve büyükşehir belediye 

modelimiz Paris Büyükşehir Belediyesine benzetilmektedir. Ayrıca yerel 

yönetim geleneği tarihi birikimi açısında köklü geleneklere sahip olan 

İngiltere, Türk yerel yönetimlerinin, özelde ise büyükşehir belediyesinin 

değerlendirilmesi açısından özel bir öneme sahiptir. 

Paris Büyükşehir Yönetimi iki organdan oluşmuştur. Bunlar; Paris 

belediye başkanı ve Paris Meclisidir ve her iki organda hem belediye hem 

de il özel yönetimine ilişkin işlevleri yerine getirir. Paris’te 20 ilçe 

belediyesi ve merkezi yönetimin temsilcisi olarak kolluk valisi meclis 

toplantılarına katılabilmektedir. (Kayıkçı, 2003: 30) İngiltere’de de benzer 

bir uygulama Londra için söz konusudur. Londra Büyükşehir Belediyesi 

(Greater London Authority), Londra’nın metropoliten sınırlarını kapsayan 

kendine özgü bir yönetime sahip üst katman bir idari organdır. Doğrudan 

halkoyu ile seçilen bir belediye başkanı ve 25 üyeden oluşan Londra 

Meclisinden oluşur (GLA, 23.05. 2012). Türkiye’de yürürlükteki 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediye Kanununun öngördüğü model, belediye başkanı, 

belediye meclisi ve belediye encümeni olmak üzere üç organdan 
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oluşmaktadır ve yetki alanı olarak büyükşehir sınırları içindeki 

büyükşehir ilçe belediyelerini de kapsamaktadır.    

Fransa’da büyükşehir belediye başkanı denince Paris belediye başkanı, 

İngiltere’de ise Londra belediye başkanı akla gelmektedir. Ayrıca Paris ve 

Londra büyükşehir yönetim yapıları içinde güç belediye meclisi ve 

belediye başkanı arasında dağıtılmış, meclis başkan karşısında daha 

işlevsel hale getirilmiştir. Ancak Türkiye’de oluşturulan büyükşehir 

belediye modelinde kuvvetler ayrılığı dengesinde; belediye meclisi, 

belediye encümeni ve belediye başkanı arasında görev ve yetki dağılımına 

bakıldığında gücün belediye başkanında toplandığı görülmektedir. Zira 

belediye hizmetleri büyük ölçüde büyükşehir belediye başkanının 

koordinasyonunda ve denetiminde yerine getirilmektedir. Ayrıca 

belediye başkanına büyükşehir ilçe belediye meclisleri ve büyükşehir 

belediye meclisinin kararlar üzerinde önemli yetkiler verilmiştir. 

Biz bu çalışmamızda Türkiye’de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 

kapsamında büyükşehir belediye başkanının yetki ve görevlerini, 

Fransa’da Paris Büyükşehir Belediye Başkanın yetki ve görevlerini, 

İngiltere’de Londra Büyükşehir Belediye Başkanının yetki ve görevleri 

karşılaştırmalı olarak analiz etmeye çalışacağız. 

2. Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerinde Belediye Başkanının 

Konumu Yetki ve Görevleri 

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı, 

yürütme organı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir.  Büyükşehir 

belediye başkanı, tüzel kişiliğin temsilcisi olarak hukuki statüsü ve 

belediyeyi temsil yetkisi vurgulanmaktadır. 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediyesi Kanunu’nun 17. ve 18. maddelerinde düzenlenen büyükşehir 

belediye başkanı, aynı zamanda diğer belediye başkanlarına kanunen 

verilen görevlerle de yükümlü olup ilçe belediyeleri ve büyükşehir 

belediyesi arasında hizmetlerin yürütülmesinden ve koordinasyonun 

sağlanmasından sorumludur. Büyükşehir belediye başkanı, aynı zamanda 

büyükşehir belediyesi organlarının kararlarının uygulayıcısıdır. 

Büyükşehir belediye meclisince alınan tüm kararlar büyükşehir belediye 

başkanına gönderilir. Sadece onay mercii değildir. İsterse alınan kararların 

tekrar görüşülmesi için ilgili meclise geri gönderebilir. Ayrıca büyükşehir 

belediye başkanı gerektiğinde görev ve yetkilerinin bir veya birkaçını ilçe 

belediye başkanlarına geçici olarak devredebilir. 
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Gerek 3030 sayılı yasa gerekse 5216 sayılı yasa ile getirilen büyükşehir 

belediye modeliyle büyükşehir belediye başkanları yetkileri açısından 

tartışılmış, özellikle ilçe belediyeleri üzerindeki yetkileri yerel demokratik 

değerlerin gelişmesinin önündeki en temel engellerden biri olarak 

gösterilmiştir. Kanunla büyükşehir belediye başkanlarına tanınan bu 

yetkiler, zaman zaman farklı siyasi partilere mensup büyükşehir belediye 

başkanı ile ilçe belediye başkanı arasındaki ilişkilerin çıkmaza girmesine 

neden olmuştur. Bu durum belediyelerin hizmet sunumunu da olumsuz 

etkilemiştir (Öner, 2006:358). 

Belediye başkanları bulunduğu şehrin kentsel gelişmesiyle olduğu kadar, 

ülkenin ekonomik, sosyal, kültürel ve yönetsel açıdan geliştirilmesi ve 

kalkınmasıyla da yakından ilgili bulunmaktadır. Bu amaçların 

gerçekleşmesi için hem belde halkının hem de merkezi idarenin 

yararlandığı iki yönlü bir koordinasyonun sağlanması gerekir (Sönmez, 

2003: 98). 

Büyükşehir belediye başkanı, ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere 

göre büyükşehir sınırları içindeki seçmenler tarafından doğrudan seçilir. 

(5216/k.md.17). Büyükşehir belediye başkanının seçimi ile ilgili esas ve 

usuller 18.01.1984 tarih ve 2972 sayılı “Mahalli İdareler İle Mahalle 

Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. 

Kanunun 4. maddesine göre; belediye hudutları içinde birden fazla ilçe 

bulunan büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkanı seçimi için, o 

şehrin belediye hudutları içi seçim çevresidir. 

3030 sayılı eski yasanın 14. maddesi büyükşehir belediye başkanı 

seçimlerinin beş yılda bir yapılacağını belirtmiştir. 5216 sayılı yasada ise 

seçim zamanına ilişkin bir hüküm belirtmemiş, 2972 sayılı yasaya atıfta 

bulunmuştur. 2972 sayılı yasanın 8. maddesine göre,  mahalli idarelerin 

seçimleri beş yılda bir yapılır. Bu çerçevede belediye başkanı da beş yıllık 

süre için belediye hudutları içindeki seçmenler tarafından işbaşına 

getirilir. 

Büyükşehir belediye başkanı, seçilmesi ile birlikte belediye tüzel 

kişiliğinin temsilcisi ve yürütme organı olurken aynı anda ilgili kanunların 

kendisine verdiği yetkiyle birçok kurumun da başkan ve üyesi olarak 

göreve getirilmiş olmaktadır. Bu çerçevede büyükşehir belediye başkanı, 

eşzamanlı olarak 5216 sayılı yasanın 12. maddesine göre; büyükşehir 

belediye meclisine; aynı yasanın 16. maddesine göre büyükşehir belediye 
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encümenine; 8. maddesine göre altyapı koordinasyon merkezi ve 9. 

maddesine göre ulaşım koordinasyon merkezinin başkanı olarak seçilmiş 

olacaktır. Yine büyükşehir kapsamında ilgili kanunların kendisine verdiği 

görev ve yetki çerçevesinde birçok kurumun doğal başkan ve üyesi sıfatı 

ile görevlendirilmektedir. 

Büyükşehir belediye başkanının görev ve sorumlulukları, genel olarak 

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 

3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve 5018 sayılı 

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere ilgili diğer 

kanunlarda yer almaktadır. Büyükşehir belediye başkanının 5216 sayılı 

Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yer alan görev ve yetkilerinde bazıları 

şunlardır: 

Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarından ilçe belediyeleri hesabına 

yapılacak her türlü aktarmaların zamanında aktarılmasını sağlamak da 

başkanın görevidir. Bu aktarmalardan meydana gelecek gecikmelerden 

kaynaklanan faiz ve benzeri zamlardan büyükşehir belediye başkanı 

sorumludur (md.23). 

Öte yandan büyükşehir belediye başkanının, büyükşehir yetkili 

organlarının işletilmesine yönelik çeşitli görevleri vardır (Öner, 2006:360). 

Aynı maddeye göre büyükşehir belediyesinin bazı görevlerinin ilçe 

belediyelerine devretmesi büyükşehir belediye başkanın uygun görüşü 

üzerine belediye meclisi karar verir 

Büyükşehir belediyesinin mutat toplantı yeri dışında toplanmasının 

zorunlu olduğu durumlarda belediye meclis üyelerine önceden bilgi 

vermek kaydı ile belediye hudutları içinde yeni bir toplantı yeri 

belirlemeye yetkisine sahiptir. Ayrıca acil durumlarda lüzum görmesi 

halinde büyükşehir belediye meclisini yılda üç defadan fazla olmamak 

kaydıyla meclis üyelerine üç gün önceden yazılı olarak bilgi verilerek 

olağanüstü toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Toplantı yeri ve zamanı 

mutat usullerle belde halkına duyurulur (md.13 ve 5675/1.md). 

Hukuka aykırı gördüğü büyükşehir belediye meclis kararlarını ve imar ve 

bütçeyle ilgili olanlar hariç ilçe belediye meclis kararlarını gerekçesini de 

belirterek yedi gün içerisinde yeniden görüşülmek üzere ilgili meclise iade 

edebilir. Büyükşehir belediye meclisi ve ilçe belediye meclisi ısrarı ile 

kesinleşen kararların iptali amacıyla yönetsel yargıya başvurma yetkisine 

sahiptir (md.14). 
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Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediyesi ile bağlı kuruluşların 

birbirlerinin nakit ihtiyacını karşılamasına onay verebilir. Büyükşehir 

belediyesi kesinleşmiş bütçe gelirinin %10’unu geçmemek üzere ilçe 

belediyesine borç verilmesini büyükşehir belediye meclisine teklif etme 

yetkisine sahiptir (md.27). 

Büyükşehir belediye personeli, büyükşehir belediye başkanı tarafından 

atanır. Personelden müdür ve üstü unvanlı olanları ilk toplantıda 

büyükşehir belediye meclisine sunmakla görevlidir. Genel sekreter 

belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından atanır. 

Büyükşehir belediye sistemine başkan yardımcısı yoktur. Hizmetlerin 

etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için, büyükşehir başkanı adına 

onun direktifi ve sorumluluğu altında genel sekreter yardımcıları 

görevlendirilmektedir. Bu çerçevede nüfusu üç milyonun üzerindeki 

büyükşehir belediyelerinde en fazla beş, diğerlerinde en fazla üç genel 

sekreter yardımcıları atanabilir (md.21-22). 

Nüfusu iki milyonu aşan büyükşehir belediyelerinde 10, diğer büyükşehir 

belediyelerinde 5’i geçmemek üzere danışman görevlendirmek belediye 

başkanının yetki ve görevidir (md.20). Büyükşehir belediye sisteminde 

büyükşehir belediye başkanının etkinliğini ve gücünü pekiştiren önemli 

bir mekanizma danışmanlık kadrosudur. Büyükşehir belediye başkan 

danışmanlarının belirlenmesi ve atanmasında belediye başkanına geniş 

yetkiler verilmiştir. Ayrıca belediye başkan danışmanı olarak atanacaklar 

için en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarında mezun olma şartı 

aranmaktadır.  

Büyükşehir belediye başkanı konusunda önemli düzenlemelerden biri de 

belediye başkan vekili belirlenmesine ilişkin düzenlemedir. Büyükşehir 

başkan vekili, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir. Ancak 

büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir başkan 

vekili olamaz. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 40. maddesine göre, 

belediye başkanının hastalık, izin ve başka bir sebeple görev başında 

bulunmadığı durumlarda, bu süre için kendisine vekâlet edecek birini 

belediye meclisi üyeleri arasından görevlendirebilir. Böylece belediye 

başkanları başkan vekilinin belirlenmesinde yetkili kılınmışlardır. Başkan 

vekili, belediye başkanının yetkilerine sahiptir. Bu düzenleme ile 

büyükşehir belediye başkanı ile ilçe belediye başkanının aynı kişide 

toplanması engellenmiştir. 
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Büyükşehir belediye başkanlarına belediyeyi sevk ve idarede aktif rol alan 

üst birim amirlerinin atanması ve belirlenmesi ve gerekse alt birim 

elemanları üzerinde geniş yetkilerle donatılmıştır.  Bu yetkiler belediye 

başkanına belediyeyi sevk ve idare etmede etkinliğini ve gücünü 

artırmıştır. 

Büyükşehir belediye başkanına getirilen kısıtlamalar ise, 5393 sayılı 

Belediye Kanunu’nun 37. maddesinde düzenlenmiştir. Bu sınırlanmalar 

ilçe belediye başkanlarını da kapsamaktadır. Bu düzenlemeye göre 

büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları, görevleri 

süresince siyasi partilerin denetim ve yönetim organlarında görev alamaz, 

profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde 

bulunamazlar. Bu düzenleme ile belediye kaynaklarının amaç dışında 

kullanılması engellenmek istenmiştir. Ancak belediyeler yerel siyasetin 

birincil basamağı ve hemşerilerin yönetime katılma ve denetlemesinin 

sağlanacağı en alt yönetim birimleridir. Ayrıca demokrasi kültürünün 

gelişmesinde önemli işlevlere sahiptir. Belediye başkanlarının siyasi 

partilerden geldiği ve bu siyasi partilerden kopmadıkları bir gerçektir. 

Dolayısı ile bu düzenlemenin gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmadığı 

söylenebilir. 

3. Paris Büyükşehir Belediye Başkanının Konumu Yetki ve Görevleri   

Paris büyükşehir belediyesi yönetsel yapısı, iki organdan oluşmaktadır. 

Paris Belediye Meclisi ve yürütme organı olarak da Paris belediye 

başkanıdır. Her iki organda hem belediye hem de il’e ilişkin işlevleri 

yerine getirir. Paris büyükşehir belediyesindeki en yetkili idari organ 

belediye başkanlık makamıdır. Belediye meclisinin çoğunluk oyu ile 

seçilerek gelmesi nedeniyle de politik olarak önemli bir güce sahiptir. Aynı 

zamanda belediyenin siyasi başkanı olan belediye başkanı, belediye 

başkan yardımcıları ile birlikte belediyenin yönetimini üstlenmişlerdir. 

İlçe belediye başkanları, aynı zamanda Paris belediye başkan yardımcıları 

olarak görev yaparlar (www.paris.fr/politiques/paris-politiques-et-

instutions-de-paris/p48824 10.14.2012). 

Başkanın belediyenin siyasal yönden en üst amiri olması sebebiyle 

yüklendiği görevler ise; meclisin kararlarını hazırlanması ve alınan 

kararların uygulanması, belediye mal varlığının yönetimi, belediye adına 

sözleşmelerin yapılması ve imzalanmasından sorumludur. Bunun yanı 

sıra başkan, belediye bütçesini hazırlar ve meclisin onayına sunar. Kamu 
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ortak mallarını korumak, yönetmek ve belediyeye ait kuruluşların ve 

hesaplarının kontrol edilmesi de başkanın görevleri arasındadır. Ayrıca 

belediye meclisinden alacağı yetkiyle resmi işlerde belediyeyi temsi eder 

ve satış, kazanç, değişim, paylaşım, hediye ve bağış kabulü gibi belediye 

meclisi tarafından onaylanmış anlaşmaları uygulamakla görevlidir 

(Toksöz ve diğ, 2009: 67).  Belediye başkanı bu icraatları konusunda 

meclise hesap verir. Kamu düzeninin sağlanması amacıyla da kolluk 

yetkilerine sahiptir. Bu yetkiler, trafik düzeni, genel düzenin sağlanması, 

kamu esenliği,  cenazelerin taşınması, pazarın düzenlenmesi, ilkyardım 

faaliyetleri ve felaketle mücadele konularında ortaya çıkmaktadır (Şinik, 

2012:144). Ancak kolluk valisinin varlığı nedeniyle belediye başkanının bu 

konudaki yetkileri sınırlıdır ve güvenlikle ilgili asıl yetkiler kolluk valisine 

aittir. 

1975 yılına kadar Paris büyükşehir belediyesinin seçilmiş bir belediye 

başkanı yoktu. 30 Aralık 1975 tarihli yasa Paris meclisinin kendi içinden 

bir belediye başkanı seçmesi öngörülmüştür. Böylece 1975 yılında Paris 

belediye sistemi açısından yapılan en önemli yeniliklerden biri, belediye 

başkanının seçimle gelmesinin öngörülmesidir. Paris belediye başkanı, 

hem İl Genel Meclisinin hem de,  belediyenin başıdır. Paris belediye 

başkanının 48 belediye başkan yardımcısı vardır ve her birinin sorumlu 

olduğu birim farklıdır (Tortop, 1993: 83). 

Paris Büyükşehir Belediye Başkanı, Paris Belediye Meclisince 6 yıllığına 

meclis tarafından gizli oyla ve mutlak çoğunlukla seçilir. Paris ilçe 

belediye başkanlarını seçimi ise, Paris Büyükşehir Belediye Başkanının 

seçiminden sekiz gün sonra ilçe belediye meclislerince seçilir 

(www.paris.fr/politiques/paris-politiques-et-instutions-de-paris/p48824 

10.14.2012). Belediye başkanı seçiminde ilk iki turda mutlak çoğunluk 

aranır. İlk iki turda mutlak çoğunluk sağlanamaz ise, üçüncü tura en fazla 

oyu alan iki aday katılır ve en çok oyu alan meclis üyesi belediye başkanı 

seçilir. Üçüncü turda oyların eşit çıkması durumunda adaylardan en yaşlı 

üye belediye başkanı seçilir. Belediye başkanının meclis tarafından 

seçilmesi, onu meclise karşı sorumlu tutmaktadır. Ayrıca başkana verilen 

siyasi yetkilerin meclis tarafından tanınması genel bir esastır ve bu 

bağlamda, her meclis toplantısında yetkilerin devamı ya da geri alınması 

olağan bir uygulamadır (Ökmen ve Parlak, 2010: 96). 



SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2013-II)                                                                E.TARHAN 

111 

 

Belediye başkanı hem belediyeyi hem de merkezi idarenin bir ajanı olarak 

devleti temsil ettiğinden dolayı iki rolü vardır. Merkezi idarenin bir 

görevlisi olarak; nüfus işlemlerinin yapılması, istatistiklerin toplanması,  

yasa, tüzük ve yönetmeliklerin halka duyurulması, seçim listelerinin 

hazırlanması, pasaport, inşaat izinleri, askerlik yoklamalarının yapılması 

ve bazı soruşturmaların yapılması gibi merkezi idareyi ilgilendiren daha 

çok yerel olmayan yönetsel hizmetlerdir ve aynı zamanda devletin adli 

kolluk gücünün de temsilcisidir (Kayıkçı, 2003: 29). 

İlçe belediye başkanları veya belediye meclisleri Paris belediye başkanına 

veya meclisine yazılı ve sözlü soru sorarak ilçe ile ilgili bilgi edinme 

hakkına sahiptirler. Bu sorular ulaşım, park yerleri, kamu düzeni, altyapı 

gibi konularda olabilir (Tortop, 1993: 85).  

4. Londra Büyükşehir Belediye Başkanının Konumu Yetki ve Görevleri   

İngiltere’de belediye başkanları, belediyenin genel karara organı olan 

meclis (council) için aday olup meclise seçilen meclis üyeleri arasından 

seçilmektedir.  Belediye başkanı genel olarak “Mayor” adını alır. Belediye 

başkanı, meclis çalışmalarını ve oturumlarını düzenlemekte, bir 

Parlamento başkanına benzer biçimde meclisi temsil etmektedir. Siyasi 

anlamda mecliste gücü elinde tutan ve Fransız sistemindeki gibi belediye 

başkanı görevini yapan, meclisteki çoğunluk partisinin üyeleri arasından 

seçilen dolayısı ile çoğunluk partisi grubunun lideri olan ve aynı zamanda 

meclisinde lideri (theleader of thecouncil) olarak adlandırılan kişidir 

(Kösecik, 2000: 69). 

İngiliz yerel yönetim sistemine doğrudan halkoyu ile seçilen bir belediye 

başkanın girmesi 11 Kasım 1999 tarihli Londra Büyükşehir Belediyesinin 

yeniden kurulmasını öngören Yerel Yönetim Yasası ile olmuştur. Ancak 

bu sadece Londra’ya özel bir durumdur ve diğer belediyeler için söz 

konusu değildir. Londra Büyükşehir yönetsel yapısı, Paris’te olduğu gibi 

Londra Belediye Meclisi ve Londra Belediye Başkanı olmak üzere iki 

organdan oluşmuştur. Belediye Başkanı, Londralılar tarafından her dört 

yılda bir seçilen başkentin sözcüsü ve belediye tüzel kişiliğinin 

temsilcisidir. Büyükşehir belediyesi örgüt yapısı içerisinde en üstte yer 

alan kişidir. Belediye başkanı, Londra’nın sosyo-ekonomik ve çevresel 

gelişmesinin sağlayacak politikalar belirlemektedir. Ayrıca Londra 

Büyükşehir Belediyesinin görev alanına giren hizmetleri sunmada temel 

kurumlar, Londra Taşıma Kurumu, Londra Kalkınma Teşkilatı, 
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Metropoliten Polis Otoritesi ve Londra İtfaiye ve Acil Durum Otoritesi 

daha öncede ifade edildiği gibi belediye başkanın icracı organları olarak 

çalışır. Bu belediye başkanın belediye içerisindeki konumu ve 

fonksiyonlarının önemi göstermesi açısından önemlidir. 

Londra belediye başkanı dört yıllık bir süre için seçilir ve bir sonraki 

seçimde tekrar aday olabilir. Belediye başkanın seçiminde seçmenler 

birinci ve ikinci tercih olarak iki kullanma hakları vardır ( 

supplementaryvote system).  Bu sisteme göre seçmenler birinci tercih 

olarak oy vermek istedikleri başkan adayına oy verirler, eğer ikinci tercih 

olarak oy vermek istedikleri başkan adayı varsa ona da ikinci tercih olarak 

oy verebilirler. Seçmenler ikinci tercih oyu kullanmak zorunda değildir. 

Seçim sonunda birinci tercih oylarının %50’sini alan aday seçimi kazanır. 

Adaylardan hiçbiri bu orana ulaşamaz ise, birinci tercih oylarında en fazla 

oyu alan iki aday için kullanılan ikinci tercih oyları da sayılır ve kullanılan 

birinci ve ikinci tercih oyların toplam olarak en fazlasını alan aday belediye 

başkanı seçilmiş olur (Kösecik, 2000: 78). 

Genel olarak belediye başkanın görev ve yetkileri şunlardır: 

(www.scribd.com/doc/72467849/YASA  26.05.2012). 

 Kapsamlı Londra stratejileri belirlemek ve faaliyet planları 

hazırlamak 

 Bütçe önerilerinde bulunmak: Belediye başkanı bütçe tasarılarını 

hazırlar ve görüşülmek ve onaylanmak üzere meclise sunar. 

 Londra Büyükşehir Belediyesine bağlı tüm ortakların 

koordinasyonunu sağlamakla görevlidir. 

 Fonksiyonel kurumlar için atama yapmak 

 Stateof  London tartışması ve yılda iki kez düzenlenen People 

Question Time tarafından takip edilen gelişme raporunu 

hazırlamak 

 Her ay meclise rapor vermek ve üyelerin sorularını 

cevaplandırmak 

Londra Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin sorumluluğundaki en 

önemli görevleri yerine getiren hizmet organlarına atamalar yapmaktadır. 

Londra Ulaşım İdaresi yönetim kurulundaki 17 üyenin tamamını, Londra 

Kalkınma Teşkilatı’nın yönetim kurulundaki 12 üyenin tamamını, İtfaiye 

ve Acil Durum Otoritesi yönetim kurulundaki 17 üyesinin tamamı ve Polis 

Otoritesinin 23 üyesinden 12’si başkan tarafından atanmaktadır.  Polis 
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teşkilatındaki 11 üye ise oldukça karmaşık bir süreç sonunda 

belirlenmektedir. Belediye başkanı tarafından Kalkınma Teşkilatı yönetim 

kurulu için atanan üyelerin 4’ü büyükşehir yönetimi veya alt kademe 

belediye meclisi üyesi olması, İtfaiye ve Acil Durum Otoritesi yönetim 

kurulu üyesi için atanan üyelerin 9’u büyükşehir belediye meclisi üyesi, 

8’inin ise alt kademe belediye meclis üyesi olması gerekir. Ayrıca belediye 

başkanı Ulaşım İdaresi ve Kalkınma İdaresi’nin üst yöneticilerini de 

atamaktadır. Polis Otoritesi’nin üst yöneticisi ise, İçişleri Bakanlığı 

tarafından belirlenen kişi kraliyet tarafından atanmaktadır. İtfaiye ve Acil 

Durum Otoritesi üst yöneticisini kendi yönetim kurulunca 

belirlenmektedir. Ancak belediye başkanı tarafından atanan üyelerin 

atandıktan sonra görevden alınması ya da görevi sırasındaki faaliyetlerde 

başkanla istişare içinde olması gibi uygulamaların olmaması başkanın bu 

idareleri etkileme gücünü azaltmıştır. Buradan çıkan sonuç, Londra 

halkının doğrudan oyları ile seçilen ve bu nedenle halka karşı sorumlu 

olan belediye başkanının yerel kamu hizmetleri sunumu konusunda 

yeterince etkili olamamasıdır.  Ayrıca belediye başkanı, 25 kişilik meclis 

üyeleri arasından bir başkan yardımcısı seçebilmekte ve kendisi için iki 

siyasi danışman, 10 kadar da personel atayabilmektedir (Canpolat ve 

Haktankaçmaz, 2010: 95-96). 

Belediye başkanının görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olan 

Belediye Başkanı Ofisi (The Mayor’s Office)  vardır. Ofis, kalkınma, 

planlama, toplu taşımacılık, ekonomik planlama, çevre, kamu sağlığı, 

suçlularla mücadele ve sanat dallarında uzman kişilerden seçilmek üzere 

belediye başkanı tarafından atanan kişilerden oluşur. Belediye başkanı, 

istediği takdirde çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere bir de 

belediye başkanı kabinesi (The Mayor’s Cabinet) tayin edilebilir. 

Kabinenin,  belediye yardımcısını, kurulan hizmet organlarının 

başkanlarını kapsaması gerekmektedir. Belediye başkanı isterse kabineye 

iki siyasi danışman atayabilir (Kösecik, 2000: 77). Belediye başkanın 

politika geliştirmesi gereken temel alanlar olan sağlık, eşitlik ve 

sürdürülebilir kalkınma ve diğer görev ve yetki alanıyla ilgili konularda 

katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş politik komisyonları da vardır. Bu 

komisyonlar konunun uzmanlarından oluşmakta ve ilgili tüm taraflarla 

görüştükten sonra başkana öneri sunmaktadırlar (Canpolat ve 

Haktankaçmaz, 2010:102). 
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Londra Büyükşehir Belediye sistemine getirilen eleştirilerin temelinde 

etkisiz bir başkan ve meclisinin olduğu yönündedir. Belediye başkanı ve 

meclisi icracı bir yapı ve konumda olmadıklarından hizmet sunumunda 

etkili olabilmesi için yetkili olan birimlerle işbirliği yapmak ve bu 

birimlerin kendi arasında işbirliğini kolaylaştırmaktan başka çarelerinin 

olmadığı yönündedir. Bunun yanı sıra hizmet sunumundaki karmaşık 

yapı, hizmetin kim tarafından sunulduğu ya da kimin yetkili olduğu 

konularının net olmadığı yönünde eleştiriler yönetilmiştir. 

5. Türkiye, Fransa ve İngiltere Büyükşehir Belediye Başkanlarının Yetki 

ve Görevleri Arasındaki Farklar 

Genel olarak incelemeye çalıştığımız Türkiye, Fransa adına özelde Paris ve 

İngiltere adına özelde Londra Büyükşehir Belediye Başkanlarının yetki ve 

görevleri arasındaki temel farkları ve benzerlikleri şöyle özetleyebiliriz: 

Türkiye’de yerel yönetim sisteminde büyükşehir belediye başkanları ve 

ilçe belediye başkanları doğrudan halk tarafından seçilirken Fransa’da 

Paris belediye başkanı belediye meclisleri tarafından kendi üyeleri 

arasından seçilmektedir. Fransa’da yerel yönetime seçilen belediye 

başkanları ve meclis üyeleri iki pozisyonda görev alabilmektedir. Daha 

önce birçok pozisyonda görev alabilmekteydiler. Örneğin; hem belediye 

başkanı hem milletvekili hem de senatör olabilmekteydiler. Ancak birçok 

pozisyonun aynı kişide toplanması sakıncalı görülüp 1985 yılında 

çıkarılan bir yasa ile bir kişi en fazla iki pozisyon ile sınırlandırılmıştır 

(Özkan, 2009:38;Iula, 1994, 48). Türkiye’de bir kişi hem milletvekili hem 

belediye başkanı olamamaktadır. İngiltere yerel yönetim sisteminde de 

Fransa yerel yönetim sisteminde olduğu gibi doğrudan halkoyu ile seçilen 

belediye başkanı yoktur. Belediye başkanları belediye meclisine seçilen 

üyeler arasından belediye meclisince seçilir. Bunun tek istinası Londra 

büyükşehir belediye başkanıdır. Londra belediye başkanı doğrudan 

halkoyu ile dört yıllığına seçilir. Londra Büyükşehir Belediye Başkanı 

Türkiye’deki büyükşehir belediye başkanlarına göre personel 

atamalarında daha kısıtlı yetkilere sahiptir.   Öte yandan Fransa, İngiltere 

ve Türkiye’de belediye başkanları hem merkez idarenin hem de yerel 

yönetimlerin bir ajanıdırlar. 

Türkiye’de büyükşehir belediye sisteminde, belediye başkan yardımcısı 

bulunmamaktadır. Başkan danışmanları, genel sekreter ve genel sekreter 

yardımcıları vardır (5216 m. 20-21). Türkiye’deki büyükşehir belediye 
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sistemine benzetilen Paris belediye sisteminde, belediye başkanı aynı 

zamanda İl Genel Meclisinin de başıdır ve başkan yardımcıları vardır. İlçe 

belediye başkanları aynı zamanda Paris belediye başkan yardımcılarıdır. 

Ayrıca Paris belediye sisteminde kolluk valisi vardır. Londra Büyükşehir 

Belediyesinde de belediye başkan yardımcılığı sistemi vardır ve birçok 

kurum kendisine bağlıdır. 

Türkiye’de belediye seçimleri 5 yılda bir, Fransa’da 6 yılda bir yapılır. 

Türkiye’de belediye meclis üyeleri ve belediye başkanları nispi temsil 

sistemine göre yapılır. Tek dereceli seçim sistemi uygulanır. Fransa’da 

belediye meclis üyeliği çoğunluk sistemiyle genel oyla seçilir ve seçimler 

iki turludur. İngiltere’de ise yerel yönetim seçimle dört yılda bir yapılır. 

İngiltere’de belediye meclis üyeleri tek dereceli seçimle dört yıllığına 

seçilir. Londra Büyükşehir Belediye meclis üyeleri ise, iki tür üyeliğin söz 

konusu olduğu bir sisteme göre (additionalmembersystem) seçilir. Londra 

Büyükşehir Belediye Başkanı seçiminde seçmenlerin birinci ve ikinci tercih 

olmak üzere iki oy kullanma hakları vardır (Kösecik, 2000: 78).  Ayrıca 

Fransa’da köy yerleşim birimi olmadığından dolayı en küçük 

yerleşimlerde de belediye teşkilatı kurulmuştur. Bu nedenle belediye 

sayısı İngiltere ve Türkiye’ye göre fazladır.  

Türkiye’de belediyelerin görevleri açısından da Fransa’ya göre ve hizmet 

alanı daha dardır. Fransa yerel yönetimlerinin yerine getirdiği birçok 

görev, ülkemizde merkezi idarelerin ajanları veya merkezi idareye bağlı 

çalışan kurumlar tarafından yerine getirilmektedir. Örneğin; askerlik 

işleri, seçim işleri istatistikleri hazırlamak ülkemizde belediyenin hizmet 

alanının dışındadır.  Ayrıca Fransa’da yerel yönetimlere 2003 yılında 

Anayasada yapılan değişiklik ve bu kapsamda çıkarılan birçok yasa ile 

yerel yönetimlerin özerkleşmesi doğrultusunda,  deneme yetkisi, katılımcı 

demokrasi açısından yerel referandum yetkisi, mali özerklik ve yerel 

yönetimlerin özgürlüklerin ve sorumluluklarına ilişkin yasal 

düzenlemeler ile yerel yönetimler güçlendirilmiştir. Türkiye’de 

belediyeler bu yetkilere sahip değildir. 

İngiltere’de Fransa ve Türkiye’de olduğu gibi merkezi yönetimin il ve 

ilçelerden oluşan bir taşra örgütlenmesi yoktur. Her bakanlığın kendi 

hizmet alanıyla ilgili bölge ya da daha alt düzeyde bir örgütü vardır. 

Ayrıca yerel yönetimlerin iç örgütlenmesi türdeş bir yapıya sahiptir. Yerel 

yönetimler açısından güçler ayrılığı söz konusu değildir. Meclis yürütme 
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ve yasama işlevini birlikte yerine getirmektedir  (Güler ve diğ, 2004:104). 

Merkezi yönetimin taşra örgütünün olmaması, merkezi yönetime bağlı bu 

örgütler tarafından sunulan hizmetlerin İngiltere’de yerel yönetimlerince 

sunulmasına neden olmuş, yerel yönetimleri daha işlevsel hale getirmiştir. 

Türkiye’de belediyelerde yasama işlevini, belediye meclisleri yürütme 

işlevini ise belediye başkanı yerine getirmektedir. 

6. Sonuç 

Türkiye’de oluşturulan büyükşehir belediye modeli metropoliten 

alanlarda yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulmuştur. 

Ancak oluşturulan bu modelle metropoliten alanlarda yaşanan yönetsel 

sorunları tümüyle çözdüğü söylenemez.  

Türkiye’de gerek ilk büyükşehir belediye kanunumuz olan 3030 sayılı 

yasa, gerekse yürürlükte bulunan 5216 sayılı yasanın öngördüğü 

büyükşehir belediye modelinde, büyükşehir belediyesinin organları 

arasındaki ilişkilerde güç, belediye başkanında toplanmıştır. Zira belediye 

hizmetleri büyük ölçüde belediye başkanının koordinasyonunda ve 

denetiminde yerine getirilmektedir. Bu modelin benimsenmesindeki 

nedeni iç göç, hızlı nüfus artışı gibi nedenlerle küreselleşme-yerelleşme 

perspektifi altında hızla büyüyen kentleri çekip çevirecek,  süratli bir 

şekilde karar alabilecek bir kent yönetimin ancak çoğunluğun desteğini 

arkasına alan güçlü bir başkanla sağlanabileceği anlayışıdır. Ancak tüm 

beklentilerin tek kişide toplanması ve bu kişinin beklenen vasıflardan 

uzak olması durumunda metropoliten yönetim sorunların daha da ağır 

olacak ve kentin geleceğe yönelik iyi idare edilmesi için bir sonraki 

başkanın seçilmesi beklenecektir. Öte yandan Paris ve Londra Büyükşehir 

Yönetim yapılanmalarında, belediyenin organları arasındaki ilişkide güç 

belediye meclisiyle belediye başkanı arasında dağıtılmış, meclis daha 

işlevsel hale getirilmiştir. 

Fransa’da mülki idare amirlerinin yerel yönetim birimlerinin kararları 

üzerindeki denetim yetkisi, 1982 yılında yapılan yerel yönetim reformu ve 

2003 yapılan Anayasa değişikliği ile sadece belli konularda idari yargıyı 

harekete geçirme yetkisine indirgemiştir. İngiltere’de yerel yönetimler 

üzerindeki denetim yargısal denetim, yönetsel denetim ve ombudsman 

denetimi kullanılmaktadır ve merkezi hükümetin yerel yönetimler 

üzerinde önemli yetkilere sahiptir. Merkezi hükümet yerel yönetimlerin 
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işlevlerinde başarısız olduğu durumda bu işlevi başka bir kuruma vere 

bilir. 

Ülkemizde 2004 yılında çıkarılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu ve 2005 yılında çıkarılan Belediye Kanunu ve bunların 

uygulamasına yönelik ikincil düzenlemelerle birlikte yerel yönetim 

sistemimizde reform sayılan önemli gelişmeler olmuştur. Söz konusu 

düzenlemelerde büyükşehir belediyeleri üzerindeki idari vesayet 

uygulaması azaltılırken buna karşın, büyükşehir belediye başkanına 

tanınan yetkiler artırılmıştır. Yeni düzenlemelerle merkezi yönetimin 

vazgeçtiği yetkiler, büyükşehir belediye başkanına aktarılmış olmaktadır.   

Bu üçlü analizde genel olarak yerel yönetim sistemin yürüttükleri 

hizmetler ve sahip oldukları özellikler açısından, Fransa yerel yönetimleri 

ve İngiltere yerel yönetimlerinin Türkiye’ye göre ileri bir seviyede olduğu 

söylenebilir. Yerel halkı ilgilendiren hizmetlerin hemen hemen tümü yerel 

yönetimler tarafından yerine getirilmekte, yerel kararların alınması ve 

uygulanması gibi konularda önemli yetkilere sahip bulunmaktadırlar. 

Ancak Fransa’da yerel yönetimlerin sahip olduğu yetkiler Anayasal 

güvence altındadır ve bu konuda İngiltere’ye göre daha ileri bir 

düzeydedir. İngiltere’de parlamento yerel yönetimler üzerinde önemli 

yetkilere sahiptir. Ayrıca İngiltere yerel yönetimlerine yönetilen bir başka 

eleştiri konusu ise karmaşık bir yapıda olduğu yönündedir. Büyükşehir 

ilçe belediyeleri ile büyükşehir belediyeleri ilişkisi açısından bu üçlü 

analizde ise, Londra Büyükşehir İlçe Belediyeleri, Paris İlçe Belediyeleri ve 

Türkiye’deki büyükşehir kapsamındaki ilçe belediyelerine göre daha fazla 

yetkilere sahip olduğu ve daha fonksiyonel bir yapıda oldukları söylene 

bilir.  

Kanaatimizce 5216 sayılı yasanın öngördüğü büyükşehir belediye 

modelinin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesinde; 

belediye örgütlenmesinde meclisin yetkileri başkan karşısında artırılmalı, 

meclis daha işlevsel hâle getirilmelidir. Büyükşehir belediye başkanının 

ilçe belediye ve büyükşehir belediye meclisleri üzerindeki yetkileri 

yeniden gözden geçirilmelidir. İlçe belediyeleri hizmet sunmada İngiltere 

ve Fransa örneğinde olduğu gibi daha işlevsel hâle getirilmeli, yerel 

yönetimlerin hizmet alanları ve yetkileri artırılarak daha özerk bir yapıya 

kavuşturulmalıdır. 
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