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GĠRĠġ 

Günümüzde belediyeler, maruz kaldıkları kaçınılmaz değiĢime ayak 

uydurabilmek, geliĢen yerel demokrasinin de etkisiyle çeĢitlenerek hızla artan 

yerel toplumsal ihtiyaçları etkin karĢılayabilmek, sürdürülebilir güvenli kent 

ortamını sağlayarak, kent yaĢam standardını yükseltebilmek için oldukça yoğun 

çaba içerisindedirler. Nitekim belediyelerin çoğu yeni stratejiler gütmekte ve 

dünyadaki iyi uygulamaları bazen aynen bazen de dönüĢtürerek örnek alarak 

görev, yetki ve sorumluluk alanındaki yerel halka hizmet sunmaktadırlar. Bunun 

yansımaları belediyelerin her faaliyet alanında hissedilmekte ve belediyelerin 

daima yeni uygulamaları hayata geçirdikleri görülmektedir. Gerçekten de 

belediyelerin, artan yerel ihtiyaçları karĢılayabilmek için yeni mekanizmalar 

geliĢtirmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda 1980'li yıllarla birlikte belediyelerin, 

alternatif hizmet sunma yönetmelerinden biri olarak özel hukuka tabi belediye 

Ģirketlerini yaygın bir Ģekilde kullandıkları görülmektedir. 

Nüfusumuzun büyük bir kısmının büyükĢehirlerde yaĢadığı dikkate 

alındığında, bu idarelerin sunduğu hizmetlerin çeĢitliliği ve kapsama alanının 

geniĢliği bu idarelerin önemini arttırmaktadır. Her gün değiĢen kentsel sorunlar 

bu idarelerin mevcut sorunlarının üstüne eklenmektedir.  

Bu nedenle büyükĢehirlerle ilgili yapılan akademik çalıĢmaların ve yasal 

düzenlemelerin önemi her geçen gün artmaktadır.  

Türkiye'de kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması çerçevesinde 

(Avrupa Birliği uyum sürecinde) çıkarılan yerel yönetim yasaları belediyelere, 

görev alanlarındaki konularla ilgili Ģart olan tesisler için kurmak, kurdurmak, 

iĢletmek veya iĢlettirmek olanağını vermiĢtir. Daha önce ilgili mevzuat geniĢ 

yorumlanarak kurulan belediye Ģirketlerinin, yeni yasal düzenlemelerde yasal 

çerçevesi daha net olarak çizilmiĢtir. Ayrı bir tüzel kiĢiliğe ve bütçeye sahip, yarı 

ticari nitelikte, ancak hissedarı olan belediyeye bağlı ve onun genel denetimi 

altında çalıĢan özel amaçlı bu kuruluĢlar aracılığıyla belediyeler, birçok hizmet 
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yürütmektedirler. Devlet ve Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri'nin yerel düzeyde 

sunmadığı hizmetleri sunmak, yeni istihdam alanı yaratma çabaları, merkezi 

yönetimin denetiminden uzaklaĢma isteği ve bürokratik engelleri aĢma çabaları 

sonucu ortaya çıkan belediye Ģirketleri, belediyeler için alternatif hizmet sunma 

yöntemlerinden biri olarak kullanılmaktadırlar. Belediyeler, kanunların 

kendilerine yüklediği görevleri yerine getirebilmek ve giderek çeĢitlenen yerel 

toplumsal ihtiyaçları etkin, ekonomik, zamanında karĢılayabilmek için çeĢitli 

arayıĢlara gitmiĢtir. Belediyeler, kamu hukukunun getirdiği sınırlamalardan 

kurtulmak, personel istihdamındaki esneklikten faydalanmak ve yerel hizmetleri 

daha etkin, zamanında sunabilmek gibi amaçlarla belediye iktisadi 

teĢebbüslerini (BĠT) alternatif hizmet sunma yöntemleri olarak kullanmaktadırlar. 

Kamu kesimi üretici birimlerinden olan belediye iktisadi teĢebbüslerinin bir alt 

kategorisini oluĢturan belediye Ģirketleri çalıĢmanın esas konusunu 

oluĢturmaktadır. 

Bu çalıĢmada belediye hizmetinin sunumlarında bir örnek olarak Belediye 

Ġktisadi TeĢebbüsleri, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin sahip olduğu iktisadi 

teĢebbüsler örneğiyle anlaĢılmaya çalıĢılacaktır. 

ÇalıĢma iki bölümden oluĢmaktadır. Birinci bölümde; Belediye Ġktisadi 

TeĢebbüslerinin ne anlama geldiği incelenmeye çalıĢılacak, burada Belediye 

Ġktisadi TeĢebbüslerinin tanımı ve özelliklerine değinildikten sonra Belediye 

Ġktisadi TeĢebbüslerinin yasal dayanağı açıklanmaya çalıĢılacak ve Ġkinci 

bölümde ise Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler 

Daire BaĢkanlığı tarafından yönlendirilen iktisadi teĢebbüsler ele alınacak ve 

burada Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin iktisadi teĢebbüsleri ile iliĢkileri 

açıklandıktan sonra, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġktisadi TeĢebbüslerinin 

genel yapısına değinilecek, sonunda da BüyükĢehir Belediyesi Ģirketlerinin 

yapısı sermaye yapısı ve sermaye yapısındaki değiĢiklikler, yıllara göre 

personel durumu, kuruluĢ amacı ve faaliyetleri alt baĢlıklarıyla incelenecektir. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1. BELEDĠYE ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ  

1.1.Belediye Ġktisadi TeĢebbüsleri Tanımı ve Özellikleri 

BüyükĢehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 

mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye Ģirketleri kurabilir.1 

Belediye iktisadi kuruluĢları Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri kapsamına 

girmez. Bunların kapsamı özeldir. Belediyelerin sermayesine katıldıkları veya 

doğrudan kendi kurdukları anonim ve limitet Ģirket statüsündeki ticari kuruluĢlar 

“belediye iktisadi teĢebbüsü” (BĠT) olarak adlandırılmakta olup BĠT’ler 1050 

Sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu, 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu, 4735 

Sayılı Kamu Ġhale Kanunu ve 832 Sayılı SayıĢtay kanununa bağlı olmadan 

faaliyette bulunabilmektedirler. Belediyeler bazı hizmetlerini bu kuruluĢlar 

aracılığı ile yürütmektedirler.2 

Büyük bütçelere, kalabalık personele, geniĢ bir hizmet yapısına sahip 

olan, görev alanında yaĢayan insanlara, doğrudan hitap eden bu idare ve 

iĢletmelerle devletin yakından ilgilenmesi ve denetlemesi gerekmektedir. 3 

 Kentlerin fiziksel olarak geniĢlemesi sonucu belediyelerin su, 

kanalizasyon ve ulaĢım hizmetleri yükü de artmıĢtır. Bu iĢlere bakan belediye 

iĢletmelerinin bütçeleri, personel sayısı, araç-gereç ve ekipmanları da hızla 

artmaktadır. Bu iĢletmelerin yıllık bütçe rakamları birçok bakanlık ve kamu 

kuruluĢunun yıllık bütçelerinin çok üzerindedir. Büyük bütçeleri olan bu 

kuruluĢların mali denetimi sadece ĠçiĢleri Bakanlığı Mülkiye MüfettiĢleri ya da 

Mahalli Ġdareler Kontrolörleri tarafından yapılmakta olup, bu iĢletmeler SayıĢtay 

                                                 
1 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 26. Madde. 
2 Şeref Gözübüyük A. ve Turgut Tan. "İdare Hukuku". I. Cilt, Ankara, Turhan Kitabevi, Genişletilmiş 

6. Baskı, 2008, s.300. 
3 Ahmet Apan. "Büyükşehir Belediyelerinin İdare ve İşletmeleri, Hukuksal ve Mali Sorunlar". Çağdaş 

Yerel Yönetimler Dergisi, 2004, Cilt 13, S. 2, s.33. 
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denetimi dıĢındadır. Kamu kaynağı kullanan, hatta bazen belediye bütçesinden 

kaynak aktarılması suretiyle ayakta kaldığı gözlemlenen bu iĢletmelerin daha 

etkin denetlenmesi gerekmektedir.4 

 

1.1.1. Tanımı ve Özellikleri 

Belediye iktisadi teĢebbüslerini Belediyelerin iktisadi giriĢimleri, kamu 

iktisadi teĢebbüslerinden esinlenerek uygulamada belediye iktisadi teĢebbüsleri, 

kısaca BĠT olarak adlandırılmaktadır.  

BĠT'ler kimi zaman Türk Ticaret Kanunumuzda yer alan ifadesi dikkate 

alınarak "belediye iktisadi teĢekkülleri" olarak da anılmaktadır. Buna karĢılık 

"kuruluĢ, oluĢma, oluĢum" anlamlarına gelen "teĢekkül" kelimesi yerine, 

uygulamadaki kullanım sıklığı nedeniyle anlaĢılabilirliğini de dikkate alarak, olu-

Ģumun gayesini de içeren "giriĢim, iĢletme" anlamında olan "teĢebbüs" 

kelimesinin kullanımını tercih etmekteyiz genel olarak, "birtakım yerel 

hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla belediyeler tarafından kurulan veya 

yönetilmek üzere ortak olunan, bağımsız bir bütçeye sahip özel hukuk tüzel kiĢi-

leri" olarak tanımlamak mümkündür. ĠĢlevsel açıdan bakıldığında ise BĠT'ler, 

"öncelikle kamu faydasına ulaĢmak için planlanmıĢ, zorunlu mal ve hizmetler ile 

doğal tekel olan hizmetlerin daha etkin ve ucuz yollarla vatandaĢa 

ulaĢtırılmasını hedefleyen kuruluĢlar" olarak tanımlanabilir.5 

Belediye iktisadi teĢebbüslerinin genel özellikleri aĢağıdaki gibidir:6 

 Bir belediye iktisadi teĢebbüsünden söz edilebilmesi için öncelikle 

söz konusu özel hukuk tüzel kiĢisinin sermayesinin yarısından 

fazlası belediyeye ait olmalı ya da bu tüzel kiĢiye belediye 

tarafından, yönetilmek üzere ortak olunmalıdır. Belediyenin, söz 

konusu teĢebbüsün sermayesinin yarısından fazlasına sahip 
                                                 
4 Apan ,a.g.e., s.46. 
5 Gürbüz Özdemir. "Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi". Sayıştay Dergisi, S. 71, Ekim - 

Aralık, 2008, s.43. 
6 Özdemir, a.g.e., s.43. 



5 

 

 

olmaması durumunda, yönetim belediyeye ait olsa dahi belediye 

iktisadi teĢebbüsünden söz edilemez.7 

 Özel hukuk tüzel kiĢiliğine sahiptirler. 

 Belediyelerden ayrı bir hukuk kiĢisi olmalarının sonucu olarak 

bağımsız bütçeleri bulunmaktadır. 

 Belediyenin görev ve hizmet alanına iliĢkin konularda faaliyet 

göstermek zorundadırlar. 

 Pazarlanabilen mal ve hizmet üretirler. 

 

1.1.2. KuruluĢ Nedenleri 

Belediye Kanunu ve diğer hukuki düzenlemeler incelendiğinde 

belediyelerin adeta bir giriĢimci gibi ticari ve endüstriyel giriĢimlerde bulunmaları 

konusunda geniĢ bir yetkiye sahip olduklarını söylemek mümkündür.8 Bu alanda 

geniĢ yetkilere sahip olan belediyelerin, yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde 

iktisadi teĢebbüsler kurma eğiliminin genel nedenleri, sosyal, siyasi ve iktisadi 

nedenler olarak özetlenebilir.9 

Daha detaylı olarak ele almak gerekirse belediyelerin iktisadi teĢebbüs 

kurmalarının baĢlıca nedenlerini aĢağıdaki biçimde sıralamak mümkündür:10 

                                                 
7 Ahmet Berk. "Yerel Hizmet Sunumu ve Belediye İktisadi Teşebbüsleri". Sayıştay Dergisi, S. 71, Nisan 

- Haziran, 2003, s.53. 
8 Ahmet Karabilgin. "Yerel Yönetimlerin Ekonomik Girişimleri". Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 1, S. 1, 

Ocak, 1992, s. 21. 
9 Uğur Yıldırım. "Yerel Yönetimlerde Alternatif Hizmet Sunumu", Yerel Yönetimler Üzerine Güncel 

Yazılar - 1: Reform, Hüseyin Özgür - Muhammet Kösecik (Ed.), Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2005, 

s.398. 
10 Berk, a.g.e., s.56; Özdemir, a.g.e., s.44; Hikmet Kavruk. "Yerel Yönetim Şirketleri", Yerel 

Yönetimler üzerine Güncel Yazılar - I: Reform, Hüseyin Özgür - Muhammet Kösecik. (Ed.), Ankara, 

Nobel Yayın Dağıtım, 2005, s.423-424. 
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 Merkezi idarenin idari vesayet denetiminden büyük ölçüde 

kurtularak, yerel hizmetlerin yerine getirilmesinde serbestiye sahip 

olmak, 

 Belediyeye alternatif gelir kaynakları yaratarak, gelirde merkeze 

bağımlılıktan çıkmak, 

 Özel hukuk tüzel kiĢiliğinin sağladığı avantajlardan yararlanarak, 

özel bankalardan kredi temin edebilme gibi bağımsız imkânlara 

kavuĢmak, 

 Kaynakların kullanımında SayıĢtay denetimi dıĢında kalmak, 

 Personel istihdamında Devlet Memurları Kanunu'nun sınırlayıcı 

hükümlerine tabi olmaksızın, istediği nitelikte ve sayıda eleman 

istihdam etmek ve bu elemanları ĠĢ Kanunu hükümlerine göre 

çalıĢtırmak, 

 Yerel imkânların ve sermayenin belediye hizmetlerine aktif 

katılımını sağlamak, 

 Kurulan iktisadi teĢebbüsler sayesinde yeni istihdam alanları 

yaratarak, iĢsizlik sorununun yerel düzeyde çözümüne yardımcı 

olmak ve belediye iktidarının mensup olduğu partililere 

yandaĢlarına istihdam sağlayarak kadrolaĢmak, 

 Hizmetlerin, bürokrasinin hantal yapısından kurtularak, özel 

sektörün dinamizmi içerisinde etkin ve verimli bir biçimde yerine 

getirilmesini sağlamak, 

 Belediye iktisadi teĢebbüslerini bir reklâm aracı olarak kullanmak 

ve bu yolla kalıcı eserler bırakmak, 

 Devletin ve kamu iktisadi teĢebbüslerinin üstlenmediği temel 

ihtiyaç maddelerini uygun fiyatla belde sakinlerine sağlanması ve 
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temini; Ekmek, Ģeker, un, kömür gibi gereksinimlerin 

gerçekleĢtirilmesi, sıraya koyma, satıĢ mağazaları, nikâh salonları, 

kreĢ, düğün salonları kurulup iĢletilmesi, içme suyu sağlanması ve 

halka ulaĢtırılmasıdır, 

 Hizmet alımlarında belediye iktisadi teĢebbüslerinin kullanılması ile 

ödemelerde gecikme ya da aksama olması hallerinde hizmetlerin 

aksamasına engel olmak, 

 Sermaye ve müteĢebbis azlığı sıkıntısını bertaraf ederek, dokuma, 

halı, konfeksiyon, tatil köyü, kaplıca gibi kalkınma projelerini 

üstlenmek yoluyla yerel kalkınma giriĢimlerine önderlik etmektir. 

Belediye iktisadi teĢebbüslerinin kuruluĢundaki temel gayeler bu Ģekilde 

olmakla birlikte, bunların uygulamada söz konusu amaçları yerine getirmede her 

zaman baĢarılı olduğunu söylemek mümkün değildir. BĠT'ler, çoğu zaman 

kuruluĢ gayeleri göz ardı edilerek, memur zihniyeti ile çalıĢan ve zarar eden 

yapılar haline gelmektedir. 

Söz konusu amaçları karĢılayan ve belediyelerine büyük ölçüde kar ve 

fayda sağlayan BĠT örneklerine de ülkemizde rastlanmasına karĢılık, genel 

olarak bu amaca eriĢebilenlerin sayısının çok daha az olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 

1.2. Bitlerin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 

1.2.1. Hukuki Dayanakları 

Hukukumuzda BĠT'lere iliĢkin özel ve sistematik bir düzenlemeye yer 

verilmemiĢtir. Buna karĢılık çeĢitli kanunlarımızda BĠT'leri doğrudan veya dolaylı 

olarak düzenleyen hükümler dağınık bir biçimde yer almaktadır.11  

                                                 
11 Ebru Tüzemen Atik. "Ulusal Kalkınmada Yerel Yönetimler". Ankara, Todaie Yayın, 2009, s.441. 
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BĠT'lerin hukuki dayanaklarını, düzenlemelerde yer alan değiĢiklik ve 

yenilikler nedeniyle üç ayrı dönemde yürürlükte olan kanunlar açısından ele al-

mak mümkündür. 

 

1.2.2. 1984 Öncesi Dönem 

Belediyelerin iktisadi teĢebbüs kurma veya kurulmuĢ bir teĢebbüse katıl-

ma imkânının ilk temel hukuki dayanağı 1580 sayılı Belediye Kanunu'dur. 

Anılan kanunun gereği yapılmadan önce Ġstanbul ve Ġzmir gibi kıyı kentlerinde 

havagazı, elektrik, su, telefon, ve tramvay gibi kentsel hizmetler, kârlılığı 

sebebiyle ayrıcalığı olan Ģirketler eliyle yürütülmüĢlerdir. Buna karĢılık, yine 

1580 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce, belediyeler tarafından, Ģirket ya da 

ortaklıkların özel hukuk hükümlerine tâbi olarak kurulduğu bilinmektedir 12 

Hukukumuzda, belediyelerin iktisadi teĢebbüs kurma imkânı 03.04.1930 

tarihinde kabul edilerek, 14.04.1930 tarihli 1471 nolu Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu düzenlemeleri ne-

deniyle doğmuĢ olup, bu tarihten sonra belediyeler, Ģirket kurma ve Ģirketlere 

iĢtirak etme eğilimi içerisine girmiĢlerdir. 13 

1580 sayılı Belediye Kanununda, belediye iktisadi teĢebbüslerine iliĢkin 

olarak açık bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir. 1580 sayılı kanun, belediyelerin 

görevlerini 15'inci maddesinde 82 bent halinde saymıĢtır. Bunlar içerisinde 

sınai, ticari ve ekonomik özellikler gösteren görevler olduğu gibi, sair alanlarda 

hizmetlere iliĢkin görevler de bulunmaktadır. 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 

"Belediyelerin hakları, salahiyet ve imtiyazları"14 baĢlıklı 19'uncu maddesinin 

birinci fıkrasında, belediyelerin yapması gereken görevlerini ifa ettikten sonra, 

belde halkının ortak ve medeni gereksinimlerini karĢılayacak her türlü 

teĢebbüste bulunabilecekleri düzenlenmiĢtir. 

                                                 
12Özdemir, a.g.e., s.44. 
13 Atik, a.g.e., s.442. 
14 www.emfed.org/index.php belediye kanunu 1bolum.html .(E: 27.03.2014). 
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Bahsi geçen düzenlemelerin bu konuda bir yasaklama getirmemesi 

karĢısında kanunun geniĢ yorumu yoluyla belediyelerin iktisadi teĢebbüs 

kurabilecekleri ve var olan teĢebbüslere katılabilecekleri Ģeklindeki hukuki 

dayanağa ulaĢılmıĢtır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu, yürürlüğe girdiği dönemin belediye teknik, 

araç gereç ve personel ve diğer imkânlarını iyi gözeterek, birçok belediyenin 

kendi baĢına altından kalkmasına imkân bulunmayan iĢlerin baĢka kiĢilere 

yaptırılabileceği esnekliğini sağlamıĢtır. 1956 yılında kanunlaĢarak yürürlüğe 

giren ve halen yürürlükte bulunan Türk Ticaret Kanunu'nda da BĠT'lerin 

kurulmasına örtülü de olsa imkân veren düzenlemeler mevcuttur.15 

Buna göre TTK'nın 18'inci maddesinde "Ticaret Ģirketleriyle, gayesine 

varmak için ticari bir iĢletme iĢleten dernekler ve kendi kuruluĢ kanunları 

gereğince hususi hukuk hükümleri dairesinde idare edilmek veya ticari Ģekilde 

iĢletilmek üzere devlet, vilayet, belediye gibi amme hükmi Ģahısları tarafından 

kurulan teĢekkül ve müesseseler dahi tacir sayılırlar"16 denilmektedir. Söz 

konusu düzenleme gereğince tacir sıfatı bu teĢekkül ve müesseselere ait iken, 

aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca bunları iĢleten belediyeler tacir 

sayılmayacaklardır. 

Bahsi geçen düzenleme nedeniyle BĠT'ler, tacir olmanın sonuçlarından 

olarak iflasa tâbi olma, ticaret unvanı kullanma, basiretli iĢadamı gibi davranma, 

iĢletmesini ticaret siciline tescil ettirme, ticaret odasına kaydolma, fatura ve teyit 

mektubu düzenleme ve tacirler arası uyuĢmazlıklarda özel hükümlere tâbi olma 

gibi külfetlere de diğer özel hukuk tüzel kiĢileri gibi katlanacaklardır. 

Ticaret Kanununun 275'inci maddesinde ise "Devlet, vilayet, belediye gibi 

amme hükmi Ģahıslarından birisine esas mukaveleye derce dilecek bir kayıtla 

pay sahibi olmasa dahi, mevzuu amme hizmeti olan anonim Ģirketlerin idare ve 

                                                 
15Kavruk, a.g.e., s.427. 
16 www.binted.com.tr hakkinda  (E: 01.04.2014). 
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murakabe heyetlerinde temsilci bulundurmak hakkı verilebilir"17 hükmü ile 

BĠT'lerin yönetimine iliĢkin bir düzenlemeye yer verilmiĢtir.  

 

1.2.3. 1984-2004 Dönemi 

Belediyelerin iktisadi teĢebbüs kurabilmeleri açısından yeni bir dönem 

olarak kabul edilebilecek olan 1984 yılı sonrasında, yeni bir Anayasa'nın varlığı, 

büyük Ģehir belediyeciliğine geçiĢ ve kamu yönteminde özelleĢtirmenin önemli 

bir yere sahip duruma gelmesi gibi faktörlerle BĠT'lerin kurulmasında hızlı bir 

geliĢme içinde girilmiĢtir.18 

27.06.1984 tarihinde kabul edilerek, 09.07.1984 tarihli 18453 nolu Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyük ġehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin DeğiĢtirilerek Kabulü 

Hakkında Kanun'da da 1580 sayılı Belediye Kanunu'nda yer alan 

düzenlemelere paralel hükümler benimsenmiĢtir.19 

3030 sayılı kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasında "Büyük Ģehir ve 

ilçe belediyeleri, görevli oldukları konularda, 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 

diğer ilgili mevzuat hükümleri ile belediyelere tanınan hak, yetki, imtiyaz ve 

muafiyetlere sahiptir"20 denilmektedir. 21'inci madde uyarınca ise "1580 sayılı 

Belediye Kanunu ile diğer ilgili mevzuatın, bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri 

büyük Ģehir ve ilçe belediyeleri hakkında da uygulanır".21 Anılan düzenlemeler 

ile 3030 sayılı kanunda, 1580 sayılı Belediye Kanunu’na yapılan atıf nedeniyle 

BĠT kurulmasına ve kurulmuĢ olan teĢebbüslere katılmasına büyük Ģehir 

belediyeleri açısından da imkân tanınmıĢtır. 

Böylelikle 1580 sayılı kanunun yürürlüğe girmesi ile baĢlayan ve 80'li yıl-

larda özelleĢtirme eğiliminin artması ile hız kazanan belediyelerin Ģirket kurma 

                                                 
17 www.dtso.org.tr site tsm mevzuat kanunlar Kan 5.pdf  (E: 27.03.2014). 
18 Kavruk, a.g.e., s.425. 
19 Atik, a.g.e. s.448. 
20 yayin.todaie.gov.tr/goster.php?Dosya=MDUwMDUwMDUxMDUy (27.03.2014). 
21www.tbmm.gov.tr kanunlar k5215.html  (E: 01.04.2014). 
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giriĢimleri, büyükĢehir belediyelerinin kurulması ile daha fazla önem kazanmaya 

baĢlamıĢtır. Ancak, belediyelerin zorunlu hizmetlerini dahi Ģirketler aracılığı ile 

görür hale gelmesi ve yolsuzluk aracı oldukları Ģeklindeki eleĢtiriler karĢısında 

BĠT'lerin kontrolsüz bir biçimde artmasına sınırlama getirilmek istenmiĢtir. 

24.11.1994 tarihinde kabul edilerek, 27.11.1994 tarihli 22124 nolu Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun, bu konuda sınırlayıcı bir düzenleme içermektedir. Kanunun 

26'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında "Belediyeler ve diğer mahalli idareler ile 

bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere 

ticari kuruluĢlar kurulması, mevcut veya kurulacak Ģirketlere sermaye 

katılımında bulunması, Bakanlar Kurulu'nun iznine tabidir"22 hükmüne yer 

verilmiĢtir. Buna göre BĠT'lerin kurulmasında Bakanlar Kurulu'nun izninin varlığı 

kuruluĢ Ģartlarından birisi haline getirilmiĢtir. 

Anılan maddede ayrıca belediyelerin kuruluĢlarının ve bu kuruluĢlardaki 

sermaye paylarının özelleĢtirilmesinin 4046 sayılı ÖzelleĢtirme uygulamaları 

Hakkında Kanun esaslarına göre ve yetkili organlarca belirlenip, yürütüleceği 

hükme bağlanmıĢtır. 

 

1.2.4. 2004 Yılından Günümüze 

Belediyelerin Ģirket kurabilmelerine iliĢkin olarak açıkça yetki veren ilk ya-

sal düzenleme 07.12.2004 tarihinde kabul edilerek, 24.12.2004 tarihli 25680 

nolu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye 

Kanunu'nun 70'inci maddesinde yer almıĢtır. Madde uyarınca; "Belediye 

kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere 

göre Ģirket kurabilir".23 Böylelikle belediyelerin Ģirket kurmalarının ancak 

belediyelerin görev ve hizmet alanları ile sınırlı olduğu açıkça hükme 

bağlanmıĢtır. 

                                                 
22 eski.yerelnet.org.tr yy mevzuati tuze detay.php kod 483 turu ge  (E: 28.03.2014). 
23 Atik, a.g.e. s.448. 



12 

 

 

5272 sayılı Belediye Kanunu'nun yedi buçuk ay gibi kısa bir süre yürür-

lükte kalmasından sonra halen yürürlükte bulunan, 03.07.2005 tarihinde kabul 

edilerek, 13.07.2005 tarihli 25874 nolu Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu yürürlüğe girmiĢtir. 5393 sayılı 

kanunun "ġirket Kurulması" baĢlıklı 70'inci maddesinde 5272 sayılı kanunun 

70'inci maddesinde yer alan düzenleme aynen korunmuĢtur. 5393 sayılı 

Belediye Kanunu, BĠT'lere iliĢkin olarak, yürürlükten kaldırdığı 5272 sayılı 

Kanunla aynı yönde hükümlere yer vermiĢ, bu alanda herhangi bir değiĢiklik 

yoluna gitmemiĢtir.24 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18'inci maddesinin l/(j) bendinde bele-

diyeye ait Ģirketlerin özelleĢtirilmesi belediye meclisinin görev ve yetkileri 

arasında sayılmıĢ, 60'ıncı maddesinin l/(f) bendinde "Belediyenin kuruluĢuna 

katıldığı Ģirket, kuruluĢ ve katıldığı birliklerle ilgili ortaklık payı ve üyelik aidatı 

giderleri"25 nin belediye giderlerinden sayılacağı düzenlenmiĢtir. Diğer yandan 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Borçlanma" baĢlıklı 68'inci ve "Diğer 

KuruluĢlarla ĠliĢkiler"26 baĢlıklı 75'inci, borç ve alacaklarının takası ile 

mahsubuna iliĢkin geçici 5'inci maddelerinde de belediye Ģirketlerine iliĢkin 

düzenlemeler mevcuttur. 

10.07.2004 tarihinde kabul edilen ve 23.07.2004 tarihli, 25531 nolu 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5216 sayılı BüyükĢehir Bele-

diyesi Kanunu da "ġirket Kurulması" baĢlıklı 26'ncı maddesinde büyükĢehir 

belediyelerinin Ģirket kurmaları konusunda açıkça yetki vermektedir. Anılan 

madde gereğince; 

"BüyükĢehir belediyesi kendisine verilen görev ve hizmet alanlarında, 

ilgili mevzuatta belirtilen kurallara göre sermaye Ģirketleri kurabilir. Genel 

sekreter ile belediye ve bağlı kuruluĢlarında yöneticilik yapabilecek donanıma 

sahip personel bu Ģirketlerin yönetiminde ve denetiminde görev yapabilirler. 

BüyükĢehir belediyesi, kendine ait büfe, otopark ve çay bahçelerini iĢletebilir; ya 

                                                 
24 Özdemir, a.g.e., s.47. 
25 acikarsiv.atilim.edu.tr browse 85 321.pdf ( E: 28.03.2014). 
26 www.tbmm.gov.tr kanunlar k5215.html  (E: 28.03.2014). 
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da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluĢlarının %50 sinden fazlasına ortak 

olduğu Ģirketler ile bu Ģirketlerin %50'sinden fazlasına ortak olduğu Ģirketlere, 

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye 

meclisince belirlenecek süre ve bedelle iĢletilmesini devredebilir"27 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 24uncü maddesinin l/(g) 

bendinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ile benzer Ģekilde "Belediyenin kuru-

luĢuna katıldığı Ģirket, kuruluĢ ve birliklerle ilgili ortaklık payı ile üyelik aidatı 

giderleri"28 ni büyükĢehir belediyesinin giderleri arasında saymıĢtır. 

Hukukumuzda belediye iktisadi teĢebbüslerine, yerel yönetimlere iliĢkin 

temel kanunlardan baĢka düzenlemelerde de yer verildiği görülmektedir. Daha 

önce 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 12'nci 

maddesinin 1/1 (j) bendinde bu ortaklıklarda çalıĢanlar sandıktan ya-

rarlanacaklar arasında sayılmıĢ, ancak söz konusu düzenleme 16.06.2006 

tarihinde 5510 sayılı kanunla 01.10.2008 tarihinden itibaren olmak üzere 

yürürlükten kaldırılmıĢtır.29 

Bunun yanı sıra 18.04.2001 tarihli 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanu-

nu'nun dördüncü maddesinde de doğalgaz Ģehir içi dağıtım Ģirketlerinin 

belediyeleri veya belediye Ģirketlerini sermaye koyma Ģartı aranmaksızın, Ģehir 

içi dağıtım Ģirketine yüzde on nispetinde ortak olmaya davet etmek zorunda 

olduğuna dair bir düzenlemeye yer verilmiĢtir.30 Söz konusu düzenleme ile 

belediyenin ortaklığı ile belediye Ģirketlerinin ortaklığı, sağladığı güvence ve 

hizmete katılım açısından eĢdeğer görülmüĢtür. Anılan kanunda hâlihazırda 

doğalgaz dağıtım iĢi ile uğraĢan belediye Ģirketlerine iliĢkin düzenlemelere de 

yer verilmektedir.31 

 

                                                 
27 .www.konya.bel.tr mevzuat 17.pdf  (E: 30.03.2014). 
28 www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html (E: 30.03.2014). 
29 Atik, a.g.e. s.448. 
30 Kavruk, a.g.e., s.429. 
31 Kavruk, a.g.e., s.429. 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5393.html
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1.2.5. BĠT'lere ĠliĢkin Kısıtlayıcı Hükümler 

Gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu gerekse 5216 sayılı BüyükĢehir Bele-

diyesi Kanunu, belediye Ģirketlerinin kurulmasında ne gibi usuller uygulana-

cağını düzenlenmemiĢtir. Buna karĢılık, 5393 sayılı kanunun 70 ve 5216 sayılı 

kanunun 26'ncı maddelerinde belediyelerin "ilgili mevzuatta belirtilen usullerle" 

Ģirket kurulabileceğinden söz edilmektedir. Aksi bir düzenlemeye yer verilmediği 

de dikkate alındığında 4046 sayılı ÖzelleĢtirme uygulamaları Hakkında 

Kanun'un belediyelerin Ģirket kurmalarının ve kurulmuĢ Ģirketlere katılmalarının 

Bakanlar Kurulu'nun izni ile gerçekleĢebileceği yönündeki hükmü halen 

yürürlüğünü korumaktadır.32 

BĠT'lerin kurulmasında Bakanlar Kurulu'nun izni aranmasına karĢılık, bu 

iznin hangi Ģartlar altında verilebileceği kanunlarımızda düzenlenmemiĢtir. Bu 

durumda sadece belediyelerin görev ve hizmet alanlarına iliĢkin olarak faaliyet 

göstermek kaydıyla istenilen sayıda ve Ģekilde iktisadi teĢebbüs kurulması 

mümkün olmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği gibi 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 70'inci ve 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu'nun 26'ncı maddelerinde Ģirket 

kurma; "belediyelerin kendisine verilen görev ve hizmet alanlarıyla"33 sınırlı 

tutulmuĢtur.  

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun tasarısının 70'inci madde gerekçesinde 

Madde ile bir yandan belediyelerin görevlerini daha tesirli, faydalı ve ekonomik 

imkanlarda sunmasına ve kaynak oluĢturmalarına yardımcı olmak için sermaye 

ortaklığı kurulmasına müsaade edilmekte; bir yandan kurulan ortaklığın 

belediyenin görev sahasıyla iliĢikli olması gereğiyle getirilerek Ģirket 

kuruluĢunun disiplinli bir Ģekilde ve belediyelerin haksız rekabete mahal 

vermemesi için.34 

                                                 
32 Şerif Öner. "Yeni Mevzuat Çerçevesinde Türkiye'de Belediye Yönetimi", Ankara, Nobel Yayın 

Dağıtım, 2006, s.110. 
33 www.tbmm.gov.tr kanunlar k5215.html  (E: 30.03.2014). 
34 www.tbmm.gov.tr tutanaklar TUTANAK ... tbmm220551090200.pdf  (E: 01.04.2014). 
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“Dolayısıyla, maddedeki hükmün gereği, belediyelerin kurduğu veyahut 

ortak olduğu Ģirketler, belediyenin görev sahasıyla ilgili olmayan Ģirketleri 

ayıklaması veyahut ortaklıktan vazgeçmesi gerekecektir”35 denilmektedir. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun kabul edilen ilk halinde 14'üncü mad-

denin l/(b) bendinde "Belediye, kanunlarla baĢka bir kamu kurum ve kuruluĢuna 

verilmeyen mahalli müĢterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya 

yaptırır" hükmüne yer verilmiĢtir. Söz konusu düzenleme ile belediyelerin görev 

ve yetki alanları son derece geniĢ tutulmuĢtur.36 Anılan düzenleme ile 

belediyelerin Ģirket kurma alanları da sınırsız denebilecek kadar geniĢlemiĢtir. 

Buna karĢılık, söz konusu düzenlemenin Anayasa Mahkemesi tarafından 

24.01.2007 tarihinde yürürlüğü durdurulmuĢ ve düzenleme Anayasa 

Mahkemesi'nin 29.12.2007 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 24.01.2007 

tarihli 2005/95 E. 2007/5 K. sayılı kararı ile iptal edilmiĢtir. Böylelikle 

belediyelerin yerel yönetimlere iliĢkin olarak "genel görevli" olmalarına son 

verilmiĢ ve Ģirket kurmalarında belediyelerin görev ve hizmet alanları ile ilgili 

olma Ģeklindeki sınırlama yeniden anlam kazanmıĢtır.37 

Öte yandan 15.10.1985 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından imzaya açı-

lan ve ülkemiz tarafından 21.11.1988 tarihinde imza konularak, 08.05.1991 

tarihinde 3723 sayılı kanunla onaylanması uygun bulunan ve 06.08.1992 

tarihinde onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartı'nın 4'üncü mad-

desinin ikinci fıkrasında;  

"Yerel Yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki 

alanlarının dıĢında bırakılmıĢ olmayan veya baĢka herhangi bir makamın 

görevlendirilmemiĢ olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam 

takdir hakkına sahip olacaklardır"38 denilmektedir. 

                                                 
35 www.kanunum.com files 5302-r.pdf  (E: 30.03.2014). 
36 www.tbmm.gov.tr kanunlar k5393.html  (E: 01.04.2014). 
37 Şerif, a.g.e., s.112. 
38 www.ozgurcerkes.com/.../avrupa_yerel_yonetimler ozerklik sarti.pdf  (E: 01.04.2014). 



16 

 

 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik ġartının bahsi geçen düzenlemesi be-

lediyelerin baĢka bir kuruluĢa bırakılmayan tüm hizmetleri üstlenebilecekleri ve 

bu hususlarda teĢebbüs kurabilecekleri Ģeklinde yorumlanmıĢtır.39 Ancak, 

düzenleme metninde belediyelerden değil, genel olarak yerel yönetimlerden söz 

edildiği dikkate alındığında anılan yoruma katılmamız mümkün olmamaktadır. 

Aksi düĢüncenin kabulü halinde, Anayasa'nın 90'ıncı maddesinin 2004 yılında 

5170 sayılı kanunla eklenen son fıkrası gereğince söz konusu düzenleme, 

kanunlarımızla çeliĢmesi nedeniyle öne geçecek ve böylece BĠT'lerin 

kurulmasında sınırsız bir yetki alanına sahip olunacaktır. 

BĠT'lere iliĢkin bir diğer sınırlandırma ise mal ve hizmet alım ile yapım iĢ-

lerine iliĢkin olarak getirilmiĢtir. 08.09.1983 tarihinde kabul edilen ve 10.09.1983 

nolu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanununda BĠT'lere iliĢkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiĢtir. Buna 

karĢılık 04.01.2002 tarihinde kabul edilen ve 22.01.2002 tarihinde 34648 nolu 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 

BĠT'leri kanun kapsamında saymıĢtır.40 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'nun "Kapsam" baĢlıklı 2'nci maddesinin 

l/(b) bendinde, belediyelerin kanun kapsamında olacağına yer verildikten sonra, 

(d) bendinde "(a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı 

olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip 

bulundukları her çeĢit kuruluĢ, müessese, birlik, iĢletme ve Ģirketler" bu kanuna 

tâbi olacaklar arasında sayılmıĢtır. Anılan düzenleme gereğince BĠT'ler mal ve 

hizmet alımları ile yapım iĢlerinde Kamu Ġhale Kanunu'na tabi olacaklardır.41 

Burada özel hukuk tüzel kiĢisi bir varlığın Kamu Ġhale Kanunu'na tâbi ol-

ması gibi hukuken anlaĢılması güç bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu halde 

BĠT'lerin özel hukuk tüzel kiĢisi olmalarının pratik bir önemi kalmamaktadır. 

Daha önce BĠT'lerin temel kurulma nedenleri arasında Devlet Ġhale Kanunu'na 

                                                 
39 Nuri Tortop. "Yerel Yönetimler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler". Çağdaş Yerel Yönetimler, 

Cilt 7, S. 1, Ocak, 1998, s.76. 
40 Atik, a.g.e., s.455. 
41 Tortop, a.g.e., s.76. 
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tabi olmadan, mal ve hizmet alımında serbestîye sahip olmak bulunmakta iken, 

bu amaç 2003 yılında Kamu Ġhale Kanununun yürürlüğe girmesi ile imkânsız 

kılınmıĢtır.42 

Diğer yandan 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 11'inci maddesinin 

30.07.2003 tarihli 4964 sayılı kanunla değiĢik dördüncü fıkrasında "Ġhaleyi 

yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuĢ 

olursa olsun vakıf, demek, birlik, sandık gibi kuruluĢlar ile bu kuruluĢların ortak 

oldukları Ģirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar" hükmü yer almaktadır. 

Söz konusu hükümle, bu Ģirketlerin belediyelerin ihalelerine katılmayacak 

olması nedeniyle, burada da BĠT'lerin kurulmasında gözetilen özel sektöre 

kazandınlan kârın geri dönüĢümünü sağlamak Ģeklindeki amacın43 bundan 

böyle uygulanması imkânı kalmamıĢtır. 

 

1.2.6. BĠT'lerin Denetimi Sorunu 

Belediyeler ve büyükĢehir belediyeleri birer kamu tüzel kiĢisi oldukların-

dan sınırlı da olsa merkezi idarenin idari vesayet denetimine tabidirler. Daha 

önce de ifade edildiği üzere belediyelerin iktisadi teĢebbüsler kurma ve ku-

rulmuĢ iktisadi teĢebbüslere katılma amaçları arasında merkezi idarenin idari 

vesayet denetiminden kurtularak, hareket serbestisi içerisine girme arayıĢı yer 

almaktadır. 

Belediyelerin idari vesayet denetimine tâbi olmalarına karĢılık, belediye 

Ģirketlerinin birer özel hukuk tüzel kiĢisi olmaları nedeniyle, üzerlerinde merkezi 

idarenin herhangi bir denetimi bulunmamaktadır. KuruluĢ aĢamasında aranan 

Bakanlar Kurulu izni Ģeklindeki denetim yolu ise BĠT'ler üzerinde değil 

belediyeler üzerinde doğan bir denetim hakkıdır. BĠT'ler, diğer özel hukuk tüzel 

kiĢileri gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın müfettiĢlerince denetlenebilirler. 

                                                 
42 Karabilgin, a.g.e., s.35 
43 Recep Bozlağan. "Belediye İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesinde Temel Sorun". Mevzuat 

Dergisi, Yıl 7, Sayı 73, Ocak, 2004, s. 7. (http:   www.mevzuatdergisi.com/2004/01a/05.htm, 

01.04.2014). 

http://www.mevzuatdergisi.com/2004/01a/05.htm
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Ancak uygulamada bu denetimin de yapılmadığı ya da uzun aralıklarla ve 

bazen ihbar ya da istem üzerine yapıldığı görülmektedir.44 

Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince faaliyet gösteren BĠT'lerin iç 

denetimleri diğer sermaye Ģirketleri gibi gerçekleĢtirilmektedir. Buna göre gelir 

ve giderleri Ģirket yönetim kurullarınca idare edilmekte, yönetim kurulunun ibrası 

ve Ģirket bütçesinin kabulü genel kurul kararı ile olmaktadır. Ancak, söz konusu 

Ģirketlerde genellikle pay çokluğuna ve dolayısıyla oy çokluğuna sahip olan ya 

da yönetimi elinde bulunduran belediyeler, Ģirketlerin denetiminde de söz sahibi 

olmaktadır. Buna karĢılık, belediye meclisinin belediyelerin kurdukları ya da 

ortak oldukları Ģirketler üzerinde doğrudan bir denetim yetkisi 

bulunmamaktadır.45 

Belediye baĢkanının aynı zamanda bu Ģirketlerin yönetim kurulu baĢkanı 

olarak karĢımıza çıkması nedeniyle, belediye baĢkanının Ģirketle ilgili faaliyetleri 

belediye meclisi tarafından denetlenebilmektedir. Bu denetim sonucunda verilen 

kararlara karĢı ise, vali ya da belediye baĢkanı tarafından iptal istemiyle idari 

yargıya baĢvurabilme imkânı doğmaktadır. 

Belediye meclisinin, belediye baĢkanını denetlerken Ģirketleri de dolaylı 

olarak denetlemiĢ olacakları düĢünülebilirse de belediyenin kamu bürokrasisine 

dâhil oluĢu ve siyasi temsil geleneği, iĢletmecilik kuralları ile örtüĢmeyeceğinden 

denetim fonksiyonunun gereği gibi iĢlemediğinden söz etmek mümkündür.46 

Yerel yönetimlerde bu teĢebbüslerin hesap denetimlerini yapacak SayıĢ-

tay benzeri bir kuruluĢ oluĢturulması ya da bu görevin, teĢkilatı geniĢletilmek 

suretiyle SayıĢtay'ca yerine getirilmesi yönünde öneriler getirilmiĢtir.47Ancak 

kanımızca SayıĢtay denetimi, söz konusu kuruluĢların özel hukuk tüzel kiĢiliğine 

ve kuruluĢ amacına ters düĢeceğinden, bu teĢebbüslerin denetimi amacıyla 

oluĢturulacak bir özel denetim komisyonunca denetlenebilmesinin sağlanması 

                                                 
44 Zerrin Toprak. "Yerel Yönetimler". 7. Baskı, İzmir, Birleşik Matbaa, 2008, s.280. 
45 Toprak, a.g.e., s.275. 
46 Kavruk, a.g.e., s.439; Toprak, age., s.275. 
47 Karabilgin, age., s.24. 
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uygun olacaktır. Kaldı ki, bu denetim mali yönleriyle sınırlı kalmamalı, Ģirketlerin 

faaliyetlerinin kuruluĢ amaçlarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği de bu 

kapsamda denetlenebilmelidir. 

 

2.3. Belediyelerin ġirket Kurması 

Hızlı kentleĢme, demokratikleĢme eğilimlerinin artması, merkezi 

yönetimin ağır vesayetinden kurtulmak, esnek personel politikası izlemek, üst 

düzey belediye yöneticilerine yönetim kurulu üyelikleri sağlayarak ücret 

takviyesi yapmak ve belediye hizmetlerinde etkinliği sağlamak, belediye 

hizmetlerinin özelleĢtirilmesinde bir yöntem olarak kullanmak gibi nedenlerle 

belediye Ģirketlerinin sayısı 1980'li yıllarda hızla artmıĢtır.48 Özellikle 

büyükĢehirlerde birçok belediye hizmeti Ģirketler vasıtasıyla yürütülür hale 

gelmiĢ ve Ģirketler ikinci bir belediye idaresi olarak ortaya çıkmıĢtır.49 

 

2.3.1. ġirketler 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunun 3 üncü maddesinde,  

"Bu Kanunda tanzim olunan hususlarla bir ticarethane veya fabrika yahut 

ticari Ģekilde iĢletilen diğer bir müesseseyi ilgilendiren bütün muamele, fiil ve 

iĢler, ticari iĢlerdendir".50
 

11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında,  

"Ticarethane veya fabrika yahut ticari Ģekilde iĢletilen diğer müesseseler, 

ticari iĢletme sayılır" 12 nci maddesinde, "AĢağıda yazılı veya mahiyetçe 

                                                 
48 DPT Sekizinci Beş Yılık Kalkınma Planı, s.87. 
49 Bilal Eryılmaz. "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal Yöntemler". Birinci 

Ulusal İdare Hukuku Kongresi (Kamu Yonetimi). Ankara, Cilt.II, 1-4 Mayıs, 1990, s.118. 
50 www.taa.gov.tr/dosya/dergiler/taad5/files/assets/basic.../page628.html (E: 01.04.2014). 

http://www.taa.gov.tr/dosya/dergiler/taad5/files/assets/basic.../page628.html
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bunlara benzeyen iĢlerle uğraĢmak üzere kurulan müesseseler, ticarethane 

sayılır."51.  

Hükümleri yer almıĢ olup;52 

 Her çeĢit imal veya inĢa, 

 Matbaacılık, gazetecilik ve kitapçılık, yayın, ilan ve istihbarat, 

 Tiyatro, sinema, otel, han ve lokanta gibi umumi mahaller, hususi 

mektep ve hastane ve açık satıĢ yerlerinin iĢletilmesi, 

 Umumi mağazalar ve sair depo ve ambarların iĢletilmesi, 

ticarethane olarak sayılmıĢtır. 

Fabrikacılık ise; "ham madde veya diğer malların makine yahut sair 

teknik vasıtalarla iĢlenerek yeni veya değerli mahsuller vücuda getirilmesidir" 53  

Ģeklinde tanımlanmıĢtır. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Hükmi ġahıslar baĢlığını taĢıyan 

18'inci maddesinde ise, "Ticaret Ģirketleriyle, hedefine ulaĢmak için ticari bir 

iĢletmesi olan dernekler ve kendi kuruluĢ kanunları gereğince hususi hukuk 

hükümleri çerçevesinde idare edilmek veya ticari Ģekilde iĢletilmek üzere devlet, 

vilayet, belediye gibi amme hükmi Ģahısları tarafından kurulan teĢekkül ve 

müesseseler dahi tacir sayılırlar.54  

Devlet, vilayet ve belediye gibi amme hükmi Ģahısları ile umumi 

menfaatle hadim cemiyetler, bir ticari iĢletmeyi ister doğrudan doğruya amme 

hukuku hükümlerine göre idare edilen ve iĢletilen bir hükmi Ģahsı eliyle 

iĢletsinler kendileri tacir sayılamazlar." Hükmünün doğal sonucu olarak, Ģirkete 

                                                 
51 www.cu.edu.tr ... işletme%20hukuku ticari%20işletme%20hukuku 2-%2 (E: 01.04.2014). 
52 Cevdet Sökmen. "Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu". Ankara, Yerel Yönetimler Araştırma ve 

Eğitim Merkezi Yayını No:23, 2007, s.172. 
53 cogito-sozluk.com nedir.php  q türk+ticaret+kanunu+madde+12 (E: 01.04.2014). 
54 www.binted.com.tr hakkinda  (E: 01.04.2014). 

http://www.cu.edu.tr/.../işletme%20hukuku/ticari%20işletme%20hukuku/2-%252


21 

 

 

sahip olan bir kamu kurumunun iflasını istemek kanunen mümkün 

olamayacaktır.55 

Ayrıca, bu Ģirketlerin ticaret siciline tescil ve ticaret odalarına kay-

dolmaları gerekmektedir. 

Yerel Yönetimler tarafından kurulan Ģirketler de iĢleyiĢlerinde Türk 

Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olacaktır. Adı geçen Kanunun 137'nci 

maddesine göre de ticaret Ģirketleri, tüzel kiĢiliğe sahip olup Ģirket ana söz-

leĢmesinde yazılı iĢletme konusu/konuları çerçevesinde kalmak Ģartıyla hak ve 

borç sahibi olabilirler. 

Ayrıca, adı geçen Kanunun Amme hükmi Ģahıslarının iĢtiraki baĢlıklı 275. 

maddesine istinaden, kamu hizmeti gören anonim Ģirketlerin yönetim ve 

denetim kurullarında yerel yönetimlerde temsilci bulundurabilmektedir. 

Türk Ticaret Kanununda ticari Ģirketler kolektif Ģirket, komandit Ģirket, 

limited Ģirket ve anonim Ģirket olarak sayılmıĢ olup, yerel yönetimler de özellikle 

1980'li yıllardan sonra baĢta büyükĢehir belediyeleri olmak üzere belediyeler 

hizmetlerini etkin, verimli ve hızlı bir Ģekilde yürütmek gerekçesiyle, çeĢitli 

alanlarda anonim ve limited Ģirket kurma veya ortak olma yoluna gitmiĢlerdir. 

 

2.3.2. ġirketin Tanımı: 

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 520'nci maddesinde "Ģirket bir akittir ki 

onunla iki veya ziyade kimseler, Ģeylerini ve mallarını müĢterek bir gayeye 

eriĢmek için birleĢtirmeyi iltizam ederler"56  demektedir. 

Daha açık bir ifadeyle, iki veya daha çok kimsenin müĢterek iktisadi bir 

gayeye ulaĢmak için mallarını ve paralarını bir akit ile birleĢtirip ortaya çıkardığı 

ortaklığa Ģirket denir. 

                                                 
55 Hasan H. Can. "Belediyelerin Şirket Kurmasındaki Yasal Esaslar", İller ve Belediyeler Dergisi, S. 

695, 2005, s.29. 
56 www.cumuforum.com/attachment.php?aid=28 (E: 02.04.2014). 

http://www.cumuforum.com/attachment.php?aid=28
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Limited ġirket: Türk Ticaret Kanununun 503'üncü maddesinde ta-

nımlanmıĢtır. Ġki veya daha fazla hakiki veya hükmi Ģahıs tarafından bir ticaret 

unvanı altında kurulup, ortaklarının mesuliyeti koymayı taahhüt ettikleri sermaye 

ile sınırlı ve esas sermayesi tespit edilmiĢ olan Ģirkete limited Ģirket denir.57 

 KuruluĢ için asgari sermaye 5.000 YTL'dir, 

 Ġki veya daha fazla gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından kurulabilir, 

 Hisse senedi çıkaramaz, sigortacılık yapamazlar, 

 Ortakların sayısı ikiden az ve elliden çok olamaz, 

 Ortakların sorumluluğu sermaye tutarları ile Ģirketin sorumluluğu 

mal varlığı ile sınırlıdır. 

Anonim ġirket: Türk Ticaret Kanununun 269 uncu maddesi anonim 

Ģirketi, bir unvana sahip, esas sermayesi muayyen ve paylara bölünmüĢ olan ve 

borçlarından dolayı yalnız mal varlığı ile sorumlu olan Ģirket Ģeklinde 

kurulmaktadır. Anonim Ģirkette, ortakların mesuliyeti, taahhüt etmiĢ oldukları 

sermaye payları ile sınırlıdır. ġirket borçlarından sadece Ģirket sorumludur. Özel 

kanunlarında aksine hüküm olmadıkça anonim Ģirkette esas sermaye miktarı elli 

bin YTL' den aĢağı olamaz. Kanunun 277'nci maddesi gereğince, bir anonim 

Ģirketin kurulması için Ģirkette pay sahibi en az beĢ kurucunun bulunması temel 

Ģarttır.58 

 ġirket ana sözleĢmesinde bulunmak Ģartıyla her türlü 

iktisadi ve ticari faaliyette bulunabilirler. 

 276' ncı maddeye göre anonim Ģirketler ya tedrici veya ani 

Ģekilde kurulur. 

                                                 
57 www.ertso.org.tr/?islem=eklerim&gorev=oku&id=11&sid. (E: 02.04.2014). 
58 Can, a.g.e., s.30. 
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 Ani kuruluĢ, Ģirket paylarının kurucular tarafından tamamen 

taahhüt edilmesiyle olur. 

 Tedrici kuruluĢ, bir kısım payların kurucular tarafından 

taahhüt olunması ve geri kalan kısmı için de halka 

müracaat edilmesi suretiyle olur. 

ġirketin sebep olduğu olumsuz durumlardan doğan borçlar için yalnızca 

Ģirket sorumludur. Alacaklılara karĢı ortakların sorumluluğu yoktur. Hatta 

sermaye borcunu yerine getirmemiĢ olan ortak dahi alacaklılara karĢı Ģahsen 

sorumlu değildir. Çünkü bu alacak Ģirketin alacağıdır ve sadece Ģirket 

tarafından talep edilebilir.59 

Bundan dolayı anonim Ģirkette sermaye sakınması son derece önemlidir. 

düzmece(muvazaalı) iĢlemlerin yardımı ile sermayenin geri verilmesi, 

azaltılması yasaktır. Örnek verilirse; gerçekte olmayan kar, kar dağıtılma iĢi 

veyahut sermaye Ģeklinde getirilmiĢ olan bir malın pahasının olduğundan daha 

fazla gösterilmesi gibi haller bu türden yasak iĢlemlerdir.60 

Bir anonim Ģirket, yetkili olmadığı (yani kuruluĢ izni alınırken faaliyet alanı 

olarak esas sözleĢmede gösterilmemiĢ olan) bir konuda sözleĢme yaparsa bu 

sözleĢme geçersizdir, borç doğurmaz. Dolayısıyla ifası istenemez. Örnek olarak 

ekmek imalatı için kurulmuĢ bulunan bir anonim Ģirket, konut inĢaatı 

üstlenmiĢse, bu sözleĢme geçersizdir. Önce Ģirketin ana sözleĢmesi 

değiĢtirilmeli ve faaliyet sahasına inĢaat da eklenmelidir.61 

 

2.3.3. Belediyeleri ġirket Kurmaya Ġten Nedenler 

Belediyeler, öncelikle belirli bir belediye hizmetini doğrudan kendi 

daireleri eliyle mi, hukuksal bakımdan bağımsız olmayan bir iĢletmenin eliyle mi, 

                                                 
59 Saadettin Doğanyiğit. "Açıklamalı-Soru Çözümlü Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediye 

Kanunu". Ankara, Seçkin Yayınları, 2005, s.767. 
60 Doğanyiğit, a.g.e., s.767. 
61 Doğanyiğit, a.g.e., s.768. 
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yoksa hukuksal bakımdan bağımsız (özerk) bir Ģirketin eliyle mi (Anonim ġirket, 

Limitet ġirket, vb.) yerine getirileceği konusunda; tabi olunacak hukuk, örgüt 

yapısı, iĢletme yöntemi, personel ve finansman açılarından çeĢitli 

değerlendirmeler yaparak, organizasyon biçimine karar vermektedirler.62 

Belediyeleri Ģirket kurmaya iten nedenler aĢağıda sıralanmaktadır:63 

 Kamu personel mevzuatının sınırlamalarına bağlı 

kalmaksızın esnek istihdam ve ücret politikası uygulama 

olanağına sahip olmak, bu suretle eleman alımında kolaylık 

sağlamanın yanında ihtiyaç duyulan nitelikli ve kalifiye 

elemanlara yeterli ücret ödeyebilme imkânına kavuĢmak, 

 Merkezi yönetimin vesayet denetiminden kaçmak, mali 

açıdan özerk olmak, bürokratik iĢlemlerden kurtulmak, 

harcamalarda daha serbest hareket edebilmek, 

 Belediye Ģirketlerinin borçlanma konusunda belediyelere 

oranla daha serbest olması nedeniyle bankalardan daha 

kolay kredi kullanabilmek, 

 Hizmet sunumunu olumsuz etkileyen bürokrasinin katı 

kuralları ve ağır karar alma mekanizmalarının dıĢına 

çıkarak, özel sektör yönetim tekniklerinden yararlanmak, 

kamu hizmetlerinin yürütülmesinde hızlı karar alabilmek, 

 Ġhale yolu ile özel giriĢimcilere ulaĢtırılan kamu fonlarının 

kurumlar aracılığıyla geri belediyelere intikal edilmesini 

sağlamak, 

 Yeni gelir kaynakları oluĢturmak, 

                                                 
62 Cronauge, Ulrich und Georg Westermann, (2006). s.175-177. Akt. Tayfun Çınar. (2007)."Yerel 

Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu". Ankara, Yerel Yönetimler Araştıma ve Eğitim 

Merkezi Yayını, No: 23, s.171. 
63 Çınar, a.g.e., s.172. 
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 Yerel kalkınma giriĢimlerine öncülük etmek, yeni istihdam 

olanakları yaratmak, 

 Ġhale Yasasının kısıtlamalarından kurtulmak, iĢleri daha 

etkin ve hızlı yürütebilmek, 

 Kamu hizmetlerinden bazılarını, özel kuruluĢlarla rekabet 

yaratarak daha ucuz ve kalitede sunabilmek. 

Ülkelere göre belediye Ģirketlerinin kuruluĢ nedenleri farklı olmakla 

birlikte, herhangi bir belediye hizmetinin bağımsız belediye Ģirketleri ile yerine 

getirilmesi konusundaki temel düĢünceler yukarıda kısaca açıklanmıĢtır. 

 

2.3.5. Yerel Yönetimler Tarafından Kurulan veya Ortak Olunan 

ġirketlerinin Özellikleri 

Kurulacak bir Ģirkete katılma iĢlemi de, hukuki sonucu itibariyle aslında 

bir Ģirket kurma iĢlemidir. Bu bakımdan Ģirket kurma ile aynı hükümlere tabi 

olması gerekir. 

Bu Ģirketlerinin özellikleri ise; 64 

 Yerel bazı hizmetlerin özelleĢtirilmesinde alternatif bir araç olarak 

kurulmuĢlardır, 

 Bir veya birkaç belediyenin veya il özel idaresi ile birlikte hisseleri 

toplamının % 50'nin üzerinde olduğu, hatta bazı Ģirketlerde or-

taklarının tamamını belediyelerin oluĢturduğu bu Ģirketler, her ne 

kadar, özel hukuk tüzel kiĢiliğine haiz iseler de kamu yönü a-ğır 

basan ve genellikle de yönetimi belediyenin veya özel idarenin 

elinde olan Ģirketlerdir, 

  Belediye veya il özel idaresinden bağımsız bir bütçeye sahiptirler, 

                                                 
64 Çınar, a.g.e., s. 175. 
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 Yerel yönetimlerin kurdukları veya ortak oldukları Ģirketler, kamu 

ağırlıklı ticari kuruluĢlar olmaları nedeniyle, denetimleri bir özel 

Ģirket gibi gerçekleĢtirilmemektedir. 

1.4. Belediye ġirketlerinin Faaliyet Alanları 

Günümüzde belediyelerin belde halkının yerel ortak ihtiyaçlarını 

karĢılamak amacıyla sahip oldukları Ģirketlerin faaliyet alanlarını sekiz ana 

baĢlıkta gruplandırabiliriz: 

Enerji grubu; Doğalgaz, akaryakıt, katı atıklardan elektrik enerjisi 

üretilmesi, bölgedeki jeotermal sıcak su potansiyelinden faydalanarak yerleĢim 

alanlarının ısıtılması, 

Teknoloji grubu; Trafik sinyalizasyonu, toplu taĢım bilet sistemi, motorlu 

araçların bakım ve onarımı, uluslararası teknolojik iĢbirliğini gerçekleĢtirmek, 

teknopark oluĢturmak, 

Çevre grubu; Katı atıkların, tıbbi atıkların ve deniz atıklarının 

toplanması, nakledilmesi, arıtılması, yakılması ve depolanması, çevre ve peyzaj 

iĢleri, 

UlaĢım grubu; Lastik tekerlekli toplu ulaĢım, raylı sistemler (Metro 

tramvay, vb.), deniz ulaĢımı, otopark iĢletmeciliği, 

Gıda grubu; Ekmek ve unlu mamuller, içme suyu iĢletmeciliği, kanal ve 

su tesisi inĢaatı, et ve margarin üretimi, 

ĠnĢaat grubu; Toplu konut yapım, beton ve beton elemanları üretimi, yol 

yapımı ve asfalt üretimi, gayrimenkul, 

Mühendislik müĢavirlik grubu; ġehir planlama, proje ve müĢavirlik 

hizmetleri yapmak, 

Hizmetler grubu; Sağlık, spor, kültür, sanat, fuarcılık, yayın ve tanıtım 

hizmetleri, serbest bölge kurumu ve iĢletmesi, kaplıca iĢletmeciliği, halkın 
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dinlenme, eğlenme ve diğer sosyal nitelikteki ihtiyaçlarını karĢılamak amacıyla 

tesisler kurmak ve iĢletmek, yöredeki her türlü el ürününün iç ve dıĢ piyasada 

pazarlanmasını sağlamak, gibi kuruluĢ amaçlarından çok farklı alanlarında 

faaliyet göstermektedirler. Ancak mevzuat Ģirketlerin belediyenin görev, yetki ve 

sorumluluk alanlarında Ģirket kurulabileceğini ve faaliyet gösterebileceğini 

hükmetmektedir. 

Nitekim "Mahalli Ġdare ġirketleri" konulu 2008/31 sayılı Genelge ile Ġl Özel 

Ġdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve BüyükĢehir Belediyesi Kanunu'na göre 

yerel yönetimlerin, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili 

mevzuatta belirtilen usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye Ģirketi 

kurabilecekleri hatırlatılmaktadır. Kendi hizmet ve göreviyle ilgili olmayan yerel 

yönetimlerin; ihracat, ithalat, pazarlama, market, çeĢitli malzeme üretiminde ve 

benzer ticaretle ilgili durumlarda65 faaliyet göstermek Ģartıyla Ģirket kurmalarına 

olanak bulunmadığı ifade edilmektedir. 

 

1.5. Belediye ġirketlerinin Hissedar Belediye Ġle ĠliĢkileri 

Belediyeler hissedarı oldukları Ģirketlerle genel olarak idari ve mali olmak 

üzere iki Ģekilde iliĢki kurmaktadırlar. AĢağıda bu iliĢkiler iki ayrı baĢlık altında 

irdelenecektir. 

 

1.5.1. Belediye ġirketlerinin Hissedar Belediye Ġle Ġdari ĠliĢkileri 

Belediye iĢtiraki Ģirketler ile Belediye idareleri arasındaki iliĢkiler 

belediyeler arasında uygulama bakımından farklılıklar göstermektedir. Örneğin, 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nde iĢtiraklerin belediye yönetimi ile bağlantısı, 

BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler 

Daire BaĢkanlığı vasıtası ile sağlanmaktadır. Bursa'da da BüyükĢehir Belediyesi 

ile Ģirketler arasında koordinasyonu sağlamak üzere ĠĢtirakler Daire BaĢkanlığı 

kurulmuĢ olmakla birlikte; faaliyet konusuna göre Ģirketlerin belediyedeki ilgili 

                                                 
65 www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/yy.../mevzuat_detay.php? (E: 02.04.2014). 



28 

 

 

daire baĢkalığı ve genel sekreter yardımcılığı ile daha koordineli çalıĢtıkları 

ifade edilmektedir.66 Diğer yandan, 5216 BüyükĢehir Belediyesi Kanunu 26. 

maddesine göre, genel sekreter ile belediye ve dahil olduğu kuruluĢlar, 

yöneticilik sıfatını elinde bulunduran personel bu Ģirketlerin yönetimde ve 

denetimde ve kurullarında görev alabilmektedirler. Böylece belediye ile belediye 

Ģirketleri arasında yönetim, denetim iliĢkisi kurulmaktadır. 

Belediye Ģirketlerinde genel müdür, müdür ve personel atamaları Türk 

Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda Ģirketlerin yönetim kurullarınca 

yapılmaktadır. 

ġirketlerin yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri ise belediye 

baĢkanının veya belediye üst yönetiminin önerisi doğrultusunda Türk Ticaret 

Kanunu hükümlerine göre Ģirketlerin genel kurullarınca seçilmektedir. 

 

1.5.2. Belediye ġirketlerinin Hissedar Belediye Ġle Mali ĠliĢkileri 

Kamu iktisadında gereksinim ve kazançlar unsuru içinde davranıĢta 

bulunmaktadır. GeliĢen demokratik, sosyal, ekonomik yaĢam çerçevesinde 

siyasi düzene yöneltilen istekler çoğalarak çeĢitlendiği halde, vergi ve buna 

benzer kamu kazançları az miktardadır. Bu kazanç ve harcama istikrarında, 

toplumsal çıkarın artırılması gereklidir.67 

Yönetimler arası mali iliĢkiler dar anlamda, bir ülkede çeĢitli yönetim 

kademeleri arasında (üniter devletlerde, merkezi yönetim yerel yönetimler 

arasında; federal devletlerde, federal devlet, federe devlet ve yerel yönetimler 

arasında) gelir kaynaklarının bölüĢümünü ifade etmektedir. GeniĢ anlamda ise, 

çeĢitli yönetim kademeleri arasında gelir kaynaklarının yanı sıra, kamu 

hizmetlerinin de bölüĢümünü içermektedir.68 BaĢka bir tanımla, yönetimler arası 

                                                 
66 Enver Karakoç, Bursa Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanı, "Belediye-Şirket İlişkileri" 

Konulu Görüşme, 15.10.2008. 
67 Toprak, "Çevre Yönetimi ve Politikası". 2. Baskı, İzmir, 2003, s.159. 
68 Ülkü Arıkboğa, "Yönetimler Arası Mali İlişkiler". İstanbul, Yaylacık Matbaası, 2004, s.19. 
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mali iliĢkiler, yönetim kademeleri arasında hizmet, harcama ve gelirlerin 

paylaĢılması anlamına gelir.69 

Yönetimler arasındaki iliĢkiler iki ana gruba ayrılır: Birincisi, merkezi ve 

yerel yönetimler arasındadır; ikincisi, yerel yönetim birimlerinin kendileri 

arasındadır. Buna göre; birincisinde "dikey", ikincisinde "yatay" iliĢkiler söz 

konusudur ama her iki iliĢki türünde de yerel yönetimler "ortak payda" 

niteliğindedir. 70 

Yönetimler arası mali sistem, bir ülkede çeĢitli yönetim birimleri arasında 

kamu hizmetlerinin ve bu hizmetleri finanse etmek için gerekli olan gelir 

kaynaklarının bölüĢümüdür. VatandaĢa en yakın yönetim birimi olan yerel 

yönetimler, bireylerin ihtiyaçlarını ve önceliklerini göz önüne alarak hizmetleri 

daha etkin bir Ģekilde yerine getirecektir. Yerel yönetimlerin iktisadi açıdan 

temel varlık gerekçesi olan kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması da 

böylece gerçekleĢecektir.71 

Nitekim Anayasa'da yerel yönetimlere vazifeleriyle orantılı olarak gelir 

kazançları sağlanacağı hükme bağlanmıĢtır (md.127). Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik ġartında da: "Yerel yönetimlerin mali kaynakları anayasa ve kanunla 

belirlenen sorumluluklarla orantılı olacaktır." denmektedir (md.9/2). Ancak, 

Türkiye'nin bu maddeye çekince koymuĢ olması ĢaĢırtıcıdır.72 

OECD ülkelerinde toplam harcamalarda yerel yönetimlerin harcama payı 

%33 civarında iken, bu pay geliĢmekte olan ülkelerde (GOÜ) %13'ler 

civarındadır. Avrupa'da yerel yönetimlerin harcamalarının gayri safi milli 

hasıladaki (GSMH) payının, hem geliĢmiĢ ekonomilerde hem de geçiĢ 

                                                 
69 Nihat Falay. "Yerel Yönetimlerin Hizmet ve Harcama Sorumlulukları". İstanbul, Güncel 

Yayıncılık, 2006, s. 9. 
70 Falay, a.g.e., s. 9. 
71 Ayşe Güner ve Serdar Yılmaz. "Belediye Gelirlerinin Esneklik Analizi", Mali Yerelleşme, İstanbul, 

Güncel Yayıncılık, 2006, s.1. 
72 Güner ve Yılmaz, a.g.e., s. 89. 
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ekonomilerinde diğer yerel yönetim birimlerine kıyasla büyük oranda 

belediyelere ait olduğu gözlenmektedir. 73 

Türkiye'de yerel yönetimler maliyesi son 20 yılda hızla büyümüĢtür. 2007 

yılı mahalli idare harcamaları, 33 milyar TL ile gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYH) 

%3,9'unu oluĢturmuĢtur. Yerel yönetimlerin toplamda kamu yatırımından almıĢ 

olduğu hisse 1975 yılında %4 iken, 2007 yılında %45 olarak gerçekleĢmiĢtir.74 

Bu durum, yerel yönetimleri maliye politikası açısından daha önemli hale 

getirmiĢtir. 

Belediyelerin kaynak ve harcamalarının GSYH'ya oranı 2007'ye 

gelindiğinde 1975'deki seviyesinin dört katını aĢmıĢ; kamu kesimi içerisindeki 

payı, 1975 yılındaki %4,5 olan seviyesinden 2007 yılında %12'ye yükselmiĢ; 

faiz giderleri hariç tutulduğunda ise, kamu kesimi içindeki payı %4,5'dan 

%16,7'ye yükselmiĢtir.75 

Belediye kaynak ve harcamalarının artıĢında, büyükĢehir belediyelerinin 

kurulması, yeni kurulan belediyeler, yeni belediye kanunları, genel bütçe vergi 

payı oranlarının artırılması, ulusal ölçekte vergi yükü artıĢının yansıması, 

yüksek ĢehirleĢme hızı, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, üretilmiĢ bazı 

mallar ve hizmetlerdeki fiyatlandırma politikası önemli roller oynamıĢtır. 

Dünya genelinde ve ülkemizde sosyo-ekonomik ve demokratik 

geliĢmenin sonucunda son yıllarda çeĢitlenerek artan yerel yönetim hizmetleri, 

belediyeleri çeĢitli arayıĢlara sevk etmiĢtir. Diğer yandan, Avrupa Yerel Özerklik 

ġartı da yerel düzeyde hizmetlerin, nitelik, etkinlik, ekonomiklik gibi ölçütleri de 

dikkate alarak hizmete en yakın birimler tarafından yerine getirilmesini 

hükümetlere tavsiye etmektedir. Yerel yönetimlerin de hizmetleri yerel halka, 

zamanında, etkin, verimli sunabilmek için faydalandığı araçlardan birisi de kamu 

                                                 
73 Falay, a.g.e., s. 14. 
74 Erhan Usta, "Türkiye'de Mahalli İdarelerin Mali Yapısı", DPT, 22 Mayıs, 2008.  

http://www.mahallidareler.gov.tr. (E: 03.04.2014). 
75 Usta, http://www.mahallidareler.gov.tr. (E: 03.04.2014). 

http://www.mahallidareler.gov.tr/
http://www.mahallidareler.gov.tr/
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sermayeli yerel Ģirketler olmuĢtur. Bu da kamu Ģirketlerinin sayısında bir artıĢa 

neden olmuĢtur. 

Yönetimler arası mali iliĢkilerin bir baĢka boyutu da belediyeler ile 

sermayesine iĢtirak ettiği Ģirketler arasında cereyan etmektedir. Belediyelerin 

kurdukları veya sermayesine iĢtirak ettikleri ve 2886 sayılı Kanunun 6. 

maddesinin 1. bendinde sayılan kiĢilerin yönetim ve denetim kurullarında 

bulundukları belediye Ģirketlerinin, aynı belediyeler tarafından açılan ihalelere 

katılamayacakları çok tartıĢılmasına rağmen; belediye Ģirketleri sermayelerinin 

büyük ortağı olan belediyelerin ihalelerine katılmıĢlardır. Söz konusu tartıĢmalar 

2003 yılı baĢında yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu döneminde de 

devam etmekle birlikte, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin (ĠBB) 2007 yılında 

yaptığı ihalelerin %21'ni, 2008'de %26'sı BüyükĢehir Belediyesi'nin sermayesine 

iĢtirak ettiği Ģirketler üzerinde kalmıĢtır. Bu oran geçmiĢ yıllarda %50'lere 

ulaĢmaktaydı.76 Bu durum diğer belediyeler ile sermayelerine iĢtirak ettikleri 

Ģirketler arasındaki mali iliĢkilerin bir boyutunu göstermesi bakımından oldukça 

ilgi çekicidir. 

Belediyeler ile belediye Ģirketleri arasındaki mali iliĢkilerin bir baĢka 

boyutu da sermaye artıĢlarıdır. Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun ve 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra 

5393/18 ve 5216/28. madde hükmüne göre, iĢtiraklerinin sermaye artırımlarına, 

Belediyesi Meclisi'nin "sermaye artımına iĢtirak" ile ilgili olarak aldığı kararlar 

çerçevesinde iĢtirak etmektedir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. 

maddesinin 1. fıkrasının (i) bendinde yer alan hüküm ile belediyelerin iĢtirak 

ettiği Ģirketlerdeki sermaye artırımlarına katılım konusunda karar verme yetkisi 

ve görevi Belediye Meclisi'ne verilmiĢtir. 5393 sayılı Kanun'un yürürlüğe 

girmesinden sonra, Ģirket genel kurul kararı ile yapılan sermaye artırımına 

belediyenin pay oranı ile mütenasip olan miktarına katılımı konusunda, Belediye 

Meclisi'nin karar almasını müteakip, BaĢkanlık Makamı tarafından "ĠĢtirak 

Taahhütnamesi" imza edilmekte ve sermaye ödemeleri yapılmaktadır. Belediye 

                                                 
76 Cemal Yeğin. İBB Faaliyet Dönemi Denetim Komisyonu Raporuna Muhalefet Şerhi, 2007. 
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Ģirketleri genelde zarar eden Ģirketler olduğundan, TTK m.324. hükmü 

gereğince; Ģirket esas sermayesinin 2/3'ünün karĢılıksız kalması halinde, genel 

kurul bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan sermaye ile iktifa edilmesine 

karar vermediği takdirde Ģirket feshedilmiĢ sayılacağından, genelde sermaye 

artırımı yolu ile Ģirketin mali durumunun düzeltilmesi yoluna gidilmektedir.77 

Belediye Ģirketleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinin (d) 

ve (e) bendlerine göre, finansman ihtiyaçlarını karĢılamak için borçlanma 

ihtiyacı duyduklarında bir önceki yıl güncelleĢtirilmiĢ gelirlerinin %10'una kadar 

iç borçlanma için belediye meclislerinden, bunu aĢan borçlanmalar içinse meclis 

kararı ve ĠçiĢleri Bakanlığı'ndan izin almak zorundadırlar. Aynı zamanda 

belediyelerin zaman zaman Ģirketlerinin iç ve dıĢ borçlanmalarında garantör 

olduğu görülmektedir.78 

5393 ve 5216 sayılı Kanunlarda, bağlı kuruluĢ ve Ģirket kavramları 

birbirinden tamamen farklı kullanılmıĢtır. Bu bağlamda, Ģirketler için "ortaklık 

payı" ve belediyelere "hâsılat geliri"; buna karĢılık bağlı kuruluĢlar için "yardım" 

ve belediyelere bağlı olan Ģirketlerin hesaplarındaki kesinlik "gelirleri ile giderleri 

arasında oluĢan fazlalık" gelir olarak düzenlenmiĢ ve büyükĢehir belediyesi ile 

bağlı kuruluĢların, belediye baĢkanının onay vermesiyle karĢılıklı olarak 

birbirlerinin nakitteki ihtiyacını karĢılayabileceği ve bu sayedeki ödünç 

vermelerde faiz uygulanmayacağı hükme bağlanmıĢtır. Belediye Ģirketlerinin 

belediye veya kendi aralarında böyle bir iliĢki söz konusu değildir.79 

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) Transfer Fiyatlamasına 

iliĢkin 13. maddesi, 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olan transfer 

fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımını düzenlemektedir”.80 “5520 sayılı 

KVK'nın 11. maddesine göre de transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak 

dağıtılan kazançlar, kurum kazancından indirilememektedir. Transfer 

fiyatlandırması, bir Ģirketin iliĢkili kiĢilerle yaptığı iĢlemlerde kullandıkları 

                                                 
77 Yeğin, İBB 2007 Faaliyet Dönemi…..şerhi age. 
78 Yeğin, İBB 2007 Faaliyet Dönemi…..şerhi age. 
79 Yeğin, İBB 2007 Faaliyet Dönemi…..şerhi age. 
80 www.yaklasim.com.tr(E: 02.04.2014). 
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fiyatların, aralarında iliĢki bulunmayan taraflar arasındaki iĢlemlerde uygulanan 

fiyatlara, yani emsallerine uygunluk ilkesine uygun olmasını amaçlamaktadır.” 

81Alakalı kiĢilerin aralarındaki iĢlemenin tarifesindeki fiyat örneklere uygunluk 

ilkesine ters olarak tespit edildiğinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü 

kazanç dağıtımı yapıldığı kabul edilir ve transfer fiyatlandırması yolu ile örtülü 

Ģekilde verilen kazanç durumlarında cezalı tarhiyat yapılır. Belediye Ģirketleri 

kendi aralarındaki ve diğer kurumlarla olan iliĢkilerinde, Kurumlar Vergisi 

Kanununun Transfer Fiyatlamasına iliĢkin hususları da göz önünde 

bulundurmak zorundadır.82 

 

2.6. Belediye ġirketlerinin ÖzelleĢtirilmesi 

1970'lerin sonlarına doğru baĢta ABD ve Ġngiltere olmak üzere, belediye 

Ģirketlerindeki bu özelleĢtirme önceden geliĢmiĢ olan ülkelerde 

uygulanmaktaydı. Sonradan bu uygulama geliĢmeye baĢlayan ülkelerde de 

uygulanmaya baĢlamıĢtır. Dünyadaki bu geliĢmeye paralel Ģekilde ülkemizde de 

1984 senesinden baĢlayarak özelleĢtirme konusu önemli bir geliĢme 

göstermiĢtir. Birinci sırada merkezi kamu hizmetleri ve bilhassa da kamu iktisadi 

giriĢimleri için eleĢtiriler gündemine giren özelleĢtirme, kısa zaman içinde yerel 

kamu hizmetlerini yürütmekte yerel yönetimler de esas bir konu haline 

gelmiĢtir.83 

Burada ele alınacak ve dikkat edilecek husus biçimsel bir özelleĢtirme ile 

gerçek özelleĢtirme arasındaki farkın ortaya konulmasıdır. 

Biçimsel (formal) özelleĢtirme: Belediye yerine getirmekle yükümlü 

olduğu bir hizmeti kendi yönetsel çerçevesinin dıĢına çıkarır, özel hukuk 

çerçevesinde (Anonim veya Limitet ġirket) bir Ģirket kurarak bu hizmet 

yükümlülüğünü ona aktarırsa ortada biçimsel özelleĢtirme vardır. Bu durumda 

                                                 
81 www.ozdogrular.com(E: 02.04.2014). 
82 birlikforum.com/forum/index.php?topic=2233.0;wap2 (E: 04.04.2014). 
83 Tunay Köksal, "Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Yöntemleri ve Uygulamaları". DPT Uzmanlık 

Tezi, Ağustos, 1993, http://www.dpt.gov.tr/dptweb/ekutup98/uztez/koksalt.html (E: 04.04.2014). 

http://www.dpt.gov.tr/dptweb/ekutup98/uztez/koksalt.html
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belediye özel hukuk çerçevesinde bir Ģirket kurarak medeni hukuka ait bir 

organizasyon biçimi seçer. Ancak, politik idari yönelimli görev ifası 

çerçevesinde, maddi yönetim faaliyetlerini sürdürmeye devam eder. Bu 

durumda, özel hukuk çerçevesindeki Ģirket sermayesi büyük ölçüde kamunun 

elinde kalır ve kamu hizmeti belediyenin elinden çıkmaz.84 Belediye 

hizmetlerinin belediye Ģirketleri marifetiyle yerine getirilmesi bu anlamda formel 

özelleĢtirmeye örnektir. 

Maddi özelleĢtirme: Belediyenin ilgili hizmet yükümlülüğünün tümüyle 

özel sektöre aktarılmasıdır. Bu gibi durumlarda belediyenin yükümlülüğü 

kamudan çıkar ve pazar ekonomisi kuralları iĢlemeye baĢlar. Çünkü belediye bir 

hizmet yükümlülüğünü üçüncü bir kiĢiye devredince artık sadece özel sektörün 

yükümlülüğü baĢlar.85 

Türkiye'de maddi anlamda özelleĢtirmenin yasal çerçevesi 4046 sayılı 

Kanun'la düzenlenmiĢtir. Belediyelerde de maddi anlamda özelleĢtirme 

uygulamaları ile ilgili en geniĢ kapsamlı yasal düzenleme 4046 sayılı 

"ÖzelleĢtirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun"86 ile 

yapılmıĢtır. 

“Kamu giderlerinin azaltılması, ekonomide rekabet ve verimliliğin tesisi 

amacı ile hazırlanan 24 Kasım 1994 tarihli 4046 sayılı Kanunun "Amaç ve 

Kapsam " baĢlıklı 1. maddesinde yer alan "Belediye ve Ġl Özel Ġdarelerine ait 

ticari amaçlı kuruluĢlar ile pay oranlarına bakılmaksızın her türlü iĢtiraklerindeki 

paylarının (m.l/e), ekonomide verimlilik artıĢı ve kamu giderlerinde azalma 

sağlamak için özelleĢtirilmesine iliĢkin esasları düzenlemektir. (m.i/f.son)" 

hükmü ile belediyelere ait ticari amaçlı kuruluĢların ile pay oranına bakılmadan 

her çeĢit iĢtiraklerindeki paylarının özelleĢtirilmesi kanun kapsamına 

alınmıĢtır”.87 Kanun, özelleĢtirme sürecinde uyulacak usul ve esaslar ile elde 

                                                 
84 Demircioğlu, a.g.e., s. 101. 
85 Demircioğlu, a.g.e., s. 101. 
86 www.mevzuat.gov.tr MevzuatMetin 1.5.4046.doc (E: 04.04.2014). 
87 www.mihder.org.tr (E: 04.04.2014). 
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edilen gelirlerin kullanımı ve özelleĢtirilen kuruluĢlardaki personeli durumuna 

iliĢkin bir dizi düzenlemeyi de içermektedir.  

4046 sayılı Kanun 26/1 maddesi hükmüne göre, "Belediye ve il özel 

idarelerine ait ticari amaçlı kuruluĢlar ve pay oranlarına bakılmaksızın her türlü 

iĢtiraklerindeki paylarının özelleĢtirilmesine iliĢkin iĢlemler bu kanundaki 

esaslara göre, yetkili organlarınca belirlenir ve yürütülür."88 4046 sayılı Kanunun 

"Mahalli Ġdarelerde ÖzelleĢtirme Uygulamaları" baĢlığını taĢıyan 26. maddesi ile 

belediyelere iĢtiraklerindeki paylarının özelleĢtirilmesi ile ilgili olarak kanundaki 

esaslar çerçevesinde özelleĢtirme yetkisi tanınmıĢtır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "Meclisin görev ve yetkileri" baĢlıklı 18. 

maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Belediye adına imtiyaz 

verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-iĢlet veya yap-iĢlet-devret modeli ile 

yapılmasına; belediyeye ait Ģirket, iĢletme ve iĢtiraklerin özelleĢtirilmesine karar 

vermek."89 Hükmüne göre belediyelerin iĢtiraki olan Ģirketlerin 

özelleĢtirilmesinde yetkili organ belediye meclisidir. 

Kanunun 26. maddesinde özelleĢtirme sonucunda elde edilen gelirlerin 

nasıl değerlendirileceği hususunda da düzenleme getirilmiĢ ve özelleĢtirme 

gelirlerinin, ilgili belediye tarafından önemli olan Ģey, özelleĢtirme 

uygulamalarının sonucunda meydan gelebilecek iĢ kaybı sebebiyle yapılması 

gereken tazminat ödemeleri ve gerektiği yerde bu madde uygulamasıyla ilgili 

olan belediye izni ile özelleĢtirilecek diğer kuruluĢlarda yapılması gereken 

hukuki, mali ve idari düzenlemelerin gerektiren harcamalarda kullanılacağı, bu 

zorunlu harcamalar düĢüldükten sonra kalan miktarın ilgili belediye tarafından 

bütçeye gelir kaydedilebileceği belirtilmiĢtir. 90 

ÖzelleĢtirmenin kamuya ait, özellikle de belediyeye ait iĢletmelerin ıslahı 

için en iyi çözüm olduğu yolundaki görüĢün propagandası yapılmaktadır. 

KuĢkusuz bir açıdan bakıldığında özel finansman yollarından yararlanmaya 

                                                 
88 www.oib.gov.tr baskanlik yasa.htm (E: 04.04.2014). 
89 www.nilufer.bel.tr icerik.php s belediye meclisi (E: 04.04.2014). 
90 Demircioğlu, a.g.e., s. 110. 
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çalıĢmak, özel giriĢimin inisiyatifini hareket geçirmek ve altyapıda özel sektör 

yatırımlarını gerçekleĢtirmeyi ve bu yolla istihdamı artırmak istemek doğrudur. 

Ancak, özelleĢtirme süreçlerinde dikkate alınacak en önemli husus yasaklar ve 

talimatlarla yurttaĢların özgürlük ve mülkiyetine müdahale edilmesidir. Bütün 

yurttaĢlar için tatmin edici bir yaĢam standardı ve yaĢam fırsatları eĢitliğinin 

sağlanmasına yönelik olarak, belirli temel ihtiyaçların ve temel taleplerin maddi 

güvence altına alınması açısından hukuk devleti ve sosyal devlet prensibi 

açısından gereklidir. Bu bağlamda, 1982 Anayasası'nın 2. maddesinde, Türkiye 

Cumhuriyeti, toplumların dirliği, milli refah ve adalet anlayıĢı içerisinde, insan 

hukukuna saygılı ve sosyal bir hukuk devleti olarak ifade edilmiĢtir. 91 

Belediye politikası açısından bakıldığında, özelleĢtirme yapıldığında 

doğal olarak belediye organlarının yönlendirme ve kontrol olanaklarında 

kayıplar olmaktadır. YurttaĢlar hizmetlerin yerine getirilmesinde belediyeleri 

sorumlu görürler ve seçimlerde de buna göre oy kullanmaktadırlar. Bu nedenle 

hizmetlerin özel sektöre aktarılması belediyeyi yakından ilgilendirmektedir. 

Ayrıca özelleĢtirme yapılırken belediye politikası açısından Ģu hususlar da 

dikkate alınmak zorundadır: Tekel oluĢturma riski, hizmetin kesintisiz yerine 

getirilmesi, makul ücretler karĢılığında hizmet kalitesinin muhafaza edilmesi gibi 

konular, vatandaĢın mağdur olmaması açısından güvence altına alınmalıdır.92 

 

2.7. Belediye ġirketlerinin Kamu Ġhale Mevzuatına Göre Durumu 

Belediye Ģirketleri 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu'ndan önce faaliyetlerini 

sürdürürken gelir getirici ve gider yapıcı iĢlerinde herhangi bir ihale mevzuatına 

tabi değildi. Ancak belediye Ģirketleri 2003 yılı baĢından itibaren 4734 sayılı 

Kamu Ġhale Kanunu ile her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerinde ihale 

mevzuatına tabi olmuĢlardır. Belediye Ģirketlerinin gelir getirici iĢleri halen 

herhangi bir yasal düzenlemeye tabi değildir. Ancak belediye Ģirketleri yüklenici 

olabilmek için, hissedarı olan belediyelerin açmıĢ oldukları ihalelere, rekabet 

                                                 
91 Demircioğlu, a.g.e., s. 110. 
92 Demircioğlu, a.g.e., s. 112. 
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ortamında eĢit Ģartlarda girmektedirler. Konu, kamu ihale mevzuatını 

düzenleyen iki yasal düzenleme çerçevesinde aĢağıdaki gibidir. 

 

2.7.1. 2886 Sayılı Devlet Ġhale Kanunu 

1580 sayılı Belediye Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde belediyeler; 

özellikle 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra, 

Kanunun 71. maddesinin 1/f ve 2/b. bendleri hükmünde düzenlenen "kıymet 

takdiri yapılarak protokolle mal ve hizmet alımlarını" sermayesine iĢtirak ettiği 

Ģirketlerden temin etmek amacı ile 1580 Sayılı Belediye Kanunun m.19/1 fıkrası 

hükmü uyarınca, belediyelerin görev alanlarına giren konularda faaliyet 

göstermek üzere Ģirket kurmuĢlardır. Söz konusu Ģirketler, 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuĢ özel hukuk tüzel 

kiĢiliğini haiz Ģirketler olup, tüm faaliyetlerini de Türk Ticaret Kanunu ve ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmektedirler.93 

2886 sayılı Kanununun 71. maddesinin 1/f ve 2/b. bendleri hükmüne 

istinaden, kıymet takdiri yapılarak protokolle mal ve hizmet alımını temin etmek 

amacı ile Ģirketlerin kurulması ile birlikte, belediyeler yerel hizmetlerin hızlı ve 

etkin (mal ve hizmet temininde kamu alım usullerine tabi olmamaları sebebi 

ile)94 Ģekilde ifa edilmesi konusunda Ģirketlerden faydalanmıĢlardır. 

Bu dönemde belediye iĢtiraki Ģirketler, kamu kaynaklı güçlü sermaye 

desteği ile kamusal alanda yaygın ve özgün nitelikteki hizmetleri üstlenmeleri, 

serbest piyasa tarafından üretimi yaygın olamayan mal ve hizmetleri üretmeleri 

(fiziki altyapı, çevre sorunları, ulaĢım, gaz, halk sağlığı v.b.) veya piyasada 

üretimi yapılan mal ve hizmetlerde (asfalt, beton, ekmek, su v.d.) güçlü sermaye 

ve teknoloji desteği ile düĢük fiyat ve yüksek miktar ile üretim ve dağıtım 

yapmalarının yanı sıra, 2886 sayılı Kanunun 71. maddesinin 1/f ve 2/b. bendleri 

                                                 
93 İBB. "AB’de ve Türkiye’de Belediyeler ve Belediye Şirketleri ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması 

Projesi", Ödense Saha Ziyareti Raporu, İstanbul, 2009. 
94 Devlet İhale Kanunu. Kanun No: 2886, Kabul Tarihi: 08.09.1983, Resmi Gazete, Sayı.18161, Tarih: 

10.09.1983. 



38 

 

 

hükmü uyarınca "kıymet takdiri yapılarak protokolle mal ve hizmet tedariki 

yapmak" sureti ile kendileri lehine haksız rekabete yol açmıĢlar ve serbest 

piyasada rekabeti olumsuz etkilemiĢlerdir. 

Süreç içerisinde ĠçiĢleri Bakanlığı Mahalli Ġdareler Genel Müdürlüğü 

tarafından yayınlanmıĢ olan 19.12.2000 tarih ve B050MAH0740001 sayılı 

genelgede yer alan; "2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 71.maddesinde göz 

önünde tutulan kamu kurumlarının gereksinimlerinin karĢılıklı olarak ihaleye 

dahil olmaktan karĢılayabilmek olanağını, belediyedeki Ģirketler için muteber 

değildir. Dolayısıyla belediye Ģirketleri kamu kurumu olmadığından, Ticaret 

Kanununa tabi özel hukuk tüzel kiĢileridir. Bundan dolayı gereksinimlerin ihale 

yapılmadan belediye Ģirketinden karĢılanmak yasalarımıza aykırıdır." hükmü ile 

belediyelerin 71. madde çerçevesinde Ģirketlerinden protokolle mal ve hizmet 

alımı engellenmiĢtir. Genelgede bu düzenlemeye gerekçe olarak; kamu 

kurumlarının alımlarında 2886 sayılı kanunun temel ilkelerine uygun olarak 

rekabet ortamının gerçekleĢmesi gerektiği, rekabet ortamının tekelleĢmeyi 

önleyeceği, kamu kuruluĢlarının sermayedar olduğu Ģirketlerin de özel sektörle 

eĢit Ģartlarda kamu ihalelerine iĢtirakinin rekabeti ve kamu kaynaklarının etkin 

kullanımını sağlayacağı, bahsedilen sebeplerle 71. madde uygulamasının, 

giderek tekelleĢmeye götüren yaygın bir uygulama haline dönüĢmesinin 

engellenmesi gereğinden bahsedilmiĢtir. 

Bu sürecin devamında belediye Ģirketleri, belediyelerce açılan ihalelerle 

iĢtirak etmek ve uhdesinde kalan iĢleri ifa etmek sureti ile hizmet sunmaya 

devam etmiĢlerdir. Bu dönemde de Ģirketler sermaye yapısı, ürettikleri mal ve 

hizmetler gibi güçlü yanlarını iyi kullanmak sureti ile ve mal ve hizmet temininde 

kamu alım usullerine tabi olmamaları sebebi ile hızlı, etkin ve verimli Ģekilde 

hizmet sunma imkânına sahip olmuĢlardır. 
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2.7.2. 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu 

1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu, 

kamu hukukuna dahil olan veyahut kamunun denetimi altında bulunmuĢ olan 

yada kamu kaynağını kullananlar kamu kurum ve kuruluĢların yapacakları 

ihalede uygulanacak esas ve usulleri belirlemektedir. Kamu Ġhale Kanunu'nun 

genel gerekçesinde ifade edildiği üzere, 1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet Ġhale 

Kanunu, alım, hizmet, yapım, kiralama ve taĢıma iĢleri gibi kamu harcaması 

yapılmasını gerektiren iĢler ile; kiraya verme, satıĢ, trampa ve mülkiyetin gayri 

ayni hak tesisi iĢleri gibi kamuya gelir sağlanmasına yönelik iĢler gibi farklı 

kalitedeki iĢleri birlikte düzenlediğinden uygulamada sorunların ortaya 

çıkmasına neden olmakta idi. Kamu harcaması gerektiren iĢlere özgü ihalelerde 

yeni görevlerin hayata geçirilmesi için ve harcamalar yapılması ile gelir elde 

edilmesine yönelik ihalelerin kendine has özelliklerine uygun Ģekilde ihtiyaçlara 

karĢılayacak Ģekilde ayrı kanunlarda düzenlenmenin gerekliliği; Devletin bu 

iĢlere iliĢkili ihale mevzuatını Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 

uluslararası kuruluĢların ihale mevzuatına paralel bir duruma getirilebilmesi için, 

kamu harcaması yapılmasını gerektiren mal veya hizmet alımları ile yapım iĢleri 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu içeriğine alınmıĢtır. Aynı zamanda, aynı gayeyle 

kamu ihaleleri sonucunda düzenlenmiĢ sözleĢmelerle ilgili durumlarla da 4735 

sayılı Kamu Ġhale SözleĢmeleri Kanunu'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiĢtir. 95
 

 “Aynı zamanda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun 

hisselerine kısmen veyahut tamamen sahip olan bankalar, 4603 sayılı Kanun 

kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri hariç, ulaĢtırma, su, telekomünikasyon 

ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren iĢletme, Ģirketler ve teĢebbüs 4734 

sayılı Kanun kapsamı haricinde tutulmuĢtur. 4964 sayılı Kanunla 4734 sayılı 

Kanun'unda yapılmıĢ olan değiĢiklikler alanda; özel kanunları yürürlüğe 

girinceye kadar, su, enerji, ulaĢtırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyette 

olan Ģirketlerin, teĢebbüs, iĢletme ticari ve sınai faaliyetleri alanında doğrudan 

mal ve hizmet üretimine veyahut ana faaliyetine  için amaçlanmıĢ ihtiyaçların 

                                                 
95 Kamu İhale Kanunu, Kanun No: 4734, Kabul Tarihi: 05.01.2002, Resmi Gazete, S. 24648, Tarih: 

22.01.2002. 
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temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer 

tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dıĢındaki yaklaĢık 

maliyeti ve sözleĢme bedeli 4.428.537. TL'yi aĢmayan mal veya hizmet 

alımlarını, 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinin (g) bendi uyarınca yapacakları, 

bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım iĢlerini ise 

Kanunun diğer hükümlerine göre yürütecekleri hükme bağlanmıĢtır”.96 

Bu sektörlerde faaliyet gösteren kuruluĢların alımlarının düzenlenmesi 

amacı ile kanun tasarısı hazırlanmıĢ olup, tasarı ile ilgili çalıĢmalar TBMM'de 

devam etmektedir. 

Avrupa Birliği'nde "enerji, su, ulaĢtırma ve posta hizmetleri" sektörlerinde 

faaliyet gösteren kuruluĢların bu faaliyetlerine iliĢkin eĢik değerlere eĢit ve 

üzerinde yapacakları alımlarda uygulayacakları esas ve usuller, 'Su, Enerji, 

UlaĢtırma ve Posta Hizmet Sektörlerinde Faaliyet Gösteren KuruluĢların Ġhale 

Usullerinin Koordine Edilmesine iliĢkin 31 Mart 2004 tarihli ve 2004/17/EC sayılı 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi Direktifi'nde düzenlenmiĢtir.97  

Bu çerçevede, "Enerji, Su, UlaĢtırma ve Posta Hizmetleri Sektörlerinde 

Faaliyet Gösteren KuruluĢların Alımları Hakkında Kanun Tasarısı"98 

hazırlanırken, 2004/17/EC sayılı AB Direktifi'ne uyum esas alınmıĢ, direktifte 

hüküm bulunmayan hallerde ise 4734 sayılı Kanun ve ulusal mevzuatın ilgili 

düzenlemeleri göz önünde bulundurulmuĢtur. 

2004/17/EC sayılı Direktifte telekomünikasyon sektöründe faaliyet 

gösteren kuruluĢların yapacağı alımlar düzenlenmediğinden ve ülkemizde 

telekomünikasyon sektörü rekabete açılmıĢ olduğundan, bu sektörde faaliyet 

gösteren kuruluĢlar 4734 sayılı Kanun kapsamından çıkarılmıĢtır. 99 

Kapsamdaki kuruluĢların yapacakları alımlarda sektörlerin niteliğine 

uygun olarak, rekabet gücünün korunması ve ticari faaliyetlerinin 

                                                 
96 ihalemerkezi.net guide kurulkararlari details.aspx id 3581 (E: 05.04.2014). 
97 www.ppp.org.tr dokumanlar kikgerekce.doc  (E: 05.04.2014). 
98 www.ppp.org.tr/dokumanlar/kikgerekce.doc   (E: 05.04.2014). 
99 www.ppp.org.tr dokumanlar kikgerekce.doc  (E: 05.04.2014). 
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sürdürülebilmesini teminen daha esnek esas ve usullere tabi tutulması gerektiği 

göz önünde tutulmuĢtur. Bu amacın sağlanması için basitleĢtirilmiĢ alım usulleri 

öngörülmüĢ; ihalelerde elektronik araçların kullanımına imkan verecek dinamik 

alım sistemi ve elektronik eksiltme gibi yöntemlere iliĢkin düzenlemeler 

yapılmıĢ; tekliflerin ve baĢvuru belgelerinin elektronik ortamda hazırlanarak 

sunulması ile tebligatlarda elektronik araçların kullanılmasına imkan verecek 

düzenlemeler gerçekleĢtirilmiĢ; kapsamdaki kuruluĢların alımlarını 

kolaylaĢtırmak amacıyla çerçeve anlaĢma yapmalarına imkan verecek 

düzenlemelere yer verilmiĢtir.100 

4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu getirdiği düzenlemeler ile101 

 Ġhalelerde Ģeffaflığın, rekabetin, eĢit davranıĢların, gizliliğin, 

güvenirliğin, kamuoyu denetiminin, gereksinimlere uygun Ģartlarda 

ve zamanında karĢılanması ve kaynakların sonuçlu kullanılması 

en geniĢ Ģekilde sağlanması, 

 Tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmak; yani kamu kurum ve 

kuruluĢların kullandıkları her çeĢit kaynaktan yapacakları 

ihalelerde yasal düzenlemenin tek olması, 

 Tahmini bedel (muhammen bedel) temel alınarak indirim yapılmak 

Ģartıyla ihaleye çıkılması yerine, bu iĢlerin gönüllü olanlar 

tarafından piyasa sürüm değerine uygun fiyatlara göre (yaklaĢık 

maliyet) belirleyerek ve teklif edilen gerçekçi fiyatlar üzerinden 

ihale edilmesi, amaçlanmaktadır. 

4734 sayılı Kanun'da uluslararası ihale uygulamalarına paralellik 

sağlamak amacıyla; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, 

pazarlık usulü, doğrudan temin olmak üzere dört ihale usulü belirlenmiĢtir.102 

                                                 
100 www.ppp.org.tr dokumanlar kikgerekce.doc (E: 05.04.2014). 
101 www.csb.gov.tr db kocaeli webmenu webmenu3026.ppt   (E: 05.04.2014). 
102 www.turkhukuksitesi.com › ... › 4734 S.lı Kamu İhale Kanunu › MADDE  (E: 05.04.2014). 

http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?kid=49
http://www.turkhukuksitesi.com/mevzuat.php?mid=6406
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Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği temel usul olarak 

düzenlenmiĢtir. 

Belli istekliler arasında ihale usulünün uygulanmasında ön yeterlik ilanı 

yapılması zorunluluğu getirilerek, bu ihale usulü iĢin özelliğinin uzmanlık 

ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün 

uygulanamadığı iĢlerle sınırlı tutulmuĢtur. 

Pazarlık usulü ile yapılabilecek iĢler, uluslararası mevzuata paralel bir 

Ģekilde özelliği olan ve ivedi olarak yapılması gereken iĢlerle sınırlandırılarak, iki 

aĢamada gerçekleĢtirilmek üzere teknik Ģartların da görüĢüldüğü bir yöntemle 

yeniden belirlenmiĢtir. Ayrıca, 4734 m.21/f bendine göre 110.257,- TL (Yüz on 

bin iki yüz elli yedi Türk Lirası), 103
 kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet 

alımlarına iliĢkin ihaleler, ilan yapma zorunluluğu olmaksızın, en az üç isteklinin 

davet edilmesi ile yapılmaktadır. 

ĠĢin doğası gereği ilan yapılmaksızın ihtiyacın belirli bir istekliden 

karĢılanmasının kaçınılmaz olduğu durumlar dikkate alınarak doğrudan temin 

usulü düzenlenmiĢtir. Mevcut durumda, 33.076,- TL (Otuz üç bin yetmiĢ altı 

Türk Lirası)'ye kadar olan alımlar, piyasa araĢtırması yapılarak yapılmaktadır. 

EĢik değerler 4734 sayılı Kanunun 8. maddesinde düzenlenmiĢtir. EĢik 

değerler, ihale ilan sürelerinin belirlenmesinde (4734/13. madde) ve ihalelerde 

yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması (4734/63. madde) ile ilgili 

hususlarda dikkate alınmak üzere düzenlenmiĢtir. EĢik değerler her yıl Ģubat 

ayında Kamu Ġhale Kurulu tarafından güncellenmektedir. 

4734 sayılı Kanun'un yürürlüğe girmesi ile belediye iĢtiraki (doğrudan 

veya dolaylı oranı % 50'den fazla olanlar için) Ģirketler için yeni bir dönem 

baĢlamıĢtır. Buna göre; 104 

                                                 
103 Kamu İhale Kurumu, Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2009 1), 30 Ocak 2009, Resmi Gazete Sayı: 

27126 
104 Kamu İhale Kanunu a.g.e. 
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 4734 sayılı Kanun, sermayelerinin % 50'den fazlası (birlikte veya 

ayrı ) kanuna tabi kamu kurum ve kuruluĢlarına ait 6762 sayılı 

kanun hükümlerine göre özel hukuk tüzel kiĢiliğini haiz Ģirketleri 

kapsamına aldığından, sermayesinin yarıdan fazlası belediyelere 

ait sahip Ģirketler de kanun kapsamına alınmıĢtır. Bu sebeple, 

sermayesinin yarıdan fazlası belediyelere ait olan Ģirketlerin mal 

veya hizmet alımları ile yapım iĢleri de 4734 sayılı Kanun 

hükümlerine göre yürütülmektedir. ġirketlerin ticari sınaî faaliyetleri 

çerçevesinde gerekli mal ve hizmet tedarik süreçleri (3. madde 

uyarınca belirlenen istisnalar hariç), kamu kurum ve kuruluĢlarının 

tabi olduğu tedarik süreçleri ile eĢleĢtirilmiĢtir. Diğer bir ifade ile 

Ģirketlerin hizmet ifa aĢamasındaki tedarik süreçleri uzamıĢ, etkin 

ve hızlı hizmet üretme yönündeki avantajlarını kaybetmiĢlerdir. 

 Kamu alım usullerine tabi olunması sebebi ile Ģirket görevlileri, 

kamu hukukundaki yetki/sorumluluk hükümleri kapsamına girmiĢ 

bulunmaktadırlar. Bu durum, Ģirket görevlilerinin inisiyatif alma, 

etkin yönetim gösterme gibi hususlarda çekince göstermelerine 

neden olmaktadır. 

 Tedarik usullerinin ve süreçlerin kamu alım usullerine tabi 

kılınması Ģirketlerin serbest piyasada faaliyet gösteren rakiplerine 

karĢı rekabet güçlerini zayıflatmaktadır. Bu Ģirketlerin kamu 

kurumların tabi olduğu alım usullerine tabi olması; Ģirketlerin 

hukuki statüleri, tabi oldukları mevzuat ve faaliyet gösterdikleri 

rekabet ortamının gerekleri ile çeliĢmektedir. Bu durumda, 

belediye Ģirketlerindeki tedarik süreçleri, zaman ve etkinlik 

bakımından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

olumsuzluklar piyasadaki diğer aktörler lehine rekabeti 

etkilemektedir. 

 Belediyelerden 4734 sayılı kanuna göre ihale yolu ile alınan iĢlerin 

altyüklenicilere gördürülmesi gereken kısımlarının yine 4734 sayılı 
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kanun göre ihale edilmesinin gerekli olması, bu Ģirketleri kuruluĢ 

amaçlarından uzaklaĢtırmıĢ ve Ģirketler giderek kamu idarelerinin 

bürokratik yapısına bürünmüĢlerdir. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠKTĠSADĠ 

TEġEBBÜSLERĠ 

Bu bölümde, belediye Ģirketleri uygulamasına bir örnek olarak Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Ģirketlerinden önce, Türkiye'de yerel yönetimler alanında 

görev, yetki ve sorumlulukların arttığı yeni bir dönemin baĢlangıcı olan 

büyükĢehir belediyesi uygulamasına kısaca değinilecektir 

2.1. BüyükĢehir Kavramı ve GeliĢimi  

Yeni binyıl; dünyada nüfus yoğunluğunun küreselleĢmenin de etkisiyle 

katlanarak sürmeye devam edeceğinin sinyallerini vermektedir. Mevcut hızla 

devam ettiği takdirde dünyada yaĢayan nüfusun % 80’den fazlası Ģehirlerde 

yaĢayacaktır. 105 

ġehirler, nüfus artıĢı, sanayileĢme, göçler gibi nedenlerle hızla 

büyümektedir. ġehirlerin fiziki alanları da zaman içinde sürekli geniĢlemiĢtir. 

Böylesine hızlı bir ĢehirleĢme birçok sorunu da beraberinde getirmiĢtir. Bu 

sorunlar da yeni yönetim arayıĢlarını doğurmuĢtur. Çünkü büyük yerleĢim 

birimlerinin doğmasından önceki ihtiyaçlara göre uygulamaya konulan idari ve 

hukuki düzenlemeler, günün ihtiyaçlarına cevap veremez olmuĢtur. BüyükĢehir 

yönetimi uygulamaları dünyada 19. Yüzyıl sonlarında ortaya çıkmıĢ ve giderek 

yaygınlaĢmıĢtır. Ülkemizin bazı bölgelerinde yaĢanan sanayileĢme ülke 

nüfusunda yaĢanan hızlı artıĢ, ulaĢtırma ve haberleĢme alanında yaĢanan 

ilerlemeler, nüfusun belirli sanayileĢmiĢ ve geliĢmiĢ Ģehirlerde yoğunlaĢmasına 

neden olmuĢtur. Dünyada da sanayi devriminin ardından büyük ve geliĢmiĢ 

                                                 
105 Berkan Demiral. "Türkiye’de Anakent Yönetimleri: Uygulama ve Sorunlar". Hüseyin Özgür ve 

Muhammet Kösecik (editör), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar II, Ankara, Nobel Yayınevi, 

2007, s. 93. 
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Ģehirler kurulmuĢ ve bu Ģehirlerin etrafını saran uydu Ģehirler oluĢmuĢ ve bu 

yerlere metropol, metropoliten, metropolis gibi isimler verilmiĢtir. BüyükĢehir, 

anakent, metropol ya da metropolis olarak ta ifade edilen metropoliten alan, 

banliyöleriyle, uydu yerleĢmeleriyle büyük bir kentin ekonomik ve toplumsal 

etkisi altındaki çevre arazilerin tümüdür.106 

Eski Yunanda anakent anlamına gelen bu terim, büyük bir yerleĢme ile 

ona bağımlı küçük yerleĢim birimlerini anlatmaktadır. Metropolis kelimesi 

Yunanca bir kelimedir ve metro (ana, asıl) ve polis (kent) sözcüklerinden 

oluĢmaktadır. Metropolis kelimesi, antik çağlarda kent devletlerini tanımlamak 

için kullanılmıĢ, daha sonraları büyük yerleĢim merkezlerini belirtmek amacıyla 

kullanılmaya baĢlanan bir kavram olmuĢtur. Metropolis kavramı ilk olarak Paris, 

Londra, Tokyo, New York gibi büyük sanayi ve ticaret merkezleri olan, göç alan 

Ģehirler için kullanılmıĢtır.107 

 

2.2. Türkiye’de BüyükĢehir Belediyesinin KuruluĢu  

Ülkemizde özellikle II. Dünya savaĢından sonra meydana gelen hızlı 

kentleĢme ve bu kentleĢmenin yol açtığı sorunlar, büyükĢehir belediyelerinin 

kurulmasının en önemli nedenidir. Tarım kesiminde 1950 sonrası, Marshall 

yardımı ile birlikte makineleĢmeye gidilmesi, köylünün toprağından kopmasına, 

kırsal alanda mirasla bölünen tarlalar halkın artan nüfusla birlikte topraksız 

kalmasına ve iĢ bulmak amacıyla baĢka Ģehirlere göç etmesine yol açmıĢtır. 

1950’lerden sonra hızlanan kentleĢme, büyük Ģehirlerin sayısını arttırmıĢtır, 

ayrıca mevcut büyük Ģehirlerin daha da büyümesine neden olmuĢtur. 1960-

1997 yılları arasında kentsel nüfus beĢ kat artarak 7 milyondan 40 milyona 

çıkmıĢtır. Genel nüfus artıĢı % 2,5 iken kent nüfus artıĢı % 6,1 olmuĢtur. Son 30 

yıldaki nüfus artıĢının ortalama beĢte dördü kentlerde görülmüĢtür. 1960-1990 

                                                 
106 Ali Erkan Eke. "Anakent Yönetimi ve Yönetimlerarası İlşikiler". Ankara, AÜSBF Yayını, 1982, 

s.21. 
107 Eke a.g.e.. s.22. 
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döneminde 100 bin ve üzerinde nüfusa sahip kentlerde yaĢayan nüfusun toplam 

kentli nüfus içerisindeki oranı % 45,3’ten % 67,4’e çıkmıĢtır.108 

Kentsel nüfusun böylesine artması ve büyümesi, kentsel alanların fiziksel 

olarak bozulmasının yanı sıra, sosyal ve kültürel birçok sorunun da doğmasına 

neden olmuĢtur. Mevcut yönetsel idarelerin kentsel büyümenin getirdiği 

sorunları karĢılayamaması ve yüksek maliyetlerle baĢa çıkamaması, büyükĢehir 

yönetimlerinin kurulmasını zorunlu hale getirmiĢtir.  

Hızlı nüfus artıĢı, göç ve bunların sonucunda ortaya çıkan kent 

nüfusundaki hızlı artıĢ, büyük kentlerin etrafını saran yeni kentlerin ortaya 

çıkmasına yol açmıĢtır. Ġstanbul, Ġzmir, Ankara gibi geliĢmiĢ Ģehirlerin 

çevresinde birçok küçük belediye oluĢmuĢ ve bu belediyeler yerel nitelikteki 

ortak medeni ihtiyaçların yerine getirilmesini sağlayamamıĢ, bu belediyelerin 

mali imkânları, temel kentsel hizmetleri karĢılayamaz olmuĢtur. Bu plansız 

oluĢum, büyükĢehir belediyeleri için yük olmaya baĢlamıĢtır. Bu yerleĢim 

yerlerinde yaĢanan imarsız yapılaĢma ve gecekonduların kent çevresini 

sarması, Ģehirlerin geliĢimini olumsuz etkilemiĢtir. Trafik, temizlik, güvenliğin 

sağlanması, hava ve su kirliliği gibi sorunlar ortaya çıkmıĢ ve hızla artmıĢtır. 

Bütün bu olumsuzluklar büyükĢehir belediyeleri için yeni yönetim sistemlerinin 

geliĢtirilmesini gerekli kılmıĢtır.109 

Büyük kentlerdeki bu geliĢmeler, plansız ve kontrolsüz bir biçimde 

gerçekleĢmiĢtir. Kentlerin büyümesine paralel olarak kentsel sorunlarda 

artmıĢtır. Bu sorunlarla birlikte “BüyükĢehir yönetimi” arayıĢları da ülke 

gündemine girmiĢtir. Büyük kentlerin daha da büyümesi, belediye sınırları 

dıĢında plansız ve düzensiz geliĢmelere neden olunca, büyük kentler için 

yönetim modelleri arayıĢı ve çalıĢmaları baĢlamıĢtır.110 

                                                 
108 Ruşen Keleş. "Kentleşme Politikası". Ankara, İmge Kitabevi, 2000, s.42. 
109 Turan Deniz. "Türkiye’de Belediyelerin Mali Yapısı, Mali Sorunları ve Çözüm Önerileri". Bursa: 

Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2001, s.96.  
110 Keleş, a.g.e., s.250. 
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Ekonomik ve sosyal iliĢkiler yönünden bir bütün olan büyükĢehir 

bölgesinin hizmetlerinin merkez ve küçük belediyeler olmak üzere ayrı ayrı yerel 

yönetim birimlerince yönetilmesi, görev, yetki ve kaynakların çok sayıda yerel 

yönetim arasında paylaĢtırılmasına, hizmetlerin verimliliğinin düĢmesine neden 

olmaktadır. Ortak sorunların ayrı yerel yönetimlerce ele alınması kaynaklarda 

savurganlığa sebep olmaktadır. Su, kanalizasyon, ulaĢım, sağlık, itfaiye, gibi 

kamu hizmetlerinin tüm büyükĢehir bölgesi için tek bir belediyece karĢılanması 

maliyetleri düĢürmekte verimliliği arttırmaktadır. 10 milyonu aĢkın nüfuslu bir 

Ġstanbul ile üç beĢ bin nüfuslu bir ilçe belediyesi, görevler, yetkiler ve gelirler 

açısından hemen hemen aynı düzenlemelere tabidir. Merkez belediyelerin 

hizmet yükü ile çevredeki belediyelerin de yükü birbirlerinden oldukça farklıdır. 

Bu nedenle mali sorunların çözümü açısından da BüyükĢehir örgütlenmeleri bir 

gerekliliktir. BüyükĢehirlerin çevre belediyelere yaptığı hizmetlerden veya 

yatırımlardan pay alması veya vergi alması yasal düzenlemelerle oluĢturulan 

büyük çaplı bir yönetim anlayıĢıyla ancak sağlanabilir. BüyükĢehir 

yönetimlerinin kurulmasını gerektiren nedenler, kentsel alanların hızla 

büyümesi, mevcut yönetim yapısının kentsel sorunlara cevap vermemesi, 

kentsel alanda yürütülen kamu hizmetlerinin niteliği gibi nedenlerdir. Türkiye’de 

büyükĢehir kurulmasıyla ilgili geliĢmeler 1980 öncesi ve sonrası geliĢmeler 

olarak iki baĢlık altında incelenebilir.  

 

2.2.1. 1980 Öncesi Dönem  

Cumhuriyet döneminde belediyelerle ilgili ilk ve geniĢ kapsamlı 

düzenleme, 1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Yasası ile baĢlamıĢtır. 

Bu yasada büyükĢehirler için bir düzenleme öngörülmemiĢtir. Ancak, Ġstanbul 

için bu yasa ile özel bir düzenleme Ģekli getirilmiĢtir. Ġl özel yönetimiyle 

birleĢtirilen Ġstanbul Belediyesinin baĢına, hem belediye baĢkanı olarak görev 

yapan, hem de merkezi yönetimin baĢı olan vali atanmıĢtır. Ġstanbul’un halkın 

oyu ile seçilmiĢ üyelerden oluĢan bir meclisi ve seçilmiĢ ve atanmıĢ üyelerden 

oluĢan bir encümeni vardı.1956 yılına kadar devam eden bu yapı, bu yıldan 
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itibaren hem belediyeye hem de il özel yönetimine diğer belediyelerde olduğu 

gibi, ayrı ayrı seçilmiĢ meclislere sahip olma yetkisi vermiĢtir.111 

Kentler, belli plan hedefleri doğrultusunda değil de plansız, çarpık ve 

yanlıĢ bir biçimde büyümeye devam etmiĢtir. Büyük kentlerdeki mevcut idari 

birimler bu sorunların üstesinden gelebilecek yetki ve imkânlara sahip 

olmadıkları için, 1960’lı yıllardan itibaren büyükĢehir hizmet birlikleri ve yönetimi 

kurmak için çalıĢmalar baĢlamıĢtır. BüyükĢehirler ile ilgili ağırlıklı çalıĢmalar 

1960-1980 arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 1960-1980 arası yapılan bazı 

çalıĢmaları kronolojik olarak özetleyecek olursak; 1964-1965 yıllarında, DPT 

tarafından hazırlanan “Türk Mahalli Hizmetlerinin Yeniden Düzenlenmesi 

AraĢtırması”, 1965 yılında, Bakanlar Kurulu kararı ile Ġmar ve Ġskân Bakanlığına 

bağlı olarak Ġstanbul, Ġzmir ve Ankara’da “Nazım Plan Büroları”nın kurulması, 

1972’de Bakanlıklar Arası Ġmar Koordinasyon Kurulunun kurulması, 1975 

yılında Ġmar ve Ġskân Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ġstanbul Bölgesi Su ve 

Kanalizasyon Ġdaresi Genel Müdürlüğü Kanun Tasarısı”, 1976 yılında 

hazırlanan “Metropoliten Hizmet Birliği Kanun Tasarısı”, 1978 yılında Ġmar ve 

Ġskân Bakanlığı tarafından hazırlanan “Büyük Kent Birliği Kanun Tasarısı”, 1979 

yılında Bakanlar Kurulu tarafından “Planlama ve EĢgüdüm Kurulu”nun 

oluĢturulması, 1981 yılında, Ġstanbul Su ve Kanalizasyon Ġdaresi Genel 

Müdürlüğü KuruluĢ ve Görevleri Hakkında Kanun’un kabulü, 1984 yılında, 

Mahalli Ġdareler Seçimi Hakkındaki Kanunun Kabulü, 1984 yılında, BüyükĢehir 

Belediyeleriyle ilgili yasanın kabulü gibi önemli dönüĢümleri içermektedir.112 

1961 Anayasası birden çok yerel yönetim birimini içine alan anakent 

yönetimleri oluĢturmaya olanak vermiyordu. Görevlerini daha iyi yerine 

getirebilmek için, birçok belediye, 1960-1980 yılları arasında hizmet birlikleri 

kurmayı denemiĢlerdir. Bunlar, anakent alanındaki bütün yerel kamu 

hizmetlerini kapsamadığından, anakent yönetimi sayılmalarına olanak yoktur.  

 

                                                 
111 Keleş, a.g.e., s.274. 
112 Güngör Erdumlu. "Büyükşehir Belediyeleri Araştırması", Ankara, DPT Yayınları, 1993, s.48. 
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2.2.2. 1980 Sonrası Dönem  

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi, baĢta Parlamento olmak üzere birçok 

kamusal kurum ve kuruluĢun iĢlerliğine son verdiği gibi yerel yönetimler 

üzerinde de önemli etkiler yapmıĢtır. Müdahalenin ardından ülkedeki belediye 

baĢkanlarının çoğu görevden alınmıĢ, belediye meclisleri feshedilmiĢtir. Aralık 

1980’de sıkıyönetim komutanları büyük Ģehirlerdeki belediye ve köy tüzel 

kiĢiliklerini kaldırma yetkisine sahip olmuĢlardır.113 

1980-1983 ara döneminde bazı yeni uygulamalar gündeme gelmiĢtir. Bu 

durum Kasım 1983 seçimlerine kadar sürmüĢtür. Bu dönemde, merkeze bağlı 

bazı belediyeler belediye Ģubelerine dönüĢtürülmüĢ; küçük belediyeleri büyük 

belediyelere bağlamak suretiyle 150 belediye birleĢtirilmiĢ ve 1985 yılına kadar 

yeni belediye kurulmamıĢtır. 1980'de 1717 olan belediye sayısı 1981’de 1587'ye 

düĢmüĢtür. 114 

1980–1983 döneminde 12 Eylül’le birlikte, BüyükĢehir sorunlarında yeni 

yaklaĢımlar ve uygulamalar görülmeye baĢlanmıĢtır. Büyük kentlerin 

sorunlarına çözüm bulmak amacıyla özel yönetim biçimleri oluĢturma yoluna 

gidilmiĢtir. Bu dönemde askeri yönetimin iki önemli kararı vardır. Bunlar, 

belediye organlarının tüzel kiĢiliklerinin kaldırılması ve belediye baĢkanlarının 

atanmalarına iliĢkindir. Belediyelerin tüzel kiĢiliklerinin kaldırılması yolundaki 

düzenleme, Milli Güvenlik Konseyi’nin 34 Sayılı Kararı ile ve küçük yerel 

yönetim birliklerinin sayıca azaltılması amacıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

düzenlemenin gerekçesi Ģudur:  

“Ülkedeki hızlı nüfus artıĢı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük 

kentlerin yakınlarında kurulmuĢ belediyeler, aydınlatma, su, kanalizasyon ve 

ulaĢım gibi hizmetlerin yeterli bir Ģekilde halka götürülmemesine ve kontrolün 

aksamasına neden olmaktadır. Büyük kentlerin çevresinde kurulmuĢ olan bu 

durumdaki belediyelerin, Sıkıyönetim Komutanlıklarının koordinesinde ve 

                                                 
113Keleş, a.g.e., s.276. 
114 İdris Güllüce. "Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri", İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, 

s.15. 
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onların emredecekleri Ģekilde ana belediyelere bağlanması bir plan dahilinde ve 

en kısa zamanda sağlanacaktır. 115 

Tüzel kiĢiliklerin son bulmasının Anayasaya uygun olup olmadığı 

tartıĢması yapılmıĢtır. Ancak, bu sorun Anayasa Düzeni Hakkındaki Yasayla 

çözülmüĢtür. Bu yasaya göre Milli Güvenlik Konseyinin çıkarmıĢ olduğu 

kararlar, yürürlükteki yasalarla çeliĢtiğinde, Anayasa ve yasa değiĢikliği yerine 

geçebilecekti. Her Ģeye rağmen, demokratik bir gelecek olan yerel özerklik 

ilkesinden uzaklaĢma anlamına geldiği açıktır. Bu dönemde “Belediye ġubeleri” 

kurma yoluna da gidilmiĢtir. Bugünkü BüyükĢehirlerde yer alan ilçe belediyeleri 

gibi olan belediye Ģubeleri, ilk olarak Ġstanbul’da kent içinde ve dıĢında bulunan 

13 belediyenin tüzel kiĢiliği kaldırılarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Diğer illerde de buna 

benzer Ģubeler kurma yoluna gidilmiĢtir.116 

1984 yılında çıkarılan BüyükĢehir belediyeleri ile ilgili yasa, yapılan 

çalıĢmaları derli-toplu bir biçimde bir araya getirmiĢ, böylece metropoliten 

yönetim düĢüncesi iki kademeli bir yapıyla uygulamaya geçmiĢtir. 1982 

Anayasası 127. maddesinde “Büyük yerleĢim merkezleri için özel yönetim 

biçimleri getirilebileceğini” hükme bağlamıĢtır.  

2.3. BüyükĢehir Belediyesi  

BüyükĢehir belediye örgütü ilk kez 1984 yılında kurulmuĢ ve bağlı olduğu 

kurallar 3030 Sayılı BüyükĢehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnamenin değiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile getirilmiĢtir.  

 

 

 

 

                                                 
115 Keleş, a.g.e., s.277. 
116 Nuri Tortop. "Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik". Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 5, Sayı 5, 

Eylül, 1996, s.172. 
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Tablo 1: BüyükĢehir Belediyeleri ve KuruluĢ Tarihleri 

Sıra 
No 

BüyükĢehir Adı KuruluĢ Tarihi 

1  Ankara 1984 

2  Ġstanbul 1984 

3  Ġzmir 1984 

4 Adana 1987 

5  Bursa 1987 

6 Gaziantep 1987 

7 Konya 1987 

8  Kayseri 1988 

9  Antalya 1993 

10  Diyarbakır 1993 

11  Erzurum 1993 

12  EskiĢehir 1993 

13  Kocaeli 1993 

14  Mersin 1993 

15  Samsun 1993 

16  Sakarya 2000 
Kaynak: 2011 Yılı Mahalli Ġdareler Genel Faaliyet Raporu  

25 Mart 1984 tarihinde yapılan Mahalli Ġdareler Genel Seçiminden sonra 

Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir’de BġB uygulamasına geçilmiĢ, bunu 13 Ģehirde 

büyükĢehir belediyesinin kurulması izlemiĢtir. Böylece Türkiye’de 16 BüyükĢehir 

belediyesi idaresi kurulmuĢ bulunmaktadır. Kamu yönetiminin yeniden 

düzenlenmesi ve yerel yönetim reformu adı altında yürütülen çalıĢmalar 

çerçevesinde il özel idaresi ve belediye yasaları yanında büyükĢehir 

belediyelerinin yönetimine iliĢkin olarak da yeni bir yasa hazırlanmıĢtır. 

10.07.2004 tarihinde 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu yürürlüğe 

girmiĢtir. 3030 Sayılı Yasanın yerine 5216 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle 

birlikte büyükĢehir belediyeleri ile ilçe belediyeleri arasındaki, yetki, sorumluluk 

ve kaynak ile gelir dağılımı gibi konulardaki anlaĢmazlıklar büyükĢehir 

belediyeleri lehine çözülmüĢtür. Günümüzde büyükĢehirlerin yönetiminin yasal 

dayanağı 10.07.2004 tarihli 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyeleri Kanunu’dur. 

Ancak 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın bu kanuna aykırı 

olmayan hükümleri büyükĢehir ve ilçe yönetimleri ile ilk kademe belediyeleri için 

uygulanmaya devam etmektedir. BġB sistemi homojen yapıda değildir. 

BüyükĢehir statüsüne kavuĢmak iller için adeta bir amaç haline gelmiĢtir. Yeni 
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yasa ile BġB kurulmasıyla ilgili nüfus kriterleri bunun önüne geçmeyi amaçlasa 

da önceden BġB statüsü kazanan illerin statüsünün korunmuĢ olması bunun 

önüne geçmiĢtir. Bu nedenle ölçeksel açıdan yakınlaĢma henüz büyükĢehir 

belediye sistemimiz için gerçekleĢmemiĢtir.117 

Ġlk sekiz büyükĢehir sınırları içinde, ilçe örgütleri (kaymakamlık) 

bulunuyordu. 1993 ve sonrasında kurulan sekiz büyük Ģehrin sınırları içindeki 

belediyeler ise birinci kademe belediyesi karakterindeydi. Çünkü bu ilçelerde 

ilçe örgütü kurulmamıĢtı. Bu durum 2008 yılında değiĢtirildi. 5747 sayılı yasa ile 

bu sekiz büyükĢehirde ilçe örgütü de kurularak, ilk kademe belediyeleri ilçe 

belediyelerine dönüĢtürüldü. Aynı yasa ile ayrıca çeĢitli büyükĢehirlerde yeni 

ilçe belediyeleri de kuruldu. Gerek dönüĢtürülen ve gerekse yeni kurulan ilçeler 

ile birlikte büyükĢehir merkez ilçe belediyelerin toplam sayısı yüz kırk üç 

olmuĢtur.118 

Tablo 2: BüyükĢehirlerin Toplam Nüfus Ġçindeki Payı  

 Nüfus Miktarı % 

BüyükĢehir 34.833.304 46,62 

Diğer 39.890.965 53,38 

Türkiye Nüfusu 74.724.269 100,00 

 Kaynak: TÜĠK (2011 ADNKS sonuçları)  

Türkiye’de büyükĢehir belediye modeli iki kademelidir. Ġlk kademe de ilçe 

belediyeleri yer almaktadır. Bunların üzerinde ve tüm büyük Ģehir sınırları 

içindeki alana hizmet vermek üzere kurulmuĢ olan büyükĢehir belediyesi, ilçe 

belediyeleri arasında koordinasyonu sağlama ve onlara yardım etme 

                                                 
117 İsmail Güneş ve Melek Akdoğan. "Büyükşehir Belediye Hizmetlerinin Göreli Etkinlik Analizi" 

Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 16, S. 4, 2007, s.41. 
118 Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu, s.11. 
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fonksiyonuna sahiptir. Ġki kademeli belediye modelinden amaçlanan hizmetlerin 

planlı, programlı, etkin ve koordineli yürütülmesini sağlamaktır. 119 

2950 belediyenin bulunduğu belediye sistemimizde, büyükĢehir 

belediyeleri, mekansal ölçek büyüklüğü, gelir-gider hacmi, nüfus büyüklüğü, 

merkezi idareden kaynak aktarımı, sanayi-ticaret-finans sektörlerinin 

yoğunlaĢması, eğitim, kültür ve sanatın buralarda olması gibi birçok açıdan 

diğer belediyelerden ayrılmaktadır.  

 

2.4. BüyükĢehir Belediyelerinin Organları 

2.4.1. BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 

BeĢ yıl süre için seçilen belediye baĢkanı, belediyenin icra organı olan 

BüyükĢehir belediye baĢkanlığının baĢıdır. Aynı zamanda belediye meclisi ve 

belediye encümeni toplantılarını da baĢkan olarak yönetebilir. Kendisi, Belediye 

Kanunu baĢta olmak üzere yürürlükteki kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve 

yıllık çalıĢma programı çerçevesinde belediye örgütünün metropole gerekli 

hizmetleri vermesi, belediyenin taĢınır-taĢınmaz mallarının idaresi, alacakların 

tahsili, haklarının korunması, davaların karĢılanması gibi iĢlerle sorumludur, bu 

hizmetleri yürütürken siyaset yapamaz. 

Genel sekreterini ĠçiĢleri Bakanlığı'na teklif eder, bakanlık onayı ile genel 

sekreterinin daha sonra da genel sekreter yardımcıları ile daire baĢkanlarını 

atar. Yetkilerinden bir kısmını atadıklarına devredebilir. Belediye Meclisi 

gündemini tanzim ederek meclisi olağan veya olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

5216 sayılı kanuna tabi olan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi BaĢkanı, 

1580 sayılı kanuna tabi belediye baĢkanlarının yapmakla yükümlü oldukları tüm 

görevleri aynen yapmakla yükümlüdür. Ayrıca ilçe belediye meclisleri ile büyük 

Ģehir belediyesi meclisinin kararlarını aynen veya tadilen onaylamaya yetkilidir. 

                                                 
119 Demirkaya Yüksel. "Büyükşehir Belediye Modeli". Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1995, s.41. 
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Ayrıca ilçe belediyeleri arasında hizmetlerin yürütülmesinde birlik ve beraberliği 

sağlamak, BüyükĢehir tüzel kiĢiliğini temsil etmek, yetkilerinin bir kısmını ilçe 

belediyelerine devretmek gibi yetki ve yükümlülükleri vardır. 

 

2.4.2. BüyükĢehir Belediye Meclisi 

BüyükĢehir Belediyesi Meclisi belediyenin en önemli karar organıdır. 5 

yıllığına seçilen Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Meclisi üyeleri, Ġstanbul sınırları 

içerisindeki 26 ilçe belediye meclis üyeliklerine seçilen üyelerin, ilçelerinin nüfus 

büyüklüğü oranı ile belirlenen temsil sayısına göre oluĢur. Belediye baĢkanı, 

belediye meclisinin doğal baĢkanıdır. Görev ve yetkileri Ģöyle özetlenebilir:120 

Bütçe yapmak, kesin hesapları düzenlemek, 3194 sayılı Ġmar 

Kanunu'nun 10.maddesi gereği, belediyece yürürlükteki uygulama imar 

planlarına göre yapılacak yol, meydan, yeĢil alan, otopark, gezi yeri, pazar yeri, 

v.b. kamu kullanım alan ve tesislerine ait imar programlarını hazırlamak, 

bütçede değiĢiklik, bono, senet düzenlemek, kanunlarla belediyeye hak tanınan 

vergi, resim ve harçların tarifelerini belirlemek belediye hizmetleri için ücret 

tarifeleri, belediyenin sağladığı içme suyu, kanalizasyon, havagazı, doğalgaz, 

toplu taĢın ücretlerinin belirlenmesi, belediyeye ait taĢınmazların bir hizmete 

ayrılması, belediye aleyhine açılan davalarda belediye baĢkanına sulh en 

anlaĢmaya varabilmesi için yetki verilmesi, gerekli yönetmeliklerin çıkarılması, 

sokak, cadde ve meydanlara isim verilmesi veya değiĢtirilmesi, 3194 sayılı 

kanunun 8.maddesine göre imar planlarının incelenip onarması binalara 

numara verilmesi, kamu yararı sağlanacak konularda imtiyaz sözleĢmesi 

yapılması, gündemdeki konuları karara bağlamak, belediye baĢkanının yıllık 

faaliyet raporlarını karara bağlamak, bütçe ve nazım imar planlarını hazırlayarak 

onaylamaktır. 

 

                                                 
120 Kadir Topbaş-Belediye başkanı, 2006, http://www.ibb.gov.tr/belediyeorganlar/belediyebaskani.html. 

(E: 05.04.2014). 

http://www.ibb.gov.tr/belediyeorganlar/belediyebaskani.html
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2.4.3. BüyükĢehir Belediye Encümeni 

Belediye Encümeni, belediyenin ,belediye meclisinden sonra gelen ikinci 

karar organıdır. Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi Encümeni'nde, 1580 sayılı 

Belediye Yasası ile yönetilen belediyelerden farklı olarak büyükĢehir belediyesi 

olmasından dolayı belediye meclisi üyesi yer almamaktadır. 

Belediye Encümeni, belediye baĢkanı ve görevlendireceği kiĢi ve yedi 

birim amiri memur üyeden oluĢmaktadır. Memur üyeler genel sekreter, yapı 

iĢleri, imar, hesap iĢleri daire baĢkanları, yazı iĢleri, personel müdürleri ile bir 

hukuk müĢavirinden oluĢur. Belediye Encümeni'nin görevleri aĢağıdaki 

gibidir.121 

Aylık hesap durumlarının incelenmesi ve kontrolü, ihale kararlarının 

incelenmesi ve karara bağlanması, kamulaĢtırma kararlarının alınması 

kanunlarca belediyelere tanınan parasal cezaların miktarını belirlenmesi, bazı 

gıda maddelerinin (baĢta ekmek olmak üzere) otobüslerin fiyatlarının 

belirlenmesi, belediye menkullerinin satılması, belediye personelinin özlük iĢleri 

ile ilgili birimlerden gelen tekliflerin değerlendirilerek karara bağlanmasıdır. 

 

2.5. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununun 5. maddesine göre, 

büyükĢehir belediyelerinin sınırları, adını aldıkları büyükĢehirlerin belediye 

sınırları olarak belirlenmesine karĢın; geçici 2.madde ile Ġstanbul ve Ġzmit illeri 

için istisnai bir uygulama yapılarak büyükĢehir belediye sınırları, Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarih itibariyle il mülki sınırı olarak geniĢletilmiĢtir. Daha önce 

büyükĢehir yetki alanında bulunan ilçe sayısı da 27'den 32'ye çıkmıĢtır. 

06.03.2008 Tarihli Ve 5747 sayılı “BüyükĢehir Belediyesi Sınırları Ġçerisinde Ġlçe 

Kurulması Ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkında Kanununla 

Ġstanbul’un BüyükĢehir sınırları içerisinde yer alan bir ilçe belediyesi ile mevcut 

                                                 
121 Belediye Encümeni, 2006, http://www.ibb.gov.tr/belediyeorganlar/encumen.html (E: 05.04.2014). 

http://www.ibb.gov.tr/belediyeorganlar/encumen.html
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41 adet ilk kademe belediyesinden 37’sinin tüzel kiĢilikleri sona erdirilmiĢ ve ilk 

kademe belediyeleri arasında yer alan 9 adet bucak teĢkilatı kaldırılmıĢtır. Tüzel 

kiĢiliği kalkmayan 4 ilk kademe belediyesi de ilçe belediyesine 

dönüĢtürülmüĢtür. Tüzel kiĢiliği sona erdirilen ilçe belediyesi (Eminönü) diğer bir 

ilçe belediyesine (Fatih) katılmıĢtır. Tüzel kiĢiliği sona erdirilen ilk kademe 

belediyelerinin bünyesinde yer alan mahallelerin bazıları mevcut bir ilçe 

belediyesine katılmıĢ; diğerleriyle ise yeni ilçeler kurulmuĢtur. Mevcut ilçelerden 

bir kısmının bazı mahalle ve mahalle kısımları ile de yeni ilçeler kurulmuĢtur. 

Yeni kurulan ilçelerin bazıları sadece mahallelerden oluĢmuĢ, bazılarına ise 

ayrıca köyler bağlanmıĢtır. Mahalle ve mahalle kısımları ilçe belediyelerinin 

alanına bağlanan köyler ise belediye alanı ile birlikte mülki idare alanını 

oluĢturmuĢtur. Yeni kurulan sekiz ilçe belediyesinin (Arnavutköy, AtaĢehir, 

BaĢakĢehir, Beylikdüzü, Çekmeköy, Esenyurt, Sancaktepe, Sultangazi) dördü 

ilk kademelerinden oluĢturulmuĢ; dördü ise ilk defa kurulmuĢtur. Söz konusu 

Kanun’la getirilen düzenlemeye göre, Ġstanbul’da bir büyükĢehir belediyesi ve 

39 ilçe belediyesi vardır. 5216 sayılı Kanunla birlikte, Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi'nin yetki alanı 5.343 km²’ye geniĢlemiĢ olup, toplam alanının % 

34,9’u (1864,23 km²) Anadolu Yakasında, % 65,1’i ise (3478,79 km²) Avrupa 

yakasında bulunmaktadır.122  

 

2.6. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Örgütü 

5216 sayılı kanuna tabi olan Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, belediye 

meclisi, belediye encümeni, belediye baĢkanı, genel sekreter, belediye 

baĢkanına bağlı özel kalem ve protokol müdürlüğü, ulaĢım koordinasyon ve 

altyapı koordinasyon merkezleri ile 4 adet genel sekreter yardımcılığı 14 adet 

daire baĢkanlığı ve bunlara bağlı olarak görev yapan 61 adet müdürlükten 

ibarettir.123 

                                                 
122 www.ibb.gov.tr, (E: 06.04.2014). 

Büyükşehir yönetim şeması, 2006, 6http:  www.ibb.gov.tr hakkımızda yönetimsemasi.html, (E: 

06.04.2014). 

http://www.ibb.gov.tr/hakkımızda/yönetimsemasi.html,
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2.7. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġirketlerinin Maliyet Açısından 

Değerlendirilmesi 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, belediye sınırları veya mücavir alan 

içerisinde yaĢayan halkının gereksinimlerini doğrudan doğruya veya dolaylı 

olarak gidermek için özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren Ģirketlerin 

ortağı ve yöneticisi durumundadır. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketleri faaliyet alanları itibari ile 

bireylere sağladıkları mal ve hizmet karĢılığında ücret ve bedel Ģeklinde gelir 

elde etmektedirler. Ancak bu Ģirketler tarafından sağlanan mal ve hizmetler, 

halka arz edilirken tamamen benzeri bir özel teĢebbüs gibi azami kâr gayesi ile 

hareket etmemektedir. Yani bu Ģirketler sadece kâr amacı ile değil, aynı 

zamanda kamu yararı ve toplumu meydana getiren bireylerin sosyal ve 

ekonomik faydasını düĢünerek bedel tespiti yapmaktadır. Belediye iktisadi 

teĢebbüsünün temin ettiği mal ve hizmet karĢılığında bireyden alınan para yine 

bir fiyat niteliği taĢımaktadır. Çünkü bu Ģirketler tarafından üretilip piyasaya 

sunulan mal ve hizmetler piyasadaki arz ve talep yasasına göre değil belediye 

yönetimi tarafından sosyal fayda amacı da göz önünde bulundurularak idari 

kararla belirlenmektedir.124 

Bu aĢamada Ģöyle bir adaletsizliğin varlığından söz etmek mümkündür. 

Belediye Ġktisadi TeĢebbüsleri'nin ürettiği mal ve hizmet bedelinin maliyeti 

altında tüketiciye sunulması, bu mal ve hizmetten yararlananlar arasında dar 

gelirli bireylerin dıĢında ekonomik yönden güçlü bireylerin de bulunması 

nedeniyle bir adaletsizlik ortaya çıkabilmektedir. Diğer yandan, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi Ģirketleri kuruluĢ amaçlarına göre normal karlılık ilkesine 

göre çalıĢmaktadırlar. Fakat zarar etmeleri de mümkündür. ġunu da 

unutmamak gerekir ki, bu Ģirketlerin zarar etmeleri halinde bunların zararları 

diğer kamu gelirleriyle karĢılanması dıĢında baĢka bir seçenek kalmamaktadır. 

Yani bir Ģirketin ürettiği mal ve hizmetten yararlananlar, mal ve hizmet fiyatı 

                                                 
124 Kamil Demircioğlu. "Belediye ve İl Özel İdarelerinde Şirketleşme Olayı", İdarecinin Sesi Dergisi, S. 

3, Haziran, 1999, s.39. 
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marjinal maliyetin altında belirlenmiĢ olduğundan bunlardan yararlananlar, 

gerçek bedelini ödemeyeceklerdir. Aradaki bu açık, bu mal ve hizmetlerden hiç 

yararlanmayanlardan alınan vergi ve diğer gelir kaynakları ile karĢılanacaktır. 

Her Ģirket veya iĢletme kendi içerisinde bir bütündür ve aynı sektörde 

faaliyette bulunsa bile diğer iĢletmelerden farklıdır. Bu nedenle dıĢ çevrede 

meydana gelen değiĢme ve geliĢmeler her iĢletmeyi aynı yönde ve aynı 

derecede etkilemez. Bu noktadan hareketle, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

Ģirketlerini kurarken ya da kurulmuĢ olan Ģirketlere iĢtirak ederken faaliyette 

bulunulacak sektörün özellikleri, çevre Ģartları ve muhtemel değiĢiklikler, Ģirket 

ve çevre arasındaki etkileĢimler göz önünde bulundurularak kurulmaktadır.125
 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi iĢtirak ettiği her bir Ģirketi (kısmen de olsa 

iktisadi gaye taĢımakla birlikte) daha çok, yaratacakları sosyal faydalar dikkate 

alınarak desteklemektedir. 1580 ve 5216 sayılı yasaların yanında Dernekler 

Kanunu'nun da belediyelere tanıdığı yetki ve yüklediği sorumluluklar 

çerçevesinde yaratacakları sosyal faydaları dikkate alınarak özellikle amatör 

spor dalları ve amatör sporcular desteklenmektedir, Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi, 3796 sayılı Ġstanbul Kentinde Yapılacak Olimpiyat Kanunu gereği ve 

bu kanuna göre oluĢturulan Ġstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme 

Kuruluna her yıl, bir önceki yıl tasdiklenen bütçesinin %1'ni bu amaca tahsis 

etmek zorundadır. Ayrıca, Spor A.ġ vasıtasıyla Avrasya Maratonu 

düzenlenmesi v.b hizmetler de hiçbir iktisadi gaye güdülmeksizin yapılmaktadır. 

Yine Halk Ekmek A.ġ. tarafından üretilen ekmekler, yine belde halkına 

sağladıkları sosyal faydaları dikkate alınarak maliyetleri seviyesinde piyasaya 

sunulmaktadır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, Ġstanbul çevresinde bulunan üç 

adet ekmek fabrikasını, bu alanda faaliyette bulunan özel firmaları da 

öldürmemek için tam kapasite ile çalıĢtırmadan faaliyetlerini yürütmektedir. 

Diğer yandan, ekmek fiyatları genel seviyesi düĢük tutularak piyasa fiyatının 

aĢırı yükselmesinin önüne geçilmektedir. Bu Ģekilde bir iĢletmecilik anlayıĢının 

                                                 
125 Mustafa Tekmen. "Mahalli İdarelerin İktisadi Teşebbüsleri", Beklenen Mahalli İdareler Dergisi, S. 

34, Ankara, Kasım-Aralık, 1996, s.59. 
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belediye ile ilgili Ģirkete vermiĢ olduğu iktisadi kayıp dikkate alınmadan sosyal 

faydaları öne çıkarılmaktadır.126 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, merkezi hükümet tarafından yapılan 

denetimleri asgari seviyeye indirmek ve 1580 ve 5216 sayılı yasaların sınırlamıĢ 

olduğu hareket kabiliyetini geniĢletmek için Ģirketleri kanalıyla hizmetleri ifa 

etmeye yönelmiĢtir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, tabi olduğu mevzuat 

çerçevesinde yapacağı hizmetleri yerine getirirken bu yasalardan kaynaklanan 

kısıtlamaları ortadan kaldırarak daha kolay ve çabuk sunabilmek için özel hukuk 

hükümlerine göre hizmetlerini yürütmek istemektedir.127 Bu bakımdan, Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi, Ģirketlerinde kamu yararı göz önünde bulundurularak 

belde halkının sosyal ve ekonomik yönden daha rahat bir hayat sürmelerine 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca, sosyal maliyetler asgari seviyede tutularak belde 

halkına hizmet edilmektedir. Fakat bu amaca ulaĢabilmek için Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi yasalar çerçevesinde ihaleler, sermaye artırımı, siyasi 

destek vb, yollarla bu Ģirketleri desteklemektedir. Bu Ģirketler aracılığıyla da bir 

takım sübvansiyonlarda bulunularak belde halkının ihtiyaçları giderilmektedir. 

Bu Ģirketlerin desteklenmesinin Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'ne maliyet ile 

yaratmıĢ oldukları sosyal faydanın analizleri gerçekçi bir yaklaĢımla 

yapılmalıdır.128 ġuna da belirtmeliyiz ki, bu Ģirketlerin faaliyet alanları 1580 ve 

5216 sayılı kanunların belirlenmiĢ olduğu görevlerle yaklaĢık olarak birebir 

örtüĢmektedir. Belediye, belde halkının daha iyi yaĢam düzeyine kavuĢması, 

Ģehrin daha güzel, daha yaĢanabilir, daha sorunsuz bir hale gelmezi için bu 

yolarla ekonomik katkılarda bulunmaktadır. 

Kamu hizmetlerinin dolayısıyla da belediye hizmetlerinin yürütülmesinde 

rasyonel iĢletmecilik anlayıĢına tam olarak uyulup uyulmadığı tartıĢma konusu 

edilebilir. Çünkü, Ģirketlerin birinci hedefi kar amacı olmadığından daha çok 

bireylere sağlanacak sosyal faydalar dikkate alındığında rasyonel iĢletmecilikten 

                                                 
126 Demircioğlu, a.g.e., s.40. 
127 Tekmen, a.g.e., s.61. 
128 T.C.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "1992 Tanıtım ve Çalışma Raporu", S. 202, İBSB Araştırma 

Müdürlüğü Yayını, Baskı Belbim. 
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uzak bir yönetim sergilemesi sonucu ortaya çıkabilir.129 Belediye Ģirketleri, 

sosyal fayda dikkate alınarak birer istihdam aracı olarak kullanılmaktadır. Ancak 

böyle bir uygulamanın varlığı doğal olarak bir takım adaletsizlikleri de 

beraberinde taĢımaktadır. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketlerinin sağlamıĢ olduğu sosyal 

faydaları ölçmek hemen hemen mümkün değildir. Enerji sektöründe, Ġstanbul 

genelinde tekel olarak doğal gaz dağıtımı faaliyetinde bulunan ĠGDAġ A.ġ. ile 

ulaĢım sektöründe (metro ve hafif metro alanında) faaliyet gösteren ULAġIM 

A.ġ. Ģirketlerinin trafiğin azalması, hızlı ve daha rahat ulaĢım, zamandan 

tasarruf, hava kirliliğinin azalması, daha kolay ve daha az tehlikeli yakıt temini 

vb. gibi sağladığı sosyal faydaları ölçmek mümkün değildir. Halk Ekmek A.ġ.'nin 

piyasadaki ekmek fiyatlarının aĢırı yükselmesini engellemesi sonucu sağlanan 

sosyal faydaları nasıl ölçüp değerlendireceğiz. Belediye Ģirketleri, Ġstanbul'da 

yaĢayanlara yeni istihdam imkanları sağladığından, kırsal bölgelerden kente 

göçü teĢvik ederek yeni bir sosyal maliyet yaratmaktadırlar. Bu da kırsal 

bölgelerdeki hasılanın azalmasına neden olacaktır. Diğer yandan, bu Ģirketler 

beldenin sosyal ve ekonomik açıdan geliĢmesine katkıda bulunmaktadırlar. 

Hatta özel sektörün giriĢinde bulunmasının güç hatta imkansız olduğu veya özel 

sektör için yatırım yapılması halinde istenilen derecede verim alınamayacağı bir 

takım Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ĢirketleĢme yoluyla faaliyette 

bulunmaktadır. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, deniz ulaĢımı alanında ĠDO A.ġ., kent 

mobilyası üretimi alanında ĠSTON Aġ. aracılığı ile faaliyette bulunarak özel 

sektörün yatırım yapmadığı veya yapamadığı alanlarda halkın ihtiyacını 

gidermektedir. Hizmetlerde etkinlik ve verimliliğin artırılması yanında personel 

rejiminden kaynaklanan nitelikli eleman temini için yine Ģirketler 

kullanılmaktadır. ġu anda bilgisayar ve elektronik hizmetlerin büyük çoğunluğu 

Belbim A.ġ.'den sağlanmaktadır. Burada, Ģirketin ihaleler yoluyla özel sektöre 

giden belediye kaynaklarının, tekrar belediyelere dönüĢünün sağlanmasına da 

                                                 
129 Tunay Köksal. "Belediye Şirketlerinin Hukuki Rejimi ve Şirketleşme Uygulamaları". Çağdaş Yerel 

Yönetimler, Cilt 2, S. 6, Kasım, 1993, s.72. 
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yardımcı olmaktadırlar. Böylece, hizmetlerin sunumunda sınırlı da olsa yeni 

kaynak imkanı sağlanmıĢ olmaktadır. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, ĠSBAK 

A.ġ., ĠSFALT A.ġ. Ģirketleri aracılığıyla da diğer ilçe ve çevre belediyelerine 

hizmet ve malzeme satmaktadır. 5216 sayılı kanuna göre BüyükĢehir 

Belediyeleri, mali durumu yetersiz olan ilçe belediyelerine mali yardımda 

bulunabilmektedirler. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin 

yapması gereken hizmetleri yaparak sosyal maliyeti azaltarak sosyal faydayı 

artırmaktadır. Yani, bu yolla ilçe belediyelerinin kasasından aĢırı derecede 

kaynak çıkmasının önüne geçilmiĢ olmakta, diğer taraftan da ortağı olduğu 

Ģirketlerin faaliyetlerinin devam etmesine yardımcı olmaktadır. 130 

Sonuç olarak Ģunu söyleyebilir ki, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

Ģirketleri, piyasa Ģartlarına ve hizmet gereklerine uygun olarak rasyonel bir 

Ģekilde yönetildikleri takdirde, belediyelerin hizmet birimlerine göre daha verimli 

ve daha etkin çalıĢmaları mümkün olacaktır. Böylece, belediye sınırları 

içerisinde yaĢayan bireylerin ihtiyaçları daha çabuk ve kaliteli bir Ģekilde 

karĢılanacaktır. Aksi durumda ise, belediye fonlarının boĢ yere harcanarak 

sosyal maliyetlerin artmasına neden olunacaktır. 

 

2.8. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġirketlerinin Ġdari Yapısı 

Belediye Ģirketleri ağırlıklı olarak kamu hizmeti alanında faaliyet 

gösterdikleri için, kamu yönetimi prensiplerine göre idare edilmektedirler. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketlerini anlatırken belirttiğimiz gibi, Ģirketlerin 

sermaye yapısında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin payı oldukça yüksektir. 

Bunun sonucu olarak da Ģirketlerin yönetiminde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

yönetiminin ağırlığı artmakta, Ģirketlerin yönetimi tam bir kamu teĢebbüsü haline 

dönüĢmektedir. Genellikle, Ģirketlerin yönetimine, belediyelerin idaresini elinde 

bulunduran siyasi partilerin kadroları gelmekte, dolayısıyla her yönetim 

değiĢikliğinde Ģirketlerin yönetimleri de değiĢmektedir. 

                                                 
130 Bilal Eryılmaz. "Belediye Hizmetlerinde Alternatif Yöntemler". Ankara, Türk İdare Dergisi, Mart, 

1989, s.94. 
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Belediye Ģirketleri daha çok merkezi bir örgüt yapısına sahiptirler. 

Finansal yönetim baĢta olmak üzere Ģirketlerin çoğu önemli politikaları Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi bünyesindeki Kaynak GeliĢtirme ve ĠĢtirakler Daire 

BaĢkanlığınca alınmaktadır. ġirketler, bu birimce alınan kararlar doğrultusunda 

Ģirketlerin üst yönetiminde bulunan Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları 

tarafından yönetilmektedir. 

Belediye Ģirketleri, özel hukuk kurallarına göre kurulmuĢ ticari faaliyet 

gösteren kuruluĢlardır. Bu nedenle, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile yapmıĢ 

oldukları iĢlerde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu hükümlerine tabidirler. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ile iĢtirakleri (Ģirketler) arasında yapılan 

iĢlerde 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanununun 71.maddesine istinaden alımlar 

yapılmakta idi. Ancak, her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan devlet Ġhalesi 

genelgesi ile 1998 yılından itibaren bu alımlar, belediyelerin kuruluĢ amaçları 

dıĢında baĢka gerekçelerle veya ticari amaçlarla Ģirket kurdukları veya kurulmuĢ 

Ģirketlere iĢtirak ettikleri nedeni ile ve haksız rekabet yarattıkları gerekçesiyle 

yasaklanmıĢtır. Böylece, belediyeler açısından 2886 sayılı kanunun 

71.maddesinin iĢlerliği büyük ölçüde ortadan kaldırılmıĢ oldu. 

 

2.9. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġktisadi TeĢebbüslerinin Genel 

Yapısı 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesinin iĢtirak ettiği bütün teĢekküller Anonim 

ġirket Ģeklinde kurulmuĢlardır. Ġktisadi TeĢekküllerin idare yapısı, Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri doğrultusunda Ģeklinde teĢekkül etmektedir. ġirketlerin en 

üst karar ve inisiyatif organı Genel Kurullarıdır. 

 -Genel Kurul, 

 -Yönetim Kurulu, 

 -Denetçiler, 
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Yönetim Kurullarının seçilmeleri, ibraları ve azledilmeleri,131 Ģirket ana 

sözleĢme değiĢikliklerinin karĢılaĢtırılması, bilanço ve kar/zarar hesabının tasdik 

edilmesi, kar dağıtımı konusunda karar verilmesi, Tasfiye memurlarının 

azledilmesi ve tasfiye halinde ortaklık aktiflerinin toptan satılması konusunda 

karar alınması,132 tahvil ihracına karar verilmesi, münhasıran Genel Kurulun 

yetkisi dahilindedir. Bu yetki ve görevler bir baĢka organa devredilemez. 

Yönetim Kurulu, Ģirketin yürütme ve temsil organıdır. Yönetim Kurulları, 

Kanundan ve ana sözleĢmeden doğan görev ve yetkilerini yerine getirirler. 

ġirketin yönetimi, iç ve dıĢ iliĢkide temsili, ortaklık defterinin tutulması, 

Genel Kurulun toplantıya çağrılması ve toplantı ile ilgili iĢlerin yürütülmesi, 

Ģirketin malvarlığının tasfiyesi halinde yapılması gereken iĢler, sermayenin 

arttırılması veya azaltılması ile ilgili iĢlemler, ortaklığın sona ermesi ve tasfiye ile 

ilgili iĢler Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Ana sözleĢmede Yönetim 

Kurulunun yetkisi daraltılabileceği gibi geniĢletilebilir. Münhasıran Genel 

Kurulun yetki alanına girmeyen hususlarda, niteliği ve fonksiyonuna uygun 

düĢmek Ģartı ile, ana sözleĢme ile yönetim kuruluna yetki verilebilir. 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ġktisadi TeĢekküllerinde, münhasıran 

Genel Kurulun yapması gereken hususlar dıĢında, Ģirketin iĢleri ve yönetimi 

konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. ġirketlerin "temsil ve ilzam" ı hususunda 

Genel Müdürlüklerin yetkisi kısıtlı tutulmuĢtur. Genel Müdürlük "temsil ve ilzam" 

iĢlevlerini ancak Yönetim Kurulu ile birlikte kullanabilmektedir. 

Ġktisadi TeĢebbüslerin Genel Müdür ve yardımcıları ile birim müdürleri, 

Yönetim Kurulları tarafından atanmaktadır. Faaliyet konuları ve büyüklüklerine 

göre Genel Müdür Yardımcılığı, Bölge Müdürlüğü, Müdürlük, ġeflik gibi birimler 

oluĢturulmuĢtur. 

Yönetim Kurulları Genel Kuruldan sonra Ģirketin en üst organıdır. 

ġirketlerin iĢleyiĢleri, faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından organize 

                                                 
131 Türk Ticaret Kanunu, m.312-316. 
132 Türk Ticaret Kanunu, m.319. Türk Ticaret Kanunu, m.442 - 443. Türk Ticaret Kanunu, m.423. 
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edilmektedir. Ġktisadi teĢebbüslerin Yönetim Kurulları, BüyükĢehir Belediyesinde 

görev yapan üst düzey yöneticileri arasından seçilmektedir. Yönetim kurullarına 

seçilen belediye üst düzey yöneticilerine Ģirketler tarafından huzur hakkı 

verilmektedir. 

 

2.10. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġirketlerinin Faaliyet Alanları  

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketleri yedi sektörde faaliyet 

göstermektedirler.  

 

2.10.1. Enerji:  

2.10.1.1. ĠgdaĢ:  

Ġstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.ġ.: ĠGDAġ, Ġstanbul’un 

doğalgaz ihtiyacını karĢılamak amacıyla 1986 yılında Ġstanbul Büyükşehir 

Belediyesi’nin bir iĢtiraki olarak kuruldu. Aradan geçen 27 yılda hizmetlerini 

insana ve çevreye saygı çerçevesinde, yenilikçi bakıĢ açısıyla, ileri teknoloji 

kullanarak, büyük sorumluluk ve tam güvenlik anlayıĢı içinde sürdüren; bugün 

sahip olduğu 5,5 milyon abone ve yıllık 5,5 milyar metreküplük doğalgaz satıĢı 

ile dünyadaki emsalleri arasında önde gelen, Türkiye’nin lider doğalgaz dağıtım 

Ģirketidir. ĠGDAġ Türkiye’nin 500 büyük Ģirketi arasında 29. sırada. (Fortune 

500-2012) 2013 cirosu 5 milyar TL. 133 

Sermaye Yapısı: 134 

Ġ.B.B.: %94,46 

ĠETT Genel Mu du  rlu ğu  : %5,46 

Hamidiye A.ġ.: %0,03 

Ġstanbul Ġmar A.ġ.: %0,03 

Ġstanbul UlaĢım A.ġ.: %0,02 

                                                 
133 İGDAŞ A.Ş. Tanıtım Kitapçığı. 
134 İGDAŞ A.Ş. Tanıtım Kitapçığı. 



66 

 

 

 

Tu rkiye’nin en büyük 29. ġirketi: Fortune Dergisi tarafından Tu  rkiye’de 

2007 yılında baĢlatılan ve her yıl net satıĢlar üzerinden yapılan değerlendirmeye 

dayanan “Tu  rkiye’nin En Bu  yu  k 500 ġirketi” listesinde ĠGDAġ, 2012 yılında 29. 

oldu. 1992 yılı 219 mikrogram/m3, 2002 yılı 25 mikrogram/m3, 2013 yılı 3 

mikrogram/m3 tür. 5,5 milyon abone sayısıyla Tu rkiye’deki tu  m doğalgaz dağıtım 

Ģirketlerinin, toplam abone sayısının yarısından daha fazlasına sahip olan 

ĠGDAġ; aynı zamanda yıllık 5,5 milyar metreku  plu  k doğalgaz satıĢıyla 

Tu rkiye’de konutlara yapılan toplam doğalgaz satıĢının yaklaĢık yarısından 

fazlasını gerçekleĢtiriyor. 135 

 

2.10.1.2. Ġstanbul Enerji  

Ġstanbul Enerji Sanayi ve Ticaret A.ġ.: Ġstanbul Enerji A.ġ., kurulduğu 

1962 yılından itibaren toptan ve perakende akaryakıt sektörü ile enerji 

konularında kentsel ihtiyaçları karĢılıyor. Stratejik planlama çalıĢması ile 

misyon, vizyon ve stratejik hedeflerini güncelleyen Ģirket, 2006 yılında Ġstanbul 

Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi ismini aldı. Güven veren markası ile 

Ġstanbullulara hizmet veren Ġstanbul Enerji A.ġ., aydınlatma, deniz atıklarının 

ayrıĢtırılması ve geri kazanımı, Ģehir ve ulaĢım aydınlatması konularında 

faaliyetlerini 50 yıldır yürütmektedir.136 

Faaliyetleri ise; 137 

Deniz atıklarından yakıt elde ediliyor: Ġstanbul Enerji A.ġ., HaydarpaĢa 

Atık Kabul Tesisi’nde ön fiziksel su ayrıĢtırma iĢlemine tabi tutulduktan sonra 

teslim aldığı deniz atıklarını; Tekirdağ Çorlu’da bulunan Deniz Atıkları 

AyrıĢtırma ve ĠĢleme Tesisi’nde ayrıĢtırma iĢleminden geçirerek, atık solvent, 

                                                 
135 İGDAŞ A.Ş. Tanıtım Kitapçığı. 
136 İstanbul Enerji A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu. 
137 İstanbul Enerji A.Ş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Faaliyet Raporu. 
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atık yağ ve kalorifik değeri Fuel Oil’e eĢdeğer olan ve çimento fabrikalarında 

ilave olarak kullanılabilen yakıt elde ediyor. 

SıkıĢtırılmıĢ doğalgaz yaygınlaĢıyor: Ġstanbul Enerji A.ġ., dünyada 

kullanımı hızla artan bir sistem olan SıkıĢtırılmıĢ Doğalgaz (CNG) üzerinde 

çalıĢmalar yürütüyor. 

 

2.10.1.3. Ugetam  

Ġstanbul Uygulamalı Gaz ve Enerji Teknolojileri AraĢtırma, Mühendislik, 

Sanayi ve Ticaret A.ġ.: Temeli, Türkiye’nin en büyük gaz kuruluĢu ĠGDAġ ile 

Avrupa’nın en büyük gaz dağıtım firmalarından biri olan Gaz de France (GDF) 

arasında 13 Nisan 1999 tarihinde imzalanan iĢbirliği anlaĢmasıyla atıldı. Bu 

iĢbirliği, UGETAM’a uluslararası bir gaz eğitim, teknoloji ve araĢtırma merkezi 

olma kimliğini kazandırdı. UGETAM A.ġ., doğalgaz baĢta olmak üzere enerjinin 

tüm branĢlarında faaliyet gösteren gerçek ve/veya tüzel kiĢilere, resmi ve/veya 

özel kuruluĢlara, sektörlerle ilgili tüm iĢlerde, proje yönetimi, fizibilite raporu 

hazırlama, kontrol, muayene ve teknik danıĢmanlık hizmetleri sunuyor.138 

 

2.10.2. Çevre:  

2.10.2.1. Ġstaç A.ġ.  

Ġstanbul genelinde oluĢan günlük ortalama 16.000 ton çöp düzenli olarak 

bertaraf edilmektedir. ĠSTAÇ A.ġ., atık yönetim hiyerarĢisinin son aĢaması olan 

düzenli depolama alanlarında, atıkları insan ve çevre sağlığına zarar 

vermeyecek Ģekilde uygun metotlarla bertaraf ediyor. Ġstanbul’da Avrupa ve 

Asya yakası olmak üzere belediye atıklarının bertaraf edildiği iki adet 2. Sınıf 

Düzenli Depolama Tesisi bulunuyor. Ġstanbul genelinde her gün ortalama 

16.000 ton çöpün 10.500 tonu Avrupa Yakası’nda, 5.500 tonu ise Anadolu 

Yakası’nda düzenli depolanarak bertaraf ediliyor. Tüm çevresel tedbirlerin 

                                                 
138 UGETAM Hizmetler Kitapçığı 



68 

 

 

alındığı bu alanlarda yasal mevzuat gereğince yapılması gereken tüm 

kontroller, rutin aralıklarla yapılıyor ve tesisler 7/24 hizmet veriyor.139 

 

2.10.2.1.Ağaç A.ġ.: 

Ġstanbul Ağaç Ve Peyzaj, Eğitim Hizmetleri Ve Hayvanat Bahçesi 

ĠĢletmeciliği Sanayi Ve Ticaret A.ġ.: 1997 yılında kurulan Ġstanbul Ağaç ve 

Peyzaj A.ġ., park, bahçe ve çevre düzenlemesinden havza ağaçlandırmasına, 

bitki yetiĢtirilmesinden bitkisel toprak harcı üretilmesine kadar pek çok alanda 

hizmet veriyor. Türkiye’de sektöre yön veren ve sektörün geliĢimine büyük 

katkıyı sağlayan Ġstanbul Ağaç ve Peyzaj A.ġ., üretim, bakım, yapım ve satıĢ 

faaliyetlerini yürütüyor ve bunların yanı sıra Ar-Ge çalıĢmaları gerçekleĢtiriyor. 

Ġstanbul genelinde 52 milyon m2’lik alanda proje uygulamaları yapıyor. 300 bin 

m2’lik alana kurulu olan Alibeyköy Fidanlığı, 3 milyon adet saksılı bitki 

kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük fidanlığı konumunda. Modern tesisleri, 

personel yeterliliği, kalitesi ve kullandığı teknoloji ile alanında öncü ve lider olan 

fidanlıkta, 25 bin m2 alana ve 2 bin m3 günlük kapasiteye sahip Türkiye’nin ilk 

bitkisel toprak üretim tesisi de bulunuyor. 140 

 

2.10.3. UlaĢım  

Ġstanbul UlaĢım Sanayi Ve Ticaret A.ġ.: Metro, tramvay ve teleferik 

hatlarının iĢletme ve bakım faaliyetlerini yürütmesi amacıyla Ġstanbul 

Bu  yu  kĢehir Belediyesi tarafından 1988 yılında kurulan Ġstanbul UlaĢım, 

iĢletmekte olduğu 121 km uzunluğundaki 10 hatta her gu  n 1,5 milyon yolcusuna 

dünya standartlarında çağdaĢ, güvenli ve konforlu toplu ulaĢım hizmeti 

sunmaktadır.141 

 

                                                 
139 İstaç A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
140 Ağaç A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
141 İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tanıtım Kitapçığı. 
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2.10.3.1. Ġstanbul Otobüs A.ġ. 

Ġstanbul Otobüs ĠĢletmeleri A.ġ.: Ġstanbul Otobüs A.ġ., Ġstanbul’un 

lastik tekerlekli toplu taĢıma sistemini inovatif, çağdaĢ ve çevreci teknolojilerle 

etkinleĢtiren, deniz ve raylı sistemlerle entegre otomobil kullanımını minimize 

eden kaliteli, kesintisiz ve konforlu bir ulaĢım sistemi kurulmasına katkıda 

bulunuyor. Filosunda 217 adet CNG otobüsüyle birlikte toplam 1.090 otobüs 

bulunan Ġstanbul Otobüs A.ġ., 146 hatta hizmet veriyor. 2011 yılının Haziran 

ayında hizmete baĢlayan otobüsler, 2011 yılı sonuna kadar 17 milyon 970 bin 

943 yolcu taĢıdı. 2012 yılı boyunca da 118 milyon 728 bin 332 yolcu taĢıdı. 

2013 yılında toplam 333 milyon 699 bin 275 yolcu taĢındı. Ġstanbul Otobu  s A.ġ., 

kent içi ulaĢımda %6,5’lik orana sahip. 142 

Kaliteli hizmet için yeni projeler: 143 

 2014 yılı içerisinde toplam 500 adet otobu  s için ihalenin 

gerçekleĢtirilmesi, 

 Ġstanbul Enerji A.ġ. ile ortak çalıĢma alanlarının belirlenmesi ve 

CNG istasyonlarının hizmete alınmasıyla ilgili çalıĢmaların 

yapılması, 

 Ġstanbul Bu  yu kĢehir Belediyesi sınırları içerisinde ana 

lokasyonlarda baĢlatılan garaj alanı projelerinin devam ettirilmesi 

ve hizmete alınması, 

 Ġstanbul Otobu  s A.ġ. tarafından verilen eğitimle sertifikalandırılan 

Ģoförlerin, 

 Eğitim programına eklenmek u  zere yeni eğitim modu  lleri 

çalıĢmaların 

                                                 
142 İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tanıtım Kitapçığı. 
143 İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tanıtım Kitapçığı. 
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 Sürdürülmesi ve hazırlanacak yeni programla eğitim 

standartlarımızın yükseltilmesi, 

 Tu rk Standartları Enstitüsü’nce hazırlanmıĢ olan kriterlere göre 

uygunluğu onayan TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi alımı konusunda 

gerekli çalıĢmaların baĢlaması hedefleniyor. 

 

2.10.3.2. ġehir Hatları A.ġ. 

Ġstanbul ġehir Hatları Turizm Sanayi Ve Ticaret A.ġ.: ġehir Hatları 

A.ġ., Ġstanbul’un deniz ulaĢımına ve trafik sorununun çözu  mu ne katkıda 

bulunmak amacıyla Ġstanbul Bu  yu kĢehir Belediye BaĢkanlığı tarafından 2010 

yılında kuruldu. ġehir Hatları A.ġ., Ġstanbul Boğazı, Adalar ve Haliç’te denizde 

toplu taĢıma ve iĢletmeciliği alanında her çeĢit yolcu taĢıma hizmeti ile gemiler 

ve iskeleler aracılığıyla yolcu trafiğinin modern Ģartlarda gerçekleĢtirilmesini 

sağlıyor. ġehir Hatları A.ġ., deniz taĢımacılığının yanı sıra taĢımacılık ile ilgili 

tamamlayıcı hizmetler de veriyor. Yolcularının talepleri doğrultusunda gu  venli, 

rahat ve keyifli yolculuk imkanı sağlayan ġehir Hatları A.ġ., 25 gemi ve 49 

iskelesiyle Ġstanbul’da özel boğaz seferleri ve toplu deniz ulaĢımı hizmeti 

veriyor. ġehir Hatları A.ġ., kent içi deniz ulaĢımında en çok tercih edilen ulaĢım 

alternatifi olmaya devam ediyor. ġehir Hatları, 2013 yılında yaklaĢık 225 bin 

sefer ile 53 milyon yolcu taĢıdı. ġirket-i Hayriye geleneğini devam ettiren ġehir 

Hatları A.ġ., yolcularını Ġstanbul Boğazı, Haliç ve Marmara Denizi’nde toplam 13 

hat ile 3 özel turda ağırlıyor. 144 

Planlanan projeler: Yeni nesil yolcu gemileri yer almaktadır. ġehir Hatları 

A.ġ., Ġstanbul’da trafik sorununa katkı sunmak ve değiĢen yolcu ihtiyacını farklı 

tip gemilerle karĢılamak için yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu 

hedef doğrultusunda yenilenen iskeleler, inĢa edilen modern ve panoramik 

vapurların ardından iki kıta arasında hizmet verecek olan yeni nesil yolcu 

                                                 
144 İdo A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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gemileri ile filosunu güçlendirmeyi planlıyor. Ġlk etapta 4, toplamda ise 10 adet 

yeni nesil yolcu gemisinin filoya dahil edilmesi amaçlanıyor. 145  

 

2.10.3.3. Ġspark A.ġ.:  

Ġstanbul Otopark ĠĢletmeleri Ticaret A.ġ.: 2005 yılında kurulan 

ĠSPARK A.ġ., Ġstanbul genelinde kara, hava ve deniz araçlarının park 

sorunlarına modern çözu  mler üreten projeleri hayata geçiriyor. Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi’ne ait açık, katlı ve yol üstü otoparkları tek elden ve 

sistemli bir Ģekilde iĢleten ĠSPARK A.ġ., “Gu  venle Park, Güler Yüzle Hizmet” 

sloganıyla Ġstanbul’a otopark kültürünü kazandırdı. 75 bin araç kapasitesine 

sahip 511 otoparkta hizmet veren ĠSPARK A.ġ., araç kapasitesini 2015 yılı 

sonunda 100 bine çıkarmayı hedefliyor. 146 

ĠSPARK’ın hedeflediği projeler ise; 147 

Ġstanbul Boğazı’nda tekne park dönemi: ĠSPARK, Ġstanbul’da deniz 

taĢıtlarının park sorununa modern ve çevreci bir çözu  m u retmek amacıyla 

Tekne Park Projesi’ni baĢlattı. Proje, ilk olarak Ġstinye ve Tarabya koylarında 

hayata geçirildi. 

Metropol trafiğine alternatif çözu  m: ĠSPARK A.ġ., Heliport Projesi ile 

du nyanın en bu  yu k metropollerinden biri olan Ġstanbul’da trafiğe havadan 

çözu m sunuyor. 

Taksiler için tek bir çağrı merkezi: ĠSPARK A.ġ., Taksi Çağrı Merkezi 

Projesi ile kent genelinde hizmet veren 18 bin taksiyi tek çağrı merkezinde 

buluĢturmayı amaçlıyor 

                                                 
145 İdo A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
146 İspark A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
147 İspark A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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Ġstanbul, cep otogarları ile tanıĢıyor: ĠSPARK A.ġ., bağlantı yollarına 

yakın noktalarda ve otobu  s aktarma istasyonlarında yaĢanan yoğunluğu 

azaltmak için cep otogarları yapıyor. 

Ġstanbul’a yakıĢan modern taksi ve minibu  s durakları: ĠSPARK, Umuma 

Açık Taksi Durakları Projesi ile kent hayatına kalite ve standart getiriyor. 

Ġstanbul Bu  yu kĢehir Belediyesi ile koordineli çalıĢmalar yu  ru ten ĠSPARK, 

UKOME (UlaĢım Koordinasyon Merkezi) kararı ile belirlenen noktalarda, 

modern taksi durakları kuruyor. 

Elektrikli otomobiller için Ģarj istasyonları: ĠSPARK A.ġ., açık ve katlı 

otoparklarda elektrikli otomobiller için Ģarj istasyonları kurdu. Toplam 12 

noktada hizmete hazır halde bulunan Ģarj istasyonları kent genelinde 

yaygınlaĢtırılacak. 

Akıllı bisikletler Ġstanbulluların hizmetinde: ĠSPARK A.ġ., çevre bilincinin 

geliĢmesine katkı sağlamak amacıyla 2009 yılında Bisiklet Park Projesi’ni 

hayata geçirdi. Bu çalıĢma, gu  ncel teknoloji ile daha da profesyonel hale 

getirilerek ĠSBĠKE (Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemleri) kuruldu. 

Aracını park et, toplu ulaĢım araçlarıyla devam et: ĠSPARK A.ġ., 

Tu rkiye’de bir ilk olan “Park Et & Devam Et Projesi”ni de hayata geçirdi. 

Ġstanbullular tarafından kısa sürede benimsenen proje, trafik yoğunluğunun 

azalmasına önemli derecede katkı sağladı. 

Otopark sorununa teknolojik çözu  mler: ĠSPARK A.ġ., kent genelinde 

trafiğin yoğun olduğu noktalarda alternatif park sistemlerini sürücülerin 

hizmetine sunmaya devam ediyor. 

Ġstanbul modern semt pazarlarına kavuĢtu: Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi ile koordineli çalıĢmalar yu  ru ten ĠSPARK A.ġ., semt pazarlarına 

standart getirmek ve modern bir göru  nu me kavuĢturmak için çalıĢmalarını 

sürdürüyor. 
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Ġstanbul’a planlı yeni park alanları: ĠSPARK A.ġ., Ġstanbul Ana UlaĢım 

Planı kapsamında yu  ru ttu ğu   çalıĢmalar ile trafik sorununun çözu  mu ne katkı 

sağlamayı hedefliyor. 

 

2.10.4. ĠnĢaat:  

2.10.4.1. KiptaĢ A.ġ. 

 1994 Yerel Seçimlerini takiben, dönemin Belediye BaĢkanı Recep 

Tayyip Erdoğan tarafından “Ġstanbul’a 50.000 Konut” sloganıyla  Ġstanbul Konut 

Ġmar Plan Sanayi ve Ticaret A.ġ. unvanı ile yeniden teĢekkül ettirildi. KĠPTAġ, 

faaliyetlerine 1995 yılında ilk projeler olan BaĢakĢehir ve HilalĢehir’in 

temellerinin atılmasıyla baĢladı. Planlı ve sağlıklı kentleĢmenin 

gerçekleĢtirilmesi amacı ile toplu konut yapmak, toplu konut konusunda 

projelendirme ve taahhütte bulunmak. KĠPTAġ, son 10 yılda 48 bin 841 konut 

inĢa etti. Böylece KĠPTAġ tarafından inĢa edilen konut sayısı toplamda 68 bin 

753’e ulaĢtımıĢtır. 148 

                                                 
148 Kiptaş A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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Tablo 3: Yapı Fonksiyonlarına Göre Tamamlanan Faaliyetler(1995-2014) 

 

YAPI TÜRÜ AD. TOPLAM 

KONUT TAMAMLANAN KONUT ADEDĠ 56.787 56.787 

EĞĠTĠM 

ANAOKULU 3 

1.496 DERSLĠK ĠLKÖĞRETĠM 33 

LĠSE 4 

SOSYAL REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ 1 1 

TĠCARET TĠCARET MERKEZĠ ve ÇARġI 38 38 

DĠNĠ TESĠS 
CAMĠ 37 

56 
LOJMAN 19 

K
A
M
U
 H
ĠZ
M
E
T

 

B
ĠN
A
S
I 

BELEDĠYE HĠZMET BĠNASI 3 

44 

EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ VE KARAKOL 
BĠNASI 

3 

HASTANE- DĠSPANSER - SAĞLIK 
MERKEZĠ 

7 

TELEFON SANTRALĠ 3 

ĠTFAĠYE BĠNASI 2 

KÜLTÜR VE GENÇLĠK MERKEZĠ + 
NĠKAH SALONU 

4 

SĠTE YÖNETĠM BĠNASI 12 

ÖĞRENCĠ YURT BĠNALARI 7 

OKUL SPOR SALONLARI 3 

 

Tablo 4: Yapı Fonksiyonlarına Göre Devam Eden Faaliyetler 

 

API TÜRÜ ADET TOPLAM 

KONUT DEVAM EDEN KONUT ADEDĠ  11.966 11.966 

EĞĠTĠM 

ĠLKÖĞRETĠM 2 
8
5 

165 DERSLĠK 

LĠSE 1 
8
0 

DĠNĠ TESĠS 
CAMĠ 3 

4 
LOJMAN 1 
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Tablo 5: Yapı Fonksiyonlarına Göre Planlanan Faaliyetler 

 

YAPI TÜRÜ AD.   TOPLAM 

KONUT 
KISA VADEDE PLANLANAN KONUT 
ADEDĠ 

7.076 7.076 

EĞĠTĠM ĠLKÖĞRETĠM 4 115 

DĠNĠ TESĠS CAMĠ 3 3 

 

2.10.4.2. Ġsfalt A.ġ. 

 ĠSFALT, 4 ayrı noktada 12 asfalt u  retim tesisi ile hizmet veriyor. 

Tu rkiye’de 41 ayrı deney metodundan akreditasyonu ile asfalt sektöru  nde lider 

olan ĠSFALT’ın 4 fabrikasında üretilen 18 mamulü  CE ve TSE belgesi taĢıyor. 

ĠSFALT, u  retim çalıĢmalarını Aydınlı, Ümraniye, Mahmutbey ve Habibler’de 

bulunan 12 adet asfalt plentinde su  rdu ru yor. Bu tesislerde saatte 2 bin 275 ton 

u retim yapılabiliyor. Tu  rkiye’deki asfalt üretiminin %40’ını ĠSFALT karĢılıyor. 

Geleneksel asfaltın yanı sıra çelik köpru  ler için ideal olan mastik asfalt, yu  ksek 

dayanımı ve tekerlek izine karĢı direnciyle öne çıkan taĢ mastik asfalt, uzun 

ömu  rlu   ve yu  ksek performanslı modifiye bitu  mlu  asfalt gibi farklı asfalt çeĢitleri, 

ĠSFALT tarafından üretiliyor. ġirketin tesislerinde 1 Ocak 2004 - Nisan 2014 

arasında u  retilen asfalt miktarı 26 milyon 943 bin 444 ton. Her türlü asfalt 

üretimini yapmak ve üretimle ilgili her türlü tesisi kurmaktır. 6 adet fabrika, 14 

plent ile 2160 saat/ton kapasite ile asfalt üretimi yapmaktadır. 2008 yılında 

3.605 bin ton üretim gerçekleĢtirmiĢtir. ĠSFALT, asfalt uygulamalarının yanı sıra 

ana arter yollardaki baca-ızgaraları yolla aynı seviyeye getiriyor.  Ocak 2004 - 

Nisan 2014 tarihleri arasında 146 bin 500 adet baca-ızgara düzenlendi. ĠSFALT 

ekipleri ayrıca du  Ģu k maliyetle 308 bin 263 metre çatlak tamiri gerçekleĢtirdi.149 

 

                                                 
149 İsfalt A.Ş Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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2.10.4.3. Ġston A.ġ. 

 ĠSTON A.ġ., Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin altyapı ve u  styapı 

ihtiyaçlarını tedarik etmek amacıyla 1986 yılında kuruldu. Ġstanbul’un yanı sıra 

Marmara Bölgesi’nin tamamı ve Türkiye’nin çok sayıda Ģehrine u  ru n ve hizmet 

veren ĠSTON A.ġ., Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin dünyanın çeĢitli ülkelerine 

ihracat yapan bir kuruluĢudur. ĠSTON A.ġ., toplam 355 bin 300 m² alana sahip 

Tuzla, BayrampaĢa ve Hadımköy Tesislerinde 61 bin 103 m² kapalı alanda 

faaliyet gösteriyor. Tesisler; saatte 127,21 m³ beton ve betonarme boru, saatte 

440 m² parketaĢı, saatte 400 m tu  l bordür, saatte 230 m³ hazır beton, saatte 60 

m³ prefabrik yapı elemanları, günde 60 adet reaktif pudra beton ve yılda 3 bin 

m³ kent mobilyaları kapasiteyle u  retim yapıyor. Tu  rkiye’nin tüm Ģehirlerinde 

cadde ve sokakları donatan ĠSTON A.ġ., kentsel ürünleri ile du  nyanın pek çok 

Ģehrinde de tercih ediliyor. ĠSTON A.ġ. ürünleri; Almanya, Arnavutluk, 

Azerbaycan, BirleĢik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Dubai, Fransa, Gu  rcistan, 

Hollanda, Irak, Ġran, Ġsviçre, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kosova, Kuveyt, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Romanya, Rusya, Sudan, 

Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tu rkmenistan, Ukrayna, Umman, Ürdu  n, 

Yemen ve Yunanistan’ın aralarında bulunduğu 32 ülkeye ihraç ediliyor.150  

Tablo 6: Ġston A.ġ. 2013 Üretim Miktarları 

ÜRETĠM MĠKTARLARI (m3) 2013 2014 ( Ocak – ġubat ) 

Hazır Beton Üretim 234.822 58.260 

ParketaĢı 98.994 25.792 

Prefabrik 86.936 27.331 

Bordür Üretim 26.383 6.970 

Beton ve Betonarme Boru 197.969 16.821 

                                                 
150 İston A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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GENEL TOPLAM 645.104 135.174 

ÜRETĠM MĠKTARLARI (Adet) 2013 2014 ( Ocak – ġubat ) 

Prefabrik (Adet) 86.718 18.967 

Bordür Üretim (Adet) 1.050.482 257.690 

Beton ve Betonarme Boru  
(Adet) 

1.192.997 134.919 

Kent Mobilyaları (Adet) 24.727 7.972 

GENEL TOPLAM 2.354.924 419.548 

   

ParketaĢı ( m2 ) 1.333.670 216.441 

 

2.10.4.4. BimtaĢ A.ġ. 

BĠMTAġ, 1997’den itibaren planlı ve sağlıklı kentleĢmenin gereği olan alt 

ve üstyapı yatırımlarının gerçekleĢmesi için Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

iĢtiraklerine, ilçe belediyelerine, kamu ve özel kuruluĢlara mühendislik, 

müĢavirlik ve proje hizmetleri vermektedir.151 

BĠMTAġ’ın Hayata Geçirdiği Projeler:152 

 Ġstanbul Ġl Bütününü Kapsayan Ġstanbul Turizm Master Planına 

Yönelik Veri OluĢturulması 

 UlaĢım Ana Planı Performans Ġzleme Hizmeti 

 Fener Balat Projesi Rölöve-Restitu  syon Projelerinin Hazırlanması 

 Dolmabahçe Sarayı MefruĢat Dairesi Rölöve Projesinin Yapılması 

                                                 
151 Bimtaş A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
152

 Bimtaş A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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 Mihenk TaĢları Kentsel Tasarım Uygulama Projesi 

 Ġstanbul Kent Mu zesi Projesinin Hazırlanması 

 Eyüp Sultan Camii 3 Boyutlu Lazer Tarama Veri Alımı ve Prosesi 

ĠĢi 

 Unkapanı – Sarayburnu Arası 3 Boyutlu Modelleme Yöntemi Ġle 

YayalaĢtırma Fikir Projesi 

 Apollon Tapınağı, Athena Tapınağı ve AA Bazilikası (Liman 

Kilise)’nı Ġçine Alan 2.500 m2’lik Alanda Lazer Tarama Cihazı 

Kullanılarak Veri Alımı ve 2 Boyutlu CAD Çizimlerinin Yapılması 

 Çankırı Yeni Hu ku  met Konağı Proje ve YaklaĢık Maliyet Hazırlama 

ĠĢi 

 Beylerbeyi Sarayı-Sarı KöĢk Rölöve, Restitu  syon ve Restorasyon 

Projesi 

 Mardin Siti 68 Ada 6 ve 9 No’lu Parsellerde Yer Alan Mardin Kız 

Meslek Lisesi Rölöve, Restitu  syon, Restorasyon Projelerinin 

Üretilmesi 

 ĠSTON Hadımköy Tesisleri 3. Etap ĠnĢaatı Projesi 

 Erzurum Kale Çevresinde Bulunan Sivil Mimarlık Örneklerinin 

Rölöve, Restitu  syon, Restorasyon Projelerinin Yapılması 

 Kastamonu Hu ku met Konağı Rölöve, Restitu  syon ve Restorasyon 

Projesi 

 Mardin-Kültürel Turizm Merkezi Projesi Kapsamında Mardin 

Kalesi’nin Gu  ney Cephesine Ait Rölöve Projesi ve Kale Kapısı-

GiriĢ Koridoru ile Kale Camii’nin Rölöve, Restitüsyon ve 

Restorasyon Projelerinin Üretilmesi 
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 Sepetçiler Kasrı Rölöve-Restitu syon-Restorasyon ve Çevre 

Düzenleme Projeleri ve Makina-Elektrik Projeleri 

 Mardin-Kültürel Turizm Merkezi Projesi 1. Cadde Sokak ĠyileĢtirme 

Kapsamında Sokak Cephe ĠyileĢtirme Önerilerinin Hazırlanması 

ve Mardin Cumhuriyet Meydanı (Kent Avlusu) Mimari Ön 

Projesinin Hazırlanması 

 Mardin-Kültürel Turizm Merkezi Projesi Zanaat ÇarĢıları Sokak 

ĠyileĢtirme Kapsamında Lazer Tarama Ölçu  mlerinin ve Rölöve 

Çizimlerinin Üretilmesi 

 Kâğıthane – Cendere Vadisi Kentsel Tasarım Projesi ve Planlama 

DanıĢmanlık ve Proje GeliĢtirilmesi 

 Ġstanbul Boğaziçi Öngöru  nu  m Alanında (YaklaĢık 4000 Ha.) Öneri 

Master Peyzaj Planının OluĢturulması Anıt Ağaçların Tespiti ile 

Ġstanbul Genelinde Potansiyel Organik Tarım Alanlarının Tespiti 

ve Web Tabanlı Ġnteraktif Sunum Hazırlanması 

 Mardin Arkeoloji Mu  zesi’nin Rölöve Projesi ve Mardin Halk Eğitim 

Evi’nin Rölöve, Restitu  syon, Restorasyon Projelerinin Üretilmesi 

 2012-2013 Yılı Molla Zeyrek Camii, Tekfur Sarayı, Anemas 

Zindanları Restorasyonu DanıĢmanlık Hizmeti 

Görüldüğü gibi BĠMTAġ, kurulduğu gu  nden bugu  ne, Ġstanbul’da ve ülke 

genelinde pek çok baĢarılı projeye imza atmıĢtır. 

 

2.10.4.5. Konut A.ġ.  

BaĢta toplu konut alanları olmak üzere, Ģirketlerde ve apartmanlarda 

ortak donatı alanları ile müstakil ve kompleks iĢyerlerinde profesyonel 
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iĢletmecilik, yöneticilik, Ģehir plancılığı ve kentleĢmenin getirdiği her türlü 

konuda etüt, projelendirme, müĢavirlik hizmetleri vermek.  

2.10.4.6. Ġmar A.ġ. 

 Ġstanbul Ġmar A.ġ., kentsel dönüĢüm çerçevesinde; tarihi ve doğal 

çevreyi koruyarak, gu  venli, yaĢanılabilir konutlar, sosyal ku  ltu  rel ticari tesisler 

u retmek amacıyla 1947 yılında Tu  rkiye Emlak Kredi Bankası ve Ġstanbul 

Belediyesi ortaklığında kuruldu. Ġstanbul Bu  yu kĢehir Belediyesi’nin 

iĢtiraklerinden KĠPTAġ tarafından satın alınarak 21 Mart 2005 tarihinde tescil 

edildi. 153 

Ġstanbul Ġmar A.ġ., son yıllarda bu  yu  k önem kazanan kentsel dönüĢüm 

projelerine uygun faaliyetler yürütmektedir. 

 

2.10.5. Teknoloji  

2.10.5.1. Ġsbak A.ġ.  

ĠSBAK Ġstanbul UlaĢım HaberleĢme ve Güvenlik Teknolojileri A.ġ., trafik 

ve sistem mühendisliği, projelendirme ve uygulama hizmetlerini gerçekleĢtirmek 

amacıyla 1986 yılında Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından kuruldu. Her 

türlü telekomünikasyon sistemi kurmak ve iĢletmek, bu sistemleri kullanarak her 

türlü telekomünikasyon hizmetini sağlamak, her türlü ulaĢım ve trafik sistemleri 

ile ilgili alt yapıları kurmak, alt yapıları kullanarak hizmet sunmak.154 

Ulusal ve uluslararası arenada ödüllendirilen baĢarılarımız.155 

 Cep Trafik Projesi ile GulfTraffic 2009 Exhibition Conference 

Birincilik Ödülü 

 TAKĠBB Projesi ile GulfTraffic 2011 Exhibition Conference 

Birincilik Ödülü 
                                                 
153 Bimtaş A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
154 İsbak A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014.   
155 İsbak A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014.   
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 Yönetilebilen Akıllı Aydınlatma Ağları LIGHTĠST Projesi ile 

Marmara Belediyeler Birliği 2012 Yılı Altın Karınca Belediyecilik 

Ödülleri YarıĢması Birincilik Ödülü 

 Yaya EDS Projesi ile Marmara Belediyeler Birliği 2012 Yılı Altın 

Karınca Belediyecilik Ödülleri YarıĢması’nda Ġkincilik Ödülü 

 Akıllı Park Bahçe Aydınlatma Yönetim Sistemi Projesi ile MÜSĠAD 

5. Biltronik Proje YarıĢması  

 Üçüncülük Ödülü 

 Adaptif Trafik Yönetim Sistemi Projesi Mikroskopik Trafik 

Simülasyonu I-SIM (ĠSBAK Simulasyon), OracleDuke’sChoice 

Ödülleri’nde dünyanın en iyi 10 yazılımından biri seçildi. 

 ĠSBAK ĠBB Cep Trafik Projesi ile , Kadir Has Üniversitesi 

tarafından "En Ġyi Mobil Uygulama" dalında birincilik ödülü 

 

2.10.5.2. Belbim A.ġ. 

 Her türlü bilgi iĢlem, otomatik ve yarı otomatik geçiĢ ve kullanım hakkı 

veren elektronik cihazlar ile ücretlendirme, tahakkuk ve kontrol sistemleri 

konusunda proje, üretim, ticaret, hizmet ve iĢletmecilik yapmak; donanım ve 

yazılım sistemleri geliĢtirmek, her türlü bilgisayar sisteminin bakımını yapmak, 

eğitim ve danıĢmanlık hizmetleri vermek, Ģeklinde faaliyet gösterir. Ġstanbul’da 

toplu ulaĢımda elektronik bilet sistemi (AKBĠL) iĢletmeciliği yapmaktadır. Aktif 

olarak kullanıcı sayısı 3 milyon 700 bindir. 156 

Sayılarla BELBĠM A.ġ. 157 

 10 milyon adet Ġstanbulkart (Aktif olarak kullanılan) 

                                                 
156 Belbim A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
157 Belbim A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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 5 milyon günlük geçiĢ 

 2 bin adet Sabit GeçiĢ Cihazı (Turnike) 

 6 bin adet Hareketli GeçiĢ Cihazı (Otobüs Validatörü) 

 400 Adet Otomatik Yükleme Makinesi (Biletmatik) 

 2 bin Adet Pos Tabanlı Yükleme Noktası 

 875 adet Akıllı Durak 

 18 adet Toplu TaĢıma Operatörü 

 ÇeĢitli Ücret Senaryoları; Sabit Ücret, Ġndirimli, Aktarma, Mavi Kart 

(Aylık Abonman),  Bayram Ġndirimi, Mesafe Bazlı Ücret, Ücretsiz 

GeçiĢ, Hatlar Arası Özel Ġndirim 

 

2.10.6. Hizmet :  

2.10.6.1. Kültür A.ġ. 

Ġstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.ġ.: “Kârımız Kültür” 

sloganıyla, Ġstanbul’un kültür ve sanat hayatının önemli aktörlerinden biri olan 

Kültür A.ġ., Ekim 1989 tarihinde Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi bünyesinde 

kuruldu. Belediyeciliği markalaĢtıran bir yönetim anlayıĢıyla 21. yüzyılda kültür 

ve sanat yatırımlarını ön plana çıkaran Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin bir 

iĢtiraki olan Kültür A.ġ., proaktif ve dinamik bir vizyonla Ġstanbul genelinde 

kültür, sanat ve turizm alanında hizmet sunuyor. Kültür A.ġ. Miniatürk - Minyatür 

Türkiye Parkı, Yerebatan Sarınıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Türk 

Dünyası, Ġstanbul Kitapçısı ve Hediyem Ġstanbul markalarıyla hem Ġstanbul’un 

kültür sanat sektörüne canlılık katmakta hem de kültür endüstrileri açısından 

sektöre ivme kazandırıyor. 158 

                                                 
158 Kültür A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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2.10.6.2. Sağlık A.ġ. 

Ġstanbul Sağlık Yatırımları ve ĠĢletmeciliği Sosyal Hizmetler Sanayi 

ve Ticaret A.ġ.: Ġstanbul ve Türkiye’nin en büyük sağlık ve sosyal hizmet 

kuruluĢlarından birisi olan Sağlık A.ġ., Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin 

toplumun her kesimine yönelik sağlık ve sosyal hizmet alanlarındaki, her biri 

geniĢ kapsamlı projelerini yürütüyor. Sağlık A.ġ., kaliteli hizmet anlayıĢı ve 

yaklaĢık 3 bin profesyonel iĢ gücü ile diğer il ve ilçe belediyelerine de projeler 

üretiyor ve uygulama yapıyor. Sağlıklı kentler için sağlıklı toplum: Sağlık A.ġ., 

hizmetlerini Ġstanbul’da yaĢayan tüm vatandaĢlara ayrım gözetmeksizin 

kapsamlı ve kolay bir Ģekilde ulaĢtırabilmeyi, insanların sağlık, sosyal ve ruhsal 

bütünlüğüne katkı sağlayabilmeyi, ihtiyaç duyan kesimlere sağlık-sosyal hizmet 

alanında gerekli koordinasyon ve yönlendirmeleri yapabilmeyi ve her an, her 

yerde sunabilmeyi amaçlıyor. 159 

 

2.10.6.3. Spor A.ġ. 

Ġstanbul Spor Etkinlikleri ve ĠĢletmeciliği Ticaret A.ġ.: Spor A.ġ., 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin sahip olduğu spor tesislerini Ġstanbulluların 

hizmetine sunmak, organizasyon ve etkinliklerle gençlerin sağlıklı bir Ģekilde 

yetiĢmesini sağlamak ve Türk Sporuna altyapı desteği vermek amacıyla 1989 

yılında kuruldu. Ġstanbul halkına spor sevgisi ve bilinci kazandırarak, çağdaĢ ve 

kaliteli yöntemler ile spor yapma alıĢkanlığını yaygınlaĢtırma; kaynakları verimli 

ve etkin kullanarak, toplumun yaĢam kalitesini ve memnuniyetini artırarak spor 

hizmetleri noktasında öncü olma hedefiyle hizmet veriyor. 160  

2013 Yılı Spor Organizasyonları: 161 

 ĠBB Birimleri ve Ġlçe Belediyeler Arası Spor ġöleni  

                                                 
159 Sağlık A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014.   
160 Spor A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014.   
161 Spor A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014.   
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 19 Mayıs Atletizm YarıĢları 

 Uluslararası Cumhuriyet Kupası GüreĢ ġampiyonası  

 Uluslararası Badminton Turnuvası, 

 Üniversiteler Arası Spor ġöleni  

 Engelliler Oyunları  

 Uluslararası Masa Tenisi Turnuvası 

 Uluslararası Jimnastik Turnuvası 

 Uluslararası Buz Pateni YarıĢları 

 Avrasya Bisiklet Gezisi 

 ĠBB BaĢkanlık Kupası Tenis Lale Turnuvası 

 Halk Oyunları Ve Folklor YarıĢları  

 Yetenek Tespit Projesi 

 Ġstanbul Spor Konseyi ve ġurası 

 

2.10.6.4. Boğaziçi Yönetim A.ġ.  

Boğaziçi Konut Hizmet Yönetim ĠĢletmeciliği ve Ticaret A.ġ.: 

Boğaziçi Yönetim A.ġ., profesyonel anlamda Türkiye’nin ilk “Yönetim Hizmet 

DanıĢmanlığı ve MüĢavirlik” Ģirketi olarak 1997 yılında kurudu. BaĢbakanlık 

Toplu Konut Ġdaresi (TOKĠ) ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin KĠPTAġ 

aracılığıyla ürettiği konutlar baĢta olmak üzere ülke genelindeki çok sayıda 

sitede, ortak yaĢama kültürünün benimsenmesine öncülük ediyor. Modern, 

akılcı ve doğru yöntemlerle site yönetim organizasyonlarının kurulmasını 

sağlayan Boğaziçi Yönetim A.ġ., temiz, huzurlu ve güvenli bir ortam 
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sağlanmanın yanı sıra komĢuluk iliĢkilerinin güçlenmesine yönelik çalıĢmalar da 

yürütüyor.162 

Boğaziçi Yönetim A.ġ genel müdürlükte 91 personeli ve sitelerde 3.445 

personeli ile 30 ilde 211 sitede 140.109 konutta yaklaĢık 1 milyon kiĢiye 

doğrudan hizmet veriyor. 163 

 81 Adet TOKĠ sitesinde 55.926 konut 

 26 Adet KĠPTAġ sitesinde 33.503 konut 

 3 Adet KENT KONUT sitesinde 847 konut  

 40 Adet AFAD sitesinde 16.546 konut 

 2 Adet EMLAK KONUT sitesinde 658 konut 

 10 Adet TOBAġ sitesinde 5.009 konut 

 36 Adet Özel sitede 14.195 konut 

 20 Adet sakinlerine devredilen sitede 14.304 konut 

 

2.10.7. Gıda:  

2.10.7.1. Halk Ekmek A.ġ.  

Ġstanbul Halk Ekmek Un Ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi ve Ticaret 

A.ġ.: 1978 yılında üretime baĢlayan Ġstanbul Halk Ekmek A.ġ. (ĠHE) 

Ġstanbulluların düzenli, sağlıklı, kaliteli ve ucuz ekmek ile un ve unlu mamuller 

ihtiyacını karĢılıyor. ĠHE, ekmek ve diğer unlu gıdaların kalite standardının 

belirlenmesinde etkin olmakla beraber, ürettiği mamullerin hesaplı, sağlıklı ve 

görüntü bakımından mükemmel olması için tüm imkanlarını seferber ederek, 

Ġstanbul halkına en iyi hizmeti sunma hedefiyle üretim yapıyor. Türkiye’nin en 

                                                 
162 Kültür A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
163 Kültür A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul, 2014. 
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modern tesislerine sahip olan ĠHE, tüm aĢamalarında hijyenik ortamda, el 

değmeden ve yüksek kalitede üretim yapıyor. Ġstanbul’un ekmek ihtiyacının 

%12’sini karĢılayan ĠHE, 2078 satıĢ noktasında hizmet veriyor.164 

Türkiye’nin en modern tesisleri: 165 

 Eyüp Edirnekapı Fabrikası 

11 bin 363 m²’lik kapalı alana sahip fabrikada, 6 adet üretim hattı ile 520 

ton kapasiteli 12 adet un silosu bulunuyor.  

 Kartal Cevizli Fabrikası 

11 bin 487 m²’lik kapalı alana sahip olan fabrika, 6 Kasım 1998 tarihinden 

beri üretim yapıyor. 4 üretim hattına göre planlanmıĢ olan fabrikada, toplam 200 

ton kapasiteli 4 adet un silosu bulunuyor.  

 Sultangazi Cebeci Fabrikası 

15 bin 449 m²’lik kapalı alana sahip olan fabrika, 6 Ocak 1999 tarihinden 

itibaren üretim yapıyor. 5 üretim hattına göre planlanmıĢ olan fabrikada, toplam 

400 ton kapasiteli 8 adet un silosu bulunuyor. 

 

2.10.7.1. Hamidiye A.ġ.  

Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.ġ.: Bir asra 

dayanan tarihi bir geçmiĢe sahip olan Hamidiye Kaynak Suları, 1979 yılında 

Ġstanbul Belediyesi bünyesinde Ģirket hüviyetine kavuĢtu. 19 lt Geri DönüĢümlü 

Damacana Su Hattı’nı kuran ve satıĢa baĢlayan ilk su firması olan Hamidiye 

Kaynak Suları, günümüzde pet ĢiĢe su, cam ĢiĢe su, bardak ve kutu su olmak 

üzere geniĢ ürün gamına sahiptir. Günlük 2 bin m3 su iĢleme kapasitesine sahip 

olan Hamidiye Kaynak Suları Tesisi’nde, 15 farklı hacim ve ambalajda üretim 

                                                 
164 İstanbul Halk Ekmek Faaliyet Raporu 
165 İstanbul Halk Ekmek Faaliyet Raporu 
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yapılıyor. 2 bin 600 m2 kapalı alanı olan tesiste, günlük 56 bin 700 adet 

damacana, 882 bin adet bardak, 315 bin adet pet ĢiĢe ve 12 bin 600 kutu su 

üretimi yapılıyor.166 

 

2.10.7.2. Beltur A.ġ.  

Beltur Büyük Ġstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları ĠĢletme Ve 

Ticaret A.ġ.: 1 Ocak 1997 tarihinde kurulan BELTUR Büyük Ġstanbul Eğitim 

Turizm ve Sağlık Yatırımları ĠĢletme ve Ticaret A.ġ., dünyanın en önemli cazibe 

merkezlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Ġstanbul’da yiyecek-

içecek alanında hizmet veriyor. Osmanlı’dan günümüze gelen tatlarla 

zenginleĢen Türk Mutfağı’nı ve Ġstanbul’un yiyecek-içecek kültürünü dünyaya 

tanıtıyor. Beltur A.ġ., Anadolu ve Avrupa Yakalarındaki sahillerde standart 

özelliklere sahip 12 adet kafeterya ile Ġstanbullulara hizmet veriyor. Avrupa’nın 

en büyük adalet sarayı olan Ġstanbul Adliyesi’nde 31 adet büfe ve 2 adet 

kafeterya iĢletiyor. Beltur A.ġ., Türk Mutfağı’nın dünyada hak ettiği yere 

ulaĢması için pek çok çalıĢmaya imza attı. Bünyesinde kurulan özel takım ile 

uluslararası yarıĢmalarda önemli baĢarılar elde eden Beltur A.ġ., Türk 

Mutfağı’nı dünyaya tanıtmaya yönelik çalıĢmalarını aralıksız sürdürüyor.167 

 

2.10.8. ĠletiĢim 

2.10.8.1. Istıme Medya A.ġ. 

Istıme Medya Bilgi ĠletiĢim Basım Yayın Reklam Hizmetleri Sanayi 

Ve Ticaret A.ġ.: ISTIME MEDYA A.ġ. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi 

tarafından biliĢim, iletiĢim, basım, yayın, web yayın ve haberleĢme hizmetleri 

ihtiyacını karĢılamak üzere kuruldu. 

                                                 
166 İstanbul.Hamidiye.Kaynaksuları.Faaliyet.Raporu 2014. 
167 Beltur A.Ş. Faaliyet Raporu, İstanbul. 2014. 
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Haber, bilgi, enformasyon alanında, ileri teknolojik kentsel uygulamalara 

yeni bir bakıĢ açısı, yeni bir anlayıĢ getirerek ülkesinde lider, sektörde kalıcı 

üstünlükler sağlayan, dünya kentlerine örnek teĢkil edecek bir Ģirket olmayı 

hedefleyen ISTIME; sosyal sorumluluk, çevreye saygı ve yenilikçi bir anlayıĢ ile 

kentsel yaĢamı bilgi teknolojileriyle donatarak, bilgiye eriĢimin sağlanacağı 

mobil uygulamaları geliĢtirerek topluma sunuyor.168 

www.ibb.gov.tr Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi 

olan www.ibb.gov.tr’nin yazılım ve içerik yönetimi projesi ISTIME A.ġ. 

tarafından tamamlandı. Sharepoint 2013 lisansı üstüne yapılandırılan web 

sitesinde, içerik yönetiminde maksimum kolaylık sağlamak ve günlük kullanıcı 

sayısını artırarak vatandaĢın site üzerinden hizmet almasını kolaylaĢtıracak 

kullanıcı dostu bir sistem oluĢturulması hedeflendi. Ġstanbul’un video paylaĢım 

portalı! www.ibbtube.com ĠletiĢimde devrim yaratan internet teknolojileri yeni 

bir medyanın doğmasına neden oldu. Artık günümüzde milyonlarca insan 

sosyal medya aracılığı ile iletiĢime geçmekte, eĢ anlı ve interaktif olarak bilgi ve 

iletiĢim aktivitelerinde bulunuyor. 169 

 

2.11. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi ġirketlerinin Sermaye Yapıları 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin doğrudan sermayesine iĢtirak ettiği 

Ģirketleri çoğunun 1980'li yıllarda kurulduğu Tablo 3'de görülmektedir. Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediyesi, 1994 yılından sonra kurulan dört Ģirkete (Ağaç A.ġ., 

Beltur A.ġ., Sağlık A.ġ. ġiĢli Kültür A.ġ.) ise hibe yöntemiyle sahip olmuĢtur. 

Daha önce değinildiği üzere 4046 sayılı Kanun yerel yönetimlerin Ģirket 

kurmasında Bakanlar Kurulu iznini zorunlu kılıyordu. Söz konusu Kanunun hibe 

yöntemiyle yerel yönetimlerin Ģirket sahibi olmasına değinmemesi, yerel 

yönetimler tarafından açık bırakılan yolun kullanılmasına neden olmuĢtur. 

                                                 
168 İstanbul Büyükşehir Faaliyet Raporu 2014. 
169 İstanbul Büyükşehir Faaliyet Raporu 2014. 

http://www.ibb.gov.tr/
http://www.ibbtube.com/
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Gima A.ġ. ile Carrefoursa A.ġ. 04.08.2006 tarihli Türkiye Sicil 

Gazetesinde yayımlanan BirleĢme AnlaĢması ile birleĢmiĢlerdir. Ġstanbul 

BüyükĢehir Belediye Meclisi'nin 18.04.2008 tarih ve 807 sayılı meclis kararı ile 

BüyükĢehir Belediyesi, yeni adıyla Carrefoursa A.ġ. (A Tertip 4.367,5 adet ve B 

Tertip 2.911.6 adet) ile Halk Bankası A.ġ. hisselerinin (23.875 adet) sermaye 

piyasasında satılması sürecini baĢlatmıĢtır.  

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi'nin en eski Ģirketi, 1946 yılında Türkiye 

Emlak Kredi Bankası ve Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi tarafından, Ġstanbul'un 

imarına yardımcı olmak amacıyla kurulmuĢ olan ve 1987 yılına kadar amacına 

uygun bir Ģekilde faaliyet gösteren Ġmar A.ġ.'dir. Ġmar A.ġ (2005 yılına kadar 

Ġstanbul Ġmar Limited ġirketi), Haseki Evleri, Aksaray Yeraltı Ticaret Merkezi, 

Bakırköy Akıl Hastanesi Vakıf ĠnĢaatları gibi birçok eseri Ġstanbul'a 

kazandırmıĢtır. 1987 yılında devlet ihale mevzuatında yapılan değiĢiklikler 

nedeniyle bu yıldan sonra iĢ alamamıĢtır. 

1998 yılında Emlak Kredi Bankası'nın özelleĢtirme kapsamına alınması 

ile birlikte Ġstanbul Ġmar Limited ġirketi'ndeki Türkiye Emlak Bankası A.ġ.'nin % 

50 hissesi ÖYK kararı ile birlikte ÖzelleĢtirme Ġdaresine devredilmiĢtir. 

12.03.2001 tarihinde ÖzelleĢtirme Yüksek Kurulu kararı gereği Ġstanbul Ġmar 

Limited ġirketi'ndeki ÖzelleĢtirme Ġdaresinin hisseleri Sümer Holding A.ġ'ye 

devredilmiĢtir. Sümer Holding tarafından yapılan ihale sonucunda % 50 

hissesini 24.02.2005 tarihli tescil ile Pars ĠnĢaat Taahhüt ve Sanayi Tic. A.ġ.'ne 

satmıĢ ve daha sonra da bu hisseler Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketi olan 

KiptaĢ A.ġ tarafından satın alınarak 21.03.2005 tarihinde tescil ve ilan edilmiĢtir. 

Bu tarihten sonra Ģirket tekrar aktif hale gelmiĢtir. 

Kartal Halk Ekmek A.ġ. 1977 yılında yöre halkının katılımı (KuruluĢta 400 

gerçek kiĢi) ile kurulmuĢtur. Ancak Ģirket kötü yönetim sonucunda kısa bir süre 

sonra faaliyet yapamaz hale gelmiĢ, ortaklarını mağdur etmiĢtir. 2005 yılında 

Ģirketin faaliyet alanı değiĢtirilerek, ĠSPARK A.ġ. (Otopark ĠĢletmeciliği) 

unvanıyla tekrar faaliyete baĢlamıĢtır. Söz konusu Ģirket, kısa bir sürede 
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"değnekçi" diye tabir edilen düzensiz otopark iĢleticilerinden otoparkların büyük 

çoğunluğunu devralarak (ana arterlerin %85'ini) iĢletmeye baĢlamıĢtır. 

Bunların dıĢında, Suser A.ġ. (Su Servisi Ticaret A.ġ.), 18.08.2004 tarih 

ve 6117 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde Yayımlanan Genel Kurul kararı ile 

tasfiye edilerek kapatılmıĢtır. Ayrıca, Boskop A.ġ. (Ġstanbul Boskop Çiçek ve 

Ağaççılık Ticaret Sanayi A.ġ.) 10.05.2004 tarih ve 6046 sayılı Ticaret Sicil 

Gazetesinde yayımlanan genel kurul kararı ile tasfiye edilerek kapatılmıĢtır. 

Tablo 8: ĠBB ġirketlerinin Hissedar Dağılımı (%) 
 

No ġirket Adı 
ĠBB 
Payı 

Diğer Ortaklar 

1 Ağaç A.ġ. 43,3 ĠSKĠ, UlaĢım A.ġ., Ġston A.ġ., Ġsfalt A.ġ. 

2 Belbim A.ġ. 32,1 ĠETT, ĠSKĠ, Ġsbak A.ġ.,Ġsfalt A.ġ. 

3 Beltur A.ġ. 99,7 Ġston A.ġ.,KiptaĢ A.ġ., Hamidiye A.ġ., Kültür A.ġ. 

4 BimtaĢ A.ġ. 70,5 
ĠSKĠ, Hamidiye A.ġ., Ġstanbul Ticaret Borsası, Basmacı 

Pazarlama, Otak ĠnĢaat 

5 
Hamidiye 

A.ġ. 
55,0 ĠSKĠ, Ġdo A.ġ., Ġsfalt A.ġ., Ġston A.ġ. 

6 Ġ.Enerji A.ġ. 50,0 Ġdo A.ġ., Ġsfalt A.ġ.,UlaĢım A.ġ., Ġsbak A.ġ. 

7 
Halk Ekmek 

A.ġ. 
99,9 

Beltur A.ġ., Hamidiye A.ġ., ġile Belediyesi, Silivri 
Belediyesi 

8 Ġdo A.ġ. 94,3 ĠETT, Hamidiye A.ġ, Ġsbak A.ġ., Ġston A.ġ. 

9 Ġdtm A.ġ. 23,8 ĠTO, TOBB, ĠTO, ĠSO, ĠKV, Bakırköy Belediyesi 

10 ĠgdaĢ A.ġ 94,4 ĠETT, Hamidiye A.ġ., Ġsbak A.ġ., Ġmar A.ġ. 

11 Ġmar A.ġ. 50,0 KiptaĢ A.ġ., Konut A.ġ., Ġstaç A.ġ., Ġston A.ġ. 

12 Ġsbak A.ġ. 99,3 ĠSKĠ, ĠETT ve 10 ilçe belediyesi 

13 Ġsfalt A. ġ. 98,2 ĠETT ve 11 ilçe belediyesi 

14 Ġspark A.ġ. 15,0 Halk Ekmek A.ġ.(%83), 183 Gerçek KiĢi, 

15 Ġstaç A.ġ. 96,9 ĠETT, Ġsfalt A.ġ., Ġdo AĢ., UlaĢım A.ġ. 

16 Ġston A. ġ. 69,0 ĠSKĠ, ĠETT ve 11 Ġlçe Belediyesi 

17 KiptaĢ A.ġ. 99,7 Ġston A.ġ., Ġ.Enerji A.ġ., Ġstaç AĢ, Ġsfalt AĢ 

18 Konut A. ġ. 35,0 KiptaĢ A.ġ., Ġston A.ġ., UlaĢım A.ġ., Ġsfalt A.ġ. 

19 Kültür A. ġ. 99,8 
Ġstanbul Halk Ekmek A.ġ.,Ġspark A.ġ., Ġsbak A.ġ., Ġsfalt 

A.ġ. 

20 Sağlık A. ġ. 20,0 
UlaĢım A.ġ., Ġston A.ġ., Ġsfalt A.ġ., Ġstaç A.ġ., Ġ. Enerji 

A.ġ. 

21 Spor A. ġ. 99,6 
Ġstanbul Halk Ekmek A.ġ.,Ġspark A.ġ., Ġsbak A.ġ., Ġsfalt 

A.ġ. 

22 
ġiĢli Kültür 

A.ġ. 
39,9 

Libya ĠnĢaat ve Tic. Kons. A.ġ., Cevahirler ĠnĢaat 
Taahhüt. Ltd.ġti., Cevahir Holding A.ġ., Cevahirler 

23 UlaĢım A.ġ. 99,7 
ĠETT, Ido A.ġ., Ġsbak A.ġ., Ġstek Eğitim Kültür Ve Tur. 

Hizm. A.ġ. 

Kaynak: ġirket web siteleri ve www.ibb.gov.tr(E: 07.04.2014). 

http://www.ibb.gov.tr/
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Yukarıdaki Tablo 8'de görüldüğü üzere Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, 

belediye Ģirketlerinin doğrudan sermayesine ortalama olarak %69 oranında 

sahiptir. Dolaylı olarak ise hemen hemen %99,9 oranında sahiptir. 

Tablo 9: ĠBB ġirketlerinin 31.12.2013 Ġtibariyle Sermaye Yapısı 
 

ġirket Adı 
Toplam 

Sermaye Diğer ĠBB Payı Nakit Bedelsiz Ayni 

Ağaç A.ġ. 8.838.750 5.008.628 3.830.122 5.759.560 3.079.190 0 

Belbim A.ġ. 7.890.000 5.349.775 2.540.225 2.000.000 5.890.000 0 

Bel-Tur A.ġ. 11.000.000 27.500 10.972.500 11.000.000 0 0 

BimtaĢ A.ġ. 85.000.000 25.075.000 59.925.000 85.000.000 0 0 

Hamidiye A.ġ. 20.160.000 9.067.928 11.092.072 11.598.500 8.561.500 0 

Ġdo A.ġ. 539.967.410 30.254.374 509.713.036 356.000.000 183.967.410 0 

Ġdtm A.ġ. 100.000.000 76.106.641 23.893.359 252.464 99.747.536 0 

Ġ. Enerji A.ġ. 4.350.000 2.175.000 2.175.000 2.696.400 1.653.600 0 

ĠgdaĢ A.ġ. 1.420.000.000 78.628.240 1.341.371.760 178.855.000 1.241.145.000 0 

ĠHE A.ġ. 38.000.000 19.456 37.980.544 10.000.000 28.006.996 0 

Ġmar A.ġ. 1.548.334 774.167 774.167 0 0 1.548.334 

Ġsbak A.ġ. 17.271.960 108.090 17.163.870 14.802.916 2.466.960 2.083 

Ġsfalt A.ġ. 18.555.000 328.245 18.226.755 512.500 18.042.500 0 

Ġspark A.ġ. 250.000 212.470 37.530 250.000 0 0 

Ġstaç A.ġ. 13.000.000 392.249 12.607.751 4.350.000 8.650.000 0 

Ġston A.ġ. 28.500.000 8.810.625 19.689.375 4.500.000 24.000.000 0 

KiptaĢ A.ġ. 181.068.000 497.756 180.570.244 104.909.731 54.969.539 
21.188.72

7 

Konut A.ġ. 10.000.000 6.500.000 3.500.000 10.000.000 0 0 

Kültür A.ġ. 44.988.000 58.844 44.929.156 40.000.000 4.988.000 0 

Sağlık A.ġ. 26.500.000 21.200.000 5.300.000 26.500.000 0 0 

Spor A.ġ. 6.250.000 20.000 6.230.000 6.250.000 0 0 

ġiĢli Kültüra.A.ġ. 50.000 30.025 19.975 50.000 0 0 

UlaĢım A.ġ. 225.000.000 474.975 224.525.025 190.000.000 35.000.000 0 

TOPLAM 2.808.187.454 271.119.987 2.537.067.467 
1.065.287.07

1 
1.720.168.231 

22.739.14
4 

Kaynak: ġirket web siteleri ve www.ibb.gov.tr (E: 07.04.2014). 

 

Tablo 9'da görüldüğü üzere, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketlerinin 

toplam sermayesi 2.808.187.454.TL olup bunun, %94'düne tekabül eden 

2.537.067.467'TL'si doğrudan belediyeye aittir. 271.119.987 TL'lik kısmı ise 

diğer ortaklara aittir. Toplam sermayenin yaklaĢık %37'sine tekabül eden 

1.065.287.071 TL'si nakit, %63'ne tekabül eden 1.720.168.231 TL'si bedelsiz, 

çok az miktar da ise 22.739.144 TL aynı sermayeden oluĢmaktadır. 

http://www.ibb.gov.tr/
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Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Ģirketleri, özellikle 2002 yılından sonra 

baĢlayan kâr dağıtımları ile kendilerine yatırılan nakit sermayenin yaklaĢık 

yarısını (485 milyon TL) büyükĢehir belediyesine kaynak yaratarak geri 

ödemiĢtir. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi, bağlı kuruluĢları ve Ģirketlerinin 

konsolide bütçe gerçekleĢmeleri ve personel sayıları Tablo 10'da verilmiĢtir. 

 

Tablo 10: ĠBB, Bağlı KuruluĢları ve ġirketleri Konsolide Bütçe 

GerçekleĢmeleri  

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
31.12.08 
ÇalıĢan 

ĠBB 1.311.415 1.783.179 1.851.027 2.712.130 4.171.257 4.838.456 5.422.187 13.642 

ĠSKĠ 801.983 1.074.360 1.099.884 1.010.011 1.312.670 2.014.619 2.288.971 7.300 

ĠETT 407.249 590.925 635.439 890.770 1.071.683 1.311.162 1.767.207 8.800 

ġirketler 1.238.520 1.615.793 1.860.025 2.765.515 3.828.597 4.168.474 5.560.482 13.914 
Katma 
Bütçe 

21.000 28.000 36.000 38.000 0 0 0 0 

TOPLAM 3.780.096 5.092.147 5.481.877 7.415.816 10.384.207 
12.332.71

1 
15.038.847 43.652 

Kaynak: www.ibb.gov.tr(E: 07.04.2014). 
 

Katma bütçeli kuruluĢlar (ġehir Tiyatroları ve Sosyal Turistik Tesisler), 

2005 yılından sonra 5018 sayılı Kanun'la bütçe içine alınmıĢtır. Belediye 

Ģirketlerinin konsolide bütçeleri belediye bütçesi ile adeta yarıĢmakta, baĢa baĢ 

gittikleri görülmektedir. Belediye Ģirketlerinin konsolide bütçesi, bağlı 

kuruluĢlardan ĠSKĠ'nin bütçesinden yaklaĢık iki kat; ĠETT'nin bütçesinden ise 

yaklaĢık üç kat büyük olduğu 2008 itibariyle görülmektedir. Belediye Ģirketlerinin 

personel sayıları toplamı da her üç kurumdan yüksektir. 

http://www.ibb.gov.tr/
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SONUÇ 

Belediyeler tarafından yerel ihtiyaçları karĢılamak üzere kurulan belediye 

iktisadi teĢebbüslerinin baĢlıca güncel kaynaklarını 5393 sayılı Belediye Ka-

nunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme 

uygulamaları Hakkında Kanun ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu oluĢtur-

maktadır. Ancak hukukumuzda, belediye iktisadi teĢebbüslerine iliĢkin hükümler 

içeren mevzuat dağınık ve yetersizdir.170 

Ülkemizde kamu iktisadi teĢebbüslerinin kuruluĢ, faaliyet ve denetimine 

iliĢkin çerçeve düzenlemelerde olduğu gibi, bir çerçeve düzenlemenin belediye 

iktisadi teĢebbüsleri açısından da oluĢturulması mümkün ve gereklidir. 

Günümüzde belediyelerin zorunlu hizmet alanlarına iliĢkin olarak dahi ik-

tisadi teĢebbüsler kurarak faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. Kanunla-

rımızda bu konuda bir sınırlama getirilmemiĢ olması nedeniyle, belediyelerin 

Ģirket kurmak için değil hizmet görmek için kurulduklarının göz ardı edilerek ve 

adeta bir "Ģirket belediyeye, dönüĢtürüldüklerini söylemek mümkündür 171 

Açıklanan nedenlerle öncelikle belediyelerin hangi hizmet alanlarında Ģir-

ket kurabileceklerinin açık olarak belirlenmesi yoluyla sınırlandırılması uygun 

olacaktır 172Bunun yanı sıra belediyelerin yerel faktörler dikkate alınarak hangi 

tür teĢebbüslerde bulunabilecekleri, BĠT'lerin hukuki ve mali yapısı, sayı 

sınırlaması, sermaye payları, saymanlık ve denetim biçimleri ile mal ve hizmet 

alım yöntemleri -Kamu Ġhale Kanununa tâbi olmaksızın- özel düzenlemelerle 

belirlenmelidir. Kamuoyunda siyasi çıkar ve amaçlarla kurulup iĢletildikleri 

yolunda günden güne artan yaygın bir kanıya sebep olan BĠT'lerin 

kanunlarımızda, sistematik bir biçimde ve yerel ihtiyaçlara uygun olarak, titizlikle 

düzenlenmesi gerekmektedir. Diğer yandan belediyelerin neden BĠT kurma 

                                                 
170Karabilgin, age., s.23. 
171 A. Serap Fırat. "Belediyelerde Özelleştirme uygulamaları", Çağdaş Yerel Yönetimler, Cilt 7, S. 1, 

Ocak, 1998, s.80; Toprak, a.g.e., s.280; Zengin, a.g.e., s.54. 
172 Öner, age., s.231. 
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uygulamalarına ağırlık vererek, kamunun dıĢına çıkma arayıĢı içinde oldukları 

tespit edilerek, BĠT'ler tarafından yapılan iĢlerin, doğrudan belediye örgütü 

içinde, belediye personeli tarafından yerine getirilebilmesi için gereken hukuki 

düzenlemeler yapılmalıdır 173 

BĠT'lerin, kuruluĢ amaçlarına uygun olarak hizmetlerin etkin ve verimli bir 

biçimde yerine getirilmesinde bir araç olarak kullanılarak kâr eder duruma 

getirilmeleri, bu kârların tekrar o bölgenin kalkınmasında ve istihdamın sağ-

lanmasında kullanılması ile önemli rolleri olacaktır. Ulusal kalkınma, yerel 

düzeyde baĢlayarak ülke geneline yayılmalıdır. Hizmetlerin görülmesinde kamu 

yararının ve bunun içinde kalkınmanın amaç edinilmesi ancak bu hizmetlere 

iliĢkin düzenlemelerin sağlıklı ve net bir biçimde oluĢturulması ile mümkündür. 

 

                                                 
173Berk, age., s.62. 
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ÖZET 

NAS, Mehmet Belediye Ġktisadi TeĢebbüslerinin (BĠT) Ġstanbul BüyükĢehir 

Belediyesi (ĠBB) Faaliyetleri Ġçindeki Etkinliği, Yüksek Lisans Tezi. 

Ġstanbul, 2014.  

Yerel yönetimlerin en etkin örgütlenme biçimi olan belediyeler, gerek 

ekonomik gerekse sosyal alanda her geçen gün daha fazla söz sahibi 

olmaktadırlar. Belediyelerin üstlendikleri hizmetleri yerine getirmesinde klasik 

idari iĢleyiĢin yanında bir takım alternatif hizmet yöntemlerine baĢvurdukları 

görülmektedir. 

Söz konusu alternatif hizmet yöntemlerinden olan ve 1980’li yıllardan bu 

yana sayıları giderek artan belediye iktisadi teĢebbüslerinin mahiyetinin ve 

hukuki dayanaklarının anlaĢılması, misyonlarını daha sağlıklı bir biçimde yerine 

getirebilmeleri açısından önem arz etmektedir. 

Kamu hizmetlerini daha iyi Ģekilde yürütmek amacıyla belediyeler, 

bürokrasinin ve kamu hukukunun ağır iĢleyiĢinden ve sert kurallarından 

etkilenmemek için Ģirketler yolu ile ekonomik giriĢimlerini görevlerini ifa 

etmektedirler. Belediyeler bu yolla, yeni gelir kaynakları yaratabilmekte, 

ekonomik karar alabilme serbestisine sahip olmakta, daha nitelikli eleman 

çalıĢtırabilmekte, daha hızlı karar alıp uygulayabilmekte ve bürokratik engelleri 

daha kolay aĢabilmektedirler. Belediyelerin Ģirket kurması ya da ortaklık 

kurmaları bir özelleĢtirme yöntemi olarak da değerlendirilmektedir. Ancak 

uygulamada belediyelerin ekonomik alandaki faaliyetlerin azaltılmasından çok, 

bu Ģirketlerin belediyelere sağladığı avantajlar için kurulmaktadır. ġirketlerle 

beraber belediyelerin faaliyetlerinde bir artıĢ olmuĢ ve belediyeler kendi görev 

alanlarıyla ilgili, ilgisiz birçok alanda faaliyet göstermeye baĢlamıĢlardır. Bu 

tezde belediyelerin ekonomik fonksiyonlarının bir sonucu olarak doğan belediye 

iktisadi tesebbüsleri, Ġstanbul Büyüksehir Belediyesi ve ortak olduğu belediye 

iktisadi tesebbüsleri detaylı olarak tanıtılmıĢ ve sorunları incelenerek bir takım 

sonuçlar çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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ABSTRACT 

NAS, Mehmet. Istanbul Metropolitan Municipality activity in the 

activities of municipal enterprises, Master's Thesis. Istanbul, 2014. 

Which is the most efficient form of organization of local government 

municipalities, in both the economic and social areas are all from having more 

than passing mention. Undertaken by municipalities in fulfilling their services 

alongside classic administrative functioning is seen that apply to a number of 

alternative service delivery methods. 

One of these alternative service delivery methods, and since the 1980s a 

growing number of municipal enterprises and legal basis of the understanding 

of nature, in a manner to fulfill their mission in terms of better health is 

important. 

Municipalities with the aim to carry out some public services more 

effectively to the strict rules of public law and bureaucracy and heavy process to 

get rid of companies through economic initiatives fulfill. Municipalities in this way 

can create new sources of revenue, having the freedom to be able to take 

economic decisions, can run more qualified staff, can apply to take faster 

decisions and bureaucratic obstacles can be overcome more easily. 

Municipalities to establish a company or partnership-building is also considered 

as a privatization method. However, in practice many of the municipalities for 

the reduction of economic activities in the area, these companies are 

established for the benefits to municipalities. Been an increase in the activities 

of the Company together with the municipalities and municipalities related to 

their areas, began to operate in many areas unrelated. In this thesis, arising as 

a result of the economic functions of municipalities municipal enterprises, 

Istanbul Metropolitan Municipality and its partners have been introduced in 

detail hallucinators municipal enterprises and the problems have been studied 

by examining a number of conclusions. 


