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Belediyeler ve Deniz Ulaşımı: Đstanbul Şehir 
Hatlarının Belediyeye Devri 

Ali Đhsan Öztürk* 

Özet: Toplu ulaşım, yerel bir hizmet kabul edilerek belediyelerin görevleri arasında dü-
zenlenmiştir. Denizde toplu taşımacılık hizmetlerinin bütünüyle belediyelere devredil-
mesi ise ülkemiz açısından henüz yeni bir uygulamadır. Đstanbul’daki vapurla taşımacı-
lık hizmetleri başlangıçta üç ayrı işletme olarak faaliyete geçmiş, bunlardan ikisi bir as-
ra yakın imtiyazla işletilmiş, sonuçta merkezi idareye ait işletme çatısı altında birleşti-
rilmişti. Đstanbul Şehir Hatları Đşletmesi yakın zamanda belediyeye devredilmiş ve bu 
hizmeti yürütmek üzere bir belediye iştiraki kurulmuştur. Belediyelerin bu hizmetle ilgili 
görev ve yetkilerinin tarihi gelişimi, konuyla ilgili halen devam etmekte olan çelişkiler 
ve kamu kesiminin ulaşım sektöründe yeni bir şirket kurarak işletmeye devam etmesi, 
üzerinde durulmaya değer konulardır. 

Anahtar Kelimeler: Đstanbul, deniz ulaşımı, özelleştirme, belediye hizmetleri.  

Municipalities and Sea Transportation: Transfer of Istanbul City Lines 
to Municipality 

Abstract: Public transportation, being considered a local service, is included among the 
duties of municipalities. The entire transfer of maritime public transportation service to 
municipalities is a recent practice in our country. In the beginning, ferry transportation 
services in Đstanbul were carried out by three separate enterprises, two of which were 
operated with privilege for nearly a century, and they were merged under the roof of a 
central government enterprise. The enterprise of Đstanbul City Lines has recently been 
transferred to the municipality, and a municipal company has been founded to carry out 
this service. The historical development of duties and powers of municipalities related 
to this service, the ongoing contradictions and the fulfillment of the service by a gov-
ernment-owned company are the issues that deserve focus.  

Key Words: Đstanbul, sea transportation, privatization, municipality services. 

GĐRĐŞ 

 Şehir içi toplu taşımacılık işinin bir kamu hizmeti olduğu ve bu hizmetin ye-
rel niteliğinin ağır basması nedeniyle belediyelerin görev alanında bulunduğu 
çok açıktır. Ülkemiz belediye mevzuatı açısından da yaklaşık bir buçuk asırlık 
bir süreden beri bu hizmet, bütünüyle olmasa da, belediyelerin ilgi ve görevleri 

                                                 
*

 Dr., Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, aliihsan.ozturk@ibb.gov.tr. 



 
2  Çağdaş Yerel Yönetimler, 20 (4) Ekim 2011 
 

 
kapsamında bulunmaktadır. Buna rağmen Đstanbul şehir içi deniz ulaşımında, 
merkezi idare bu dönemin büyük bir kısmında bizzat işletmeci ve tamamında 
denetim mercii olarak alakasını sürdürmüştür. Son dönemde ülkemizde yerel 
yönetimin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalar arasında Đstanbul şehir içi de-
niz ulaşım kuruluşu Şehir Hatları Đşletmesi’nin de belediyeye devredilmesiyle 
bu süreçte önemli bir gelişme yaşanmıştır. Ancak, merkezi idare konuyu tama-
men yerel yönetimlere bırakmadığından, kurumlar arası görev çakışması ya-
şanmaktadır. Öte yandan iktisadi kamu hizmeti olduğunda şüphe bulunmayan 
toplu taşımacılık işleri, özel sektörün ilgi alanında bulunmaya devam etmekte-
dir. Gelişen özelleştirme süreci içerisinde şehir içi toplu ulaşım hizmetleri hala 
önem taşımaktadır. Kamunun sermayesine sahip olduğu ticari şirketler yani da-
ha genel anlamıyla kamu iktisadi teşebbüsleri eliyle iktisadi kamu hizmetlerini 
yürütme usulü son zamanlarda özelleştirmelerle azalmakla birlikte devam eden 
bir süreçtir. Bu çalışmada, Đstanbul şehir içi deniz ulaşımında vapur işletmecili-
ğinin tarihi gelişimi ve bu hizmeti yürüten Şehir Hatları Đşletmesi’nin geçirdiği 
safhalar incelenecek, modern belediyenin kuruluşundan günümüze kadar bele-
diyelerin toplu ulaşım ile ilgili görev ve yetkilerinde meydana gelen değişim iz-
lenerek, hizmetin belediyeye devri sonrası belediye tarafından şehir hatları va-
purlarını işletmek üzere yeni bir şirketin kurulması ve deniz hizmetleri sektö-
ründeki kurumlar arası görev dağılımındaki sorunlar değerlendirilecektir. Deniz 
ulaşımının tarihi gelişiminin açıklanmasında ilgili monografilerden yararlanıl-
mış, konunun hukuki niteliği ağır basmakta olduğundan geniş bir mevzuat ince-
lemesi yapılmıştır.  

1. Đstanbul Ulaşımında Deniz Yolu Taşımacılığı 

 Đstanbul denizle iç içe bir şehir olduğu gibi, fiziki coğrafyası, uzun tarihi bo-
yunca süregeldiği üzere, deniz yoluyla ulaşımı öne çıkarmaktaydı. Engebeli 
coğrafi yapısı ve suyollarıyla bölünmüş olan Đstanbul’da toplu taşımacılık yap-
maya elverişli kara yolları da bulunmadığından, XIX. yüzyıl ortalarına kadar Đs-
tanbul’da insan taşımacılığı büyük ölçüde deniz yoluyla yapılmaktaydı. Şehir 
içi ulaşımda, at arabasının yoğun bir şekilde kullanılabilmesi için bu yüzyılın ilk 
çeyreğinin geçmesi gerekecekti. Kara ulaşımı deniz ulaşımına göre uzun zaman 
aldığından, yüzyıllar boyu kayıkçılık başlıca taşıma sektörü olarak kalmıştı. 
Önemli esnaflık dallarından biri olarak kayıkçı esnafı gedik sistemi şeklinde 
teşkilatlanmış ve kayıkçılar iskelelere bağlı olarak görev yapmaktaydı (Fındı-
koğlu, 1949: 142). Đskelelerin bağlı olduğu kethüdalıklar çoğunlukla XVIII. 
yüzyılda, mukataa usulüyle iltizama verilmekte olup, kethüdaların birçoğu, Ye-
niçeri Ocağına mensuptu (Ertuğ, 2001: 42-43). Mukataa, devlete ait bir gelir 
kaynağını özel bir kişiye belli bir bedel karşılığı kiralamaktır (Đnalcık, 2009: 
249). Şehir içerisinde at arabasına binmek daha çok saraylılara mahsus bir ayrı-
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calıktı (Koraltürk, 1995: 71). 1826 tarihli Đhtisap ;izamnamesi ile at arabacıları 
yeni bir esnaf kesimi olarak teşkilatlanarak şehir içi toplu taşıma sektöründe ye-
rini almaya başlamıştı. Arabacıların denetimi, kayıklarda olduğu gibi, Đhtisap 
Nezareti’ne aitti (Ergin, 1995: 337). Boğaziçi’nde oturan devlet adamları ve ya-
bancı ülke sefirlerinin özel kayıkları vardı. XVI. yüzyıldan sonra merkezi Đstan-
bul ile mücavir yerleşmeler arasında deniz yolu ile taşımacılık gelişme göster-
meye başlamıştı. Đstanbul’daki iskelelere bağlı kayıkçı sayısı 1677’de 1.218 
iken, 1844 yılında 19.000’e ulaşmıştı (Çelik, 1986: 69). Kayık sayılarındaki bu 
patlama XIX. yüzyıldaki gelişmeyi ifade eden önemli bir göstergedir.  

2. Toplu Taşımada Vapur Đşletmeciliğinin Gelişimi 

 Tanzimat döneminden itibaren Đstanbul’daki sosyo-ekonomik değişimin so-
nucu, zenginleşen kesimler kent dışına yerleşmeye ve buralarda banliyöler oluş-
turmaya başlayınca, bu durum beraberinde ulaştırma ve diğer altyapı hizmetle-
rinin gelişimini zorunlu hale getirecekti. Ulaşım ihtiyacı artık eskisi gibi kayıkla 
karşılanamayacaktı. Bu nedenle kayıkların karşılayamayacağı bir hale gelen 
toplu ulaşım işini yürütmek üzere, vapur gibi toplu taşıma vasıtaları bir ihtiyaç 
olarak ortaya çıkacaktı (Tekeli, 1996: 363). 

 XIX. yüzyılda buharlı gemilerle taşımacılık bütün dünyada gelişmekteydi. Bu 
yüzyıl içerisinde şehirleşme artmaya başlamış, kentler eski dar alanlarından çı-
karak, yeni yerleşim ve çalışma alanları gelişmeye başlamıştı. Ulaşım teknoloji-
sinde ortaya çıkan gelişmeler toplu taşıma hizmetlerinde yeni teşkilatlanmaları, 
bu da şehirlerin büyümesini tetiklemiştir. Şehirlerin büyümesiyle, ulaşım tekno-
lojisindeki gelişmeler karşılıklı olarak birbirini etkilemiştir (Bozkurt, 2008: 
424). Đstanbul’un civarındaki kırsal ağırlıklı yerleşmeler de ulaşım teknolojisin-
deki gelişmeler sonucu merkezi Đstanbul ile daha sıkı iletişime girerek şehirle 
bütünleşmeye başlamıştır. Ülkemizde buharlı gemiler önce deniz kuvvetlerinde, 
ardından şehir içi toplu taşımacılık alanında kullanılmaya başlanmıştı. Đstan-
bul’a ilk buharlı gemi, icadından 20 yıl sonra 1828 yılında gelmişti. Padişah II. 
Mahmut kendisine hediye edilen bu gemiye çok önem vermiş ve 1837 yılında 
Aynalıkavak Tersanesinde, makineleri dışarıdan ithal edilerek montaj yöntemiy-
le bir buharlı gemi yapılmıştı (Tutel, 1994: 13). Bu ilk milli vapurumuzun, Đs-
tanbul Tersanesinde Amerikalı Foster’e inşa ettirildiği kaydedilmektedir (Ku-
ran, 1995: 159). Bu tarihten tam yüz yıl sonra da Şirket-i Hayriye tarafından, 
Şirketin Hasköy’deki tersanesinde, motor ve kazanları ithal edilerek iki adet va-
pur inşa edilecekti (Boğaziçi, 1937: 17-18, Akşam, 1937: 3). 1839 yılında Ter-
sane-i Amire bünyesinde bir Vapurculuk Nezareti kurularak ithal edilen birkaç 
gemiyle birlikte ticaret gemileriyle bir işletme oluşturulmuş oldu. Bu idareye 
Şirket-i Osmaniye adı verildiği ve işletmenin, 1842 yılında Şirket-i Mecidiye 
olarak isimlendirildiği ifade edilmektedir (Bozkurt, 2008: 426). 
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 Hazine-i Hassa Vapurları Đdaresi adını alan kuruluş, 1843 yılında faaliyete 

geçerek tarifeli vapur seferlerine başlamış oldu (Hergüner, 1997: 10). Tersane-i 
Amire’ye ait vapurlar, Đstanbul ile diğer yurt içi limanlar arasında çalışmaktaydı. 
Tersane-i Amire Đstanbul’un fethinden sonra kurulan deniz faaliyetlerinin üs-
süydü. Gemi inşasından, işletme ve eğitime kadar bütün denizcilik faaliyetleriy-
le meşgul olan bu kuruluş, deniz ulaşımındaki boşluğu doldurmak için de gerek-
li desteği vermekteydi (Bostan, 1992: 10). Đstanbul’un fethinden sonra Kadırga 
Limanı tersane olarak kullanılmış, daha sonra Ayvansaray’da Galata Tersanesi 
inşa edilmişti (Bostan, 1992: 3). Bu idare, Akdeniz, Karadeniz uzun yol seferle-
ri ve Marmara Denizinde, Đzmit, Gemlik, Tekirdağ seferleriyle Kadıköy ve Ada-
lara da seferler yapmaktaydı (Toprak, 1995a: 307). Buharlı gemilerin gelişimiy-
le, ülkemizde deniz ticaretinde yabancı şirketler de faaliyet göstermeye başla-
mıştı. Kabotaj denilen, iç limanlar arasında deniz ticaretinin yabancılara kapatı-
lıp yerli gemilerin tekeline alınması, uluslararası hukukta bağımsız devletlerin 
tabii bir hakkıydı. Buna rağmen, Osmanlı Hükümeti’nin itirazına bakmadan, 
kapitülasyonlar ve antlaşmaların bazı maddelerini gerekçe göstererek yabancılar 
kabotaj işine karışmaya başlayacaklardı (Komatsu, 1999: 371). Yabancıların ça-
lıştırdığı vapurlardan halk memnun değildi. Bundan sonra, Đstanbul’un belirli 
bölgelerine deniz taşıma hizmeti imtiyazı verilerek Đstanbul ulaşımında özel va-
pur işletmeleri kurulacaktı. Doğrudan kamuya ait yukarıda ifade etmiş olduğu-
muz denizcilik işletmesinin yanında, 1851’de Boğaziçi’nde vapurla toplu taşıma 
imtiyazı Şirket-i Hayriye’ye ve ardından 1856’da Haliç’te toplu taşıma imtiyazı 
Haliç Vapurları Şirketi’ne verilmişti. Bu şirketlerin imtiyaz bölgesi dışında ka-
lan yerlere her kuruluş vapur gönderebiliyordu.  

Ancak imtiyaz verilerek yürütülen şehir içi deniz taşımacılığı işi mahiyeti iti-
bariyle yerel kamu hizmeti olmasına rağmen, yerel yönetimin değil, merkezi 
hükümetin yetki ve kontrolü altındaydı. Bu konu aşağıda ayrı bir başlık altında 
incelenecektir.  

 Hazine-i Hassa Vapurları Đdaresi daha sonra şirket halinde teşkilatlandı ve 
1862’de Fevaid-i Osmaniye Đdaresi adıyla yeniden kuruldu. Padişah Abdüla-
ziz’in deniz taşımacılığına önem vermesi nedeniyle, daha sonra bu kuruluşa Đda-
re-i Aziziye adı verilmişti (Đdare-i Aziziye, 1994: 136). Kuruluşun adı padişahla 
birlikte tekrar değişecek ve bu idareye II. Abdülhamit döneminde 1877 ya da 
1878’de Đdare-i Mahsusa adı verilecekti (Kuran, 1995: 161). Đdare-i Mahsu-
sa’nın başına Hasan Hüsnü Paşa getirilerek genel müdürlük olarak idare edildi. 
1909 yılında bir Đngiliz şirketine satılarak özelleştirilmesi teşebbüsü ise gerçek-
leşmedi (Đdare-i Aziziye, 1994: 136).  Meşrutiyet döneminde, Osmanlının ka-
muya ait denizcilik işletmesi olan Đdare-i Mahsusa’nın Đstanbul’da işletmekte 
olduğu şehir hatlarının da diğer iki deniz ulaşımı şirketi olan Şirket-i Hayriye ve 
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Haliç Vapurları Şirketi gibi özel sektöre imtiyaz verilerek kurulacak bir şirket 
tarafından yürütülmesinin daha faydalı olacağına karar verildi. Bu düşüncenin, 
Đdare-i Mahsusa’nın Adalara işlettiği vapurda meydana gelen arızalar nedeniyle 
halkın başvurusundan kaynaklandığı ifade edilmektedir (Tutel, 1997: 84). Bu-
nun için Đngiliz menşeli Fairfield firmasına 75 yıl süreli bir imtiyaz verilerek 
Seyrisefain Şirketi kurulmuştu (Düstur, 1329: 773-790). Ancak uygulamaya 
geçmeden şirket ve bu şirkete verilen imtiyaz feshedilerek, 1910 yılında Os-
manlı Seyrisefain Đdaresi olarak yeniden oluşturulmuştu (Düstur, 1330: 688-
692). Kuruluş bu dönemde Bahriye Nezareti’ne bağlı olarak faaliyet göstermek-
teydi (Kuran, 1995: 161). Diğer vapurculuk şirketleri gibi sözleşmeyle bazı hat-
ların vapur işletme imtiyazı bu kamu kuruluşuna verildi. Cumhuriyet dönemin-
de bu idare Türkiye Seyrisefain Đdaresi adını alacaktı (Toprak, 1995a: 307). 

3. Modern Belediye Đdaresi ve Deniz Taşımacılığı  

 Ülkemizde modern belediye idaresinin kuruluş belgesi olan 1854 tarihli Şeh-
remaneti ;izamnamesi’ne göre, bu yeni idarenin görevleri toplu taşımacılıkla 
hiç de alakalı değildi. Nizamnameye göre bu yeni idarenin yapması gerekenler; 
şehir halkının günlük ihtiyaç maddelerini kolay ve ucuz olarak bulmalarını sağ-
lamak, fiyatların tespiti (narh koyma) işleri, esnafın düzeni ve denetlenmesi, yol 
ve kaldırımların inşası, sokakların temizlenmesi ve bazı vergileri tahsil edip Ha-
zineye teslim edilmesi gibi görevlerdi (Ergin, 1995: 1353). Görüldüğü gibi bu 
görevler arasında deniz ulaşımı bir tarafa, toplu taşıma ile ilgili doğrudan ya da 
dolaylı hiçbir görev ve yetki bulunmamaktaydı. Oysa Şehremaneti kurulmadan 
önce, Đhtisap ;ezareti’nin ulaşımla ilgili, yatırımcı olmasa bile denetleyici bazı 
yetkileri bulunmaktaydı. Đlk kuruluşta Şehremaneti’ne bu yetkilerin verilmemiş 
olmasının nedeni, öncelikle bu yeni idarenin ayrı hukuki kişiliğe sahip bir yerel 
yönetim kurumu olarak düşünülmeyip, kentin temizliği başta olmak üzere bazı 
yerel hizmetleri yürütmekle görevli idari bir teşkilat olarak öngörülmüş olma-
sıyla izah edilebilir (Ortaylı, 1990: 70). 

 1864 Vilayet ;izamnamesi ve 1868 Dersaadet Đdare-i Belediye ;izamnamesi 
ile belediyenin görevleri oldukça artmaktaydı. Bu kapsamda ulaşım ve altyapı 
hizmetleri alanında belediyeye bazı görevler verilmekteydi. Uygun yerlerde ula-
şım için meydanlar yapmak, ulaşıma engel olmamak için kira hayvanlarının be-
lirlenecek yerlerde durmasını sağlamak, kira arabalarının ve iskele kayıklarının 
sağlamlığını denetlemek bu görevler arasında sayılabilir (Ortaylı, 2000: 158; 
Tümerkan, 1946: 47-48). 

 Meclis-i Mebusan’ın ilk yaptığı kanunlar arasında 1877 tarihli Dersaadet Be-
lediye Kanunu bulunmaktaydı. Kanunla Đstanbul’da, belediye sınırları içerisinde 
toplu ulaşım araçlarının taşıma ücretlerinin belirlenmesi ve arabaların kontrolü, 
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vapurların ve kayıkların istiabından (kapasite) fazla yolcu almamaları ve sağlam 
olup olmadıklarının denetimi belediyeye görev olarak verilmekteydi (Ergin, 
1995:1624). 

 II. Meşrutiyet döneminden itibaren, deniz ulaşımı alanında faaliyet gösteren 
imtiyazlı şirketlerin değişen imtiyaz sözleşmelerinde, belediyelerin daha fazla 
yetkilendirilmesinin bu dönemde de devam ettiği, örneğin şirketler nezdinde, 
şirketleri denetlemek üzere, hükümet komiseri yanında, belediye komiserinin de 
bulunacağı hükme bağlanmaktaydı. Cumhuriyet yönetimi tarafından, dönemin 
başında, belediyelerin özgün gelirlere sahip olması yönünde adımlar atılırken, 
bu kapsamda getirilen önemli düzenlemelerden biri; şehir ve kasabalarda kamu 
hizmeti yürütmek için kurulmuş her türlü imtiyazlı şirketlerin gelirlerinden Hü-
kümetçe alınan payların belediyelere bırakılmış olmasıydı (Öztürk, 2010: 86-
87). 

 Dersaadet Belediye Kanunu’ndaki hükme rağmen, Đstanbul’da imtiyazlı şir-
ketler ve diğer işletmeler tarafından işletilmekte olan vapurların kapasitelerinin 
üzerinde yolcu almalarıyla, sağlamlıklarının kontrolü, teknik muayenelerinin 
yapılması ve tarifelerinin düzenlenmesi konularındaki yetki Şehremaneti’ne 
devredilmemişti. Şehremaneti bu yetkiyi devralmak istediğinde, hükümet tara-
fından, anılan kanun hükmüyle bu konularda belediyenin merci kabul edilmiş 
olmayıp, yalnız bu işlemlerin yürütülmesine dikkat ve özen gösterme görevi ol-
duğu ifade edilmekteydi. Deniz taşımacılığı alanında imtiyaz sözleşmelerinde 
şirketlerin denetimi yetkisi bakanlığa verilmiş olduğundan, sözleşmeler sona 
erip, yeni sözleşmeyle yetki belediyeye verilmedikçe bu yetkilerin belediyeye 
ait olamayacağı ifade ediliyordu. Bununla beraber medeni ülkelerde bu tür işler-
le bakanlıklar değil belediyeler iştigal ettiği düşüncesiyle, gereği yapılmak üze-
re, yazı ;afia ;ezareti’ne havale edilerek konu kapatılmıştı (Binark, 1996: 
316).  

4. Cumhuriyet Döneminde Şehir Hatlarıyla Đlgili Kurumsal  
Gelişmeler 

 Cumhuriyet dönemine girildiğinde Đstanbul deniz ulaşımında Türkiye Seyri-
sefain Đdaresi’nin yanında, Şirket-i Hayriye ve Haliç Vapurları Şirketi faaliyet 
göstermekteydi. 

 Osmanlı Seyrisefain Đdaresi 1925 yılında 597 sayılı Seyrisefain Müdiriyeti 
Umumiyesinin Sureti Đdaresine Dair Kanunla “Türkiye Seyrisefain Đdaresi” ha-
line getirilmiştir (RG, 1341:  92). Kanuna göre kuruluşun yönetim kurulu, genel 
müdür dışında, hükümet tarafından seçilecek 6 üyeden oluşacak, Sayıştay dene-
timine tabi olmayacaktı. Bu dönemde filoya ilave edilen gemilerle Köprü (Emi-
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nönü)-Pendik ile Köprü-Yeşilköy arasında hat oluşturulmuş ve seferler konmuş-
tur. Daha sonraki yıllarda Đstanbul-Đzmit hattının faaliyete geçmesi ile Đzmit 
Körfezi açılmış ve bu hat Yalova’ya kadar uzatılmıştır (Başgelen, 1995: 207). 
1932 yılında Dünya ekonomik buhranının etkisiyle, denizcilik sektöründeki so-
runları çözmek amacıyla 2068 sayılı Kanunla Seyrisefain Umum Müdürlüğü ta-
rafından yürütülmek üzere, şilepçilik, hayvan nakliyatı gibi bazı işler hariç ol-
mak şartıyla deniz nakliyatı tekeli oluşturuldu. Ancak gerek sektörde gerek si-
yasi çevrelerde oldukça tartışılan kanun, Eylül 1932’de Celal Bayar’ın Đktisat 
Vekili yapılmasıyla değişikliğe uğradı (Tuna, 2002: 317). 31 Mayıs 1933 tarih 
ve 2248 sayılı Kanun ile Türkiye Seyrisefain Đdaresi yerine üç ayrı işletme ku-
ruldu. Kuruluşun üçe bölünmesiyle oluşturulan bu işletmeler:  

 a. A.K.A.Y. (Adalar-Kadıköy-Anadolu yakası-Yalova baş harflerinden olu-
şan bir kısaltma olarak düşünülmüştü): Đstanbul ve civarı iç hatlar ile Yalova, 
yani Şirket-i Hayriye ve Haliç Vapurları Şirketi imtiyaz alanı dışındaki deniz 
taşımacılığı,  

 b. Denizyolları Đşletme Müdürlüğü (Marmara, Akdeniz ve Karadeniz dış hat-
ları),  

 c. Havuz ve Fabrikalar Müdürlükleriydi (Toprak, 1995b: 152). 

 Kanuna göre ayrı tüzel kişiliğe sahip bu işletmeler ticari usullere göre idare 
olunacak, Muhasebe-i Umumiye, Đhale, Sayıştay, Memurin Muhakematı ve 
Memurlar kanunlarına tabi olmayacak, Đktisat Vekâleti tarafından her yıl en az 
bir kez teftiş ettirileceklerdi (RG, 1933). 

 Üç ayrı kuruluş tarafından dört buçuk yıl kadar devam eden denizcilik sektö-
ründeki kamu işletmeciliği, bütün kuruluşları bünyesine alan bir tüzel kişilik al-
tında, finansman sorunlarına da çözüm getirmek düşüncesiyle kurulan bir kamu 
bankasına bağlandı. 27 Aralık 1937 tarih ve 3295 sayılı Kanunla Đktisat Vekâle-
ti’ne bağlı olarak kurulan Denizbank bünyesinde “Devlet Denizyolları Đşletmesi 
Umum Müdürlüğü Şehir Hatları Đşletmesi” oluşturulmuş ve yukarıda belirtti-
ğimiz üç kuruluş bu işletmeye bağlanmıştı (Toprak, 1995b: 152). Kanuna göre 
tüzel kişiliğe sahip bu kuruluşun başlıca görevleri şunlardı: Kanunla uhdesine 
geçen inhisar ve imtiyazları işletmek, tekel olmamak şartıyla deniz, göl, nehir 
ve limanlarda deniz ticareti, her türlü denizcilik işlemlerinde kredi açmak, her 
türlü bankacılık, turizm, deniz acil yardım işleri, devlet başkanına ait deniz vası-
talarının işletme ve inşaat işleri, denizyolları, Akay işletmeleri, fabrika ve ha-
vuzlar, liman idareleri, kılavuzluk ve römorkörlük işleri yapmak. Hatta ileride 
imtiyaz süresi bitince fenerler işletmesi de Denizbank’a bağlanacaktı. Görüldü-
ğü gibi denizle ilgili hemen her iş bu kuruluşa havale edilmekteydi. Bu kurulu-
şun genel kurulu, TBMM Bütçe, Đktisat ve Divanı Muhasebat Komisyonu üye-
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leriyle Başvekâletten belirlenecek 3 üyenin katılımıyla oluşacaktı. Ancak 1,5 yıl 
faaliyetini sürdüren Denizbank, 7 Haziran 1939 tarih ve 3633 sayılı Kanunla 
kaldırılarak yerine “Devlet Limanları Umum Müdürlüğü” ile “Devlet Denizyol-
ları ve Đşletmeleri Umum Müdürlüğü” olarak iki ayrı Genel Müdürlük kurul-
muştur (RG, 1939). 

 Đkinci Dünya Savaşı’nın sonuna doğru deniz sektöründeki iki ayrı kamu iş-
letmesinin tekrar birleştirilmesine karar verilmişti. 24 Ocak 1944 tarih ve 4517 
sayılı Kanun ile Devlet Limanları Đşletme Umum Müdürlüğü kaldırılarak kuru-
mun görevleri Devlet Deniz Yolları ve Limanları Đşletme Umum Müdürlüğü’ne 
verilmişti (RG, 1944a). 30 Mayıs 1944 tarihinde 4571 sayılı Kanunla da yeni 
bir hüviyet kazanan “Devlet Denizyolları ve Limanları Đşletme Umum Müdür-
lüğü”, Kıyı Emniyeti Đşletmesi ismi altında Fenerler ve Cankurtaran Teşkilatı’nı 
bünyesine almıştı. Bu arada Şirketi Hayriye’nin de 94 yıllık imtiyazı sona erdi-
rilip satın alınarak faaliyetine son verilmiş, 24.01.1945 tarihinde ‘Şehir Hatları 
Đşletmesi’ ismi ile bu Genel Müdürlüğe dâhil edilmiştir (Sicilli Kavanin, 1945). 
Bunun sonucunda Boğaziçi, Marmara ve Haliç bölgelerinde işleyen vapurlar tek 
bir idare çatısı altında birleştirilmiş oldu. Bu teşkilatlanma 1951 yılına kadar 
devam etmiş ve 10.08.1951 tarih ve 5842 sayılı Kanun ile Türk sularında ve ya-
bancı denizlerde ulaştırma işleri ve bu işlerle ilgili her türlü teşebbüste bulun-
mak üzere özel hukuka tabi bir Anonim Şirket kurmak için hükümete yetki ve-
rilmişti (RG, 1951). Kanuna göre, Banka ya doğrudan ya da sermayesinin yarı-
sından fazlası kendisine ait Anonim Şirket kurarak hizmetleri yapmaya yetki-
liydi. Devlet Denizyolları ve Limanları Đşletme Genel Müdürlüğü’nün bütün ak-
tif ve pasifleriyle hak ve alacakları Bankaya intikal edecekti. “Denizcilik Banka-
sı T.A.O.” kurularak 01.03.1952 tarihinden itibaren faaliyete geçmişti. Bu kuru-
luş, faaliyetleri arasında yer alan şilepçilik ve tankercilik hizmetlerini Bakanlar 
Kurulunun 15.04.1955 tarih ve 4/5095 sayılı Kararı ile 22 Haziran 1955’te ku-
rulan “DB Deniz ;akliyat T.A.Ş.”ne devretmişti.  

 17.06.1982 tarih ve 2680 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
11.04.1983 tarih ve 60 sayılı Đktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu Đktisadi Ku-
ruluşlarını yeniden düzenleyen KHK’nın çıkmasından sonra, 10.10.1983 tari-
hinde Türkiye Denizcilik Kurumu Genel Müdürlüğü kurulmuş ve bu unvanla 
faaliyette bulunmuştur (RG, 1982). 08.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren Kamu 
Đktisadi Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili 233 sayılı KHK ile te-
şekkülün adı “Türkiye Denizcilik Đşletmeleri Genel Müdürlüğü” olarak değişti-
rilmiş ve faaliyet alanı içinde bulunan tersanecilik hizmetleri 1985 yılında “Tür-
kiye Gemi Sanayi A.Ş.” adı altında oluşturulan yeni teşekküle bağlanmıştır. De-
nizcilik Bankası T.A.Ş.’de ayrı bir Kamu Đktisadi Teşekkülü haline dönüştürül-
müştür. Teşekkülün bağlı ortaklığı olan DB Deniz ;akliyatı T.A.Ş. özelleştirme 
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kapsamına alınana kadar bağlı ortaklık olarak faaliyetini sürdürmüştür (RG, 
1984). 

 Amaç, faaliyet ve yönetim yönünden 233 sayılı KHK ve bunun ek ve değişik-
likleri ile bu KHK’ye dayalı olarak yürürlüğe konulmuş olan Ana Statü hüküm-
lerine göre, denetim bakımından 3346 sayılı Kanun ile 72 ve 233 sayılı 
KHK’lere tabi olan ve faaliyet döneminde Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak 
faaliyette bulunan Kuruluş, aşağıda açıklanacağı üzere özelleştirme kapsamına 
alınacaktı (tdi.com.tr, 2009). 

5. Cumhuriyet Döneminde Belediyelerin Deniz Ulaşımındaki  
Yetkileri 

 a. Erken Cumhuriyet Dönemi Belediye Mevzuatı  

 Cumhuriyet dönemi içerisinde 1930 tarihinde çıkarılan 1580 sayılı Belediye 
Kanunu, belediyelerin görevleri konusunda önceki kanunlardan daha geniş bir 
alan belirlemekteydi (RG, 1930). Öte yandan bazı kamu hizmetlerini de beledi-
yelerin ihtiyari (seçimlik) görevleri arasında saymaktaydı. Böylece modern be-
lediye idaresine bazı hizmetlerin yürütümünde kendi özgür iradesiyle karar al-
ma yetkisi verilmekteydi. Bu kanuna göre belediyelerin toplu taşıma konusun-
daki görev ve yetkileri şöyle sınırlanmaktaydı: 

 Belediye sınırları içerisinde, deniz, göl ve nehirlerde taşımacılık yapan özel 
kayık, sandal gibi küçük araçların, toplu taşımacılık yapan binek araba ve hay-
vanları, otobüs, otomobil ve benzeri araçların sağlamlık, kapasite, sınıf ve nu-
maralarını belirleme, izin, ruhsat ve kontrollerini yapma, ücret tarifelerini belir-
leme, uygulamayı denetleme ve gerekirse bu tür araçları doğrudan işletme göre-
vi belediyelere verilmekteydi. Bunun yanında kamuya açık yerlerde trafiği dü-
zenleme ve uygulama ile taşıt araçlarının taşıma kapasiteleriyle uyacakları ku-
ralları belirleme görevi de belediyelere verilmişti. Böylece kent ve kasabalarda, 
ulaşım düzeni ve toplu ulaşım alanında hemen hemen tüm idari yetkiler beledi-
yelere aitti. Ancak deniz ulaşımında vapur gibi büyük çaplı deniz araçları kap-
sam dışında bırakılarak, küçük vasıtaların işletme ve denetimi belediyelere ve-
rilmişti. Böylece Cumhuriyet döneminin ilk belediye kanunuyla deniz ulaşımı 
alanında belediyeler, sadece özel kayık ve sandal gibi küçük deniz vasıtalarının, 
tasnif, izin, ruhsat ve denetimiyle görevlendirilmiş olmaktaydı. 1580 sayılı Be-
lediye Kanunu’nun getirmiş olduğu en önemli yeniliklerden biri de, belediye 
hizmetleri alanında imtiyaz verme yetkisinin belediyelere tanınmasıydı. Bu dö-
nemde denizcilik işleriyle ilgili görevler, yukarıda açıklanmış olduğu üzere, 
özel kanunlarla devlete ait kuruluşlara verilmişti.  
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 Kanunun belediyeleri vapur işinde ehliyetli görmemesine rağmen bu dönem-

de belediyenin vapur işletmeciliği yaptığını görmekteyiz. 1935 yılında Haliç 
Vapurları Şirketi bu hizmeti yürütmede acze düşüp görevlerini yerine getireme-
diğinden, sözleşme hükümleri gereği belediye tarafından işletmeye el konularak 
yaklaşık 6 yıl kadar bu vapur işletmesi belediye tarafından idare edilmişti (Öz-
türk, 2010: 131).  

 Görüleceği üzere, imparatorluk devrinde olduğu gibi, Cumhuriyet döneminde 
de belediyelerin deniz ulaşımında, özellikle kitlesel taşımacılık alanında işlet-
meci olarak bulunmaları uygun görülmemişti. Đşletmeci olmadıkları gibi, yerel 
nitelikli bir hizmet olduğunu yukarıda belirtmiş olduğumuz kent içi deniz toplu 
taşımacılığı alanında belediyeler, izin ve denetim yetkisine de sahip olamamıştı. 
Bu durum belediyelerin böyle işleri yürütecek personel, teşkilat, deneyim ve 
maddi imkânlara sahip olmamaları gerekçesine dayandırılmaktaydı. Bunun ya-
nında tarihsel olarak güçlü bir merkezi devlet geleneğine sahip olmamız da 
bunda etkilidir (Tekeli, 1990: 51). Cumhuriyet döneminin başlarında kabul edi-
len belediye kanunuyla, merkeziyetçi geleneğe rağmen, belediyelerin talepleri 
olmadığı halde, belediyelere o günün şartlarında üstesinden gelemeyecekleri 
kadar görevler verilmişti. Ancak zamanla sosyal devlet anlayışındaki gelişmeler 
ile ulaşım ve teknolojideki gelişmelerin de etkisiyle, belediyelere verilen bazı 
görevler merkezi yönetimin eline geçmiştir. Ülkemizde ancak 1970’li yılların 
ikinci yarısından sonra belediyeler yeni görev ve yetkiler istemeye başlayacaktı 
(Tekeli, 1990: 52). 

 Bu alanda önemli bir dönüm noktası da ülkemizce 1988 yılında imzalanarak 
1991 yılında 3723 sayılı Kanun ile TBMM tarafından onaylanan Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı’dır (RG, 1992). Anayasamızın 90’ıncı maddesine gö-
re öncelikle uygulanacak bir mevzuat haline gelmiş olan Şarta göre, kamu hiz-
metlerinin mümkün olduğu kadar halka en yakın yerel idareler tarafından su-
nulması öngörülmektedir (Keleş, 1995: 6; Acartürk ve Akdede, 2004: 353). Şar-
tın 4/3’ncü maddesinde yer alan bu ilke son zamanlarda yerel yönetimlerin 
özerkliğinin en önemli dayanağı olmaya başlayan ve Avrupa Birliği Anayasa-
sı’na da girmiş bulunan subsidiarite/yerellik ilkesidir. Hizmette halka yakınlık 
ilkesi olarak dilimize kazandırılan bu ilkeye göre, hizmetin yerinde ve yerinden 
görülmesi esastır (Keleş, 1995: 4). Đlke ile yerel yönetimlerin kendi yapabile-
cekleri bütün görevleri kendilerinin yerine getirmesi ve kurumlar arası görev 
dağılımında alt basamaklarda bulunan yönetimlere öncelik tanınması (Keleş, 
1995: 6) her seviyede yönetimin kendisinin üstesinden gelebileceği görevlere 
üst düzeyin sadece gerektiğinde yardımla yetinmesi öngörülmektedir (Özel, 
2000: 29). Böylece kamu görevleri birimler arasında mümkün olduğu kadar bi-
reye daha yakın alt birimlerde kalacak şekilde paylaşılacak, yerel yönetim ile 
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merkezi yönetim arasında örneklendirecek olursak, merkezi yönetim, sadece bir 
işi görmekte yetersiz kalması durumunda yerel yönetime müdahale edecektir. 
Öncelik ilke olarak yerel yönetime ait olacaktır. 

b. Yeni Belediye Kanunları ve Deniz Ulaşımıyla Đlgili Yetkiler 

 2004 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Yetkileri ve Đm-
tiyazları” başlıklı 15. maddesinin f bendi ile “toplu taşıma yapmak; bu amaçla 
otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu ta-
şıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek” yetki ve imtiyaz-
ları belediyelere verilmiştir. Kanunun 15. maddesinin devamında belediyelerin, 
toplu taşıma ile ilgili hizmetleri Danıştay’ın görüşü ve Đçişleri Bakanlığı’nın ka-
rarıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla da gördürebile-
ceği düzenlenmişti. Belediyeler toplu taşıma hizmetlerini ruhsat vermek suretiy-
le de yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya hizmet 
satın alma yoluyla yerine getirebilecektir (RG, 2005).  

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun Büyükşehir Belediyesinin gö-
rev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen 7. maddesinin (f) bendinde, “Büyük-
şehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu 
taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve 
demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi 
sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak 
yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç 
park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunla-
rın belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürüt-
mek” yetki ve sorumluluğu büyükşehir belediyelerine verilmiştir (RG, 2004).  

 Buna göre belediye ve büyükşehir belediyeleri sınırlarında toplu taşımacılıkta 
yetkili otorite ilgili belediyeler olup, toplu taşımacılık alanında faaliyette bu-
lunmak isteyen tüm işletmecilerin ilgili belediyelerden mevzuatın düzenlediği 
usullere uygun şekilde yetki alması gerekmektedir. Özel teşebbüslerce yapıla-
cak toplu taşıma hizmetleri belediyelerin denetimi altında yürütülecektir.  

 5216 sayılı Kanunun 9. maddesinin 1. fıkrasında “Büyükşehir içindeki kara, 
deniz, su, göl ve demiryolu üzerinde her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordi-
nasyon içinde yürütülmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin ka-
tılacağı ulaşım koordinasyon merkezi..”’nin kurulacağı, 4. fıkrasında da, “Ula-
şım koordinasyon merkezi tarafından toplu taşıma ile ilgili alınan kararlar, be-
lediyeler ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgililer için bağlayıcıdır.” 
hükmü yer almaktadır (RG, 2004). Bu kanuna dayanarak Đçişleri Bakanlığı tara-
fından çıkarılan, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeli-
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ği’nin, tanımlar başlıklı 4’üncü maddesine göre; Deniz ulaşım sistemi: Nehir, 
göl ve deniz gibi suyolu ile toplu taşıma hizmeti veren körfez ve sahil vapurları 
ile deniz yolu motorları ve deniz otobüsleri ve benzeri sistemlerini ifade etmek-
tedir. Yönetmeliğin "Kuruluş" başlıklı 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (e) 
bendinde, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), büyükşehir belediye baş-
kanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında; “sınırları içerisinde deniz bu-
lunan büyükşehirlerde, Denizcilik Müsteşarlığı temsilcisinin,” katılımıyla olu-
şacağı hususu açıkça belirtilmiştir. Yönetmeliğin 18’nci maddesindeki UKO-
ME’nin deniz taşımacılığı ile ilgili görev ve yetkilerine bakıldığında; (ç) bendi-
ne göre, kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü 
servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, za-
man ve güzergâhlarını belirlemek; otobüs, taksi, dolmuş ve servis durak yerleri 
ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park 
yerlerini tespit etmek, (d) bendine göre de, karayolu taşımacılığına ait mevzuat 
hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sı-
nırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıt-
ların çalışma şekil ve şartları ile bu taşıtların teknik özelliklerini, çalıştırılabile-
ceği yerler ile güzergâhlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek, bunlara izin 
ve çalışma ruhsatı vermek UKOME’ye aittir (RG, 2006). 

 Buna göre Büyükşehir Belediye sınırları içinde UKOME tek ve münhasır gö-
rev ve yetkiye sahip olup, UKOME’nin toplu taşıma ve ulaşıma ilişkin görev ve 
yetkileri karşısında diğer kurum ve kuruluşların Büyükşehir Belediyesi sınırları 
içinde herhangi bir görev ve yetkisinin bulunmadığı açıktır. Daha önce bu sınır-
lar içerisinde denizde taşımacılık yapmaya TDĐ yetkili iken Özelleştirme Yük-
sek Kurulunun (ÖYK) 31.01.2005 gün ve 2005/3 07.03.2005 gün ve 2005/31 
sayılı ve 06.04.2005 gün ve 2005/39 sayılı kararları uyarınca TDĐ’ye ait, hatlar, 
gemiler ve iskeleler Đstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. 

 Görüldüğü gibi, Büyükşehir Belediye sınırları içinde ulaşım hizmetleri konu-
sunda UKOME yetkili olup, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi 
ve servis araçları dâhil toplu taşıma araçlarına ruhsat verme yetkileri Büyükşe-
hir Belediyelerine aittir. 

 Yeni belediye kanunlarıyla, yukarıda belirtilen Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nın çekince konulan ve konulmayan hükümlerinden önemli bir 
kısmına uygun düzenleme yapılmış olmakla birlikte, diğer yandan, 5310 sayılı 
Kanun ile 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkın-
da Kanun Hükmünde Kararname değiştirilerek, yerellik ilkesi adına yapılan dü-
zenlemelerde geri adım atılmaktaydı. Anılan düzenlemeyle, gemi ve deniz araç-
larının teknik nitelikleri, yeterlikleri ve donatılmaları ile ilgili standart ve esasla-
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rı belirlemek, bunlara uygunluğunu takip etmek, denetlemek, belgelendirmek, 
gerektiğinde denetleme ve belgelendirme faaliyetlerini yerine getirmek üzere 
kamu veya özel kuruluşları yetkilendirmek; amatör denizcilerin yeterlik şartla-
rıyla, eğitim, sınav ve belgelendirilmelerine ilişkin esasları belirlemek, bunların 
belgelendirilmelerine ilişkin işlemleri yapmak ve 2’nci maddesine 5310 sayılı 
Kanunla 2005 yılında eklenen bentte, gemilerin ve gemi adamlarının sicillerini 
tutmak, gemi adamlarının eğitim, sınav ve belgelendirilmelerine ilişkin esasları 
belirlemek ve gemi adamlarının belgelendirilmesi işlemlerini yapmak, (m) ben-
dinde, deniz ve iç sularda faaliyette bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
kişilerin yerine getireceği denizcilik ve limancılık hizmetlerine ilişkin tüm faa-
liyet izinlerini vermek, koordine etmek, denetlemek ve izinsiz faaliyetleri dur-
durmak Müsteşarlığın görevleri arasında sayılmıştır (RG, 1993). Böylece Bü-
yükşehir Belediye Kanunu’ndan sonra çıkan Denizcilik Müsteşarlığı kanununda 
değişiklik yapan kanunla, belediye sınırları içerisinde müsteşarlığın denizde her 
türlü faaliyete izin verme yetkisine sahip duruma getirilmiş olduğu görülmekte-
dir. 

 Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Deniz Yolu Đle Yapılacak Dü-
zenli Seferlere Dair Yönetmelik hükümlerine göre şehir içi hatlarla ilgili ayrım 
yapılmaksızın bütün deniz taşımacılığı yapan işletmelerin müsteşarlıktan hat iz-
ni alması gerekmektedir (RG, 2010). 

 Yönetmeliğe göre, tüm sefer bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti li-
man/iskeleleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti limanları ile yabancı ülke li-
manları arasında yapılan, yolcu motorları, yolcu, Ro-Ro/Yük, Ro-Ro/Yolcu ve 
feribot gemileri ile yapılan düzenli seferler bu yönetmeliğin kapsamında bu-
lunmaktadır. Bu kapsamda bulunan işletmeciler, kabotaj hattında düzenli sefer 
yapacak gemiler için Đdareden (Denizcilik Müsteşarlığı) hat izni almak zorun-
dadırlar. 

 Denizcilik Müsteşarlığı’nın verdiği hat izni ile UKOME’nin yetkisindeki hat 
belirleme ve belediyenin hat ruhsatı yetkileri arasında bir çelişki ve karmaşa 
olup olmadığı meselesine gelince; müsteşarlığın yayınladığı talimatlarla kanun 
ve yönetmeliğin uygulama esaslarını açıklığa kavuşturduğu görülmektedir. 
Müsteşarlık 09.02.2011 tarih ve 4645 sayılı Talimatı ile bu tereddütleri gider-
mek istemektedir. Anılan talimatta belediyelerce verilen hat ruhsatının herhangi 
bir teknik değerlendirme niteliği taşımadığı, müsteşarlığın kuruluş kanununa 
göre, gemiler, limanlar ve iskelelerin teknik yeterliklerinin değerlendirilip ça-
lışma izinlerinin müsteşarlıkça verileceği, büyükşehir belediye sınırları içerisin-
de taşıma yapacak işletmelerin müsteşarlığa yapacağı başvuruda, belediyeden 
aldıkları hat ruhsatlarını da sunmaları gerektiği ifade edilmekteydi (DM, Tali-
mat: 2011). 
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 Oysa yukarıda açıkladığımız Đçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Büyük-

şehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği’ne göre, büyükşehir 
belediyesi sınırları içerisinde her türlü toplu ulaşım araçlarının teknik özellikle-
rini belirlemek ve bunlarla ilgili izin ve çalışma ruhsatlarını vermek UKO-
ME’nin yetkisi kapsamındadır. 

 Bu arada anayasamızdaki yerinden yönetim ilkesini, idarenin bütünlüğü ilkesi 
ile bir arada yorumlamak ve bu yorumu yaparken Anayasa Mahkemesi’nin yo-
rumunu göz ardı etmemek gerekmektedir. Sonuçta yorumu değişmediği sürece 
Anayasa Mahkemesi’nin anayasal ilkelerle ilgili yorumu, akademik ve bilimsel 
düşünce anlamında olmasa da uygulamada herkesi bağlamaktadır. Anayasa 
Mahkemesi yerel topluluğun özerklik hakkını, anayasa ve yasaların belirlediği 
kamu hizmetlerinin önemli bir bölümünün vatandaşların yararına olarak yerine 
getirilmesi, yani idari özerklik olarak tanımlamaktadır (AYMKD, 1988: 318). 
Đdari özerklik yetkilerinin çerçevesi ise sınırlanmış olup bu çerçeveyi belirleyen 
anayasal kriter de mahalli müşterek ihtiyaçlar kriteridir. Ancak Anayasa Mah-
kemesi bu ölçütü genel bir yetki kaydı olarak tanıyan kararlarından dönüş yapa-
rak bu alanı düzenlemeyi yasama organına bırakmaktadır (AYMKD, 1990: 
301). Böylece yasama organının mevcut anayasa çerçevesinde yerel yönetimle-
re daha fazla yetki devri yapabileceği anlaşılmaktadır. 

 Batı Avrupa, ABD ve diğer birçok ülkede liman işletme de dâhil olmak üze-
re, denizcilik faaliyetleri çoğunlukla tamamen ya da büyük ölçüde belediyelere 
devredilmiş bulunmaktadır. Hatta belediyeler de bu tür denizcilik faaliyetlerinde 
işletmeci olarak bulunmak yerine, bu işletmeleri uzun süreli kiraya verme, iş-
letme hakkının devri ve benzeri usullerle özelleştirmeyi tercih etmektedirler 
(Ece, 2011). 

6. TDĐ’nin Özelleştirme Kapsamına Alınması 

 a. Özelleştirme Karar ve Stratejileri 

 Türkiye Denizcilik Đşletmeleri A.Ş. (TDĐ)’nin özelleştirilmesi ile ilgili çalış-
malar 28.5.1986 tarih ve 3291 sayılı Kanunun 13. maddesine istinaden başlatıl-
mış, şirket Bakanlar Kurulu’nun 10.08.1993 tarih ve 93/4693 sayılı Kararı ile 
özelleştirme kapsamına alınmıştır. Daha sonra 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı 
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre kurulan Özelleştirme Đdaresi 
Başkanlığı’nca (ÖĐB) şirket Ana Sözleşmesi 06.02.1995 tarihinde onaylanmıştır 
(RG, 1994). Şirket isminin kısaltılmış şeklinin TDĐ A.Ş. olması, sermaye artırı-
mı ve ana sözleşmenin 3. maddesine g fıkrasının eklenmesi gibi ana sözleşme 
değişiklikleri 4046 sayılı Kanunun 20/A maddesine istinaden 18.9.1995 tarihin-
de ÖĐB tarafından onaylanmıştır (Baykal, 1999: 7). 
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 TDĐ’nin özelleştirme stratejisi, ÖYK’nin 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı Ka-
rarı ile belirlenmiştir. Buna göre TDĐ’nin özelleştirme stratejisi, varlıkların, iş-
letmelerin, işletme birimleri ile diğer mal ve hizmet üretim birimlerinin ayrı ayrı 
ve/veya birlikte satış, kiralama, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri 
ayni haklarının tesisi, işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar yöntemlerinin 
biri veya birkaçının ayrı ayrı veya birlikte uygulanması şeklinde belirlenmiştir. 
TDĐ’nin özelleştirme çalışmaları kapsamında, Limanlar 1997 yılında Tekirdağ, 
Rize, Ordu, Sinop, Giresun ve Hopa Limanları, 1998 yılında Antalya Limanı, 
2000 yılında Marmaris ve Alanya Limanları, 2003 yılında Çeşme, Kuşadası, 
Trabzon ve Dikili Limanları 30 yıl süre ile “işletme hakkının verilmesi” yönte-
mi ile özelleştirilmiştir. 14.5.2002 tarihi itibariyle Türkiye Gemi Sanayii 
A.Ş.’nin tüzel kişiliği sona erdirilerek, TDĐ ile birleştirilmiştir. Çanakkale Đli ve 
çevresindeki şehir hatları hizmetlerinin de ÖYK’nin 24.07.2006 tarihli Kararı 
ile Çanakkale Đl Özel Đdaresi’ne devredilmesi neticesinde TDĐ Şehir Hatları Đş-
letmesinin faaliyeti kalmamıştır (oib.gov.tr, 2011). 

 b. Şehir Hatlarının Đhale Süreci ve Özelleştirilmesi 

 Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 02.02.1995 tarih ve 95/14 sayılı Kararıyla, 
TDĐ Şehir Hatları Đşletmesi’nin yaptığı kamu hizmetinin aksatılmadan yürütül-
mesi düşüncesiyle bölge ve hat özellikleri gözetilerek “Đşin gereğine uygun sair 
hukuki tasarruflar” yöntemiyle yapılması kararlaştırılmış ve bu kapsamda ça-
lışmalar başlatılmıştır. Oluşturulan komisyon çalışmaları sonucunda öncelikle, 
Şehir Hatları Đşletmesi’nin faaliyet gösterdiği; Üsküdar-Eminönü, Üsküdar-
Beşiktaş, Üsküdar-Kabataş ve Üsküdar-Haliç hatlarında faaliyet gösteren gemi 
ve iskelelerin işletme haklarının devri ve gemilerin satışı yöntemiyle özelleşti-
rilmesi yönünde satış ve kiralama şartnamesi ile işletme hakkı sözleşmesi hazır-
lanmış ve 24.07.1995 tarihinde ilk ihaleye çıkılmıştır. Bu ihalede yeterli teklif 
çıkmadığından, 21.09.1995 tarihinde ikinci ihaleye çıkılmış, verilen en uygun 
teklif yönetim kurulunca değerlendirilerek 20.10.1995 tarihli Kararla ihalenin, 
adı geçen firmada kalması uygun bulunmuştur. Ancak yıllık artış oranı ÖĐB ta-
rafından yetersiz bulunarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’na sunulması uygun 
bulunmayıp ihale iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına karar verilmiştir. 
17.01.1996 tarihinde yapılan üçüncü ihaleye sadece bir firma teklif verdiğinden 
bu ihale de iptal edilmiştir. ÖYK’nin 30.10.1995 tarih ve 95/81 sayılı Kararıyla, 
95/14 nolu kararını yürürlükten kaldırıp, özelleştirme için farklı alternatiflere 
imkân tanınmıştır. ÖĐB tarafından 25.08.1997 tarihinde yeniden hazırlanarak 
gönderilen taslak ihale şartları incelenerek, aşağıda belirtilen üç seçenekli de-
ğerlendirme Yönetim Kurulunun 9.10.1997 tarihli toplantısında kabul edilmiş 
ve 05.11.1997 tarihinde Özelleştirme Đdaresine bildirilmiştir. Bunlar: 
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 1) Kentiçi ulaşımı yapan Özel ve Kamu Kuruluşlarının iştiraki ile bir konsor-

siyum kurulması ve bu konsorsiyum hisselerinin satış suretiyle özelleştirme-
sinin yapılması, 

 2)Yolcu vapur hatlarının toptan özelleştirilmesine gidilmesi, 

 3)Yolcu vapur hatlarının üç gruba ayrılarak özelleştirilmesi şeklindeydi 
(Baykal, 1999: 7). 

7. Şehir Hatlarının Đstanbul Büyükşehir Belediyesine Devri 

 ÖYK’nin 31.01.2005 tarih, 2005/03 sayılı ve 07.03.2005 tarih, 2005/31 sayılı 
Kararları ile TDĐ’nin Şehir Hatları Đşletmesi ve Denizyolları Đşletmesine ait Đs-
tanbul Đli ve Marmara Denizindeki bazı hatlarda faaliyet gösterdiği yolcu ve 
araç taşıma hizmetlerinin, bu hizmetlerde kullanılan deniz vasıtalarının, bu hat-
larda bulunan iskelelerin ve Haliç Tersanesi’nin Đstanbul Büyükşehir Belediye-
si’ne devrine karar vermiştir. 

 Devir işleminin hukuki dayanağı, yukarıda açıklamış olduğumuz belediye ve 
büyükşehir belediye kanunlarımızda belediyelerin deniz ulaşımı da dâhil olmak 
üzere şehir içi toplu ulaşım ile ilgili yetkilerindeki genişlemeden ziyade, özel-
leştirme mevzuatındaki hükümlerdir. 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları 
Hakkında Kanun’un 2’nci maddesinde, milli güvenlik ve kamu yararının gerek-
tirdiği durumlar hariç, mahalli idarelere devir yapılmaması ilkelerinin esas ol-
duğu ifade edilmektedir. ÖYK’nın devir kararı, TDĐ özelleştirme kapsamına 
alınmış bir kuruluş olduğundan, TDĐ’ye ait varlıkların belediyelere devir kararı 
bu hükme istinaden alınmıştır. Bu çerçevede 31.03.2005 tarihinde devir teslim 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Haliç Tersanesi’ne ilişkin olarak taraflar arasında 
yapılan ek protokol ile tersane 3 yıl süreyle TDĐ tarafından işletilmiş ve 
31.03.2008 tarihinde Büyükşehir Belediyesine devredilmiştir (oib.gov.tr, 2011). 

 Devir protokolüne göre, 

- TDĐ’nin Şehir Hatları Đşletmesi ve Denizyolları Đşletmesi'ne ait Đstanbul Bo-
ğaz, Haliç, Sirkeci, Adalar-Yalova, Eskihisar-Topcular, Đstanbul - Avşa - Mar-
mara -Erdek - Tekirdağ hattındaki yolcu ve araç taşıma hizmetlerinden Đstanbul 
Büyüksehir Belediyesi'ne devredilerek çekilmesi, 

- TDĐ’ye ait yolcu ve araç taşıyan gemiler ve yüzer vasıtaların yedekleri ve 
demirbaşları ile birlikte 21.820.000 ABD Doları bedelle Belediye'ye satışı, 

- Yukarıda bahsi gecen hatlarda faaliyet gösteren iskelelere ilişkin; 

- Mülkiyeti TDĐ adına kayıtlı bulunan taşınmazların mülkiyetinin bedelsiz 
olarak Belediye'ye devri,  
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- TDĐ’ye tahsisli yerlerin bulunması halinde tahsisin kaldırılarak Belediye le-
hine hak tesisinin sağlanması, 

- TDĐ’nin kullanımında ve/veya tasarrufunda bulunan Maliye Hazinesi adına 
kayıtlı ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin Hazine tara-
fından Belediye lehine hak tesisinin sağlanması yönünde girişimlerde bulu-
nulması kararlaştırılmaktaydı. Ayrıca TDĐ Haliç Tersanesi’nin Belediyeye 
bedelsiz devri, 35 kaptan, 425 gemi adamı, 135 çarkçıbaşı personel ile üç üst 
yöneticinin tüm haklarıyla Belediyeye devri, sağlanmış olmaktaydı (ĐBB, 
Protokol: 2005). 

 Protokolün dikkat çeken hükümleri arasında şu maddeler öne çıkmaktadır: 

6.4. Tahsis edilen iskele ve hizmet binaları Belediye’ce tahsis amacının dışın-
da kullanılamaz. 

9.12. Belediye’ye devredilen gemiler, iskeleler ve terminaller, bu protokolün 
amacına uygun olarak, Belediye tarafından üçüncü şahıslara, iştiraklerine işletti-
rilebilir veya kiraya verilebilir. 

 Belediye tarafından şehir hatları gemi ve iskelelerinin işletmesi, öncelikle be-
lediyenin kendi iştiraki konumunda bulunan Đstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi 
ve Ticaret AŞ’ye (ĐDO) ihaleyle verilmiştir. Yaklaşık beş yıl kadar deniz otobü-
sü ve feribot işletmeciliği ile beraber şehir hatları vapurlarının işletmesi ĐDO ta-
rafından yapılmıştır. Bu dönem içerisinde vapurların tasfiyesi söylentilerine 
karşın Đstanbul halkının yaptığı oylamayla yeni üretilecek şehir hatları vapuru-
nun maketi belirlenmiş ve şehir hatları vapurları yenilenmeye başlanmıştır (Ko-
raltürk, 2010: 168-179). 

8. Đstanbul Şehir Hatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kurulması  

Bu arada şehir hatları işletmesinin belediye bünyesinde bir şirket olarak yeni 
bir tüzel kişiliğe kavuşmasına giden yolu açan esasen ĐDO’nun özelleştirme 
kapsamına alınmasıydı. Đstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2009 
tarihli ve 1461 sayılı Kararı ile ĐDO - Đstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Tica-
ret Anonim Şirketi’ndeki hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınma-
sı kararlaştırılmış ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun 
hükümlerine göre özelleştirmeye yönelik hazırlık işlemlerine başlanmıştır 
(ibb.gov.tr, 2009). 

 Şehir hatları hat ve vapurlarının ise ĐDO ile birlikte özelleştirilmeyip Beledi-
ye’nin elinde kalması uygun görülerek, bu hat ve vapurları işletmek üzere, Be-
lediye tarafından bir başka şirket kurulmasına karar verilmişti. Yeni kurulan 
Şirketin Unvanı; Đstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirke-
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ti (Şehir Hatları A.Ş.)’dir. Şirket, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin aşağıda 
belirtilen beş iştirak şirketi tarafından kurulmuştur. 

1-) Đstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ulaşım A.Ş.) 

2-) Kiptaş - Đstanbul Konut Đmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret Ano-
nim Şirketi 

3-) Đston - Đstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları Sanayi ve Ti-
caret Anonim Şirketi. 

4-) Belbim - Đstanbul Belediyeleri Bilgi Đşlem Enerji Sanayi ve Ticaret Ano-
nim Şirketi 

5-) Đspark - Đstanbul Otopark Đşletmeleri Ticaret Anonim Şirketi 

 Şehir Hatları A.Ş. ana sözleşmesine göre şirketin kuruluş amacı, deniz toplu 
ulaşım ve taşımacılık ihtiyacını karşılamak üzere; deniz üzerinde her türlü toplu 
taşıma araçları ile yürütülen toplu ulaşım ve taşımacılık hizmetlerini, deniz 
araçları ile turizm taşımacılığı ve turizm organizasyonu hizmetlerini en uygun 
şekilde/sistemle yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmekti. Şirketin sermayesi 
5.000.000,00-(beş milyon Türk Lirası ) kıymetindedir. Bu sermaye, her biri 
1.000,00-TL (bin Türk Lirası) kıymetinde 5.000 (beşbin) adet hisseye ayrılmış-
tır (Ticaret Sicili Gazetesi, 2010). 

 Şehir Hatları A.Ş., ĐDO’nun aksine gemi varlığı olmayan ve belediyenin ge-
mi ve iskelelerini kiralayarak işleten bir şirket durumundadır. 2010 yılı Eylül 
ayında yapılan ihaleyle Đstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan 38 adet deniz vasıtası, 49 iskele ve Haliç Tersanesi’nin intifa 
hakkı 30 yıllık bir süreyle Şehir Hatları A.Ş.’ye verilmekteydi (Gazete 34, 
2010). Böylece Đstanbul şehir içi deniz taşımacılığında, eski bir isim ve eskiden 
gelen insan, vasıta ve tecrübeleriyle bir kuruluş yeniden hayatiyet bulmakta ve 
önümüzdeki 30 yıllık süre için şehir hatları vapurlarını işletme görevini üstlen-
miş bulunmaktaydı. Belediye tarafından şehir hatları vapurlarını işletmek üzere 
yeni bir şirketin kurulması yerine belediyenin kendi birimleri yada kurulacak 
bütçe içi işletme vasıtasıyla da işletilebilirdi. Belediyelere ait şirketler, kamu 
ihale mevzuatı ve Sayıştay denetimine tabi kılındığından, artık şirket kurmanın 
fazla bir avantajı kalmamıştır. Belediye şehir hatları vapurlarını işletmek üzere 
ihaleye de çıkılabilirdi. Ancak şehir hatları vapurları işletmesi geçmişten devra-
lınan personel ve işletme yapısı nedeniyle, kârlı bir işletme alanı durumunda 
olmayıp, belediyenin sosyal hizmet amaçlı sübvansiyonuna ihtiyaç duyabilece-
ğinden bu usule başvurulmamıştır. 
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SO9UÇ VE DEĞERLE9DĐRME  

 1840’lardan itibaren Đstanbul deniz ulaşımında buharlı gemilerle başlayan 
toplu taşımacılık, bir asra yakın bir süre ayrı işletmeler halinde kamu ve özel te-
şebbüslerce yürütülmüştür. 1940’lı yıllardan beri kamu işletmesi çatısı altında 
faaliyet gösteren işletme 1993 yılında özelleştirme kapsamına alınmış olmasına 
rağmen özelleştirilememiş, Şehir Hatları Đşletmesi kısmı 2005 yılında belediye-
ye devredilmiştir. Modern belediyenin kuruluşundan sonra ilk belediye kanunla-
rıyla toplu ulaşım alanında görevler verilen belediye yönetimleri deniz ulaşımı 
alanında yeterli kabul edilmeyerek denizde toplu taşıma hep merkezi idarenin 
vesayeti ve büyük ölçüde işletme tekeli altında kalmıştır. 2004 tarihli yerel yö-
netim reformuyla belediyelerin toplu ulaşım alanında tek otorite kabul edilme-
sine rağmen deniz ulaşımında merkezi idare kendini denklemin içerisinde tut-
maya devam etmektedir. 

 Devletin uzun yıllar denizciliğin büyük kısmında tekel olarak faaliyet gös-
termesi, lokantacılık, kaplıca işletmeciliği gibi hizmetler yanında gemi inşa sa-
nayi işletmeciliğinin de aynı çatı altında yer alması denizcilik sektöründe ülke-
mizi ileri ülkeler düzeyine çıkarmamıştır. Ülkemizin coğrafi konumuyla ve stra-
tejik özellikleriyle olması gereken yerden ne kadar uzak olduğu gerçeği ve sek-
törde bulunduğumuz yer ortadadır.  

 TDĐ’nin Şehir hatları Đşletmesi ve Denizyolları Đşletmesine ait Đstanbul Đli ve 
Marmara Denizindeki bazı hatlarda faaliyet gösterdiği yolcu ve araç taşıma 
hizmetlerinin, bu hizmetlerde kullanılan deniz vasıtalarının, bu hatlarda bulunan 
iskelelerin Đstanbul Büyükşehir Belediyesine devrini hukuki açıdan değerlendir-
diğimizde, bu devredilen varlıklar karşılığı alınarak, yani bedelli devredilmiştir. 
Yalnız bu devir işlemini özetleyen cümle içerisinde devre konu olduğu ifade 
edilen faaliyet gösterilen yolcu ve araç taşıma hizmetlerinin devredilmiş olduğu 
ibaresi hukuken problemli bulunmaktadır. Maddi varlıklar olan gemi, iskele vb. 
varlıkların bedelli ya da bedelsiz belediyeye devri söz konusu olabilir. Ancak 
yukarıda açıklamış olduğumuz üzere, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde 
denizde toplu taşıma hizmetleri görev ve yetkisi zaten kanunla belediyeye ve-
rilmiş olduğundan, devir işleminde aslında hizmetin değil sadece bedeli belir-
tilmiş olan iskele ve deniz vasıtalarının devri yapılmış olmaktadır. Hizmetlerin 
devri ise belediye kanunlarındaki hükmün gereğinin yerine getirilmesi anlamın-
da bir merasim icrasından ibaret sayılmak gerekir.  

 Öte yandan toplu ulaşımın tek elden planlama, koordinasyon ve sistemler 
arası entegrasyonu sağlama açısından şehir içi deniz ulaşımında belediyeler, bü-
yükşehirlerde belediye kanunlarıyla UKOME tam yetkili durumuna gelmişken, 
5310 sayılı Kanunla tüm denizcilik faaliyetleriyle ilgili izin yetkisi Denizcilik 
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Müsteşarlığı’na verilmiştir. Bahsi geçen düzenleme, 1930 yılında o dönemde 
dünyanın ileri ülkelerindeki uygulamayı örnek alarak çıkarılan belediye kanu-
nuyla belediyelere verilen yetkilerin, salam metoduyla1 zaman içerisinde kısım 
kısım merkezi idareye devredilmesinde olduğu gibi bir gidişatı hatırlatmaktadır. 
Bu durum yukarıda açıklamış olduğumuz şekilde, hizmette yerellik yani hizme-
tin halka en yakın birimler tarafından yerine getirilmesi ilkesi ile bağdaşmamak-
tadır. Ülkemiz Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın bir tarafı olduğu ve 
yerellik ilkesi bu şartın içerisinde yer aldığından, anayasamızın 90’ncı maddesi 
dolayısıyla, yerel yönetimlerin kendi güçleriyle yürütebilecekleri hizmet alanla-
rına merkezi yönetimin girişimci olarak müdahale etmemesi anayasal bir yü-
kümlülük haline gelmiş bulunmaktadır. Yine, yerel bir hizmet olduğunda tered-
düt bulunmayan deniz ulaşımı ile ilgili izinlerin Ankara’da bulunan bir kurum 
vasıtasıyla verilmesi, anayasamızın yerinden yönetim ilkesiyle de çelişmektedir. 
Her ne kadar anayasamıza göre merkezi idare, mahalli idareler üzerinde, ma-
hallî hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması amacıyla, idarî vesayet yetkisine sahip ise de, 
bu ilke merkezi idare açısından, yerel hizmetlerle ilgili genel düzenleyicilik, ya-
ni kuralları koyma ve uygulamayı denetleme görevi olarak anlaşılmalıdır. Yok-
sa yerel yönetimlerin, ülke kaynaklarının etkin kullanımını sağlayacak usullerle, 
kendi birim veya şirketleri yada özel sektöre gördürme suretiyle yürütebilecek-
leri yerel nitelikli hizmetleri, merkezi idarenin kendi teşkilat ve personeli eliyle 
yürütmesi olarak anlaşılmamalıdır. Bu nedenle, deniz ulaşımıyla ilgili, denetim 
ve izin verme dâhil her türlü hizmetlerin yerel kuruluşlara, yani mahalli idarele-
re veya özerk kuruluşlara devredilmesi kaçınılmazdır. 
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