
Genel Olarak

İmtiyaz, Arapça bir kelime olup, özel, kişisel,
başkalarına tanınmayan hak, ayrıcalık, kişi
veya zümrelerin din, dil, ırk, sınıf v.b. sebep-
lerle üsttün görülmeleri ve bazı haklara sahip
olmaları anlamlarına gelmektedir.

Hukuki kavram olarak imtiyaz bir kişi veya
kuruluşa devlet tarafından verilen özel izin an-
lamına gelmektedir.

İmtiyaz sözleşmesi, bir kamu hizmetinin ku-
rulmasının ve belirli bir süre işletilmesinin
karşılığında kendisinden yararlananlardan üc-
ret almak, kâr ve zararı kendisine ait olmak
üzere, idare tarafından getirilen koşullar çer-
çevesinde bir özel kişi veya kuruluşa bırakıl-
masını öngören sözleşmelerdir.1 Yargısal içti-
hatlar da imtiyaz sözleşmelerini, kamu hizme-
tinin kurulması ve işletilmesinin özel kişiye
devrine ilişkin sözleşmeler olarak nitelendir-
mektedir.2 Danıştay, kamu hizmeti imtiyaz
sözleşmesinde bulunması gereken unsurlar
olarak şunları belirtiyor:3

• Öncelikle kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi
bir idari sözleşmedir ve bu sözleşme bir kamu
hizmetinin kurulması ve işletilmesini amaç
edinir.
• Sözleşmeye konu olan kamu hizmeti, imti-
yaz sahibinin kâr ve zararına olarak kurulur ve
işletilir, buna karşılık tahsil hakkı vardır.
• İmtiyaz süresince hizmetten yararlananlar-
dan alınacak olan bedel veya ücret, esasları
kanunla saptanacak olan bir tarife üzerinden
tahsil olunur.
• Kamu hizmeti imtiyazı daima belli ve uzun
bir devre için verilir.

Sözleşmenin Yapılışı 

Kamu hizmetinin gerçekleştirilebilmesi için
kurulması gerekli olan tesisler ve görülecek
işler saptanır ve bu konularda uyulacak koşul-
lar, bir şartname ile belirlenir. Şartname, söz-
leşmenin ekidir; yapılacak hizmetin nasıl ger-
çekleştirileceğini, üretim ve dağıtımın ne yol-
dan yapılıp denetleneceğini, bakım-onarım iş-
leriyle, uyulacak tarifeleri; hizmet süresinin
sonundaki devir işlemlerini ya da sürenin biti-
minden önce imtiyazın idarece satın alınması
halinde amortisman hesaplarının nasıl yapıla-
cağı gibi teknik ayrıntıları içerir. Sözleşme ise,
imtiyazın konusunu, yürürlüğe girişini, süresi-
ni, sona erişini, tarafların hak ve borçlarını vs.
düzenler.

Sözleşmenin Uygulanışı

İdare, görülen kamu hizmetinin düzenli, sü-
rekli ve kurallara uygun olarak yürütülmesini
gözetir, gerekirse müeyyideler uygular. İdare-
nin tüm idari sözleşmelerde olduğu gibi imti-
yaz sözleşmelerinde de üstünlüğü söz konusu-
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dur. Örneğin, sözleşmeyi tek taraflı değiştire-
bilir ya da sözleşmeye uygun koşullarla imti-
yazı satın alabilir.

Hukuki Durum

Devletleştirmeyi düzenleyen T.C. A n a y a s a s ı n ı n
47.maddesine, 1999 yılındaki Anayasa değişik-
liğinde devletleştirmenin tersi bir işlem olan
özelleştirme eklenmiştir. Anayasal durum şu-
dur: Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve
diğer kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulu-
nan işletme ve varlıkların özelleştirilmesine iliş-
kin esas ve usuller kanunla gösterilir. Devlet,
kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel
kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmet-
lerden hangilerinin özel hukuk sözleşmeleri ile
gerçek veya tüzel kişilere yaptırabileceği veya
devredebileceği kanunla belirlenir.

Böylece, özel hukuk sözleşmesi ile kamu hiz-
metinin özelleştirilmesi mümkün hale getiril-
miştir. Ancak tabii ki Yürütme ve idarenin ka -
musal etkinliklerinin hukuki rejimi, kamu hu -
kukudur. Kamu hukukunda, işlem ve eylemle -
rin yasal ve yönetsel düzenlemelerle önceden
belirlenmiş esas ve usullere uygun olması zo -
runludur. Bu esasların başında gelen “kanu -
nilik ilkesi”ne göre yürütme ve idare, Anaya -
sa ve kanunlarla öngörülmeyen hiçbir konuda
kendiliğinden herhangi bir işlem ve eylemde
bulunamaz. Aynı ilke uyarınca, kamusal etkin -
liklerin yürütülmesi de, ancak yasal ve yönet -
sel düzenlemelerle belirlenmiş olan durum ve
koşullarda, yetkili kılınmış organ, makam ve -
ya görevli tarafından, yine belirli şekil ve
usullere uyulmak suretiyle sağlanabilir. Kamu
hizmet ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesin -
de, ayrıca kamu hukukunun genel ilkelerine
de aykırı davranılmaması gerekir. Kamu hu -
kukunun genel ilkeleri gereğince, kamu hizmet
ve faaliyetlerinin bizâtihi idare kuruluş ve ku -
rumları eliyle, kamusal yönetim biçimine göre
yürütülmesi asıl ve olağandır. Ancak, bu hiz -
met ve faaliyetlerden kamu gücüne özgü olma -
yanlar ile özel yönetim biçimiyle gerçekleşti -

rilmeye elverişli bulunanlar, tüm sorumluluk
gene ilgili idare üzerinde kalmak kaydıyla,
onun sürekli gözetimi ve denetimi altında, bel -
li yasal usullerle özel müteşebbislere yaptırı -
labilir. Özel yönetim biçimiyle yürütülmeye el -
verişli olan kamu faaliyet ve hizmetlerinin,
özel teşebbüse gördürülebilmesi ise bunun ka -
nunlarda öngörülmüş bulunmasına bağlıdır;
yürütme ve idare kendiliğinden bu yolu seçe -
mez ve dilediği yöntemi kullanamaz. Anaya -
sa’nın 47. maddesinde yapılan son değişiklik -
le, kamu hizmetlerinin yasa ile belirlenmek
koşulu ile özel hukuk sözleşmeleri ile de yapı -
labileceği veya devredilebileceği kabul edil -
miş ise de yasakoyucu kamu hizmetleri açısın -
dan yine kamu hukuku rejimini benimsemiş,
bu hizmetlerin ancak görev sözleşmesi, imti -
yaz sözleşmesi, ruhsat ve izin yöntemleri ile
yürütülebileceğini kurala bağlamıştır. (Ana-
yasa Mahkemesinin 26.03.2003/25060 RG.de
yayınlanan E. 2000/17 K. 2002/46  7.5.2002
tarihli kararından) 

Anayasanın 155.maddesi değiştirilmeden ön-
ce Danıştay imtiyaz şartlaşma ve sözleşmele-
rini incelemekle görevli idi. Bu maddede 1999
yılında yapılan değişiklik ile Danıştay'ın imti-
yaz şartlaşma ve sözleşmelerini inceleme gö-
revi düşünce bildirmeye dönüştürülmüştür.
Danıştay Kanunu’nun ilgili maddeleri de bu
doğrultuda değiştirilmiştir. Önceki düzenle-
mede Danıştay’ın incelemesinden geçirilme-
den yürürlüğe konulan imtiyaz sözleşmeleri
yasal değildi, şimdi de Danıştay’ın görüşü
alınmadan yürürlüğe konulamayacaktır. An-
cak, Anayasanın 47.maddesinin açtığı yol ile
kamu hizmetinin özelleştirilmesi sözleşmesi-
nin özel hukuk sözleşmesi olduğuna dair ka-
nun hükmü ile Danıştay’dan görüş alma yolu
da kapanmıştır. Danıştay da, bu tür sözleşme-
lerin “kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi” ola-
rak nitelendirilemeyeceği dolayısıyla Danış-
tay’ın inceleme yaparak görüş bildirme göre-
vinin bulunmadığını, bir kararında belirtmiştir
(1.D. E.2003/110 K.2003/108).

Belediyelerde “‹mtiyaz”
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Belediye Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi-
nin 1.fıkrasında “belediyenin yetki ve imti-
yazları” (16) bendde sayılmıştır. 15. maddenin
3. fıkrasında ise “Belediye, (e), (f) ve (g) bent -
lerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görü -
şü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi
kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluy -
la devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini im -
tiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat
vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi
toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67
nci maddedeki esaslara göre hizmet satın al -
ma yoluyla yerine getirebilir” hükmü yer al-
maktadır.

Buna göre belediye; Su, Ulaşım ve Çöp ile il-
gili hizmetleri imtiyaz yolu ile özel sektöre
verebilir.

Su

Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme,
kullanma ve endüstri suyu sağ-
lamak; atık su ve yağmur suyu-
nun uzaklaştırılmasını sağla-
mak; bunlar için gerekli tesisle-
ri kurmak, kurdurmak, işletmek
ve işlettirmek; kaynak sularını
işletmek veya işlettirmek.

Ulaşım

Toplu taşıma yapmak; bu amaç-
la otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel,
raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sis-
temlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve iş-
lettirmek.

Çöp

Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırıl-
ması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve
depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yap-
mak ve yaptırmak.

Bu hizmetlerin imtiyazen devri yöntemi nasıl
olacaktır: 4046 Sayılı Özelleştirme Uygula-
maları Hakkında Kanunun 15.maddesine gö-
re, Genel ve katma bütçeli idarelerle bunlara

bağlı döner sermayeli kuruluşların sadece te -
kel niteliğindeki mal ve hizmet üretim faaliyet -
leri ile kamu iktisadi kuruluşlarının temel ku -
ruluş amaçlarına uygun mal ve hizmet üretim
faaliyetleri imtiyaz addolunur. Bunların dışın -
dakiler imtiyaz sayılmaz. Bu madde gereğince
imtiyaz sayılan faaliyetlerle ilgili olarak yapı -
lacak anlaşma ve sözleşmeler imtiyaz şartlaş -
ma ve sözleşmeleri niteliğinde olup, diğer ka -
nunların bu hususları düzenleyen özel hüküm -
leri saklıdır.

Su, ulaşım ve çöpün tekel niteliğinde olup ol-
madığı konusu, 15/3. maddedeki açık tanım
nedeniyle gereksizdir. Yasada bu hizmetler
önce diğerleri ile birlikte sayılmış, daha sonra
yalnızca bu hizmetler için imtiyaz yolu öngö-
rülmüştür. Belediye bu hizmetleri imtiyaz söz-
leşmesi ile özelleştirebilecek, dolayısıyla yu-
karıda açıkladığımız yapılış ve uygulanış ko-
şullarına uyarak kamu hizmeti imtiyaz sözleş-
mesini yapıp Danıştay’ın görüşünü alacaktır.
Son olarak da İçişleri Bakanlığının kararı ile

sözleşme yürürlüğe girecektir.

Uygulamada bu yöntem dikkete
alınmadan ihale yöntemi ile sö-
zü edilen hizmetler özel şirketle-
re gördürülmektedir ki bu, şu
andaki yasal duruma aykırıdır.
Özellikle çöp toplama/taşıma
hizmeti ihale yolu ile kısa süreli
sözleşmelerle devredilmektedir.
Bu yasal olmayan uygulama be-

lediye yöneticilerinin hukuken sorumlu tutul-
malarını gerektirecektir.

Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. madde-
sinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, ilçe ve ilk
kademe belediyeleri, büyükşehir katı atık yö-
netim planına uygun olarak, katı atıkları topla-
mak ve aktarma istasyonlarına taşımakla gö-
revli ve yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla ilçe ve
ilk kademe belediyesi de çöp toplama/taşıma
hizmetini imtiyaz yolu ile devredebilecektir.
Ancak  yapacağı sözleşmenin büyükşehir katı
atık yönetim planına uygun olması gerekecek-
tir.
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4501 Sayılı Kamu Hizmetleri İle İlgili İmtiyaz
Şartlaşma Ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuş -
m a z l ı k l a rda Tahkim Yoluna Başvurulması Ha -
linde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun,
kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve
sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlık-
ların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülme-
si durumunda taraflarca sözleşme yapılırken
uyulması gereken ilke ve esasları belirlemekte-
d i r. Dolayısıyla sözleşmede tahkim yolu öngö-
rülürse tahkim anlaşması, sözleşmeye konulan

tahkim şartı veya ayrı bir tahkim sözleşmesi
şeklinde yapılabilir. Tahkim sözleşmesi, söz-
leşmenin yürürlüğe konulmasındaki usulü tabi
olduğundan bu sözleşmenin de Danıştay görü-
şü alındıktan sonra İçişleri Bakanlığının kararı
ile  yürürlüğe girmesi gerekecektir. Ancak tah-
kim yolu belediyelerin aleyhine olacaktır, çün-
kü bu yol kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesinin
idari sözleşme olma ve idarenin üstünlüğü il-
kesini ortadan kaldırmakta, özel hukuk sözleş-
mesi haline getirmektedir.

Belediyelerde “‹mtiyaz”
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1 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, 1.Cilt, İstanbul, 1960, s. 536-539.
2 Örneğin, Anayasa Mahkemesi bir kararında imtiyazı şöyle tanımlamaktadır: “Kamu hizmetinin sermaye, kâr, hasar ve zararı
özel hukuk kişisine ait olarak, idarenin gözetimi ve denetimi altında genellikle çok uzun süreli bir (idari sözleşme) uyarınca özel
kişilerce yönetilmesidir.” Mahkemenin 9.12.1994 tarih ve E.1994/43, K.1994/42-2 sayılı kararı. Resmi Gazete, 24.1.1995/
22181; 8D E.1997/185 K.1997/002229
3 Danıştay’a göre de, “kamu hizmeti niteliği taşıyan bir görevin yerine getirilmesi, idari bir sözleşmeyle özel bir girişimciye dev-
redilmişse, kamu hizmetinin imtiyaz usulüyle yürütülmesi söz konusudur. Kamu hizmeti imtiyazlarında bu anlatımda yer alan
kamu hizmeti ve idari sözleşme unsurlarının bir arada bulunması vazgeçilmez bir zorunluluktur. İmtiyaz süresince hizmetten ya-
rarlananlardan alınacak olan bedel veya ücret, esasları kanunla saptanacak olan bir tarife üzerinden tahsil olunur. Ve son olarak
Kamu Hizmeti  İmtiyazı daima belli ve uzun bir devre için verilir. Öğretide belirtildiği gibi yukarıda açıklanan bu karakterler-
den son ikisi KHİ sözleşmesini diğer idari sözleşmelerden ayıran önemli unsurlardır.” Danıştay 1. Dairesinin 24.9.1992 tarih ve
E. 1992/232, K. 1992/1294 sayılı kararı.




