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Özet 

  Özel hukuk tüzel kişisi olan anonim şirket statüsündeki bir 

imtiyazcı tarafından, kamu hizmetlerinin uzun süreli olarak ifasını 

amaçlayan idari sözleşme türlerinden biri de imtiyaz sözleşmesidir. 

Sözleşme taraflarından biri olan idareye “imtiyaz veren”, diğer taraf olan 

anonim şirkete ise “imtiyaz sahibi” ya da “imtiyazcı” denilmektedir. 

İdare ile imzalanan bu sözleşme gereği, her çeşit gider, sermaye, kâr, 

zarar ve hasar imtiyazcıya aittir. Bu sözleşme kamu hizmetlerinin 

görünüş usullerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.   

  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi makro ölçüde devletin birçok 

alanında ve kurumunda uygulanmasına karşın mikro ölçüde mahalli 

idarelerde de uygulanmaktadır. 

  Hem 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları” başlıklı 15. maddesinde hem de 5216 sayılı Büyükşehir 

Belediye Kanunu’nun 7. maddesinde belediyelerin belirli konularda 

imtiyaz sözleşmesi yapabileceği kabul edilmiştir. 

 

 Anahtar Kelimeler : Belediye, İmtiyaz, Kamu Hizmeti, İdari 

Sözleşme. 
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Abstract 

One of the administrative contract type that targets long time use of 

public services by a franchisor in a corporation which is private law legal 

person, is franchise contract. It is said franchising supplier one party of 

contracting parties, other party corporation franchisor. In accordance with 

contract formed with administration franchisor owns every debit, capital, 

profit, harm and loss. This contract fronts us as one of the public 

services’ colour form.  

Although public service is implemented macro size on many fields 

of government it is also implemented micro size on local administration. 

Both in the fifteenth clausewith the titel of “authorities and 

franchises of municipal” the municipal law no 5393 and in the seventh 

clause of metropolitan municipality law no 5216 it is accepted that 

municipalities can form a contract on particular subjects. 

 

Key Words : Municipality, Franchise, Public Service, 

Administrative Contract. 
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GİRİŞ 

  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, Osmanlı İmparatorluğu 

zamanından beri başvurulma ihtiyacı hissedilen ve o günden bugüne 

kadar demiryolu, elektrik, su, havagazı, telefon, rıhtım gibi alanlarda 

uygulana gelmiş olan kamu hizmetlerinin görülmesi için başvurulan 

yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

  Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde dış borçlarının 

oldukça artması ve Duyun-u Umumiye İdaresi’nin de etkisiyle birlikte 

yabancılara çeşitli alanlarda kamu hizmeti imtiyazları verilmiştir. 

XIX. yüzyılın ortasından itibaren yabancı devletlere kendilerine olan 

borçlarını garanti altına alabilmek adına birçok alanda ve sayıda 

imtiyaz verilmiştir. Kamu hizmeti alanında yabancı sermayeye çoğu 

alanda imtiyaz tanınmasına rağmen imtiyaz usulünü, kapsamını, 

içeriğini düzenleyen bir kanun da yapıl(a)mamıştır. Böyle bir kanunun 

yapıl(a)mamasından dolayı, Osmanlı İmparatorluğu yabancı sermaye 

karşısında olumsuz sonuçlarla karşılaşmak zorunda kalmıştır. 

  Bu duruma bir tepki olarak, II. Meşrutiyet’ten hemen sonra 

bugün de hâla yürürlükte bulunan ve imtiyaz alanında ilk yasal 

düzenleme olan 24 Haziran 1326 (miladi-1910) yılında 576 sayılı 

"Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun" 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanunda imtiyaz 

sözleşmesinin tanımı yapılmamıştır. İmtiyaz sözleşmesinin içeriği 

yargı kararları ile doldurulmaya çalışılmıştır. 

  Osmanlı İmparatorluğunun kamu hizmetlerinde imtiyaz 

usulünü kullanma sebebinden farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti de üzerine düşen kamu hizmetini yerine getirebilmek için 

imtiyaz yöntemini kullanmaya başlamıştır. İmtiyaz sözleşmeleri 
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Türkiye’de özellikle XIX. yüzyıldan itibaren devletin belli alanlardaki 

kamu hizmetlerini olması gerektiği gibi ifa edememesinden dolayı 

özel girişimcilere belirli şartlar altında gördürülmesi şeklinde 

uygulanmaya başlanmıştır.  

  1924 Anayasası’nın 51. maddesinde imtiyaz sözleşme ve 

şartlaşmaları üzerinde Danıştay’ın görüş bildirmesi üzerine, imtiyaz 

sözleşmeleri hakkında Bakanlar Kurulu’nun karar vereceği ve bundan 

sonra aynı Anayasa’nın 26. maddesinde, imtiyaz sözleşmelerini 

onama ve bozma yetkisinin TBMM’ne ait olduğu düzenlenmiştir.  

  1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte TBMM’nin 

imtiyaz sözleşme ve şartlaşmaları üzerindeki yetkileri kaldırılmış, 

imtiyaz sözleşmeleri üzerinde meclisin yetkilerinin daraltılmasına 

karşın, Danıştay’ın imtiyaz sözleşmeleri üzerinde bulunan görüş 

bildirme yetkisi, inceleme yetkisi şeklinde genişletilmiştir.  

  1982 Anayasası’na gelindiğinde ise, imtiyaz sözleşmeleri 

konusunda 1961 Anayasası hükümlerine geri dönüş olmuş, fakat 1999 

yılında çıkarılan 4446 sayılı Kanun’la birlikte Danıştay’ın imtiyaz 

sözleşme ve şartlaşma üzerindeki inceleme yetkisi, görüş bildirme 

yetkisine dönüştürülmüştür. 

  4046 sayılı ve 24.11.1994 tarihli Özelleştirme Uygulamaları 

Hakkında Kanun’un yürürlüğe girişi ile birlikte kamu hizmetinin özel 

kişilere gördürülme usulleri ile ilgili farklı yasal düzenlemelere 

gidilmiştir. Gerek 576 sayılı "Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat 

Hakkında Kanun’da, gerek Anayasamızda, gerek 4046 sayılı 

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’da, gerekse Büyükşehir 

Belediye ve Belediye Kanunları’nda kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülme usulü ile ilgili çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. 
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  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi genel olarak makro ölçüde 

devletin birçok alanında ve kurumunda uygulanmasına karşın mikro 

ölçüde mahalli idarelerde de uygulanmaktadır. Sonuç olarak bu 

çalışmanın amacı; yerinden yönetim kuruluşları içinde yer alan 

belediyelerin kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi yapabilme yetkisini 

incelemektir. 

 

I. İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI VE YASAL      

DAYANAĞI 

  İmtiyaz sözleşmesi, bir kamu hizmetinin kurulmasının ve 

kurulduktan sonra belirli bir süreliğine işletilmesinin veya daha önce 

kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belirli bir süreliğine 

işletilmesinin karşılığında, bu hizmetten yararlanan kişilerden hizmete 

ilişkin olarak alınacak ücret mukabilinde, her türlü kâr ve zararı 

imtiyazcı kişiye ait olmak üzere, idare tarafından konulacak şartlar ve 

temin edilecek yetkiler dâhilinde bir özel kişi tarafından ifasını 

öngören idari nitelikte bir sözleşmedir
1
. 

  Başka bir söyleyişle, kamu hizmetlerinin, özel hukuk tüzel 

kişisi olan anonim şirket statüsündeki bir imtiyazcı tarafından, idare 

ile imzalanan sözleşme gereği, her çeşit gider, sermaye, kâr, zarar ve 

hasarı imtiyazcıya ait olmak koşuluyla uzun süreli olarak 

gördürülmesini amaçlayan bir idari sözleşme çeşididir
2
.    

                                           
1
  Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.I, İstanbul, 1966, s.536–

540. 

2
  Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Dersleri II, Konya, 2010, s.203-204; Bahtiyar 

Akyılmaz / Murat Sezginer / Cemil Kaya, Türk İdare Hukuku, Ankara, 2009, 

s.464–465. 
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  Kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından da görülebilmesine 

olanak veren bu sözleşmedeki taraflardan idareye “imtiyaz veren”, 

diğer tarafa ise “imtiyaz sahibi” veya “imtiyazcı” denilmektedir
3
. 

Başka bir ifade ile imtiyaz öyle bir sözleşmedir ki, bu sözleşmeyle 

imtiyaz veren, imtiyazcıya hizmetle orantılı olarak kullanıcılardan 

alacağı ücret karşılığında, kendi kâr ve zararına, konusu kamu hizmeti 

olan bir faaliyetin belirli süreliğine devam edilmesi görev ve yetkisini 

muayyen şartlar altında devretmektedir
4
.  

  İmtiyaz sözleşmesi konusunda ilk genel yasal düzenleme olan 

“576 sayılı Menafi-i Umumiye Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanun” 

24 Haziran 1326 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 

kabul tarihi 25 Haziran 1932 olan “2025 sayılı Menafii Umumiyeye 

Müteallik İmtiyazat Hakkındaki 10 Haziran 1326 Tarihli Kanuna Bazı 

Maddeler Tezyiline ve Bu Kanunun Bazı Maddelerinin İlgasına Dair 

Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

  Bu iki kanunda da imtiyaz sözleşmesinin tanımı yapılmamıştır. 

İmtiyaz sözleşmesinin tanımının yapılması yargı organlarına 

bırakılmıştır. Nitekim Anayasa Mahkemesi ve Danıştay da 

kararlarında imtiyaz sözleşmesini açıklamaya çalışmışlardır. 

  Şöyle ki Anayasa Mahkemesi bir kararında imtiyaz 

sözleşmesini şu şekilde açıklamıştır. “İdare hukukunda imtiyaz 

kavramı, kamu hizmetinin yürütülmesi yöntemlerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Kamu hizmetinin, sermaye, kâr, hasar ve zararı 

özel hukuk kişisine ilişkin olarak idarenin gözetim ve denetimi altında 

genellikle çok uzun süreli bir “idarî sözleşme” uyarınca özel hukuk 

                                           
3
  Metin Günday, İdare Hukuku, 10. Bası, Ankara, 2011, s.188. 

4
  Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2010, s.559. 
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kişilerince yürütülmesine İMTİYAZ denir. Gereksinimler karşısında 

yönetimin işinin çokluğu ya da kaynak bulmadaki güçlükler, kimi 

zaman bu yöntemin uygulanmasını zorunlu kılmakta ve kamu 

hizmetinin özel girişime gördürülmesine olanak sağlamaktadır. 

Konusu, kamu hizmetinin kurulmasını ve/veya işletilmesini bir özel 

kişiye devretmek olan sözleşmeler “kamu hizmeti imtiyaz 

sözleşmeleri” olarak tanımlanmaktadır”
5
.  

  Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı çeşitli yollardan eleştiri 

konusu olabilir. Bilindiği gibi kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülmesinin tek yolu imtiyaz sözleşmesi değildir. Kamu 

hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi usullerinden başlıcası imtiyaz 

sözleşmesi olmakla beraber iltizam, müşterek emanet, vekâlet 

sözleşmesi ve atipik sözleşmelerin de olması ve Anayasa 

Mahkemesi’nin bu tutumu bilerek ve isteyerek göstermesinden dolayı 

ciddi şekilde eleştirilmektedir
6
. Yapılabilecek bir diğer eleştiri ise 

Duran’a göre Fransa’da karşılaşıldığı gibi, kamu hizmetlerinin özel 

kişiler haricinde kamu hukuku tüzel kişilerine gördürülmesinin 

önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır
7
. Fakat bu eleştiriye 

getirilen karşıt eleştiri ise, imtiyaz sözleşmesi taraflarından birinin 

mutlaka anonim şirket örgütlenmesi şeklinde olması gerektiğidir
8
. 

Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerinin karşı tarafının Türk Ticaret 

Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirket olması koşuluyla hem özel 

hukuk hem de kamu hukuku tüzel kişileri ile yapılabileceği 

                                           
5
  Anayasa Mahkemesi, 09.12.1994, E.1994/43, K.1995/42-2, www.kazanci.com, 

e.t.20.11.2012.  

6
  Kemal Gözler, İdare Hukuku, C.2, Bursa, 2003, s.373–374. 

7
  Lütfi Duran, İdare Hukuku, İstanbul, 1982, s.331; Gözler, İdare, s.362. 

8
  Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s.424. 
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kanaatindeyiz. Kamu hukuku tüzel kişilerinden olan ve bakanlar 

kurulu kararıyla anonim şirket şeklinde kurulan Ziraat Bankası, Botaş, 

Çay-Kur, Thy, Tedaş gibi
9
 kuruluşların imtiyaz sözleşmesinin 

imtiyazcı tarafını oluşturmasına kanuni bir engel bulunmamaktadır. 

Bazı kamu hizmetlerinin ise kanun ile doğrudan bir yönetim 

kuruluşuna bırakılabilmesi mümkündür
10

.  

  İmtiyaz sözleşmeleri hakkında Danıştay’ın birçok kararı ve 

yorumu olmasına rağmen tamamı neredeyse aynı şeyi söylemektedir. 

Şöyle ki;  “Kamu hizmeti niteliği taşıyan bir görevin yerine getirilmesi 

idari bir sözleşmeyle özel girişimciye devredilmişse, kamu hizmetinin 

imtiyaz usulüyle yürütülmesi söz konusu olup, imtiyaz süresince 

hizmetten yararlananlardan alınacak bedelin yasa ile saptanacak bir 

tarife üzerinden tahsil edilecek olması ve bu hizmet devrinin, uzun ve 

belli bir devre için yapılması, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini 

diğer idari sözleşmelerden ayıran özelliklerdir”
11

. Anayasa 

Mahkemesi kararları için ileri sürülen eleştirilerin Danıştay kararları 

için de yöneltildiğini söylemek mümkündür
12

. 

  Kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden 

imtiyaz sözleşmesi, her ne kadar da idari sözleşmelerin en kusursuz ve 

                                           
9
  Kemal Gözler, İdare Hukuku Dersleri, Bursa, 2010, s.234. 

10
  Ruşen Keleş / Fehmi Yavuz, Yerel Yönetimler, Ankara, 1983, s.154: “Elektrik 

tesisleri kurmak ve işletmek yetkisi ise, 1970 yılında yürürlüğe girmiş olan 1312 

sayılı Türkiye Elektrik Kurumu(TEK) yasası ile bir özeksel yönetim kuruluşu olan 

TEK’e geçmiş bulunmaktadır”.   

11
  Danıştay 10. Dairesi, 29.04.1993, E.1991/1, K.1993/1752; Benzer Kararlar için 

bkz,; Danıştay 1. Dairesi, 24.09.1992, E.1992/232, K.1992/294, 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim/, e.t.27.12.2012; Danıştay İdari İşler Kurulu, 

03.10.1996, E.1996/79, K.1996/83; İDDGK, 13.05.1977, E.1976/456, 

K.1977/254 (Gözler, İdare,  s.374–378). 

12
  Gözler, İdare, s.378. 
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mükemmel şeklini oluşturuyor
13

 olsa da, imtiyaz sözleşmelerinin 

kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme usullerinden sadece birisi 

olması vesilesiyle, uygulana gelmiş ve gelecek tüm kamu hizmetinin 

özel kişilere gördürülmesi sözleşmelerini imtiyaz sözleşmesi olarak 

kabul edip buna dair hükümlerin uygulanmasının doğru bir yaklaşım 

olarak düşünülemeyeceği kanaatindeyiz. 

II. BELEDİYELERİN İMTİYAZ SÖZLEŞMESİ   

 YAPABİLME YETKİSİ VE KAPSAMI 

  Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri idare hukukunda kamu 

hizmetlerinin gereği gibi yürütülebilmesi için öngörülmüş usullerden 

biri olarak karşımıza çıkmaktadır
14

. Kamu hizmetlerinin gereklerine 

binaen, idari makamların işinin çokluğu ya da finansman 

sağlayabilmesindeki güçlükler, bazı durumlarda imtiyaz sözleşmesinin 

uygulanmasını mecburi hale getirmekte ve kamu hizmetinin özel 

müteşebbislere gördürülmesine olanak sağlamaktadır
15

. Kamu 

hizmetleri imtiyaz sözleşmesi mahiyeti itibarıyla yüksek maliyetli 

kamu hizmetlerinin özel kişilere belli şartlar dâhilinde gördürülüp 

hizmetlerin aksamasını önlemek için kabul edilmiş bir yöntem 

olmasına rağmen, daha küçük maliyetli işlerde de bu yönteme 

başvurulabileceği kabul edilmiştir.  

  İllerin elektrik, su, havagazı gibi bazı elzem ihtiyaçları vardır. 

Özellikle bu ihtiyaçların karşılanması için yüksek miktarda sermayeye 

ihtiyaç duyulur. Belediyenin gerekli olan bu sermayeyi karşılamak 

                                           
13

  Onar, s.536. 

14
  Yıldırım, s.200–210; Gözler, İdare C.2, s.383.  

15
  Yıldırım, s.204; Anayasa Mahkemesi, 09.12.1994, E.1994/43, K.1995/42-2, 

www.kazanci.com, e.t.28.12.2012. 
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için bütçesi de yeterli olmayabilir. Belediyenin kendi gelir 

kaynaklarının izin vereceği zamana kadar o bölgede yaşayan kişilerin 

bu ihtiyaçlarının karşılanmasını geciktirmesi doğru bir yaklaşım 

olamaz. Bu sebeple belediyelerin söz konusu ihtiyaçları 

karşılayabilecek teknik ve mali açıdan güçlü kişilere başvurup, 

yasalarca yetkili ve görevli kılınmış kamu hizmetlerini halkla 

buluşturmak için gerekli olan süreci hızlandırması normal bir durum 

olarak karşılanması gerekir. İşte belediyelerin yerine getirmek zorunda 

oldukları kamu hizmetlerini özel hukuk kişilerine gördürmeleri 

imtiyaz sözleşmesi ile olabilmektedir. Bu sözleşme belediye ile bu 

hizmeti üstlenen özel hukuk kişisi arasında yapılan bir anlaşmayla 

oluşmaktadır. Beldenin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamanın 

kamu hizmeti olarak belediyelere kanun ile verilmiş olmasından 

dolayı, belediyenin bu hizmetleri doğrudan kendisi yapabileceği gibi 

özel hukuk kişilerine de imtiyaz vermek suretiyle de yapabilme 

yetkileri bulunmaktadır
16

. Söz konusu bu sözleşme diğer tarafın özel 

kişi olduğu bir idari sözleşme biçiminde oluşmaktadır
17

. 

  Belediye hizmetlerinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmesi 

durumu imtiyaz sözleşmelerinin uygulanmasını da zorunlu hale 

getirmiştir
18

. Bu amaçla gerek 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 

“belediyenin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesinde gerekse 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun “büyükşehir, ilçe ve ilk 

                                           
16

  Kemal Galip Balkar, İdare Hukukunda İnhisar ve İmtiyaz, AÜSBFD, S.1, C.6,  

Ankara, 1951, s.187. 

17
  İl Han Özay, Devlet, İdari rejim ve Yargısal Korunma, İstanbul, 1986, s.171. 

18
  Hasan H. Can / Nihat Yıldız, Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyelerine 

Temel Bilgiler, Ankara, 2004, s.93. 
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kademe
19

 belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7. 

maddesinde belediyelerin belirli konularda imtiyaz verebileceği kabul 

edilmiştir. 

  Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Konseyi Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’nı 21 Kasım 1988 tarihinde imzalamış, 9 

Aralık 1992 tarihinde TBMM tarafından 3727 sayılı “Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun”la uygun bulunmasından sonra söz konusu Özerklik 

Şartı’nın 15. maddesi gereğince ülkemiz açısından Şart 1 Nisan 1993 

tarihinde yürürlüğe girmiştir
20

. Buna göre; “ülkemiz tarafından 

onaylanan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın 3. ve 4. 

maddelerindeki
21

 hükümleri, yerel yönetimlerin ‘kamu işlerinin önemli 

                                           
19

  6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle 

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun, Madde 12: “5216 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı 

“Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyelerinin yetkileri ve imtiyazları” şeklinde, 

aynı maddede yer alan “, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 17 nci 

maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “büyükşehir kapsamındaki ilçe ve ilk 

kademe” ibaresi “ilçe” şeklinde, 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 

“, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” şeklinde, 25 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan “Büyükşehir, ilçe ve ilk kademe” ibaresi “Büyükşehir ve ilçe” 

şeklinde, 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “büyükşehir” 

ibaresinden sonra gelen “, büyükşehir ilçe ve ilk kademe” ibaresi “ve ilçe” 

şeklinde değiştirilmiştir”. 

20
  Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Avrupa Konseyi Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartına İlişkin Bilgi Notu, Mayıs, 2011, s.2. 

21
  Madde 3/1: “Özerk yerel yönetim kavramı yerel makamların, kanunlarla 

belirtilen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü kendi 

sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve 

yönetme hakkı ve imkânı anlamını taşır.”  

  Madde 4/1: “Yerel yönetimlerin temel yetki ve sorumlulukları anayasa ya da 

kanun ile belirlenecektir… 

2. Yerel yönetimler, kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde, yetki alanlarının 

dışında bırakılmış olmayan veya başka herhangi bir makamın görevlendirilmemiş 
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bir bölümünü kendi sorumlulukları altında, yerel nüfusun çıkarları 

doğrultusunda düzenleme ve yönetme hak ve imkânına sahip 

bulunduklarını ve kanun tarafından belirlenen sınırlar içerisinde yetki 

alanlarının sınırları dışında bırakılmış olmayan bütün konularda 

faaliyette bulunma açısından tam takdir hakkına sahip olduklarını’ 

açıkça vurgulamaktadır”
22

. 

  Bir başka ifadeyle; “Avrupa Yerel Özerklik Şartında, Özerk 

Yerel Yönetim Kavramı, yerel yönetimlerin (makamların), yasalarla 

belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir bölümünü 

kendi sorumlulukları altında, yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda 

düzenleme, yönetme hakkı ve olanağı olarak tanımlanmıştır”
23

. 

Buradan çıkarılabilecek sonuç ise, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartı kapsamında yerinden yönetim kuruluşlarından biri olan 

belediyelerin, kendilerine kanunlarla verilen ve yetkili oldukları kamu 

hizmetlerinin bir bölümünü, kendi gözetim ve sorumlulukları 

dâhilinde ve yönetme hakkı kapsamında yasaların izin verdiği ölçüde 

imtiyaz sözleşmesi biçiminde özel kişilere gördürebilecek olmalarıdır. 

  Belediyelere tanınan yetkiler dâhilinde kamu hizmetlerinin bir 

kısmının özel kişiler tarafından ifa edilebilmesine olanak tanıyan 

hükümler hem Belediye Kanunu’nda hem de Büyükşehir Belediyesi 

Kanunu’nda yer almaktadır. Belediye ve Büyükşehir Belediye 

Kanunları’nın imtiyaz verme yetkisi açısından farklı hükümler 

                                                                                                   
olduğu tüm konularda faaliyette bulunmak açısından tam takdir hakkına sahip 

olacaklardır.”  

22
  Can / Yıldız, s.94. 

23
  Cevat Geray, Kentsel Yaşam Kalitesi ve Belediyeler, Türk İdare Dergisi, Y.70, 

S.421, Ankara, 1998, s.342. 
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içermesi sebebiyle bu kanunlarda yer alan imtiyaz durumları ayrı 

başlıklar altında incelenecektir. 

A. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’na Göre İmtiyaz                      

Sözleşmesi 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “belediyenin yetkileri ve 

imtiyazları” başlıklı 15. maddesi belediyelerin yetkili oldukları kamu 

hizmetlerinde imtiyaz yoluna başvurabileceklerini düzenlenmektedir. 

Belediyelerin uyguladığı imtiyaz yöntemi ise, “belediyelerin tekelinde 

olan bir hizmetin, özel bir şirkete tekel olarak verilmesi ya da coğrafi 

bir bölgede bu nitelikteki hizmetin sözleşme ile özel sektöre 

devredilmesidir”
24

 şeklinde tarif edilmektedir. 

Şöyle ki, belediyelerin yetkileri dâhilinde yapılan imtiyaz 

sözleşmelerinin tarafları ilgili belediye ve özel hukuk tüzel kişisidir. 

Sözleşmenin tarafı olan özel hukuk tüzel kişisi bazen sözleşme 

kapsamındaki hizmeti görebilmek için başka şirketlerle sözleşme 

yapmaktadır. İdare ile imtiyaz sözleşmesi yapmış olan özel bir kişinin, 

diğer bir özel kişi ile imtiyaz sözleşmesine ilişkin olarak yaptığı 

sözleşme, üstlendiği kamu hizmetinin ifası için olsa bile idari 

sözleşme niteliğini haiz değildir
25

. Çünkü bir sözleşmenin imtiyaz 

sözleşmesi niteliğini haiz olabilmesi için imtiyaz verenin yasalarla 

imtiyaz verme yetkisine sahip bir kamu hukuku tüzel kişisi olması 

gerekmektedir. Yapılan imtiyaz sözleşmesinin konusu da belediyelere 

                                           
24

  Yakup Kepenek, 100 Soruda Gelişimi, Sorunları ve Özelleştirilmeleriyle Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri, İstanbul, 1990, s.155. 

25
  Zehra Odyakmaz, Genel Olarak İdarenin Sözleşmeleri, Gazi Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi Dergisi, C.II, Haziran-Aralık 1998, S.12, s.48; Fatih Sultan Kesici, İdari 

Sözleşmelerin Türleri, Kapsamı ve Yargısal Denetimi (Yayınlamamış Yüksek 

Lisans Tezi), İstanbul, 2009, s.27. 
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ait kamu hizmetlerinin anonim şirket şeklinde kurulmuş özel hukuk 

tüzel kişisine gördürülmesidir.  

Ayrıca kamu mallarının kamu personelinin kullanılması 

suretiyle kamu sermayesiyle kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisine 

sadece işletme verilmesi şeklindeki yöntemin "imtiyaz" yöntemi 

olarak kabul edilemeyeceği belirtilmektedir. Şöyle ki; “İzmir 

Körfezinde araç ve yolcu taşımacılığı işini yapacak olan Şirketin 

sermayesinin tamamının belediyeye ait olduğu, Özelleştirme 

İdaresinden 4046 sayılı Yasa uyarınca alınan deniz ulaşım 

vasıtalarının bedeli ödenerek, iskelelerin kullanım haklarıyla birlikte 

belediyenin malı haline geldiği, Türkiye Denizcilik İşletmelerinden 

özelleştirme nedeniyle devralınan ve bu hizmette kullanılan personelin 

de kamu personeli statüsünde oldukları, dolayısıyla sözü edilen kamu 

hizmetinin esasen belediye tarafından kurulmuş bir şekilde, kamu 

mallarının, kamu personelinin kullanılması suretiyle yine kamu 

sermayesiyle kurulmuş bir şirkete sadece işletmesinin verilmesi 

şeklindeki bir yöntemin “imtiyaz” yöntemi olarak değerlendirilmesi 

mümkün olmadığı gibi, bir sözleşmenin adının imtiyaz sözleşmesi 

olarak belirlenmiş olması da sözleşmeye bu niteliği kazandırmaz”
26

. 

Daha önce belirttiğimiz gibi kamu hukuku tüzel kişilerine imtiyaz 

verilebilmesinin önünde yasal bir engel bulunmamakla beraber, 

sermayesinin tamamı bir kamu hukuku tüzel kişiliğine ait olan bir 

şirkete aynı kamu hukuku tüzel kişisinin imtiyaz vermesi de kabul 

edilmemiştir. 

 

                                           
26

  Danıştay 1. Dairesi, 06.7.2006, E.2006/203, K.2006/719, www.kazanci.com, e.t. 

28.12.2012. 
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1. İmtiyazın Kapsamı 

Kamu tüzel kişiliğine sahip belediyelerin üzerine düşen 

görevlerini yerine getirebilmeleri için belediyelere bazı yetki ve 

ayrıcalıklar tanınmak zorundadır
27

. Bu amaçla kanun koyucu 

tarafından 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde 

belediyelere ait yetki ve imtiyazlar düzenlenmiştir. 

(Geleneksel) Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır;  

  a-) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak…  

  f-) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım 

araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini 

kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.  

  g-) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri 

kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün 

hizmetleri yapmak ve yaptırmak.  

  h-) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi 

amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz 

almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa 

etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek…  

  Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 

Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırk dokuz 

yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma 

hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek 

                                           
27

  Halil Nadaroğlu, Mahalli İdareler, İstanbul, 1994, s.214; Gülnur Çetin, Belediye 

Hizmetlerinin Özelleştirmesi ve Özelleştirme Uygulamaları (Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2007, s.20. 



226 Nevşehir Barosu Dergisi  – Yıl 1 – Sayı 1  – Mart 2014 

suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme 

veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine 

getirebilir.  

  Söz konusu Kanun’un 15. maddesine bakıldığında belediyelere 

tanınan yetkiler ile imtiyazların iç içe girdiği görülmektedir. Hatta 

belediye ile ilişkili olmakla beraber belediyelerin imtiyaz ve 

yetkilerine dâhil olmayan hususların da (örneğin belediye mallarına 

işlenen suç işleyenlerin devlet malına karşı suç işlemiş sayılacağı) söz 

konusu maddede düzenlendiği görülmektedir. 

  Belediyelere verilen her yetki acaba belediye tarafından 

imtiyaz sözleşmesi aracılığıyla özel kişilere gördürülebilir mi? Yoksa 

bazı yetkiler sadece yerel yönetim birimi olan belediyelerin doğrudan 

doğruya yürütmekle görevli olduğu ve hiçbir suretle başka bir kişiye 

gördürülemeyen asli yetkiler midir?  

  Ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun madde metninde ne de 

söz konusu Kanun’un madde gerekçesinde bu suallerin cevabı 

bulunmamaktadır. Bu soruların cevaplarını bulabilmek için kenar 

başlığının analizinden başlamak gerekir. 5393 sayılı Kanun’un 15. 

maddesinin kenar başlığı “belediyelerin yetkileri ve imtiyazları”dır. 

Kanun başlığında “ve” bağlacı kullanılmıştır. Bilindiği üzere “ve 

bağlacı” kendisinden önce ve sonra gelen unsurların kümülâtif olarak 

bir arada bulunmasını gerektirir. Şöyle ki; sadece başlığı ele 

aldığımızda belediyelerin yetkilerinin aynı zamanda imtiyazlarını 

oluşturması gerektiği düşünülebilir.  

  Acaba kanun madde başlıkları madde metnine dâhil midir? 

Madde başlıklarının kanun metninden sayılması gerekip gerekmediği 

konusu doktrinde tartışmalıdır. Daver’e göre “madde başlığı modern 

kanun tedvin tekniğinin bir neticesi olan matlap sistemi, bir fantezi bir 
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süs değil, kanunun bünyesine dâhil onu açıklayan, tamamlayan bir 

parçadır. Başlıksız, fasıl ve unvansız, matlapsız bir kanun, kanun 

tekniği bakımından eksik sayılacağı gibi bunları kanun metnine 

saymamak da kanunun tatbiki ve anlaşılması bakımından büyük 

tereddütler ve güçlükler doğuracaktır”
28

. 

  Balta’ya göre “Anayasa ve kanunlar, her çeşit başlıklar, kısım 

ve bölüm adları ile bir bütündür. Bunların metinden sayılmaları 

doğaldır”
29

. Eğer kenar başlıkları metne dâhil edilmeyecekse, bunun o 

mevzuat içerisinde tıpkı Anayasamızın 176. maddesinde
30

 olduğu gibi 

metne dâhil olmadığının düzenlenmesi gerekmektedir. Türk Ticaret 

kanununun 1534. maddesinde kenar başlıklarının metne dâhil olduğu 

düzenlenmiştir. Bu düzenlemenin zaten madde başlıklarının metne 

dâhil olduğu genel kanısının güçlendirilmek için yapıldığını 

düşünmekteyiz. “Açık kural bulunmayan durumlarda kenar 

başlıkların yasa metninden sayılması ilkesi benimsenmesi 

gerekmektedir”
31

. Kanaatimizce de böyle bir düzenlemenin olmadığı 

durumlarda yasa yapım tekniği gereği madde başlıklarının metne dâhil 

edilmesi gerekmektedir.  

  Buradan çıkan sonuca baktığımızda, şayet başlıkta geçen 

imtiyaz kelimesini ayrıcalık olarak değil de idari sözleşme türlerinden 

                                           
28 

 Bülent Daver, s.244‘ten nakleden Şeref İba / Rauf Bozkurt, 100 Soruda 

Parlamento Türk Parlamento Hukukuna Giriş, Ankara, 2004, s.54. 

29
  Tahsin Bekir Balta,  İdare Hukukuna Giriş, Ankara,1970, s.120. 

30
  Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler 

arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. Bu başlıklar, Anayasa metninden 

sayılmaz. 

31
  A. Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku, Ankara, 2006, s.48. 
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biri olan imtiyaz şeklinde kabul edersek
32

, belediyelerinin yetkilerine 

giren her kamu hizmetinin imtiyaz sözleşmesi ile özel kişilere 

gördürülebileceğidir. Peki, kanun maddesine baktığımızda bazı 

maddelerde geçen yaptırmak, kurdurmak, işlettirmek gibi ettirgen 

yapılı fiillerin kullanılma gerekçesi nedir? Bu fiillerin bazı maddelerde 

yer almasına rağmen diğer maddelerde yer almamasının izahatı nasıl 

yapılabilir?  

  Bu durum yukarıda açıklamaya çalıştığımız, madde 

başlıklarının metne dâhil edilmeyecekse bunun açıkça belirtilmesi 

gerektiği anlayışının bir örneği olsa gerek. Şöyle ki; belediyelere 

kanunla verilen her yetkinin imtiyaz sözleşmesine konu olabilmesi 

mümkün değildir. Belediyeye verilen yetkilerden imtiyaz 

sözleşmesine konu olabilecek olanların en azından ettirgen çatılı 

fiillerin geçtiği fıkra hükümlerinin olması gerektiği kanaatindeyiz. 

Lakin söz konusu maddede geçen tüm ettirgen çatılı fiillerin de 

imtiyaz sözleşmesine konu olabilmesi mümkün gözükmemektedir.  

  Şöyle ki; kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülme 

usulünün sadece imtiyaz sözleşmesi şeklinde olamayacağını daha 

önce zaten belirtilmişti. Kamu hizmetleri, imtiyaz sözleşmesi dışında 

daha birçok usulde özel kişilere gördürülebilmektedir
33

. 

  Buradan çıkarılabilecek sonuç ise belediyelerin yetkili 

oldukları her konuda imtiyaz veremeyecekleri sadece belli konularda 

imtiyaz sözleşmesine başvurabilecek olmalarıdır. Nitekim tarafımızca 

kabul edilen görüş doktrinde mutabık kalınan görüşle paraleldir. Şöyle 

                                           
32

  Doktrinde özel hukukta görülmeyen, özel hukuku aşan yetki ve durumlara 

imtiyaz yerine kamu gücü ayrıcalıkları tabiri kullanılmaktadır. (Gözler, İdare, 

s.67) 

33
  Gözler, İdare, s.373–374. 
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ki; “Kanunun 15. maddesinde belirtilen görevlerden, içme, kullanma 

ve endüstri sularının sağlanması, atık su ve yağmur sularının 

uzaklaştırılmasına ilişkin tesislerin kurulması ve işletilmesi(m.15/e); 

toplu taşıma yapmak buna ilişkin sistemleri kurmak ve işletmek 

(m.15/f); katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması vb. 

hizmetleri (m.15/g) imtiyaz usulü ile yapılabilir”
34

. 

  Gerçekten de uygulamaya bakıldığında belediye hizmetleri 

alanında imtiyaz yöntemi genellikle çöp toplanması ve imhası, metro, 

minibüs ve taksi işletmeciliği, elektrik üretimi caddelerin 

aydınlatılması, stadyum ve hipodrom, parklar ve eğlence yerlerinin 

işletilmesi konularında kullanıldığı görülmektedir
35

. Bu kapsamda 

“Antalya Büyükşehir Belediyesi şehir içi taksi, dolmuş, otobüs ve 

denizyolu taşımacılığı hizmetlerini imtiyaz yöntemiyle özel sektöre 

gördürmektedir. Burdur ve Isparta belediyeleri sadece şehir içi taksi 

ve otobüs yolcu taşıma hizmetlerinin sunumunda imtiyaz yöntemini 

tercih etmektedir. Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi yolcu 

taşıma hizmetlerini 662 dolmuş ve 161 halk otobüsü hattını imtiyaz 

yöntemiyle özel sektöre devrederek sunmaktadır. Burdur Belediyesi, 

imtiyaz verilen 53 hatta 53 adet otobüs ile vatandaşlara toplu taşıma 

hizmeti vermektedir. Isparta Belediyesi sahibi bulunduğu 87 adet 

                                           
34

  Yıldırım, s.204; Akyılmaz / Sezginer / Kaya, s.465; Günday, s.191–192. 

35
 Sadun Emrealp, Yerel Yönetimde Alternatif Hizmet Üretimi, Yerel Yönetimin 

Geliştirilmesi Programı El Kitapları Dizisi Başbakanlık Toplu Konut İdaresi 

Başkanlığı ve IULA-EMME, İstanbul, 1992, s.10; Döndü Özlem Acer, Belediye 

Hizmetlerinde Özelleştirme Uygulamaları: Amaçlar, Yöntemler ve Sonuçlar 

(Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2007,  s.57. 
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otobüs hattını imtiyazla özel sektöre devrederek toplu taşıma 

hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakta”
36

 olduğu örnekleri verilebilir.  

  Belediyelere tanınan her yetkinin imtiyaz sözleşmesine konu 

olamayacağının en etkili çözümü Anayasa hükmünde saklıdır. Şöyle 

ki; Anayasa’mızın 155. maddesine göre “kamu hizmetleri ile ilgili 

imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerin hakkında iki ay içinde düşünce 

bildirme görevi Danıştay’a aittir. Danıştay’ın kamu hizmeti imtiyaz 

sözleşmesi hakkında kendisine geliş tarihinden itibaren iki ay içinde 

düşüncesini bildirmekle zorunlu olduğu Anayasa hükmü dışında 

Danıştay Kanunu’nun 48. maddesinde de düzenlenmiştir. Öyleyse; 

imtiyaz öyle bir sözleşmedir ki bu sözleşmenin tamam olabilmesi için 

Danıştay’ın görüşünün alınması muhakkak yorumu yapılabilir. Ayrıca 

önceki 1580 sayılı Belediye Kanunu’nda yer almamakla birlikte yeni 

Kanun’da belediyelerin imtiyaz sözleşmesi yapmadan önce kamuoyu 

yoklaması ve araştırması da yapabilecekleri belirtilmiştir
37

. 

  Söz konusu maddede kamu hizmetlerinin imtiyaz usulünde 

özel kişilere gördürülmesine karar verecek makamda herhangi bir 

ayrıma gidilmemiştir. Böylece tüm kamu hizmeti imtiyaz şartlaşma ve 

sözleşmelerinde Danıştay görüşünün alınması zorunludur
38

. Zaten 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinde belediyenin, yine 

söz konusu maddenin (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri 

imtiyaz yoluyla devredebileceğini söyleyerek, belediyeye ait hangi 

yetkilerin imtiyaz sözleşmesine konu olabileceği açık olarak 

                                           
36

 Hasan Erdoğan, Türkiye’de Belediye Hizmetlerinin Sunumunda Özel Sektör 

Alternatifi: Batı Akdeniz Bölgesindeki (Antalya–Isparta–Burdur) Uygulamaların 

Analizi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Isparta, 2010, s.205. 

37
 R. Cengiz Derdiman, İdare Hukuku, Bursa, 2007, s.265. 

38
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düzenlenmiştir. Gerçi Kanun’un (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen 

hizmetlerin Danıştay görüşü alınmadan imtiyaz sözleşmesi ile 

verilemeyeceği düzenlenmeseydi bile, Anayasanın ilgili amir hükmü 

gereğince mutlaka görüş alınması gerekirdi. 

  Belediyelerin hangi konuda imtiyaz sözleşmesi yapabileceği 

bu kadar açık olmasına rağmen, yukarıda yapılan açıklamaların amacı 

şu şekildedir. Söz konusu maddenin kanun yapılış tarzına aykırı 

olduğu, belediyelerin yapabileceği imtiyaz sözleşme konuları ile 

belediye yetkilerinin farklı olmasına rağmen aynı maddede sanki 

birmiş gibi düzenlenmesinin ve hatta başlıkla ilgili olmayan 

hükümlerin bile aynı yerde yer almasının son derece yanlış olduğunu 

göstermekten ibarettir. Ayrıca belediyeye ait her yetkinin imtiyaz 

sözleşmesine konu olabilecek olması muhtemel yanlış algısının önüne 

geçebilmektir. 

2. Belediye Adına İmtiyaz Vermeye Yetkili Makam ve 

Karar Alma Süreci 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesine göre 

belediyelerin yetkileri dâhilinde, kamu hizmetlerinin özel kişilere 

gördürülme usullerinden olan imtiyaz sözleşmelerini belediye adına 

karar almaya yetkili makam belediye meclisidir. Belediye meclisi 

belediye idaresinin en yüksek müzakere ve karar organı olarak imtiyaz 

sözleşmesini yapma kararı almaya yetkili kılınmıştır
39

.  

  Acaba belediye meclisinin yetkili olduğu durumlarla ilgili 

olarak kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi yapabilmesi için gerekli olan 

toplantı ve karar yeter sayısı ne kadardır? Öncelikle şunu belirtmek 
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gerekir ki her belediyenin meclis üye sayısı aynı değildir. Bu sayı 

belde
40

 nüfusunun büyüklüğüne göre farklılaşmaktadır. Şöyle ki; bu 

sayı en az 9, en çok 55 olabilmekte ve asıl üye kadar da yedek üye 

seçilmektedir
41

. Belediye meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 

toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar 

yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada 

eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf 

çoğunluk sayılır (5393 sayılı Kanun m.22). 

  Belediye meclisi söz konusu kanunun 15. maddesinin (e), (f) 

ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri, yukarıda belirtildiği üzere 

karar aldıktan sonra, imtiyaz sözleşmesi imzalanmadan önce hem 

Anayasa 155. hem de Belediye Kanunu 15. madde hükmü gereği 

Danıştay’ın görüşünü alması gerekmektedir. Bilindiği gibi belediye 

tüzel kişiliği haiz olmakla birlikte her türlü kamu kurum ve 

kuruluşlarıyla doğrudan yazışabilir (5393 sayılı Kanun m.18). 

Belediye meclisi karar aldıktan sonra ama imtiyaz sözleşmesi 

imzalanmadan önce sözleşmenin bir örneğini bu sözleşme hakkında 

görüş alabilmek için Danıştay’a göndermek zorundadır. 

  Danıştay’ın belediye tarafından gönderilen imtiyaz şartlaşma 

ve sözleşmesi ile ilgili olarak açıklayacağı şey sadece bir görüş yani 

düşünceden ibarettir. Bir başka deyişle, Danıştay’ın yapılacak 

sözleşmeye katkısı, bu sözleşmenin yapılması ya da yapılmaması 

adına zorunlu başvuru olmakla beraber mütalaa niteliğinde bir karar 

şeklinde ortaya çıkmaktadır. Belediyeler de tıpkı Bakanlar Kurulu gibi 

                                           
40

 5393 sayılı Belediye Kanunu madde 3 gereği belde, belediyesi bulunan yerleşim 
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Danıştay’ın düşüncesini almak zorundadır ama bu düşünceyi 

benimsemeyip bu karar doğrultusunda karar da vermeyebilirler. Daha 

doğrusu Danıştay’ın düşüncesinin olumsuz olsa dahi belediyeler kendi 

sundukları sözleşme taslağını olduğu gibi kabul edebilirler
42

. 

  Doktrinde kabul edilen “Danıştay’ın uygun görüşüne” ihtiyaç 

olmadığıdır. İhtiyaç duyulan şeyin sadece “görüş almak” olduğu 

Anayasa ve öğretide belirtilmesine rağmen Danıştay bir kararında 

“belediye meclisinin, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz yoluyla kiraya 

verebilmesi için Danıştay’ın uygun görüşü ve İçişleri Bakanlığı kararı 

alınmadığından tesis edilen dava konusu işlemde ve Mahkeme 

kararında hukuki isabet bulunmamaktadır”
43

 demiştir. Danıştay’ın bu 

kararında “uygun görüş” alınması gerektiği belirtilmesine rağmen 

yukarıda da açıklandığı üzere Danıştay’ın yetkisi mütalaa şeklinde bir 

görüşten ibaret olup, bu görüş beğenilmeyip pekâlâ sözleşme taslağı 

olduğu gibi de kabul edilebilir
44

.  

  Danıştay’ın görüşü alındıktan sonra imtiyaz sözleşmesinin 

tamam olabilmesi için son aşama İçişleri Bakanlığı’nın kararıdır. 

İçişleri Bakanlığı’nın onama işleminden sonra imtiyaz akdi hüküm ve 

sonuç doğurmaya başlar (5393 sayılı Kanun m.15). 

  Acaba belediyelerin kamu hizmetlerini özel kişilere imtiyaz 

sözleşmesi ile devretmesinde İç İşleri Bakanlığı’nın onay yetkisinin 

kapsamı nedir? İmtiyaz sözleşmeleri konusunda görüş bildirmekle 

yetkili ve görevli olan Danıştay 1. Dairesi de, Türkiye de şu ana kadar 

su dağıtım imtiyazının verildiği ilk ve tek belediye olan Güllük 
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Belediyesi ile ilgili kararında, imtiyaz akdinin hukukilik yanında 

yerindelik denetiminin de İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması 

gerektiğini dile getirmiştir. “…imtiyaz verilmesi işlemlerinin 

tamamlanması için Danıştay’ın görüsünün alınmasından sonra 

İçişleri Bakanlığınca karar verilmesi öngörülmektedir. Böylece bu 

konularda Danıştay’ın görüsü de alındıktan sonra İçişleri 

Bakanlığının karar verme mercii olarak öngörülmesiyle belediyeler 

üzerindeki vesayet denetimi yoluyla hukukilik denetimi yanında 

yerindelik denetimi yapması sağlanmak istenmektedir.  Bu düzenleme 

karsısında işin ihale edilmesi süreci, ihalede uygun rekabet 

koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, imtiyaz süresi, imtiyaz bedeli, 

yatırımların tarife yoluyla itfası,  tüketicilerin katlanacağı mali 

külfetlerin adil ve makul olup olmadığı konularındaki ekonomik 

tercihler ile teknik verilere ilişkin sorumluluk Belediye ve vesayet 

makamına ait olmak üzere imtiyaz sözleşmesi taslağı… 

incelenmiştir”
45

. 

  Ayrıca Danıştay’a bir belediyenin imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında görüş bildirmek için başvurulması üzerine, Danıştayca 

“bir kamu hizmetinin kurulması ve işletilmesi amacını taşımayan 

ticari faaliyetlerin imtiyaz sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceği ve 

bu suretle de Danıştay tarafından görüş bildirilmesinin olanaksız 

olduğu” belirtilmiştir. Kararda “bir kamu hizmetinin kurulması ve 

işletilmesi amacını taşımayan, Belediyeye ait taşınmazdaki… suyun… 

kısmının, pet su şişeleme tesisi kurularak piyasaya sunulmasına 

yönelik olması nedeniyle imtiyaz hukukunun unsurlarına da yer 

verilmemiş olan, ticari faaliyete ilişkin bir sözleşmenin adının imtiyaz 
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sözleşmesi olarak belirlenmiş olması sözleşmeye bu niteliği 

kazandırmaz”
46

 denilerek imtiyaz sözleşmesinin amacının sadece 

kamu hizmetinin gördürülmesi olacağı ve ticari faaliyet göstermek 

amacıyla yapılamayacağı belirtilmiştir.  

  3. Belediye Tarafından Verilen İmtiyazın Süresi 

  Belediye tarafından imzalanan imtiyaz sözleşmesinin süresi en 

fazla 49 yıl olabilir (5393 sayılı Kanun m.15). 5393 sayılı Kanun’da 

imtiyaz sözleşmesi için üst sınır belirlenmesine karşın alt sınır için 

herhangi bir süre öngörülmemiştir. Peki, çok kısa süreli imtiyaz 

sözleşme yapılabilmesi mümkün müdür? Yasa koyucu tarafından bu 

konuda bir sınırlama getirilmediği için belediyenin özel hukuk tüzel 

kişisi ile çok kısa süreliğine imtiyaz sözleşmesi akdedebilmesine 

ilişkin yasal bir engel bulunmamaktadır. Fakat bu uygulamada 

imkânsız gözükmektedir. Şöyle ki, Anayasa Mahkemesi “Eğer bir 

kamu hizmeti uzun süreli olarak özel girişime gördürülecekse, 

düzenlenen sözleşme imtiyaz sözleşmesi niteliğindedir”
47

 diyerek 

sözleşmenin uzun süreli kurulmasını imtiyaz sözleşmesinin bir unsuru 

olarak nitelemiştir. Anayasa Mahkemesinin aynı kararında daha 

birçok yerde imtiyaz sözleşmesinin uzun süreli olarak kurulması 

gerektiği belirtilmiştir. 

  Danıştay ise “Öncelikle kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi bir 

idari sözleşmedir ve bu sözleşme bir kamu hizmetinin kurulmasını ve 

işletilmesini amaç edinir; öte yandan sözleşmeye konu olan kamu 
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hizmeti, imtiyaz sahibinin (özel girişimcinin) kâr ve zararına olarak 

kurulur ve işletilir, buna karşılık imtiyaz sahibinin elde ettiği, idarenin 

kendisine devrettiği tahsil hakkıdır. Ayrıca, imtiyaz süresince 

hizmetten yararlananlardan alınacak olan bedel veya ücret, esasları 

kanunla saptanacak olan bir tarife üzerinden tahsil olunur ve son 

olarak kamu hizmeti imtiyazı daima belli ve uzun bir devre için verilir. 

Öğretide de belirtildiği gibi yukarıda açıklanan bu karakterlerden son 

ikisi, kamu hizmeti imtiyaz sözleşmelerini diğer idari sözleşmelerden 

ayıran önemli unsurlardır”
48

 diyerek imtiyazın uzun süreli olarak 

verilmesini, imtiyaz sözleşmesinin diğer sözleşme tiplerinden 

ayrılmasında belirleyici bir özellik olarak kabul etmiştir. İmtiyazcının 

imtiyaz süresinin bitiminde, hizmet ürettiği tesisleri, hizmetle alakalı 

menkul ve gayrimenkul malları bedelsiz olarak idareye bırakmak 

zorunda olduğu için imtiyaz süresinin imtiyazcının yaptığı yatırımı 

amorti edebilecek derecede uzun olması gerekmektedir
49

. 

4. Belediyenin Sözleşmeci Diğer Tarafı Seçimi ve İmtiyaz 

Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 

  Belediye ister özel hukuk sözleşmesi yapsın isterse idari 

sözleşme yapsın, belediyenin sözleşmenin karşı tarafını özel kişilere 

tanındığı gibi tam bir irade serbestîsi içinde seçmesi mümkün 

gözükmemektedir. Bu durumdan ötürü usulünü gösteren özel ve genel 

nitelikli kanunlar ile genel düzenleyici işlemler, her idare gibi tüzel 

kişiliği haiz belediyelerin de uyması gereken kuralları 
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düzenlemektedir. Bu kurallarla birlikte imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında durum biraz farklılaşmaktadır
50

.  

  Her ne kadar da hizmet özel kişiler tarafından ifa edilecek olsa 

da yürütülecek hizmetin kamu hizmeti vasfı taşımasından dolayı, 

imtiyaz sahibine kamu hizmeti sebebiyle kamusal yetkiler verilecek ve 

imtiyaz sahibinin acze düşmesi ihtimalinde idarenin sorumluluğunun 

devreye girecek olmasından dolayı imtiyaz sahibinin seçilmesinde 

idareye geniş takdir yetkisinin verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki; bir 

kamu hizmetini uzun müddet boyunca yürütecek olan, kamusal 

yetkileri kullanma gücünü mahiyetinde barındıran, aczi halinde 

idarenin sorumluluğuna gidilecek olan bir özel hukuk kişisinin 

belirlenmesi söz konusudur. Bu durumun, kamu harcaması gerektiren 

bir bayındırlık işi ihalesinden, herhangi bir yapım işi veya hizmet ve 

mal alımı ihalesinden; kamuya kaynak yaratılması amaçlı satım, 

kiraya verme, trampa ya da mülkiyetin gayri ayni hak tesisi 

ihalesinden farklılaştığı konusu son derece açıktır. Kamu hizmetini 

kendi ad ve hesabı adına yürütecek olan kişinin niteliğinin önemi 

dolayısıyla, imtiyaz sözleşmelerinde imtiyazcının seçilmesi 

konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin genişliği, özel hukuk 

kişileri için Borçlar Kanunu çerçevesinde tanınmış olan sözleşme 

yapma hürriyetinin alt görünümlerinden olan sözleşmenin karşı 

tarafını seçme özgürlüğünden farklıdır. Borçlar Kanunu’nda mutlak 

bir serbestlik varken, imtiyaz sözleşmelerinde kamu yararı amacı bir 

sınır olarak sürekli olarak idare için varlığını korumaya devam 

edecektir. İfade edilmek istenen nokta, imtiyaz sözleşmelerinde 

idarenin belirlenmiş sıkı şekil kurallarına tabi olmadığı ve bu 

kurallarla bağlı olmaksızın imtiyazcının müzakere yoluyla, geniş bir 
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takdir yetkisi ile seçilmesidir. Hâlbuki idarenin kamu ihale kuralları 

çerçevesinde sözleşme yapacağı kişiyi seçme konusunda, sıkı şekil 

kuralları söz konusudur ve isteklilerle belirli istisnalar dışında 

sözleşme yapması söz konusu değildir
51

. Yani imtiyaz öyle bir 

sözleşmedir ki, idare tarafından özel kişilere ihale yoluyla 

verilebileceği gibi sözleşme şeklinde de verilebileceği kabul 

edilmektedir. 

  Fakat belediyelerin yetki ve görevine dâhil olan hizmetlerin 

özel kişilere gördürülmesi durumunda sadece imtiyaz sözleşmesi 

kapsamında Danıştay’ın görüş bildireceği unutulmamalıdır. Nitekim 

“Danıştay’ın görüşünün alınabilmesi için 5393 sayılı Kanun’un 15 

inci maddesinin (e) bendinde belirtilen hizmetlerin belediye tarafından 

imtiyaz yoluyla devrinin söz konusu olması gerekmektedir. Bu yüzden 

sözü edilen içme ve kullanma suyu hizmetlerinin işletilmesinin ihale 

ile kiraya vermek suretiyle yerine getirilmek istenildiği 

anlaşıldığından, istem hakkında görüş bildirilmesine yer 

olmadığına”
52

 diyerek imtiyaz dışındaki sözleşmelerde Danıştay 

tarafından görüş verilemeyeceğine karar vermiştir. 

  Belediyeye ait imtiyaz sözleşmesine konu olabilecek kamu 

hizmetlerinin, ihale suretiyle özel hukuk tüzel kişilerine verildiği 

uygulamada görülmektedir. Kamu hizmetinin özel kişilere ihale 

yoluyla verilmesi durumunda, akdedilen sözleşme süresinin imtiyaza 

nazaran çok daha kısa olması muhtemeldir ki uygulamada da bu 

şekildedir. İmtiyaz prosedürüne uyulmadan daha doğrusu imtiyaz 

sözleşmesindeki karar alma sürecinin daha uzun ve zorlu olmasından 
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dolayı tercih edilen ihale yönteminin hukuka aykırı olduğu 

belirtilmektedir
53

. 

Bir kamu hizmetinin kurulması veya kurulmuş olan hizmetin 

işletilmesi bir anonim şirkete imtiyaz usulü ile verildiğinde söz 

konusu hizmet ticari bir nitelik kazanmaktadır. Çünkü imtiyazı alan 

şirket, kazanç elde etmek amacıyla böyle bir faaliyete kalkışmaktadır. 

Doğal olarak firmanın geliri vergiye tabi hale gelir. Oysa söz konusu 

aynı hizmet belediye tarafından yerine getirildiğinde şirkete 

uygulanan vergi belediye için söz konusu olmamaktadır. Çünkü 

belediye, hizmeti doğrudan kâr amacıyla yapmamaktadır. İmtiyaz 

yöntemiyle yürütülen hizmet, ticari bir nitelik kazanmakla birlikte 

kamu hizmeti vasfını korumaya devam etmektedir. Bunun için imtiyaz 

yolu ile işletilen hizmetin devamı için bu hizmet için gerekli olan 

araçların haczedilmemesi gerektiği savunulur. Hizmetin devamına 

ilişkin araçların haczedilmesi söz konusu olduğunda hizmetin de 

yürütülme olanağı kalmamaktadır. Fakat bilindiği gibi kamu 

hizmetlerinin temel özelliklerinden bir tanesi de kamu hizmetlerinin 

“devamlı” olması gerektiğidir
54

. 

  Kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi durumunda 

özel kişilerin kâr amacı gütmesinden dolayı söz konusu hizmet daha 

ucuza kullanıcıların hizmetine sunulabilecekken daha pahalıya 

sunulmaktadır. Bu durum ise kamu hizmetlerinin meccaniliğini 

                                           
53

 Zühal Sirkecioğlu Dönmez,  Belediyelerde İmtiyaz, YAYED, Memleket 

Mevzuat, Ocak 2006/1, s.14. 

54
 Bilal Eryılmaz, “Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif Kurumsal 

Yöntemler”, Türk İdare Dergisi, Y.65, S.382, Mart 1989,  s.43 
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(bedelsizliğini)
55

 zedelemekte, en azından daha ekonomik olmasını 

zorlaştırmaktadır. 

  Öte yandan, kamu hizmetinden yararlananlardan, bu 

yararlanma karşılığında alınan bedelin bir fiyat olup olmadığı, alınan 

bedelin içinde kâr bulunup bulunmadığı tartışmalıdır
56

. Aslında 

kanunla kurulan klasik kamu hizmetlerinin bedelsiz olarak yapılması 

gerekir
57

. Fakat “Klasik idare hukukunun bedelsiz-meccanî olmasını 

ilk koşul saydığı kamu hizmeti kavramı, giderek değişiklik görmüş, 

günümüzde karşılık olarak yararlananlardan ödeme güçleri oranında 

bir ücret alınması uygulaması yaygınlaşmıştır”
58

. Her ne kadar da bu 

değişimin belli sebepler yüzünden yapılması zorunlu olmuş olsa da bir 

de bu hizmetin özel kişilerce ticaret amaçlı yapılmasından 

kaynaklanan ekstra fiyat artışının mazur görülmemesi gerektiği 

kanaatindeyiz.  

B. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’na Göre 

Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinde İmtiyaz Sözleşmesi                                        

  5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 10. maddesinde 

büyükşehir belediyesine ait olan yetki ve imtiyazlar düzenlenmiştir. 

Buna göre; Büyükşehir, ilçe belediyeleri; görevli oldukları konularda 

bu Kanunla birlikte Belediye Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile 
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 Ayrıntılı bilgi için bkz: Yıldırım, s.189-190; Turan Yıldırım / Nur KARAN, İdare 
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705. 
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www.kazanci.com, e.t.30.12.2012. 
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ilgisine göre belediyelere tanınan yetki, imtiyaz ve muafiyetlere 

sahiptir. İlk kademe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi Sınırları 

İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun kapsamında değişikliğe uğramıştır
59

. 

  Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yetkileri dâhilindeki kamu 

hizmetlerini 5393 sayılı Kanun’a yapılan atıfla birlikte görevli 

oldukları konularda imtiyaz sözleşmesi şeklinde özel kişilere 

gördürebilmektedir. “büyükşehir, ilçe belediyelerinin görev ve 

sorumlulukları” başlığını taşıyan 5216 sayılı Kanun’un 7. maddesinde 

bu belediyelerin görevleri tek tek sayılmıştır
60

. 

  Yukarıda geleneksel belediyelerin imtiyaz verebilmesi 

noktasında ayrıntılı olarak analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamda 5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyelerin imtiyaz 

verebilme yetki, kapsam ve diğer unsurları büyükşehir ve ilçe 

belediyelere de uygulanabilir. Bu sebeple ve tekerrürden kaçınmak 

için söz konusu belediyeler ayrı ayrı analize tabi tutulmayacaktır. 

  Genel olarak; Büyükşehir ve ilçe belediyeleri adına imtiyaz 

verebilme yetkisi adını taşıdıkları belediye meclislerine verilmiştir. 

Söz konusu belediye meclisleri, imtiyaz verilmesi amacıyla karar 

aldıktan sonra Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanı’nın onayı ile özel 

kişilerle görevli oldukları konularda imtiyaz sözleşmesi yapabilirler. 

Yine yapılacak imtiyaz sözleşmesinin süresi en fazla 49 yıl 

olabilmektedir. 

                                           
59

 06.03.2008 tarih ve 5747 sayılı Kanun, RG. 22.03.2008, S.26824, Madde 3/1: 
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  SONUÇ 

  Belediyelerin gün geçtikçe artan ve çeşitlenen kamu ihtiyaçları 

karşısında yetkileri dâhilinde, kamu hizmetlerini özel kişiler aracılığı 

ile yerine getirmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu zorunluluk 

dolayısıyla asli görevlerine giren kamu hizmetlerini imtiyaz 

sözleşmesi kapsamında özel kişilere devretmektedirler. Bilindiği gibi 

belediyeler yasal bir dayanağa ihtiyaç duymadan bu görevleri 

devredemezler. Bu kapsamda Belediye Kanunu’nun 15. maddesi 

belediyelere, görevlerine giren konularda imtiyaz sözleşmesi yapma 

yolunu açmıştır. Söz konusu Kanun’un ilgili maddesi gereği 

Danıştay’ın görüşü alınmak şartı ve İçişleri bakanının onayı ile özel 

hukuk tüzel kişileriyle imtiyaz akdi yapabilirler.  

  İmtiyaz sözleşmesi yapabilme kapsamını belirleyen Kanun’un 

15. madde başlığının seçiminde kanun koyucu tarafından hataya 

düşülmüştür. Şöyle ki; söz konusu maddede geçen tüm unsurların 

imtiyaz sözleşmesi ile özel kişilere gördürülmesi mümkün değildir. 

Hatta söz konusu maddede hiçbir sözleşmeye konu olamayacak 

düzenlemelerinde olduğu görülmektedir. Kanun koyucu başlıkta 

seçilen imtiyaz kelimesini ayrıcalık anlamında kullandığı 

anlaşılmaktadır. Fakat bu anlamda kullanılması da yanlıştır. Şöyle ki 

İdare Hukuku’nda genel kabul görmüş görüşe göre imtiyaz kelimesi 

ile “imtiyaz sözleşmesinin” anlaşıldığı ve ayrıcalık yerine “kamu 

gücü” tabirinin kullanıldığı açıktır. 

  Yargı kararları analiz edildiğinde ise imtiyaz sözleşmesi ile 

ilgili yanlışlıkların olduğu söylenebilir. Şöyle ki; yüksek yargı 

organları özel hukuk tüzel kişiliği tarafından yerine getirilen her kamu 
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hizmetini imtiyaz sözleşmesi kapsamına almaya çalışılmıştır. Daha 

öncede belirtildiği gibi kamu hizmetlerinin özel kişiler tarafından 

gördürülmesinin tek usulü imtiyaz sözleşmesi şeklinde ortaya 

çıkmamaktadır. 

  Belediyeler üzerine düşen görevleri mali yetersizlikler 

dolayısıyla özel kişilere gördürme yoluna sıklıkla başvurmaktadırlar. 

Her ne kadar hizmetin vatandaşlara hızlı bir şekilde götürülmesi 

beklenen bir durum da olsa o yöre insanının söz konusu hizmeti bir o 

kadar ucuza alması da beklenen bir durumdur. İmtiyazcı anonim 

şirketin asıl hedefinin kullanıcılardan alacağı ücret kapsamında kâr 

etmek olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda o yörede yaşayan ve 

bulunan insanlar söz konusu hizmeti belediyenin yapması durumunda 

daha ucuza alabileceklerdir. Çünkü belediyelerin birer kamu hukuku 

tüzel kişisi olması sebebiyle amaçları ticaret olmaz. Bilindiği üzere 

kamu hukuku aktörlerinin tek amacı kamu yararıdır. 

  Son olarak ise sözleşmeye imtiyazcı tüzel kişi tarafından 

bakıldığında imtiyaz sözleşmesinin uzun süreli olarak yapılması 

gerektiği söylenebilir. Bilindiği üzere imtiyazcı sözleşme süresi 

bittikten sonra tüm hizmeti olduğu gibi belediyeye devretmektedir. 

Bundan dolayıdır ki imtiyaz sözleşme süresi içerisinde imtiyazcının 

yaptığı masrafları çıkarıp belli ölçüde kâr etmesi gerekir. Sürenin uzun 

tutulması hizmetin belediye tarafından daha ucuza ifasını geciktirse 

dahi muhtemel imtiyazcıların kamu hizmeti yerine getirme noktasında 

daha istekli olmalarına yol açacaktır. 
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