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Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri 13 Temmuz 2005 tarihinde 25874 Sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye 

Kanunu’nun 17-32 maddeleriyle belirlenmiştir. 

Madde 17 

Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas 
ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. 

Meclisin görev ve yetkileri 

Madde 18 

Belediye meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: 

1. Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, belediye 
faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve 

kabul etmek. 
2. Bütçe ve kesinhesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama 

yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri 
arasında aktarma yapmak. 

3. Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak, büyükşehir ve il 
belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul etmek. (Ek cümle: 
1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir 
Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri 

tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi 
tarafından onaylanır. 

4. Borçlanmaya karar vermek. 
5. Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 

değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç 
duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla 
kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde 
sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. 

6. Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve 
ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini 
belirlemek. 



7. Şartlı bağışları kabul etmek. 
8. Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşbin YTL’den fazla 

dava konusu olan belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul 
ve feragate karar vermek. 

9. Bütçe içi işletme ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununa tâbi 
ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye 

artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. 
10. Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-

işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait 
şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. 

11. Meclis başkanlık divanını ve encümen üyeleri ile ihtisas 
komisyonları üyelerini seçmek. 

12. Norm kadro çerçevesinde belediyenin ve bağlı kuruluşlarının 
kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. 

13. Belediye tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. 
14. Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; 

mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının 
tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, 

flama ve benzerlerini kabul etmek. 
15. Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere 

katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. 
16. Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki 

belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği 
yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal 
ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda 
faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve 

benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye 
karar vermek. 

17. Fahrî hemşehrilik payesi ve beratı vermek. 
18. Belediye başkanıyla encümen arasındaki anlaşmazlıkları karara 

bağlamak. 
19. Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar 

vermek. 
20. İmar plânlarına uygun şekilde hazırlanmış belediye imar 

programlarını görüşerek kabul etmek. 



Başkanlık divanı 

Madde 19 

Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye 

başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri 
arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip 
üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek 
başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar. 

Başkanlık divanı seçimi üç gün içinde tamamlanır. 

Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan 

vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. 
Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan 
vekilinin başkanlığında yapılır. 

Başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak 
üzere yenisi seçilir. 

Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. 

Meclisin çalışması ve katılıma ilişkin esas ve usûller İçişleri Bakanlığı 
tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. 

Meclis toplantısı 

Madde 20 

Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplânır. 

Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye 

meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir. 

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer 
toplantıların süresi en çok beş gündür. 



Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere 
önceden bilgi vermek kaydıyla meclis başkanının belediye sınırları içerisinde 

belirlediği yerde toplantı yapılır. Ayrıca, toplantının yeri ve zamanı mutat 
usûllerle belde halkına duyurulur. 

Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin 

gerekçeli önerisi üzerine, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kapalı 
oturum yapılmasına karar verilebilir. 

Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyeler 

tarafından imzalanır. Toplantılar, meclisin kararıyla sesli ve görüntülü 
cihazlarla da kaydedilebilir. 

(Ek Fıkra: 30/5/2007-5675/3 md.) Belediye başkanı, acil durumlarda lüzum 

görmesi halinde belediye meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her 
toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı 
çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak 
duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı 

gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. 

Gündem 

Madde 21 

Her ayın ilk günündeki belediye meclis gündemi belediye başkanı tarafından 

belirlenerek en az üç gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle 
halka duyurulur. 

Her ayın ilk toplantısında belediye başkanı ve meclis üyeleri belediyeye ait 

işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya 
katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

İmar konuları ile yıllık bütçe dışında kalan gündemdeki diğer konular ile 

üyelerin teklifleri; toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü hâlinde 
komisyonlara havale edilmeksizin belediye meclisince görüşülerek karara 
bağlanabilir. 



Toplantı ve karar yeter sayısı 

Madde 22 

Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların 

salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının 
dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis 
başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması 
durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis 

başkanı tarafından kur’a çekilir. 

Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı 
takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak 

üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az 
olmayan üye sayısı ile yapılır. 

Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak 

yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, ikinci fıkradaki 
hükümler uygulanır. 

Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli 

üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. 

Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya 
çekimser şeklinde olur. 

Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki 
toplantıda üyelere dağıtılır. 

Meclis kararlarının kesinleşmesi 

Madde 23 

Belediye başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de 
belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde  meclise iade edebilir. 



Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de 
belediye meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen kararlar 

kesinleşir. 

Belediye başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine on gün içinde 
idarî yargıya başvurabilir. 

Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde mahallin en 
büyük mülkî idare amirine gönderilir. Mülkî idare amirine gönderilmeyen 
kararlar yürürlüğe girmez. 

Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde uygun araçlarla halka 
duyurulur. 

İhtisas komisyonları 

Madde 24 

Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas 
komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre 
için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. 

İhtisas komisyonları, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin 
meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle 
oluşturulur. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde 

plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. 

Meclis toplantısını müteakip imar komisyonu en fazla on iş günü, diğer 
komisyonlar ise beş iş günü içinde kendilerine havale edilen işleri 

sonuçlandırır. Komisyonlar kendilerine havale edilen işlerle ilgili raporlarını bu 
sürenin sonunda meclise sunmadıkları takdirde, konu meclis başkanı 
tarafından doğrudan gündeme alınır. 

İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda 
görüşüldükten sonra belediye meclisinde karara bağlanır. 



Mahalle muhtarları ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ile ildeki kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve 

gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı 
olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü 
ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. 

Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir. 

Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere 
meclis tarafından maliyetlerini aşmamak üzere belirlenecek bedel karşılığında 

verilir. 

Denetim komisyonu 

Madde 25 

İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki belediyelerde, belediye 

meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri 
ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri 
arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir 
denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve 

bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına 
oranlanması suretiyle oluşur. 

Komisyon, belediye başkanı tarafından belediye binası içinde belirlenen yerde 

çalışır ve çalışmalarında kamu personelinden ve gerektiğinde diğer uzman 
kişilerden yararlanabilir. 

Denetim komisyonu toplantılarına, belediye ve bağlı kuruluşları dışındaki 

kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilenlere (1.000); kamu personeli 
dışındaki diğer uzman kişilere büyükşehir belediyelerinde (3.000), diğer 
belediyelerde (2.000) gösterge rakamının Devlet memurlarına uygulanan 
aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, belediye 

meclisince belirlenecek miktarda günlük ödeme yapılır. Denetim 
komisyonunun emrinde görevlendirilecek kişi ve gün sayısı belediye 



meclisince belirlenir. Uzman kişilerde aranacak nitelikler belediye meclisinin 
çalışmasına dair yönetmelikte düzenlenir. 

Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi 
isteyebilir. Bu istekler gecikmeksizin yerine getirilir. 

Komisyon, çalışmasını kırkbeş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin 
raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. 

Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından 

yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. 

Meclisin bilgi edinme ve denetim yolları 

Madde 26 

Belediye meclisi, bilgi edinme ve denetim yetkisini faaliyet raporunu 

değerlendirme, denetim komisyonu, soru, genel görüşme ve gensoru yoluyla 
kullanır. 

Meclis üyeleri, meclis başkanlığına önerge vererek belediye işleriyle ilgili 

konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir. Soru, belediye başkanı veya 
görevlendireceği kişi tarafından sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılır. 

Meclis üyelerinin en az üçte biri, meclis başkanlığına istekte bulunarak, 

belediyenin işleriyle ilgili bir konuda genel görüşme açılmasını isteyebilir. Bu 
istek meclis tarafından kabul edildiği takdirde gündeme alınır. 

Belediye başkanınca meclise sunulan bir önceki yıla ait faaliyet raporundaki 

açıklamalar, meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğuyla yeterli 
görülmezse, yetersizlik kararıyla görüşmeleri kapsayan tutanak, meclis 
başkan vekili tarafından mahallin mülkî idare amirine gönderilir. 

Vali, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte Danıştaya gönderir. 



Yetersizlik kararı, Danıştayca uygun görüldüğü takdirde belediye başkanı, 
başkanlıktan düşer. 

Meclis üye tam sayısının en az üçte biri oranındaki üyenin imzasıyla belediye 
başkanı hakkında gensoru önergesi verilebilir. Gensoru önergesi, meclis üye 
tam sayısının salt çoğunluğunun oyu ile gündeme alınır ve üç tam gün 

geçmedikçe görüşülemez. 

Gensoru önergesinin karara bağlanmasında dördüncü fıkraya göre işlem 
yapılır. 

Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı 
durumlar 

Madde 27 

Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil 
kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis 
toplantılarına katılamazlar. 

Başkan ve meclis üyelerinin yükümlülükleri 

Madde 28 

Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki 
yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sona 

ermesinden itibaren bir yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve 
temsilcilik yapamaz. 

Meclis üyeliğinin sona ermesi 

Madde 29 



Meclis üyeliği, ölüm ve istifa durumunda kendiliğinden sona erer. Meclis 
üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve başkan tarafından 

meclisin bilgisine sunulur. 

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. 

Belediye meclisi üyeliğine seçilme yeterliğinin kaybedilmesi durumunda, 
valinin bildirmesi üzerine Danıştay tarafından üyeliğin düşmesine karar verilir. 

Meclisin feshi 

Madde 30 

Belediye meclisi; 

1. Kendisine kanunla verilen görevleri süresi içinde yapmayı ihmal eder 
ve bu durum belediyeye ait işleri sekteye veya gecikmeye uğratırsa, 

2. Belediyeye verilen görevlerle ilgisi olmayan siyasî konularda karar 
alırsa, 

İçişleri Bakanlığının bildirimi üzerine Danıştayın kararı ile feshedilir. 

İçişleri Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde meclisin feshine dair bildirim ile 
birlikte, karar verilinceye kadar meclis toplantılarının ertelenmesini de ister. 

Danıştay, bu hususu en geç bir ay içinde karara bağlar. 

Bu şekilde feshedilen meclisin yerine seçilen meclis, kalan süreyi tamamlar. 

Boşalan meclisin görevinin yerine getirilmesi 

Madde 31 

Belediye meclisinin; 

1. Danıştay tarafından feshi veya meclis toplantılarının ertelenmesi, 



2. Meclis üye tam sayısının yarıdan fazlasının tutuklanması, 
3. Yedek üyelerin getirilmesinden sonra da meclis üye tam sayısının 

yarısından aşağı düşmesi, 
4. Geçici olarak görevden uzaklaştırılması, 

Hâllerinde, meclis çalışabilir duruma gelinceye veya yeni meclis seçimi 
yapılıncaya kadar meclis görevi, belediye encümeninin memur üyeleri 

tarafından yürütülür. 

Huzur ve izin hakkı 

Madde 32 

Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her 

gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık 
brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından 
belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 
20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz 

ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez. 

Meclis üyeleri hastalıkları süresince izinli sayılır. Ayrıca mazeretleri 
durumunda, bir yıl içindeki toplantı süresinin yarısını aşmamak şartıyla 

istekleri üzerine meclis tarafından izin verilebilir. 

 


