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İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ 

MECLİS KARARI 

 

 

 

Karar Tarihi  : 04.10.2019  

Karar Sayısı  : 84516765-301.05/78 

Meclis Başkanı : Selim Utku GÜMRÜKÇÜ Belediye Başkanı 

 

MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: 

ALİ RIZA KÖÇER, ERDAL MANSUROĞULLARI, BENSU GÜLER, B.SUAT 

ÇAĞLAYAN, ALİ GÜL, DENİZ BEKTAŞ, AYNUR ÇELİK, BARBAROS KİRİŞ,  

ÖZGÜR ÖZCAN, İBRAHİM İNCESU, ALİ ÜSTÜN, MUSTAFA AVDAN, İBRAHİM 

KARABULUT, NİMET ERGÜN, EDİBE TOKMAK YILMAZ, DENİZ ÇITAK, 

EYLEM ÖZDEMİR, HÜSEYİN ÇETİN, KUBİLAY KESGİN,  RİFAT BIÇAK, İMAM 

KOCADAĞ, HÜSNÜ BOZTEPE, ÖZGÜR KANER, NEDİM ASLAN, SEZGİN 

ÖZGEN, ŞENOL MALKOÇ, HARUN DURSUN, MUSTAFA YILDIZ.   

 

MECLİS TOPLANTISINA KATILMAYAN ÜYELER: SABAHATTİN UÇAR, 

A.BARKIN DURMUŞÇELEBİ, MECİT BOZKURT, ŞENOL MALKOÇ.  

 

KONU: Anonim Şirket.                                                      

                
 Belediye Meclisimizin 01.10.2019 Tarihli birleşiminde Komisyonlarımıza havale 

edilen; Mali Hizmetler Müdürlüğünden kayıtlı 01.10.2019 tarih ve 31413260-301.03-E.4231 

sayılı Başkanlık yazılı önergesi.  

 

          İçişleri Bakanlığı 2008/31 sayılı Genelgesinde;  

İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre 

mahalli idareler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 

usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye şirketi kurulabilmektedir. İl özel İdaresi 

kanunun 52. ve Belediye Kanunun 70. maddesine göre bu idareler kendilerine kanunla verilen 

görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmektedir. Ayrıca İl Özel İdareleri Belediyeler ve 

Büyükşehir Belediyeleri bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette 

bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye 

katılımında bulunulması 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında kanunun 26. 

maddesine göre Bakanlar Kurulunun iznine tabi bulunmaktadır. Belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince " İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyeler ile bunların 

kurdukları birlikler tarafından veya bu kuruluşların sermayesine ortak olduğu şirketlerin 

sermaye iştiraki ile kurulacak ortak olunacak veya bedelsiz şirket ediniminde Bakanlığımız 

yoluyla Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir."denilmektedir.  

  

Gelişen ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurarak Belediyemizin 

hizmetlerini daha etkili verimli ve ekonomik şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmasına 

yardımcı olmak, karar mekanizmasını olabildiğince hızlı bir biçimde işlemesini sağlamak,  

şirket yönetim kurulunun oluşması ile konularında uzman yöneticilerin atanabilmesi ( temsil 

yetkisinden farklı) ve sorumluluğun daha geniş ve etkin dağıtılması amacıyla T.C. Çiğli 

Belediyesi %100 ortağı olacağı bir Anonim Şirket kurulması konusunun Belediye Meclisince 

müzakere edilerek gerekli kararın alınmasını tensiplerinize  arz ederiz.  Denilmekle konu 

komisyonlarımızda görüşüldü. 
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         Yapılan görüşme sonucunda; 

         İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre 

mahalli idareler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen 

usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye şirketi kurulabilmektedir. İl özel İdaresi 

kanunun 52. ve Belediye Kanunun 70. maddesine göre bu idareler kendilerine kanunla verilen 

görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmektedir. Ayrıca İl Özel İdareleri Belediyeler ve 

Büyükşehir Belediyeleri bunların kurdukları birlikler tarafından ticari amaçla faaliyette 

bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması mevcut veya kurulacak şirketlere sermaye 

katılımında bulunulması 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları hakkında kanunun 26. 

maddesine göre Bakanlar Kurulunun iznine tabi bulunmaktadır. Belirtilen mevzuat hükümleri 

gereğince " İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri ve diğer Belediyeler ile bunların 

kurdukları birlikler tarafından veya bu kuruluşların sermayesine ortak olduğu şirketlerin 

sermaye iştiraki ile kurulacak ortak olunacak veya bedelsiz şirket ediniminde Bakanlığımız 

yoluyla Bakanlar Kurulundan izin alınması gerekmektedir."denilmektedir.   

Gelişen ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurarak Belediyemizin 

hizmetlerini daha etkili verimli ve ekonomik şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmasına 

yardımcı olmak, karar mekanizmasını olabildiğince hızlı bir biçimde işlemesini sağlamak,  

şirket yönetim kurulunun oluşması ile konularında uzman yöneticilerin atanabilmesi ( temsil 

yetkisinden farklı) ve sorumluluğun daha geniş ve etkin dağıtılması amacıyla T.C. Çiğli 

Belediyesi %100 ortağı olacağı bir Anonim Şirket kurulmasına Komisyonlarımızca oy birliği 

ile karar verilmiştir. Meclis sayın heyetinin tensiplerine arz olunur.Denilmektedir. 

Yukarıda metni yazılı Plan Bütçe ve Hukuk Komisyonların Raporları meclisimizde 

okunarak müzakere edilmiş olup;İl Özel İdaresi Kanunu, Belediye Kanunu ve Büyükşehir 

Belediyesi Kanununa göre mahalli idareler, kendilerine verilen görev ve hizmet alanlarında, 

ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre yetkili organlarının kararı ile sermaye şirketi 

kurulabilmektedir. İl özel İdaresi kanunun 52. ve Belediye Kanunun 70. maddesine göre bu 

idareler kendilerine kanunla verilen görev ve hizmet alanlarında şirket kurabilmektedir. 

Ayrıca İl Özel İdareleri Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri bunların kurdukları birlikler 

tarafından ticari amaçla faaliyette bulunmak üzere ticari kuruluşlar kurulması mevcut veya 

kurulacak şirketlere sermaye katılımında bulunulması 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 

hakkında kanunun 26. maddesine göre Bakanlar Kurulunun iznine tabi bulunmaktadır. 

Belirtilen mevzuat hükümleri gereğince " İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyeleri ve diğer 

Belediyeler ile bunların kurdukları birlikler tarafından veya bu kuruluşların sermayesine ortak 

olduğu şirketlerin sermaye iştiraki ile kurulacak ortak olunacak veya bedelsiz şirket 

ediniminde Bakanlığımız yoluyla Bakanlar Kurulundan izin alınması 

gerekmektedir."denilmektedir.   

Gelişen ekonomik ve sosyal şartları göz önünde bulundurarak Belediyemizin 

hizmetlerini daha etkili verimli ve ekonomik şartlarda sunmasına ve kaynak yaratmasına 

yardımcı olmak, karar mekanizmasını olabildiğince hızlı bir biçimde işlemesini sağlamak,  

şirket yönetim kurulunun oluşması ile konularında uzman yöneticilerin atanabilmesi ( temsil 

yetkisinden farklı) ve sorumluluğun daha geniş ve etkin dağıtılması amacıyla T.C. Çiğli 

Belediyesi %100 ortağı olacağı bir Anonim Şirket kurulmasının kabulüne Komisyon 

Raporları doğrultusunda Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

 

MECLİS BAŞKANI 

                             

KÂTİP ÜYE KÂTİP ÜYE 

Selim Utku GÜMRÜKÇÜ Bensu GÜLER Nimet ERGÜN 

Belediye Başkanı                              Meclis Üyesi Meclis Üyesi 

 


