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Türkiye Belediyeler Birliği

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188
sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Önceki Değişiklikten Sonra

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393
sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
 

Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216
sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 12, 13, 14 ve
15 inci maddeleri ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı
Belediye Kanununun 19 uncu maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
 

Meclisin ilk toplantısı
Madde 5- (1) …
(2) Ayrıca, bu toplantıda encümene üye seçimi, il ve
ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in üzerindeki
belediyelerde plan ve bütçe komisyonuna, imar ve
bayındırlık komisyonuna ve diğer komisyonlara
gerekirse üye seçimi yapılır.
 

Meclisin ilk toplantısı
Madde 5- (1) …
(2) Ayrıca, bu toplantıda encümene üye seçimi, il ve
ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki
belediyelerde plan ve bütçe komisyonuyla imar ve
bayındırlık komisyonu, büyükşehir belediyelerinde ise
plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık,
eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım
komisyonlarına ve gerekli görülmesi halinde diğer
komisyonlara üye seçimi yapılır.

Meclis toplantıları
Madde 6- (1) …
…
(5) Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü
toplantılarda yirmi, diğer toplantılarda beş günü
aşamaz. Bu süreler uzatılamayacağı gibi olağanüstü
toplantı da yapılamaz.

Meclis toplantıları
Madde 6- (1) …
…
(5) Toplantı süresi bütçenin görüşüldüğü toplantılarda
yirmi, diğer toplantılarda beş günü aşamaz. Bu süreler
uzatılamayacağı gibi bu maddenin son fıkrasında
belirtilen usul dışında olağanüstü toplantı da
yapılamaz.

Toplantı yeri
Madde 7- (1)Meclis toplantıları meclis toplantı salonu
olarak belirlenen yerde yapılır. Toplantının bu yer
dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda,
toplantı gününden en az üç gün önceden üyelere
bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak
kaydıyla başkanın belirlediği yerde toplantı yapılabilir.
Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin
duyurulmasındaki usullerle belde halkına duyurulur.
 

Toplantı yeri
Madde 7- (1)Meclis toplantıları meclis toplantı salonu
olarak belirlenen yerde yapılır. Toplantının bu yer
dışında yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda,
toplantı gününden en az üç gün önceden üyelere
bildirilmek ve belediye sınırları içerisinde olmak
kaydıyla başkanın belirlediği yerde toplantı yapılabilir.
Bu şekildeki toplantının yeri ve zamanı gündemin
duyurulmasındaki usullerle belde halkına duyurulur.
Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere
katılamayacağı durumlar
Madde 7/A – Belediye başkanı ve meclis üyeleri,
münhasıran kendileri, ikinci derece kan ve kayın
hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü
meclis toplantılarına katılamazlar.
 

Toplantı gündemi ve duyurulması
Madde 8- (1) ….

Toplantı gündemi ve duyurulması
Madde 8- (1) ….
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…
(3) Meclis toplantılarının ilk gününde belediye
başkanı ve üyeler de belediye ait işlerle ilgili konuların
gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya
katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme
alınır.
 

…
(3) Meclis toplantılarının ilk gününde belediye başkanı
ve üyeler de belediyeye ait işlerle ilgili konuların
gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya
katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme
alınır.

Başkanlık divanı
Madde 9- (1)Meclise, belediye başkanı başkanlık eder.
Belediye başkanının bulunmadığı durumlarda  meclis
birinci başkan vekili, onun da olmadığı durumda
ikinci başkan vekili meclise başkanlık eder. Belediye
başkanı toplantının herhangi bir safhasında da yerini
meclis başkan vekiline bırakarak toplantıdan
ayrılabilir. Ancak, yıllık faaliyet raporunun
görüşüldüğü oturuma, meclis başkan vekili başkanlık
yapar.
(2) Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin de
bulunmaması durumunda, varsa katip üyeler, yoksa
en genç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış
tutanakla durum tespit edilerek toplantı
yapılmaksızın meclis kapatılır.
(3) Başkanlık divanında boşalma olması durumunda
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.

Başkanlık divanı
Madde 9- (1)Meclise, belediye başkanı başkanlık eder.
Belediye başkanının bulunmadığı durumlarda  meclis
birinci başkan vekili, onun da olmadığı durumda ikinci
başkan vekili meclise başkanlık eder. Belediye başkanı
toplantının herhangi bir safhasında da yerini meclis
başkan vekiline bırakarak toplantıdan ayrılabilir.
Ancak, yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma,
meclis başkan vekili başkanlık yapar.
(2) Meclis birinci ve ikinci başkan vekilinin de
bulunmaması durumunda, varsa katip üyeler, yoksa
en genç iki meclis üyesi tarafından imzalanmış
tutanakla durum tespit edilerek toplantı yapılmaksızın
meclis kapatılır.
(3) Başkanlık divanında boşalma olması durumunda
kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir.
Meclis üyeliğinin sona ermesi
Madde 9/A- (1) Meclis üyeliği, ölüm ve istifa
durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis
üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına
verilir ve başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur.
(2) Özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya üç birleşim
günü veya bir yıl içinde yapılan toplantıların yarısına
katılmayan üyenin üyeliğinin düşmesine, savunması
alındıktan sonra üye tam sayısının salt çoğunluğuyla
karar verilir.

Mecliste görüşülen konuların kabul veya
reddedilmesi
Madde 14- (1) Mecliste görüşülen konular; mahiyetine
göre salt çoğunluk, nisbî çoğunluk, nitelikli çoğunluk,
oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.
(2) Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle
reddedilemez. Ancak, değişiklik yapılmak suretiyle
kabul edilebilir.
(3) Reddedilen bir konu meclisin aynı toplantısında
yeniden gündeme alınıp görüşülmez.
 

Mecliste görüşülen konuların kabul veya reddedilmesi
Madde 14- (1) Mecliste görüşülen konular; mahiyetine
göre salt çoğunluk, nisbî çoğunluk, nitelikli çoğunluk,
oyçokluğu veya oybirliği ile kabul veya reddedilir.
(2) Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle
reddedilemez. Ancak, değişiklik yapılmak suretiyle
kabul edilebilir.
(3) Reddedilen bir konu meclisin aynı toplantısında
yeniden gündeme alınıp görüşülmez.
Meclisin feshi
Madde 14/A - Belediye meclisi, kendisine Kanunla
verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder ve
bu durum belediyeye ait işleri sekteye uğratırsa ya da
görev alanına girmeyen siyasi konularda karar alırsa,
belediye meclisinin feshi için Kanunun 30 uncu
maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda işlem
yapılır.

Meclis kararlarının kesinleşmesi Meclis kararlarının kesinleşmesi
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Madde 17- (1)  Belediye başkanı hukuka aykırı
gördüğü meclis kararlarını büyükşehir
belediyelerinde yedi, diğer belediyelerde beş gün
içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek
üzere meclise geri gönderebilir. Meclis üye tam
sayısının salt çoğunluğuyla kararında ısrar ederse
karar kesinleşir. Bu durumda meclis kararının
kesinleşme tarihi, ikinci kararın tarihidir. Belediye
başkanı belirtilen süreyi beklemeksizin meclis kararını
mülki idare amirine gönderirse gönderme tarihinde,
bu süre zarfında meclise göndermez ve herhangi bir
işlem de yapmazsa geri gönderme süresinin sonunda
karar kesinleşir.
(2) Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye
meclislerinin bütçe ve imarla ilgili olanlar dışındaki
kararları dayanak belgeleriyle birlikte büyükşehir
belediye başkanına gönderilir. Büyükşehir belediye
başkanı hukuka aykırı gördüğü kararları, yedi gün
içinde gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek
üzere iade edebilir. İlçe ve ilk kademe belediye
meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kararında
ısrar ederse karar kesinleşir ve yedi gün içinde
büyükşehir belediyesine gönderilir.
(3) İlçe ve ilk kademe belediye meclisinin imara ilişkin
kararları büyükşehir belediye meclisinde aynen veya
değiştirilerek kabul edildikten sonra büyükşehir
belediye meclisi kararları olarak kesinleşir.
…

Madde 17- (1)  Belediye başkanı hukuka aykırı
gördüğü meclis kararlarını büyükşehir belediyelerinde
yedi, diğer belediyelerde beş gün içinde gerekçesini
de belirterek yeniden görüşülmek üzere meclise geri
gönderebilir. Meclis üye tam sayısının salt
çoğunluğuyla kararında ısrar ederse karar kesinleşir.
Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar
aleyhine 10 gün içinde idari yargıya başvurabilir. (…)
Meclis kararının kesinleşme tarihi, ikinci kararın
tarihidir. Belediye başkanı belirtilen süreyi
beklemeksizin meclis kararını mülki idare amirine
gönderirse gönderme tarihinde, bu süre zarfında
meclise göndermez ve herhangi bir işlem de
yapmazsa geri gönderme süresinin sonunda karar
kesinleşir.
(2) Yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 
 
 
(3) Büyükşehir ilçe belediye meclisleri tarafından
alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden itibaren
üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi tarafından
nazım imar plânına uygunluğu yönünden incelenerek
aynen veya değiştirilerek kabul edildikten sonra
büyükşehir belediye başkanına gönderilir. Üç ay
içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen
kararlar onaylanmış sayılır.
…

Meclis kararlarının yürürlüğe girmesi
Madde 18- (1) Meclisin almış olduğu kararların tam
metni, kararın kesinleştiği tarihten itibaren en geç
yedi gün içinde belediye başkanı tarafından il merkezi
belediyeler ile merkez ilçeye bağlı olan belediyelerde
valiye, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belediyelerde
kaymakama gönderilir ve uygun araçlarla halka
duyurulur. Vali veya kaymakama gönderilmeyen
kararlar yürürlüğe girmez.
(2) Meclis kararları iki suret olarak mülki idare
amirliğine gönderilir. Büyükşehir ilçe ve ilkkademe
belediyelerinin imar ve bütçe dışında kalan meclis
kararları büyükşehir belediye başkanına gönderilir.
…

Meclis kararlarının yürürlüğe girmesi
Madde 18- (1) Meclisin almış olduğu kararların tam
metni, kararın kesinleştiği tarihten itibaren en geç
yedi gün içinde belediye başkanı tarafından il merkezi
belediyeler ile merkez ilçeye bağlı olan belediyelerde
valiye, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belediyelerde
kaymakama gönderilir ve uygun araçlarla halka
duyurulur. Vali veya kaymakama gönderilmeyen
kararlar yürürlüğe girmez.
(2) Meclis kararları iki suret olarak mülki idare
amirliğine gönderilir. (…)
…
 

İhtisas komisyonlarının oluşumu
Madde 21- (1) Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek
üzere, nisbi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden
oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir
belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok
dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye
seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını
belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in

İhtisas komisyonlarının oluşumu
Madde 21- (1) Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek
üzere, nisbi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden
oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Büyükşehir
belediyelerinde bu komisyonlar en az beş en çok
dokuz üyeden oluşturulur. Meclis, komisyonlara üye
seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını
belirler. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000 in
üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu
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üzerinde olan belediyelerde plan ve bütçe komisyonu
ile imar komisyonunun kurulması zorunludur.
(2) Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız
üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam
sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas
komisyonlarına siyasi parti grupları aday
gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday
olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak
mümkündür.
….
 

ile imar komisyonunun,  büyükşehir belediyelerinde
ise plan ve bütçe, imar ve bayındırlık, çevre ve sağlık,
eğitim, kültür, gençlik ve spor ile ulaşım
komisyonunun kurulması zorunludur.
(2) Komisyonlar, her siyasi parti grubunun ve bağımsız
üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam
sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İhtisas
komisyonlarına siyasi parti grupları aday
gösterebileceği gibi, üyeler de o partiden aday
olabilir. Birden fazla komisyonda görev almak
mümkündür. Meclis başkanı ile belediye başkan
yardımcıları komisyonlarda üye olarak yer alamazlar.
…
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