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GİRİŞ 

Günümüzde gerek dünyada ve gerekse ülkemizde merkezi idare 

ve mahalli idareler düzeyindeki kamu hizmetlerinin daha etkin ve 

verimli bir şekilde, üstelik daha az maliyetle yürütülmesine 

yönelik yeni yöntem arayışları yoğunluk kazanmaktadır. Kamu 

hizmetlerinin Devlet ve diğer kamu kuruluşları eliyle 

yürütülmesine alternatif teşkil eden yöntemler arasında, en fazla 

önem kazananı ve aynı zamanda en fazla tartışma konusu olanı 

şüphesiz özelleştirme yöntemleridir. 

Bilindiği gibi, 1970'li yılların sonuna doğru başta ABD ve 

İngiltere olmak üzere gelişmiş bazı Batı ülkelerinde, 

özelleştirme konusu hükümet programlarında ve uygulamalarında 

ağırlıklı bir şekilde yer almıştır. Önceleri, gelişmiş ülkelerde 

söz konusu olan özelleştirme, daha sonraları gelişmekte olan 

ülkelere de yansıyarak dünya ölçeğinde yaygın bir hal almıştır. 

Dünyadaki bu gelişmeye paralel olarak, ülkemizde de 1980'den 

itibaren özelleştirme yönünde önemli bazı adımlar atılmıştır. 

Öncelikle merkezi düzeyde yürütülen kamu hizmetleri ve özellikle 

de kamu iktisadi girişimleri için tartışma gündemine giren 

özelleştirme, kısa süre içerisinde, mahalli kamu hizmetlerini 

yürütmekte ciddi güçlüklerle karşılaşan mahalli idareler için de 

önemli bir konu haline gelmiştir. Zira, ülkemizde tüm olumsuz 

etkileriyle yaşanan hızlı kentleşme süreci, mahalli hizmetlere 

yönelik talepte büyük bir artış ve çeşitlenmeyi beraberinde 

getirmektedir. Buna karşılık, mahalli idarelerimiz kendilerine 

yönelen bu talepleri karşılamak için gereken yeterli mali 
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kaynaklara, gelişmiş teknik donanıma ve uzman kadrolara sahip 

bulunmamaktadırlar. Bu nedenle mahalli idarelerimizin, 

ellerindeki sınırlı imkanlarla mahalli hizmetleri daha etkin bir 

biçimde yürütebilmek için, özelleştirme yöntemleri gibi daha 

rasyonel ve esnek yöntemlere başvurmaları gerekmektedir. 

Uygulamada gittikçe önem kazanan mahalli hizmetlerin 

özelleştirilmesi konusunu bütün yönleriyle ele alan bir çalışmaya 

ilgili literatürde rastlanmamıştır. İşte bu çalışmanın amacı, 

mümkün olduğunca bu konudaki eksikliği gidermektir. 

Ülkemizde mahalli idareler içinde en faal ve demokratik 

olanı kuşkusuz belediyelerdir. Mahalli düzeyde özelleştirme 

uygulamaları da, doğal olarak daha çok belediye hizmetlerinde 

gündeme gelmiştir. tl özel idarelerinin, merkezi idarenin 

taşradaki uzantısı görünümünde olması nedeniyle özelleştirme 

uygulamaları, bu idarelerde belediyelere nazaran belirli bazı 

hizmetlerle sınırlı kalmıştır. Şüphesiz, bu dar kapsamlı 

özelleştirme uygulamalarında il özel idarelerinin yeterli düzeyde 

fonksiyonel olmamalarının da payı bulunmaktadır. Köy idaresi ise, 

geleneksel olarak önemli bir mahalli idare birimi olmasına 

karşılık, hizmetlerinin büyük bir kısmını merkezi idare 

kuruluşları üstlendiği için, fazla etkin olamamakta ve 

dolayısıyla özelleştirme, imece gibi çok sınırlı bir düzeyde 

kalmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle, bu çalışmanın konusu 

belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi yöntemleri, bazı gelişmiş 
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ülkelerde ve ülkemizde belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi 

uygulamaları olarak sınırlandırılmıştır. Çalışmanın birinci 

bölümünde, özelleştirme kavramı, özelleştirmenin nedenleri ve 

yararları açıklandıktan sonra, genel olarak uygulamada rastlanan 

özelleştirme yöntemleri tanıtılmıştır. Bu bölümde anlatılan 

özelleştirme yöntemlerinin çoğu birbirleriyle etkileşim 

içindedir. Söz konusu özelleştirme yöntemlerinin bir bölümü 

ülkemizin koşullarında daha sınırlı bir uygulama alanı 

bulabilmekteyse de, belediyelerimiz açısından yol gösterici 

nitelikte bulundukları için, birinci bölümde bu yöntemler 

hakkında da bilgi verilmiştir. 

İkinci bölümde, özelleştirme uygulamalarında öncülük ederek 

diğer ülkelere bu konuda örnek teşkil eden A.B.D., İngiltere ve 

Almanya'da belediye hizmetlerini özelleştirme uygulamaları 

incelenmiştir. Ayrıca, bu bölümde söz konusu ülkelerde belediye 

hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda yapılmış bulunan 

bilimsel araştırmaların sonuçlarına da yer verilmiştir. 

Üçüncü bölümde, ülkemizde belediye hizmetlerinin 

özelleştirilmesi yöntemleri ve uygulamaları üzerinde durulmuştur. 

Bu bölümde, öncelikle ülkemizde belediye hizmetlerinin 

yürütülmesi konusundaki yaklaşımların tarihi gelişimi 

incelendikten sonra, ülkemize özgü özelleştirme nedenleri 

ve belediye hizmetlerinin özelleştirilmesinin hukuki çerçevesi 

ele alınmıştır. Yine aynı bölümde, ülkemizde belediye hizmetleri 

düzeyinde uygulama alanı bulan özelleştirme yöntemleri ve 

uygulama örnekleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. 
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Sonuç ve genel değerlendirme bölümünde ise, önceki 

bölümlerde yer alan konuların genel değerlendirmesi yapıldıktan 

sonra, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi hususunda bazı 

öneriler geliştirilmiştir. 

Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak, daha çok yazılı 

kaynakların incelenmesinden yararlanılmışsa da, konunun niteliği 

gereği yazılı kaynaklarda bulunmayan bazı bilgileri, doğrudan 

doğruya belediyelerimizden temin edebilmek amacıyla, anket ve 

mülakat yöntemleri de kullanılmıştır. 
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1 .ÖZELLEŞTİRME KAVRAMI VE ÖZELLEŞTİRME YÖNTEMLERİ 

1.1.Özelleştirme Kavramı 

Son zamanlarda yeni bir kavrammış gibi kamuoyunda yoğun bir 

biçimde tartışılmasına rağmen, aslında uygulamalar bakımından 

özelleştirmenin kökleri oldukça eskiye dayanmaktadır. Fakat, bu 

kavramın sistematik bir şekilde bilim dünyasında tartışılması ve 

uygulanması 1970'li yıllarda ortaya çıkmıştır. 

Çeşitli ülkelerde özellikle 1970'lerden itibaren kamu 

hizmetlerindeki verimliliği ve etkinliği artırmak için yeni 

politika ve yöntem arayışlarına girişildiği dikkati çekmektedir, 

çünkü, klasik idare, yapı ve işlevleri bakımından çok 

genişlediğinden verimsiz ve yavaş işlemekte; yeni görevleri 

yerine getirmekte yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle, kamu 

kesiminin iktisadi ve sosyal hayattaki rolü yeniden tanımlanmaya 

çalışılırken, klasik hizmet yöntemlerinin değiştirilmesi ya da 

çeşitlendirilmesi yönünde de politikalar ortaya çıkmıştır. Kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde rasyonel işletmecilik esaslarına 

uyulmasına, alternatif üretim ve dağıtım yöntemlerinin 

kullanılmasına ağırlık verilmiştir. Tabiatıyla, bu politika ve 

uygulamalar, piyasa sistemine doğru ilginin artması sonucunu 

doğurmuştur. Gerçekten de, devlet bir taraftan mevcut işlevlerini 

azaltmaya, diğer taraftan da finansman kaynakları ve hizmet 

yöntemleri bakımından özel sektöre daha fazla ilgi göstermeye 

yönelmiştir. Savunma hizmeti hariç bütün hizmetlerin üretiminin 

özelleştirilebileceğini ileri süren kamu ekonomisi teorisyenleri 

de, bu yönelimi desteklemişlerdir. Bu gelişmeler, başta ABD olmak 

üzere diğer gelişmiş bazı demokratik ülkelerde "özelleştirme" 
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(privatization) kavramıyla ifade edilen yöntem ve uygulamaları 

gündeme getirmiştir.(1) Özelleştirme kavramı, özellikle neo 

liberal akımların gözde sloganı ve deyim yerindeyse 1980'lerin 

"moda kavramı" haline gelmiştir. 

Uygulamada kazandığı öneme rağmen, özelleştirme kavramı, 

halen gerek teoride ve gerekse uygulamada tamamen açıklığa 

kavuşturulamamış bir kavramdır. Zira, özelleştirme kavramı 

birbirinden farklı çok çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Bunun 

asıl nedeni, özelleştirmenin bir çok bilim dalının doğrudan ilgi 

alanına girmesi ve dolayısıyla yapılan bilimsel tanımlamalarda 

farklılıkların bulunmasıdır. Gerçekten de, özelleştirme, ekonomi, 

işletme, yönetim, hukuk, politika gibi bir çok bilim dalının ilgi 

alanına girmektedir. Örneğin ekonomi bilimi açısından en geniş 

anlamda özelleştirme, devletin iktisadi faaliyetlerinin 

azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Daha dar 

anlamda özelleştirme ise, devletin iktisadi faaliyetlerini 
* 

gerçekleştiren kamu iktisadi girişimlerinin mülkiyetinin özel 

kesime devredilmesidir. Buna karşılık, hukuk bilimi açısından 

özelleştirme, yönetim biçim ve usullerinin değiştirilmesi yani 

kamu girişimleri yönetiminin özel kesime devredilmesi demektir. 

(1) Bilal ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde 
Alternatif Yöntemler", İkinci Kitap: Kamu Yönetimi, I. Ulusal 
İdare Hukuku Kongresi, Ankara, (1-4 Mayıs 1990), s.885. 

(*) Avrupa KİT Merkezi (CEEP)'nin tanımına göre kamu iktisadi 
girişimi, "mal ve hizmet üretmek üzere kurulmuş olan, mali 
olanaklarının yarıdan fazlası, merkezi veya yerel kamu 
idareleri tarafından sağlanan veya işletme sonuçlarından bu 
idarelerin sorumlu bulunduğu ve bunlar tarafından denetlenen 
girişimdir." 
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Dolayısıyla hukuk bilimi açısından yönetimin özelleştirilmesi, 

ekonomi bilimi açısından ise mülkiyetin özelleştirilmesi önem 

arz etmektedir. (2) 

Özelleştirme ile ilgili olarak önemli çalışmalar yapmış olan 

David HEALD ve David STEEL, özelleştirmeyi "kamu sektörü 

faaliyetlerinin sınırlandırılması" şeklinde tanımlamaktadır¬ 

lar,(3) 

David HEALD, "Public Expenditure" başlığını taşıyan bir 

başka eserinde, özelleştirme kavramının aşağıda belirtilen 

başlıca dört unsurdan oluştuğunu ifade etmektedir:(4) 

Kamu sektörü tarafından üretilen mal ve hizmetlerin 

finansmanının özelleştirilmesi: Bu tür özelleştirmede, kamusal 

mal ve hizmetlerin devlet tarafından üretimine devam 

edilmekle birlikte, finansmanı vergiler yerine harçlarla ya da 

fiyat karşılığı satış gelirleriyle karşılanmaktadır.Kamusal mal 

ve hizmetlerin bir bedel karşılığı sunulması, üretimin 

özelleşmesini cesaretlendirmektedir. 

Mal ve hizmet üretimindeki kamusal tekellerin kaldırılması: 

Bir kısım üretim alanlarındaki kamu tekellerinin tamamen veya 

kısmen kaldırılarak rekabete açılması da özelleştirmeyi ifade 

etmektedir. 

(2) İlhan ÖZAY, "İdare Hukuku Yönünden KİT'leri Özelleştirme 
Çalışmaları", ORHİM Seminerler Serisi, 1986, s.182. 

(3) Çoşkun Can AKTAN, Kamu İktisadi Teşebbüsleri-Özelleştirme, 
İzmir, 1987, s.79. 

(4) AKTAN, S.80. 

7 



Kamu girişimlerinin mülkiyetinin ve yönetiminin kısmen veya 

tamamen özel kesime devredilmesi (Denationalisation): Mülkiyetin 

tamamen (yüzde 100) özelleştirilmesi halinde, yönetim de tamamen 

özelleştirilmiş olacaktır. Mülkiyetin yüzde 51 ve daha fazlasının 

özelleştirilmesi halinde ise, yönetimde özel kesim hakim olacak, 

fakat bir kısım yönetim fonksiyonları kısmen bölüşülmüş 

olacaktır. 

Kamusal mal ve hizmetlerin üretiminin özelleştirilmesi:Bu 

tür özelleştirmede, kamusal mal ve hizmetlerin üretimi özel 

kesime ihale edilmekte veya hizmetten yararlanacak tüketicilere 

bir kupon verilerek hizmeti özel kesimden temin etmeleri 

sağlanmaktadır. 

Gerçekten de, devlet, mülkiyeti kendinde kalmak üzere belli 

bir mal ve hizmetin üretiminde, sürecin bir aşamasında özel 

sektörü devreye sokabilir. Belirli bir faaliyet alanı özel 

kuruluşlarca yerine getirilir. Nitekim, belediyelerin bazı 

hizmetlerinde örneğin temizlik ve kamu taşımacılığında özel 

sektörden yararlanmaları yaygın uygulamalardır.(5) 

Yukarıda verilen farklı tanımlamalar, özelleştirmenin sadece 

kamu mülkiyetinin özel mülkiyete devri olmadığını, bir dizi başka 

politika ve uygulamaların da özelleştirme kavramının kapsamına, 

girdiğini göstermektedir. 

(5) Şinasi AKSOY, "Türkiye'de Özelleştirme: Genel Bir Bakış", 
Dünyada ve Türkiye1 de Özelleştirme Sempozyumu, Ankara, (14-15 
Kasım 1990), s.31. 



Yukarıdaki açıklamaların ışığında, özelleştirme kavramını 

"dar anlamda özelleştirme" ve "geniş anlamda özelleştirme" olmak 

üzere iki ana kategoriye ayırarak tanımlamak mümkündür. 

Dar anlamda özelleştirme, sadece kamu iktisadi 

girişimlerinin mülkiyet ve yönetiminin özel kesime devrini ifade 

etmektedir. Günümüzde özelleştirmeden bahsedildiğinde ilk akla 

gelen, kamu iktisadi girişimlerinin özel sektöre satılması 

olmaktadır. (6) Nitekim, son yıllarda ve halihazırda ülkemizin 

gündemini sürekli olarak meşgul eden kamu iktisadi 

teşebbüslerinin özelleştirilmesi sorunu, dar anlamda özelleştirme 

kavramının kapsamı içinde yer almaktadır. 

Geniş anlamda özelleştirme, dar anlamda özelleştirmeyi de 

içeren daha kapsamlı bir kavramdır. Özelleştirmeyi, sadece kamu 

iktisadi girişimlerinin özel kesime satışı olarak düşünmemek 

gerekmektedir. Özelleştirme, kamu iktisadi girişimlerinin satışı 

dışında bu girişimlerin özel kesime kiralanması, yönetimin 

devredilmesi konularını da kapsamaktadır. Ayrıca, kamusal mal ve 

hizmetlerin üretimi için özel kesimle sözleşme yapılması, özel 

kesimle ortak girişimlerde bulunulması gibi uygulamalar da 

geniş anlamda özelleştirme kapsamında mütalaa edilmektedir. (7) 

Zira, geniş anlamda özelleştirme, "daha az devlet daha çok 

piyasa" anlayışına dayanmaktadır.(8) 

(6)(7) AKTAN, s.82. 
(8) Frank BURİNK, "Privatization în Europe", Entrepreneurship 

and Privatizing of Government, (Edt.Calvin A.KENT), Quorum 
Books,New York, 1987, s.162. 
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Bu açıklamalar ışığında geniş anlamda özelleştirme kavramını 

şu şekilde tanımlamak mümkündür: Geniş anlamda özelleştirme; 

iktisadi, mali, sosyal ve siyasal nedenlerle milli ekonomi 

içerisinde kamu kesimi faaliyetlerinin sınırlandırılması veya 

tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılan 

uygulamaların bütünüdür.(9) Kate ASCHER ise, İngiltere'deki 

uygulamaları göz önünde tutarak, "Özelleştirme şemsiye bir kavram 

olup, genel olarak özel sektörün artan rolünün devlet tarafından 

desteklenmesini anlatır" demektedir.(10) 

Geniş anlamda özelleştirmenin kapsamına liberalization 

(serbestleşme), derequlation (yasal kurumsal serbestleşme) ve 

halka açılma gibi yöntemler de girmektedir.(11) 

Sonuç olarak, günümüzde geniş anlamda özelleştirme, bir ülke 

veya yörede piyasa güçlerinin hakim olmasını sağlayacak ve kamu 

kesiminin iktisadi etkinliğini azaltacak politika ve uygulama 

yöntemlerini kapsayan bir şemsiye kavram görünümündedir. Bu 

kavram nedeniyle genelde bir kamu hizmetinin özel sektör 

tarafından sunulması, söz konusu yöntemin özelleştirme olarak 

adlandırılması için yeterli bir gerekçe sayılmaktadır.(12) 

Bu çalışmanın bundan sonraki bölümlerinde özelleştirme 

sözcüğü kullanılırken kastedilen, geniş anlamda özelleştirme 

( 9) AKTAN, s.82. 
(10) Kate ASCHER, The Politics of Privatisation. Contracting Put 

Public Services. Mac Millan Education Ltd,London,1987,s.4. 
(11) AKTAN, S.83-85. 
(12) Sadun EMREALP, Yerel Yönetimde Alternatif Hizmet Üretimi. 

Yerel Yönetim El Kitapları Serisi, IULA-EMME yayını, 
İstanbul, 1992, s.23. 
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kavramıdır. Yine bu çalışmada incelenen özelleştirme 

yöntemlerinin tümü, geniş anlamda özelleştirme kavramının 

kapsamına girmektedir. 

1.2. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi 

Günümüzde hızla büyüyen kentlerin ve bu kentlerde yaşayan 

halkın ihtiyaçları giderek büyük artış göstermektedir. Mahalli 

idarelerin mevcut yönetim yapısı, yeterli mali kaynak temininde 

süregelen sorunlar ve bu sorunlardan kaynaklanan mahalli 

hizmetlerdeki yetersizlikler, mahalli yöneticileri de klasik 

hizmet yöntemlerinin dışında yeni hizmet yöntemlerini uygulamaya 

yöneltmektedir. 

Bilindiği gibi özelleştirmenin, iktisadi ve idari bir 

politika aracı olarak benimsenmesi ve uygulanması, 1980'li 

yılların başına rastlamaktadır. Çünkü 1980'lerin başında, bir çok 

ülkede piyasa ekonomisine ilgi giderek artmış ve kamunun 

küçültülmesi yönünde politikalar uygulanmaya başlanmıştır. İşte 

bu çerçevede, özelleştirme yöntemleri, bazı ülkelerde milli 

ekonomi içinde yer alan büyük işletmelerden başlayarak, mahalli 

idarelerin yürütmekte oldukları hizmetler konusunda da yaygın 

bir şekilde uygulanmaya başlamıştır.(13) Nitekim, bu çalışmanın 

ikinci bölümünde ayrıntılı şekilde anlatıldığı gibi, ABD'de 

özelleştirme yöntemleri daha çok mahalli idarelerin yürüttükleri 

hizmetlerde uygulanmaktadır. Gerçi, ABD'de, kamu hizmetlerinin 

büyük bir bölümünün, mahalli idarelerin sorumluluğunda bulunması 

(13) Bilal ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde 
Alternatif Kurumsal Yöntemler", Türk İdare Dergisi. Yıl:61 
Sayı:382 (Mart 1989), s.29. 
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da bu durumu etkilemekteyse de; bu ülkede son on yıl içinde 

hizmetlerini özelleştiren mahalli idarelerin sayısında yüzde 

50'lik bir artış görülmesi, özelleştirme yöntemlerinin mahalli 

idareler düzeyinde yaygın bir uygulama kabiliyeti kazandığını 

ispatlamaktadır. 

1.2.1. Belediye Hizmetlerinin Sunulmasında Sorumluluk ve 

Özelleştirme 

Belediye hizmetlerinin çoğu temel kamu hizmeti 

niteliğindedir. Ancak, bir hizmetin temel kamu hizmeti niteliğini 

taşıması durumunda, doğrudan belediyelerce üretilmesi zorunlu 

değildir. Çünkü, belediye hizmetlerinin sunulmasından sorumlu 

olmak ile, bu hizmetlerin kim tarafından sunulduğu arasında 

önemli bir fark vardır.(14) 

Hizmetin sunulmasından sorumlu olmak, araçlardan çok 

amaca yönelik olup, belediyenin yükümlülüğü altındaki hizmetlerin 

gerçekleştirilmesini güvence altına almak sorumluluğudur. 

Hizmetin kim tarafından sunulduğu konusu ise, daha çok amaçlanan 

sonuçlara hangi araçlar yoluyla ulaşıldığını belirlemektedir.(15) 

Bu konuda örneğin Minneapolis (ABD) Anakent Yönetimi, 

hizmet politikalarının uygulanmasına müdahale etmemekte, yalnızca 

stratejik planlama yetkisini kullanmaktadır. Bu çerçevede, söz 

konusu belediye, bütün temel yatırım kararlarını vermekte ve 

uygulayıcı özel firmaların, belediyenin genel hizmet politikasına 

(14) EMREALP, s.18. 
(15) EMREALP, s.19. 
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ve standartlarına uygun bir biçimde çalışıp çalışmadıklarını 

denetlemektedir.(16) 

Doğal olarak, bu tür uygulamalar mahalli idare 

düzeyinde hizmet satın alma ve sözleşme yönetimi becerisini çok 

önemli bir duruma getirmektedir.(17) 

Sonuç olarak, mahalli kamu hizmetlerinin üretilmesinde 

özel sektörün kullanılması, bir belediye için hemşehrilerine 

temel belediye hizmetlerini sunma sorumluluğundan kaçmak anlamını 

taşımamaktadır. (18) Zira, özel sektöre devredilen örneğin 

temizlik hizmetleri gibi hizmetlerde bir aksama olması durumunda 

bunun sorumlusu belediyedir. Çünkü, mahalli hizmetlerin 

yürütülmesinin özel sektöre devredilmesi, hizmetin kendisini 

değil sunuluş biçimini nitelemektedir. Bu anlamda, mahalli 

hizmetlerin özel sektöre gördürülmesini, özelleştirme kapsamında 

değerlendirirken, geniş anlamda özelleştirme kavramından 

bahsedildiği göz önünde tutulmalıdır.(19) 

1.2.2. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinde Hizmetin 

Niteliğinden Kaynaklanan İmkansızlıklar ve Sınırlamalar 

Bir kısım kamusal (sosyal) mal ve hizmetlerin 

faydaları, bölgesel düzeyde bölünmezdir. Örneğin büyük 

kentlerdeki hava kirlenmesine karşı alınacak tedbirler, bu 

kentlerde oturanların tümüne yarar sağlayacaktır. Yine, bir 

beldede, çevrenin tarihi ve doğal güzelliklerini koruyabilmek 

(16) EMREALP, s.19. 
(17)(18) EMREALP, S.23. 

(19) EMREALP, S.25. 
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için gerçekleştirilen tedbirler de bölgesel düzeyde faydası 

bölünemez hizmetler arasında yer almaktadır. Bütün bu hizmetlerin 

faydasını bölmek ve tüketicilere bedel karşılığında sunmak 

mümkün değildir. (20) Zira örneğin, bir sokağın aydınlatılması 

veya devamlı olarak temiz tutulması halinde, bu hizmetlerin 

faydasından sokaktan geçenlerin bazılarını yararlandırmak, diğer 

bazılarını mahrum bırakmak mümkün değildir. (21) Bu nedenle, bu 

hizmetler genellikle bizzat belediyeler eliyle yürütülmektedir. 

Bölgesel düzeydeki yarı kamusal (sosyal) mal ve hizmetlere 

örnek olarak ise; su, kanalizasyon, park ve itfaiye hizmetleri 

gösterilebilir. Bölünebilmeleri ve fiyat karşılığında 

sunulabilmeleri mümkün olan bu mal ve hizmetlerin üretiminin ve 

pazarlanmasının tamamen özel firmalara bırakılmayışının nedeni, 

bunların üretimi ve/veya tüketimi sebebiyle ortaya çıkan ve 

günlük toplumsal yaşantıyı önemli ölçüde etkileyen 

dışsallıklardır. Örneğin kanalizasyon hizmetlerinin üretiminin ve 

dağıtımının özel firmalara bırakıldığını varsayarsak, talep 

elastikiyeti özellikle fakir mahallelerde fazla olan bu 

hizmetlere firmalar yeterli kaynak ayıramayacaklardır. Ancak bu 

takdirde, bir bedel ödememek için talepten vazgeçenlerin mahrum 

kalacakları özel faydanın yanısıra, toplum açısından çok önemli 

dış kayıplar söz konusu olacaktır. Nitekim, kanalizasyon hizmeti 

talebinden vazgeçip basit septik çukurları tercih edenler, tifo 

gibi salgın hastalıklara elverişli bir ortam hazırlayacaklardır. 

Bu durumda, bu hizmetin üretiminin bir kamu otoritesince örneğin 

(20) Halil NADAROĞLU, Mahalli idareler. Üçüncü baskı, Beta 
Yayınevi, İstanbul, 1986, s. 45. 

(21) NADAROĞLU, s.46. 
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belediyelerce üretilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Ancak, bu durum 

söz konusu hizmetlerin belediye tarafından bedava sunulması 

gerektiği anlamına gelmemektedir. Bu tür hizmetlerden 

yararlananlara bunun karşılığında bir bedel ödettirmek mümkündür. 

Bu durumda ise, geniş anlamda özelleştirme yöntemlerinden biri 

olan fiyatlandırma yöntemi uygulanmış olacaktır. Ancak bu bedelin 

mutlaka maliyet ve kar esasına dayalı bir piyasa fiyatı olması da 

gerekmemektedir. Sosyo-ekonomik ve sosyo-politik faktörlere göre 

yetkili kamu otoritelerince saptanacak bu fiyat, marjinal 

maliyetin altında da belirlenebilir. Ancak, ne var ki, bütün bu 

durumlarda tüketimden yararlanmayı ve karşılığında bedel 

ödenmesini zorunlu kılmak gerekmektedir. (22) Bir kamu tüzel 

kişisi olan belediye, merkezi idarenin kendisine devrettiği 

haklardan yararlanıp, hizmetin tüketimini ve bunun gerektirdiği 

harcamalara iştirak edilmesini zorunlu kılabilir. (23) 

Yukarıda sözü edilen bölgesel düzeyde faydaları bölünemeyen 

kamusal hizmetler için mümkün olabilecek tek özelleştirme şekli, 

belediyenin bu hizmetlerin yürütülmesini, karşılığında bir bedel 

ödeyerek sözleşme ile özel yüklenicilere ihale etmesidir. Çünkü, 

özel yüklenicilerin, bu hizmetleri yürütmelerinin karşılığında 

hizmetten yararlananlardan bir bedel talep etmesi, hizmetin 

niteliği gereği mümkün olmayacaktır. Belediye ise, bu hizmetlerin 

finansmanını mahalli vergiler, harçlar ve harcamalara katılma 

payları gibi kamu kudretine dayanarak hizmetten yararlananlardan 

tahsil edilen ödemelerden sağlayacaktır. 

(22) NADAROĞLU, s.56. 
(23) NADAROĞLU, S.57. 
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Yarı kamusal hizmetlerin üretiminin belediye tarafından özel 

yüklenicilere ihale edilmesi, fiyatlandırma yönteminin yanısıra 

bu tür hizmetler için geçerli olabilecek bir diğer özelleştirme 

yöntemini oluşturmaktadır. 

Vatandaşların hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı nitelik 

taşıyan, kamu güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren belediye 

görev ve hizmetlerinin özel sektöre gördürülmesi mümkün değildir. 

Bu çerçevede, imar denetimi ve zabıta gibi kolluk kuvvetini, ceza 

yazmak gibi kamu erkinin kullanılmasını gerektiren görevlerin 

özelleştirilmesi düşünülemez. (24) 

Bu konuda kamu görevi ile kamu hizmetini ve kamu 

işletmeciliğini birbirinden ayırmak gerekmektedir. Kamu 

işletmelerinin ürettiği mal ve hizmetlerin, kamu güvenliği ve 

kamu düzeni ile ilgisi olmaması halinde, çok çabuk ve engelsiz 

özelleştirilmesi mümkün olmaktadır.(25) 

Kamu görevleri, kamu erkinin kullanılmasını 

gerektirdiklerinden dolayı özelleştirilemezler. Kamu hizmetlerini 

ise, kamu güvenliği ve kamu düzeni ile ilgisi bulunup bulunmadığı 

ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde kamu erkinin kullanılıp 

kullanılmadığı şeklinde bir tasnife tabi tutmak gerekmektedir. 

Zira, sadece kamu güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili olmayan ve 

kamu erkinin kullanılmasını da gerektirmeyen kamu hizmetlerinin 

özelleştirilmesi mümkün olmaktadır.(26) 

(24)(25)(26) M.Ali DAĞTAŞ, "Belediyelerde Özelleştirme" İller 
ve Belediyeler Dergisi, Yıl: 46,Sayı: 535-536 
(Mayıs-Haziran 1990), s.300. 
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1.3. Özelleştirme Nedenleri 

1.3.1. Genel Olarak Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin 

Nedenleri 

Kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, siyasi, mali, 

ekonomik ve idari nedenlere dayanılarak savunulmaktadır. Bu 

nedenler, çoğu zaman iç içe geçmiş durumda olup, biri diğerinden 

ayrılamayacak özelliklere sahiptir. 

Ancak, bu nedenler anlatım kolaylığı sağlamak açısından 

aşağıda "siyasi", "ekonomik ve mali" ve "idari" olmak üzere üç 

grupta toplanarak açıklanmaktadır. 

Siyasi Nedenler 

Özelleştirmeyi savunanlar, demokrasi ile serbest piyasa 

düzeni arasında yakın bir ilişki bulunduğunu ileri 

sürmektedirler. Bunlar, demokrasideki siyasi özgürlüğü, ekonomik 

özgürlükle bütünleştirmek istemektedirler. Bir ülkede siyasi 

sistem demokrasi olunca, ekonomik sistem de serbest piyasa 

anlayışına dayanacaktır. Serbest piyasa düzeni ile demokrasi, 

otoritenin desantrilize edilmesini ve çeşitli gruplar arasında 

dağıtılmasını gerektirmektedir. Teorik olarak, serbest piyasa 

düzeninde otorite çeşitli firmalar arasında dağıtılmıştır. 

Serbest piyasa düzeninde rekabeti sınırlandıracak ya da önleyecek 

tekellerin bulunmaması gerekir. Bunun gibi, demokrasi de bir 

sistem olarak serbest bir ortamın varlığını öngörmektedir. Bu 

yaklaşıma göre, devletin iktisadi alanda da faaliyetlerini 

sınırlandırması ve dolayısıyla piyasa sisteminin serbest olarak 
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işlemesine müdahale etmemesi gerekmektedir. (27) İşte bu 

yaklaşımı benimseyen siyasi partiler ve diğer sivil toplum 

örgütleri, piyasa sistemini güçlendireceği için, özelleştirmeyi 

savunmaktadırlar. 

İktisadi ve Mali Nedenler 

Özelleştirmenin dayandığı gerekçelerden bir diğeri de 

iktisadi ve malidir. Zira, her siyasi tercihin toplum üzerinde 

iktisadi ve mali etkileri söz konusudur. Birden fazla üreticinin 

yer aldığı piyasa sisteminde işletmeler, rekabet nedeniyle, 

tekellerin olduğu durumlara göre daha verimli çalışmaktadırlar. 

Böylelikle hizmetlerin maliyetleri düşmekte, kamu kaynaklarını 

başka alanlara kaydırmak ya da vergilerin oranlarını indirmek 

mümkün hale gelebilmektedir. (28) Ayrıca, serbest piyasa düzeni, 

girişimcilerin yeteneklerini açığa çıkarmalarına imkan tanıyarak, 

yeni üretim teknikleri ve dağıtım yöntemlerinin ortaya çıkmasına 

yardımcı olmaktadır.(29) 

Hizmetlerin yürütülmesinde, özel sektör kuruluşlarının 

kamu kuruluşlarına göre daha etkin ve verimli çalıştıkları 

görüşü, bazı araştırmalarla desteklenmektedir. Örneğin, ABD, 

Almanya, Kanada ve İsviçre'deki kamu ve özel sektör firmaları 

dikkate alınarak 19 kamu hizmeti üzerinde gerçekleştirilen 

(27) Bilal ERYILMAZ, "Siyaset Sosyolojisi", (Ders Notları, 
DEÜ-1İBF,1986), s.119. 

(28) eliff ATHERTON ve Duane WİNDSOR, "Privatization in Europe", 
Entrepreneurship and Privatizing Of Government. (Edt.Calvin 
A.KENT), Quorum Books, New York, 1987, s.94. 

(29) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Yöntemler", s. 893. 
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50 araştırmanın yalnızca 3'ü kamu sektörünün daha az maliyetle 

çalıştığını, 5 araştırma da fark olmadığını ortaya koymuştur. 

Geriye kalan araştırmalar ise, özel sektörün daha düşük birim 

maliyetle çalıştığını göstermiştir. Ayrıca, su temini konusunda 

yapılan ve 150 üreticiyi kapsayan üç araştırmaya göre, kamu 

işletmelerinin daha pahalı ve daha az etkin çalıştıkları ortaya 

çıkmıştır. (30) 

Diğer yandan, özelleştirme uygulamaları ile özel sektöre 

devredilen kamu işletmelerinden devlet önemli gelirler elde 

etmektedir. Bu da, kamu hizmetlerinin finansmanında önemli bir 

mali destek sağlamaktadır. Böylelikle, özelleştirme kısa vadede 

borçlanmanın bir alternatifi niteliğinde işlev görmektedir. 

Ayrıca, vergileri artırmadan kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi 

sorununa, özelleştirme uygun bir çözüm olarak görülmektedir.(31) 

Bilindiği gibi, kamu kuruluşlarının ürettikleri mal ve 

hizmetlerin fiyatları, genellikle sıfır maliyet üzerinden 

belirlenmekte ya da fiyatlarına sübvansiyon uygulanmaktadır. Bu 

şartlarda çalışan kamu işletmeleri, açıklarını Hâzineden 

karşılama yoluna gitmektedirler. Böylelikle, kamu hizmetlerinin 

büyük bir kısmının fiyatı, gerçek maliyeti ya da piyasa fiyatını 

yansıtmamaktadır. Bu durum, uzun dönemde hizmetlerin 

verimliliğini büyük ölçüde etkilemektedir. 

(30) ATHERTON ve WINDS0R, S.84-85. 
(31) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 

Yöntemler", s.895. 
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büyütme isteklerini sınırlayacak, uzun dönemde kamu yönetiminin 

aşırı şekilde büyümesini önleyecektir. Özelleştirme ile, kamu 

kesimindeki personel harcamalarında önemli ölçüde tasarruf 

sağlanacaktır. Ayrıca, kamu yöneticileri kamu sendikalarının 

baskısından da belirli ölçüde kurtulmuş olacaklardır. 

Özelleştirme sayesinde, kamudaki kısa vadeli projeler ve part- 

time işler, büyük bir bürokrasi meydana getirmeden 

yürütülebilecektir. 

1.3.2. Mahalli Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin 
Nedenleri 

Yukarıda genel olarak kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi 

nedenleri olarak açıklanan hususların hepsi, aynı zamanda mahalli 

düzeydeki kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda da büyük 

ölçüde aynen geçerli bulunmaktadır. Ancak, bu genel nedenlere 

ilave olarak, mahalli düzeydeki kamu hizmetlerinin 

özelleştirilmesi konusunda geçerli olabilen bir takım başka 

nedenlerden bahsetmek de mümkündür. 

Mahalli idarelerin, mahalli kamu hizmetlerinin sunumunda 

özelleştirme yöntemlerine başvurmalarının başlıca gerekçeleri 

şunlardır: 

- Kentlerdeki hızlı nüfus artışına paralel olarak, kentsel 

hizmetlere olan ihtiyaçlar ve talepler de genişlemekte ve 

çeşitlenmektedir. Bunun sonucunda, belde halkına hizmet sunma 

konusunda mahalli idarelerin kullanageldikleri hizmet yöntemleri, 

artan hizmet taleplerini karşılamakta yetersiz kalmaktadır. 
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- Kamu finansman kaynaklarının sınırlı olması, mahalli 

idarelerin hizmet sunma kapasitesini de olumsuz etkilemektedir. 

Özel sektörün elindeki mali kaynakların, mahalli kamu 

hizmetlerinin yürütülmesine kanalize edilmesini sağlaması, 

özelleştirmeyi cazip kılmaktadır. 

- Aynı hizmeti özel sektörün çoğu zaman daha ucuza üretmesi, 

mahalli hizmetlerin maliyetini azaltmayı hedefleyen mahalli 

idareleri, hizmet sunumunda özel sektörden yararlanmaya 

sevketmektedir.(37) 

- Mahalli idare hizmetlerinin özel firmalarca 

yürütülmesinin, hizmette üretkenliği artırması ve hizmetin 

kalitesini geliştirmesi diğer bir nedendir.(38) 

- Mahalli idarelerin, mahalli hizmetleri yürütürken 

nitelikli teknik personelin ve gelişmiş teknik araç-gereçlerin 

eksikliğini duyduğu bir gerçektir. Bu nedenle, özellikle yoğun 

teknik bilgi ve teknik araç-gereç donanımı gerektiren hizmetler 

için özel sektörden yararlanmak kimi zaman zorunlu 

olabilmektedir. 

- Özelleştirme, mahalli hizmetlerin yürütülmesi hususunda 

mahalli idareler üzerinde söz konusu olabilen, merkezi iktidarın 

ve seçmenlerin politik etki ve baskılarına karşı bir tampon 

görevi görerek, hizmetin politik tercihler, kişisel çıkarlar gibi 

(37) ATHERTON ve WİNDSOR, s.81. 
(38) J.Edwin BENTON ve Donald C.MENZEL, "Contracting And 

Franchising County Services in Florida", Urban Affairs 
Ouarterly, Vol:27, No:3 (Mart 1992), s.437. 
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sübjektif unsurlar yerine hizmet gerekleri gibi objektif unsurlar 

tarafından yönlendirilmesine imkan tanımaktadır.(39) 

1.4. Belediye Hizmetlerini Özelleştirme Yöntemleri 

Özelleştirme, belediye hizmetlerinin üretimi, finansmanı, 

fiyatlandırılması, yönetimi ve mülkiyeti gibi farklı alanlarda 

söz konusu olmaktadır. Buna bağlı olarak, özelleştirme yöntemleri 

de çeşitlilik göstermektedir. 

Yasal olarak kentsel hizmetlerin büyük bir bölümünün ihale 

edilmesi zorunluluğu bulunan İngiltere'de 1980'li yılların ilk 
* 

yarısını kapsayan bir araştırmada, 22 farklı özelleştirme yöntemi 

tespit edildiği belirtilmektedir. Bu listede hizmetlerin tümüyle 

ya da kısmen özel sektöre devredilmesi seçeneklerinin dışına 

taşılarak, örneğin sübvansiyon düzenlemeleri, kupon yöntemi ve 

vergi teşviki gibi yöntemler özelleştirme olarak görülmekte, 

hatta hizmetlerin gönüllü kuruluşlar eliyle yürütülmesi bile, bu 

listeye dahil edilmektedir. Dolayısıyla böyle bir değerlendirme 

kapsamında, kamu hizmetlerinin kamu dışında herhangi bir özel 

kişi veya kuruluş tarafından sağlandığı tüm yöntemlerin 

özelleştirme olarak nitelenmesi söz konusu olmaktadır.(40) 

Samuel PAUL ise, özelleştirmenin başlıca şu yöntemlerinin 

söz konusu olabileceğini belirtmektedir: Kamu girişimlerinin 

satışı, kiralama (leasing), yönetimin devri (management 

contract), özel kesim ile sözleşme yapma (contracting out), 

(39) John D.DONAHUE, "The Privatization Decision: Public Ends, 
Private Means", Basic Books Inc.Publishers, s.136. 

(*) m.PRİE, Privatisation j_ The British Experience. 1984. 
(40) EMREALP, S.24. 
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imtiyaz (franchising), ortak girişim (joint venture), mal ve 

hizmet alımı için tüketiciye yardım (grants/vouchers) ve gönüllü 

organizasyonlar (voluntary organizations).(41) 

Yukarıda belirtilen bu yöntemlerin çoğu, yatay ve dikey 

olarak etkileşim içerisindedir. Dikey olarak, bu yöntemlerin 

bazıları birbirine benzer, iç içe geçmiş ya da birlikte 

kullanılabilir özellik taşımaktadır. Örneğin, sübvansiyon 

düzenlemeleri ve kupon yöntemi ile gönüllü kuruluşlar ve kendi 

kendine yardım yöntemleri, bir çok ortak özellik taşımaktadırlar. 

Yatay olarak ise, her yöntem, kendi içerisinde birbirinden 

oldukça büyük farklılıklar gösteren biçimlerde ve kapsamlarda 

uygulanabilmektedir. Söz gelimi, ihale yöntemi, yelpazenin bir 

ucunda "anahtar teslimi" şeklinde, dış kredi ile desteklenen 

büyük çaplı bir kamu yatırım projesini içerebilirken; diğer uçta, 

bir toplantı organizasyonu ya da bir mimari proje çizimi gibi 

kısa dönemli ve küçük çaplı bir hizmeti de konu olarak 

alabilmektedir.(42) 

Bu yöntemlerin bir bölümü, belki de, ülkemizin koşullarında 

daha sınırlı bir uygulama alanı bulabilmekle birlikte, bu 

yöntemler, ne tür hizmetlerin sunulacağı ve nasıl sunulacağı 

konularında bir çerçeve oluşturarak, belediyelerimiz için yol 

gösterici nitelik taşımaktadırlar. 

Aşağıda uygulamada rastlanan özelleştirme yöntemleri 

hakkında bilgi verilmektedir. 

(41) EMREALP, S.81. 
(42) EMREALP, S.4. 
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1.4.1. Satış Yöntemi 

Bu yöntem, devletin, kamu kuruluşundaki mal varlığını 

veya hisselerini satmasıdır ve saf özelleştirme (dar anlamda 

özelleştirme) demektir. Satışa, kamunun elindeki arazi, bina ve 

her türlü mal varlığı unsuru konu olabilmektedir. (43) 

Satış yönteminde iki alt yöntem izlenebilmektedir: 

Doğrudan Satış (Özel Satış) Yöntemi: Bu yöntemde, kamu 

kuruluşunun aktifleri, kısmen veya tamamen satışa arz 

edilmektedir. Eğer bu satış, tüm aktifleri içeriyorsa "toptan 

özelleştirme"; aktiflerin bir kısmını içeriyorsa "kısmı 

özelleştirme" yapılıyor demektir.(44) 

Hisse Yoluyla Satış Yöntemi: Bu yöntemde kamu kuruluşunun 

tüm veya bir kısım hisseleri, özel şahıslara veya özel 

kuruluşlara, hisse senetleri aracılığıyla devredilmektedir. 

Satışın yapılabilmesi için kamu kuruluşunun sermayesinin 

hisselere bölünmüş olması ve sermaye şirketi statüsünde bulunması 

gerekmektedir.(45) 

Hisse senetlerinin satışı, doğrudan halka, tek bir 

alıcıya, o kamu kuruluşunda çalışanlara ve seçilmiş finansal 

aracı kuruluşlara yapılabilmektedir.(46) 

(43) (44) Nihat FALAY, "Dünya'da ve Türkiye'de Özelleştirme", 
Dünya'da ve Türkiye1 de Özelleştirme, Sempozyum 
Bildirileri, Ankara, (14-16 Kasım 1990), s. 8. 

(45) (46) FALAY, s.9. 
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Hisse yoluyla satış yönteminde, kişi başına düşen hisse 

senedi sayısı sınırlandırılabilir; o kuruluşta çalışanlar gibi 

belli gruplara öncelik ve indirim sağlanabilir veya belediyeye 

bağlı işletme hisselerinin satışı için söz konusu olabildiği gibi 

belli bir yöre halkına ayrıcalıklar tanınabilir. Örneğin, 

İngiltere'de Telecom'un hisse senetleri, söz konusu kuruluşta 

çalışanların yüzde 36'sına indirimli olarak satılmıştır.(47) 

Belediye mülkiyetindeki şirketlerin hisse senetlerinin 

tamamı veya bir kısmı özel kişi ve kuruluşlara satılabilir. Bu 

hisse senetleri, sermaye piyasası aracılığı ile satılabileceği 

gibi, teklif alma yoluyla veya doğrudan pazarlık yoluyla satışa 

çıkarılabilir.(48) 

1.4.2. İhale Yöntemi 

İhale (sözleşme) yöntemi, kamu hizmetlerinin özel sektör 

kişi veya kuruluşlarınca bir sözleşmeye dayalı olarak 

yürütülmesidir. İhalede ilgili kamu kuruluşu, hizmeti kendi 

örgütü ve personeli eliyle yürütmek yerine, özel kişi veya 

firmalara yaptırmaktadır.(49) 

İhale yöntemi, en çok bilinen ve uygulanan özelleştirme 

yöntemidir. Bu yöntemde kamu kuruluşu, üretimin kontrolünü önemli 

oranda elinde tutar ve vergi, tüketici harcı veya diğer finansman 

(47) FALAY, s.9. 
(48) DPT.Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması. Altıncı 

Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.i.K.Raporu, Ankara, 1991, s.65. 
(49) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 

Kurumsal Yöntemler", s.36. 
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araçlarını uygulamaya devam eder. İhale yönteminde, kamu 

kuruluşunun 1) Üretimin miktarı ve türünü belirlemek 2) Bir 

veya birkaç özel firma ile anlaşma yapmak 3) Kar amacı güden, kar 

amacı gütmeyen veya gönüllü kuruluşlarla üretimi gerçekleştirmek 

gibi çeşitli tercihleri olabilir. Burada, her ne kadar mal ve 

hizmetin üretimine karar verme yetkisi, kamusal nitelikte ise de, 

mal ve hizmetin gerçek üreticisi ihaleyi alan özel sektör 

kuruluşudur.(50) 

1.4.2.1. İhale Yönteminin Yararları 

Bazı kamu hizmetlerinin özel yüklenicilere 

(müteahhitlere), ihale yöntemiyle gördürülmesinin çeşitli 

yararları bulunmaktadır. İhale yönteminin başlıca yararları 

şunlardır:(51) 

1. İhaleyi kazanmak için firmalar arasındaki rekabet, 

gerçek üretim maliyetlerinin ortaya çıkmasına yardım edecektir. 

Böylece ihaleyi en düşük maliyetle en kaliteli hizmet üretecek 

firma kazanacaktır. Böylece ihale, potansiyel olarak hizmet 

maliyetlerini düşürmektedir. 

2. Özel teşebbüsteki kar elde etme güdüsünün, kamu 

kesiminde görülen bütçeyi büyütme ve personel sayısını artırma 

eğilimlerinin yerini almasıyla, bütçe büyümeleri sınırlanacak 

ve uzun dönemde kamu kuruluşlarının yapısının büyümesi 

önlenecektir. Bir başka deyişle, ihale yöntemi ile işler, özel 

(50) FALAY, S.5. 
(51) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 

Kurumsal Yöntemler", s.36. 
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sektör kuruluşlarına yaptırılacağı için kamu kuruluşları yapı, 

personel ve teknik donanım yönünden gereksiz yere büyümeyecektir. 

3. İhale yönteminin kullanılmasıyla, personel harcamaların¬ 

dan tasarruf edilecek ve kamu kuruluşları, sendikaların baskısın¬ 

dan kurtarılmış olacaktır. Ayrıca ihale yöntemi, ilave personel 

istihdam etmeden hizmet miktarının artırılmasını ve mevcut kadro¬ 

lar aracılığı ile sağlanmasında güçlük çekilen hizmetler için 

uzman ve teknik personelin kullanılmasını da sağlayabilmektedir. 

4. İhale yöntemiyle, kısa vadeli projeler, part-time işler, 

zamanla ortaya çıkabilecek yeni sorunlar, büyük bir bürokrasi 

meydana getirmeden, ekipman ve personel kullanımında esneklik 

sağlanarak daha etkin bir şekilde çözümlenebilecektir. 

5. İhale yönteminde, kamu kuruluşu hizmeti en iyi şekilde 

yürütecek firmayı belirlemekte ve uzun vadeli planlama ile 

ilgilenmektedir. Böylece ihale yöntemi daha iyi hizmet üretimi ve 

dağıtımının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaktadır.(52) 

Yukarıda açıklanan iktisadi ve idari yararları nedeniyle 

ihale yöntemi, kamu kuruluşlarınca genellikle tercih 

edilmektedir. Nitekim bu yöntem; yol, kaldırım, su, kanalizasyon, 

kamu binalarının yapılması, çöp toplama, imar planlarının 

hazırlanması, kamu hizmeti için gerekli bazı girdilerin 

sağlanmasında bir çok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.(53) 

(52) Ruth H.DEHOOG, Contracting Put For Human Services: Economic, 
Political and Organizational Perspectives, New York, 1984, 
S . 5 . 

(53) John C.GOODMAN (Edt.), Privatization, The Proceedings of A 
Conference hosted by the National Çenter For Policy 
Analysis and Adam Smith Institute, NCPA, Dallas,1985, s.110. 
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İhale yönteminde önemli olan husus, ihale edilecek 

hizmetlere ilişkin tahmini bedellerin iyi hesaplanması ve ihale 

şartlarının denetiminin en iyi şekilde yerine getirilmesidir. 

1.4.2.2. Mahalli Hizmetlerin Yürütülmesinde İhale Yönteminin 

Önemi 

İhale yöntemi, özellikle belediye hizmetlerinin 

yürütülmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Belediyeler için 

ihale yöntemi, genellikle diğer özelleştirme yöntemlerine ve 

uygulamalarına öncülük etmektedir. Zira, belediyelerin hukuki 

danışmanlık, mühendislik ve mimari hizmetlerini ihale etmek gibi 

eski bir gelenekleri mevcuttur. 

ABD, İngiltere, Almanya ve Japonya'daki belediyeler, ihale 

yöntemini kullanarak çöp toplama hizmetlerinde yüzde 40 ila yüzde 

60 arasında tasarruf sağlamışlardır. Gerçekten de, yapılan 

araştırmalar, ihale yöntemini kullanarak, bir çok mahalli kamu 

hizmetinin daha düşük maliyetle üretilebileceğini ortaya 

koymuştur. Örneğin 1984 yılında 20 farklı ülkede 8 mahalli kamu 

hizmeti ile ilgili olarak yapılan karşılaştırmalı bir araştırma, 

ihale yöntemi ile özel sektöre gördürülen bu hizmetlere ilişkin 

önemli oranda tasarruflar sağlandığını ortaya koymuştur.(54) 

ABD'de ihale yöntemi, verimli ve etkin bir hizmet üretim 

metodu olarak görülmekte olup; özellikle mahalli hizmetlerin 

yürütülmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu ülkede yapılan 

bir araştırma, belediye hizmetlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin 

(54) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.37. 

30 



özel sektör tarafından yürütüldüğünü ortaya koymuştur.(55) Yine 

aynı ülkede, belediyelerin yaklaşık üçte birinin, çöp toplama 

hizmetini ihale ile özel sektöre gördürdüğü tespit 

edilmiştir.(56) 

1.4.2.3. İhale Yönteminde Yaygın Olarak Kullanılan Başlıca 
Sözleşme Biçimleri 

Uygulamada, ihale edilen hizmetlerin genelde şu 

sözleşme biçimleri altında sağlandığı görülmektedir: (57) 

1. Sabit Bedelli Sözleşmeler 

Bu tür sözleşmelerde yüklenici, belirli bir hizmeti, 

sözleşmede tanımlanan standartta ve sürede, önceden belirlenmiş 

bir bedel karşılığı sağlamayı taahhüt etmektedir. Dolayısıyla, 

bir yandan maliyetlerin belirlenen bedeli aşması durumunda, bu 

fazlalığın yüklenici tarafından karşılanması söz konusu olurken, 

diğer yandan da, maliyetlerin sözleşme bedelinin altında kalması 

durumunda elde edilecek kar, yükleniciye ait olmaktadır. Sabit 

bedelli sözleşmeler, farklı biçimlerde uygulanabilmektedir: 

a) Sabit Sözleşme Bedeli 

Genellikle, hizmet süresinin bir bütçe döneminden daha 

kısa ya da enflasyon oranının düşük olduğu durumlarda uygulanan 

bu yöntemde, sözleşme bedelinde herhangi bir nedenle artış 

yapılamamaktadır. 

(55) AKTAN, s.112. 
(56) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 

Kurumsal Yöntemler", s. 37. 
(57) EMREALP, S.5-8. 
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b) Eskalasyona Tabi Sözleşme Bedeli 

Özellikle enflasyon oranının yüksek olduğu durumlarda, 

uzun dönemli fiyat artışlarını karşılamaya yönelik fonlar da 

ihale teklifine dahil edilmekte, sonuçta ihale bedelinde yapay 

bir şişkinlik söz konusu olmaktadır. Bunun yanısıra, gerçekleşen 

fiyat artışı, başlangıçta öngörülenin altında kalırsa, 

yüklenicinin haksız kazanç elde etmesi; tersi durum söz konusu 

olursa, yüklenicinin hizmet sunma potansiyelinin sekteye uğraması 

söz konusudur. Bu olumsuzlukların giderilmesi için, işgücü ve 

malzemede zaman içerisinde ortaya çıkabilecek artışları 

karşılamak amacıyla, sözleşme bedellerinde belirli bir sürenin 

sonunda ve belirli bir endekse bağlı olarak eskalasyon (artış) 

uygulanmaktadır. 

2. Maliyet Sözleşmeleri 

Bu tür sözleşmelerde, yüklenicinin belirli bir hizmete 

ilişkin olarak yaptığı harcamalar, belediye tarafından 

karşılanmaktadır. Yapılan harcamaların karşılanmasına ek olarak 

yükleniciye, hizmetleri karşılığı belirli bir kar marjı 

tanınmakta ya da önceden belirlenen bir ücret ödenmektedir. Daha 

az yaygın olan bu tür sözleşmelere, genellikle sabit bedelli 

sözleşmelerin uygulanmasında güçlük çekilen hizmet alanlarında 

başvurulmaktadır. 

Bu tür sözleşmelerde, yüklenici tarafından karşılanması 

istenen harcamaların gerçekten hizmetle ilişkisi olup olmadığının 

belirlenmesine yönelik idari giderler, genellikle kabarık 
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olmaktadır. Diğer yandan, yüklenicinin, harcamaları asgaride 

tutmak ve etkin bir biçimde hizmet sunmak için özel bir çaba 

göstermesini sağlayacak teşvikler bulunmamaktadır. Dolayısıyla, 

mali riskin çok büyük bir bölümünün belediyeye yüklenmekte 

olması, bu yöntemin uygulama alanını daraltmaktadır. Maliyet 

sözleşmeleri de farklı biçimlerde uygulanabilmektedir: 

a) Maliyet+Sabit Ücret 

Bu tür sözleşmeler kapsamında yükleniciye, hizmete 

ilişkin harcamalar karşılığındaki hakedişlerine ek olarak, 

önceden belirlenmiş bulunan sabit bir ücret ödenmektedir. Bu tür 

sözleşmelerde, hizmetin maliyetinde herhangi bir artma ya da bir 

azalma söz konusu olsa bile, taraflarca önceden belirlenmiş 

bulunan ücretin miktarında değişiklik yapılması yoluna 

gidilmemekted i r. 

b) Maliyet+Teşvik Primi 

Bu tür sözleşmeler kapsamında yükleniciye, yine hizmete 

ilişkin harcamalar ve buna ek olarak bir hakediş ödenmekle 

birlikte, önceki yöntemden farklı olarak bu hakediş, sabit bir 

ücret biçiminde değil, harcamalarla orantılı bir ücret olarak 

ödenmektedir. Bu yöntemde taraflar, belirli bir tavan harcama 

miktarı üzerinde anlaşmakta, ücret de başlangıçta bu miktar 

üzerinden belirlenmektedir. Gerçekleşen harcamaların, belirlenen 

tavan miktardan az olması durumunda yükleniciye ödenecek ücret 

oransal olarak artmakta, harcamaların öngörülen tavandan yüksek 

olması durumunda ise yükleniciye ödenecek ücret, yine oransal 

olarak azalmaktadır. 
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1.4.2.4. İhale Yönteminden Yararlanırken Dikkat Edilecek Başlıca 
Hususlar 

Mahalli hizmetler konusunda ihale yönteminden oldukça 

sık yararlanılması, hizmet satın alma ve sözleşme yönetimi 

becerisini çok önemli bir duruma getirmektedir. İhale yöntemine 

başvururken belediyelerce dikkate alınması gereken asgari 

hususlar şunlardır:(58) 

- İhaleye esas olacak hizmetin, kendisini oluşturan 

ikincil faaliyet alanlarını belirleyecek biçimde tanımlanması son 

derece önemlidir. Özellikle, bir hizmetin tamamının değil, 

belirli bir bölümünün ihale edilmesi söz konusu olduğunda, 

hizmetin kendi içinde bir bütünlük oluşturan bölümlerinin de ayrı 

ayrı tanımlanması gerekmektedir. Bununla birlikte, ister bir 

bütün olarak, isterse bölümler halinde ihale edilsin iyi 

tanımlanmamış bir hizmetin, şartnamenin hazırlanması sırasında 

miktar ve zaman olarak detaylandırılması güç olacaktır. Hizmet 

tanımlanırken, belediyenin hedeflerine ve programına uygunluğu da 

göz önüne alınmalıdır. 

- Hizmetin doğrudan ya da ihale dışında bir yöntemle 

belediyece sağlanmasının mı, yoksa ihale edilmesinin mi daha 

yararlı olacağının belirlenmesi için, farklı boyutları göz önüne 

alan kapsamlı bir araştırma yapılmalıdır. Bu araştırmanın, çoğu 

kez, ihaleye konu olacak hizmetin teknik, mali ve ekonomik 

yönlerini belirleyen fizibilite çalışmalarını içermesi 

gerekmektedir. Sonuç olarak, hizmetin ihale edilip edilmemesi 

(58) EMREALP, s.21-22. 



konusundaki kararlar, büyük ölçüde maliyet-fayda analizlerine ve 

maliyetlerin karşılaştırılmasına dayanmalıdır. 

- Bir hizmetin ihale edilmesine karar verildiğinde 

hizmetin en iyi koşullarda satın alınmasını ve belediyece 

öngörülen zamanda, miktarda ve kalitede sunulmasını güvence 

altına almanın ön koşulu, iyi hazırlanmış bir görev tanımı ve 

sözleşme belgeleridir. 

- İhale sürecinin etkin bir biçimde yürütülmesi ve 

sonuçlandırılması çok önemli olmakla birlikte yeterli değildir. 

Etkin bir sözleşme yönetimi, ihalenin sonuçlandırılmasından 

sonra, yüklenici tarafından yürütülen işlerin yakından 

izlenmesini ve denetlenmesini gerektirmektedir. Duruma göre, 

programda ve sözleşmede değişikliklerin yapılması veya 

yükleniciye bazı yaptırımların uygulanması gerekebilir. 

- Özel sektör ile yapılacak ihalelerde, uzun dönemli 

sözleşme imzalanmasından kaçınılması, özelleştirmenin başarısı 

için gereklidir. Ayrıca, sözleşmenin yenilenmesi, ihaleyi alan 

yüklenicinin etkin hizmet sunması ile bağlantılı olmalıdır.(59) 

1.4.2.5. İhale Yönteminden Doğması Muhtemel Bazı Sakıncalar 

İhale yönteminin bazı olumsuz yönleri de bulunmaktadır. 

Bunlardan en önemlisi, rüşvet olasılığıdır. İhale, belediye 

yöneticileri ile özel firma temsilcilerinin maddi bir çıkar 

(59) AKTAN, s.18. 
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üzerinde anlaşmaları sonucu sağlanmış olabilir. Rüşvet ve 

kayırmacılık gibi ilişkiler, rekabetin yararını ortadan 

kaldırabilir ve hizmete ilişkin kalite denetimini devreden 

çıkarabilir. Ayrıca, özel yükleniciler, ihale ile aldıkları 

hizmetlerin maliyetini düşürmek için, düşük ücretli ve hatta 

sigortasız işçi de çalıştırabilirler.(60) 

1.4.3. İmtiyaz Yöntemi 

Bu yöntem, kamunun tekelinde olan bir hizmetin, özel 

bir firmaya tekel olarak verilmesini ya da belirli bir coğrafi 

bölgede bir hizmetin yürütülmesi yetkisinin sözleşme ile özel 

kişi veya kuruluşlara verilmesini ifade etmektedir.(61) Hukuki 

açıdan ise kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, "bir kamu 

hizmetinin kurulmasının ve belli bir süre işletilmesinin veya 

kurulmuş bulunan bir kamu hizmetinin belli bir süre 

işletilmesinin, karşılığında yararlananlardan ücret almak, kar ve 

zararı kendisine ait olmak üzere bir özel kişi veya kuruluşa 

bırakılmasını öngören sözleşmeler" olarak tanımlanmaktadır.(62 ) 

İmtiyaz, genellikle demiryolu, gaz, su ve elektrik gibi 

doğal tekellerin söz konusu olduğu mal ve hizmetlerde uygulanan 

bir yöntemdir. Bazı iktisatçılar (John Stuart MİLL gibi), doğal 

tekelin söz konusu olduğu durumlarda, devletin kamu yararını 

(60) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.39. 

(61) E.S.SAVAS, "Alternative Structural Models For Delivering 
Urban Services", Delivery of Urban Services, (Edt.A.J. 
SWERSEY-E.J.IGNALL), Elsevier Science Pubiishers, New York, 
1986, s.14. 

(62) Lütfi DURAN, İdare Hukuku, İ.Ü.Hukuk Fakültesi yayını, 
İstanbul, 1982. s.330. 
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dikkate alarak, bir örgüt kurmak suretiyle ilgili mal ve hizmeti 

kendisinin üretmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Bunlara göre 

doğal tekele sahip bir özel firma, piyasada rakipsiz olduğu için 

ürettiği mal ve hizmetlerin fiyatlarını yükseltecek ve üretimi 

azaltma eğilimi içine girecektir. Serbest piyasa ekonomisini 

savunan iktisatçılar ise, doğal tekel şartlarında bile, imtiyaz 

yöntemiyle rekabet ortamının meydana getirilebileceğine 

inanmaktadırlar. Çünkü firmalar, imtiyaz yönteminde söz konusu 

mal ve hizmetleri üretme yetkisini almak için, kendi aralarında 

rekabet edeceklerdir. Ayrıca, imtiyaz tek bir kişi ya da firmaya 

verilebileceği gibi birden fazla firmaya da verilebilir. Kent içi 

toplu taşıma hizmetlerindeki özel halk otobüsü işletmeciliğinde 

olduğu gibi, imtiyaz birden fazla kişilere veya firmalara 

verilebilmektedir. İmtiyaz yönteminin, serbest piyasa ekonomisine 

en uygun olan uygulaması da budur. Çünkü, bu imtiyaz biçiminde 

hizmeti kullananlar talepleriyle piyasayı etkileme imkanına 

sahiptir. İmtiyaz yöntemi kullanılmak suretiyle, kamu kesiminde 

görülen israf ve verimsizlikten uzaklaşılmış olacaktır. Gerçekten 

de imtiyaz yöntemi iyi uygulanabilirse, maliyetten tasarruflar 

sağlanabilmektedir.(63) 

İmtiyaz yönteminde iki önemli aşama vardır. Birincisi açık 

artırma aşaması, İkincisi ise hizmetin yürütülmesi aşamasıdır. 

Birinci aşamada, rakip firmalar arasından en iyisini seçmek söz 

konusu olmaktadır. Özel sektörün üretim etkinliğinden ve serbest 

(63) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.40. 
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piyasadaki rekabet ortamından yararlanarak imtiyazı, sözleşmede 

belirtilen koşullar içinde hizmeti en düşük maliyetle üretecek 

firmaya vermek söz konusudur. İmtiyaz, ilk defa veriliyorsa, 

firmalar arasında fazla bir eşitsizlik yoktur. Ancak, imtiyaz 

ikinci veya üçüncü defa veriliyorsa, mevcut imtiyazlı firmanın 

diğerlerine göre ihaleyi kazanmada potansiyel bir avantajının 

olduğu söylenebilir. Bu durum ise, imtiyaz yönteminin sağladığı 

rekabet koşullarını ortadan kaldırabilir.(64) 

İmtiyaz yönteminde ikinci aşama, hizmetin bir firmaya 

verilmesiyle başlar. İmtiyaz konusu hizmetin yürütülmesi 

sırasında, talep, maliyet ve teknolojide meydana gelen 

değişiklikler, sözleşmede düzenlenen koşulların tekrar gözden 

geçirilmesini gerekli hale getirebilmektedir. Bu nedenle, imtiyaz 

sözleşmesinde, beklenmeyen durumlar ortaya çıkıp fiyat 

düzenlemesi alt-üst olduğu zaman, taraflar arasında yeniden 

görüşme yapılabileceği öngörülebilir.(65) 

İmtiyaz yönteminde, hizmetten yararlananlar, hizmetin 

bedelini doğrudan hizmeti sunan firmaya öderler. Bu nedenle 

imtiyaz sözleşmeleri, yalnızca tüketicilerin belirlenebildiği 

durumlarda ve fiyatlandırılabilir nitelikteki hizmetler için 

geçerli olabilmektedir.(66) 

İmtiyaz sözleşmesi, 20, 30 veya 40 yıllık gibi belirli 

dönemler için yapılmaktadır. İmtiyaz sözleşmesinin geçerlilik 

(64)(65) ERYI5LMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternati 
Kurumsal Yöntemler", s.41. 

(66) EMREALP, s.10. 
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süresi kira sözleşmesinden daha uzundur. Çünkü, şirkete 

başlangıçta yatırdığı sermayenin maliyetini telafi etmesi için 

yeterince zaman tanımak gerekmektedir. 

İmtiyaz sözleşmesinde, imtiyazı alan özel firmaya tam bir 

bağımsızlık sağlanabileceği gibi, bunun tersine hizmetin fiyatı, 

kalitesi ve miktarı konusunda kamu kesiminin düzenleyici rolü 

sözkonusu olabilir.(67) 

İmtiyaz sözleşmesinin en belirgin özellikleri şunlardır:(68) 

- İmtiyaz sahibi yüklenici, işletme sermayesi ve diğer 

başlangıç masraflarını üstlenir. 

- Sözleşme süresince yüklenici, tüm riski ve maliyeti 

kendine ait olmak üzere hizmeti yürütür. Hizmetin yönetimini 

üstlenir, buna göre personelini seçer ve çalışmalarını denetler. 

Tesisleri, masrafları kendine ait olmak üzere modernize eder ve 

bakımını üstlenir; gerekli teçhizat ve malzemeyi satın alır. 

- Hizmetleri karşılığında doğrudan doğruya hizmetten 

yararlananlardan alınan ücretler, yüklenicinin yatırımı olan 

sermaye giderlerini karşıladığı gibi kar da sağlamalıdır. 

Sağlanan kar da imtiyaz sahibi yükleniciye aittir. 

(67) FALAY, s.5. 
(68) C.VUYLSTEKE, "Kentsel Hizmetlerin Temini: Özel Sektörle 

Yapılan Sözleşmeler", Kentsel Hizmetler için Alternatif 
İsletme Yöntemleri, Çeşme Seminer Bildirileri, Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı-İller Bankası ortak yayını, Ankara, 1988, 
s.246. 

39 



Belediye hizmetleri alanında imtiyaz yöntemi çoğunlukla çöp 

toplanması ve imhası, metro, otobüs, minibüs ve taksi 

işletmeciliği, elektrik üretimi, caddelerin aydınlatılması, içme 

suyu sağlanması, stadyum ve hipodrom, parklar ve eğlence 

yerlerinin işletilmesi konularında kullanılmaktadır.(69) 

İmtiyaz yönteminin, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde 

kullanılması oldukça eskidir ve Fransa'da 16 mcı yüzyıldan beri 

uygulandığı bilinmektedir. Bu ülkede, bir çok kentin su ihtiyacı 

özel sektör tarafından karşılanmaktadır. ABD'de imtiyaz yöntemi, 

çöplerin toplanması, otobüs işletmesi, hizmetlerin fatura 

edilmesi, su ve elektrik sayaçlarının okunması, araçların 

çekilmesi ve muhafazası, caddelerin aydınlatılması, ambulans ve 

acil sağlık hizmetleri konularında çok yaygın olarak 

uygulanmaktadır.(70) 

Kamu hizmetinin imtiyaz yöntemiyle kurulması ve işletilmesi 

için söz konusu hizmetin yapım ve işletilmesi hakkı, yalnızca 

belediyeye ait olmalıdır. Belediyenin, bir kamu hizmetini imtiyaz 

yoluyla kurdurup işlettirebilmesi için, kanunun buna açıkça izin 

vermiş olması zorunludur. Kanun, bir kamu hizmetinin imtiyaz 

yoluyla kurulması ve işletilmesine ilişkin imtiyaz verme hakkını 

belediyeye tanımadığı takdirde, belediye o hizmeti imtiyaz 

yoluyla yaptıramaz.(71) 

(69) EMREALP, S.10. 
(70) GOODMAN, s.110. 
(71) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 

Kurumsal Yöntemler", s.41. 
İmtiyaz yönteminde, hizmet bedelinin doğrudan 
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İmtiyaz yönteminde, hizmet bedelinin doğrudan 

tüketiciler tarafından karşılanması, özellikle dar gelirli 

hemşehriler açısından ödeme güçlükleri yaratabilir. Bu yüzden 

belediyenin, imtiyaz sözleşmeleri düzenlerken, hizmetin 

miktarını, kalitesini ve bedelini belirleme yetkisini etkin 

olarak kullanması gerekmektedir. Bu kapsamda, belirli bir hizmet 

alanında yaşayan hemşehrilerin ödeme güçlerinden ve teknik 

açıdan kaynaklanabilecek darboğazlara bakılmaksızın, ilgili 

hizmetten yararlanmaları ve hizmetin öngörülen sürede, miktarda 

ve kalitede sunulması, imtiyaz sözleşmelerinde güvence altına 

alınmalıdır.(72) 

1.4.3.1. İmtiyaz Yönteminin İhale Yönteminden Farkları 

İhale, bir belediyenin bir hizmetin tümünü veya bir 

kısmını üretmesi için özel firmalarla sözleşmeler yapmasıdır. 

İmtiyaz ise, bir belediyenin bir özel firmaya, belli bir coğrafi 

bölgede (veya söz konusu belediyenin sınırları içerisinde) belli 

bir hizmeti tekel olarak üretme hakkını vermesidir. İmtiyaz 

halinde, belediyenin kendisi o hizmeti üretmekten tamamen 

çekilmektedir. Ancak bu halde bile belediye üç şeyi garanti 

etmeyi sürdürmektedir: Hizmetin görüleceğini, asgari icra 

standartlarının sağlanacağını ve fiyatların makul bir seviyede 

tutulacağını...(73) 

İhale kararları, temel olarak üretim maliyetlerini azaltma 

isteğinden kaynaklanmaktadır. Büyüme baskıları ve özel sektörün 

(72) EMREALP, s.10. 
(73) BENTON ve MENZEL, s.437. 
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profesyonel yönetimini tercih eden politik tercih, belediyeleri 

ihaleye gitmeye iten diğer nedenlerdir. İmtiyaz kararları ise, 

yoğun şekilde büyüme baskıları, kamunun hizmet üreticisi rolünü 

sınırlama isteği ve bundan kaynaklanan geleneksel kamu üretimi 

düzenlemelerini değiştirmek yönündeki politik tercihler, idareyi 

politikadan ayrı tutan bir politik kültür ve mahalli vergi 

oranlarını düşük tutma isteğinden etkilenmektedir. Bir başka 

ifadeyle, imtiyaz kararları, geniş ölçüde kamunun hacminin 

sınırlandırılması (devletin küçültülmesi) ve mahalli hizmetleri 

özel işletme prensiplerine uygun olarak yürütme çabalarına 

dayanmaktadır.(74) 

İhale yönteminde olduğu gibi, imtiyaz yönteminde de 

belediye, hizmeti düzenleyen; özel firma da hizmeti üretendir. 

Ancak, imtiyaz yönteminde tüketiciler hizmete ilişkin ücreti, 

doğrudan doğruya üretici özel firmaya öderlerken; ihale 

yönteminde ilgili belediyeye ödemektedirler. ihalede yüklenici 

firmaya ücretini, ihaleyi yapan belediye ödemektedir.(75) 

1.4.4. Yap-İşlet-Devret Yöntemi 

Yap-işlet-devret yöntemi, bir kamu hizmeti veya 

bayındırlık işinin özel teşebbüs tarafından masrafları 

karşılanarak kurulmasını, belirli bir süre işletilmek suretiyle 

yatırılan sermayenin amortismanı sağlandıktan ve kar 

(74) BENTON ve MENZEL, s. 436. 
(75) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 

Kurumsal Yöntemler", s.41. 
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gerçekleştirildikten sonra, tesisin ve yönetimin bedelsiz olarak 

ilgili kamu kuruluşuna devredilmesini sağlayan bir yöntemdir.(76) 

Bir başka ifadeyle, yap-işlet-devret yöntemi, kamuya ait 

gayrimenkuller üzerinde özel firmalar tarafından, bir kamu 

hizmeti tesisi kurulması, bu tesisin belirlenen süre içinde 

işletilmesi, süre bitiminde işletmenin her türlü varlığının 

karşılıksız olarak kamu yönetimine devredilmesi esasına 

dayanmaktadır.(77) 

Yap-işlet-devret yöntemi, özellikle serbest piyasa 

ekonomisinin tam olarak oluşmadığı az gelişmiş ülkelerde, kamu 

hizmetlerinin kurulması ve işletilmesinde özel sektörden ve 

yabancı sermayeden yararlanmak amacıyla kullanılan bir modeldir. 

Bu yöntem, henüz tam olarak kurumsallaşmamakla birlikte 

uygulanabilirlik potansiyeli yüksektir. Zira, bu yöntem az 

gelişmiş ülkelerde kamu kesiminin finansman sıkıntısına bir çözüm 

yolu olarak görülmektedir. 

Kamu yönetiminin asli görevinin, yönetim, planlama, izin ve 

ruhsat verme, koruma ve denetim olduğunu savunanlar, bu yöntemin, 

ileri teknoloji ve yabancı sermaye gerektiren hizmet alanlarında 

uygulanmasını önermektedirler. 

(76) Lütfi DURAN, "Yap-lşlet-Devret", SBF Dergisi, Cilt: XLVI 
No:l-2 (Ocak-Haziran 1991), s.150. 

(77) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.41. 
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Bu yöntemde, genellikle büyük sermaye ve ileri teknoloji 

gerektiren yollar, köprüler, limanlar, hava alanları gibi kamu 

yatırımlarının devlete ya da uzun dönemde mali kaynak sağlayıcı 

metro yapımı, turizm tesisleri, alışveriş kompleksleri yapımı 

gibi projelerin belediyelere doğrudan bir mali ve teknik yük 

getirmeden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.(78) 

Yap-işlet-devret yönteminin hukuki açıdan bir bayındırlık 

işi imtiyaz sözleşmesi olarak nitelendirilmesi mümkündür. Zira, 

kamu hizmeti imtiyazı, esas itibariyle işletme bakımından söz 

konusu olmakla beraber, bunun için gerekli inşaat ve tesisatın 

yapılması ve daha sonra işletilmesi maksadıyla da verilebilir. 

İşte bu ikinci halde, bir bayındırlık işleri imtiyazından söz 

etmek daha doğrudur. (79) Gerçekten de, bu yöntemde bir kamu 

kuruluşu; yol,köprü, metro gibi bayındırlık işi şeklinde bir kamu 

hizmetinin kurulması ve işletilmesini bir sözleşme ile özel 

sektöre bırakmaktadır. Bu sözleşmenin idari nitelikte bir 

sözleşme olduğunun kabulü gerekir. 

Bazı yazarlar, liberal devlet döneminin yaygın bir 

yöntemi olan eski imtiyaz usulünün, liberalleşme eğilimi ile 

beraber yap-işlet-devret adıyla yeni bir biçimde yeniden 

güncellik kazandığını ifade ederek yukarıdaki görüşü 

desteklemektedirler. (80) 

(78) EMREALP, s.10. 
(79) DURAN, İdare Hukuku, s.332. 
(80) Acar ÖRNEK, Kamu Yönetimi. İstanbul, 1988, s.259. 
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1.4.5. Kiralama Yöntemi 

Kiralama yönteminin esası, hizmeti yürütmek için 

gerekli araç ve teçhizatın kamuya ait olması, yönetimi ve 

işletilmesinin ise özel kişi ya da kuruluşlara verilmesidir. Kamu 

hizmeti birimleri, menkul ve gayrimenkulleriyle birlikte, 

sözleşmede belirlenen süre için ve bir bedel karşılığında özel 

sektöre kiraya verilebilir.(81) 

Kamu kuruluşları verimli çalıştıramadıkları 

işletmelerini, özel sektörün yönetim ve denetim tecrübesinden 

yararlanmak için, onlara kiraya verebilirler. Böylelikle zarar 

eden kamu işletmelerinin daha karlı hale getirilmesi mümkündür. 

Kamu idaresi, belirli sözleşme şartları içerisinde, kiracıyı her 

zaman denetlemek ve değiştirmek hakkına sahiptir.(82) 

Kiralama yönteminde kiracı, mevcut sistemleri devralır, 

kamu hizmetinin yalnızca yönetimini ve işletmesini üstlenir. 

İşletme ve bakımın mali riski tümüyle kiracıya aittir. Kiracı 

masraflarını, hizmetten yararlananlardan tahsil ettiği 

ücretlerden karşılar. Kiracı, kiralayan taraf olan devlet veya 

belediyeye, tesislerin finansmanı ve geliştirilmesi ile ilgili 

masrafları karşılamak üzere bir kira bedeli öder. Hizmetin 

gerçekleştirilmesinin tüm yasal sorumluluğu kiracıya aittir ve bu 

amaçla gerekli teknik araçların seçiminde serbesttir.(83) 

(81)(82) Musa EKEN, "Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi", 
(Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989), s.50. 

(83) VUYLSTEKE, s.247. 
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Kira sözleşmesi, ücretlerin belirlenmesi ve ayarlanmasına 

ilişkin hükümlerin yanısıra, hizmetlerin uygulanması ve kiracı 

hesaplarının kontrolü yetkisini kamu kuruluşuna tanıyan hükümleri 

de içerir.(84) 

Kiralama yönteminde kiracılar, kaliteli hizmet temini ve 

sözleşme süresinin bitiminde kiralanan işletme veya teçhizatın 

iyi durumda geri verilmesinden sorumludurlar.(85) 

Kiracılar hizmeti, ticari riski kendilerine ait olmak üzere 

gerçekleştirirler, zararı kendileri karşıladıkları gibi nihai 

kardan da yararlanırlar. Diğer taraftan kiracı, esas altyapı ve 

tesislerin finansmanına iştirak etmez. Örneğin, kanalizasyon 

hizmetlerinde boru şebekesinin finansmanına karışmadıkları gibi, 

topluma ait arıtma tesislerinin finansmanına da katılmazlar. 

Çünkü kiracı, mevcut tesislerin yalnızca hizmetlerinin yönetimini 

üstlenir, yalnızca döner sermayeyi ve genellikle elektromekanik 

teçhizat, tesisat bağlantıları ve sayaçlardan ibaret kalemlerin 

yenilenmesi ile ilgili masrafları finanse eder.(86) 

Kira ve imtiyaz sözleşmelerinin arasında dikkati çeken fark, 

kira sözleşmelerinde kiracının tesis inşası için başlangıç 

yatırımını üstlenmemesidir; belediye evvelce finanse edilmiş olan 

tesislerini kiralamaktadır. Bu nedenle kira sözleşmeleri daha 

(84) VUYLSTEKE, s.247. 
(85) D.COYAUD, "Su Temini ve Kanalizasyon Hizmetleri İçin Özel ve 

Kamu Alternatifleri".Kentsel Hizmetler İçin Alternatif 
İşletme Yöntemleri. Çeşme Seminer Bildirileri, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-İller Bankası ortak yayını, 
Ankara, 1988, s. 24. 

(86) COYAUD, s.24. 
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kısa sürelidir, çünkü yalnızca işletme sermayesini ortaya koyacak 

olan kiracı, yatırımını daha kısa sürede dengeleyecektir. Kamu 

hizmetinin karlılığı kesinlik kazanmaz veya olumsuz sonuçlanırsa 

ve belediye sözleşme şartlarını değiştirmek istemez veya 

değiştiremez ise, taraflar arasında uzlaşma sağlanması 

gerekebilir. Bu halde belediye, yatırımının tüm maliyetini bundan 

böyle geri alamayabilecektir.(87) 

Gerekli tesislerin mevcut olduğu ve yalnızca bakım ve 

yönetim hizmetlerine ihtiyaç duyulan bir çok ülkede, kira 

sözleşmeleri giderek yaygınlaşmaktadır. Fransa'da su temini 

(dağıtımı) hizmetlerinde bu yöntemden oldukça sık 

yararlanılmaktadır. ABD'de de birçok kentte mülkiyeti belediyeye 

ait olan otobüs işletmelerinin özel sektöre kiraya verildiği 

bilinmektedir. Ancak, bir özelleştirme yöntemi olan kiralama 

yöntemini, yine ABD'de çoğu kez uygulandığı gibi, belediyeyi 

sermaye yatırımlarından kurtaran ve özel şirketin belediyeye kamu 

hizmetinde kullanılmak üzere teçhizat kiraladığı sözleşme 

yöntemiyle karıştırmamak gerekir.(88) 

1.4.6. Şirketleşme ve Ortak Girişim Yöntemi 

Belediyeler, bazı kamu hizmetlerini daha etkin yürütmek 

amacıyla, kamu hukukunun ve kamu bürokrasisinin katı 

kurallarından ve ağır işleyişinden kurtulmak için, bazı 

işletmelerini şirket haline getirerek özel hukuk hükümlerine göre 

işlemesini sağlamaktadırlar.(89) 

(87) VUYLSTEKE, s.246. 
(88) VUYLSTEKE, s.247. 
(89) EKEN, s.55. 
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Günümüzde giderek yaygınlaşan bir uygulama olarak, 

belediyelerin kendilerinin kurduğu veya ortak olduğu özel bir 

şirketten sözleşme ile hizmet satın aldıkları görülmektedir.(90) 

Ortak girişim ise, kamu hizmeti birimlerinin özellikle büyük 

ölçekli yatırımlarını, bu alanda uzmanlaşmış özel sektör 

kuruluşları ile oluşturacakları ortak şirketler aracılığıyla 

gerçekleştirmelerini sağlamaktadır. Bu yöntem, halen kamunun 

elindeki işletmelerin özel sektörün ortaklığına açılmasını da 

içermektedir.(91) 

Ortak girişimde, kamu ortaklık payının az tutulması, söz 

konusu yöntemi, özelleştirmeye daha çok yaklaştırmaktadır. Ortak 

girişim yönteminin başarılı sonuçlar verebilmesi için, kamu 

idaresinin söz konusu girişim üzerinde üretim, yatırım, finansman 

ve fiyat gibi konularda fazla etkide bulunmaması, ayrıca 

girişimin idari ve mali yönden tam bir özerklik içerisinde 

bulunması gerekmektedir.(92) 

İdeal koşullarda ortak girişim, toplumun ve özel sektörün 

menfaatlerini uzlaştıran bir kombinasyon oluşturabilir. Kamu 

hizmeti kar sağlamak amacıyla yürütülürken; aynı zamanda kar 

amacı, şirketin faaliyetinin kamuya yönelik niteliği tarafından 

kontrol altına alınır. Diğer taraftan karın hiç olmazsa bir kısmı 

yine topluma geri dönecektir. Bu nedenle, ortak girişim, özel 

(90) EMREALP, s.9. 
(91) EKEN, s.59. 
(92) AKTAN, s.114. 
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sektörü finansal ve teknik açıdan desteklerken, özel girişimin 

aşırı kar sağlamasını engelleyen bir araç olabilir.(93) 

1.4.7. Hizmet Sözleşmesi Yöntemi 

İşletme sözleşmesi yöntemi de denilen bu yöntemde, kamu 

hizmetlerinin etkin bir biçimde işletilmesi amacıyla, belirli 

hizmetler bir özel kuruluşa yaptırılmaktadır. Belediyeler, temin 

etmekle sorumlu oldukları hizmetlerin belirli bir kısmının 

işletme ve bakım işlerinin yürütülmesi için özel bir şirketle 

hizmet sözleşmesi akdedebilir. Örneğin sayaç okuma, fatura 

düzenleme, ücret tahsili, kanalizasyon temizletilmesi, atık 

toplatılması veya işlenmesi, kamu ulaşım araçlarının bakımı ve 

tamiri, dağıtım şebekelerinin bakımı gibi hizmetler, bu yöntemle 

özel sektöre gördürülebilir. Nitekim, Londra Belediyesi özel 

sektör firmalarıyla toplu taşımacılık konusunda hizmet 

sözleşmeleri yapmaktadır.(94) 

Sözleşmeli firma, belediyenin bir tür part-time çalışan 

elemanı gibidir. Periyodik hizmetleri temin eder ve sıkışık bir 

durumda istek üzerine harekete geçer.(95) Her durumda, belediye, 

hizmeti kendi adına yönetir ve hizmetten yararlananlardan gerekli 

ücreti tahsil eder. Bazen, sözleşme gereği hizmet bedelini de 

şirket tahsil edebilir. Sözleşme bedeli, çoğu zaman, sağlanan 

hizmet birimi üzerinden (örneğin, toplatılan bir ton atık, 

ulaşımı sağlanan yolcu sayısı, temizlenen kanalizasyon uzunluğu 

v.b.) hesaplanır.(96) 

(93) VUYLSTEKE, s. 247. 
(94) VUYLSTEKE, s.245. 
(95) COYAUD, s.22. 
(96) VUYLSTEKE, s.245. 
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Kendisiyle hizmet sözleşmesi yapılan özel şirketin 

hizmetinin bedeli, belediye tarafından ödenir. Özel şirketin 

sorumluluğu, belediye adına ve lehine işletilen sistemin hizmet 

sözleşmesi kapsamına giren kısmıyla sınırlıdır.(97) 

1.4.8. Yönetim Sözleşmesi Yöntemi 

Bu yöntemde, bir yönetim sözleşmesi çerçevesinde belediye 

bir özel şirkete, belediye hizmetinin bütün işletme ve bakım 

fonksiyonunu bırakmaktadır. Hukuki açıdan, yönetim sözleşmesi de 

hizmet sözleşmesinin bir çeşidi olarak değerlendirilmektedir. 

Yönetim sözleşmesinde, özel şirketin sistemle ilgili büyük çapta 

onarımlardan ve yenilemelerden sorumlu olup olmayacağı 

belirtilir; ama her durumda belediye artan talep ve hizmet 

kalitesinde değişiklik gibi faktörler nedeniyle, sistemde 

yapılması gerekli tüm ilave tesisleri veya önemli sistem 

değişikliklerini denetleme yetkisine sahiptir. Belediye, 

genellikle, yönetim sözleşmesinin idari hükümlerinin 

uygulanmasını denetlemek üzere idari bir kurul tayin eder ve 

resmi bir teknik kuruluşu da sözleşmenin teknik şartlarının 

uygulanmasını denetlemekle görevlendirir. İşletme hesaplarının da 

idari kurul tarafından titizlikle denetlenmesi gerekmektedir.(98) 

Şirketin müşterileri, yasal açıdan ilgili belediyenin 

müşterileri olarak kalırlar ve fatura bedelleri yalnızca belediye 

(97) COYAUD, s.22. 
(98) COYAUD, s.23. 
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adına özel şirket tarafından tahsil edilmektedir. Örneğin, 

belediye tarafından tespit edilen su tarifelerinde ücret 

seviyeleri, özel şirketi doğrudan etkilemeyecektir. çünkü 

yönetici özel şirket, tüketicilerden tahsil edilmiş olan su 

bedellerinden kendi payına düşen karı alır. Özel şirket 

tarafından hazırlanan gelir bildiriminde, hizmet gelirleri ile 

özel şirkete ödenecek bedel arasındaki fark, daima pozitif olmalı 

ve tümüyle belediyeye devredilmelidir.(99) 

Gerçekte hizmet sözleşmelerinin bir uzantısı olan yönetim 

sözleşmelerinde yönetici firma, hizmet karşılığı tüketiciden 

alınan ücretlerin faturalarının düzenlenmesi ve ücretlerin 

tahsili dahil, sözleşme konusu hizmetin tümünün sağlanmasından 

sorumludur ve hizmette görev alan personelin işverenidir. 

Belediye, hizmetin yönetimine karışamaz fakat sözleşme hükümleri 

uyarınca yönetici şirketin faaliyetlerini denetler. Belediye, 

hizmetin sağlanmasında yasal sorumluluk taşır ve tüm finansal ve 

ticari riskler kendisine aittir. Yönetici şirket, belediyeye 

hizmet verir. Yöneticinin alacağı ücret, genelde yıllık olarak 

belirlenmiş sabit bir maaştır.(100) 

Kar Ortaklığına Dayalı Yönetim Sözleşmesi 

Yönetim sözleşmesinin yukarıda açıklanan kara dayalı olmayan 

çeşidinin yanısıra, kar ortaklığına dayanan bir başka türü de 

mevcuttur. Kamu hizmetlerinde birkaç uygulaması olan bu sözleşme 

(99) COYAUD, s.24. 
(100) VUYLSTEKE, s.245. 
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türünde, belediye, işletme ve bakımı özel şirkete verilmiş olan 

tesisleri finanse eder. Özel şirket, belediye adına kamu 

hizmetini yönetir ve karşılığında belediye tarafından ödenen 

sözleşme bedelini alır. Sözleşme bedeli, işletme ve bakımı 

devredilen tesisin sağlayacağı kar üzerinden hesaplanır. Hizmetin 

sağlanmasından yine belediye sorumlu olup; tüm finansal ve ticari 

riski üstlenir. Yönetici şirkete ödenen teşvik primi, kamu 

hizmetini etkili yönetmesi ve finansal performansa özen 

göstermesi konusunda özendirici bir unsur olmakla beraber, özel 

yönetici sözleşme uyarınca hiçbir riske girmemektedir.(101) 

Bu tip sözleşmenin, kar ortaklığına dayanmayan yönetim 

sözleşmesinden farkı, yönetici özel şirkete ödenen bedelin, 

verimlilik ikramiyesi ve kardan belirli bir paydan oluşmasıdır. 

Bu yöntemde, yönetici şirket tarafından hazırlanan gelir 

tablosundaki hizmet gelirleri ile yönetici şirkete ödenen normal 

bedel arasındaki fark, yönetici şirket ile belediye arasında 

paylaşılmaktadır.(102) 

Kar ortaklığı esasına dayalı yönetim sözleşmesine, çok sık 

rastlanmamaktadır. Bu tip sözleşme, 140 kadar belediyeden oluşan 

Paris banliyölerinde uygulanmıştır.(103) 

Kar ortaklığı esasına dayalı olsun veya olmasın, bir yönetim 

sözleşmesi yapılarak belediye hizmetlerinin bütün işletme ve 

(101) VUYLSTEKE, S.245. 
(102)(103) COYAUD, S.24. 
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bakım fonksiyonu, uzman bir özel veya yarı özel şirkete 

devredilebilir. Hukuki açıdan bir yönetim sözleşmesi ile bir 

hizmet sözleşmesi aynıdır; fakat yönetim sözleşmesi, bir hizmetin 

işletme ve bakım fonksiyonunun tümünü kapsarken, hizmet 

sözleşmesi yalnızca ufak bir kısmını kapsamaktadır.(104) 

1.4.9. tİt izam Sözleşmesi Yöntemi 

Yönetsel bir hizmetin gördürülmesinin götürü veya 

orantılı bir kazanç ya da ücret karşılığında mültezim adı verilen 

özel kişi veya kuruluşlara bırakılmasını öngören bu yöntem, 

tarihte daha çok kamu gelirlerinin toplanmasında kullanılmıştır. 

(105) Bu yöntemde, vergi toplama görevi, mültezim denilen özel 

şahıslara ihale yoluyla verilmektedir. Mültezimin topladığı vergi 

ile Hâzineye ödemeyi vaadettiği bedel arasındaki fark, kendi 

gelirini oluşturmaktadır. 

Geçmiş uygulamalarda bu yöntemin en çok tepki gören 

yönü, daha fazla gelir elde etmek için mültezimlerin halka baskı 

yapması olmuştur. Fakat, vergi matrahlarının ve oranlarının 

devlet tarafından net bir şekilde belirlendiği günümüzde böyle 

olumsuzluklar söz konusu olmayacağından, bu yöntem bazı 

değişikliklerle uygulanabilme şansına sahiptir. Belediyeler adına 

mahalli vergileri toplama işi, her bir mükellef için bir bedel 

ödeyerek ya da toplanan vergi üzerinden bir pay verilerek özel 

(104) P.LJUNG, "Yönetim Seçeneklerinin ve İşletme Kavramlarının 
İncelenmesi", Kentsel Hizmetler için Alternatif İsletme 
Yöntemleri, Çeşme Seminer Bildirileri, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı-İller Bankası ortak yayını, Ankara, 1988, s.15. 

(105) DURAN, İdare Hukuku. s.333. 
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şahıslara veya şirketlere gördürülebilir. Bu sayede, kendisiyle 

iltizam sözleşmesi yapılan özel şahıs veya şirket, topladığı 

vergiden daha çok pay alabilmek için tahakkuk eden bütün 

vergileri tahsil etmeye çalışacaktır.(106) 

1.4.10. Yasal Kurumsal Serbestleşme (Deregulation) Yöntemi 

Bu yöntem, genel ve mahalli kamu hizmetlerinde fiyat ve 

ücret kontrollerine son verilmesi, kamu tekellerinin 

kaldırılması, kamu girişimlerine sağlanan sübvansiyon gibi 

avantajlara son verilmesi, kısacası kamu sektörü-özel sektör 

rekabetine engel olan her türlü kanuni ve idari düzenlemelerin 

ortadan kaldırılmasını ifade etmektedir. Yasal kurumsal 

serbestleşme yönteminin gayesi, kamu hizmetinde verimliliği ve 

kaynak dağılımında etkinliği artırmaktır.(107) 

Yasal kurumsal serbestleşme yöntemi ile, devletin ve 

belediyelerin ekonomik ve ticari hayat üzerindeki hukuki 

düzenleme ve kısıtlamalarının kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu 

yöntemde, kamu kesimi kendisinin yürütmekte olduğu kamu 

hizmetlerinin yanında, aynı hizmetin özel girişimcilerce de 

yapılmasına izin vermektedir. Böylece, tüketicilerin hizmetler 

konusunda en iyi şekilde tatmin olmaları amaçlanmaktadır.(108) 

Yasal kurumsal serbestleşme yöntemi ile, özel 

girişimcilerin piyasada faaliyette bulunmaları teşvik 

(106) EKEN, s.56. 
(107) AKTAN, s.115. 
(108) EKEN, s.45. 
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uygulaması, ulaştırma, katı atıkların toplanması, park ve garaj 

gibi çeşitli hizmetlerde uygulanmaktadır.(112) 

Belediye hizmetlerinin fiyatlandırılmasının başlıca 

yararları şunlardır:(113) 

- Belediye hizmetlerinin bedava ya da çok düşük fiyatla 

sunulması, tüketimde savurganlığa ve dolayısıyla kaynak israfına 

yol açmaktadır. 

- Belli belediye hizmetlerinden hiç yararlanmayanların, 

yararlananların kullandıkları hizmetlerin finansmanına 

katılmaları toplumsal adalete uymamaktadır. Bu adaletsizliği ise, 

fiyatlar giderebilir. 

- Pazar ekonomilerinde etkinlik arz ve talep mekanizmasıyla 

sağlanır. Fiyat, bu mekanizmanın temelini oluşturur. Belediye 

hizmetlerinin fiyatlandırma yöntemiyle tüketime sunulması, kendi 

üretim süreçlerine de etkinlik kazandırır. 

- Belediyelerin gelir sorunu güçsüz kaynaklarla çözülemez. 

Fiyatlandırma yöntemi, belediyelere azımsanamayacak bir gelir 

kaynağı sağlamaktadır. 

Fiyatlandırma yönteminin uygulanmasıyla, düşük gelirli 

grupların hizmetten daha az faydalanması gibi olumsuz bazı 

sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Ancak, aşağıda açıklanan kupon 

yönteminin devreye sokulmasıyla bu sorun çözülebilir. 

(112) FALAY, S.8. 
(113) Ruşen KELEŞ, Yerinden Yönetim ve Siyaset. Cem Yayınevi, 

Birinci basım, İstanbul, 1992. 
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edildiğinden, bu yöntem bir özelleştirme yöntemi olarak kabul 

edilmektedir.(109) 

Yasal kurumsal serbestleşme yöntemi, 1968 yılından beri 

ABD*de sistemli olarak uygulanmaktadır. Reagan Döneminde, bu 

yöntem toplu taşımacılık hizmetleri başta olmak üzere birçok 

mahalli hizmetin özelleştirilmesinde başarıyla uygulanmıştır. 

(110) 

1.4.11. Fiyatlandırma Yöntemi 

Bu yöntem, kamu kuruluşları tarafından üretilen mal ve 

hizmetlerin fiyatlarının, piyasadaki şartlara uygun olarak, 

maliyeti dikkate alınmak suretiyle belirlenmesidir. Bu yöntemde, 

daha önce karşılıksız olarak sunulan bir takım mal ve hizmetlerin 

bir bedel karşılığında sunulmasının yanısıra, tüketicilerin bir 

hizmetten yararlandıkları miktarla bağlantılı olarak bir bedel 

ödemeleri söz konusudur. Çünkü, bu durumda özel sektörün 

fiyatlandırılan hizmetin üretimine girme yönündeki cesareti 

artmış olacaktır. Zira, kamusal mal ve hizmet fiyatlarının piyasa 

fiyatı düzeyine çıkarılması, yani fiyatın maliyetlerle birlikte 

bir miktar karı da içermesi, üretimin özelleşmesini teşvik 

edecektir.(111) 

Fiyatlandırma yönteminin uygulanması durumunda, mahalli 

kamu hizmetleri de, onlardan doğrudan yararlananlar tarafından 

finanse edilmiş olacaktır. Nitekim, mahalli düzeyde fiyat ve harç 

(109)(110 ) AKTAN, s.115. 
(111) FALAY, S.8. 
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1.4.12. Kupon Yöntemi 
ı 

Kupon yöntemi, yarı kamusal adı verilen ve 

fiyatlandırılması mümkün olan hizmetlerin özelleştirilmesinde 

uygulanabilecek olan bir yöntemdir. Bu yöntemde, tüketiciler 

ihtiyaç duydukları bazı mal ve hizmetleri, özel kesimden satın 

alırlar; fakat satın aldıkları söz konusu mal ve hizmetlerin 

bedelinin hepsini veya bir bölümünü devlet kendilerine 

ödemektedir. Burada devlet, kamu hizmetini bizzat kendisi üretmek 

yerine, bedelini ödeyerek kişilerin özel kesimden serbest olarak 

satın alabilmelerine imkan vermektedir.(114) 

Kupon yönteminde amaç, dar gelirli tüketicilere ek 

satın alma gücü sağlayarak, ihtiyaçlarını piyasadan 

karşılamalarına yardımcı olmaktır. 

Kupon yönteminin başarılı olması için, tüketicilerin 

hizmeti kimden satın alacakları konusunda seçme hakkına 

sahip olmaları gereklidir. Böylelikle hizmeti üretenler arasında 

bir rekabetin oluşması sağlanacaktır.(115) 

Kupon yöntemi belediye hizmetleri açısından ele 

alındığında, bu yöntem kapsamında uygulanan kısmen örtülü 

sübvansiyonların diğer hemşehrilere aşırı ve haksız bir yük 

getirmemesi ve idari ve mali açılardan belediyeyi darboğazlarla 

karşı karşıya bırakmaması için, bu yöntemin iyi planlanması, 

bütçelenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir.(116) Nitekim, kupon 

(114) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde 
Alternatif Kurumsal Yöntemler", s.47. 

(115) (116) EMREALP, S.14. 
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yönteminin uygulanmasındaki temel güçlük, hizmetten yararlanması 

planlanan potansiyel kişi veya grupların belirlenmesinde ortaya 

çıkmaktadır.(117) 

Kupon yöntemi, mahalli bazı hizmetlerde ABD!de çok 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Minnesota'nm Hennegin 

Kentinde, düşük gelirli aileler kent yönetiminin verdiği 

kuponlarla herhangi bir kreşten yararlanmaktadırlar. Yine, 

çeşitli kentlerde yaşlılar ve özürlüler taksi ücretlerini ödemede 

kuponlardan yararlanabilmektedirler. Beş mahalli idare 

bölgesinden oluşan New York Kenti, her ay ihtiyaç sahiplerine 50 

milyon dolar karşılığı yiyecek kuponu yardımı yapmaktadır.(118) 

1.4.13. Vergi Teşvikleri ve İdari Düzenlemeler Yöntemi 

Vergi teşvikleri ve bazı idari düzenlemeler, kamu 

kuruluşları tarafından sosyal hizmet sağlayan özel kuruluşları 

teşvik etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu yöntem, bir kamu 

hizmetini yürüten özel kuruluşun vergi teşviklerinden ya da vergi 

indirimlerinden yararlanmasını, karşılaştığı mevzuat engellerinin 

azaltılmasını gerektirir. Böylece bu alana özel sektörün daha 

fazla yatırım yapması özendirilmiş olur. Örneğin, ABD'de ambulans 

hizmetleri, çöp toplama ve haşaratla mücadele gibi mahalli 

hizmetlerde bu yönteme başvurulmaktadır.(119) 

(117) AKTAN, S.15. 
(118) EKEN, S.51. 
(119) GOODMAN, S.113. 
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Mahalli idareler düzeyinde bu yöntem, bazı kentsel hizmetler 

konusunda belediyelerce bir takım idari ve kurumsal düzenlemeler 

getirilmesi veya vergi, resim ve harçlarda indirimler yapılması 

yoluyla hemşehrilerin, özel şirketlerin veya kar amacı gütmeyen 

özel kuruluşların, bu hizmetleri sağlama konusunda teşvik 

edilmesini hedeflemektedir.(120) 

Bu tür düzenlemeler ve teşvikler, bazı durumlarda, hizmet 

sunumuna ilişkin harcamaların gerçek maliyetin altında 

tutulmasına yol açmakta ve hizmeti üreten veya üretecek olanlar 

açısından özendirici bir nitelik taşımaktadır. Bu yöntem, bir çok 

ülkede, özellikle sosyal hizmetler konusunda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin, gündüz çocuk bakım hizmetlerinin 

yaygınlaştırılması, yaşlıların ya da özürlü hemşehrilerin bakımı, 

dar gelirli hemşehriler için konut programları, sanat merkezleri 

kurulması bu tür teşviklerden yararlanan hizmet alanları 

içerisinde yer almaktadır.Bir başka uygulama olarak, kendi arıtma 

tesisini kuran çevreyi kirletici nitelikteki bir sanayi 

kuruluşuna, bir takım vergi ve harç indirimleri ve benzeri 

kolaylıklar sağlanması gösterilebilir.(121) 

Bununla birlikte bu yöntem, bu tür teşviklerle sınırlı 

olmayıp, belediyelerin doğrudan harcama yapmaktan çok, 

yetkilerini kullanarak, söz konusu harcamaların yapılmasını 

sağlaması ile de ilgilidir. Örneğin evsel atıkların bina 

dışındaki bidonlara koyulması, caddeye bakan işyerlerinin önünün 

süpürülmesi ya da evlerin önünün kardan temizlenmesi gibi 

(120)(121) EMREALP, S.15. 
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konularda getirilen kurumsal düzenlemeler, belediyelerin temizlik 

hizmetlerine daha az kaynak ayırmasını sağlayabilir. Bu konuda 

belediyeler, oldukça geniş bir hareket alanına sahiptir.(122) 

1.4.14. Gönüllü Katılım ve Kendi Kendine Yardım Yöntemi 

Özelleştirmenin doğal olarak ortaya çıkış biçimi 

şeklinde nitelendirilen gönüllü katılım yönteminde, kamu 

hizmetlerinin bir bölümü vakıflar, dernekler, meslek kuruluşları, 

kooperatifler ve diğer gönüllü kuruluşlar tarafından yerine 

getirilmektedir. Bunun yanısıra gönüllü kişiler de hizmet 

sunumuna katkıda bulunabilmekte, mahalli idareler açısından çok 

değerli bir insangücü kaynağı oluşturabilmektedirler. Daha önceki 

yıllarda geleneksel olarak itfaiye, ilk yardım, okul yapımı ve 

kütüphanede çalışmak gibi alanlarla sınırlı kalan gönüllü 

hizmetler, günümüzde çevre koruma ve çevresel etki 

değerlendirmesi çalışmaları, bilgisayar yazılım programlarının 

hazırlanması, büyük çaplı kamu projelerinde danışmanlık gibi 

alanlara yayılmış bulunmaktadır.(123) 

Bütün ülkelerde merkezi hükümet ve yerel yöneticiler, 

bireylerin ve özel kuruluşların bazı kamu hizmetlerine gönüllü 

katkısını artırmaya çalışmaktadırlar. Çünkü, kamu kaynakları, 

hizmetlerin yürütülmesinde tek başına yeterli olmamaktadır. 

Ancak, kamu hizmetlerine gönüllü katılım, ülkelerin kültürel ve 

sosyo-ekonomik yapısıyla yakından ilgilidir.(124) 

(122) EMREALP,s.15. 
(123) EMREALP, s.16. 
(124) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde 

Alternatif Kurumsal Yöntemler", s.48. 
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Gönüllülük, geçmişte kalmış ya da küçük yerleşme 

birimleriyle sınırlı olan veya geleneksel toplumlara özgü bir 

uygulama değildir. Özellikle mahalli kamu hizmetleri alanında 

bugün pek çok büyük kentte, vakıf ve dernek gibi gönüllü 

kuruluşlardan giderek artan oranda yararlanılmakta olduğu 

görülmektedir. Örneğin ABD'de federal ve federe hükümetler, 

gönüllü kuruluşların gelişmesinde önemli rol oynamışlardır. Kar 

amacı gütmeyen bu gönüllü kuruluşlar, çok sayıda sosyal ve 

kültürel hizmet sunmaktadırlar. Özellikle Reagan yönetiminin, 

federal hükümetin ve federe devletlerin, kamu hizmetlerinin 

yürütülmesindeki rolünü azaltma politikası, gönüllü kuruluşların 

önem ve etkinliğini daha da artırmıştır. Nitekim, ABD'de gönüllü 

kuruluşlara "bağımsız sektör"de denilmektedir. Bu sektörün GSMH 

içindeki payı yüzde 6'nın üzerindedir. Bu bağımsız sektör, iki 

rakip sektör (kamu ve özel) arasında dengeleyici bir işlev 

yürütmektedir. Örneğin, ABD'de itfaiye teşkilatlarının yüzde 90’ı 

gönüllüdür. Virginia Beach Kentinde (263.000 nüfuslu), şehir 

kütüphanelerinde çalışan 100'den fazla sayıdaki gönüllü, yılda 

yaklaşık 420.000 Dolar tasarruf sağlamakta, rekreasyon 

programlarında 3000'e yakın gönüllü istihdam edilmekte, polis 

teşkilatında ise 150 gönüllüye görev verilmektedir. New Orleans 

Kentinde 85 farklı birimde 3000 gönüllü çalışmaktadır. 

Gönüllüler, genellikle gençler, ev hanımları ve emeklilerden 

oluşmaktadır.(125) 

(125) GOODMAN, S.112. 
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Kendi kendine yardım yöntemi ise, belediyenin 

grupları, bir mahalle ahalisini veya tüm belde halkını, 

kendilerinin yararlanacağı hizmetlerin üretilmesi için teşvik 

etmesi ve yönlendirmesi durumunda söz konusu olmaktadır. Bu 

yöntem, günümüzde hizmetlerin yapım ya da sunum aşaması ile 

sınırlı kalmayarak, hizmetlerin bakımı, onarımı ve işletilmesi 

aşamalarında da giderek daha yaygın olarak uygulanmaktadır.(126) 

Bu yöntem, hizmetin sunulması için gerekli belediye 

katkısının miktarını azaltmaktadır. Böylelikle, belediyenin 

kaynak tasarrufu yapması söz konusu olduğundan, başka hizmet 

alanlarına daha çok mahalli kaynak ayırmak mümkün olabilmektedir. 

Nitekim, belediyelerce malzeme sağlandığı, belde veya mahalle 

sakinlerinin de, kendi altyapı hizmetlerini sağladığı çok sayıda 

uygulama örneği mevcuttur.(127) 

1.5. Mahalli Koşullara En Uygun Özelleştirme Yönteminin 
Belirlenmesinde ve Uygulanmasında Dikkat Edilecek 
Hususlar 

Mahalli kamu hizmetlerinin sunulmasında yukarıda 

bahsedilen yöntemlerden hangisinin uygulanacağı belirlenirken, 

aşağıda yer alan kriterlerin göz önünde tutulması gerekmektedir. 

1.5.1. Hizmetin Maliyeti 

Alternatif özelleştirme yöntemlerinden hangisinin en 

düşük maliyetli olacağının belirlenmesi gerekir. Aynı zamanda, 

daha düşük maliyetle sunulacak hizmetten elde edilecek 

(126) (127) EMREALP, S.17. 
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kazançların, hizmet sunma yönteminin değiştirilmesinden doğacak 

riskleri haklı kılacak ölçüde büyük olması önemlidir. Etkin 

olarak sunulamayan bir hizmete ilişkin maliyetler dikkate 

alınırken, hizmeti sunmakta olanları değiştirmenin maliyeti ile o 

hizmeti alternatif bir yöntemle sunma arasındaki maliyet 

karşılaştırmaları da yapılmalıdır. Hangi yöntem söz konusu olursa 

olsun, maliyetler hesaplanırken yalnızca yatırım maliyetleri 

değil, cari giderlerin de dikkate alınması gerekir.(128) Sonuçta 

belediyenin bütçesinde hissedilir bir rahatlama ve daha ucuz 

bir kamu hizmeti elde edilmelidir. 

1.5.2. Hizmetin Kalitesi ve Düzeyi 

Hangi hizmet sunum yönteminin benimsendiğine 

bakılmaksızın belediye yöneticileri, hizmetin temel sorumluluğunu 

taşımakta olduklarından, hizmet sunumuna ilişkin kalite 

standartlarını ve düzeyini belirlemelidirler. Sonraki aşamada, 

belirlenen bu standartlara ve düzeye ulaşılması amacıyla, hizmet 

sunum sürecinin yakından izlenmesi ve denetlenmesi 

gerekmektedir.(129) 

1.5.3. Hizmetin Diğer Mahalli Hizmetler Üzerindeki Etkisi 

Hizmetin, bir özelleştirme yöntemiyle sunulmaya 

başlanması durumunda, bu değişimin diğer hizmetler üzerindeki 

muhtemel etkileri değerlendirilmeli ve önemli bir etkilemenin söz 

konusu olduğu durumlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Örneğin, 

kışın karlanma ve buzlanma ile mücadele belediye bünyesindeki 

(128) EMREALP, s.31. 
(129) EMREALP, S.32. 
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Temizlik İşleri Müdürlüğüne ait araçlarla yapılıyor ise temizlik 

hizmetlerinin ihale edilmesi durumunda, bu konuya özel sektörle 

yapılan sözleşme içerisinde yer verilmesi ya da bir başka biçimde 

önlem alınması gerekecektir.(130) 

1.5.4. Hizmetin Kesintiye Uğrama İhtimali 

Bazı hizmet sunum yöntemlerinin kesintiye uğrama 

ihtimali diğerlerinden daha fazladır. Belediye bünyesindeki bir 

grev, gönüllü bir kuruluşun hizmet sunumundan çekilmesi ya da 

ihale edilmiş bir hizmet söz konusu olduğunda, yüklenicinin 

iflası v.b. sonucunda bir hizmet sağlanamaz duruma gelirse ne 

olacaktır? Bazı hizmetler (örneğin ihale edilmiş basm-yaym ya 

da tanıtım hizmetleri gibi) söz konusu olduğunda, hizmetlerdeki 

böyle bir kesintinin geçici bir rahatsızlık yaratmanın ötesine 

geçemeyeceği açıktır. Ancak temizlik hizmetleri ya da içme suyu 

sağlama gibi temel nitelikli bir hizmet söz konusu olduğunda, 

hizmetin kesintiye uğraması ciddi sorunlar yaratacaktır. Bunun 

önüne geçmek amacıyla belediyeler, çoğu kez hizmeti birden çok 

yüklenici arasında bölüştürerek, hizmetin kesintiye uğrama 

riskini azaltmaya çalışmaktadırlar. Bu ise, ölçek ekonomisinin 

getireceği yararların göz ardı edilmesine yol açmaktadır. Bir 

başka uygulama olarak ise, belediyenin, hizmetin kesilmesi 

durumunda devreye girmek üzere bir kısım insangücü ve ekipmanı 

yedekte tuttuğu görülmektedir. Ne var ki, bu durum hizmete 

ilişkin maliyetleri örtülü olarak kabartmaktadır. Bu açıdan, 

belediyelerin, hangi yöntem söz konusu olursa olsun, maliyet 

(130) EMREALP, S.32. 
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etkinliği gözeten bir alternatif destek planı oluşturması 

gerekmektedir.(131) 

1.5.5. Halka Dönüklük 

Bir hizmetin doğrudan belediyece sunulması yerine, 

özel sektöre gördürülmesi durumunda daha az halka dönük olacağını 

varsaymanın maddi bir temeli yoktur. Kaldı ki, özel 

yüklenicilerin halka dönük hizmet sunması, etkin bir sözleşme 

yönetimi ve denetimi süreciyle, belediye tarafından güvenceye 

alınması gereken bir konudur. Ayrıca, belediye yöneticileri 

hizmetin belde halkının değişen ihtiyaçlarına ve o hizmetten 

beklentilerine cevap verici olmasını sağlayacak önlemleri 

almalıdırlar.(132) 

1.5.6. Belde Sakinlerine Düşen Finansman Maliyeti 

Özelleştirme yöntemlerine başvurmada uzun vadede önemli 

hedef, kent sakinlerine düşen dolaylı ve dolaysız maliyeti 

azaltmaktır. En azından, özel sektörün devreye girmesiyle, hizmet 

masraflarında ve dolayısıyla tüketiciden alınacak ücretlerde 

meydana gelebilecek artışlar, makul bir düzeyi aşmamalıdır.(133) 

1.5.7. Belde Halkına Seçim Serbestisi Tanınması 

Bazı hizmet sektörlerinde özellikle kent içi ulaşımda, 

halkın istekleri son derece değişik nitelik ve boyutlarda 

olabileceği için, hizmeti temin edecekleri belde halkının seçmesi 

(131) EMREALP, S.33. 
(132) EMREALP, s.34. 
(133) LJUNG, S.17. 
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önem kazanabilmektedir. Teknik yeterliliğin önem kazandığı su ve 

kanalizasyon hizmetlerinin yürütülmesi gibi bazı alanlarda ise 

belde halkının seçme hürriyeti daha az önemlidir.(134) 

1.5.8. Seçilen Hizmet Sunma Yöntemine ilişkin Uygulamanın 
Planlanması 

Hizmetin sunulmasında yeni bir yaklaşım benimseniyorsa, 

belediyenin bünyesinde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulabilir. 

Personelin yeni sorumluluklar üstlenmesi ve yeni becerilerle 

donatılması söz konusu olabilir. Örneğin bir hizmetin ihale 

edilmesi durumunda, daha önceleri o hizmete ilişkin çalışmaları 

yürütenler, bundan böyle sözleşme hükümlerinin yerine 

getirilmesini izleme ve denetleme işlevlerini üstlenebilirler; bu- 

yolla, teknik hizmet yerine idari hizmet vermeye başlayabilirler. 

Bu durumda belediye personelinin, yeni işlevlerinin üstesinden 

gelmeye yardımcı olacak şekilde eğitilmesi gerekebilecektir.(135) 

1.5.9. Hizmetin Düzenli Olarak Değerlendirilmesi 

Gerek belediye yöneticileri tarafından belirlenen 

hedeflere ulaşılması ve gerekse hemşehrilerin ihtiyaçlarının ve 

taleplerinin karşılanmasını sağlamak amacıyla, düzenli bir hizmet 

değerlendirme sisteminin oluşturulması ve kurumlaştırılması 

yerinde olacaktır.(136) 

(134) LJUNG, s.17. 
(135)(136) EMREALP, s.34. 

66 



1.6. Özelleştirme Uygulamalarından Doğan Başlıca Sorunlar 

- Özelleştirmenin dayandığı öncüllerden en temel olanı, 

bu yolla iktisadi ve teknik etkinliğin sağlanacağı mantığını esas 

almasıdır. Ancak, iktisadi ve teknik etkinliğin yanısıra sosyal 

amaç ve etkinliklerin de göz önünde tutulması gerekmektedir. 

Nitekim, The Independent Gazetesinde yer alan bir haber oldukça 

dikkat çekicidir. Söz konusu habere göre, İngiltere'de su dağıtım 

şebekelerinin özelleştirilmesinin ardından, 1990-1991 döneminde 

dizanteri vakalarının üç kat yükseldiği, bazı bölgelerde ise 

sarılık ve diğer enfeksiyonların on kat arttığı tespit 

edilmiştir. Aynı dönemde, parasını ödeyemedikleri için evlerinin 

suyu kesilen aile sayısının da yaklaşık üç kat arttığı 

gözlemlenmiştir. Sonuç olarak, özel su şirketlerinin aşırı ticari 

yaklaşımlarından kaynaklanan su kesme uygulaması, halkın 

sağlığını doğrudan tehdit eder hale gelmiştir. Özel su 

şirketlerinin, faturalarını ödemeyenlerin suyunu kesmesi ve para 

ödendikten sonra suyu açması sonucu, borularda üreyen mikroplar 

ve suyun kesik olduğu dönemde temizlik şartlarının yerine 

getirilememesi hastalık artışlarının temel nedeni olarak 

görülmektedir. Su şirketlerinin su kesme uygulamaları, suyun 

normal bir mal değil insan hayatı için temel bir ihtiyaç olması 

gerekçesiyle, İngiliz kamuoyunda geniş tepkilere yol 

açmıştır.(137) 

- Özelleştirme uygulamalarının ortaya çıkardığı ekonomik 

ve sosyal sorunlardan biri de, istihdam sorunudur. Genellikle 

(137) Milliyet (28 Şubat 1993), s.7. 
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belediye işletmelerinde gereğinden fazla personel 

çalıştırılmaktadır. Bazı belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi, 

belediye işçilerinden bir kısmının işten çıkarılmasını 

gerektirebilmektedir. Bu durumdaki işçilerin belediyenin diğer 

hizmet birimlerine kaydırılması veya söz konusu işgücünün hizmeti 

üstlenen özel yüklenici tarafından devralınması, işten 

çıkarmaların doğurabileceği sosyal sorunları önleyecektir. 

Ayrıca, özelleştirme sürecine giren hizmet alanlarında, işe 

almalarda kısıntı yaparak personel sayısının tedricen azaltılması 

uygun olacaktır.(138) 

- Özelleştirme ile devlet sübvansiyonları ve düşük fiyat 

uygulamaları ortadan kalkacağı için, özelleştirilen mal ve 

hizmetlerin fiyatlarında kısmi bir artış ortaya çıkabilir. Bu da, 

önceden düşük fiyatla aynı mal ve hizmetten yararlanan halkın 

tepkisine neden olabilir.(139) 

- Özelleştirme uygulamalarının, özelleştirmenin 

öncüllerinden biri olan rekabeti geliştirme amacını her zaman 

gerçekleştiremediği görülmektedir. Çoğu zaman, kamu tekellerini 

özelleştirme yoluyla ortadan kaldırmak amacı da 

gerçekleştirilememekte; kamusal tekeller özel tekellere 

dönüşebilmektedir. Bu nedenle, belediye hizmetleri 

(138) S.POLATOĞLU ve diğerleri, "Katı Atık Toplanması ve Yok 
Edilmesi", Kentsel Hizmetler için Alternatif İşletme 
Yöntemleri, Çeşme Seminer Bildirileri, Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı-İller Bankası ortak yayını, Ankara, 1988, 
s. 60. 

(139) EKEN, s.65. 



özelleştirilirken, tekelleşmeyi önleyerek rekabete imkan veren 

yöntemler tercih edilmelidir.(140) 

- Kamuoyunda özelleştirilen hizmetlerin üzerindeki kamu 

denetiminin kalkacağı şeklinde bir endişe söz konusudur. Ancak, 

özelleştirme ile, ilgili kamu kuruluşu veya belediye, söz konusu 

hizmetler konusundaki sorumluluğunu ve denetim yetkisini bırakmış 

olmaz. Hatta, özelleştirme ile kamunun denetimi daha da etkin 

hale gelebilir. Zira, artık hizmeti yürüten birim ile denetleyen 

birim tam olarak ayrılmış olmaktadır. 

- Özelleştirme sürecine sübjektif unsurların karışabilmesi, 

örneğin belediye ihalelerinde rüşvet ve diğer yolsuzluk 

iddialarına şahit olunması mümkündür. Bu gibi durumlardan doğan 

rekabet eksikliği hizmetin kalitesini olumsuz etkileyebilmekte¬ 

dir. 

- Özelleştirme konusunda bazen başarısız kararlar 

alınmasının bir nedeni de bilgi eksikliğidir. Hangi kamu 

hizmetlerinin kamu işçilerince verimli ve hangilerinin verimsiz 

olarak yürütüldüğü, özelleştirme tercihlerinin olabilirliği ve 

toplam maliyeti konularında belediye yetkililerinin bilgi 

eksikliği, yanlış değerlendirmelere yol açabilmektedir.(141) 

- Gelişmiş batı ülkelerinde 1980'li yılların başında 

uygulanmaya başlayan özelleştirme yöntemleri, gerek merkezi idare 

düzeyinde gerekse mahalli idareler düzeyinde hedeflenen sonuçları 

hala tam olarak ve tartışmasız biçimde verebilmiş değildir.(142) 

(140) FALAY, s.11. 
(141) DONAHUE, s.149. 
(142) FALAY, s.12. 
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2. GELİŞMİŞ BAZI ÜLKELERDE BELEDİYE HİZMETLERİNİN 

ÖZELLEŞTİRİLMESİ UYGULAMALARI 

Özelleştirme, hemen hemen tüm dünya ülkelerinde eskiden beri 

bilinen ve ancak son yıllarda planlı bir şekilde uygulamaya 

koyulan bir politikadır. Bununla beraber, çeşitli ülkelerdeki 

özelleştirme uygulamaları, söz konusu ülkenin ekonomik, sosyal ve 

siyasi yapısına göre değişik biçimlerde ortaya çıkmaktadır. 

Bu bölümde, belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi 

alanında önemli mesafeler katetmiş olan ABD, İngiltere ve 

Almanya'daki uygulamalar incelenmiştir. 

2.1. ABD Örneği 

2.1.1. Mahalli İdareler Sistemi 

Bugün için ABD'de mevcut mahalli idare birimleri,genellik¬ 

le şu şekilde adlandırılmaktadır: 1. County 2. Murticipality 3. 

Township 4. School District 5. Special District.(l) 

ABD'de halen 78.000 civarında mahalli idare birimi 

mevcuttur. 

(1) NADAROĞLU, S.152. 
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TABLO : 2.1.ABD'de Mahalli İdare Birimlerinin Sayısı 

Mahalli İdare Birimleri Sayı Toplam İçindeki Yüzdesi 

County 3.044 3,9 

Municipality 18.517 23 ,7 

Township 16.991 21,7 

School District 15.781 20 , 2 

Special District 23.885 30,5 

TOPLAM 78.218 100 ,0 

KAYNAK : U.S. Department of Commerce Bureau of the Census, 
1972 Census of Governments, Vol:l, s. 23-32'den 
Halil NADAROĞLU, Mahalli İdareler. Üçüncü baskı, 
İstanbul, 1986. 

ABD'deki mahalli idare sisteminin kendine özgü bazı 

özellikleri bulunduğunu belirtmek gerekir. Bunların başında 

mahalli idare birimlerinin çeşitli eyaletlerde değişik 

fonksiyonlara, hatta bazen değişik isimlere sahip bulunmaları 

hususu gelmektedir. Bazı mahalli birimler, bir kısım eyaletlerde 

mevcuttur diğer bazılarında ise mevcut değildir. Bazen de aynı 

fonksiyonu ifa eden mahalli idareler, bazı eyaletlerde değişik 

biçimde isimlendirilirler. (2) 

ABD'deki mevcut mahalli idare birimleri aşağıda kısaca 

anlatılmaktadır. 

(2) NADAROĞLU, s.153. 
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County 

Connecticut ve Rhode Island hariç, ABD'ni oluşturan 

eyaletlerin tümünde halen "county" adlı mahalli idare birimleri 

mevcuttur. New England'da sadece yargı mercii görevini ifa eden 

county, Louissiana1 da "parish" adını almaktadır.(3) 

Mahalli idare birimi olarak içinde il, ilçe ve köylerin 

bulunduğu bir bölgeyi kapsayan county'ler, İngiltere'deki 

"shire"lerin ABD'ne adapte edilmiş bir şeklinden ibarettir.(4) 

Eyaletlerin kendi sınırları içindeki bu coğrafi üniteler, 

ABD'deki en önemli mahalli idare birimidir. County'lerin 

eyaletler arasındaki sayısal dağılımı da çok değişiktir. Örneğin 

Delaware'deki 3 county'e karşılık, Texas'da 254 county 

bulunmaktadır.(5) 

County, genellikle bir yargı mercii olarak eyaletlerin ceza 

kanununu uygular, eyaletin vergileri ile mahalli vergileri tarh 

ve tahsil eder, seçim yerleri ile seçim görevlilerini tayin eder 

ve seçimleri uygular, okulları yönetir, yolları ve köprüleri 

yapar ve onarır, yaşam kolaylıkları sağlar.(6) 

Hemen bütün eyaletlerdeki county'ler, seçimle iş başına 

gelen kurullarca ve genellikle seçimle iş başına gelen şerif, 

savcı, vergi değerleme memuru gibi görevlilerce yönetilir.(7) 

(3)(4) NADAROĞLU, s.153. 
(5)(6)(7) NADAROĞLU, s.154. 
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Municipality 

Türkçe'de belediye adını verebileceğimiz "municipality" 

deyimi yerine ABD'de bir çok eyalette "city", "town", "borough" 

ve"village"gibi deyimler de kullanılmaktadır.(8) 

Municipality, bazı üye belediye kuruluşlarının yüksek 

derecesini oluşturan yoğun nüfuslu bir yerleşim merkezidir. New 

England'da ise esas mahalli idare birimidir. Municipality'ler 

eyaletler tarafından kurulur. Bunlar eyaletlerin kanunla tüzel 

kişilik kazandırdıkları mahalli idare birimleridir.(9) 

Municipality'lere verilen yetkiler, bunların dahil 

bulundukları sınıfa göre değişmektedir. Vergilendirme ve borç 

alma yetkisi, sağlık, güvenlik ve adabı koruma ve geliştirme 

yetkisi, belirli amaçlarla kamulaştırma yapmak hakkı, belirli 

kamu kuruluşlarını işletme ve kanunları cebri olarak uygulama 

yetkisi bunların en önemlileridir.(10) 

Municipality'ler önemli ölçüde otonom kuruluşlar olmalarına 

rağmen, esas itibariyle eyaletlerin idari ajanları 

durumundadırlar.(11) 

Bütün municipality1ler kamu hizmetlerini yürütmek için vergi 

ve borç alır, harcamalarda bulunurlar. Ancak, bunun yanısıra, 

kuruluşlarına izin veren belgelerdeki esaslar dahilinde eyalet 

tarafından kontrol edilirler. Örneğin, vergilendirme için 

(8)(9) NADAROĞLU, s.154. 
(10) (11) NADAROĞLU, s.155. 
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yapacakları değerlendirmelerde kullanacakları yöntemler ve 

normlar genellikle yönetmeliklerle düzenlenir; gelir kaynakları, 

federe devletin anayasası ile sınırlandırılmaktadır. 

Municipality'lerin borçlanmalarının sınırı da eyaletlerin 

anayasalarınca saptanmış ve borçları hakkında eyaletlere rapor 

vermeleri öngörülmüştür. Ayrıca, eyaletlerin yasama organları, 

municipality'ler tarafından sunulan kanun tekliflerini 

reddedebilmektedirler.(12) 

Township 

Tovmship, genellikle county'nin ayrı bir alt bölümünü 

oluşturan bir mahalli idare birimidir. Tarihsel olarak küçük 

tarımsal toplulukları belirtmek için kullanılmış olan tovmship 

deyimi, halen yirmi federe devlet tarafından benimsenmiştir. (13) 

Aslında bir ilçe görüntüsünde olan tovmship'lerin bir kısmı 

nüfuslarının artması sonucu il görüntüsü kazanmıştır. 

Tovmship'lerin fonksiyonları eyaletten eyalete büyük 

farklılıklar göstermektedir. Bu fonksiyonlara, mahalli yolların 

yapımı ve bakımı, ilkokulların yönetimi ve yoksullara yardım gibi 

hususlar dahildir.(14) 

(12) NADAROĞLU, S.156. 
(13) NADAROĞLU, s.157. 
(14) NADAROĞLU, s.158. 
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School District 

ABD'de ilk, orta ve yüksek öğrenim genellikle school 

district (okul bölgesi) adı verilen ve mahalli idare birimleri 

arasında yer alan kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. 

School district, okulların bakım ve idaresi için vergileme ve 

yönetme gücüne sahip, sınırlı bir coğrafi bölge olarak 

tanımlanmaktadır.(15) 

School district'ler genellikle municipality'lerden ayrı 

kuruluşlardır ve yetki alanları da onlarınkinden farklıdır. 

Florida ve Louissiana gibi bir kısım federe devletlerde ise 

school district'lerin yetki alanı bütün county'yi kapsamaktadır. 

Ayrıca, school district'lerin çeşitli federe devletlerdeki 

sayıları da birbirinden çok farklıdır.(16) 

Special District 

ABD'de halen federe devletlerden her birinin anayasalarına 

ve yasalarına göre kurulmuş special district'ler (özel bölgeler) 

mevcuttur. Bunlar, genellikle tek fonksiyon ifa eden 

kuruluşlardır. Special district'lerden bazıları içme suyunun 

sağlanması, bazıları haşaratla mücadele, bazıları da itfaiye 

hizmetleri ve çevrenin korunması hizmetleri ile 

ilgilenmektedirler.(17) 

(15)(16) NADAROĞLU, S.158. 
(17) NADAROĞLU, s.159. 
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22-Mahalli İdarelerin Görevleri 

ABD'da mahalli idareler tarafından üstlenilmiş olan 

görevler, bir federe devletten diğerine önemi ölçüde 

değişmektedir. Görevlerin her bir federe devlet içindeki mahalli 

idare birimleri arasında bölünüşü, o federe devletin anayasa ve 

yasalarında mevcut hükümlere göre düzenlenmektedir.(18) 

Municipality1ler, genellikle kendi bölgelerinde yaşayanların 

mal ve can güvenliğini ilgilendiren polis ve itfaiye hizmetleri, 

kütüphane hizmetleri, yolların bakımı, çöplerin toplanması, 

yolların aydınlatılması ve park hizmetleri gibi çok sayıda 

ve çeşitli hizmetlerden sorumludurlar.(19) 

Eğitim hizmetleri, ganellikle school district'ler tarafından 

sağlanmaktadır.(20) 

Sağlık hizmetlerinden municipality'ler ve township'ler 

sorumludurlar. Buna rağmen, bazı federe devletlerde sağlık 

hizmetleri, kısmen veya tamamen county'ler tarafından 

üstlenilmiştir.(21) 

Taşıma hizmetleri, bazen county'ler fakat genellikle special 

district'ler veya Philadelphia'daki Güneydoğu Taşıma Otoritesi 

gibi özellikle bu iş için kurulmuş birimler tarafından 

gerçekleştirilmektedir.(22) 

(18)(19)(20) NADAROĞLU, S.159. 
(21)(22) NADAROĞLU, s.160. 
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Su temini veya kirli suların boşaltılması hizmetleri, 

municipality1ler ve special district'ler tarafından 

üstlenilmiştir.(23) 

2.1.3. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Uygulamaları 

2.1.3.1. Özelleştirme Girişimlerinin Gelişme Seyri ve 

Belediyeleri Özelleştirmeye Yönelten Başlıca Faktörler 

Özel kesimin ağırlıkta olduğu ülkelerin başında şüphesiz 

ABD gelmektedir. ABD'de bir çok kent ve kasabadaki kamu 

hizmetleri özel sektör kuruluşları tarafından yapılmaktadır.(24) 

ABD'de belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi 

girişimleri, 1960'ların sonu ile 1970'lerin başında gündemi işgal 

etmeye başlamıştır. 1970'lerin sonlarındaki çift-haneli enflasyon 

oranı, 1980'lerin başında bunu izleyen resesyon (gerileme) ve 

Reagan yönetimi döneminde belediyelere yapılmakta olan federal 

mali yardımlardaki kesintiler, bir çok belediyeyi, mahalli 

hizmetleri yürütmenin daha etkili ve yeterli yollarını düşünmeye 

zorlamıştır. İhale, imtiyaz, yardımlar ve kupon yöntemleri, 

gönüllülük, kendi kendine hizmet, düzenleyici teşvikler gibi 

mahalli hizmetlerin doğrudan belediye örgütü tarafından 

yürütülmesine alternatif teşkil eden yöntemler, halihazırda 

belediyelerin gündemini yoğun şekilde işgal etmektedir. Gerçekten 

(23) NADAROĞLU, S.160. 
(24) AKTAN, s.159. 
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de, son yirmi yıldır belediyelerin karşılaştıkları mali 

problemler, bir çok belediyeyi mahalli kamu hizmetlerini tekel 

halinde bizzat yürütmeyi sürdürmelerinin ussallığını tekrar 

incelemeye sevketmiştir.(25) 

Seçmenlerin artan hizmet talepleri, belediye çalışanları 

sendikalarının yükselen ücret artışı talepleri ve sabit veya 

azalan bütçe gerçeğinin baskısı altında kalan belediyeler, ayakta 

kalabilmek ve 1980'lerin belirsiz ekonomik şartları içinde iyiye 

gidebilmek için özelleştirmeyi bir çözüm yolu olarak 

benimsemişlerdir. Federal düzeydeki özelleştirme girişimleri 

geniş ölçüde ideolojik olarak yönlendirilirken, eyaletler ve 

mahalli idareler düzeyinde bu girişimler, daha çok söz konusu 

idarelerin çıkarları tarafından yönlendirilmiştir.(26) 

ABD'de belediyeler için ihale yöntemi, genellikle 

özelleştirme uygulamalarına öncülük etmiştir. Zira, ihale 

yöntemi, belediyeler için yeni birşey değildir. Çünkü 

belediyelerin hukuki danışmanlık, mühendislik ve mimarlık 

hizmetlerini özel sektör kuruluşlarına ihale etmek gibi eski bir 

gelenekleri bulunmaktadır.(27) 

Gerçekte ABD'deki özelleştirme uygulamaları, zaten daha çok 

mahalli idarelerin yürüttükleri hizmetlerde söz konusu 

olmaktadır. ABD'de mahalli idareleri özelleştirmeye yönelten 

başlıca faktörler ise şunlardır: 

(25) BENTON ve MENZEL, s.436. 
(26) DONAHUE, s.131. 
(27) BENTON ve MENZEL, S.437. 
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- 1985 yılında yürürlüğe giren "Denk Bütçe ve Acil Bütçe 

Açığı Denetimi" adlı Kanun, mahalli idarelere ve federe 

devletlere bazı mali sıkıntılar getirmiştir. Mali sıkıntılar ve 

tasarruf politikası mahalli yöneticileri özelleştirmeye daha 

ılımlı bakmaya yöneltmiştir.(28) 

- Halkın fazla vergi vermek istememesi, buna karşılık etkin 

ve kaliteli hizmet beklentisi, özelleştirme uygulamalarını teşvik 

etmiştir.(29) 

- Kamu kesiminde çalışanların ücretlerinin yüksekliği, 

mahalli hizmetlerin maliyetlerinin artmasına yol açmıştır. Aynı 

hizmeti özel sektörün daha ucuza ürettiğini gören belediyeler, 

hizmet maliyetlerini azaltmak amacıyla özelleştirmeye 

yönelmişlerdir.(30) 

Nitekim, merkezi hükümet bütçesinin yüzde 14'ünü kamu 

çalışanlarına tahsis etmekteyken, eyalet düzeyinde ve mahalli 

düzeyde çalışanların ücret ödemeleri toplam harcamaların yüzde 

53'ünü aşmaktadır. Belediyeler, genel olarak, kamusal işgücünün 

saatine ortalama olarak 3 dolar öderken, özel sektörden 

sağladıkları işgücünün saatine 2 dolar ödemektedirler. Federal 

hükümet 1985'de 3 milyon kamu işçisi istihdam ederken, eyaletler 

ve belediyelerin istihdam ettiği toplam işçi sayısı 14 milyona 

ulaşmıştır.(31) 

- Üretkenliği artırması ve hizmet kalitesini geliştirmesi 

de, belediyelerin, mahalli hizmetlerin özelleştirilmesi 

yöntemlerine başvurmalarının diğer bir nedeni olmuştur.(32) 

(28)(29) (30) ATHERTON ve WINDSOR, s.81. 
(31) DONAHUE, s.131. 
(32) BENTON ve MENZEL, s.437. 
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- Ayrıca, Federal Hükümet devleti küçültmek amacıyla 

özelleştirmeyi politika olarak benimsemiş ve özelleştirme için 

bazı teşvikler ya da baskılar uygulama yoluna gitmiştir. Örneğin, 

Federal Hükümet, toplu taşım hizmetleri için mahalli idarelere 

yılda 870 milyon dolar yardım yapmaktadır. Ancak, Federal 

Hükümet, yardım alan mahalli idareleri, bu hizmeti özel sektöre 

devretmeleri için zorlamaktadır. Bu amaçla 1984 yılında yürürlüğe 

giren bir kanun, toplu taşıma sübvansiyon alan mahalli idarelerin 

toplu taşım faaliyetlerinin en az yüzde 20'sini özel sektöre 

devretmesini öngörmektedir.(33) 

- ABD'de belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi eğilimi, 

belediyelere hizmet veren özel müteahhitler ile işletmecilere 

uygulanan vergi sistemiyle de yakından ilişkilidir. Yatırım 

kredileri, yıpranma payı indirimi gibi vergi yükünü azaltan 

faktörler, özel sektörün kamu hizmetini üstlenmesinde teşvik 

edici rol oynamaktadır. Çünkü vergi indirimleri, özel sektörün 

kamu hizmetini yerine getirmesi için devletçe sağlanacak yardım 

tutarına neredeyse eşit miktarlara ulaşmaktadır. Sonuçta, bir 

özel sektör işletmesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanabilir. 

Çoğu kez, belediyenin sınırlı sayıdaki tesislerine karşılık özel 

bir şirket çok sayıda tesis işletebilir ve malzeme satın alımı, 

kalifiye personel istihdamında tasarruf yapma imkanına 

sahiptir.(34) 

(33) GOODMAN, s.125-126. 
(34) VUYLSTEKE, S.247. 
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2.1.3.2. Özelleştirilen Başlıca Mahalli Hizmet Alanları 

Uluslararası Kent Yönetimi Derneği (International City 

Management Association) 1984 yılında yayınladığı bir raporunda, 

ABD'de 60'm üzerinde mahalli idare işlevinin, bütünüyle ya da 

kısmen başarılı bir şekilde özelleştirildiğini bir liste halinde 

belirtmiştir. Bunlar bayındırlık hizmetlerinden başlayarak, 

ulaşım, halk sağlığı gibi alanlarda daha yoğun olarak 

gözlemlenmektedir.(35) 

ABD'de özelleştirme düşüncesi o kadar gelişmiştir ki, 

bazıları "kent yönetimi"nin bile özelleştirilebileceğini 

söylemektedir. J.C.GOODMAN, "Eğer her tür belediye hizmeti ihale 

edilebiliyorsa, neden kent yönetiminin kendisi de ihale 

edilmesin" demektedir. GOODMAN'a göre, kentin yönetim ve işletme 

hizmetlerinin ihale edilmesi, devletin faaliyetlerinin 

azaltılması alanında en yeni ve en son geliştirilen yöntemdir. 

Nitekim, Florida'daki iki belediyenin yönetim ve işletme 

hizmetleri ile ilgili ihaleyi bir özel firmanın kazanması, özel 

girişimin bürokrasiyle rekabeti olarak değerlendirilmektedir.(36) 

ABD kentlerinde son zamanlara kadar özelleştirmeyi, kamunun 

alternatifi olarak gören mahalli yöneticiler, artık bunun 

alternatif . olmaktan çıkıp zorunlu bir yöntem olduğunu 

düşünmektedirler. Özel sektöre gördürülen belediye hizmetlerinin 

sayısı artmaktadır. Örneğin, kentlerin yüzde 35'i ev çöplerinin, 

(35) KENT, s.5. 
(36) GOODMAN, s.124-125. 
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yüzde 44'ü ticari çöplerin toplanmasını, yüzde 42'si otobüs 

işletmeciliğini ve bakımını, yüzde 80'i park yasağına uymayan 

taşıtların çekimi ve muhafazasını, yüzde 35'i kreşleri, yüzde 

30'u hastanelerin yönetimini özel sektöre ihale etmişlerdir. 

1973-1982 yılları arasında özelleştirme uygulamalarında çok büyük 

artışlar olmuştur. Bu on yıllık sürede, park işletmeciliğinde 

özel sektörün payı yüzde 2700, eğlence ve dinlenme yerlerinin 

işletilmesinde yüzde 1600, bilgi işlem hizmetlerinde ise yüzde 

3600 oranında artmıştır. Nitekim, 60'dan fazla hizmeti ihale ile 

özel firmalara yaptırdığı için La Mirada (California) Kenti, 55 

gibi çok az sayıda görevli istihdam etmektedir. Dallas'a bağlı 

The Tropy Clup adındaki 25.000 nüfuslu banliyöde ise resmi 

görevli olarak, sözleşmelere ilişkin kırtasiye işlemlerini 

yürüten sadece tek bir sekreter bulunmaktadır.(37) 

ABD'de özelleştirme yöntemi olarak, daha çok ihale 

kullanılmaktadır. Bu yöntemin potansiyel olarak diğer yöntemlere 

göre avantajlı olduğu ileri sürülmektedir. Zira, rakip firmalar 

arasında ihaleyi kazanma yarışı olduğu için, kamu hizmetlerindeki 

maliyetler düşmektedir. Ayrıca, mevsimlik ya da geçici bazı 

işler, sürekli personel çalıştırmadan bu yöntemle daha kolay 

yürütülebilmektedir. Temel belediye hizmetlerini ihale yöntemiyle 

özel sektöre yaptıran kent ve kasaba sayısında, son yıllarda 

önemli artışlar olmuştur.(38) Örneğin, Lakewood Kenti 

(California) yöneticileri, sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin 

tamamını, uzun dönemli (yaklaşık 30 yıl süreli) sözleşmelerle 

(37)(38) GOODMAN, s.103-104. 
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ihale etmektedirler. Bu nedenle, mahalli yöneticilerin alternatif 

hizmet yöntemlerine başvurma kararlarını oluşturmalarında ve 

hizmetlerin ihale edilmesi konusunda "Lakewood Planı" sıklıkla 

başvurulan bir rehber olmuştur. Zira, 60.000 nüfuslu bu belde 

sadece 8 belediye işçisi istihdam etmektedir.(39) 

Belediyeler ile sözleşme yapan özel yükleniciler, 100'den 

fazla mahalli hizmeti yürütmektedirler. Aşağıdaki tablo, çeşitli 

kamu hizmetleri için 1780 belediye tarafından özel ticari 

firmalara ihale edilen hizmet oranlarını göstermektedir. 

TABLO : 2.2. ABD'de Mahalli İdarelerce İhale Edilen 
Hizmetler (1987-1989) 

Hizmet Türü İhale Edilme Yüzdesi 

Yönetim hizmetleri 30,0 
Bina ve tesis yapım hizmetleri 47,0 
Bilgi-işlem hizmetleri 22,0 
Yasal hizmetler 44 , 3 
Araç çekme, park ve bakım hizmetleri 57,8 
Hastane yönetimi ve ambulans hizmetleri 13 ,0 
Ağaç budama ve dikme 25,3 
Yeşil alanlar, spor tesisleri, 
kültür hizmetleri 21,0 
Katı atıkların toplanması ve imhası 56,0 
Cadde ve sokakların temizlenmesi 30,0 
Sinyalizasyon ve sokakların aydınlatılması 27 ,0 
Ulaşım hizmetleri 15,0 
Yol onarımı 25,0 
Sayaç okuma ve benzeri hizmetler 11,0 

KAYNAK: Sadun EMREALP (Haz.).Yerel Yönetimde Alternatif 
Hizmet Üretimi. Yerel Yönetim El Kitapları Serisi, 
İULA-EMME yayını, İstanbul, 1992, s.20 ve Cari 
VALENTE and Lydia MANCHESTER, "Rethinking Local 
Services Examining Alternative Delivery", Washington 
International City Management Association, 1984, 
s.15'den faydalanarak hazırlanmıştır. 

(39) EMREALP, S.20. 
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Yukarıdaki tablo, sadece yüzde 10 oranını geçen hizmetleri 

kapsamaktadır. Belediye ihalelerinin yüzde 5 ila 10'unu oluşturan 

hizmet türleri şunlardır: Bordro hazırlama, halkla ilişkiler, 

bina güvenliği, hayvan kontrolü, havagazı ve elektrik 

işletmelerinin faturalarının hazırlanması, park düzenlemesi ve 

muhafazası, hayvan koruma işleri, gündüz bakım merkezi işletme, 

haşare ile mücadele, boş zaman değerlendirme merkezlerinin 

işletilmesi, havaalanı işletmesi, vergi bildirimleri, vergi 

toplama, vergi değerlendirmesi.(40) 

TABLO :2.3.ABD'de Mahalli Hizmetleri İhale ile Özel 
Sektöre Yaptıran Kent Sayısındaki Gelişmeler * 

Hizmetler 1973 1982 

Ambulans 169 303 

çöplerin toplanması 339 486 

Çöplerin imhası 143 342 
Sağlık hizmetleri (hastane) 57 108 
Caddelerin bakımı 63 444 
Hizmetlerin fatura edilmesi 104 161 

(utility billing) 
Mezarlıklar 47 77 

Bilgi-işlem hizmetleri 9 337 
Ücret bordrolarının hazırlanması 65 172 
Avukatlık hizmetleri 187 788 

Halkla ilişkiler 30 108 

Eğlence ve dinlenme hizmetleri 7 123 
Park hizmetleri 5 142 

İtfaiye hizmetleri 2 15 
Güvenlik hizmetleri 2 50 

Trafik denetimi 5 15 

Müzeler 12 20 

(*) 1973 yılma ait rakamlar toplam 2375 kenti, 1982 yılına 
ait rakamlar ise toplam 1780 kenti kapsamaktadır. . 

KAYNAK : J.C.GOODMAN, Privatization. The Proceedings of A 
Conference, The National Çenter For Policy 
Analysis and Adam Smith Institute, NCPA, Dallas, 
1985, s.108. 

(40) DONAHUE, S.132. 
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ABD'de bazı belediyeler, hizmetlerin yürütülmesi için 

gerekli teçhizatı satın almak yerine özel şirketlerden 

kiralamaktadırlar; belediyeye ait olan tesislerin işletilmesi 

için yönetim sözleşmeleri yapmaktadırlar. Teçhizat kiralama 

sistemi, belediye yönetimlerini ağır yatırım yükünden kurtardığı 

için giderek yaygınlaşmaktadır.(41) 

ABD'de, belediye ile sözleşme yapan özel şirketin kısa 

dönemde karını maksimize etmek amacıyla, kamu sektörüne yeterli 

düzeyde ve istenen kalitede hizmet sağlamaması ihtimaline 

karşılık, özelleştirme uygulamalarının sözleşmelere uygun şekilde 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini denetleyen yasal 

düzenlemelere önem verilmiştir.(42) 

ABD'de son zamanlarda çok çeşitli sözleşmeli hizmet 

uygulamaları görülmektedir. Belediyelerin beşte biri, atık 

toplatılması hizmetlerinin tümünü veya bir kısmını özel sektöre 

ihale etmektedir. Bu konuda kullanılan sözleşme tipi, çoğunlukla 

hizmet sözleşmesidir. Sözleşme bedeli, vergilerden 

karşılanmaktadır. Genellikle yüklenicilerce performans senetleri 

verilmesi koşulu getirilmiştir. Sözleşmelerde hizmetin 

kalitesinin tanımlanması, yüklenicinin üstlendiği sorumluluklar, 

hizmetten yararlananların şikayetlerinin giderilmesi, ihmal veya 

hizmetin yerine getirilmemesi halinde doğacak zararların tazmini 

ve uygulanacak cezalar, uygulamaların kent yönetimi 

müfettişlerince denetlenmesi diğer konularla birlikte hükme 

(41) VUYLSTEKE, s.247. 
(42) VUYLSTEKE, S.248. 
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bağlanmıştır. Fakat hepsinden önemlisi, yüklenicilerin hizmet 

sağladıkları konut sayısına göre hizmet bedeli alacaklarına dair 

hükümdür. Sözleşmeler, üç ila beş yıl sürelidir. Tüketici 

tarafından doğrudan özel firmaya ödeme yapılması yetkisini veren 

özel yetki sözleşmeleri de uygulanmaktadır.(43) 

Su temini ve dağıtımı hizmeti de, özel sektöre ihale 

edilmektedir. Özel yatırımcının sahipliğindeki su temini 

sistemleri, işletme sistemlerinin yüzde 56'sını 

oluşturmaktadır.(44) Bu konuda uygulanan sözleşme tipleri 

farklıdır. General Waterworks (Genel Su İşleri) gibi bazı özel 

şirketler, bağlı şirketler aracılığı ile bir çok eyalette su 

temini sistemlerine sahiptirler ve bunları imtiyaz sözleşmeleri 

olarak tanımlanabilecek anlaşmalar çerçevesinde işletmektedirler. 

Yakın zamanlarda yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, 

araştırma kapsamındaki eyalet ve kentlerin yüzde 41'nde özel 

şirketlerle yapılan sözleşmelerin çoğunun, ticari katı atık 

toplatılması hizmetine ait olduğu saptanmıştır.(45) 

İtfaiye hizmetleri, çok sınırlı ölçüde özel sektöre 

devredilmiştir. Mahalli idarelerin yüzde 1'inden azı bu yolu 

seçmiştir. Yine bazı araştırmalar, kentlerin ancak yüzde 15'inin 

ambulans hizmetlerini özel sektöre yaptırdığını göstermektedir. 

Kamu ulaşımı ise, çeşitli sözleşmeler çerçevesinde ve geniş 

ölçüde özel sektör tarafından üstlenilmiştir.(46) 

(43)(44) VUYLSTEKE, s.248. 
(45) COYAUD, S.26. 
(46) VUYLSTEKE, S.248. 
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2.1.3.3. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesini Destekleyen 
Bazı Bilimsel Çalışmalar 

1985 yılında yapılan bir araştırmaya göre, özel sektörle 

ihaleye gitmek suretiyle, belediyelerin, ortalama olarak, mahalli 

hizmetlerin maliyetinde yüzde 50 azalma sağlayabildikleri tespit 

edilmiştir. (47) 

1987 yılında yapılan bir araştırmada, belediyelerce özel 

firmalara 28.000 adet kamu hizmeti ihalesi verildiği 

kaydedilmiştir. Esasen, bazı şehirlerdeki belediyelerin hemen her 

türden hizmetleri, özel sektöre devredilmiştir. Örneğin, 

California'daki Shasta County, bir hukuk firması ile yoksullara 

yasal danışmanlık hizmeti sağlaması için sözleşme yapmış; Güney 

California1daki Rancho Palos Verdes County ise, bölge savcılığı 

hizmetini özel sektöre ihale etmiştir. ABD ve Kanada'yı birbirine 

bağlayan Detroit-Windsor Tüneli, özel mülkiyettedir. Dulles 

Havaalanına giden paralı yolun yapımı işi, ticari bir şirkete 

verilmiştir. Yaklaşık 40 bölge idaresi kar amaçlı özel itfaiye 

şirketlerinden yararlanmaktadır ve Farmington (New Mexico)'da 

özel bir şirket, hava trafiği kontrol kulesini işletmektedir.(48) 

Touche Roos and Co.nun özelleştirme konusunda yaptığı büyük 

araştırmada belediyelerin çoğu, özelleştirme uygulamalarından 

yüzde 10 ila 20 arasında maliyet tasarrufu sağladıklarını ifade 

(47) DONAHUE, s.132. 
(48) DONAHUE, s.135. 
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etmişlerdir. Araştırmaya katılan belediyelerin yüzde 10'u ise, 

yüzde 40 veya daha fazla tasarruf sağladıklarını bildirmişlerdir. 

(49) 

Barbara J.STEVENS'in yaptığı araştırma ise, belediye 

örgütlerinin özel yüklenicilerden yüzde 50 oranında daha az etkin 

çalıştıklarını ortaya koymuştur. STEVENS, hizmet kalitesinde bir 

değişme olmaksızın özelleştirme yoluyla, ortalama bir şehrin 

belediye hizmetlerine ayırdığı bütçesini yarıya kadar 

azaltabileceğini ileri sürmektedir.(50) 

STEVENS, Los Angeles metropoliten bölgesini oluşturan 5 

county'deki her belediyeyi ayrı ayrı inceleyerek, kamu 

hizmetlerinin müteahhitler eliyle ve belediyelerce bizzat 

yürütüldüğü örnekleri elde etmiştir. Bu 121 şehirde, 

belediyelerin bizzat yürüttüğü veya ihale ettiği toplam hizmet 

sayısının 38 olduğunu tespit etmiştir. Ancak, her hizmet her 

belediye tarafından halka sunulmadığı için, Tablo: 2.4.'de yer 

alan 8 hizmeti baz olarak almıştır. Zira, bu hizmetleri 10 

belediye bizzat kendisi yürütüyor ve diğer 10 belediye de ihale 

ediyordu.(51) 

STEVENS'in araştırmasında, her şehirdeki her fonksiyon için, 

yerinde yapılan araştırma sonucu; toplam maliyet, kalite ve diğer 

hizmet karakteristikleri kadar,hizmetin yürütülmesinde kullanılan 

organizasyon biçimi konusunda da veriler elde edilmiştir. 

Bilindiği gibi, belediye muhasebe metodları genellikle gerçek 

maliyetleri yansıtmakta başarısız kalmaktadır. Bu nedenle, 

(49)(50)(51) DONAHUE, S.138. 



STEVENS belediyenin maliyetlerini tahmin eden şehir bütçesi 

rakamlarına güvenmekten çok, hizmette kullanılan kaynakların 

maliyetini doğrudan ölçmeye çalışmıştır. Söz konusu bu 

maliyetler, ayrı bütçelerde gösterilen yönetim, bakım ve destek 

hizmet masraflarını içermektedir. Benzer şekilde, ihalenin 

maliyeti de belediyenin özel firmayı gözetim-denetim için 

yaptığı masrafları da (ortalama olarak kabaca bütün maliyetin 

yüzde 25'ine tekabül etmektedir) içerecek şekilde 

belirlenmiştir.(52) 

Aşağıdaki tablo, bazı mahalli hizmetlerin 

özelleştirilmesinden sağlanan tasarruf oranlarını veya bir başka 

ifadeyle özel yükleniciler yerine belediye örgütü 

kullanıldığında ortaya çıkan extra maliyetleri göstermektedir. 

TABLO :2.4.Bazı Mahalli Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesinden 
Sağlanan Tasarruflar 

Hizmetler Sağlanan Tasarruf Oranı (%) 

Yolların yapımı ve bakımı 96 

Kamu binalarının temizliği ve bakımı 73 
Trafik lambaları bakımı 56 

Cadde ve sokak temizliği 43 
Çöp toplama 42 

Çim bakımı 40 

Ağaç bakımı 37 

Bordro hazırlama 0 * 

(*) Bu hizmetin belediye eliyle veya özel firmalarca yapılması 
halinde maliyet bakımından herhangi bir fark görülmemiştir. 

KAYNAK: Barbara J.STEVENS, "Comparing Public And Private Sector 
Privatization Efficiency:An Analysis of Eight 
Activities", National Productivity Rewiev, (Autumn,1984), 
S.401, Table 5. 

(52) DONAHUE, S.138. 
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STEVENS, her hizmetin toplam maliyetini açıklamak için, beş 

tip değişken kullanarak, regresyon analizi yapmıştır. Bu 

değişkenlerden birincisi, hizmetin ölçeği (ölçü birimijdir. 

Örneğin kaplanan asfaltın tonu, temizlenen binaların metrekaresi 

v.b. İkincisi, hizmet seviyesidir. Örneğin, caddelerin ayda kaç 

kez temizlendiği gibi. Üçüncüsü, sunulan hizmetin kalitesidir. Bu 

değişken bütün hizmetler için, görsel olarak ölçülebilir.Örneğin, 

caddelerin ve binaların temizliği gibi. Dördüncüsü, fiziksel 

şartlardır. Örneğin, temizlenen caddeler üzerindeki işin hacmi ve 

niteliği, çöp toplanan bölgelerdeki nüfus yoğunluğu gibi. Beşinci 

ve en son değişken ise, örgütsel düzenlemedir. Örneğin hizmet 

doğrudan belediye örgütü tarafından mı sağlanıyor yoksa ihale 

yoluyla özel bir firma tarafından mı yapılmaktadır? (53) 

Sonuç olarak, bordro hazırlama hizmeti hariç, STEVENS bütün 

hizmetler için özel sektöre ihale edilen işlerde geniş ve 

istatistiksel olarak güvenilir bir maliyet avantajı 

(harcamalarda tasarruf olarak ortaya çıkmaktadır) tespit 

etmiştir. Tablo :2.4.'de görüldüğü üzere, STEVENS, belediyenin 

bizzat yürüttüğü hizmetlerdeki maliyet artışının yüzde 37'den 

başlayıp yüzde 96'ya ulaştığını ifade etmektedir. (54) 

STEVENS, Tablo :2.4.'de incelenen herhangi bir hizmet türü 

için, özel yüklenici tarafından veya belediye tarafından 

karşılanan hizmetler arasında, istatistiksel olarak belirli bir 

kalite farkı bulunmadığını tespit etmiştir. STEVENS, belediye 

(53)(54) DONAHUE, s.139. 
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örgütü ile özel yüklenicilerin farklarını ise. Tablo: 2.5.'deki 

gibi belirlemiştir.(55) 

TABLO : 2.5. Belediye Örgütü ve Özel Yüklenicilerin Farkları 

Özel Yüklenici Belediye Örgütünün 
Kullanan Kullanıldığı 
Kentler Kentler 

-Toplam maliyetlerde işgücünün 
payı % 49,0 % 60,2 

-Sendikalaşmış işgücü % 20 ,0 % 48,1 
-İşçilerin ortalama yaşı 32,1 36,1 
-Ortalama çalışma süresi 5,8 8,1 

(yıl olarak) 
-İşçi başına tatil günleri 
sayısı (gün/yıl) 10,1 14,0 

-Ortalama devamsızlık (gün/yıl) 8,8 12,9 
-İşçiler üzerindeki idareci 1,5 1,9 
sayısı 

-Ustabaşıların işe son verme % 53,7 % 16,0 
durumu 

-İşçiyi yazılı olarak uyarma % 33,9 % 72,5 
durumları 

-İşçi teşvik sistemleri % 26,9 % 12,3 
-Kendi ekipmanlarına bakan % 92,5 % 48,1 
işçi oranı 

-Yapılan resmi personel % 53,5 % 81, 5 
toplantıları 

KAYNAK : Barbara J.STEVENS, Delivering Municipal Services 

Efficiently, HUD Office of Policy Development and 
Research, Washington, 1984, S.18-19. 

STEVENS'in altını çizdiği olgu şudur: "Her olayda, değişken 

kalitenin maliyetler üzerinde istatistiksel olarak bulunabilecek 

bir etkisi yoktur." Hizmetin kalitesi, beldeden beldeye önemli 

oranda değişmekle birlikte, bu farklılıklar ile toplam maliyetler 

ve örgütsel yapı arasında korelasyon kurmak mümkün 

görülmemektedir. Bu saptama, garip görünmektedir. Ancak, 

Stevens'in araştırması özel yüklenicilerin yürüttüğü hizmetlerde 

(55) DONAHUE, s.139. 
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maliyet tasarrufu sağlandığını tespit etmiştir. STEVENS, bu 

durumu herşeyden önce özel yüklenicilerin ussal yönetim 

uygulamalarına ve daha üstün teknoloji kullanmalarına 

bağlamaktadır.(56) 

STEVENS'in araştırması göstermiştir ki, doğrudan belediye 

örgütünün kullanıldığı beldelerin yarısında işçiler sendikalıdır. 

Buna karşılık özel yüklenici kullanan şehirler için bu oran yüzde 

20'dir. Bu nedenle, hizmetlerin özelleştirildiği şehirlerde işçi 

ücretlerinin toplam maliyet içindeki payı daha azdır.(57) 

Belediye örgütü daha kuralcıdır. Özel yükleniciler, verimsiz 

çalışan işçilerin işine daha kolay son verebilmektedir. Özel 

sektörde, teşvik sistemi daha yaygındır. Bir başka ifadeyle, özel 

yükleniciler işgücünün daha esnek kullanımı, daha zengin bir 

teşvik ve cezalandırma düzeni ve daha kusursuz sorumluluk 

dağıtımı vasıtasıyla etkinliklerini geliştirmektedirler. Hizmet 

prosedürü ile daha az sınırlandırılmış olan özel yükleniciler, 

hizmetin sonuçları üzerinde yoğunlaşmışlardır. Örneğin, 

belediyelerin temizlik işçileri hizmete sadık bir şekilde 

çalışsalar bile, daima sokakları temiz tutma konusunda özel 

yüklenicilerin aldığı sonuçlara ulaşamamaktadırlar. Zira, en 

azından STEVENS'in gözlemlediği şehirlerde özel çöp ekipleri, 

sokakları daha yüzeysel ama daha sık temizlemektedirler. Ayrıca, 

özel yükleniciler işçilere, çalışılan saat yerine bitirilen iş 

miktarına göre ödeme yaparak etkinliği geliştirmişlerdir. (58) 

(56)(57) DONAHUE, S.140. 
(58) DONAHUE, s.141. 
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STEVENS, belediyelerin modası geçmiş, çok küçük ve iş için 

uygun olmayan sermaye araçlarını kullandığını ortaya koymuştur. 

İşçilere daha fazla ödedikleri için, belediyelerin maliyetleri 

minimize etmek amacıyla özel yüklenicilerin kullandığından daha 

fazla sermaye kullanmaları gerekmektedir. (59) Ancak, belediye 

işçilerinin ücretlerini göreceli olarak yüksek tutan 

sendika baskıları, işgücü yerine sermayeyi ikame etme çabalarını 

da sınırlayabilmektedir.(60) 

Kamu sektöründe de yenileşmeye dönük çabalar görülmekteyse 

de, genel olarak, özel yükleniciler yenileşme için daha fazla 

potansiyel teşviğe sahip bulunmaktadır. Örneğin, özel çöp toplama 

şirketleri sürekli olarak kamyon dizaynlarını ve ekipman 

bakımından rekabetçi avantajlarını geliştirmektedirler. (61) 

Belediyelerde işçilerin örgüt içinde ilerlemesi genel olarak 

büyük ölçüde kıdeme bağlı bulunmaktadır. Bunun da ötesinde, en 

yüksek mevkiler seçilmiş görevlilerin ve onların atadığı 

personelin elinde bulunmaktadır. Oysa, özel yükleniciler, 

işçilerine daha uzun ve esnek bir kariyer merdiveni 

sunabilmektedirler.(62) 

Bütün hizmetler için, düşük işgücü maliyetleri (ücret ve 

diğer menfaatler olarak), özel yüklenicinin maliyet üstünlüğünün 

(avantajının) önemli bir parçasını oluşturmaktadır.(63) 

(59) DONAHUE, S.141. 
(60)(61) DONAHUE, S.142. 

(62) DONAHUE, s.143. 
(63) DONAHUE, s.144. 
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TABLO : 2.6. Ücretler ve Kamu Sektörünün Maliyet Dezavantajı 

Hizmetler 

Yüksek ücretler ■ 
diğer menfaatler 
sektörünün extra 

ve işçiye sağlanan 
nedeniyle kamu 
maliyet yüzdesi 

Asfalt kaplama 0 

Kapıcılık hizmetleri 48 

Trafik sinyalleri bakımı 18 

Cadde temizliği 21 

Çöp toplama 29 

Çim bakımı 75 

Ağaç bakımı 22 

KAYNAK : Barbara J.STEVENS, Delivering Municipal Services 
Efficiently. HUD Office of Policy Department and 
Research, Washington, 1984, s.11. 

Belediyelerin hizmetlerin özelleştirilmesinden kazancı, büyü] 

ölçüde özel yüklenicilere göre daha fazla ödedikleri işçi 

ücretleri ve diğer ek ödemelerden sağlayacakları 

tasarruflardır.(64) 

TABLO : 2.7. Hizmetler itibariyle Maliyet Dezavantajı ve İhaleye 
Başvurma Oranı 

Belediyenin tahmini 
maliyet dezavantajı 

Hizmetler (yüzde olarak) 

Araştırma kapsamındaki 
beldelerin ihale oranı 
(yüzde olarak) 

Asfalt kaplama 96 25 

Kapıcılık hizmetleri 73 19 

Trafik sinyalleri bakımı 56 23 

Cadde temizliği 43 7 

Çöp toplama 42 27 

çim bakımı 40 19 

Ağaç bakımı 37 25 

Bordro hazırlama 0 10 

KAYNAK : Barbara J.STEVENS, Delivering Municipal Services 
Efficiently, HUD Office of Policy Development and 
Research, Washinghton, 1984, s.13. 

(64) DONAHUE, S.145. 
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2.1.3.4. Özelleştirme Konusunda Diğer Tespitler 

ABD'de mahalli hizmetlerin özelleştirilmesi, aynı 

zamanda politik bir meseledir. Zira, mahalli idarelerdeki iş 

olanakları, bir çok göçmen ve azınlık grup için önemli bir geçim 

kaynağı olma özelliğini sürdürmektedir. Mahalli idareler, 

halihazırda gereğinden fazla işçi istihdam etmekte ve bunlara iyi 

ödeme yapmaktadırlar. Ayrıca, mahalli idareler, özel sektörde 

yaygın olmayan iş güvencesi ve işçi haklarını 

sağlamaktadırlar.(65) 

ABD'de kamuoyunda şu husus tartışılmaktadır: Cadde 

temizliği kamusal olunca belediye temizlik işçileri daha iyi 

ücret alacaksa, o zaman neden berberlik, su tamirciliği ve çiçek 

düzenleyiciliği de kamusal olmasın diye sorulabilir. Buna paralel 

bir başka sorun da, belediye işçilerinin kendi maaşlarını finanse 

eden vergi yükümlülerinin çoğundan daha iyi maaş alıyor 

olmalarıdır.(66) 

Ülke çapında başlatılan özelleştirme uygulamaları, halen 

belediyeler tarafından yürütülen işlerin maliyetlerinin yüzde 

15'ini azaltabilirse, toplam tasarruflar 50 milyar Dolara 

yaklaşacak ve yaklaşık olarak ABD'nin GSMH'sının yüzde 1' ine 

tekabül edecektir. Kamu görevlileri, enerjilerini özel sektöre 

devredilemeyen diğer görevlerine yoğunlaştırabileceklerdir.(67) 

ABD'de gönüll-ü kuruluşların ve kilisenin de mahalli kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde küçümsenemeyecek paya sahip olduğunu 

belirtmek gerekir. Gönüllü kuruluşların gayrisafi milli 

(65)(66)(67) DONAHUE, S.146. 
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hasıla içindeki payı yüzde 6'nm üzerindedir. (68) ABD1 de özel 

sektörün ve gönüllü kuruluşların ekonomide büyük bir paya sahip 

olması ve kamu hizmetlerinin özellikle de mahalli kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde büyük ölçüde özel sektörden ve 

gönüllü kuruluşlardan yararlanılması sonucunda; Devlet, savunma 

ve uzay araştırmaları, adalet hizmetleri gibi diğer alanlarda 

etkin olabilmektedir. 

2.2. İngiltere Örneği 

2.2.1. Mahalli İdareler Sistemi 

Mahalli idare geleneğinin en güçlü olduğu ülke, 

İngiltere'dir. Ancak, 1 Nisan 1977 Reformundan önceki dönemde 

mahalli idare sistemi İngiltere kadar karışık olan bir başka 

ülkeye rastlamak da oldukça güçtür. Bu durumun nedeni, tarihsel 

gelişme seyri itibariyle İngiltere'de hemen her kentin bağımsız 

ayrı bir idari düzene sahip olmasıdır.(69) 

Onuncu yüzyıldan bu yana, İngiltere'nin idari taksimatında 

değişik isimlerle mevcut olan mahalli idare birimleri esas 

itibariyle şunlardır: 1. County ya da Shire 2. District ya da 

Hundred 3. Township ya da Parish.(70) 

Halen mevcut iki kademeli mahalli idare sisteminin 

esasını, county'lerin belli sayılarda district'lere bölünmesi 

hususu oluşturmaktadır. County'ler ve district'ler birbirinden 

bağımsız seçilmiş mahalli otoritelerdir. Ayrıca her ikisinin de, 

(68) Robert P.CORMAN, "The Realities of Profitization and 
Privatization in The Non Profit Sector", Private Means 
Public Ends, New York, 1987, s.101. 

(69)(70) NADAROĞLU, S.184. 

96 



metropoliten olan ve olmayan türleri vardır. Londra ise bütün 

bunların dışında ayrı bir statüye tabi bulunmaktadır.(71) 

TABLO : 2.8. Birleşik Krallıkta Halen Mevcut Mahalli 
İdarelerin Türleri ve Sayıları 

Türü Sayısı 

Londra : Büyük Londra Konseyi 1 
Londra belediyeleri 
(Londra Kenti dahil) 

33 

İngiltere ve 

Galler : Metropoliten counties 6 

Metropoliten districts 36 
Non-metropoliten counties 47 

Non-metropoliten districts 333 
Scilly Adaları 1 

İskoçya : Regions 9 
Districts 53 
Ada alanları 3 

Kuzey 
İrlanda : Districts 26 

TOPLAM 548 

KAYNAK : N.P.HEPWORTH, The Finance of Local Government. London, 
1976, s.17. 

2.2.2. Mahalli İdarelerin Görevleri 

İngiltere'deki mahalli idarelerin görevlerini belli bir 

tasnife göre sıralamak oldukça güçtür. Bu durumun belli başlı iki 

nedeni bulunmaktadır: Birincisi, gerçekleştirilen reforma rağmen 

Birleşik Krallık’taki mahalli idarelerin fonksiyonlarının bir üye 

ülkeden diğerine farklılıklar göstermesi; İkincisi de, iki 

kademeli sistem içinde birçok fonksiyonun hem alt, hem de üst 

kademe mahalli idaresine ait bulunmasıdı.r. (72 ) 

(71) NADAROĞLU, S.186. 
(72) NADAROĞLU, s.187. 
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İngiltere'de belde sakinlerini ilgilendiren mahalli 

nitelikteki kamusal ve yarı kamusal hizmetlerin hemen tümü, 

mahalli idareler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunlara örnek 

olarak eğitim hizmetleri, yol yapımı, temizlik hizmetleri, konut 

ve park yapımı, ulaşım hizmetleri, çevre sağlığının korunması, 

güvenlik hizmetleri, planlama ve tüketicinin korunması gibi 

hizmetler gösterilebilir.(73) 

TABLO : 2.9. Mahalli İdare Hizmet Harcamaları * (İngiltere 
ve Galler) 

(1986 Fiyatlarıyla) 

Hizmet 
Maliyet 

(Milyon Pound) 
Toplam Maliyet 
İçindeki Yüzdesi 

Eğitim 10.595 49,0 
Güvenlik 2.672 12,4 
Şahsi sosyal hizmetler 2. 386 11,0 
Otoyollar ve mahalli ulaşıır ı 1.207 5,6 
çöp toplama ve imhası 587 2,7 
İtfaiye 587 2,7 
Okul yiyecekleri 427 2,0 
Kütüphaneler,müzeler,sanat galerileri 403 1,9 
Parklar ve açık alanlar 373 1,7 
Çevre sağlığı 351 1,6 
Kentsel ve kırsal planlama 330 1,5 
Yargı yönetimi hizmetleri 309 1,4 
Rekreasyon imkanları 268 1,2 
Vergi tahsili masrafları 155 0,7 
Konut ** 121 0,6 
Mezarlık ve krematoryum 39 0 , 2 
Genel yönetim harcamaları 53 0 , 2 
Diğer hizmetler 780 3,6 

TOPLAM 21.643 100,0 

(*) Net harcama, ticaret hizmetlerini içermektedir. 
(**) Konut gelirleri hesabı hariçtir. 

KAYNAK : CIPFA Statistical Information Service, Finance and 
General Statistics 1985-1986'dan Kate ASCHER, The 
Politics of Privatization. Contracting Put Public 
Services, Mac Millan Education, London, 1987, s.214. 

(73) NADAROĞLU, S.188. 
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Metropoliten county'ler, genellikle stratejik planların 

hazırlanması, ana yolların yapım ve bakımı, tüketicinin 

korunması, polis ve itfaiye gibi hizmetlerden sorumludurlar. 

Metropoliten disrict'ler ise, esas itibariyle konut ve amenajman 

hizmetleriyle ilgilenmektedirler. Buna rağmen, metropoliten 

bölgelerdeki bazı hizmetler özellikle eğitim ve bazı sosyal 

güvenlik hizmetleri, metropoliten district'ler tarafından 

gerçekleştirilmektedir.(74) 

İngiltere'de mahalli idareler, fonksiyonlarının ifa 

ediliş şekline ilişkin hususlarda rahatça karar 

alabilmektedirler. Örneğin, herhangi bir mahalli idare birimi, 

isabetli ve etkili olabileceğine inandığı takdirde 

fonksiyonlarının bir kısmını diğer bir mahalli idare birimine 

devredebilmektedir.(75) 

Londra'nın durumu, diğer metropoliten idarelerden 

farklıdır. Büyük Londra Konseyi, kendi bölgesinde yaşayanları 

ilgilendiren tüm mahalli hizmetlerin gerçekleştirilmesinden 

sorumludur. Büyük Londra sınırları içindeki 33 belediye ise, 

kendi sınırları içinde kalan mahalli karakterli eğitim ve sağlık 

hizmetleri ile sosyal faliyetleri gerçekleştirmektedirler.(76) 

2.2.3. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Uygulamaları 

2.2.3.1. Başlangıç Döneminden Günümüze Kadar Geçen Dönemde 
Özelleştirme Girişimlerindeki Gelişmeler 

1970'lerde İngiltere'deki belediye harcamaları, tüm 

kamusal harcamaların üçte birini aşmış; genişleyen belediye 

(74)(75)(76) NADAROĞLU, S.189. 
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hizmetlerinin çoğunu merkezi hükümet finanse etmek zorunda 

kalmıştır. Belediye hizmetlerindeki genişlemeler, belediyelerin 

istihdam ettiği işçi sayısında belirgin bir artışa yol açmıştır. 

Bu sayı 1975'de 3 milyona ulaşmış ve çalışan nüfusun yüzde 13'üne 

tekabül eder hale gelmiştir.(77) 

Genişleyen belediye hizmetleri ve artan işçi sayısı, 

belediyelerin mali durumunu olumsuz etkilemiştir. Güçlü belediye 

işçileri sendikaları ve bunların kabul ettirdiği yüksek toplu 

sözleşme ücretleri yüzünden, personel masraflarında tasarrufa 

gidemeyen belediyeler, kesintiyi sermaye harcamalarından yapmak 

ve belediye hizmetlerinin fiyatlarında artışa gitmek zorunda 

kalmışlardır. Buna ilaveten, artan emlak vergisi yükünün 

çoğunluğu,ticari ve endrüstriyel sektörün üzerine düşmüştür.(78) 

Ayrıca, merkezi hükümetin belediyelere yaptığı mali 

yardımları, sıkı kayıtlara bağlayan yasal düzenlemelere 

gidilmiştir. Gerek bu yasal düzenlemeler gerekse mahalli 

vergilerin halkın üzerindeki artan yüküne karşı doğan tepkiler, 

belediyeleri mahalli hizmetlerin yürütülmesinde alternatif 

yöntemler aramaya sevketmiştir. 

Özelleştirme konusu tartışma gündeminde yerini almadan çok 

önceleri, İngiltere'de belediye hizmetleri özel sektöre ihale 

edilmekteydi. Belediye hizmetleri sektöründe çalışan işçilerin 

yarattığı bazı sorunlar, 1978-1979 yıllarında hizmetlerin 

yürütülmesinde alternatif yöntemlere ilgi uyandırmış ve özel 

(77) ASCHER, s.211. 
(78) ASCHER, s.212. 
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sektörün hizmet yürütme yöntemlerinin yararlarını açığa 

çıkarmıştır. İlk ihale girişimleri, Muhafazakarların hakim olduğu 

az sayıda belediyede başlamıştır.(79) 

Thatcher Hükümetinin iktidara geldiği 1979 yılından itibaren 

İngiltere'de özelleştirme faaliyetlerine programlı bir şekilde 

başlanmıştır. Ayrıca 1979 Kışında uzun süren çöpçü grevi, bazı 

belediyeleri biriken çöp dağlarını temizlemek için, çöp toplama 

işini özel yüklenicilere ihale etmeye zorlamıştır. Bu deneyim, 

hem ihale yöntemine hem de rekabetçi hizmet arzı yöntemlerine 

geniş bir ilginin uyanmasına yol açmıştır. (80) Nitekim, 

güneydeki Muhafazakar belediyelerden birinin (Southend District), 

1981 yılında sokak temizliği hizmetini ihale etmesi, belediyeler 

arasında geniş yankı uyandırmıştır. Bu deneyimi izleyen ve 

sağladığı tasarrufu gören Londra-Wandsworth Belediyesi de sokak 

temizliği hizmetini ihale etmeye başlamıştır.(81) 

Kısa süre içinde neyle karşı karşıya olduklarını anlayan 

belediye işçileri sendikaları, belediyelerin bu tür özelleştirme 

faaliyetlerine karşı büyük bir kampanya başlattılar. Bunun 

üzerine, belediyeler de sendikaların belediye hizmetlerinin 

yürütülmesindeki ağırlığını azaltma gereğini hissettiler.(82 ) 

Yukarıda adı geçen iki belediyenin temizlik hizmetlerini 

açık ihale (competitive tendering)'ye götürme konusundaki 

deneyimlerini, kısa sürede bir çok İngiliz belediyesi izlemeye 

başlamıştır. Bu belediyelerin hepsi, Muhafazakar Partili 

(79) ASCHER, s.32. 
(80) ASCHER, S.33. 

(81)(82) ASCHER, s.34. 
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belediyelerdi. Bunlardan bazıları özelleştirme ideolojik 

tercihlerine uygun olduğu için, bazıları tasarruf sağladığı için, 

bazıları da işçi sendikalarının baskısından kurtulmak için ihale 

yolunu tercih etmişlerdir.(83) 

İngiltere'de mahalli hizmetlerin özelleştirilmesinde, en 

yaygın olarak uygulanan özelleştirme yöntemlerinin başında ihale 

yöntemi gelmektedir. İhale yöntemi, eskiden beri bilinmekle 

beraber, 1980'li yılların başından itibaren sıkça başvurulan bir 

yöntem haline gelmiştir. Ayrıca, merkezi hükümet de ihale 

yöntemini teşvik etmektedir.(84) Nitekim, belediyelerin münferit 

özelleştirme girişimleri sürerken, Muhafazakar Hükümet açık ihale 

yöntemine ilişkin ilk kanunu yürürlüğe koymuştur. 1980 tarihli 

Mahalli İdare Planlama ve Arazi Kanunu (The Local Government 

Planing and Land Act), ilk önce 1979 yılında danışma niteliğinde 

bir rapor olarak yayınlanmıştır. Bu raporun içerdiği öneriler, 

belediyelerin faaliyetlerini büyük ölçüde etkilemiştir. Bu rapor, 

belediye hizmetlerinde etkili gelişmelerin iki yöntemle 

gerçekleştirilebileceğini öngörmekteydi. Bunlar, sermaye getiri 
* 

oranına ilişkin hedefler ve inşaat işlerindeki zorunlu açık ihale 

usulüdür. Her iş kategorisi için yüzde 5'lik sermaye getiri oranı 

gerekli kılınmaktadır. Buna ilaveten, belediyelerin belirli bir 

hacmin üzerindeki yapı (inşaat) işlerinin belirli bir yüzdesinin 

açık teklif usulü ile özel sektöre ihale edilmesi zorunlu 

(83) ASCHER, s.35. 
(84) ASCHER, S.21. 
(*) İfadenin orjinali: The rate of return on Capital. 
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kılınmaktadır. İhale oranının, yapılan işlerin kategorisine bağlı 

olarak değişmesi öngörülmüştür.(85) 

Söz konusu raporun önerileri, belediyeler tarafından 

benimsense de muhalifleri de çok olmuştur. Sendikalar, 

hizmetlerin özelleştirilmesinin hizmet standartlarında düşmeye 

yol açacağını, hizmetlerde gecikme ve hataların artacağını, ihale 

kararını veren belediye görevlilerinin rüşvet almasına neden 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte, bu tür 

eleştiriler fazla önemsenmeyerek, 1980'de bu önlemler söz konusu 

Kanun tarafından yürürlüğe koyulmuştur.(86) Ayrıca bu Kanun 

merkezi hükümetin belediyelere yaptığı mali yardımları sıkı 

kayıtlara bağlamıştır.(87) 

Bazı belediyeler, söz konusu Kanunun özelleştirmeye ilişkin 

hükümlerini benimsemekte isteksiz davranmışlar, bazı belediyeler 

de özel sektöre ihale yapmaktan kaçınmak için yollar 

aramışlardır. Ancak, bu tür tepkiler istisnai düzeyde kalmıştır. 

Nitekim, Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç yıl içerisinde 

belediyelerin doğrudan doğruya kendi örgütleri vasıtasıyla 

yaptığı işlerde azalma gözlemlenmiştir.(88) 

1982 yılında Michail FORSYTH'in yazdığı ve Adam Smith 

Enstitüsünün yayınladığı "Reservicing Healt" adlı eser, özellikle 

belediyelere yönelik olarak açık (rekabetçi) ihale yöntemi 

(85) ASCHER, S.35. 
(86) ASCHER, S.36. 
(87) ASCHER, s.213 
(88) ASCHER, S.36. 
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yönündeki eğilimleri güçlendirmiştir. Bu eserde, İngiliz 

belediyelerinin Amerikan belediyelerini örnek alması gerektiği, 

çünkü Amerikan belediyelerinin belediye hizmetlerini özel sektöre 

gördürerek büyük oranda tasarruf sağladıkları savunulmuştur. 

İhale yönteminin faziletlerinden bahseden bu eser, ayrıca kendi 

örgütü yerine belediye hizmetlerinin yürütülmesinde başarılı bir 

şekilde özel yüklenicileri kullanan çeşitli Kara Avrupası ve 

İngiliz belediyelerinin listesini de vermektedir.(89) 

1980 yılında yayınlanan "Reservicing Britain" adlı eser ise 

genel olarak kamu hizmetlerine yönelik olmakla beraber, mahalli 

idare hizmetleri konusunda aşağıdaki tespitleri taşımaktadır:(90) 

- Kamu bürokrasisi, kendi çıkarları içinde çalışır ve genel 

kanaatin aksine, özel yüklenicileri kamuoyuna karşı sorumlu 

tutabilme imkanı, hizmetin doğrudan belediye örgütünce yapıldığı 

durumdan daha fazla olmaktadır. 

- Bütün mahalli hizmetlerin, kamu kesimi tarafından 

yapılması gerekli değildir. 

- Kamu sektörü, ekonomik değildir; çünkü korunan ve vergi 

gelirleri üzerinde hak iddia eden tekelci bir pozisyon, hizmetin 

etkinliği ve kalitesi konusundaki tüm teşvikleri ortadan 

kaldırmaktadır. Sadece özel sektör, tüketici ihtiyaçlarına etkin 

bir şekilde cevap verme, kamuya karşı sorumlu tutulma ve 

(89) ASCHER, S.36. 
(90) ASCHER, S.37. 
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kamuoyunun hizmet üzerindeki kontrolünü sağlama hususlarını 

birlikte gerçekleştirebilir. 

"Reservicing Britain" adlı eser, gerek mahalli gerekse 

ulusal düzeyde özelleştirme yönteminin savunucuları için baş ucu 

kitabı haline gelmiştir.(91) 

Bilimsel düzeydeki bu destekleyici yayınların yanısıra, 

İngiliz Hükümeti de aktif bir şekilde, belediyeleri özelleştirme 

yöntemlerini kullanma konusunda teşvik etmiştir. 1983 yılından 

itibaren merkezi hükümet ve mahalli idareler düzeyindeki 

gelişmeler, belirgin bir şekilde birbirlerini etkilemeye 

başlamıştır. 1983 Muhafazakar Parti Seçim Bildirisinde, bir çok 

belediyenin ihale yoluna giderek para tasarrufu sağladıkları ve 

bu politika vasıtasıyla sağlanacak bütün tasarruf girişimlerinin 

teşvik edileceği ifade edilmiştir.(92) 

(91) ASCHER, s.37. 
(92) ASCHER, s.38. 
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TABLO : 2.10. Wandsworth Belediyesinin Özelleştirmeden (Açık 
İhale Yönteminden) Sağladığı 5 Yıllık Tasarruflar 
(1980-1985) 

Hizmetin Özelleştirme 
İhaleden Yoluyla 
Önceki Sağlanan 
Maliyeti Tasarruf Tasarruf 

Özelleştirilen Hizmetler (Bin Pound)(Bin Pound) Yüzdesi 

Ev bakım ve onarımı 17.400 3. 200 18 
Çöp toplama 16.900 7 . 500 44 
Sokak ve cadde temizliği 6 . 000 1. 400 23 
Gayrimenkul yönetimi 5.400 800 15 

Mekanik işyerleri 3 . 500 1.500 43 

Sosyal hizmetlerde katering 3 . 200 400 13 
Hareketli bakım birimleri 2.700 700 26 

Kamu esenliği hizmetleri 2 . 000 500 25 
Sosyal hizmet olarak temizlik 1. 900 800 42 
Sanat merkezi 1. 200 700 58 

Kamu binalarının temizliği ve 
bakımı 1.100 500 45 

Özel işyeri temizliği 1.000 400 40 

Kütüphanelerin temizliği ve 
bakımı 900 400 44 

Pet şişe, plastik v.b.toplama 600 200 33 
Diğer 300 100 33 

TOPLAM 64.100 19.100 30 

NOTLAR : 

-Tablodaki rakamlar, zaman içinde farklı noktalardaki 
maliyet seviyelerini göstermektedir. 

-Tasarruf rakamları, satışlar ve ekipman-araçlar v.b.den 
elde edilen gelirleri de içermektedir. 

KAYNAK : Kate ASCHER, The Politics of Privatization, Contracting 
Put Public Services. Mac Millan Education Ltd, London, 
1987, s.239'dan yararlanarak hazırlanmıştır. 

1985 yılında Hükümet tarafından yayımlanan "Competition in 

the Provision of Local Authority Services" (Mahalli İdare 

Hizmetlerinin Yürütülmesinde Rekabet) isimli danışma 

niteliğindeki rapor, Hükümetin 1987'den itibaren çeşitli mahalli 

idare hizmetlerinin karşılanmasında açık ihale yöntemini zorunlu 

kılmayı amaçladığını belirtmekteydi. Bu hizmetler kapsamına, çöp 
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toplama ve cadde temizliği»binaların iç temizliği, toprak ve ağaç 

bakımı hizmetleri de girmekteydi. Ayrıca, bu raporda 

belediyelerin her iş türü için ayrı hesap tutmaları ve ihale için 

uygun hizmet alanlarını saptamakla görevli bakanlığın belirlediği 

mali hedeflere ulaşmaları istenmekteydi.(93) 

Söz konusu rapora karşı belediyelerin tepkisi olumsuz 

olmuştur. çünkü, belediye yöneticileri özel sektörle rekabette 

kendilerini dezavantajlı hissetmekteydiler. Zira, ulusal düzeyde 

kabul edilen ücret skalası yüzünden ücret konusunda ve ilgili 

bakanlığın empoze ettiği kar getirisi hedefleri nedeniyle de kar 

marjları konusunda özel sektörle rekabet etmeleri mümkün değildi. 

Belediyelerin hemen hepsi, farklı belediyelerin farklı sermaye 

gereksinimleri varken, belirli bir sermaye getirisi oranını 

tamamıyle suni bir mesele olarak görmekteydiler. Belediyeler, 

böyle mikro düzeydeki konularda kendilerine daha fazla otonomi 

sağlanmasını savunmaktaydılar.(94) 

Diğer yandan ise, özel yükleniciler oybirliğiyle söz konusu 

raporun önerilerini desteklediler. Ancak onların tek çekincesi, 

girişimlerin kapsamı konusundaydı. Özel yüklenicilere göre, ihale 

yöntemine istisna getirilmemeli, bütün mahalli hizmetler ihale 

kapsamına alınmalıydı. (95) Bu tartışmalar çerçevesinde 

hazırlanarak yürürlüğe giren Zorunlu İhale Kanunu (Compulsory 

Tendering Act) kentsel hizmetlerin büyük bölümünün belediyelerce 

ihale edilmesini zorunlu kılmıştır. 

(93) ASCHER, S.40. 
(94) ASCHER, s.41. 
(95) ASCHER, S.42. 
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Hemen bütün örneklerde, belediye hizmetlerinde özel 

yükleniciler kullanma kararı, politik olmaktan çok ekonomik bir 

karar olmuştur.(96) Nitekim, belediyelerin kamu evleri (public 

housing) hisselerini, içinde oturan kiracılara satması örneği de 

bu çerçeve içinde değerlendirilmelidir.(97) 

İhale üzerindeki son tartışmalar, yoğun olarak dışarıdan 

tedarik geleneği az olan veya hiç olmayan hizmetlerin ihale 

edilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Bunlar arasında temizlik 

hizmetleri, katering hizmetleri, okul temizlik hizmetleri, küçük 

ve büyük belediyelerin yönetim hizmetlerinin özel firmalara ihale 

edilmesi, basının ve sendikaların dikkatini çekmiştir. Bu 

alanlarda çok az sayıda ihale verilmiş olup, özel yüklenicilerin 

kar marjları hizmetin niteliğinden dolayı küçük olmuştur. Bununla 

birlikte bu ihaleler, parça başı esasına göre verildiği için 

bunlara yönelik ticari ilgi devam etmektedir. Ayrıca, bu tür 

işler, yeni firmalara kamu sektörü ile iş bağlantısına girmek 

için iyi bir fırsat sağlamaktadır.(98) 

Büyük firmalar ise, en çok çöp toplama ve cadde temizliği 

hizmetleriyle ilgilenmektedirler, çünkü bu iki hizmet türünün 

geçmişinde zayıf denetim, aşikar başarısızlıklar ve sendikaların 

sık sık greve gitmek gibi engelleyici faaliyetleri bulunmaktadır. 

Her iki hizmet türü de emek-yoğun işlerden olup, ücret ve 

verimlilik uyuşmasının toplam maliyetler üzerinde dramatik bir 

etkisi mevcuttur. Ayrıca, göreceli olarak bu alanlardaki 

(96) ASCHER, S.210. 
(97)(98) ASCHER, S.215. 
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çıktıları izlemek daha kolaydır. Söz konusu gözlemler ise, bu 

alanlarda özel sektörün nisbeten daha başarılı olduğunu ortaya 

koymaktadır.(99) 

2.2.3.2.Örnek Olay Olarak Çöp Toplama Hizmetlerindeki 
Gelişmeler 

1986'de İngiltere ve Galler'deki belediyeler, çöp toplama 

ve yok etme hizmetleri için toplam olarak 40.000'den fazla işçiyi 

istihdam etmişler ve yaklaşık 600 milyon Pound harcamışlardır, 

çöp toplama hizmeti, toplam belediye harcamalarının yaklaşık 

yüzde 3'üne tekabül etmekle birlikte çoğu vatandaş için, 

belediyeler tarafından sağlanan en gözle görülebilir ve en önemli 

hizmetlerden biridir.(100) 

1936 tarihli Sağlık Koruma Kanununa göre, evsel ve sınai 

atıkları toplamak, belediyelerin yasal bir görevidir. Bu Kanunun 

yürürlüğe giriş tarihinden beri, çöp toplama ve yok etme 

hizmetleri belediye işçilerince yapılmıştır. Zaman zaman işçi 

bulma sıkıntısı çeken bazı belediyeler, özel yüklenicileri bu iş 

için kiralama yoluna gitmişlerdir. Bu belediyelerin kiraladıkları 

özel yüklenicilerin çoğunun, özellikle de bunlardan kırsal alanda 

çalışanların bugün büyük metropollerde çöp toplama ihalesini 

almak için yarışan firmalarla pek benzerlikleri yoktu. Bunların 

büyük çoğunluğu, küçük mahalli yüklenicilerdi ve gelişmemiş çöp 

toplama araçlarına sahiplerdi. (101) 

(99)(100 ) ASCHER, s.215. 
(101) ASCHER, S.216. 
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Özelleştirmeye karşı olanlar, "Belediyeler çöp toplama işini 

özel yüklenicilere bırakmamalıdır. İhale ile çöp toplatmak, 

belediyeleri genellikle zahmetli bir sorumluluktan kurtarmaktaysa 

da, belediyeler için işin kalitesini garanti etmeyi 

güçleştirmektedir. Hizmetin ihalesi durumunda, belediyelerin 

şikayetlere doğrudan müdahalesi engellenmektedir. Hizmetin 

kontrolü, doğrudan belediyelerin elinde olduğu zaman, belediyeler 

kullanılacak araçların uygun seçimi ve bakımını daha iyi 

gözetebilirler, düzenliliği sürate feda etmezler ve işçiler de 

daha iyi çalışma koşullarına sahip olurlar" görüşünü 

savunmaktadırlar.(102) 

Özel yüklenicilerle bazı sorunlar ve daha akıcı bir işçi 

arzı piyasası, 19701li yılların başında belediye hizmetlerinin 

yürütülmesinde özel yüklenici kullanımında bir azalmaya yol 

açmıştır. 1979 yılında Muhafazakar Parti iktidara geldiğinde 

sadece iki belediye çöp toplama hizmeti için özel firmalardan 

yararlanmaktaydı. Fakat, aşırı işçi istihdamının belediyelerde 

kural haline geldiği bir sırada, belediyelerin çöp toplama 

birimleri, yetersizlik suçlamalarının baş hedefi haline 

gelmiştir. Bir belediyeden diğerine çok büyük değişiklik gösteren 

hizmet maliyetleri ve maliyeti azaltmak, verimliliği artırmak 

konusundaki girişimlere engel olan sınırlayıcı iş kuralları ve 

uygulamaları eleştiri almaya başlamıştır. Ancak, son zamanlara 

kadar belediyelerin çoğu, uzun süren grevler nedeniyle hizmetin 

kesilmesini göze almaktansa, yetersiz çöp toplama hizmetlerine 

göz yummayı tercih etmişlerdir.(103) 

(102)(103) ASCHER, S.217. 
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Son zamanlarda ise, maliyetleri azaltma ve hizmetlerde 

etkinlik arayışları, belediyelerde ihale yönteminin kullanımını 

artırmıştır. Bu çerçevede, belediyeler çöp toplama hizmetlerinde 

etkinliği artırmak için çeşitli yenilikleri denemişlerdir. Bazı 

belediyeler, çöp toplama hizmetlerinde gönüllüleri kullanarak, 

dikkate değer bir tasarruf sağlamış; diğerleri ise çöp toplama 

araçlarında azaltmaya giderek tasarruf sağlamışlardır. Bunların 

dışında kalan diğer bazı belediyeler ise, sendikaların çalışma 

şartlarındaki değişiklikleri kabul etmemesi nedeniyle, 

sendikalarla girilen çıkmazdan kurtulmak için, açık ihalelere 

gitmek yolunu tercih etmişlerdir.(104) 

Çöp toplama hizmetlerinin ihalesi konusunda bir çok 

belediyenin deneyimi olmuşsa da, Southend District genel olarak 

İngiltere'de ihale hareketinin öncüsü olmuştur. Bu belediye çöp 

toplama hizmetlerini, ihalede en düşük teklifi veren özel 

yükleniciye vermiştir. Birçok Muhafazakar Partili belediye, 

özelleştirme fikrine o kadar angaje olmuşlardır ki, Southend 

District deneyiminin sonuçlarını görmeyi bile beklemeden; çöp 

toplama ve cadde temizliği gibi hizmetleri ihale yöntemi ile özel 

yüklenicilere gördürmeye başlamışlardır. Bu ilk ihalelerde toplam 

tasarrufun, 6,2 milyon Pound olduğu bildirilmiştir. Bu rakam, bu 

hizmetlerin ihaleden önceki maliyetinin yüzde 32'sine tekabül 

etmektedir.(105) 

(104) ASCHER, s.220. 
(105) ASCHER, s.221. 
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Genel olarak, çöp toplama ihaleleri çok az muhalefetle 

karşılaşmıştır. Sendikalar, mahalli olarak mücadele ederek, ihale 

süreciyle işbirliğini reddetmişlerdir. Sendikaların iddiası, her 

zamanki gibi, hizmet standartlarının azalacağı ve özel sektörün 

hizmetleri yürüttüğü durumda sorumluluk boşluğu olacağı 

şeklindeydi.(106) 

Birçok belediye de özelleştirmeyi, iç tasarruf paketine 

sendikaların rıza ve desteğini sağlamak için bir tehdit unsuru 

olarak kullanmıştır. Böylece söz konusu belediyeler, hizmetlere 

karar verme sürecinde daha çok esneklik kazanmışlardır.(107) 

Belediyeler, özel yüklenicilerin hizmetin ifasında yetersiz 

ve başarısız kalması olasılığına karşı, sözleşmeye cezai şart 

koyma uygulamasına yönelmişlerdir.(108) 

Uygulamada öz^l yüklenicilerin başarısız kaldığı hususlar, 

sendikalar tarafından aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:(109) 

- Bazı özel yükleniciler, hizmeti tam olarak Ve ^iyi. bir 
kalitede ifa edemedikleri için, sözleşmelerine konulan özel 

hükümler nedeniyle cezai ödemelere çarptırılmışlardır. 

- Özel yüklenicilerin istihdam ettiği işçilere verilen 

ücretler nispeten azalmıştır. Çünkü artık belediyenin yapmakta 

olduğu gibi,işçilere çalıştıkları zamana göre değil, bitirdikleri 

iş miktarına göre ücret ödenmeye başlanmıştır. 

(106) ASCHER, S.222. 
(107)(108)(109) ASCHER, s.224. 
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- Hizmetler yürütülürken uygun araçlar, eğitilmiş 

personel ve gözetim hizmetlerinden yeterince yararlanılmadığı 

için hizmet standartlarında düşme görülmüştür. 

Sendikaların bu tespitleri, tamamen doğru değilse de, 

gerçeklik payı bulunmaktadır. Ancak, özel yüklenicilerin 

başarısızlığı, sözleşmede şartların iyi saptanmamasından ve 

öngörülemeyen mahalli şartlardan meydana gelmektedir. Ancak, 

haklı olsun veya olmasın, sendikaların kamuoyuna açıkladığı bu 

başarısızlık sebepleri, belediyeleri özelleştirme faaliyetlerine 

girişmede daha dikkatli düşünmeye sevketmiştir.(110) 

1985 yılında Hükümetin, belediye hizmetlerinin büyük bir 

kısmı için ihaleyi zorunlu kılacağını açıklaması, ihale sürecine 

ivme kazandırmıştır. Büyük hizmet alanları, genellikle o alanda 

eskiden beri iyi isim yapmış büyük firmalara ihale edilmiştir. 

Çöp toplama, katering ve araç bakım-muhafazası hizmetlerinde ise 

genel eğilim, bunların daha küçük mahalli firmalara ihale 

edilmesi yönünde olmuştur.(111) 

2.2.3.3. Londra Ulaşımı 

Londra'daki otobüsler ve metrolar, bugün Londra Bölgesel 

Ulaşım İdaresinin sorumluluğu altında bulunmaktadır. Daha verimli 

ve etkili hizmet yolları arayan Londra Bölgesel Ulaşım idaresi, 

şimdilerde otobüs güzergahlarının ihaleye çıkarılması da dahil 

daha ticari zihniyetli bir tutum içerisine girmiş bulunmaktadır. 

(112) 

(110) ASCHER, s.225. 
(111) ASCHER, S.227. 
(112) COYAUD, s.53. 
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Londra'da işletme masrafları yüksek olduğundan dolayı, 

otobüs işletmeciliği özel işletmeciler için genelde cazip 

görünmemektedir. Buna rağmen Londra Bölgesel Ulaşım İdaresi, bazı 

güzergahların işletilmesini özel firmalara vermektedir. 

Halihazırda, mevcut otobüs güzergahlarının yüzde 25'i sözleşmeli 

olarak özel firmalarca işletilmektedir. Sözleşme yapılmadan önce 

ulaşım güzergahı ağı gözden geçirilmekte ve sözleşmeler üç yıl 

süreyle yapılmaktadır.(113) 

Özel firmaların sözleşmeler yoluyla Londra Bölgesel 

Ulaşım İdaresi ile rekabet etme imkanı halen sınırlı ise de, söz 

konusu firmaların mevcut kapasitesi giderek gelişmektedir. 

Nitekim, özel sektöre ait otobüsler, şimdiye değin güzergahların 

işletilmesini elinde tutan söz konusu İdarenin otobüslerinden 

daha başarılı performans göstermişlerdir.(114) 

2.2.3.4. Su Temini 

Suyun belediye örgütünce temin edildiği İskoçya hariç 

Birleşik Krallıkta suyun yüzde 25'i, 29 adet özel şirket 

tarafından sağlanmaktadır. Hükümet, İngiltere ve Galler'deki 

diğer kamusal su temini kuruluşlarının aktiflerini satarak diğer 

yüzde 75'i de özelleştirmek istemektedir. (115) 

(113)(114) COYAUD, S.53. 
(115) COYAUD, s.26. 
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Su temini kuruluşlarının aktiflerinin satılmasıyla, 

İngiliz Hükümeti gelir elde etmeyi de amaçlamaktadır. Ayrıca, 

uygulama standartlarını yürürlüğe koyacak ve fiyat artışlarını 

kontrol edecek olan bir düzenleyici kuruluş ve danışmanlık 

hizmetleri vasıtasıyla, tüketicilerin korunmasına devam edilmesi 

hedeflenmektedir.(116) 

2.2.4. Genel Değerlendirme ve Özelleştirme Faaliyetlerinde 
Son Durum 

İngiltere'de mahalli hizmetlerin özelleştirilmesindeki 

temel amaç, hizmetlerde rekabet vasıtasıyla etkinliğin sağlanması 

ve belediye sendikalarının gücünün kırılması olmuştur. Bir çok 

belediye de, özelleştirmeyi bir tasarruf sağlama vasıtası olarak 

görmüştür. Nitekim, özelleştirme programı çerçevesinde, 

caddelerin temizliği, çöp toplama ve ulaşım gibi bazı belediye 

hizmetlerinin özel sektöre ihale edilmesiyle, ortalama yüzde 46 

oranında tasarruf sağlandığı belirtilmektedir.(117) 

Liberal Düşüncenin beşiği olan İngiltere'de özelleştirme 

akımı, politik düzeyde de büyük destek görmüş ve çeşitli 

çevrelerce savunulmuştur. Hatta, Adam Smith Enstitüsü, 

özelleştirilecek kamu hizmetlerinin planlanmasının bile özel 

sektöre devredilmesinin yararlı olacağını savunmaktadır.(118) 

Gerçekten de, İngiltere'de bir çok belediye başarılı 

özelleştirme tecrübeleri yaşamıştır. Bazı örneklerde, belediyeler 

aynı harcama tutarıyla daha iyi hizmet standardına ulaşırken; 

(116) COYAUD, S.26. 
(117) ASCHER, s.43. 
(118) ASCHER, s.51. 
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diğer bazı örneklerde aynı standarttaki hizmeti daha ucuza temin 

etmişlerdir. Özelleştirmenin mahalli hizmetlerin yürütülmesinde 

başarılı bir yöntem olarak görülmesinin temel nedeni, bu yöntemin 

mahalli halkın ihtiyaçlarına, eski hizmet yürütme sistemleriyle 

cevap veremeyen belediyelerce yoğun olarak uygulanmış olmasıdır. 

(119) Gerçekten de, ihale ve diğer özelleştirme yöntemlerinin 

yerinde kullanımı, İngiliz belediyelerine bir çok eski mahalli 

hizmet problemleri için yeni çözümler sağlamıştır. Özellikle 

ihale yönteminin uygulanması ile, hem mevcut mal varlığını 

(makina-teçhizat gibi) daha verimli çalışan işletmecilere 

devretmek suretiyle etkin hizmet sağlanabilmiş; hem de sözleşme 

döneminin bitiminde yeni ihale rekabete açık olduğundan, söz 

konusu hizmetin yürütülmesi için daha düşük teklifler ortaya 

çıkabilmiştir. 

1980'lerin başında gündeme gelerek 1980'lerin ortasında 

zirveye ulaşan özelleştirme uygulamalarında, 1980'lerin sonlarına 

doğru bir yavaşlama hatta bir durgunluk dönemine girilmiş 

bulunmaktadır. Bu durumda, yakın bir gelecek için mahalli 

hizmetlerin yürütülmesinde kamu kesimi-özel kesim dengesi 

değişeceğe benzememektedir. Bu nedenle, İngiltere'de gerek 

yüklenici firmalar ve gerekse mahalli yöneticiler, özelleştirme 

akımının ikinci dalgasını beklemektedirler.(120) 

(119) ASCHER, s.246. 
(120) ASCHER, s.227. 
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2.3. Almanya Örneği 

2.3.1. Mahalli İdareler Sistemi 

Almanya'da tekdüze ve tüm ülke için geçerli bir mahalli 

idare biriminden söz etmek mümkün değildir. Mahalli idareler, 

genel olarak iki grupta örgütlenmiştir. Birinci grubu, kırsal 

yöre mahalli idareleri oluşturmaktadır. Bu gruptaki mahalli 

idareler, belediye ve ilçe yerel yönetimi olmak üzere iki 

kademelidir. Kırsal nitelikli yerleşim yerlerine hizmet üreten 

genelde küçük belediyeler, temel hizmet birimleridir. Üst basamak 

olan ilçe yerel yönetimi, belediyelerin yapamadıkları hizmetler 

ile belediyeler arası ortak nitelikteki hizmetleri yürütmektedir. 

Ancak, belediyeler ile ilçe yerel yönetimi arasında ast-üst 

ilişkisi bulunmamaktadır.(121) 

Mahalli idarelerin ikinci grubunu oluşturan ve genellikle 

yüz binin üzerinde nüfuslu kentsel niteliği ağır basan 

belediyeler ise, ilçe ile herhangi bir bağlantıları olmaksızın 

tek basamaklı olarak örgütlenmiş mahalli idare birimleridir.(122) 

İlçe yapısı içindeki ya da dışındaki tüm belediyeler, özerk 

kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare birimleridir. İki tür 

mahalli idare grubunun arasında, özellikle organlar ve kaynaklar 

açısından fark yoktur. Fark, görevler ve örgütlenme biçimi 

bakımındandır. Bu çerçevede ilk fark, ilçe dışındaki 

belediyelerin ilçenin de görevlerini yürütmeleri ve boyut 

farkının yarattığı görev ve örgütlenme çeşitliliğine 

(121)(122) Belma ÜSTÜNIŞIK, Bazı Ülkelerde Yerel Yönetim 
Modelleri. DPT yayını, Ankara, 1992, s. 9. 
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sahip olmalarından ortaya çıkmaktadır. İkinci fark ise, ilçe 

dışındaki belediyeler için denetim yetkisinin valiye ait 

olmasıdır.(123) 

2.3.2. Belediyelerin Görevleri 

Belediyelerin görevleri Federal Anayasa ve eyalet 

yasaları çerçevesinde, temelde iki grupta toplanmaktadır. Birinci 

grubu, belediyelerin özerk mahalli idare görevleri 

oluşturmaktadır. Bu görevlerin bir bölümü zorunlu, diğer bölümü 

ise zorunlu olmayan görevlerdir. İkinci grupta, merkezi idareye 

ait olup, yürütülmesi yasalarla belediyelere bırakılmış olan 

görevler yer almaktadır.(124) 

Bu farklı tür görevlerin hangi alanları kapsadığı, 

eyaletten eyalete değişmekle beraber, tüm belediyeler için ortak 

özellik, belediyelerin yasalarla başka kuruluşlara verilmediği 

sürece, beldeyi ilgilendiren her konuda genellik ilkesi uyarınca, 

hizmet üretme özgürlüğüne ve yetkisine sahip olmalarıdır.(125) 

Bu çerçevede belediyelerin görevleri aşağıdaki gibi 

özetlenebilir:(126) 

- Toplumsal güvenlik ve düzene ilişkin görevler (işyeri 

ruhsatı vermek ve bunları denetlemek, trafik düzenlemesi ve 

denetimi gibi), 

- Yangın söndürme hizmetleri, 

(123) ÜSTÜNIŞIK, S.11. 
(124) ÜSTÜNIŞIK, S.14. 
(125) ÜSTÜNIŞIK, s.15. 
(126) ÜSTÜNIŞIK, s.15-18. 
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- Okul yapımı ve bakımı, 

- Kütüphane ve müzeler kurmak ve işletmek, 

- Spor ve kültür tesisleri yapmak, 

- Sosyal yardım faaliyetleri yürütmek, 

- Parklar ve mezarlıkların yapımı ve bakımı, 

- Cadde, sokak, köprü, kanal yapımı ve bakımı, 

- Kanalizasyon yapımı ve atık suların giderilmesi, 

- Çöp toplanması, imhası ve sokak temizliği, 

- tçme-kullanma suyu, elektrik ve gaz üretimi, 

- Belde içi toplu taşımacılık, 

- Ekonomik gelişmenin özendirilmesi amacıyla tanıtım-reklam 

yapmak ve bürokratik işlemlerin azaltılması. 

2.3.3. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Uygulamaları 

Almanya'da belediyeler, geleneksel olarak bir çok 

inşaat işini ve tamir-bakım faaliyetlerini ihaleyle 

yaptırmaktadırlar ve bu uygulama günümüzde de sürmektedir. (127) 

Merkezi hükümet, belediyeleri yük altında bırakacak 

şekilde bazı alanları özel girişime devretmeyi sağlayıcı yasalar 

çıkaramamaktadır. Belediyeler kendi örgütleriyle vatandaşlara 

hizmet götürme veya özel şirketlere devir konusunda karar 

vermeye yetkilidirler.(128) 

(127) Ümit ATABEK, (çev.)"Federal Alman Cumhuriyeti'nde Yerel 
Hükümet Görevlerinin Özel Sektöre Devri", H.SCHMİD,tiler ve 
Belediyeler Dergisi, yıl: 37, sayı:431-432 (Eylül-Ekim 
1981), S.557. 

(128) ATABEK, S.559. 
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Almanya'da belediyelerin özel firmalara gördürdüğü başlıca 

hizmetlere aşağıda değinilmektedir: (129) 

Özellikle büyük kentlerde binaların temizliği hizmetinin, 

özel temizlik firmalarına bırakılması çoğu belediye için iyi 

sonuçlar vermiştir. 

Bazı kentlerde, özel firmalar müze, sergi, tiyatro, konser, 

kütüphane, müzik okulları ve yetişkin eğitim merkezleri işletme 

hizmetlerini yürütmektedirler. 

Gençlere yardım hizmetleri (örneğin gençlik merkezleri, 

rekreasyon merkezleri gibi) genellikle hayır kurumlan ve mahalli 

gönüllü kuruluşlar eliyle yürütülmektedir. Yaşlılara yönelik 

sosyal hizmetler de aynı yöntemle yürütülmektedir. 

Şehir ve kırsal alan belediyeleri, kamu hastanelerinin esas 

işleticileri olmakla birlikte, özel kişiler elinde de birçok 

hastane bulunmaktadır. 

Spor merkezleri, bazı durumlarda belediyelerce işletilirken 

bazı durumlarda da özel klüpler tarafından çalıştırılmaktadır. 

Örneğin, yüzme havuzları hem belediyelerce hem de özel kişilerce, 

işletilmektedir. 

Park ve bahçelerin işletilmesi ve bakımı, sözleşme ile özel 

sektöre devredilebilmektedir. 

(129) ATABEK, S.561. 
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Büyük kent belediyeleri, kendi inşaat birimlerini 

kurmuşlardır; ancak bazı büyük ve kompleks işleri ihale ile özel 

sektöre devretmektedirler. Yol bakımı, temizliği ve 

aydınlatılması hizmetleri de aynı şekilde yürütülmektedir. 

Araç park yerlerinin korunması ve işletilmesi işi de 

gittikçe daha fazla bir oranda özel sektöre devredilmektedir. 

Kanalizasyon hizmetleri, küçük kentlerde özel sektör 

tarafından yürütülürken, büyük kentlerde belediyelerce 

yürütülmektedir. Çöp ve atıkların tasfiyesi hizmeti için de aynı 

durum söz konusudur. 

Almanyanın çoğu yerinde mezbaha ve mezarlıklar, özel sektöre 

devredilmektedir. 

Toplu taşımacılık hizmetleri, küçük kentlerde özel sektör 

tarafından yürütülürken, büyük kentlerde belediyelerin özel 

şirketleri tarafından sağlanmaktadır. 

Orman ve korulukların bakımı ise, genellikle özel şirketlere 

devredilmektedir. Belediye mülklerinin bakımı da çoğunlukla özel 

sektöre ihale edilmektedir. 

Yakın zamanlara kadar enerji, genellikle sadece belediyenin 

kendi kurduğu şirketler tarafından üretilmekteydi. Son zamanlarda 

ise, bu durum değişmiş olup; suyun, elektriğin ve havagazının 

üretimi ve dağıtımı hizmeti, belediye işletmeleri veya özel 

şirketler vasıtasıyla yürütülmektedir.(130) 

(130) ÜSTÜNIŞIK, s.17. 
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3. TÜRKİYE'DE BELEDİYE HİZMETLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 
YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI 

3.1. Ülkemizde Belediyelerin Sorumlu Oldukları Görev ve Hizmetler 

Günümüzde toplam nüfusumuzun 39 milyonu belediye sınırları 

içinde yaşamaktadır. Bir başka ifadeyle, toplam nüfusun yaklaşık 
* 

yüzde 70'i belediyeli nüfus özelliğini taşımaktadır. Bunun 

sonucunda, belediyeli nüfus arttıkça belediye hizmetlerine olan 

talep de artmaktadır. 

Belediyelerin yürütmekle görevli olduğu hizmetler, mahalli 

müşterek ihtiyaçların karşılanmasına yönelik hizmetlerdir. Gerek 

1982 Anayasasının 127 nci maddesinde, gerekse 1580 sayılı 

Belediye Kanununun 1 inci maddesinde, belediyelerin belde 

halkının mahalli mahiyetteki müşterek ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere kurulmuş mahalli idare birimleri oldukları belirtilmiştir. 

Mahalli müşterek ihtiyaç kavramını tanımlamak ise oldukça zor 

görünmektedir. 

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak, 3723 sayılı 

Kanunla Türkiye'nin de onaylaması uygun görülen ve 6.8.1992 

tarihli ve 92/3398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 

iç hukuk metni haline gelen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik 

Şartının (Sözleşmesinin), yerel yönetimlerin faaliyet alanını 

belirlediği 4 üncü maddesinin 2 inci bendinde "Yerel otoriteler 

(yönetimler), yasal sınırlar içinde, kendi hizmet alanları içinde 

olup da, başka bir otoriteye (kuruluşa) verilmemiş olan herhangi 

(*) Daha ayrıntılı bilgi için bkz: Ek Tablo 1. 
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bir konuda girişimde bulunmaya tam yetkilidirler" hükmüne yer 

verilmiştir. 

Belediyelerin halka sundukları hizmetler, ülkeden ülkeye ve 

zaman içinde değişiklik göstermektedir. Ancak, artan ve 

çeşitlenen kamu hizmetlerinden, belediyelerin payına düşenlerin 

sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 1 inci maddesine göre, 

belediye, beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyette 

müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tanzim ve tesviye ile mükellef 

hükmi bir şahsiyettir. 

Beldenin ve belde sakinlerinin mahalli mahiyetteki müşterek 

ve medeni ihtiyaçlarının neler olduğu aynı Kanunun 15 inci 

maddesinde şu şekilde cevaplanmıştır: "Belediyelerin kanunlar ve 

nizamnamelerle muayyen hukuku, buna mukabil beldenin ve belde 

halkının sıhhat, selamet ve refahını temin, intizamını halelden 

vikaye maksadıyla yapacağı vazifeleri vardır. Bu vazifeler, 

aşağıda yazılanlar ile ayrıca kanun ve nizamname ve talimatlarla 

muayyen hususlardır." Bu maddeden anlaşılacağı üzere, 
* 

belediyelerin Belediye Kanunu1nun 15 inci maddesinde 76 bent 

halinde sayılan görevlerinin yanısıra; diğer kanun, tüzük ve 

yönetmeliklerle verilen görevleri de bulunmaktadır. 

Belediyelerin görevlerini belirleyen 15 inci madde, tadadi 

ve tahdidi karakterdedir. Yani görevlerin neler olduğu teker 

teker sayılmış ve sınırlandırılmıştır. Ancak, Belediye Kanununun 

(*) Aslında 77 bent mevcuttur; ancak bentlerden biri mülgadır. 
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19 uncu maddesi, Kanunun kendilerine yüklediği görev ve 

hizmetleri yaptıktan sonra, belediyelerin, o kentte oturanların 

müşterek ve medeni ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü 

girişimlerde bulunabileceklerini öngörmektedir. Ne var ki, 

belediyeler, bu türlü işlere, ancak Kanunun kendilerine vermiş 

olduğu zorunlu ve isteğe bağlı görevleri yerine getirdikten sonra 

girişebileceklerdir. 

1580 sayılı Belediye Kanununa göre, belediyelerin görevleri, 

zorunlu ve isteğe bağlı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Belediyeler, gelirlerine göre sınıflandırılmış ve belirli 

görevlerin, ancak belirli gelir dilimlerinde bulunan belediyeler 

için zorunlu, ötekiler için ise isteğe bağlı olduğu 

öngörülmüştür. Bu açıdan, Belediye Kanunundaki belediye görevleri 

sınıflandırması şöyledir: a) Bütün belediyeler için zorunlu olan 

görevler b) Gelirleri 50.000 liradan yukarı olan belediyeler 

için zorunlu olan görevler c) Gelirleri 200.000 liradan yukarı 

olan belediyeler için zorunlu olan görevler d) Gelirleri 500.000 

liradan yukarı olan belediyeler için zorunlu olan görevler e) 

Bütün belediyeler için isteğe bağlı görevler. 

Belediye görevlerini, gelire bağlı olarak tasnif etmenin en 

büyük sakıncası, para değerinin değişmesi karşısında bu 

sınıflandırmanın anlamını yitirmiş olmasıdır. Belediyeler için 

Kanunda gösterilen çok sayıdaki hizmet ve görevler zorunlu işler 

durumuna gelmiştir. Ancak uygulamada belediyelerin çok azının, 
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yapmak zorunda olduğu görevleri gereği gibi yerine getirdiği 

görülmektedir.(1) 

Belediye Kanununun 118 inci maddesinde, mecburi vazifeler 

ifa ve ikmal edilmedikçe, ihtiyari vazifeler için bütçeye tahsi¬ 

sat koyulamayacağı öngörülmüştür. Belediyelerin büyük çoğunluğu¬ 

nun zorunlu görevlerini bile tam olarak yerine getirmesi mümkün 

olamadığından, isteğe bağlı görevlere sıra gelmesi uzak bir 

olasılıktır.(2) Diğer yandan, özel kanunlarla, kimi belediye 

görevlerinin zorunlu görevler arasına alınabileceği ve bunun 

yöntemi gösterilebilir. Nitekim, 5656 sayılı Kanun, ucuz belediye 

konutları yaptırmak görevinin, belediye meclisleri kararıyla, 

zorunlu görevler arasına alınabileceğini öngörmektedir.(3 ) 

Günümüzde bütçesi 500.000 TL.dan küçük belediye kalmadığı 

için, Belediye Kanununda sayılan tüm görevlerin, bir bakıma her 

belediye için zorunlu hale gelmesi nedeniyle, hizmetlerin tümünün 

yerine getirilmesinde önceliği tamamen belediyenin takdirine 

bırakmak gibi bir sakınca ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, 1580 

sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinde yer alan ve geliri 

ne olursa bütün belediyeler için zorunlu olarak gösterilen 

görevlerin, temel mahalli ve müşterek hizmetler sayılması; diğer 

görevlerin ise mali imkanların elverdiği ölçüde 

gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır. . 

(1)(2) Ruşen KELEŞ ve Fehmi YAVUZ, Yerel Yönetimler. 
Genişletilmiş ikinci baskı, Turhan Kitabevi, Ankara 1989, 
s.142 . 

(3) KELEŞ ve YAVUZ, s. 143. 
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3.2. Ülkemizde Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin 

Yaklaşımların Tarihsel Gelişimi 

3.2.1. Cumhuriyet Öncesi Dönem 

Batıda uzun ve istikrarlı bir gelişmenin ürünü olarak 

ortaya çıkan belediyeler, ülkemizde farklı bir gelişme seyri 

izlemiştir. Türkiye'de Batılı anlamda belediyelerin ortaya çıkışı 

19 uncu yüzyıl ortalarına rastlar. Bu dönem, Tanzimat hareketi 

ile ortaya çıkan idari yapıda modernleşme ve yeni model 

arayışlarının hakim olduğu bir dönem olup, belediyeler de Batılı 

bir kurum olarak ülkemizin idari yapısında yer almıştır.(4) 

Belediye idarelerini kuran Tanzimat yöneticilerinin amacı, 

merkezi iktidarın egemenliğini sağlamlaştırıp yaygınlaştırmak 

olduğu için, ülkemizde mahalli idare anlayışı kuruluş aşamasında 

merkeziyetçi bir eğilim taşımaktaydı ve bu eğilim günümüze kadar 

süregelmiştir.(5) 

Tanzimattan önceki dönemlerde, belediye hizmetleri büyük 

ölçüde vakıflar ve esnaf kuruluşları gibi toplumsal kurumlar 

tarafından yürütülmekteydi. 

Tanzimat döneminde oluşturulan belediyecilik anlayışı, 

mahalli özerk yönetim sistemine geçiş olmaktan çok, bayındırlık 

ve kentsel hizmet bütününe yönelik bir kurumlaşma olarak 

düşünülmüş ve uygulanmıştır.(6) 

(4) İlhan TEKELİ ve llber ORTAYLI, Türkiye'de Belediyeciliğin 
Evrimi, Belediyecilik Araştırma Projesi, Birinci Kitap, 
Birinci baskı, Türk İdareciler Derneği yayını, Ankara, 1978, 
s.5. 

(5) TEKELİ ve ORTAYLI, s.6. 
(6) TEKELİ ve ORTAYLI, s.20. 
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OsmanlI Döneminde, belediye örgütünün gerçek temelleri 

Birinci Meşrutiyet Döneminde atılmıştır. Bu dönemde ortaya çıkan 

tüzel kişiliği haiz belediye statüsü ve uygulaması, sonraki 

düzenlemelere de damgasını vurmuştur. Ancak bu dönemde de, su 

işleri gibi bazı mahalli hizmetlerin vakıflar tarafından 

yürütülmesi uygulamasına devam edilmiştir.(7) Ayrıca, yine bu 

dönemde büyük kentlerde kentsel hizmetlerin karşılanması yabancı 

şirketler için de çekici bir iş alanı oluşturmaktaydı.(8) 

3.2.2. Cumhuriyet Dönemi 

Cumhuriyetin kendi belediyecilik anlayışını oluşturması 

zaman almıştır. Çünkü, Cumhuriyetin devraldığı Osmanlı 

belediyeleri yasal ve mali bakımdan güçsüz; işlevleri vakıflar ve 

esnaf kuruluşları gibi diğer endüstri öncesi kurumlarıyla 

çatışan, köksüz kent yönetimleriydi.(9) 

Ankara Şehremanetinin 1930 yılına kadar geçen süredeki 

deneyimleri, adeta Cumhuriyet Belediyeciliğinin laboratuvarı 

olmuştur. Ankara örneğinden ortaya çıkan sonuçlar, 1930 yılında 

yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanununa işlenmiştir. 1930- 

1944 yılları, Belediye Kanunu dahil tüm belediye mevzuatının 

denenerek geliştirilip, yaygınlaştırıldığı ve özgün çözümlerin 

arandığı, Cumhuriyet Belediyeciliğinin kuruluş dönemi 

olmuştur.(10) 

(7) TEKELİ ve ORTAYLI, s.21. 
(8) TEKELİ ve ORTAYLI, s.22. 

(9)(10) TEKELİ ve ORTAYLI, s.25. 
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1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Kanunu ile, şehir ve 

kasabalarda kamu ihtiyacını temine mahsus suların idaresi, vakfa 

veya kime ait olursa olsun belediyelere bırakılmıştır.(11) Sular 

Kanununun konumuz açısından en önemli boyutu, mahalli hizmetlerin 

görülmesinde vakıfların rolünün azaltılmasına yönelik bir adım 

olmasıdır. Gerçekten de, Cumhuriyetin ilk döneminde de, 

belediyeler ile vakıf idareleri arasında mahalli hizmetlerin 

yürütülmesi konusunda sürmekte olan görev ve yetki çatışmasını, 

Cumhuriyet yönetimi belediyeler lehine çözmüştür.(12) 

1927 yılında ise, Ankara'da elektrik üretim ve dağıtım 

hizmetleri, 60 yıllık işletme imtiyazı verilmek suretiyle bir 

Alman firmasına devredilmiştir. Yine aynı tarihte aynı Alman 

firmasına 60 yıl süreyle havagazı işletmesi imtiyazı da 

verilmiştir. Bu imtiyaz anlaşmalarına dayanarak, Ankara Elektrik 
* 

TAŞ ve Ankara Havagazı TAŞ, 1928 yılında kurulmuşlardır.(13) Bu 

yıllarda, elektrik ve havagazı hizmetlerinin yürütülmesi 

özelleştirilirken, su ve kanalizasyon hizmetlerinin bizzat 

belediye örgütü tarafından yürütülmesine devam edilmiştir. 

(11) TEKELİ ve ORTAYLI,s.35. 
(12) TEKELİ ve ORTAYLI,s.36. 
(13) Ankara Belediyesi, Cumhuriyetimizin 50 nci Yılında Ankara 

Elektrik, Havagazı ve Otobüs İsletmesi Müessesesi, Ankara, 
1973, s.9. 

(*) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: A.Gündüz ÖKÇÜN, 1920-1930 
Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Yabancı 
Sermaye. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayını,Ankara,1971. 
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1927 yılından itibaren Ankara'da sadece altyapı 

işletmelerinde değil, Ankara'nın imarında da yabancı sermaye ve 

yabancı şirketlerden yararlanılmaya başlanmıştır.(14) 

1930-1950 yılları arasında, Türkiye'de tek parti rejiminin 

devletçi ve merkeziyetçi yönetim anlayışı, bu dönemde hazırlanan 

belediye mevzuatına da yansımıştır. Bu dönemde üretimde 

devletçilik ilkesinin benimsenmesi etkisini belde düzeyinde de 

göstermiş, daha önce özel sektörce yürütülen bir çok 
* 

mahalli kamu hizmetinin üretimi "belediyeleştirilmiş"tir. (15) 

1950-1960 Döneminde, dönemin merkezi yönetiminin liberal 

anlayışının da etkisiyle önceki dönemden farklı olarak, belediye 

hizmetlerinin yürütülmesinde özel sektörün katılımını sağlamaya 

önem verilmiştir. Bu çerçevede, bazı belediye hizmetlerinin özel 

sektöre ihale edilmesi yöntemine oldukça sık başvurulmuştur. 

1960-1973 Döneminde, teknolojik gelişmeler nedeniyle kentsel 

altyapı üretimi hizmetlerini yürütme görevi, belediyelerden 

alınarak, merkezi hükümet düzeyinde ihtisaslaşmış sektör 

kuruluşlarına (YSE,DSİ,TEK gibi) devredilmiştir.(16) 

1973-1980 Döneminde, belediyeler düzeyinde yaygınlaşan 

"toplumcu belediyecilik" anlayışı belediye hizmetlerine de 

yansımış; bir çok mahalli hizmeti bizzat belediye örgütlerinin 

yürütmesi gerektiği vurgulanmıştır.(17) 

(14) TEKELİ ve ORTAYLI,s.41. 
(*) Söz konusu terim, o dönemin belediyecilik literatürüne 

aittir. 
(15) TEKELİ ve ORTAYLI, s.45-46. 
(16) TEKELİ ve ORTAYLI, s.218. 
(17) TEKELİ ve ORTAYLI, s.239. 
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3.2.3. 1980 Sonrasındaki Gelişmeler 

1980 yılından itibaren ülkemizde belediye hizmetlerinin 

özelleştirilmesi konusundaki düşünceler ve girişimler yoğunluk 

kazanmaya başlamıştır. Bu durum, büyük ölçüde 1980'li yılların 

başından itibaren özelleştirme girişimlerine uygun bir ortam 

hazırlayan bazı gelişmelerin sonucudur. Söz konusu gelişmelerin 

başlıcaları şunlardır: 

- Birincisi, dünyadaki gelişmelerle ilgilidir. Özellikle ABD 

ve İngiltere gibi bazı ülkelerin öncülük ettikleri kamu kesimini 

(devleti) küçültme ve özelleştirme düşüncesi ve politikası, ikili 

ilişkiler ya da uluslararası finans kuruluşları yoluyla diğer 

ülkelere başarıyla aktarılmış ve benimsetilmiştir. Bu gelişme, 

belediyelerin de ekonomik yaşamdaki doğrudan etkilerinin 

azaltılmasını gerektirmiştir. Bu çerçevede, belediyelerin 

yatırımcı, işletmeci ve denetleyici rollerinin en aza indirilmesi 

yönündeki eğilimler ve uygulamalar güçlenmiştir.(18) 

Uluslararası finans kuruluşlarının özelleştirme düşüncesini 

ve girişimlerini, özellikle gelişmekte olan ülkelere ihraç etme 

politikasının bir örneği yakın bir geçmişte Türkiye'de 

yaşanmıştır. 1985 yılında Dünya Bankasının finansmanıyla, DPT 
* 

tarafından başlatılan Çukurova Kentsel Gelişme Projesi 

çerçevesinde, gerek Dünya Bankası gerekse yabancı müşavir 

firmalar hazırladıkları raporlarda, proje kapsamına giren 

belediyelerin yürüttükleri bazı hizmetlerin özelleştirilmesini 

(18) KELEŞ, s.352. 
(*) Bu proje, Adana, Mersin, Tarsus, İskenderun ve 

Ceyhan11 kapsamaktaydı. 
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önermişlerdir. Nitekim bu proje çerçevesinde, katı atık toplama 

yönetimi, içme suyu dağıtımı, kanalizasyon yapımı ve kentsel 

gelişim alanlarının komple altyapısı, kent içi yol ve kavşak 

düzenleme gibi belediye hizmetlerinin özel sektöre yaptırılması 
* 

tavsiye edilmiştir. Proje çerçevesinde önerilen özelleştirme 

uygulamaları, başta Adana olmak üzere proje kapsamındaki 

kentlerde hayata geçirilmeye çalışılmıştır. Yine Proje 

çerçevesinde kurulması önerilen, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 

kazanç sağlamak amacıyla ticari esaslara göre çalışacak ve düşük 

gelirli aileler için, altyapı yerleşim alanlarında arsa üretip 

pazarlayacak imar limited şirketleri Ceyhan hariç Proje 

kapsamındaki kentlerde kurulmuştur. 

- İkincisi, daha çok ülke içindeki siyasal gelişmelerle 

ilgili bulunmaktadır. Bilindiği gibi, ülkemizde özelleştirme 

uygulamaları uzun bir geçmişe dayanmaktadır ve bu nedenle 

özelleştirme halkımızın yabancısı olmadığı bir kavramdır. Ancak 

özelleştirmenin bir hükümet politikası şeklini alması, 1980'li 

yıllarda başlamıştır. 1980'de 24 Ocak Kararlarıyla başlayan 

ekonomik politika değişiklikleri, 1983'ten sonra iktidara gelen 

hükümetler tarafından güçlendirilerek sürdürülmüştür.(19) Merkezi 

düzeydeki özelleştirme politikaları ve uygulamaları kısa süre 

içerisinde, dönemin hükümetinin de teşvikiyle, belediyeler 

düzeyinde yaygınlık kazanmıştır.Özelleştirme girişimleri, küçük 

(*) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: World Bank, Staff 
Apraisal Report, Nisan 1987; Reyhan ÜLGER-Yasemin BÜYÜK- 
Mehtap ÖZGÜR, "Çukurova Kentsel Gelişme Projesinde Yere! 
Yönetimlerin Rolü" (Basılmamış Rapor, Ankara, 1992); başt; 
Dar-Al-Handasah olmak üzere müşavir firmaların raporları. 

(19) KELEŞ, S.353. 
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ve orta büyüklükteki belediyelerden çok büyükşehir 

belediyelerinde yoğun olarak görülmüştür. 

- Üçüncü gelişme, ilk ikisiyle yakından ilgilidir. Bu da, 

dış ve iç siyasal, düşünsel ve pratik gelişmeler çerçevesinde, 

ülkemizde farklı siyasi görüşlerdeki partiler arasında, 

belediyecilik ve kent yönetimi konularındaki görüş ayrılıklarının 

azalmasıdır. (20) Bunun sonucu olarak, 26 Mart 1989 genel mahalli 

idare seçimlerinde, seçim kazanan belediye başkanları görevi 

devraldıkları farklı partiye mensup başkanların başlattıkları 

özelleştirme girişimlerini genellikle sürdürmüşlerdir. 

3.3. Ülkemize Özgü Belediye Hizmetlerini Özelleştirme Nedenleri 

Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesinin evrensel olarak 

geçerli nedenlerine ilave olarak, ülkemiz açısından ayrıca 

aşağıdaki nedenlerden söz etmek mümkündür: 

- Ülkemizde belediye örgütü eliyle ve belediye 

işletmelerince üretilen mal ve hizmetlerde verimlilik 

sağlanamamaktadır. Bunun en temel nedeni, belediyelerin ve 

belediye işletmelerinin özel sektörünkünden tamamen farklı bir 

işletmecilik anlayışı ile çalışmasıdır. Gerçekten de, bunların 

kamu hukukunun esneklikten yoksun katı kuralcı yaklaşımı ile 

yönetilmesi ve bürokrasinin yavaş işlemesi, belediye 

hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği engellemektedir. Nitekim, 

su ve kanalizasyon, çöp toplama ve yok etme, şehir içi toplu 

taşımacılık gibi şehir hayatının bel kemiğini teşkil eden 

(20) KELEŞ, s. 353. 
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belediye hizmetlerinin yürütülmesinde geleneksel işletme 

usullerinin yetersiz kaldığı bilinen bir gerçektir. 

- Belediye örgütleri ve belediye işletmeleri, politik amaçlı 

istihdamın ve gizli işsizliğin yoğun olduğu yerlerdir. Bu da 

belediyelerin cari harcamalarını gereğinden fazla artırarak, 

bütçelerinin hemen hepsinin bu tür cari harcamaları karşılamakta 

kullanılmasına yol açmaktadır. Hatta, belediyelerimizin çoğu 

personel ücretlerini bile karşılayamayacak duruma düşmektedir. 

- Belediye sendikalarının yüksek ücret talepleri 

karşılanmayınca greve gitmeleri de, bazen hayati önemi haiz 

belediye hizmetlerini sekteye uğratmaktadır. Nitekim, 1992 

yazında Ankara ve İstanbul gibi bazı büyük şehirlerimizde 

belediye temizlik işçilerinin greve gitmesi, söz konusu 

şehirlerimizde halk sağlığını tehdit eden çöp dağlarının 

oluşmasına yol açmıştır. 

- Karlılık esasına göre çalışmayan belediye işletmelerince 

üretilen mal ve hizmetler, çeşitli sosyal ve politik faktörlerin 

etkisiyle, marjinal maliyetinin altında halka sunulmaktadır. 

Bu nedenle de, bu işletmeler sürekli zarar etmekte ve bu 

zararlar da yine belediye bütçesinden karşılanmaktadır.(21) 

- Hızla artan şehirleşme nedeniyle belediye hizmetlerine 

yoğun talep bulunmakta, ancak görev ve hizmetleriyle orantılı 

yeterli mali kaynaklara kavuşturulamayan belediyelerimiz, artan 

(21) Ahmet KARABİLGİN, "Yerel Yönetimlerin Ekonomik Girişimleri", 
Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt:l, Sayı:l (Ocak 
1992),S.24. 
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hizmet taleplerini belediye örgütü ve işletmeleri eliyle 

karşılamakta yetersiz kalmaktadırlar. Hizmet taleplerini 

karşılamaya çalışan belediyelerimiz, kısıtlı kaynaklarını 

hizmetin yapılabilmesi için bölmekte, araç-gereç ve işgücü 

kullanımı açısından tutarlı olmayan usullere yönelmek zorunda 

kalmaktadırlar. 

- Ülkemizde merkezi idare, belediyeler üzerinde hem 

hukukilik hem de yerindelik denetimini içeren katı bir vesayet 

denetimi uygulamaktadır. Bu durum, belediye hizmetlerini olumsuz 

yönde etkilediği için belediye yöneticileri, sürekli olarak 

merkezi idarenin vesayet denetiminden kurtulma yollarını 

aramaktadırlar. Şirketleşme gibi bazı özelleştirme yöntemleri, 

büyük ölçüde bunu sağlayan bir yol olarak da görülmektedir. 

- Belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılması yasal 

olarak mümkün olsa bile, merkezi idarenin uyguladığı düşük ücret 

politikası nedeniyle bu imkan pratikte iyi 

değerlendirilememektedir. Nitekim, 1987 yılında 1705 belediye 

üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, bu belediyelerin yüzde 

24.8'inde hiçbir teknik eleman bulunmamaktadır. Geriye kalan 

belediyelerin yüzde 56'sında da yalnızca bir tane teknik eleman 

bulunmaktadır. (22) Bu nedenle, belediyeler şirketleşme yoluna 

giderek hem hizmetin statüsünü özelleştirmekte hem de bu 

şirketlerde üst düzey bürokratlarını ve teknik elemanlarını 

istihdam ederek, onların maaşlarına ilave imkanlar 

sağlamaktadırlar. 

(22) EKEN, s.74. 
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- Belediye yöneticilerinin, seçim dönemi gibi nisbeten kısa 

olan bir dönemde başarılı hizmet yürütme istek ve gayretleri de, 

özelleştirmeyi tercih etme nedenlerinden biridir. Ayrıca, 

bölgesel baskı grupları özelleştirme politikasından olumlu yönde 

etkilenebilecekleri için, bu konuda mahalli yöneticileri motive 

etmektedirler. 

- Ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin giderek gelişmesi, 

kamu hizmetlerinin özel sektör kuruluşlarına yaptırılmasını daha 

pratik ve verimli hale getirmektedir. Belediyeler de, bütün 

hizmetleri kendi örgüt ve personelleri ile yapamayacaklarının, 

yapılanların ise piyasaya göre çok daha pahalı gerçekleştiğinin 

bilincine varmışlardır. Artık, ülkemizde kamu hizmetlerinin 

yürütülmesinde kamunun daha verimsiz olduğu görüşü giderek genel 

kabul görmeye başlamıştır. 

- Sonuncu ve en önemli neden ise, ülkemizde merkezi idare 

düzeyindeki özelleştirme faaliyetlerinin mahalli idareleri 

etkilemesidir. çünkü ülkemizde mahalli idareler, merkezi 

idarenin destek ve yönlendirmesi ölçüsünde işlev 

yürütebilmektedirler. Bunun yanısıra, mahalli idareleri, ülke 

genelinde uygulanan siyasi ve ekonomik politikalardan ayrı 

düşünmek mümkün değildir. Nitekim, diğer nedenler 1980 öncesi 

dönemde de aynen geçerli olduğu halde, belediye hizmetlerinin 

özelleştirilmesi uygulamalarının 1980 sonrası dönemde yoğun 

biçimde gündemi işgal etmesi, bu gerçekten kaynaklanmaktadır. 

Üstelik, ülkemizde merkezi düzeydeki özelleştirme politika ve 

uygulamaları konusunda genel bir mutabakat bulunmazken, 
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belediyeler düzeyindeki özelleştirme uygulamaları konusunda 

önemli bir tartışma söz konusu değildir. 

Yukarıda belirtilen birbirinden çok farklı nitelikteki 

nedenlerden de anlaşılacağı üzere, belediyeler için özelleştirme 

ülkemizde sadece siyasi olarak tercih edilen bir yöntem olmayıp; 

mali, iktisadi ve idari yönü ağır basan bir hizmet modeli olarak 

düşünülmektedir. 

3.4. Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesi Konusunda Kalkınma 

Planları ve Yıllık Programlarda Yer Alan Düzenlemeler 

1986 Yılı Programının "Mahalli İdareler" başlıklı bölümünün 

"Tedbirler" kısmında 17 nolu tedbir olarak "Mahalli İdarelerce, 

hizmetlerin özel sektör aracılığı ile yapılması ve bu hizmetlerin 

satın alınması yolu tercih edilecektir" hükmüne yer 

verilmiştir.(23) 

1987 Yılı Programının "Mahalli İdareler" başlıklı 

bölümünün "Tedbirler" kısmının 12 nolu tedbirinde "Mahalli 

idarelerce yürütülen bazı hizmetlerin özel kesim aracılığıyla 

yaptırılması uygulaması yaygınlaştırılacaktır" şeklinde bir 

düzenleme yer almıştır. 1988 ve 1989 Yılı Programlarında da 

aynı tedbire yer verilmiştir.(24) 

(23) DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1986 Yılı Programı. 
s.355. 

(24) DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1987 Yılı Programı, 
s.394 ; DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1988 Yılı 
Programı, s. 404; DPT, Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1989 
Yılı Programı, s.398. 

136 



İhale 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 795 nolu tedbirinde 

"Belediye hizmetlerinden rantabl çalışmayanlar, ihale yolu ile 

firmalara yaptırılacak ve gelir sağlanması yolları teşvik 

edilecektir" denmektedir. (25) Aynı düzenlemeye, 1984 Yılı 

Programının "Mahalli İdareler-Belediye Hizmetleri" başlıklı 

bölümünün "Tedbirler" kısmında 10 nolu tedbir olarak da yer 

verilmiştir.(26) Bu düzenlemeler ile, ihale yönteminin etkinliğin 

ve verimliliğin bir aracı olarak kabul edildiği teyit 

edilmektedir. 

Şirketleşme 

1988 Yılı Programının "Mahalli İdareler" bölümünün 

"Tedbirler" kısmının 10 nolu tedbirinde "Belediye ve il özel 

idareleri kuracakları veya iştirak edecekleri şirketler için 

DPT'ndan müsaade alacaklardır" hükmüne yer verilmiştir.(27) 

1989 Yılı Programının "Mahalli İdareler" başlıklı bölümünün 

"Durum" kısmında "Mahalli İdarelerin şirket kurma taleplerinde 

artış gözlenmektedir. Bu talebi önlemek için, mahalli idarelerce 

doğrudan yapılması gereken kamu hizmetlerinin tanımlanması önem 

arzetmektedir" ifadeleri yer almıştır.(28) 

(25) DPT, Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.169. 
(26) DPT, 1984 Yılı Programı, s.340. 
(27) DPT, Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1988 Yılı Programı, 

s.404. 

(28) DPT, Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1989 Yılı Programı, 
s.398. 
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Yap-İşlet-Devret 

1988 Yılı Programının "Yabancı Sermaye" başlıklı bölümünün 

"Tedbirler" kısmında 3 nolu tedbir olarak "Finansman gereği 

yüksek ve ileri teknoloji gerektiren kamu yatırımlarının, yap- 

işlet-devret modeli çerçevesinde yabancı sermayeye açılması 

teşvik edilecektir" şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir.(29) 

Fiyatlandırma 

1986 Yılı Programının "Mahalli İdareler" başlıklı bölümünün 

"Tedbirler" kısmında 6 nolu tedbir olarak "... belediye 

hizmetlerinin karşılığının kullananlardan alınabilmesi için 

gerekli mevzuat değişikliği ve düzenlemelerle ilgili çalışmalar 

yapılacaktır" hükmü yer almıştır.(30) 

1987 Yılı Programının "Mahalli İdareler" bölümünün 

"Tedbirler" kısmının 4 nolu tedbirinde "Belediye hizmetlerinin 

karşılığının kullananlardan alınması ve tarifelendirme konusunda 

belediyelere kıstas tespit etme yetkisi verilmesi ile ilgili 

çalışmalar yapılacaktır" denmektedir. 1988 Yılı Programında da 

aynı tedbire yer verilmiştir.(31) 

Gönüllü Katılım 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "Belediye Hizmetleri ve 

Başka Hizmetler" başlıklı bölümünün "Durum" kısmında 

(29) DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1988 Yılı Programı, 
s.634. 

(30) DPT, Besinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1986 Yılı Programı, 
s . 354. 

(31) DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1987 Yılı Programı, 
s. 394; DPT, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1988 Yılı 
Programı, s.403. 
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"Belediyelerin tesis harcamalarına halkın gönüllü katılma 

imkanlarını göz önünde bulundurmak gerektiğinden" 

bahsedilmektedir.(32) 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planının "Temizlik ve 

Kanalizasyon Hizmetleri" başlıklı bölümünün "Tedbirler" kısmında 

1 inci tedbir olarak "Belediyelerin genellikle programlı, uzun 

süreli işlere ve yatırımlara ayıracak ödenekleri yetersizdir. Bu 

sebeple bu hizmetlerin gerektirdiği tesislerin kurulması ve 

işletilmesi sırasında halkın gönüllü katılması teşvik 

edilecektir" hükmüne yer verilmiştir. (33) Benzer bir 

düzenlemeye, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da yer 

verilmiştir.(34) 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının "İl (Mahalli 

İdareler) Planlaması" başlıklı bölümünün "Tedbirler" kısmının 

2260 nolu tedbirinin 3 üncü bendinde "Hizmetlerin paylaşımında 

|nüfus, gelişme seviyesi ve potansiyeli gibi ölçüler yanında, 

|mahalli idareleri ve halkı işbirliğine teşvik edici, halk 
|katkısını artırıcı tedbirler alınacak, mahalli gönüllü katkıların 
Jüretken ekonomik alanlarda kullanılması sağlanacaktır" şeklinde 
!bir düzenleme yer almıştır.(35) 

(32) DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.421. 
(33) DPT, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.420. 
(34) DPT, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, s.611. 
(35) DPT, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı. s.947. 
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3.5. Ülkemizde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin 
Hukuki Çerçevesi 

3.5.1. Genel Olarak Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesine 
Hukuki Dayanak Teşkil Eden Mevzuat Düzenlemeleri 

Anayasanın 128 inci maddesinde "Devletin, kamu iktisadi 

teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare 

esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu 

görevlileri eliyle görülür" hükmü yer almaktadır. Bu hükme 

dayanarak, her kamu hizmetinin memurlar ve diğer kamu görevlileri 

eliyle görüleceği sonucuna varmamak gerekmektedir. Zira, söz 

konusu madde, genelde kamu hizmetinden değil "Devletin veya sair 

kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle 

yükümlü oldukları kamu hizmetleri"nden söz etmektedir. Bu konuda 

dikkat edilecek bir diğer ayrım da, "Kamu hizmetlerinin 

gerektirdiği asli ve sürekli görevler" ayrımıdır. Bu çerçevede, 

kamu idarelerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü 

oldukları kamu hizmetlerinin gerektirmediği asli ve sürekli 

olmayan görevler, bu kuralın dışında kalmaktadır. Başka bir 

ifadeyle, her kamu hizmetinin mutlaka memurlar ve diğer kamu 

görevlileri eliyle görüleceğine dair bir kural söz konusu 

değildir.(36) 

Diğer taraftan, yerleşik idare hukuku kavramları, kamu 

hizmetlerinin, ilkeleri ve kapsamı belirlendikten sonra, özel 

hukuk gerçek ve tüzel kişilerine gördürülebilmesi imkanını 

vermektedir. Aksi takdirde, örneğin devletin ve diğer kamu tüzel 

(36) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, s.64. 
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kişilerinin hiçbir inşaatlarını ihaleye çıkarmaları mümkün olamaz 

ve her türlü inşaat faaliyetlerini bizzat yürütmeleri 

gerekirdi.(37) 

Kaldı ki, Anayasanın 128 inci maddesinin içinde yer aldığı 

bölümün ortak başlığı "Kamu hizmeti görevlileri ile ilgili 

hükümler"dir. Bu bölümdeki hükümler, kamu hizmetine ilişkin 

ilkeleri değil, bu hizmette kamu görevlilerinin yerini belirlemek 

amacını taşımaktadır.(38) 

Anayasanın 2 inci maddesinde yer alan "sosyal hukuk devleti" 

ilkesi, merkezi ve mahalli idareyi, her vatandaş için 

gerektiğinde kendi imkanlarını kullanarak, belli bir asgari 

sosyal refah standartı sağlamaya zorlamaktadır. Aynı zamanda, bu 

anlayış kamu denetimini ve özel tekellerin sınırlandırılmasını da 

gerektirmektedir. Ancak bu anayasal ilke, merkezi ve mahalli 

idare hizmetlerinin özel kişi ve kuruluşlara devrini, bu durum 

hizmetin standardını düşürmedikçe, engeller anlamına 

gelmemektedir. 

Bu nedenledir ki, belediyelerin mahalli kamu hizmetlerini 

belirli sözleşmelerle, şartnamelerde hükümleri yazılı kurallar 

çerçevesinde, özel hukuk kişi ve kuruluşlarına gördürmelerinde 

1982 Anayasasına aykırı bir cihet bulunmamaktadır.(39) 

Gerçekten de, kamu hizmetlerinin bizzat idare kuruluş ve 

kurumlan eliyle, kamusal yönetim biçimine göre yürütülmesi asıl 

ve olağandır. Ancak, kamu hizmetlerinden kamu kudretine özgü 

(37)(38) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, s.64. 
(39) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, s.65. 
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olmayanlar ile özel yönetim biçimiyle gerçekleştirilmeye 

elverişli bulunanlar, tüm sorumluluk ilgili idare üzerinde kalmak 

kaydıyla, idarenin sürekli gözetim ve denetimi altında, belli 

yasal usullere göre özel müteşebbislere yaptırılabilir.(40) 

Özel yönetim biçimiyle yürütmeye elverişli olan kamu 

hizmetlerinin özel teşebbüse gördürülebilmesi, bu hususun 

kanunlarda öngörülmüş olmasına bağlıdır. Yürütme ve idare 

kendiliğinden bu yolu seçemez ve dilediği hizmet yürütme 

yöntemini kullanamaz. Genellikle sınai ve ticari nitelik taşıyan 

kamu hizmetleri ile özel mali yanı ağırlıklı hizmetler yine 

kanunlarda düzenlenmiş yetki, şekil ve usul kuralları uyarınca, 

değişik statüler çerçevesinde özel kişi ve kuruluşlara 

bırakılabilirler.(41) 

Konuya belediye hizmetleri açısından baktığımızda, gerek 

1580 sayılı Belediye Kanunu gerekse 3030 sayılı Büyükşehir 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun, belediyelerin 

görevlerini düzenleyen maddelerinde, çoğu hizmetler için 

"yaptırmak ve işlettirmek", "kiraya vermek", "izin vermek", 

"imtiyaz vermek" ve "şirketlere katılmak" gibi ifadeler kullanmak 

suretiyle, geniş bir alanda belediye hizmetlerinin 

özelleştirilmesini mümkün kılmakta ve hatta özendirmektedir. 

Nitekim, 3030 sayılı Kanunun büyükşehir belediyeleriyle ilgili 

hizmetlerin yürütülmesine ilişkin hükümlerinde, yedi hizmet grubu 

için "yaptırmak, işlettirmek, ettirmek" gibi ifadeler 

(40) (41) DURAN, "Yap-İşlet-Devret", s.151. 
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kullanılmıştır. Ayrıca, bu özel yetki ve imkanların yanında, 1580 

sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde de belediyelere özelleştirme 

konusunda genel ve geniş yetkiler tanınmış olması dikkati 

çekmektedir.(42) 

3.5.2. Ülkemizde Belediye Hizmetlerinin Özelleştirilmesinin ^ 
Hukuki Sınırları 

Lütfi DURAN'a göre, Anayasa ve kamu hukukunun genel ilke 

ve kuralları gereğince, ^belediyeler^ kolluk (zabıta) yetkisini, 
sözleşme hukuki aracı ile, kamu hizmeti veya kamu mâliyesi 

yararına bile olsa kullanamazlar.(43) 

Ülkemizde belediye hizmetlerinin özelleştirilmesindeki 

hukuki sınırlar konusunda, bir davayla ilgili olarak Anayasa 

Mahkemesinin verdiği karar yol gösterici niteliktedir. Dava 

konusu olan olay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği karar 

aşağıdaki şekilde gelişmiştir:(44) 

3194 sayılı İmar Kanununun 24 üncü maddesi, yapı 

ruhsatiyesi ile ilgili görevlerin, gerektiğinde Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığınca belirlenecek belediyelerde ve illerde, 

belediye ve valiliklerin yanısıra bu işi yürütmek üzere kurulacak 

yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına verileceğini 

hükme bağlamaktadır. Yine aynı Kanun, yeminli büro kuruluşunda 

(42) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.87. 

(43) Turgut TAN, "Kamu Hizmeti, Özelleştirme ve Bürokrasinin 
Azaltılması Üzerine", Türk idare Dergisi, Yıl:60, Sayı:378 
(Mart 1988) ,S.87. 

(44) TAN, s.82-86. 
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aranacak bazı koşullar ve büronun faaliyetlerine ilişkin 

sınırlamalar getirmekte, bu arada büro elemanlarının görevlerini 

yaparken devlet memuru sayılacaklarını ve işledikleri suçlardan 

dolayı devlet memuru gibi cezalandırılacaklarını, hükme 

bağlamaktadır. Kanunda büroların denetiminin de Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığının yetkisinde olduğu belirtilmektedir. 

Yeminli büro uygulaması ile ilgili olarak 3194 sayılı İmar 

Kanununda yapılan yeni düzenlemelerin, Anayasaya uygunluğunu 

inceleyen Anayasa Mahkemesi, "Yapı izni vermek, bir kamu 

görevidir. Polis örgütünün, tabanca izni, pasaport vermek gibi 

kimi görevleri, nasıl özel dedektiflik bürolarına bırakılamazsa, 

kolluk görevi niteliğindeki yapı denetiminin özünü oluşturan 

yapı ve kullanma izinlerini verme yetkisi de özel kişi ve 

kuruluşlara devredilemez" hükmüne varmıştır. 

Yine Anayasa Mahkemesine göre "Uygulamada ve öğretide de 

kabul edildiği gibi, ister bağlı yetki ister takdir yetkisi 

şeklinde kullanılsın ruhsat verme, idarenin kolluk faaliyetleri 

içinde yer almaktadır. Bu nedenle, ruhsat ve yapı kullanma izni 

vermenin, asli ve sürekli bir kamu görevi olduğu hususunda şüphe 

yoktur. Bu durum karşısında, bu hizmetin ancak memurlar ve diğer 

kamu görevlileri eliyle yürütülmesi gerekir. Esasen Anayasanın 

128 inci maddesi ile benimsenen ilke de bu doğrultudadır." 

Anayasa Mahkemesi ayrıca "Bürolar esas itibariyle serbest 

meslek faaliyeti icra etmekte, ancak görevlerini kötüye 

kullanmaları olasılığına karşı bir önlem olarak bazı cezai 

yaptırımlarla karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Yeminli bürolar, 
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bu özellikleri nedeniyle merkezi idarenin gözetim ve denetimi 

altında, onun bir birimi durumunda olan kuruluşlar değildir" 

şeklinde düşünmektedir. 

Anayasa Mahkemesine göre, büro elemanlarının "bu görevlerini 

ifa ederken devlet memuru sayılacakları" ve "işledikleri suçlar 

dolayısıyla da devlet memuru gibi cezalandırılacakları" 

biçimindeki yasal düzenlemeler de, bu elemanlara memur veya kamu 

görevlisi sıfatını ve bu bürolara da kamu kuruluşu niteliğini 
kazandıramaz. 

Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi "yapı ruhsatı ve buna bağlı 

olarak yapı kullanma izni vermenin, belediyelerin ve valiliklerin 

genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerden olması 

nedeniyle, memurlar ve kamu görevlileri eliyle yürütülmesi 

gerektiği bundan dolayı da yeminli büro elemanlarının, Anayasanın 

128 inci maddesinde nitelikleri belirtilen kamu görevlileri 

deyimi kapsamına girmedikleri" gerekçesiyle, 3194 sayılı İmar 

Kanunu'nun yeminli serbest mimarlık ve mühendislik bürolarına 

ilişkin 24 üncü ve 25 inci maddelerini tamamen; 21,22,26,27,28,30 

ve 32 inci maddelerini ise kısmen Anayasanın 128 inci maddesine 
* 

aykırı bularak iptal etmiştir. 

(*) Anayasa Mahkemesinin 11.12.1986 tarih ve E.1985/11, K.1986/29 
sayılı Kararı. (18.4.1987 tarih ve 19435 Sayılı R.G.'de 
yayımlanmıştır.) 
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Kolluk faaliyeti, geniş anlamda kamu hizmeti kavramı içinde 

yer alsa da; kolluk faaliyetinin doğrudan idare tarafından yerine 

getirilmesi ve idarenin kolluk yetkisini kullanmaktan vazgeçeme- 

mesi; kolluk faaliyetinin yerine getirilmesinde yalnızca tek 

yanlı işlemler yapılıp, sözleşme yoluna gidilememesi ve nihayet 

gelir sağlamak amacıyla kolluk yetkisinin kullanılamaması 

sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin söz 

konusu iptal kararı hukuki açıdan son derece isabetli olmuştur. 

3.6. Belediyelerimizin Uyguladıkları Özelleştirme Yöntemleri 

3.6.1. İhale 

3 . 6 .1.1. Hukuki Çerçeve 

İhale yöntemi, ülkemizde belediyelerce de öteden beri 

bilinen ve uygulanan bir özelleştirme yöntemidir. 2886 sayılı 
* 

Devlet İhale Kanunu ve 1580 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde, 

belediyeler çoğu hizmetlerini ihale ile özel sektöre 

yaptırabilmektedirler. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci maddesi 

gereğince, belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, 

trampa, mülkiyetten gayri ayni hak tesisi ve taşıma işlerini 

ihale yoluyla özel sektöre yaptırabilmeleri mümkündür. Söz konusu 

Kanuna göre ihalede şu beş yöntem uygulanmaktadır. Bunlar, 

kapalı teklif, belli istekliler arasında kapalı teklif, açık 

(*) 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu, yürürlükten kaldırdığı 2490 sayılı Kanunda 
kesin ve katı olan bazı hükümlerin tüzük, yönetmelik ve tebliğlerle daha esnek düzenlenmesine 
imkan vermek dışında önemli bir yenilik getirmemiştir. Mevcut haliyle söz konusu Kanun gerek 
belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının gerekse müteahhitlerin şikayetlerine hedef olmakta¬ 
dır. Bu nedenle, günün şartlarına uygun ve uygulamada sorunlara yol açmayacak bir ihale mevzu¬ 
atına duyulan ihtiyaç devam etmektedir. 
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teklif, pazarlık ve yarışma yöntemleridir. İşin niteliğine göre 

bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı, Kanunun hükümlerine 

uyularak ilgili belediye yönetimi tarafından belirlenmektedir. 

Devlet İhale Kanununun 13 üncü maddesine göre, belediyelere 

ait ihaleler belediye encümenlerince söz konusu Kanun hükümlerine 

göre yürütülür. 

Belediyeler, kanunda belirtilen işlerini, artırmalarda 

tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere, teklif edilen 

bedellerin en yükseğini; eksiltmelerde tahmini bedeli geçmemek 

üzere, teklif edilen bedellerin layık görülenini; bedel tahmini 

yapılamayan ihalelerde ise teklif edilen bedellerin uygun 

görülenini seçerek özel sektöre yaptırabilirler. Yürürlükteki 

sistemde, eksiltme usulüyle yürütülen işler için, "önerilen en 

düşük fiyat" yerine "uygun bedel" adı verilen bir fiyat sistemi 

getirilmiştir. Belediyeler de, ihalelerinde değerlendirmeleri ve 

tercihlerini bu uygun bedele göre yapacaklardır. Bu sistemde, 

istekliler içinde en çok kırana işin verilmesi zorunluluğu 

yoktur. Belediye yönetimi, işin niteliğine göre, en çok kıranla 

en az kıran arasında kalan teklifleri, belirlenen yönteme göre 

bir değerlendirmeye tabi tutarak, işi ihale edebilme imkanına 

sahiptir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanununun 2990 sayılı Kanunla değişik 28 inci maddesine 

göre uygulanacak "azami indirim miktarı veya oranları" ile uygun 
* 

bedelin tercihinde kullanılacak kriterleri, bir tebliğ 

(*) Söz konusu tebliğ, 26.1.1985 tarih ve 18647 sayılı RG1 de 
yayımlanmıştır. 
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yayımlayarak açıklamıştır. Uygun bedel uygulamasının, hizmetlerde 

etkinlik yaklaşımına en iyi cevap veren sistem olduğu 

söylenebilir.(45) 

1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci 

maddesinin 24 üncü bendinde, "Umumi ve hususi yerlerin 

süprüntülerini muntazam ve fenni vasıtalarla toplatmak, 

kaldırtmak ve ifna etmek" hükmüne yer verilerek temizlik 

hizmetlerinin ihale yoluyla özel sektöre gördürülebilmesine 

imkan sağlanmıştır. Buna göre belediyeler, hizmet binalarının 

temizliği ve şehir çöplerinin toplanması hizmetini özel sektör 

kuruluşlarına yaptırabileceklerdir.(46) 

1984 tarihli ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin 

Yönetimi Hakkında Kanun, daha liberal bir anlayışla hazırlanmış 

ve hizmetlerin özel yüklenicilere yaptırılmasını teşvik etmiştir. 

Söz konusu Kanunun, büyükşehir belediyelerinin görevlerini 

düzenleyen 6/A maddesinde, hizmetlerin yürütülmesiyle ilgili 

olarak farklı yedi hizmet grubu için "yaptırmak", "işlettirmek" 

ve "kurdurmak" sözcükleri kullanılmıştır. Söz konusu Kanunun bu 

maddesi sayesinde, büyükşehir belediyelerinin; büyükşehir nazım 

imar planlarının yapılmasını, büyükşehir dahilindeki meydan, 

bulvar, cadde ve ana yolların yapılmasını, yolcu ve yük 

terminalleri ile çok katlı otoparkların yapılmasını ve 

(45) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.38. 

(46) EKEN, s.79. 
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işletilmesini, spor, dinlenme, eğlence ve benzeri yerlerin 

yapılmasını ve işletilmesini, büyükşehir dahilindeki su, 

kanalizasyon, her nevi gaz, merkezi ısıtma ve toplu taşıma 

hizmetlerini yürütmek amacıyla gerekli tesislerin kurulmasını ve 

işletilmesini, çöplerin ve sanayi atıklarının değerlendirilmesi 

ve imhası için gerekli tesislerin kurulmasını ve işletilmesini, 

toptancı halleri ve mezbahaların kurulmasını ve işletilmesini 

özel sektöre devretmesi mümkün olmaktadır. Kısacası, 3030 sayılı 

Kanun, belediye hizmetlerinin ihale yöntemiyle özelleştirilmesini 

geniş bir alanda mümkün hale getirmektedir. 

Büyükşehir belediyelerinin yönetim yapısı içinde yer alan 

işletmeler için, yalnız bir tek ihale sistemi (2886 sayılı 

Kanunda öngörülen ihale sistemi) değil, kuruluşa göre değişen 

birden fazla yasal düzenleme ile farklı ihale yöntemleri 

uygulanmaktadır. Örneğin, belediyeler veya bunlara bağlı 

kuruluşlar tarafından işletilen havagazı, tramvay ve tünel 

işletmelerinin alım ve satıma ilişkin ihaleleri, 4768 sayılı 

Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca düzenlenen 1947 tarihli bir 

yönetmelik hükümlerine göre yürütülmekte; buna karşılık 

büyükşehir belediyesi bünyesinde yer alan su ve kanalizasyon 
* 

idarelerinin kendilerine çeşitli kanunlarla verilen görevlerinin 

yapılması ile ilgili her türlü alım, satım, hizmet, yapım, 

taşınmazlar üzerinde irtifak tesisi, araştırma, proje, müşavirlik 

gibi işlerinde uygulanacak ihale yöntemleri, ilgili büyükşehir 

belediye meclisince düzenlenen yönetmeliğe göre yapılmaktadır. 

(*) 2560,3009 ve 3305 sayılı Kanunlar kastedilmektedir. 
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Şüphesiz, bu iki örnekteki belediye işletmelerinin hizmetlerine 

ilişkin uyguladıkları ihale sistemi, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun öngördüğü sistemden daha pratik ve daha az 

bürokratiktir.(47) 

3. 6.1.2. İhale Uygulamaları 

Belediyeler, özellikle de büyükşehir belediyeleri, ihale 

yönteminden 1984'den sonra, özelleştirme aracı olarak yoğun bir 

şekilde yararlanmaya başlamışlardır. Nitekim, İstanbul ve İzmir 

Büyükşehir Belediyeleri, hizmet binalarının temizliğini ihale 

yöntemiyle özel girişimcilere yaptırmakta; diğer bazı belediyeler 

de çöp toplama işlerini, iktisa'di ve turistik işletmelerini bu 

yöntemle özelleştirmektedirler.(48) İhale yöntemi, birbirinden 

farklı çok sayıda hizmetin özelleştirilmesinde kullanılmaya 

elverişli bir yöntemdir. 

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ'nin), abonelere 

ait saat okumalarının değerlendirilmesi ve faturaların 

düzenlenmesi işi, ihale yöntemiyle özel bir şirketin 

bilgisayarlarıyla yapılmaktadır. Bu sayede, zaman ve personel 

ihtiyacından tasarruf sağlanarak verimlilik artırılabilmektedir. 

Özel şirketler, birçok alanda ASKİ'nin faaliyetlerine katkıda 

bulunma olanağına sahiplerdir. Bu alanlardan başlıcaları 

şunlardır: Saat okuma, teçhizat bakımı ve onarımı, pompa 

(47)(48) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde 
Alternatif Kurumsal Yöntemler", s.39. 

150 



istasyonu teçhizatının bakım ve onarım, büro ekipmanının 

periyodik bakımı, bilgisayarla muhasebe ve veri işleme...(49) 

İhale yöntemine en sık başvurulan hizmet alanlarından biri, 

ulaşım ve raylı sistem çalışmalarıdır. 1979 sonrasında 7 büyük 
* 

kentimizde 22 adet kentsel ulaşım çalışması, özel yüklenicilere 

ihale edilmek suretiyle yapılmıştır. Bunların yedisi İstanbul, 

dördü Ankara, ikişer tanesi İzmir, Adana, Bursa, Konya ve 

Kayseri, bir tanesi de Eskişehir kentlerinde gerçekleştirilmiş¬ 

tir. (50) 

Ankara'da 1989 yılının sonlarında "Ankaray" olarak 

adlandırılan hafif raylı toplutaşım sistemi proje çalışması 

başlatılmıştır. Tahmini yatırım büyüklüğü, 300 milyon ABD Doları 

olan Ankaray Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla, 1990 yılında 

uluslararası bir ihale açılmıştır. Açılan 518 milyon Alman Markı 

götürü bedelle anahtar teslimi şeklindeki ihaleye sunulan dört 
* 

tekliften Siemens liderliğindeki konsorsiyum, birinci en uygun 

firma olarak seçilmiştir. Firma ile, kredi anlaşmalarının 

yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girmesi koşuluyla, yapım 

sözleşmesi imzalanmıştır. Ankaray'ın yapım çalışmalarına, 1992 

Ağustos'unda fiilen başlanmış olup; yüzde 35'lik kısmı 

(49) E.UĞUR, "Ankara Su Temini, Örnek Olay İncelemesi", Kentsel 
Hizmetler İçin Alternatif İsletme Yöntemleri. Çeşme Seminer 
Bildirileri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı-İller Bankası 
ortak yayını, Ankara, 1988, s. 129. 

(*) Bkz: Ek Tablo: 3. 
(50) EGO, Dördüncü Toplutaşım Kongresi, Ankara, 1991.s.163. 
(*) Söz konusu Konsorsiyum, Siemens liderliğinde, AEG 

Westinghouse (Alman), BREDA(İtalyan), Bayındır ve Yüksel 
Şirketlerinden oluşmaktadır. 
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tamamlanmıştır. Gecikme halinde cezai şart öngörülen yapım 

sözleşmesine göre, Ankaray Haziran 1994'de tamamlanacaktır.(51) 

Ankara Metrosu da, götürü bedelli anahtar teslimi şeklindeki 

ihale yöntemiyle yapılmaktadır. 

Özellikle büyük şehirlerimizdeki mevcut ve giderek artacağı 

tahmin edilen raylı sistem talebini karşılamak konusunda izlenen 

usul, her bir kentte farklı hatta aynı kentte birden fazla 

uluslararası ihaleler açmak şeklindedir. Sonuçta herbir kentte 

farklı ülkelerin teknolojisi seçilmektedir. İstanbul'da İsveç, 

Ankara'da Kanada, Konya'da Alman teknolojisinin seçilmesi gibi. 

(52) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin faaliyet programında 

önemli yerler işgal eden, İstanbul Metrosu, Boğaz Demiryolu 

Tüpgeçidi gibi büyük projeler birer uluslararası ihale konusu 

oluşturmaktadırlar.(53) Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

merkez binası ve bağlı birimlerinin binalarının temizletilmesi 

için 10 milyarlık ihale açmıştır.(54) 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, uzak mesafeli nakliye 

işlerini, su-kanal işlerinin bir kısmını, taş ocaklarının 

işletilmesini ve bazı inşaat işlerini ihale yöntemiyle özel 

girişimcilere yaptırmaktadır.(55) 

(51) Kaynak: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü 
(52) EGO, Dördüncü Toplutasım Kongresi, s. 183. 
(53) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991 Tanıtım ve Çalışma 

Raporu, İstanbul, 1991, s.20-22. 
(54) Milliyet (24 Ocak 1993), s.11. 
(55) Kaynak : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. 
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Manisa Belediyesi, dere ıslahı, otopark yapımı, kavşak 

düzenlemesi, büyük kanalizasyon, beton bordür, parke ve karo 

döşenmesi, su sondaj kuyusu açılması, menfez ve taş duvar yapımı, 

çarşı-pazaryeri ve park düzenlemeleri, beton yol yapımı, sosyal 

tesisler ve diğer bazı tesislerin yapım işlerini ihale yöntemiyle 

yaptırmaktadır.(56) 

Akhisar (Manisa) Belediyesi gibi bazı ilçe belediyeleri de 

çöp toplama işini ihale yöntemiyle gördürmektedirler. 

Adana Örneği 

Halk sağlığı standartlarını korumakla görevli olan 

belediyeler, genellikle bütçelerinin yüzde 20'si ila 40'mı katı 

atık toplama ve yok etme işine ayırmak zorunda kalmaktadırlar. 

Adana Büyükşehir Belediyesi için söz konusu oran, yüzde 34 olarak 

tespit edilmiştir. Adana Büyükşehir Belediyesi, hem bütçesini 

rahatlatmak hem de hizmetin kalitesini artırmak amacıyla, 3030 

sayılı Kanunun 6/j maddesine dayanarak, 1985 yılı başından 

itibaren katı atık toplanması ve yok edilmesi işini özel 

yüklenicilere ihale etmektedir.(57) Söz konusu Belediye, ilk 

etapta Yüreğir İlçesinin, E-5 karayolunun kuzey ve güney 

bölgelerinin temizliğini ihale etmiştir. Söz konusu bölgede yer 

alan mahalle, sokak, cadde ve kaldırımların, ticari merkezlerin 

temizliği, çöplerin toplanması ve Belediyece gösterilecek yerlere 

nakli ile yok edilmesi, cadde ve sokakların ve meydanların 

yıkanması, kanalizasyon bacalarının temizlenmesi, molozların 

(56) Kaynak : Manisa Belediyesi. 
(57) POLATOĞLU ve diğerleri, "Katı Atık Toplanması ve Yok 

Edilmesi", s.57-60. 
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kaldırılması, yeşil alanların ve çocuk bahçelerinin temizliği, 

susuz bölgelere su taşınması gibi hizmetler özel firmalarca 

üstlenilmiştir.(58) 

Söz konusu ihale, Belediye Meclisinin onayı alındıktan sonra 

2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesi uyarınca kapalı teklif usulü 

ile yapılmıştır. İhale süresi, birer yıllık sözleşmelerle üç yıl 

olarak tespit edilmiştir. Yüklenici ile yapılan şartnamede, 

yüklenicinin temizlik işlerinde kullanacağı asgari araç ve 

gereçlerin sayısı ve niteliği bağlayıcı şekilde belirlenmiştir. 

Ayrıca yapılacak işin asgari şartları, mesai saatleri, çöplerin 

toplanma sayısı, çalıştırılacak asgari işçi sayısı ayrıntılarıyla 

tespit edilmiştir.(59) 

Hizmetin denetimini ise Belediye Temizlik İşleri 

Müdürlüğünün yanısıra, mahalle muhtarları ve mahalli basının 

yapacağı kararlaştırılmıştır. Her ay ödenecek istihkak için, 

yüklenici firmanın mahalle muhtarından temizlik uygunluk belgesi 

alması gerekmektedir. Ayrıca, basında temizlik olmadığına dair 

çıkan haberler de istihkakın ödenmesini durdurabilmektedir.(60 ) 

Yüklenici şirkete ödemelerin, aylık istihkaklar halinde 

yapılacağı kararlaştırılmıştır. Her türlü vergi, harç, rüsum ve 

su giderleri yükleniciye bırakılmıştır. Çöplerin değerlendirilip 

satılması ise, Umumi Hıfzısıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde 

yükleniciye ait olmaktadır. Ayrıca, şartnameye belediyenin 

(58) M.Ali DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi, Adana, 1987, s.288. 
(59) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi, s.289. 
(60) EKEN, s.80. 
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isterse işin yüzde 30 fazlası kadar ilave bölgenin temizliğini 

yükleniciden talep edebileceği hükmü de koyulmuştur.(61) 

Hizmet maliyetini doğrudan doğruya hizmetten 

yararlananlardan alınacak bedellerle karşılama konusunda, ne özel 

yükleniciler ne de Belediye herhangi bir girişimde bulunmamıştır. 

Maliyetin hemen hemen tamamı, genel vergi ve fonlardan finanse 

edilmektedir.(62) 

Adana'da katı atık toplanması işinin özelleştirilmesine ilk 

olarak başlanıldığı 1985 yılında, söz konusu hizmetin kısmen 

özelleştirilmesi (bazı bölgelerin Belediye Temizlik İşleri 

Müdürlüğü personeli, diğer bazı bölgelerin ise iki özel şirket 

tarafından temizlenmesi), kamu ve özel sektör faaliyetleri 

arasındaki maliyet ve verimlilik farkını ortaya koymak açısından 

son derece faydalı olmuştur. 

(61) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi. s.291-292. 
(62) A.DURAK ve K.SORGUN, "Katı Atık Toplanması: Adana Örneği", 

Kentsel Hizmetler İçin Alternatif İsletme Yöntemleri. 
Çeşme Seminer Bildirileri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı- 
İller Bankası ortak yayını, Ankara,1988, s.234. 
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TABLO : 3.1. Adana'da Katı Atık Toplama Servislerince Kullanılan 
İşgücünün Karşılaştırılması 

Tanım 

Belediye 
Temizlik 
Hizmetleri 

Karşıyaka 
Temizlik 
Hizmetleri 

Gürsoy 
Temizlik 
Hizmetleri 

Yönetici ve yardımcısı 2 1 1 

Gözetmen 47 5 10 

Döküm sahası operatörü 1 - 2 

Sokak süpüren işçiler 286 20 36 

Vasıta sürücüleri 131 30 -

Vasıfsız işçiler 49 78 200 

Mekanisyenler 1 - 5 

TOPLAM 517 134 254 

Günlük Hasılat(Ton) 102 122 182 

Günde Adam Başına * 
Toplanan Tonaj 0,22 0,95 0,75 

(*) Yönetici ve gözetici personel hariç. 

KAYNAK: DURAK ve SORGUN, "Katı Atık Toplanması: Adana Örneği", 
s.239 . 

Tablodan da anlaşıldığı gibi, Belediye Temizlik İşleri 

Müdürlüğünün çalıştırdığı işçi sayısı çok yüksektir ve verimi 

düşürmektedir. Özel şirketlerin kullandığı işçi sayısı yeter gibi 

görünmektedir ve verimlilik, Belediyeninkiyle karşılaştırıldığın¬ 

da daha yüksektir. Özel şirketlerin işgücünden tasarruf 

sağlamalarının önemli nedenlerinden biri, çöp toplama vasıtaları 

ve diğer donanımlarının daha üstün nitelikli olmasıdır. Ayrıca, 

belediye temizlik işçileri, istisnasız sendika üyesi olup, her 

iki özel şirketin istihdam ettikleri işçilerden çok daha fazla 
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ücret almaktadırlar.(63) Sonuç olarak, özel yükleniciler, daha 

az personelle daha fazla toplam ve adam başına çöp toplamayı 

başarmışlardır. Üstelik, Belediyeden daha az olan ücret 

seviyeleri nedeniyle, çöp toplama işini daha ucuza mal 

edebilmişlerdir. 

Özelleştirmeden önce 1985 yılı itibariyle çöp toplama 
* 

hizmetinin maliyeti 1.350.000.000 TL. olarak gerçekleşmiştir. Bu 

rakama su, elektrik, genel idare gider payı ile amortismanlar 

dahil değildir. Üstelik bu giderlere rağmen Adana'nın temiz 

olmadığı ifade edilmektedir. Söz konusu hizmet özel şirketlere 

ihale edildikten sonra; elektrik, su, genel idare, amortisman 

gibi giderler de dahil olmak üzere, özel sektöre bırakılan 

bölgelerin temizliğinin 1988 yılı için maliyeti yaklaşık 

2.601.000.000 TL. olmuştur. Aynı dönemde enflasyonun artış hızı 

göz önünde bulundurulduğunda, sağlanan tasarruf dikkat 

çekicidir.(64 ) Bu tasarrufun sağlanmasında, özel sektörün düşük 

fiyat teklif etmesini sağlayan ihale yönteminin rolü büyüktür. 

1993 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi, kendi 

sorumluluğunda bulunan ana cadde, toptancı hali, merkez otogar ve 

mezarlık gibi yerlerin tümünün temizliğini ve buralardaki çöpleri 

toplama işini bir yıllık süreyle beş ayrı özel firmaya ihale 

etmiştir. Büyükşehir sınırları içindeki ilçe belediyeleri de, 

kendi sorumluluklarında bulunan bütün sokakların temizliği ve çöp 

toplama işini özel firmalara ihale etmişlerdir. Böylece Adana'da 

(63) DURAK ve SORGUN, s.238-239. 
(64) EKEN, s.80. 
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çöp toplama ve temizlik hizmetleri tamamen özelleştirilmiş 

durumda olup, söz konusu belediyelerin temizlik işleri 

müdürlükleri, sadece özel yüklenici firmaların denetimini 

yapmaktadırlar.(65) 

Adana Büyükşehir Belediyesinin eski bir yöntem olan ihaleyi, 

güncel gereksinimlerden doğan yeni bir hizmet alanında 

uygulamasına örnek olarak ise, söz konusu Belediyenin bazı 

hizmetlerini özel bilgisayar şirketlerine pazarlık usulü ihale 

yöntemiyle gördürmesi verilebilir. Bu çerçevede, Adana Büyükşehir 

Belediyesi, emlak vergisi mükelleflerince verilecek 

beyannamelerin kabulü, tarh, tahakkuk, tahsilat, ihbarname, ödeme 

emri tanzimi, dava ve icra takibi, kaçakçılık ve usulsüzlük 

hallerinde uygulanacak usuller, mükellef ile gayrımenkullere ait 

tüm bilgilerin bilgisayara aktarılması, sistem analizi, 

programlama, data girişleri gibi genel olarak Belediye Emlak 

Vergi Dairesinde yapılabilecek tüm hizmetleri, ihale yoluyla bir 

özel bilgisayar firmasına gördürmektedir. Yüklenici firmaya 

yapılan ödemeler, aylık istihkaklar şeklindedir.(66) 

Adana Büyükşehir Belediyesinin ilk defa 1986 yılında emlak 

vergisi ile ilgili olarak, yukarıda belirtilen hizmetleri özel 

bir şirkete ihale etmesi, bazılarınca vergi tahsilinde yeniden 
•k 

iltizam usulüne dönme girişimi olarak değerlendirilmiştir. 

(65) Kaynak: Adana Büyükşehir Belediyesi. 
(66) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi, s.285-286. 
(*) Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Lütfi DURAN, "Devlet 

İhalesi", Cumhuriyet Gazetesi (13 Mart 1986),s.2. 
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Ayrıca, Adana'da Büyükşehir Belediyesinin muhasebe 

işlemlerinin, maaş ve ücret tahakkuklarının bilgisayarla 

yürütülmesi, bulvar ve ana caddelerde bulunan refüjlerin bakım ve 

onarımı, sinekle mücadele (sinek ilacı Belediyeye ait olmak 

üzere) gibi işler de özel sektöre ihale yöntemiyle 

yaptırılmaktadır.(67) 

3.6.2. İmtiyaz 

3.6.2.1. Hukuki Çerçeve 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin 4 üncü 

bendinin (A) fıkrasında "Doğrudan doğruya yapılmak ve işletilmek 

şartıyla su, havagazı, elektrik, tramvay tesisatı kurmak ve 

işletmek, göl, nehir, körfez ve sevahili mütecavire vapurları 

nakliyatını deruhte ve ifa etmek, belediyelerin hakkıdır. (Ancak 

belediyeler bu işlerin tesis veya işletilmesi için müddeti kırk 

seneyi tecavüz etmemek ve şeraiti Devletçe müttehaz kaidelere 

muvafık olmak üzere imtiyaz da verebilirler)" hükmüne yer 

verilmiştir. Aynı Kanunun 19 uncu maddesinin 5 inci bendinde ise 

"Belediye hudutları dahilinde muayyen mıntıkalar arasında yolcu 

nakil vasıtası olarak otobüs, omnibüs, otokar, tünel, troley, 

finiküler işletmek ve mezbahalarda kesilen etleri Belediye 

Meclisince tayin ve Dahiliye Vekaletince tasdik edilecek ücret 

mukabilinde satış yerlerine nakletmek münhasıran Belediyelerin 

hakkıdır. 

Bunların, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler 

vasıtasıyla yapılması ve işletilmesi veya icara verilmesi veyahut 

(67) Kaynak : Adana Büyükşehir Belediyesi. 
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imtiyazın devri İçişleri Bakanlığının kararına bağlıdır. 

Belediyeler dilerse inhisarı tazammun etmemek şartıyle, bunların 

işletilmesine ruhsat dahi verebilir" hükmüne yer verilmiştir. 

Söz konusu hükümlere dayanarak, belediyeler su, havagazı, 

tramvay tesisatı kurmak ve işletmek, vapur nakliyatı yapmak 
k 

haklarını Devletçe belirlenen kurallara uygun olmak ve süresi 

kırk yılı geçmemek üzere imtiyaza verebilirler. Ayrıca, 

belediyeler, belde sınırları içinde yolcu ve et taşıma işlerini 

İçişleri Bakanlığının izniyle imtiyaz yöntemiyle yaptırabilirler. 

1580 sayılı Kanunun 70 inci maddesinin 14 üncü bendine göre, 1580 

sayılı Kanuna göre yapılacak imtiyaz sözleşmeleri için karar 

verme yetkisi belediye meclisine aittir. 

1970 tarihli ve 1312 sayılı Kanun ile, elektrik üretim ve 

dağıtımı alanındaki hizmetleri yürütme görev ve yetkisi, 

belediyelerden alınarak bir imtiyaz olarak TEK'na devredilmiştir. 

Bu nedenle, 1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin 4 

üncü bendinin, 1312 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri 

yürürlükten kaldırılmıştır. TEK Kanununa rağmen, belediyelerin 

belediye sınırları içinde elektriğin dağıtımı hakkını koruyup 

korumadıkları tereddüt konusu olmuş, idari yargı mercilerinden bu 

(*) 10.6.1326(1910) tarihli ve 576 sayılı Menafii Umumiyeye 
Müteallik İmtiyazat Hakkında Kanuna göre, Belediye 
Teşkilatına Dair Kanun (1580 sayılı Belediye Kanunu) ile 
itası mahalli idarenin yetkisinde bulunmayan Devlet adına 
imtiyazlar, Danıştaym incelemesinden geçirilmek kaydıyla, 
Bakanlar Kurulu (icra kuvveti) kararıyla verilebilir. Söz 
konusu Kanuna göre, kanunla istisna getirilmedikçe, kamu 
hizmeti imtiyazı ancak Türk anonim şirketlerine verilebilir. 

160 



konuda farklı kararlar çıkmıştır. Konu, 1983 yılında yürürlüğe 

giren ve TEK'nun kuruluş ve görevlerini düzenleyen 110 sayılı 

KHK ile kesin olarak çözümlenmiştir.(68) 

Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay içtihatlarına göre "... bir 

amme hizmetinin... bir ferde veya şirkete uzun bir devre için 

gördürülmesi ve onun bu hizmetle mükellef tutulması esasına 

müstenid bulunan mukavelelere" kamu hizmeti imtiyazı sözleşmeleri 

denilmektedir.(69) 

1982 Anayasası ve 1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay 

Kanununa göre, imtiyaz sözleşme ve şartlaşmalarının Danıştay 

incelemesinden geçirilmesi zorunludur. 

Bir kamu hizmetinin kurulması ve işletilmesi, bir firmaya 

imtiyaz yöntemiyle verildiğinde, söz konusu hizmet ticari bir 

nitelik kazanmaktadır. Çünkü imtiyazı alan firma, kazanç amacıyla 

böyle bir işe girişmektedir. Dolayısıyla firmanın geliri, vergiye 

tabidir. Oysa aynı hizmet belediye tarafından işletildiğinde 

vergi söz konusu olmamaktadır. Ancak, imtiyaz yöntemiyle 

yürütülen hizmet, ticari bir özellik kazanmakla beraber kamu 

hizmeti niteliğinden çıkmamaktadır. Bu nedenle, imtiyaz yolu ile 

yürütülen hizmetin işletmesine mahsus araçların haczedilememesi 

(68) Fethi AYTAÇ, Açıklamalı Belediye Kanunu, Dördüncü baskı, 
Ankara,1988, s.327. 

(69) Pertev BİLGEN, "Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri, Devlet 
Denetleme Kurulu ve Yürütmenin Durdurulması Hakkında" İkinci 
Kitap: Kamu Yönetimi. Birinci Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 
(1-4 Mayıs 1990), Ankara, s.800. 
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gerekmektedir. Çünkü, hizmetin araçları haczedildiğinde söz 

konusu hizmeti yürütmek imkanı kalmamaktadır. Oysa ki kamu 

hizmetlerinin temel özelliği sürekli olmalarıdır.(70) 

İmtiyazı alan şirket, sözleşmedeki koşulları yerine 

getirmediği takdirde, belediye hizmete ilişkin bütün araçlara el 

koyma ve onları işletme hakkına sahiptir.(71) 

3.6.2. 2. İmtiyaz Uygulamaları 

1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 

yürürlüğe girmesinden önce elektrik, su, havagazı, tramvay ve 

telefon gibi kentsel hizmetlerin yürütülmesi imtiyazlı şirketler 

eliyle gerçekleştirilmekteydi. Bu imtiyazlı şirketlerin büyük 

çoğunluğu Osmanlı Döneminde kurulmuş olup, yabancı sermayenin 

elindeydi. Bu uygulama Cumhuriyet Döneminde de devam etmiş ve bu 

dönemde de imtiyazlı şirketler kurulmuştur. Bu şirketlerin 

çoğunda yabancı ortakların payı çoğunluktaydı.(72 ) 

1930 yılından sonra, dönemin devletçilik anlayışına 

uygun olarak belediye hizmeti yürüten imtiyazlı şirketler önce 

devletleştirilmiş, daha sonra da devletleştirilen bu şirketler, 

belediyelere devredilmiştir. Gerçekten de, İstanbul, Ankara, 

İzmir, Adana ve Bursa gibi büyük kentlerde su, elektrik, havagazı 

ve kent içi ulaşım hizmetlerini yürütmekte olan imtiyazlı 

(70)(71) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde 
Alternatif Kurumsal Yöntemler", s.43. 

(72) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.44. 
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şirketler, 1580 sayılı Belediye Kanununun 157 inci maddesinde 

öngörüldüğü şekilde, imtiyaz sözleşmelerindeki satın alma 

hakkına dayanılarak, 1932 yılından itibaren karşılıklı 

anlaşmalarla Devlet tarafından satın alınmış; bir süre için 

geçici idarelerce yönetilmiş, daha sonra ise özel kanunlarla 

belediyelere devredilmiştir.(73) 

Günümüzde imtiyaz yönteminin uygulanması, az sayıda birkaç 

hizmet alanı ile sınırlı kalmaktadır. 

Bazı büyük kentlerimizde görülen özel halk otobüsü 

uygulaması aslında bir imtiyaz yöntemidir. Bu uygulama, imtiyaz 

yönteminin piyasa sistemine uyan en iyi biçimi olarak 

değerlendirilmektedir. Burada önemli olan, imtiyazın birden fazla 

kişi ya da kuruluşa verilerek rekabete açıklığın sağlanmasıdır. 

Nitekim Türkiye, özel halk otobüsü ve dolmuşlarla toplu taşım 

hizmetlerini özelleştiren örnek ülkeler arasındadır. (74) 

Ülkemizde Ankara gibi bazı büyük kentlerimizde kapasite açığının 

kapatılması, hizmet standardının yükseltilmesi, taşıma 

ücretlerinin ucuzlaması ve kamu işletme açıklarının azaltılması 
* 

gibi hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, toplu taşım hizmetleri 

özelleştirilmiştir. Ancak, toplu taşımacılıkta doğrudan doğruya 

belediye işletmeciliğinin mi, yoksa özel sektöre imtiyaz 

verilmesinin mi daha yararlı olduğu halen tartışma konusu 

(73) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.45. 

(74) EKEN, S.81. 
(*) Kent içi toplu taşımacılığın özelleştirilmesinin amacı ve 

yararları( konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Alptekin ERDOĞAN, "Toplu Taşımacılığın Özel Sektöre Yaptırılması: 
Kalitatif Politika İlkeleri', (Teksir, DPT, 1986). 

163 



olmaktadır. Nitekim, bu konuda basına yansıyan görüşlerde de 

farklılıklar görülmektedir. Örneğin, Ankara Büyükşehir 

Belediyesinin toplu taşımacılığın tümü ile özel sektöre devri 

görüşünde olduğu haberlerini, bir süre sonra halkın özel halk 

otobüsleri taşımacılığından memnun olmaması nedeniyle, EGO'nun 

otobüs sayısının çoğaltılmasına karar verildiği haberleri 

izlemektedir. 

Su konusunda belediyeler, belediye sınırları içinde su 

tesisatı kurmak ve işletmek veya kurulması ve işletilmesi için 

özel girişimcilere imtiyaz vermek hakkını kullanmaktadırlar. Bu 

hak Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde kurulmuş bulunan 

ASKİ,İSKİ, İZKİ gibi kuruluşlarca kullanılmaktadır.(75) 

Belediyeler, belediye sınırları içindeki bir kaynak 

suyunun plastik şişeleme yapılarak yurt içinde satışına veya 

yurt dışına ihracına da imtiyaz verebilmektedirler.(76) 

3.6.3. Yap-İşlet-Devret 

Yap-işlet-devret (YİD) yöntemi, 1983 yılından itibaren 

imtiyazın güncelleştirilmiş bir biçimi olarak ülkemiz 

belediyelerinin gündeminde önemli bir yer işgal etmektedir. Bir 

çok belediyemizin bu yöntemi benimsedikleri ve uygulamaya 

koydukları gözlenmektedir. 

(75) AYTAÇ, s.328. 
(76) AYTAÇ, s.329. 
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3.6.3.1. Hukuki Çerçeve 

Hukuki Dayanak 

Ülkemizde yap-işlet-devret yönteminin belediye 

hizmetlerinin yürütülmesinde hukuki dayanağı konusuna henüz tam 

bir açıklık getirilememiştir. Belediyelerimiz, bu yöntemi 

uygularken birbirinden farklı hukuki düzenlemelere 

dayanmaktadırlar. Bu durum ise, belediye ile özel yüklenici 

arasında bu yönteme ilişkin olarak yapılan sözleşmelerin, hukuken 

geçerliliği konusunda sorunlar ve taraflar arasında 

anlaşmazlıklar doğmasına yol açabilmektedir. Uygulamada ve 

doktrinde, bu yöntemin hukuki dayanağı konusunda ileri sürülen 

başlıca görüşler aşağıdaki gibidir. 

Birinci görüş, bu yöntemin hukuki dayanağının 1580 

sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin 6 ıncı bendi, 70 

inci maddesinin 11 inci bendi ve Türk Medeni Kanununun 751 inci 

maddesi olduğunu ileri sürmektedir. Bu görüşe göre, Belediye 

Kanununun 19/6 maddesi gereğince, bir belediye maliki bulunduğu 

gayrimenkul üzerinde en nihai tasarruf olan bey (satış) aktini 

icraya yetkili bulunduğuna göre, hukuki kapsamı daha dar bulunan 

yap-işlet-devret sözleşmesi gibi diğer tasarruflara evleviyetle 

yetkilidir. Ayrıca, Belediye Kanununun 70/11 maddesi, menafii 

umuma mahsus belediye gayrimenkul emvalinin bir hizmete tahsisi 

ve tahsis cihetinin değiştirilmesi yetkisini belediye meclisine 

vermiş bulunmaktadır. Türk Medeni Kanununun "İnşaat Hakkı" 

başlıklı 751 inci maddesine göre, malik üçüncü şahıs lehine 

arsasının üstünde veya altında inşaatta bulunmak veya mevcut 
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inşaatı ipka etmek yetkisini veren bir irtifak hakkı tesis 

edebilir. Hilafına mukavele olmadıkça inşaat hakkı başkasına 

devredilebilir.(77) 

Sonuç olarak, birinci görüşü savunanlara göre, yukarıda 

bahsedilen üç hukuki düzenleme birlikte değerlendirildiğinde, 

belediyelerin maliki bulundukları özel mülkiyetteki 

gayrımenkuller üzerinde, belediye meclisi kararıyla, özel kişi ve 

kuruluşlara tesis inşa ettirme ve bunu işletme hakkını vermeleri 

mümkün olmaktadır. 

Adana Büyükşehir Belediyesi, yap-işlet-devret 

uygulamalarında birinci görüşün ileri sürdüğü hukuki 

düzenlemelere dayanmıştır. 

İkinci görüşü savunanlara göre Türk mevzuatında yap-işlet- 

devret yöntemine benzeyen kamu hizmeti yürütme yöntemleri 

(imtiyaz gibi) yok değildir. Fakat, yap-işlet-devret yönteminin 

ortaya çıkan uygulamalarında karşılaşılan konular, koşullar, 

biçim ve usuller, kamu hizmetlerinde mevcut ve geçerli hukuki 

rejimlerden hiçbirine tümü ile uyar görülmemektedir. Bu nedenle, 

ülkemizde görülen YİD uygulamalarının her biri kendine özgü unsur 

ve koşullardan oluşmakta ve tümünü kapsayan bir rejim 

belirlenememektedir. Bu bakımdan YİD yöntemini, uygulamada 

belediyeler de dilediklerinde, her türlü kamu hizmeti için 

kullanabilmektedirler. Ancak, YİD yönteminin uygulaması olarak 

yapılan girişimler, belirli bir kanuni dayanaktan yoksun 

(77) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi, s.269-270. 
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bulunmaları nedeniyle, hukuka aykırı ve sakat işlem ve 

eylemlerden ibarettirler. Bu girişimler, bazı açılardan yasal 

yöntemlere (imtiyaz gibi) benzese veya yakın olsa bile, aykırılık 

ve sakatlıktan kurtulamazlar.(78) 

Üçüncü görüşe göre, belediyelerin toplum hayatına müdahaleci 

mahiyet taşımayan, kamu kudretinin ve yetkisinin kullanımını 

gerektirmeyen, özellikle turistik, ekonomik ve ticari nitelik 

taşıyan görev ve hizmetleri ile 1580 sayılı Kanunun 19 uncu 

maddesinin 4/B bendinde belirtilen hizmetlerine doğrudan doğruya, 

aynı maddenin 4/A bendi ile 5 inci bendinde belirtilen 

hizmetlerine ise Bakanlar Kurulu ve İçişleri Bakanlığınca uygun 

görülmesi ve şartlarının belirlenmesi halinde, YİD yönteminin 

uygulanması mümkündür. Büyükşehir belediyeleri için ise, 3030 

sayılı Kanunun 6 ıncı maddesinde sayılan görev ve hizmetlerden, 

kamu kudretinin kullanımını gerektirmeyen ve genel olarak 

"kurdurmak", "yaptırmak", "işlettirmek" şeklinde bir ifade tarzı 

kullanılan bendlerde belirtilen görev ve hizmetlere YİD yöntemi 

uygulanabilir.(79) 

Kanımızca, 1580 sayılı Belediye Kanunu, 3030 sayılı 

Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ve 2886 sayılı 

Devlet ihale Kanununda YİD yöntemine ilişkin hukuki bir düzenleme 

mevcut değildir. Bu nedenle bu yöntemin, ayrı bir kanun 

çıkarılarak veya 1580 sayılı ve 3030 sayılı Kanunlarda gerekli 

değişiklikler yapılmak suretiyle, açık bir hukuki dayanağa 

(78) DURAN, "Yap-İşlet-Devret", s.148-162. 
(79) H.Engin ŞENALP ve Ali BİLİR, "Yap-İşlet-Devret Modelinin 

Mahalli İdareler Yönünden Hukuki Geçerliliği", Türk İdare 
Dergisi, Yll:61, Sayı:382 (Mart 1989), s.169. 
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kavuşturulması gerekmektedir. Ancak, söz konusu düzenlemeler 

yapılıncaya kadar, bu konudaki işlem ve girişimlerin 1580 sayılı 

Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan hususlarla sınırlı olmak 

kaydıyla yürütülmesi hukuki açıdan uygun olacaktır. 

İzlenecek Hukuki Prosedür 

YİD sözleşmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1 inci 

maddesi kapsamına girmektedir. Bu bir yapım işidir; bu nedenle 

ihale edilmesi gerekir. Bu husustaki yetki de, aynı Kanunun 13 

üncü maddesi uyarınca belediye encümenine aittir. Ancak daha önce 

gayrımenkulün tahsis şeklinin değiştirilmesi veya gayrımenkulün 

bir hizmete tahsis edilmesi konusunda, 1580 sayılı Belediye 

Kanununun 70 inci maddesinin 11 inci bendi uyarınca, belediye 

meclisinden karar alınması gerekir. Ayrıca, YİD yönteminin 

tatbiki ile ilgili olarak yapılacak sözleşmenin, 1580 sayılı 

Belediye Kanununun 100/C maddesi uyarınca belediye başkanınca 

imzalanması gerekmektedir. (80) 

YİD yönteminde birbirini izleyen başlıca üç aşama 

bulunmaktadır. Birinci aşamada, tesis yüklenici şirket 

tarafından, bütün finansmanı kendisi tarafından karşılanmak 

suretiyle, yapım süresince bütün riskler yüklenilerek, öngörülen 

sürede yapılmaktadır. İkinci aşamada, süre ile şekil ve şartları 

detaylı olarak düzenlenen sözleşmede tespit olunan esaslar 

dahilinde, bu tesisin işletilmesi hakkı, bu yüklenici şirkete 

verilmektedir. Üçüncü aşamada ise, tespit olunan süre sonunda, 

tesisin mülkiyeti yaptıran belediyeye devrolunmaktadır.(81) 

(80) ŞENALP ve BİLİR, s.135. 
(81) ŞENALP ve BİLİR, S.143. 
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Belediyeler, YİD yöntemi ile yaptıracakları işlerde de, 2886 

sayılı Devlet ihale Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrası 

hükmüne bağlı olarak, söz konusu Kanunda belirtilen esaslara 

uyacaklar ve söz konusu Kanunda öngörülen ihale şekillerinden 

birini uygulayacaklardır. Ancak, özellikle büyükşehir 

belediyelerine bağlı olan EGO, İETT, ASKİ, İSKİ gibi kuruluşlar, 

kendi teşkilat kanunları uyarınca, 2886 sayılı Kanunun kapsamı 

dışında bırakılarak, kendilerine özgü ayrı bir ihale sistemine 

bağlı kılınmışlardır. Bu nedenle söz konusu kuruluşlar, görev 

alanlarına giren hususlar ile ilgili olarak uygulayacakları YİD 

uygulamalarında, 2886 sayılı Kanun hükümlerine uymak durumunda 

olmayıp kendi ihale mevzuatlarına bağlı kalacaklardır.(82) 

Ayrıca, DURAN'a göre YİD uygulamasının geçerli sayılabilmesi 

için, kamu hizmeti ve bayındırlık işi imtiyazlarının oluşmasında 

öngörülen usulün izlenmesi gerekmektedir.(83) 

Devlet Planlama Teşkilatınca, yabancı sermaye kullanılan 

büyük altyapı projelerine ilişkin YİD uygulamaları ile ilgili 

olarak bazı prensipler tespit edilmiştir. Bunlardan konumuz 

açısından önem arz edenleri aşağıda belirtilmektedir:(84) 

- Projeyi ve yatırımı, bu yapım yöntemi ile gerçekleştirecek 

olanların, ilgili idare karşısında şirket olarak teşkilatlanması 

gerekmektedir. Şirket olarak yapılacak organizasyon, Türk Ticaret 

(82) ŞENALP ve BİLİR, S.159. 
(83) DURAN, "Yap-İşlet-Devret", s.166. 
(84) ŞENALP ve BİLİR, s. 141-143. 
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Kanununun öngördüğü şirket modellerinden biri şeklinde 

olacaktır. 

- şirket, yapım safhasında her türlü riski üstlenecektir. 

- Yatırımın mali portresinin yüzde 20'si yüklenici şirketin 

öz kaynakları ile karşılanmış, yüzde 80'i ise yabancı sermaye 

veya iç ve dış kredi ile finanse edilmiş olmalıdır. 

- İdare, eğer isterse, YİD yöntemi ile gerçekleştirilecek 

projenin yönetilmesi için, şirket sermayesinin yüzde 30'una kadar 

ortak olabilecektir. Bu durumda, doğabilecek riskin paylaşılma 

oranı da, şirketin sermayesine katılım oranında olacaktır. 

- İdarenin katılımı dışında, projenin tüm finansmanından 

şirket sorumlu olacaktır. 

- Yatırımcı şirket, YİD yöntemi ile projeyi, ayarlanmış 

sabit bir fiyatla bitirmek zorundadır. 

- Sözleşmeye katılanların projenin tamamlanmaması 

durumundaki sorumlulukları, diğerleriyle bağlı ve şirket 

doğrultusunda olacaktır. 

- Devlet katkısı ve idarenin hatası olduğu durumlar dışında, 

imal giderinin beklenenden fazla olması durumunda, fark şirket 

tarafından karşılanacaktır. 

Bunlardan başka, uygulamada YİD yöntemine göre yürütülmekte 

olan işlerde aşağıdaki hususlar gözlenmektedir:(85) 

(85) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi, s.276-282. 
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- Yüklenici şirket yaptığı ve işlettiği tesisi, sürenin 

hitamında mütemmim cüzleri ile sağlam biçimde belediyeye teslim 

etmelidir. Ancak, belediyenin söz konusu tesisi kiralaması 

durumunda, yüklenici şirketin rüçhan hakkı olmaktadır. 

- Yüklenici şirket, taahhüdün devamı sırasında tasdikli iş 

programında belirtilen tutarda imalatı vücuda getirmeye 

mecburdur. 

- Devir ve teslim tarihinden sonra, Belediye isterse işletme 

süresini taraflarca mutabık kalınacak müddet kadar uzatabilir. 

- İnşaat süresince, belediyenin elemanları işleri kontrol 

edebilecektir. Belediyenin fenni şartlara ve sözleşmeye göre 

lüzumlu göreceği hususları, yüklenici şirket yerine getirmek 

zorundadır. 

- Yatırım konusu tesisin, sözleşmede yazılı süre zarfında 

bitirilmemesi halinde, bu gecikmeden dolayı belediyenin 

uğrayacağı tüm zararlar, yüklenici şirket tarafından 

karşılanmaktadır. 

- Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenici şirketin taahhüdünden 

vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve sözleşme hükümlerine uygun 

olarak yerine getirmemesi üzerine, belediyenin ihtarına rağmen 

aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye ve 

mahkeme kararı almaya gerek kalmaksızın, şirketin kesin teminatı 

gelir kaydedilir ve sözleşme fesh edilir. 

- Şirket, tesisin sözleşme ile belirlenen proje yapısını, 

mimari karakterini ve kullanma amacını değiştiremez. Bu hususlara 
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uyulmaması halinde, sözleşmeye aykırılık nedeniyle şirket 

aleyhine boşaltma (tahliye) davası açılabilir. 

- Firma, tesisi kısmen veya tamamen üçüncü kişilere 

işgal ettiremez, kullandıramaz, ortak alamaz, devir ve temlik 

edemez. 

Ülkemiz uygulaması açısından YİD yönteminin imtiyaz 

yönteminden başlıca farkları şunlardır:(86) 

1. YİD yönteminin, genellikle ilgili idarelerin yetkili 

organlarının alacağı karar ile uygulanmasının mümkün olmasına 

karşılık, imtiyaz yönteminin herhangi bir kamu hizmetine 

uygulanması için mutlaka Bakanlar Kurulundan karar alınması 

gerekir. 

2. YİD yönteminde, şirket tarafından yapılan tesisin 

mülkiyeti, ilgili idareye ait olmasına karşılık; imtiyaz 

yönteminde, imtiyaza verilen hizmete ait her türlü alet edavat 

imtiyaz sahibine aittir. 

3. YİD yönteminde, hizmetin gereği olarak kurulacak tesisler 

için lüzumlu olan arsa ve arazilerin ilgili idarece temin 

edilerek şirkete verilmesi ve mülkiyetinin de ilgili idareye ait 

olmasına karşılık; imtiyaz yönteminde, imtiyaz sahibi kendisine 

gerekli olan ve şahısların mülkiyetinde bulunan arsa ve arazileri 

bedellerini ödemek suretiyle satın almak durumundadır. 

4. YİD yönteminin, ilgili idarenin tabi olduğu ihale 

usulüne, genellikle de 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa bağlı 

(86) ŞENALP ve BİLİR, S.153-154. 
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olarak hizmetlere tatbik edilebilmesine karşılık; imtiyaza verme 

işlemi, Bakanlar Kurulunca belirlenecek esaslar doğrultusunda 

ilgili hizmetlere uygulanabilmektedir. 

5. YİD yönteminde, şirket tarafından yapılan tesislerin, 

işletme süresinin hitamında, hiçbir bedel ödenmeksizin ilgili 

idareye devredilmekte olmasına karşılık; imtiyaz yönteminde, 

imtiyaz sahibi tarafından imtiyaza verilen hizmete ilişkin olarak 

kurulan tesisler, ancak kamulaştırılması veya imtiyaz süresinin 

hitamında satın alınmasıyla ilgili idarenin mülkiyetine 

geçmektedir. 

YİD Sözleşmelerinin Yargısal Denetimi 

Kamu hizmeti ve bayındırlık işleri konusunda özel yüklenici 

şirketle ilgili idare arasında imzalanan ve genellikle "protokol" 

adı verilen YİD sözleşmelerinin, yukarıda açıklanan usullere 

uyulmaması nedeniyle hukuken geçersiz olması durumunda, ortada 

bir sözleşme olduğu için İdari Yargılama Usulü Kanununun 2 inci 

maddesi gereğince, sadece sözleşmenin tarafları olan idare ile 

yüklenici şirketin dava hakkına sahip olmaları nedeniyle, üçüncü 

kişilerin yargı yoluna başvurma yetkisi yoktur. Sözleşmenin 

taraflarının ise genellikle bu amaçla dava açmakta menfaatleri 

olmadığı için, bu konuda yargısal denetim sağlamak mümkün 

görülmemektedir. Ancak, Danıştay 1970'den bu yana, sözleşmenin de 

bir idari işlem olduğu gerekçesiyle, ilgili üçüncü kişilerin buna 

karşı iptal davası açabileceğini içtihat etmekte ve bu konuda 

yargısal denetim yapmaktadır.(87) 

(87) DURAN, "Yap-tşlet-Devret", s.168. 
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Bu konuda yakın zamanda yaşanan bir örnek, 1989 yılı 

başında basını uzun süre meşgul eden Îstanbul-Bebek Koyunda 

yapımına girişilen kazıklı marina konusundaki YİD uygulamasına 

ilişkin olarak, ilgililerin ve Mimarlar Odasının açtıkları 

davalar üzerine, idare mahkemeleri ve Danıştay'ın aldığı 

yürütmenin durdurulması kararlarıdır. Fakat, söz konusu davalar 

sonuçlanmadan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu girişiminden 

vazgeçmiştir.(88) 

Ancak, YİD yöntemi çerçevesinde kamu hizmeti ve 

bayındırlık işi konusunda yapılan YİD sözleşmelerinden, konusu 

itibariyle önemli ve büyük boyutlu olanları, genellikle yabancı 

sermayeli yatırımcılarla imzalandığı ve bu sözleşmelerde Türk 

yargısını devre dışı bırakan tahkim şartı kabul edildiği için, bu 

alanda fiilen gerçek bir yargısal denetim yapmak çoğunlukla 

mümkün olamamaktadır.(89) 

3.6.3.2. Yap-İşlet-Devret Uygulamaları 

Belediyelerimiz, kendi bütçe imkanları ile 

gerçekleştiremeyecekleri ancak günlük hayat için gerekli olan 

metro, raylı sistem, ticaret merkezi gibi bazı önemli 

yatırımların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla YİD 

yöntemini uygulamaktadırlar. Bu yöntemin, özellikle teknoloji ve 

yabancı sermaye gerektiren hizmet alanlarında uygulandığı 

görülmektedir. Bu yöntem kullanılmak suretiyle belediyelerimiz, 
gerekli mali kaynağı bulana kadar beklemek yerine, lüzumlu 

(88) DURAN, "Yap-İşlet-Devret", s.168. 
(89) DURAN, "Yap-İşlet-Devret", s.170. 
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gördükleri hizmetlerin kurulmasını ve işletilmesini daha kısa 

sürede sağlamış olmaktadırlar. 

Belediyelerimiz, YİD yönteminden, işhanı, otogar, konut 

inşaatı, gazino, otel, motel, eğlence merkezleri, turistik 

tesislerin yapımı, yenilenmesi ve işletilmesi amacıyla da 

yararlanmaktadırlar. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Metrosunu özel 
* 

şirketlerin oluşturduğu uluslararası bir konsorsiyuma YİD 

yöntemiyle yaptırma kararı almıştır. Bu amaçla, Kızılay-Batıkent 

güzergahında yapılacak olan Ankara Metrosunun birinci aşaması, 

"YİD modeli çerçevesinde, tamamı dış kredi ile karşılanması ve 

projesi DPT tarafından onaylanmadan harcama yapılmaması" koşulu 

ile, ilk kez 1987 Yılı Yatırım Programında yer almıştır. 

Finansman maliyeti dahil, yatırım tutarı yaklaşık 660 milyon ABD 

Doları olan projenin finansman görüşmeleri, Mart 1990'da ana 

hatları ile tamamlanmış, 1990 Nisan'mda imzalanan bir ön 

protokol ile yapım müteahhidi tarafından uygulama çalışmaları 

başlatılmıştır. (90) Ankara Büyükşehir Belediyesi, kredi 

sözleşmesi imzalanmadan metronun yapımına başlamıştır. Belediye, 

bu süre içerisinde metro yapımını yurt dışına sattığı tahvil 

gelirlerine dayalı olarak finanse etmeye çalışmıştır.(91) 

(*) Söz konusu konsorsiyum, UTDC adlı bir Kanada firmasının 
liderliğinde SNS LAVALİN ve GAMA-GÜRİŞ Şirketlerinden 
oluşmaktadır. 

(90) Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Programı 1992, Ankara, 
1992, s.56-57. 

(91) EGO, Dördüncü Toplutaşım Kongresi, s.11. 
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YÎD yöntemi ile yürütülen Ankara Metrosu Projesinin, Hazine 

ve Dış Ticaret Müsteşarlığının önerisi doğrultusunda, Eylül 

1991'de EGO, Konsorsiyum ve HDTM'nın katılımı ile imzalanan bir 

protokol ile YÎD modelinden tamamen vazgeçilerek, götürü bedel 

karşılığında anahtar teslimi şeklinde ihale yöntemiyle yapılnası 

kararlaştırılmıştır.(92) 1992 Yılı Yatırım Programında da bu 

yönde gerekli değişiklik yapılmıştır. Bu projede YÎD yönteminden 

vazgeçilmesinin temel nedeni, metro yapımı kar amaçlı olmayan 

sosyal amaçlı bir yatırım niteliğinde olduğu için, kredi 

kuruluşlarının zarar etme endişesiyle projeye gerekli finansmanı 

sağlamaktan kaçınmalarıdır. 

Aralık 1992'de Ankara Metrosunun yapım sözleşmesi 

İmzalanmıştır. Aynı tarihte 220 milyon Dolarlık ticari kredi 

anlaşması imzalanmıştır. Bu kredi, yerli ve yabancı bankalardan 

sağlanmıştır. Ocak 1993'de imzalanan diğer bir kredi 

anlaşmasıyla da, Kanada ve İngiliz Hükümetlerinin bazı alt 

kuruluşlarından, ihracat kredisi, soft loan (50 yıl vadeli ve 

faizsiz kredi) ve küçük bir kısmı da hibeden oluşmak üzere toplam 

440 milyon Dolarlık bir finansman kaynağı sağlanmıştır. Böylece, 

toplam olarak proje tutarına eşit olan 660 milyon Dolarlık kredi 

temin edilmiştir. İmzalanan yapım sözleşmesinde, metro işinin 

bitirilme süresi, başlama emrinin verildiği tarihten (15 Mart 

1993) itibaren 48 ay (4 yıl) olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, 

yapım sözleşmesine konulan bir cezai şartla, gecikilen her hafta 

için yüksek gecikme cezası ödenmesi öngörülmüştür.(93) 

(92) Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Programı 1992, s.56-57. 
(93) Kaynak : Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü. 
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Ankara'da dönerkule olarak da bilinen "Atakule" adlı 

alışveriş ve eğlence merkezi de, YİD yöntemiyle kısa 

sayılabilecek bir sürede yapılmıştır. 

1980-1990 yılları arasında Ankara'da üç, İstanbul'da iki, 

Konya'da bir tane olmak üzere toplam beş adet raylı sistem 

projesinin yapım ihalesine çıkılmış; bir raylı sistem de 

(İstanbul, Aksaray-Ferhatpaşa Hafif Raylı Sistemi) işletmeye 

açılmıştır. Raylı sistemlerin finansmanı için, genellikle YİD 

yöntemi uygulanmaya çalışılmıştır.(94) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, doğal gaz şebekesi kurulması 

ve işletilmesi, hızlı tramvay yapımı, turistik otel yapımı 

(Taşlık-Boğaziçi, Taksim Hyatt gibi), sahil düzeltme, yalı ve 

köşklerin restorasyonu, süpermarket yapılması, yat limanı yapımı, 

otogar inşaatı gibi birbirinden farklı bir çok alanda YİD 

yönteminden faydalanmaktadır. Ayrıca, söz konusu Belediye, 

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A.Ş. vasıtasıyla, Dünya Ticaret 

Merkezini YİD yöntemiyle yaptırmıştır. (95) 

Adana Büyükşehir Belediyesi, belediyenin mülkiyetindeki 

gayrimenkuller üzerine özel firmalar tarafından dinlenme 

tesislerinin yapılması, belli bir süre işletilmesi ve bu süre 

için önceden tespit edilen bir kiranın ödenmesi ve belirlenen 

süre sonunda, tesisin belediyeye devredilmesine ilişkin YİD 

sözleşmeleri (ve şartnameleri) imzalamıştır.(96) 

(94) EGO, Dördüncü Toplutasım Kongresi, s.140. 
(95) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991 Tanıtım ve Çalışma 

Raporu, s.20-22. 
(96) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi, s.274. 
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Yine Adana Büyükşehir Belediyesi, mevcut otobüs duraklarının 

düzenlenmesi ile yeni otobüs duraklarının yapılması karşılığında, 

duraklara reklam asma hakkının yüklenici firmaya devrini öngören 

YİD sözleşmeleri imzalamıştır. Bu konudaki ihaleler, 2886 sayılı 

Kanunun 51 inci maddesinin (g) bendi mucibince pazarlık usulüyle 

yapılmıştır. Bu çerçevede, mevcut otobüs duraklarının 

restorasyonu ile yeni 100 adet otobüs durağının yapımı 

karşılığında özel yüklenici firmalar, söz konusu otobüs 

duraklarına beş yıl müddetle reklam asma hakkını elde 

etmektedirler. Ancak, bu beş yıllık süre içinde yüklenici 

firmalar, belediyeye ilan ve reklam vergisi ödemeye devam 

edeceklerdir.(97) 

Adana Büyükşehir Belediyesi, otobüs durağı düzenlemesi ve 
* 

yapımı uygulamasında, Tip İmar Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinde 

yer alan "Belediye tasarrufundaki yerler üzerinde otobüs durağı, 

büfe, hela, trafo merkezi ve benzerleri gibi kamu hizmetlerinin 

görülebilmesi için lüzumlu tesisin inşasına, ancak Belediyece 

mahzur görülmeyen hal ve şekillerde ve o yerin karakterini 

muhafaza etmek şartıyla izin verilebilir" hükmüne dayanmıştır. 

(98) Aynı hükme dayanarak Demirci (Manisa) Belediyesi de,şehrin 

muhtelif yerlerine YİD yöntemiyle büfeler ve dükkanlar 

yaptırmıştır.(99) 

YİD yönteminin uygulaması konusunda en güncel örnek ise, 

şüphesiz basının ve kamuoyunun da ilgisini çeken, İzmit 

(97) (98) DAĞTAŞ, Belediyeler Mâliyesi. s.294. 
(*) 9.11.1985 tarih ve 18749 sayılı RG'de yayımlanmıştır. 

(99) Kaynak : Demirci (Manisa) Belediyesi. 
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* 

Belediyesinin İzmitin içme suyunun özelleştirilmesi projesidir. 

Türkiye'nin ilk özel su üretme ve dağıtım projesi olan bu projeyi 

üstlenen şirketin en büyük ortağı yüzde 30'luk payla İzmit 

Belediyesidir. Diğer ortaklar olan Gama-Güriş'in ve İngiliz 

şirketi Thames Water'ın yüzde 25,3, Japon şirketi Mitsui- 

Sumitomo'nun yüzde 10 hissesi bulunmaktadır. Yatırım tutarı 705 

milyon Dolar olarak belirlenen projenin üç yıl içinde 

tamamlanması planlanmaktadır. Onbeş yıl yüklenici firmalar 

tarafından işletilecek su şebekesi, bu süre sonunda bedelsiz 

olarak İzmit Belediyesine devredilecektir. Projeyi 

gerçekleştirmek için kurulan, İzmit Su A.Ş.'nin sermayesi 105 

milyon Dolar olarak belirlenmiştir. Yatırım için gerekli olan 705 

milyon Doların sermaye tutarı dışındaki bölümü kredi alınarak 

karşılanacaktır. İngiliz ihracat kredisi 125, Japon kredisi 200, 

diğer ihracat kredileri 160, ticari banka kredileri 115 milyon 

Dolar olarak tespit edilmiştir.(100) 

Söz konusu proje kapsamında, inşa halinde olan Kirazdere- 

Yuvacık Barajının tamamlanması, günde 480 bin metreküp kapasiteli 

su arıtma tesisi kurulması ve İzmit'e yılda 140 milyon metreküp 

su pompalaması hedeflenmektedir. Bu amaçla 140 km. boru hattı 

döşenecektir. Ayrıca proje kapsamında, İzmit Belediyesine dağıtım 

şebekelerinin ıslahı, kaçakların önlenmesi, faturalama ve su 

bedellerinin zamanında tahsili için teknik yardım da 

(100)Milliyet (5 Şubat 1993), s.5. 
(*) İçme suyunun özelleştirilmesi konusunda daha fazla bilgi 

için bkz:DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Ö.İ.K.Raporu, Ankara, 
1991,s.66. 
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sağlanacaktır. Proje gerçekleştirilince, onbeş yıl süreyle 

İzmitliler suyun metreküpü için ortalama olarak KDV hariç 103 
* 

cent (9512 TL.) ödeyeceklerdir. Su faturaları, ABD Dolarının 

değerindeki artışa göre yükselebilecektir.(101) 

3.6.4. Kiralama 

3.6.4.1. Hukuki Çerçeve 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci 

bendinin ikinci fıkrası gereğince, belediye sınırları dahilinde 

toplu taşımacılığın ve et taşımacılığının, maddede belirtilen 

diğer yöntemlerin yanısıra kiralama (icara verme) yöntemiyle de 

yürütülmesi (İçişleri Bakanlığının kararıyla) mümkündür. 

Kira sözleşmesine konulacak özel bir hükümle, belli 

sürelerin sonunda kiracı işletmecinin, kiralanan işletmeyi ve 

araçları satın alması mümkün olabilir. 

3. 6. 4. 2. Kiralama Uygulamaları 

Belediyelerimiz, karlı ve etkin olarak işletemedikleri 

tesislerini ve araçlarını özel sektöre kiralamak suretiyle 

özelleştirebilmektedirler. Bu çerçevede Adana Büyükşehir 

Belediyesi, 1984'de toplu taşım araçlarını, emanet eşya ve depo 

işletmesini özel sektöre kiraya vermiştir.(102) 

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşlarının 

hisse çoğunluğuna sahip bulunduğu bir anonim şirket olarak 

(*) Şubat 1993'de geçerli döviz kuru itibariyle. 
<101) Milliyet (5 Şubat 1993), s.5. 
(102) Kaynak : Adana Büyükşehir Belediyesi. 
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kurulan ve yaklaşık iki yıllık geçmişi bulunan İZULAŞ adlı 

şirket, piyasadan aldığı otobüslerinin yanısıra ESHOT'dan da 

otobüs kiralama yoluna gitmektedir. Bu kira sözleşmeleri, götürü 

bedelle yıllık olarak yapılmaktadır. (103) ESHOT'a rakip olarak 

çalışan İZULAŞ'ın hizmete girmesinden sonra, İzmir'de özel halk 

otobüsü uygulamasına son verilmiştir. Yakın bir zamanda da, 

kentiçi toplu taşımacılık yapan dolmuşların ruhsatları iptal 

edilmiştir. 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ve bağlı kuruluşlarının 

hisse çoğunluğuna sahip bulunduğu GAZİ-ULAŞ A.Ş., Belediyenin 

mevcut otobüslerinden 60 adedini belli bir ücret karşılığında 

kiralamıştır. Söz konusu şirket, bu otobüsleri kişi başına 4 

otobüsü geçmemek üzere taşaronlara götürü bedelle kiralamaktadır. 

Taşaronların çalıştırdıkları işçilerin Belediye ile hiçbir 

bağlantısı olmadığından, Belediye işçi giderlerinden önemli 

tasarruf sağlamaktadır.(104) 

Kadıköy ve Marmaris Belediyeleri de, liman işletmelerini 

özel sektöre devreden kiralama sözleşmeleri yapmışlardır.(105) 

Bayrampaşa (İstanbul) Belediyesi, BAYTAŞ tanzim satış 

mağazalarını Toptan Kuru Gıdacılar Kooperatifine kiralamıştır. 

Kooperatif, yıllık karın yüzde 60'ını almak ve aylık olarak da 35 

milyon TL. kira bedeli ödemek koşuluyla, BAYTAŞ'ın işletmesini 

devralmıştır. On yıl süreyle imzalanan kira sözleşmesine göre, 

Kooperatif BAYTAŞ'ta satılacak ürünlerin fiyatını piyasa 

(103) Kaynak : İzmir Büyükşehir Belediyesi. 
(104) Kaynak : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. 
(105) BİLGEN, s.801. 
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fiyatının altında tutacak ve satılan ürün çeşidini artıracaktır. 

Sözleşme gereği, BAYTAŞ'ın bütün demirbaşlarını kullanma hakkını 

elde eden Kooperatif, bunun karşılığında yaklaşık 20 milyar 

liralık yatırım yapacaktır.(106) 

Bunların yanısıra belediyelerimiz, halk ekmek 

fabrikalarını, mezbaha tesislerini, asfalt ve beton fabrikaları 

ile taş ocaklarını, akaryakıt servis ve satış istasyonları gibi 

tesislerini kiralama yoluyla özelleştirebilirler. (107) Ayrıca 

belediyelerin çöp toplama araçlarını kiralamaları da mümkündür. 

Kiralama sözleşmesinin yanısıra, finansal kiralama 

(leasing) yöntemi de özellikle belediye toplu taşım 

işletmelerinin özelleştirilmesinde uygulanabilecek bir 

yöntemdir. (108) Bu konuda yasal dayanağı ise, 10.6.1985 tarihli 

ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak 

çıkarılan yönetmelikler oluşturmaktadır. 

3.6.5. Şirketleşme 

3.6.5.1. Hukuki Çerçeve 

Belediyelerin şirket kurabilmesini ya da şirketlere 

ortak olabilmesini mümkün kılan yasal dayanaklardan biri olan, 

1580 sayılı Belediye Kanununun 19 uncu maddesinin 5 inci bendinin 

ikinci fıkrasına göre, belediye sınırları içinde toplu 

taşımacılık ve et taşımacılığı yapmak işinin, diğer yöntemlerin 

yanısıra, belediyelerin de iştirak edecekleri şirketler 

(106) Milliyet (2 Nisan 1993), s.5. 
(107) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, s.65. 
(108) EGO, Dördüncü Toplutaşım Kongresi, s.221. 
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vasıtasıyla yapılması (İçişleri Bakanlığının kararıyla) 

mümkündür. Belediye Kanunu, belediyelerin ortak olacakları 

şirketlerdeki payının ne kadar olacağı konusunda bir sınırlama 

getirmemiştir. 

24.3.1950 tarih ve 5656 sayılı Kanunla, 1580 sayılı Belediye 

Kanununa ilave edilen ek 2 inci maddenin ikinci fıkrasında 

"Belediyeler, bu maksadı (belediye meskenleri yapmak ve bu 

meskenleri belediye sakinlerine kiraya vermek veya satmak) 

sağlamak üzere, ... kurulmuş veya kurulacak yapı ortaklıklarına 

katılmaya yetkilidirler" hükmü yer almaktadır. 

Bu açık hükümlerin yanısıra, 1580 sayılı Belediye Kanunu 

genel olarak ticari ve sınai faaliyetlerde belediyelere geniş 

yetki vermiştir. Nitekim, Kanunun 19 uncu maddesinin 1 inci 

bendinde "Belediye idareleri, kanunun kendilerine tahmil ettiği 

vazife ve hizmetleri ifa ettikten sonra, belde sakinlerinin 

müşterek ve medeni ihtiyaçlarını tesviye edecek her türlü 

teşebbüsatı icra ederler" hükmüne yer verilmiştir. Bu madde 

sayesinde belediyelerin, geniş bir alanda şirketleşme yoluyla 

hizmet yürütmeleri mümkün olmaktadır. 

1580 sayılı Kanunda yer alan bu hükümlerin yanısıra, söz 

konusu Kanunun gerekçesinde "Cumhuriyet fertleri gibi hukuki 

tabiiyeden olan serbesti-i sayü amel hakkı sarahten kılınmıştır." 

ifadesi bulunmaktadır. Yani belediyeler de, özel gerçek ve tüzel 

kişiler gibi, doğal haklardan olan çalışma ve iş yapma hakkına 

sahiptir. Bu nedenle belediyeler, 19 uncu maddenin 1 inci 
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bendinde yer alan sınırlamalar dahilinde, istedikleri konuda 

şirket kurmak ve kurulmuş şirketlere ortak olmak hakkına 

sahiplerdir. 

Türk Ticaret Kanunu ise, belediyelerin şirketlere ortak 

olmalarına engel bir hüküm taşımadığı gibi, belediyelerin anonim 

şirketlerin yönetim ve denetim kurullarında temsiline ilişkin 

hükümlere yer vermek suretiyle, bu hususa dolaylı olarak da olsa 

cevaz vermiştir. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 12 inci maddesinde, 

Sandıktan yararlanacaklar belirtilirken, ödenmiş sermayesinin 

yarısından fazlasının belediyeye ait olduğu şirketler ve 

belediyelerin kendi sermayeleri ile kuracakları diğer şirketler 

da sayılmıştır. 

2.1.1990 tarihli ve 397 sayılı Doğal Gazın Kullanımı 

Hakkında KHK'nin 2 inci maddesinde, "Şehirlerde BOTAŞ1 m veya 

doğal gaz dağıtımı ile ilgili hizmet vermek üzere kurulmuş 

sermaye şirketlerinin, doğal gaz dağıtım tesisleri kurmasına, 

işletmesine ve bu gazın satışını yapmasına Bakanlar Kurulunca 

izin verilebilir. BOTAŞ, doğalgazla ilgili hizmet vermek üzere 

kurulmuş ve kurulacak sermaye şirketlerine ortak olabilir. 

Bu şirketlerin ilk kuruluşundaki hisse nispetleri, Bakanlar 

Kurulunca onaylanır. 

BOTAŞ'ca ithal edilen veya satın alman yerli doğalgazdan, 

yılda 1.000.000 metreküpten fazla doğalgaz kullanan sanayi 
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kuruluşlarına ve organize sanayi bölgelerine doğal gaz satış 

yetkisi, BOTAŞ'a aittir. BOTAŞ, bu yetkisini doğal gazla ilgili 

hizmet vermek üzere kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerine 

devredebilir" hükmüne yer verilmiştir. 

4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanun ile, TEK dışındaki 

özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketi statüsüne sahip yerli 

ve yabancı şirketlerin, elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve 

ticareti ile görevlendirilmesi imkanı sağlanmıştır. 

Yukarıdaki iki düzenlemeyle, doğal gaz ve elektrikle ilgili 

hizmetlerin özel şirketler tarafından yürütülmesine imkan 

sağlanarak, mahalli hizmetlerin özelleştirilmesi konusunda önemli 

adımlar atılmıştır. 

Görüldüğü gibi, hukuki bakımdan belediyelerin kendi 

aralarında veya özel kişi ve kuruluşlarla birlikte şirket 

kurmaları veya mevcut şirketlere ortak olmalarını engelleyecek 

bir durum söz konusu değildir. Merkezi idare de genel olarak 

belediyelerin şirket kurmalarına olumlu bakmaktadır. Ancak bu 

konuda haklı olarak vesayet yetkisini de kullanmak istemektedir. 

Çünkü, belediyelerin şirketleşmesi olayında sonuçta kamunun 

parasının kullanılması söz konusudur. Nitekim, bu amaçla, 1988 

Yılı Programının "Mahalli İdareler" bölümünün "Tedbirler" 

kısmında "Belediye ve il özel idareleri, kuracakları veya iştirak 

edecekleri şirketler için DPT'ndan müsaade alacaklardır" 

şeklinde bir tedbire yer verilmiştir. Aynı düzenleme, 1988 Yılı 

185 



Programı Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar'da 

(Program Kararnamesi) da yer almıştır. Ayrıca aynı düzenlemeye 

izleyen yılların program kararnamelerinde de yer verilmiştir. 

Ancak, mahalli idarelerin faaliyetlerinde ve girişimlerinde daha 

fazla serbestlik sağlamak amacıyla bu düzenleme, 1992 Yılı 

Program Kararnamesinde yer verilmeyerek, yürürlükten kaldırılmış¬ 

tır. 

Şirketleşme ile, belediyeye ait taşınır ve taşınmaz 

değerler, özel kesime aktarılmamakta, yalnız belediye kamu tüzel 

kişiliğinden alınarak, Türk Ticaret Kanununa göre (yani özel 

hukuk hükümlerine göre) çalışan bir başka tüzel kişiliğe 

geçmektedir. Şirket tüzel kişiliğine geçen taşınır ve taşınmaz 

değerler, yine belediye ile bir yönetim ve mülkiyet ilişkisi 

içinde kalmaktadır. Çünkü kurulan şirketlerde genellikle 

belediyelerin payı yüzde 50'nin üzerindedir. Çoğunda da 

hisselerin tamamı belediyelere aittir. Bu nedenle belediyeler, 

şirketlerin yönetimini ellerinde tutmaktadırlar. Şirketler, özel 

hukuk hükümlerine tabi oldukları için, diğer özel şirketlerle 

eşit şartlara sahiplerdir ve piyasa araçlarından yararlanmada 

aralarında bir farklılık yoktur.(109) 

Belediyelerin şirketler yoluyla hizmet yürütmeleri, denetim, 

koordinasyon ve yönetim bakımından bir takım sorunlara yol 

açabilmektedir. Belediye meclisinin, belediyelerin kurdukları ya 

da ortak oldukları şirketler üzerinde doğrudan bir denetim 

(109) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.53. 
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yetkisi yoktur. Ancak, belediye meclisi, şirketlerin kuruluş ya 

da bir şirkete katılma safhasında söz sahibi olmaktadır. 

Şirketlerde belediyeler, genellikle belediye başkanı veya 

belediye meclisince seçilen üyeler aracılığıyla temsil 

edilmektedir. Belediye meclisinin, belediye başkanını 

denetlerken, şirketlerin denetimini de dolaylı olarak 

yapabileceği söylenebilir. Ancak, pratikte bu denetim işlevinin 

ne ölçüde yürütüldüğü tartışmaya açık bir konudur. Bazı 

şirketlerin yönetim kurulunda, belediyeyi temsilen belediyenin 

üst düzey yöneticilerinin veya meclis üyelerinin bulunması, hem 

denetimi kolaylaştıran hem de zorlaştıran bir etkendir.(110) 

3.6.5.2. Şirketleşme Uygulamaları 

Ülkemizde, belediyelerin şirket kurmaları ya da 

şirketlere ortak olmaları, önceden beri uygulanmaktadır. Ancak 

belediye hizmetlerinin yürütülmesinde yaygın bir hizmet yöntemi 

olarak şirketlerin devreye girmesi, 1984 yılından itibaren 

başlamıştır. Gerçekten de, 1984'ten sonra başta büyükşehir 

belediyeleri olmak üzere belediyeler, hizmetlerini etkin ve 

verimli bir şekilde yürütmek gerekçesiyle, çeşitli alanlarda 

kendi aralarında veya özel kuruluşların ortaklığında anonim ve 

limited şirketler kurmaya başlamışlardır. 

Hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamanın yanısıra, 

kamu hukukunun katı kurallarından, kamu bürokrasisinin ağır 

işleyişinden, merkezi idarenin vesayet denetiminden, nitelikli 

eleman çalıştırmalarını engelleyen mevcut personel rejiminden 

(110) ERYILMAZ, "Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde Alternatif 
Kurumsal Yöntemler", s.53. 
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kurtulmak ve İhale yoluyla özel girişimcilere giden kamu 

fonlarının şirketler aracılığıyla tekrar belediyelere dönüşünü 

sağlamak gibi nedenler ülkemizde belediyeleri şirketleşmeye 

yöneltmektedir. 

Şirketleşme yöntemini özellikle büyükşehir belediyelerinin 

kullandığı gözlenmektedir. Söz konusu belediyeler hemen her 

konuda faaliyet gösteren bir çok şirket kurmuşlardır. Halihazırda 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 22, İzmir Büyükşehir 

Belediyesinin 14, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ise 8 adet 

şirkette iştiraki bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tablolarda, söz konusu üç büyükşehir belediyesinin 

iştirak ettiği şirketler ve bu şirketlerdeki belediye hisseleri 

gösterilmektedir. 

TABLO : 3.2. Ankara Büyükşehir 
Ettiği Şirketler 

Belediyesinin İştirak 

Şirketin Adı 
(Mart 1993 İtibariyle) 
Belediyenin Payı (%) 

BELKO 98,0 

Ankara Halk Ekmek ve Un Fab.A.Ş. 82 ,8 

Ankara Et îşl.San. ve Tic.A.Ş. 60 , 0 

Portaş 49 ,0 

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali İşi. 33,3 

Metropol İmar A.Ş. 16,0 

Ankara çimento Sanayi T.A.Ş. 0 ,33 

GİMA T.A.Ş. 0,0085 

KAYNAK : Ankara Büyükşehir Belediyesi. 
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TABLO : 3.3. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İştirak Ettiği 
Şirketler 

Belediyenin 
Şirketin Adı Payı(%) Diğer Ortakların Adları 

BELBİM İstanbul Belediye¬ 
leri Bilgi İşlem San. ve 
Tic.A.Ş. 

BELPET Akaryakıt ve 
Müştakları Tic.Ltd.Şti. 

BELPA Belediye Tüketim 
Malları İthalat ve 
İhracat A.Ş. 

İGDAŞ İstanbul Gaz 
Dağıtım San.ve Tic.A.Ş. 

İSBAK İstanbul Belediyeler 
Bakım San.ve Tic.A.Ş. 

İstanbul Kültür ve Sanat 
Ürünleri Tic.A.Ş. 

İstanbul Spor Etkinlikleri 
ve İşletmeciliği Tic.A.Ş. 

SUSER Su Servisi Tic.A.Ş. 

İDO İstanbul Deniz Otobüs¬ 
leri San. ve Tic.A.Ş. 

İstanbul Ulaşım San. ve 
Tic.A.Ş. 

İSTON İstanbul Beton 
Elemanları ve Hazır Beton 
Fabrikaları San.ve Tic.A.Ş. 

İSFALT İstanbul Asfalt 
Fabrikaları San.ve Tic.A.Ş. 

İstanbul İmar Ltd.Şti. 

İstanbul Kartal Halk Ekmek 
Un ve Unlu Maddeler Gıda 
San.ve Tic.A.Ş. 

54.0 İETT, İSKİ,İSBAK,İGDAŞ 

50.0 Petrol Ofisi 

41.8 İst.Halk Ekmek,Halksu 
TEKFEN İnş.TİC.A.Ş., 
PRISONIC 

90.6 İETT, Halksu, İSBAK, 
İst.İmar Ltd.Şti. 

75.0 İSKİ,İETT,İDO A.Ş., 
13 İlçe belediyesi 

95.8 İst.Halk Ekmek,Kartal 
Halk Ekmek, İSBAK,İSFALT 

96.0 İst.Halk Ekmek,Kartal 
Halk Ekmek,İSBAK,İSFALT 

1,0 İSKİ,İETT,İGDAŞ,BELBİM 

72.0 İETT,Halksu,İSBAK,İSTON 

84.9 İst.Eğ.Kül.Tur.Hiz.San. 
TİC.A.Ş.,İETT,İDO,İSBAK 

77.7 İETT, 15 ilçe belediyesi 

60.0 İETT, 13 İlçe belediyesi 

50.0 T.Emlak Bankası A.Ş. 

99.8 4 ilçe belediyesi 

189 



Şirketin Adı 
Belediyenin 

Payı (%) Diğer Ortakların Adları 

İSMER İstanbul Mezbaha ve 
Rendering Tesisleri A.Ş. 

35,0 Halksu,İTS.Tic.Borsası, 
Basmacı Paz.,OTAK İnş. 

Halksu Belediye Kaynak 
Suları San.ve Tic.A.Ş. 

94 , 7 İDO,İGDAŞ,İSTON,İSKİ. 

İstanbul Dünya Ticaret 
Merkezi A.Ş. 

Tespit 
edilemedi 

İst.Tic.Odası,TOBB,İSO, 
İst.Tic.Borsası,İstanbul 
İl Özel İdaresi,İktisadi 
Kalkınma Vakfı. 

BOSKOOP Çiçek ve 
Ağaççılık A.Ş. 

11,0 İst.Eğ.Kül.Tur.Hiz.San.ve 
Tic.A.Ş.,Gerçek kişiler 
(3 kişi) 

ELDAŞ İstanbul Elektrik 
Dağıtım San.ve Tic.A.Ş. 

Tespit 
edilemedi 

Diğer bazı belediyeler ve 
belediye şirketleri 

İmar Weidleplan A.Ş. Tespit 
edilemedi 

Bir Alman şirketi 

GİMA A.Ş. 0,1 

MİGROS A.Ş. 7,0 

KAYNAK : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991 Tanıtım ve Çalışma 
Raporu, İstanbul, 1991, s.158-1691daki bilgilerden 
yararlanarak hazırlanmıştır. 
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TABLO : 3.4. İzmir Büyükşehir Belediyesinin İştirak 
Ettiği Şirketler 

Şirketin Adı 
(Mart 1993 İtibariyle) 

Belediyenin Payı (%) 

İZBETON A.Ş. 96 

İzmir İmar Ltd.Şti. 95 

İZFAŞ A.Ş. 95 

İZBAK A.Ş. 92 

TANSAŞ A.Ş. 90 

İzmir Yayıncılık A.Ş. 55 
Ege Şehir Planlaması A.Ş. 51 

İZBELKOM A.Ş. 51 

ARİZKO A.Ş. 50 
İZULAŞ A.Ş. 49 

İTAŞ A.Ş. 10 
ESBAŞ A.Ş. 4 

İzmir Otelcilik A.Ş. 2 

Su ve Kanal A.Ş. 1 

KAYNAK : İzmir Büyükşehir Belediyesi. 

Yukarıdaki tablolardan anlaşılacağı üzere, büyükşehir 

belediyelerinin ortak olduğu şirketlerin büyük bir kısmında 

ortakların genellikle kamu kuruluşu olduğu ve kamu payının diğer 

ortakların payına göre daha yüksek olduğu, hatta bazı şirketlerde 

ortakların tamamını belediyelerin oluşturduğu görülmektedir. 

Adana, Gaziantep, Konya, Bursa, Antalya, Manisa, Çankaya ve 

Mamak Belediyelerinin iştirak ettiği şirketler ve belediye 

hisseleri, ek tablolar bölümünde verilmektedir. 

Bazı belediyelerin özel sektör ve yabancı sermaye ile de 

işbirliği yaparak çeşitli şirketler kurdukları görülmektedir. 

Buna örnek olarak da, İzmir'de TANSAŞ ve ARİZKO A.Ş. (Arap ve 

İzmir Belediyesi Turistik Yatırımlar A.Ş.) gösterilebilir. 
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TABLO : 3.5. ARİZKO A.Ş.'nin Sermaye Yapısı 
Hissedarlar Pay (%) 

İzmir Büyükşehir Belediyesi 50 , 0 

AYKO-Arap Turizm,Sanayi, Ticaret 
Yatırım,İnşaat, Taahhüt,İç ve Dış 
Ticaret A.Ş. 15,0 

Yabancı Kişiler 35,0 

KAYNAK : İzmir Büyükşehir Belediyesi. 

Hissedarları arasında bazı anonim, limited şirketlerin ve 

halktan kişilerin bulunduğu TANSAŞ, İzmir'de 601 m üzerinde 

semtte açtığı süpermarketlerle, önemli bir tüketici kesime hizmet 

sunarak, bu alanda piyasanın denetiminde etkin rol oynamaktadır. 

İSBAK (İstanbul Belediyeler Bakım San. ve Tic.A.Ş.) 

örneğinde olduğu gibi, bazı belediyeler şirketler aracılığıyla, 

çevre belediyelere hizmet ve malzeme satmaktadırlar. 

Diğer yandan, özel hukuk hükümlerine tabi olmaları nedeniyle 

bütün belediye şirketlerinin karlı ve verimli çalıştıkları 

sanılmamalıdır. Aksine, basına yansıyan haberlerden de 

anlaşıldığı gibi, bu şirketlerin büyük çoğunluğu zarar ederek 

belediye bütçesine yük oluşturmaktadırlar. Nitekim, kamuoyunda 

zarar eden KÎT'lerden esinlenerek, belediye şirketleri "BİT*ler" 

(Belediye İktisadi Teşekkülleri) diye adlandırılmaktadır. 

Gerçekten de, 1992 yılını İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 

iştiraki olan 22 şirketten sadece 6'sı karla kapatmış olup, 

geriye kalan 16 şirket ise aynı dönemi zararla kapatmıştır. Sonuç 

olarak, söz konusu şirketler 1991 yılında toplam 69,4 milyar TL. 
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zarar etmişlerdir. (111) Aynı yıl, Ankara Belediyesinin 9 

şirketinin toplam zararı 70 milyar TL., İzmir Belediyesinin 8 

şirketinin toplam zararı ise 12,4 milyar TL. olarak 

gerçekleşmiştir. Sonuç olarak üç büyükşehir belediyesinin 

iştiraki bulunan şirketler, 1991 yılını toplam 152 milyar TL. 

zararla kapatmışlardır. 4141 işçinin çalıştığı şirketlerin, aynı 

yıl toplam personel harcaması ise, 212 milyar TL. civarında 

gerçekleşmiştir.(112) 

Bunun yanısıra yine basında, belediyelerin bazı işlerinin 

ihalesini, serbest rekabet ilkesini ihlal ederek, sadece kendi 

ortak oldukları veya kurdukları şirketlere verdikleri şeklindeki 

iddialar da yer almaktadır. Bu konuda en yeni örneği, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesinin, merkez binası ve bağlı birimlerinin 

temizletilmesi için açtığı 10 milyarlık ihaleye, belediyenin 

kendi şirketi olan İSBAK'tan başka hiçbir şirketin sokulmadığı 

yolundaki haberler oluşturmuştur.(113) 

Belediye şirketlerinin zarar etmelerinin ve hizmetlerde 

etkinlik sağlayamamalarının temel nedeni, mevcut sermaye 

yapılarıdır. Zira, bu şirketler her ne kadar Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre hizmet vermekte iseler de, sermaye çoğunluğunu 

belediyelerin elinde bulundurması nedeniyle, söz konusu 

şirketlerin yönetimi de belediyelerin kontrolü altında 

bulunmaktadır. Üstelik, bu şirketlerin yönetim kadrolarında ve 

diğer kadrolarında da politik istihdam söz konusu olmaktadır. 

(111) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1991 Tanıtım ve Çalışma 
Raporu, s.159-169. 

(112) Milliyet (27 Ekim 1992), s.7. 
(113) Milliyet (24 Ocak 1993), s.11. 
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Böyle olunca da, söz konusu şirketlerin piyasa şartlarına ve 

hizmet gereklerine uygun kararları, bağımsız biçimde alabilmeleri 

mümkün olamamaktadır. 

Belediye şirketlerinin, karlı ve etkin olarak çalışmalarını 

sağlamak ve söz konusu şirketlerden bir özelleştirme aracı olarak 

yararlanabilmek için, söz konusu şirketlerdeki belediye payı, 

belediye hisselerinin çoğunun özel sektör kuruluşlarına ve halka 

satılması yoluyla önemli oranda azaltılmalıdır. Böylelikle 

yönetimde de özel sektörün hakim kılınması suretiyle, söz konusu 

şirketlerin karlı ve verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak 

mümkün olabilecektir. 

Belediye şirketlerinin hisse çoğunluğunu, özel sektöre 

geçirmek çeşitli nedenlerle mümkün olmadığı takdirde ise, bu 

şirketlerin yönetimlerinin; üretim, finansman ve yatırım 

konularında, genel ilkeler dışında, tamamen bağımsız karar 

vermelerini ve karlılık-verimlilik ilkelerine göre çalışmalarını 

sağlamak gerekmektedir.(114) 

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, belediyeler 

özellikle büyük ölçekli yatırımlarını, bu konuda uzmanlaşmış özel 

sektör kuruluşları ile birlikte kuracakları şirketler yardımı ile 

gerçekleştirebilirler. Ayrıca, belediyelerin ortağı oldukları 

inşaat şirketleri, gaz dağıtım şirketleri, otobüs işletmeleri, 

doğal kaynakları işleten şirketleri gibi mevcut şirketlerini, 

özellikle kuruluş ve yönetim yapısı açısından, yukarıdaki ilkeler 

(114) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması,s■65■ 
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ışığında özelleştirmeleri mümkün ol“’U9U Çfibi, yeni şirketler de 

bu ilkeler göz önünde tutulmak kurulmalıdır.(115) 

Sonuç olarak, piyasa şartlarına ve hizmet gereklerine 

uygun olarak rasyonel bir şekilde yönetildikleri takdirde, 

belediye şirketlerinin, belediyelerin hizmet birimlerine göre 

daha verimli ve etkin çalışmaları mümkündür. 

3.6.6. Yasal Kurumsal Serbestleşme 

Ülkemizde 1984 yılından itibaren çay, tütün, elektrik, 

üniversiteler gibi alanlarda bir çok kamusal tekellere son 

verilmiştir. 

Belediye hizmetlerine ilişkin olarak da, yasal kurumsal 

serbestleşme (izin) yönteminin gerektirdiği doğrultuda, 1984 

yılından itibaren bazı mevzuat değişiklikleri yapılmıştır. Bu 

çerçevede, 1580 sayılı Kanunun "Belediyelerin Vazifeleri" 

başlıklı 15 inci maddesinin 58 inci bendine, 28.6.1984 tarihli ve 

3033 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle şu fıkralar eklenmiştir: 

"Belediyelerce, gerçek veya tüzel kişilerin belediye hudutları 

içinde yaş meyve ve sebzelerin toptan alımı ve satımı için haller 

açmalarına izin verilebilir. 

Nüfusu 250.000 ve daha yukarı olan belediyelerde açılacak 

toptancı hallerinin kuruluş, yönetim ve işleyişlerine ait usul ve 

esaslar, belediye meclislerince tespit olunur. 

Nüfusu 250.000'den az olan belediyelerde açılacak toptancı 

hallerinin kuruluş, yönetim ve işleyişlerine ait usul ve esaslar, 

(115) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması.s.65■ 
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Sanayi ve Ticaret Bakanlıği.nca çıkarılacak bir yönetmelikle 
tespit olunur. 

Bu yönetmeliklerde belirlenecek esaslara ay.’iir1 hareket 
edenler hakkında 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 80 sayılı 

* 

Kanunun ceza hükümleri uygulanır. Toptancı hali kuracak olan 

gerçek ve tüzel kişilere, lüzumlu krediler T.C.Ziraat Bankasınca 

sağlanabilir." 

Yukarıdaki mevzuat değişikliği yapılıncaya kadar, özel 

kişiler veya kurdukları dernek, birlik, kooperatif gibi 

kuruluşların, kendi mülkiyetlerinde hal binası kurabilmelerine, 

İçişleri Bakanlığınca "80 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, 

toptan satışlar için yapılan veya bu işlere tahsis edilen 

yerlerin kamu emlakinden olduğu belirtilmiş, hal yapım ve yönetim 

görevi bütünü ile belediyelere verilmiştir. Kamu emlaki, özel 

mülkiyete konu olamaz" görüşü içinde olumsuz cevap 

verilegelîBİştir. (116) Bu nedenle. 1984 yılında yapılan söz 

konusu değişiklikle, gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinin hal 

açmalarına belediyelerce izin verilmesi mümkün kılınmıştır. 

Belediyeler düzeyinde bir özelleştirme türü olan bu izin 

sayesinde, gerçek veya tüzel kişiler, belediye hudutları içinde 

yaş meyve ve sebzelerin toptan alımı ve satımı için haller 

açabileceklerdir.(117) 

(*) 1580 sayılı Belediye Kanunun 15 inci Maddesinin 58 inci 
Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin 
Sureti İdaresi Hakkında Kanun. 

(116) AYTAÇ, s.289. 
(117) KELEŞ ve YAVUZ, s.144. 
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Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi çerçevesinde, 

tekelci bir uygulama olan ve serbest ticareti önleyerek fiyat 

artışlarını körükleyen toptancı hallerinin bu konudaki 

yetkilerine tamamen son verilmesi uygun olacaktır. Zira, Hal 

Kanunuyla, tarım ürünlerinin tüketiciye yönelik serbest ticareti 

engellenmiştir. Manav dükkanı açan bir kimsenin kendi bahçesinin 

ürününü satması, başka üreticilerle üretim ve ticaret anlaşması 

yapması yasaklanmıştır. Küçük çiftçilerin ve köy 

kooperatiflerinin pazara gelmeleri, ürünlerini şehirli tüketiciye 

sunmaları önlenmiştir. Böyle oluncada, şehre mal getiren 

üreticilerin, ürünlerini hallerdeki komisyonculara çoğu zaman 

düşük fiyatlarla devretmek zorunda kalmalarına karşılık, halden 

çıkan ürünlerin fiyatları yüksekliğini korumaktadır. 

Belediyeler düzeyinde yasal kurumsal serbestleşme 

örneklerinden en güncel olanı ise, belediyelerin fiyat belirleme 

ve denetleme yetkilerinin bir bölümünü meslek örgütlerine 

devretmeleridir. Çünkü kanunlarla belediyelere tanınmış olan bazı 

hak ve yetkilerin belediye dışındaki kuruluşlara devredilmesi de 

özelleştirme türlerinden biridir.(118) 

Bu çerçevede, 1991 tarihli, 507 sayılı Esnaf ve Küçük 

Sanatkarlar Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren ve Bu Kanuna 

Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 3741 sayılı Kanun, 1580 sayılı 

Belediye Kanununda aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:(119) 

(118) KELEŞ, s.355. 
(119) KELEŞ, s.356-357. 
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1. 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 3 üncü 

bendi, halkın yiyip içmesine, yatıp kalkmasına, temizlenmesine ve 

eğlenmesine ayrılmış lokanta, gazino, birahane, kahvehane, otel, 

hamam, sinema, tiyatro, bar, dansing ve benzeri yerlerin ücret 

tarifelerini düzenlemek ve onaylamak; ayrıca ütücüler, kolacılar, 

lekeciler, ayakkabı tamirci ve boyacıları gibi esnafa ait ücret 

tarifelerini, meslek kuruluşlarının da görüşü alınarak düzenleyip 

onaylamak görevini belediyelere vermiştir. 

3741 sayılı Kanun ise "Bu Kanuna (507 sayılı Kanuna) bağlı 

esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin ücret 

tarifelerinin bağlı bulundukları derneklerce hazırlanıp, bağlı 

oldukları birliğin başkanlar meclisince onaylandıktan sonra 

yürürlüğe gireceğini" öngörmektedir. Bu tür kararlar, belediyeler 

ya da en büyük mülki amirlerce uygun bulunmadığı takdirde, itiraz 

yolları açık tutulmuştur. 

2. Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 43 üncü bendine 

göre, belediyeler (encümen) ete, ekmeğe, yaş meyve ve yaş sebze 

ile odun ve mangal kömürüne doğrudan doğruya ve kesin gereklilik 

görüldüğü durumlarda, il ve ilçe idare kurullarınca onaylanmak 

koşuluyla, öteki gıda ve gereksinme maddelerine, toptan ve 

perakende en yüksek satış fiyatları ve yaş meyve ve sebze için 

kar hadleri belirleyebilirler. 

3741 sayılı Kanun (ek madde 9) ile, bu hükümlerin esnaf ve 

sanatkarlar için uygulanmayacağı öngörülmüştür. Yani bu 

konularda, fiyat ve kar haddi belirleme yetkisi, belediyelerden 

alınarak esnaf odalarınca kurulan birliklere verilmiş olmaktadır. 
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3. Bu konudaki son değişiklik ise. Belediye Kanununun 83 

üncü maddesinin 7 inci bendinde yer alan düzenleme ile ilgilidir. 

Söz konusu düzenleme, ulaşım araçlarına ait ücret ve tarifelerin 

belediye encümenlerince belirleneceğini öngörmektedir. 3741 

sayılı Kanun, bu yetkinin de, esnaf ve sanatkarlar (yani 

şoförler) açısından uygulanmayacağını öngörmüştür. Böyle olunca, 

belediyeler kendi taşıma araçlarının ücret ve tarifelerini 

belirleyecekler, fakat Otomobilciler ve Şoförler Derneğine üye 

olanlara ait taksilerin ücretlerini belirleme yetkisine sahip 

olamayacaklardır. 

Kuşkusuz bu durumda, büyükşehir belediyeleriyle ilgili 3030 

sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası da değişmiş 

olmaktadır. Çünkü, Ulaşım Koordinasyon Merkezinin bu konudaki 

yetkisi, esnaf ve sanatkar derneklerine devredilmektedir. 

Gerçekte, belediyelerin fiyat belirleme ve denetleme 

yetkilerinin esnaf örgütlerine devredilmesi konusundaki ilk 

girişim, Ankara Büyükşehir Belediyesinden gelmiştir. Söz konusu 

Belediyenin, 1990'lı yılların başında, fiyat belirleme ve 

denetleme yetkilerini esnaf derneklerine bırakması, hem ekonomik 

hem de siyasal nedenlere bağlanabilir. Ekonomik neden, yüksek bir 

enflasyon oranının süreklilik kazandığı bir liberal ekonomi 

ortamında, girdi fiyatları sürekli olarak artan zorunlu 

gereksinme maddelerinin fiyatlarını denetlemenin hem olanaklı, 

hem de yararlı olmadığı düşüncesine dayanmaktaydı. Nitekim, 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu konuya ilişkin olarak 

çıkardığı bir broşürde de, "rekabet piyasasının çeşitli 
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yararlarının varlığından" söz edilmektedir. Diğer yandan, 

siyasal yönden, Belediye bu işlevi devretmekle iki amacı 

hedeflemiş olabilir. Birincisi, belirlenen fiyatlara gösterilen 

tepkinin muhatabı olmak gibi bir güçlükten kurtulmak isteği, 

İkincisi ise, fiyat belirleme ve denetleme yetkilerinin esnaf 

dernek ve birliklerine bırakılarak, sivil toplum örgütlerine 

verilen önemin kamuoyuna gösterilmesidir.(120) 

İzin yönteminin yukarıda anlatılan güncel örnekleri 

yanında, şehir içi ulaşım hizmetlerinde belediyelerden ruhsat 

(izin) almak suretiyle dolmuş işletmeciliği yapmak uygulaması 

eskiden beri süregelmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir 

husus, belediyelerin verdikleri bu izinleri geri alabilme 

(ruhsatları iptal etme) haklarının saklı tutulmuş olduğudur. 

Nitekim, bu konuda 1993 yılı başında yaşanan İzmir örneğinde, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi bazı dolmuş hatlarını, 

dolmuşların trafiği aksattıkları, çevreyi kirlettikleri ve halkı 

rahatsız ettikleri gibi gerekçelerle iptal etmiştir. 

Ancak, toplu taşımacılığın kısmen özelleştirilmesi 

halinde belediyelerin, kendi otobüs işletmeleri zarar ediyor 

gerekçesiyle, 1580 sayılı Kanunun 19/5 inci maddesinde sayılan 

(işletilmesi belediyelere münhasır hak olarak verilen otobüs, 

omnibüs, otokar, tünel, finiküler) araçlar dışındaki dolmuş gibi 

toplu taşım vasıtalarıyla, ulaşım hizmetlerinin özel girişimciler 

aracılığıyla yürütülmesini yasaklamamaları gerekir. (121) 

(120) KELEŞ, s.357. 
(121) AYTAÇ, S.331. 
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3.6.7. Fiyatlandırma 

26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri 

Kanununun "ücrete tabi işler" başlıklı 97 inci maddesinde 

"Belediyeler, bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan 

ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü 

hizmet için, belediye meclislerince düzenlenecek tarifelere göre 

ücret almaya yetkilidir. Belediyeye tekel olarak verilmiş işler 

kendi özel hükümlerine tabidir" hükmü yer almaktadır. 

Ülkemizde belediyeler, doğrudan kendilerinin yürüttükleri 

kamu hizmetlerinin fiyatlarını, piyasa şartlarına göre belirli 

bir kar ekleyerek saptamaktadırlar. Bu uygulama eskiden beri söz 

konusu olmakla beraber, daha çok 1980 sonrası dönemde yoğunluk 

kazanmıştır. Örneğin, belediye otobüsleri ile dolmuşlar 

arasındaki ücret farkı hemen hemen kalkmıştır. Ayrıca, 

belediyeler 1986 tarihli ve 3305 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi 

gereğince, su hizmeti için belirleyecekleri fiyatın içine en az 

yüzde 10 kar ekleyebilmektedirler. 

Bu uygulamalar ile, 1980'den önce belediye hizmetlerinin 

sıfır maliyet düzeyinde fiyatlandırılması büyük ölçüde terk 

edilmeye başlanmıştır. Bu politika daha ileri götürülerek, 

belediye hizmetlerinin fiyatlandırılmasmın önemli bir kamu 

finansman aracı olarak belediyelerce benimsendiği dikkat 

çekmektedir. (122) Bu da, yeni vergiler koymadan veya mevcut 

vergilerin oranlarını artırmadan belediye gelirlerini artırmanın 

ya da mevcut kamu hizmetlerinin daha iyi düzeyde yürütülmesinin 

(122) EKEN, S.87. 

201 



kampanyası, belediyelerimiz için de izlenmesi gereken bir model 

oluşturmaktadır. 

3.6.9. Diğer Yöntemler 

Satış Yöntemi 

Bir özelleştirme yöntemi olarak satış yöntemine, 

belediyelerimiz genellikle kurdukları veya iştirak ettikleri 

şirketlerdeki hisselerini özel sektör kuruluşlarına ve halka 

devretmek amacıyla başvurmaktadırlar. Bu uygulamaya en güncel 

örnek, Adana Büyükşehir Belediyesinin meclis kararı ile, Çukurova 

Elektrik A.Ş.'deki hisselerini açık artırma ile satışa 

çıkarmasıdır. (126) 

Kat Karşılığı İnşaat Yaptırmak 

Belediyelerimiz, kat karşılığı inşaat yaptırmak 

suretiyle her dönemde, konut ve işyeri yapımı alanında 

özelleştirme uygulamasına başvurmuşlardır.(127) 

Adana Büyükşehir Belediyesi, toplu konut alanında arsa 

karşılığı sosyal mesken yaptırmak için özel şirketlerle 

sözleşmeler yapmaktadır. Örneğin, sözleşme yapılan şirket, Adana 

İli Seyhan İlçesi Yeni Adana Toplu Konut Mevkiinde, kendi nam ve 

hesabına elde edeceği imarlı parsellerde inşaat yaparak satma 

hakkını elde etmesi karşılığında, Belediyenin toplu konut 

alanında göstereceği yerde, Belediyece kabul edilecek tip ve 

(126) Milliyet (2 Nisan 1993), s.5. 
(127) EKEN, s.86. 
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kalitede üç katlı 60 m2'lik prefabrik sosyal meskenler yaparak, 

bedelsiz ve hiçbir hak iddia etmeksizin Belediyeye teslim 

etmektedir. 

Yönetim Devri 

Yönetim sözleşmesine dayanarak, belediye işletme ve 

şirketlerinin yönetiminin devri yöntemi, henüz ülkemiz 

belediyeleri açısından uygulama kabiliyeti bulamamıştır. Oysa ki, 

belediyelerin halk ekmek fabrikalarının, mezbaha tesislerinin, 

asfalt ve beton fabrikalarının, taş ocaklarının, akaryakıt servis 

ve satış istasyonları gibi tesislerinin yönetimin devri yoluyla 

özelleştirilebilmeleri mümkündür.(128) 

Ülkemizde merkezi hükümet düzeyinde de ender olarak 
* * * 

uygulanan, kupon ve iltizam yöntemlerinin uygulama örneklerine 

belediyelerimiz düzeyinde henüz rastlanmamaktadır. 

(128) DPT, Mahalli Hizmetlerin Yerinden Karşılanması, s.65. 
(*) Kupon yöntemine. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 

barınan öğrencilere verilen yemek kuponu uygulaması örnek 
verilebilir. 

(**) Günümüzde, mali iltizam sözleşmeleri, sadece nehir ve 
göllerle, deniz kıyılarındaki Hâzineye ait dalyan ve 
volilerden yararlanmada ve Devletin tekelinde bulunan 
mükerrer sigorta (reasürans) hakkının işletilmesinde 
kullanılmaktadır. 
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GENEL DEĞERLENDİRME, SONUÇ VE ÖNERİLER ^ 
1970'li yılların sonuna doğru, kamu kuruluşlarının aşırı 

şekilde büyümesinden kaynaklanan olumsuzlukları gidermek 

amacıyla, başta ABD ve İngiltere olmak üzere gelişmiş bazı Batılı 

ülkelerde, özelleştirme olarak bilinen politika ve yöntemler önem 

kazanmıştır. Bu politikalar, hükümet programlarında öncelikli 

işler arasında yer almıştır. Özelleştirmenin arkasında siyasi 

nedenler de bulunsa bile, asıl önemli olan bu politikanın 

iktisadi, mali ve idari alanlarda kamu kuruluşlarında görülen 

bazı sorunların çözümlenmesine önemli katkılar sağlayabilmesidir. 

Bu nedenle, ekonomik sistemleri birbirinden çok farklı olan 

ülkelerde, özelleştirme kamuoyunun gündemini uzun süredir işgal 

etmeye devam etmektedir. 

Ülkemizde ise özelleştirme, uygulama olarak eskiden beri 

bilinen bir hizmet üretim ve dağıtım yöntemidir. Zira, Türk kamu 

yönetimi geçmişte de özelleştirme yöntemleri içinde yer alan 

ihale ve imtiyaz gibi yöntemleri kullanarak bazı kamu 

hizmetlerini özel sektöre gördürmekteydi. Ancak özelleştirmenin, 

hükümet programında yer alarak bir devlet politikası haline 

gelmesi 1983'den sonra gerçekleşmiştir. 

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden belediyeler düzeyindeki 

özelleştirme de, şüphesiz bu genel uygulamanın dışında değildir. 

Zira, özelleştirmenin mahalli hizmetlerde geniş kapsamlı olarak 

uygulanması da, hükümet programının da etkisiyle 1983'den sonra 

gerçekleşmiştir. çünkü, 1983 yılından itibaren ihale ve imtiyaz 

gibi bilinen özelleştirme yöntemlerinin yanma, şirketleşme, yap- 
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işlet-devret, kiralama gibi yeni bazı hizmet üretim ve dağıtım 

yöntemleri de eklenmiştir. Ayrıca, 2886 sayılı Devlet İhale 

Kanununun elvermesi ile, ihale yöntemi mahalli düzeyde 

belediyelerce bir çok alanda geniş kapsamlı olarak uygulanmaya 

başlanmıştır. 

Günümüzde, belediyelerin yürüttüğü hizmetler, daha teknik 

niteliktedir ve uzmanlaşmış birimlere ihtiyaç göstermektedir. Bu 

nedenle belediyeler, bazı hizmetlerde özel sektörle ister istemez 

işbirliği yapmak durumunda oldukları gibi, yabancı sermaye ile de 

ilişki kurmak zorundadırlar. Aksi takdirde, belediyelerin her 

hizmet alanında müstakil birer hizmet örgütüne ve teknik donanıma 

sahip olmaları gerekecektir. Oysa bu durum, araç-gereç ve kamu 

binalarına yapılan harcamaları artıracak, atıl kapasitelerin ve 

gizli işsizliğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. 

Gelişen piyasa şartları içinde, zaten her türlü mahalli 

hizmetin belediye örgütü tarafından üretilmesi zorunluluğu da 

yoktur. Doğal tekel niteliğinde olduğu için özel sektöre 

devredildiğinde özel tekellere yol açabilecek hizmetlerin dışında 

kalan işlerin, özel sektöre yaptırılması verimliliği ve yönetsel 

etkinliği artıracaktır. Zira, ülkemizde belediyelerin vergi, 

ihale, muhasebe, personel, yatırım ve borçlanma gibi sistemleri 

ve politikaları açısından, özel sektör kuruluşları kadar serbest 

olmaları ve aynı mantıkla çalışmaları eskiden beri söz konusu 

değildir. Bu nedenle, belediyeler etkinlik açısından özel sektör 

kuruluşları ile yapılacak kıyaslamada hep dezavantajlı 

konumdadırlar. 
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Kamu yararını güvence altına alacak tedbirler ihmal 

edilmemek kaydıyla, özel girişimciler mahalli kamu hizmetlerini 

daha ucuza ve kamu sektörünün standartlarına eş veya onlardan 

daha yüksek standartta sağlayabilirler. Özel işletmecilerin 

maliyet avantajları, genellikle düşük genel masraflara ve yüksek 

işgücü verimine dayanmaktadır. Bunun nedeni ise, maliyet 

bilincinin daha fazla olması, daha esnek istihdam şartlarının 

bulunması ve işçi performans düzeyi ile yakından ilişkili teşvik 

unsurlarının mevcut olmasıdır. Ayrıca, rekabetin artmasına 

paralel olarak hizmetin yürütülmesindeki randıman da artmaktadır. 

Özelleştirme faaliyetlerinde gözden uzak tutulmaması gereken 

bir husus, diğer ülkelerde uygulanan model ve hizmet seçimlerinin 

her ülkeye uyan nitelik göstermediğidir. Özelleştirme 

yöntemlerinden hiçbirinin standart bir çözüm getirdiği iddia 

edilemez. Bir kent için geçerli olan yöntem diğeri için geçerli 

olmayabilir; bir hizmete uygun olan yöntem bir başka hizmet için 

uygun olmayabilir. 

Belde halkı hizmetin kimin tarafından yürütüldüğü 

sorunuyla değil daha çok hizmetin düzeyi, kalitesi ve etkinliği 

ile ilgilenmektedir. Hizmetin sorumluluğu, belediye yönetiminde 

kaldığı sürece, mahalli hizmetlerin özel sektör kuruluşları 

tarafından üretilmesi ve dağıtılması, kamu yararı açısından 

önemli bir sorun meydana getirmeyecektir. çünkü belediye, 

herhangi bir olumsuz durumda, hizmete her zaman müdahale ederek 

kamunun hakkını koruyabilir ve böylece kamuya karşı 

sorumluluğunu yerine getirebilir. Üstelik, belediyenin kamuya 
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karşı sorumluluğu, yalnız hizmetlerin kurallara uygun olarak 

yürütülmesiyle sınırlı değildir. Görünürde kanunlara uygun fakat 

verimsiz ve yetersiz bir şekilde üretilip, sunulan hizmetlerden 

dolayı belediyelerin siyasi sorumluluğu söz konusu olmaktadır. 

Belediye hizmetleri özelleştirilirken belediyelere düşen en 

önemli görev, hangi hizmetlerin hangi öncelikle ve hangi yöntemle 

özelleştirileceğinin kesin sınırları ile belirlenmesidir. 

Özelleştirmeden sonra ise, mahalli hizmetlerin rasyonel bir 

biçimde ve kamu yararı gözetilerek yapılmasını sağlamak ve bu 

amaçla etkin bir denetim yapmak, belediyenin asli görevi 

olacaktır. 

Ülkemizde belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi konusunda 

farklı görüşlere rastlanmaktadır. Belediye hizmetlerinin 

özelleştirilmesini savunanlar, kamunun etkin üretim yapamadığını 

ileri sürerken; üretici belediyecilik görüşünü savunanlar, 

özelleştirmeciliğin nasıl yolsuzluklara ve halk aleyhine rant 

oluşturmaya neden olabileceği üzerinde durmaktadırlar. Gerçekten 

de, 1980 sonrasında ülkemizde bir özelleştirme kampanyasının 

başladığı ilk yıllarda, belediyeler düzeyinde özelleştirme 

konusunda ciddi uygulamalara rastlanmamış, özelleştirme adı 

altında yapılan; belediyelerin programsız ve yoğun bir şekilde 

ihale faaliyetlerine girmesi olmuştur. İşte, özelleştirme karşıtı 

görüşü savunanların dayanak noktasını da başlangıç yıllarındaki 

bu olumsuz örnekler oluşturmaktadır. 
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şüphesiz, her yöntemin olumlu yanları yanında uygulamadan 

kaynaklanan bazı sorunları da bulunmaktadır. Bundan dolayı, 

ülkemizde siyasi partiler arasındaki özelleştirme tartışması, 

bizatihi özelleştirmenin kendisine değil, uygulamasına 

ilişkindir. Uygulamada ortaya çıkabilecek bazı sorunlardan 

dolayı, özelleştirme yöntemlerine karşı çıkmak ise doğru 

değildir. Önemli olan, uygulamadaki aksaklıkları gidererek 

yöntemin iyi işlemesini sağlamaktır. Bu nedenle özelleştirme 

uygulamalarına yönelik eleştiriler, zamanlamanın iyi seçilmemesi, 

denetim yetersizliği veya yokluğu gibi konularda 

yoğunlaşmaktadır. Ancak, bunlar yalnızca özelleştirme 

uygulamalarının sorunları değil, topyekün kamu yönetiminin 

sorunlarıdır. 

Ülkemizde belediyeler, sağlık hizmetleri, elektrik üretimi 

ve iletimi gibi bir çok görevlerini, mali kaynaklarının, teknik 

araç-gereç donanımlarının ve nitelikli uzman personel sayılarının 

yetersizliği nedeniyle, tam olarak yerine getiremedikleri için 

merkezi idareye devretmek zorunda kalmışlardır. Sayıları her 

geçen gün artarak 2500'ü geçen yurt yüzeyine dağılmış bütün 

belediyeleri, kendilerine kanunlarla verilen tüm görevleri yerine 

getirebilecek mali ve teknik yeterliliğe kavuşturmak mümkün 

olamayacağından, belediye hizmetlerini yürütmede özel sektörün 

mali kaynaklarından, teknik bilgi ve donanımlarından yararlanmak 

amacıyla özelleştirme yöntemlerine başvurmak, daha gerçekçi bir 

seçenek olarak görülmektedir. Ayrıca, özel kesimin profesyonel 

katkılarının yanısıra, halkımız arasında geleneksel olarak yaygın 

olan vakıflar gibi gönüllü kuruluşlar ve gönüllü katılım 
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yöntemlerine de, belediye hizmetlerinin yürütülmesinde işlerlik 

kazandırmak uygun olacaktır. 

Üstelik şu husus unutulmamalıdır ki, belediyeler düzeyinde 

özelleştirme yöntemlerinin başarıyla uygulanması sayesinde elde 

edilecek olumlu sonuçların halk tarafından görülmesi, kamuoyunda 

ve siyasi partiler arasında daha fazla tartışma konusu olan 

KİT'lerin özelleştirilmesi hususunda da halkın desteğinin 

kazanılmasını kolaylaştıracaktır. 

Sonuç olarak, belediyelerin mahalli hizmetlerin 

yürütülmesindeki temel görevi; planlama, koordinasyon, izleme ve 

denetleme gibi makro düzeydeki yönetim faaliyetlerini daha iyi 

bir şekilde yürütmek olmalıdır. Bu nedenle, belediye 

hizmetlerinin özelleştirilmesi yöntemlerini, uygulamada görülen 

bazı olumsuzluklar asgari düzeye indirildiği takdirde, mahalli 

kamu hizmetlerinde etkinliğin ve verimliliğin sağlanmasında 

önemli bir alternatif çözüm yolu olarak değerlendirmek mümkündür. 

Bu tespitler ışığında, belediyelerimizin özelleştirme 

girişimlerinde dikkate almaları açısından, aşağıdaki önerileri 

geliştirmek mümkündür: 

Özelleştirme konusunda her zaman göz önünde bulundurulması 

gereken husus, özel sektörün her koşulda verimli kamu sektörünün 

her koşulda verimsiz olduğu şeklindeki bir genellemenin gerçekçi 

bir değerlendirme olmadığıdır. Bu tür değerlendirmelerin özel 

sektör lehine olmak üzere, özelleştirme literatüründe sıkça 

yapıldığı görülmektedir. Oysa ki, uygulamada bu tür 
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değerlendirmeler konusunda, İstanbul'un bir bölümünde elektrik 

dağıtımının özelleştirilmesinde olduğu gibi uyarıcı nitelikte 

sonuçlara rastlanmaktadır. Bu nedenle, özelleştirme bir "moda 

kavram" olarak görülüp, sırf özelleştirme yapılmış olsun diye 

değil, maliyet indirimi veya hizmetin kalitesinin iyileştirilmesi 

gibi açıkça görülebilen faydalar sağlayabiliyorsa yapılmalıdır. 

Bu çerçevede, özelleştirme yöntemlerini mahalli hizmetlerin 

sunulmasında sadece bir araç olarak görmek ve uygun şartlar 

ortaya çıktığında kullanmak yerinde olacaktır. 

Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesinden önce, belediye 

tüm hukuki sorunları, mali etkileri, ekonomik ayrıntıları ve 

belde halkı üzerindeki olası etkileri değerlendirmelidir. 

Özelleştirmeye ilişkin kararların Belediye Meclisince alınması 

uygun olacaktır. Özelleştirme kararı, eğer kamu hizmetinin 

amaçlarına zarar vermeden maliyeti düşürüyorsa alınmalıdır. 

Diğer taraftan, halkın mahalli kamu hizmetlerinin 

yürütülmesine üretici olarak katılması ve bunun özendirilmesi 

gerekmektedir. Böylece halkın potansiyel imkanlarının, vakıf ve 

dernek gibi gönüllü kuruluşlar aracılığıyla, mahalli kamu 

hizmetlerinin yürütülmesinde seferber edilmesi sağlanabilir. 

Ayrıca, belediyenin mahalli hizmetleri temin eden de-ğil, 

teminini kolaylaştıran bir vasıta olarak değerlendirilmesi 

fikrinin kamuoyunda oluşturulması sağlanmalıdır. Bu nedenle, bazı 

mahalli hizmetlerin belediye örgütü tarafından yapılması halinde 

verimsiz olacağını ortaya koyarak, mahalli hizmetlerin 

özelleştirilmesi konusunda belde halkının desteğini elde etmek 
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inem kazanmaktadır. Bu konuda, belde halkına özelleştirilen 

iiizmetler konusunda belediyenin sorumluluğunun devam ettiğinin 

açıkça anlatılması da faydalı olacaktır. 

Belediye hizmetlerinin özelleştirilmesi yöntemlerinin 

lygulamada sorunsuz bir şekilde işlerlik kazanabilmesi için, 

tıukuki açıdan da bazı yeni mevzuat düzenlemeleri yapılması 

jerekmektedir. Bu çerçevede, ihale, imtiyaz, kiralama, şirket¬ 

leşme ve ruhsat (izin) verme gibi başta 1580 sayılı Belediye 

Kanunu olmak üzere belediye hizmetlerini düzenleyen ilgili 

mevzuatta eskiden beri mevcut bulunan özelleştirme 

yöntemlerinin, daha geniş bir alanda uygulanmasını sağlamak 

amacıyla gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Ayrıca, bazı yeni 

özelleştirme yöntemlerine, belediyelerle ilgili mevzuatta yer 

verilmemiş olması, uygulamada sorunlara ve hukuki ihtilaflara yol 

açmaktadır. Bu nedenle, yap-işlet-devret yöntemi, hizmet 

sözleşmesi ve yönetim sözleşmesi gibi özelleştirme yöntemlerine 

yasal dayanak kazandırmak amacıyla, ilgili mevzuatta gereken 

âeğişikliklerin vakit geçirmeden yapılmasında yarar vardır. 
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ABSTRACT 

Towards the end of 1970 s, the issue of privatization has 

begun to occupy an important place in the government programs and 

their implementations in the Western countries, especially in the 

United States and United Kingdom. Privatization, which initially 

was advocated and realized in developed countries, has become 

widespread in developing countries afterwards. 

Similar to this global development, some steps have been 

taken also in Turkey beginning from 1980. Privatization has 

become an important matter for the local governments while it was 

that of the public Services carried out at the Central government 

level initially; because the rapid urbanization process which is 

experienced in our country has brought about an increase in the 

diversificat'ion and multitude of the demand for municipal 

Services. On the other hand, our municipalities do not have 

sufficient financial resources, modern technical eguipment 

and expertise to meet these demands directed to them. For this 

reason, the municipalities have to apply more rational and 

flexible methods like privatization when providing local Services 

with their limited possibilities. 

In Turkey, besides the methods such as "contracting out" and 

"franchise" which are applied so far, new methods like 

"incorporation" and "Build-Operate-Transfer" have begun to be 

used in the provision of local Services. 
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Private enterprises may provide the local government 
Services at a lower cost and at public sector standards or at a 

nigher Standard with the condition that the measures assuring 

public benefit are not neglected. 

Another point to be concerned at the privatization 

activities is that the model and service selections applied in 

other countries do not constitute an absolute example for each 

country. None of the privatization methods can be claimed to have 

brought a Standard solution. A solution valid for any town may 

not be valid for another or a method suitable for a service may 

not be suitable for another service. 

Provision of the local Services by private sector would not 

give rise to an important problem in view of the public benefit 

as long as the responsibility of the service remains with the 

municipality administration. 

On the other hand, people's participation in the provision 

of the public Services through voluntary organizations such as 

foundations and associations has to be encouraged. 

Privatization should not be viewed as a "fashion concept" 

just to be pursued. It should be sought only in case if some 

remarkable benefits such as cost reduction or improvement of 

service quality can be reached. 

In order to ensure the methods of the privatization of 

municipal Services smoothly operate, Build-Operate-Transfer 

method, the contracts of service and management should be 
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supported and legalized by necessary amendments in the related 

requlations. 

The basic function of the municipalities should be a better 

execution of the macro level management activities such as 

planning, coordination, follow-up and inspection. For this 

reason, in conclusion, it is possible to consider the methods of 

privatization of municipal Services as an important solution for 

upgrading the effectiveness and productivity in local public 

Services on the condition that some adversities observed in the 

implementation process are lowered to minimal level. 
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EK TABLOLAR 

EK TABLO : 1. Belediye Sayı ve Nüfusları (15.2.1993 itibariyle) 
(Bin Kişi) 

Nüfus Grubu Sayı * Nüfus ** Yüzde Dağılımı 

2000'den az 129 219,2 0 , 56 
2000-5000 1.535 4 . 574,2 11 ,70 
5000-10000 389 2.605,5 6,65 
10000-20000 207 2.776,5 7,09 
20000-50000 141 4.246,5 10,84 
50000-100000 67 4.493,9 11,47 
100000-250000 42 6.997,4 17 ,87 
250000'den fazla 35 13.240,1 33,82 

TOPLAM 2.545 39.153,3 100,00 

(*) Toplam belediye sayısına 8 büyükşehir belediyesi dahil 
değildir. 

(**) Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinin 
nüfusları dikkate alınmıştır. 

KAYNAK : İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. 

EK TABLO: 2. Hizmetin Arzı ve Finansmanı Açısından Bazı 
Özelleştirme Yöntemleri 

Özelleştirme Yöntemi Hizmetin Arzı Hizmetin Finansmanı 

İhale X 

İmtiyaz X 

Yardım/Katkı X 

Vesika/Kupon X 

Gönüllü Örgütlenmeler X 

Finansal Kiralama X 

Özel Sektörün teşviki X 

Fiyatlandırma X 

Satış 
Mal ve hizmet üretiminin 

X 

terkedilmesi X 

KAYNAK : Nihat FALAY,"Özelleştirme Yöntemleri ve Sorunları" 
Dünyada ve Türkiye1 de Özelleştirme. Sempozyum 
Bildirileri, (14-16 Kasım 1990), s.9. 
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EK TABLO : 3. Türkiye'de 1979 Sonrasında Yapımı İhale Edilen 
Ulaşım ve Raylı Sistem Çalışmaları 

Kent 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

İstanbul 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

Ankara 

İzmir 

İzmir 

Adana, 
Mersin, 
Tarsus 

Çalışmanın Adı 

İETT Ulaşım Projesi 

Kentiçi Ulaşım Planı 

Boğaz Tüp Demiryolu 
Geçişi ve İstanbul 
Metrosu 

Yüklenici 

Boğaziçi Üniversitesi 

İTÜ 

IRIC Konsorsiyumu 

İdare 

İETT 

İstanbul Bel. 

Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı 

İstanbul B.B. 

İETT 

İstanbul B.B. 

İstanbul B.B. 

EGO 

EGO 

Ankara 
Belediyesi 

Büyükşehir Nazım Planı Temel Mühendislik 
Çalışması Halcrow Fox and Ass. 

İETT İdari ve Yönetim UTS Transportation 
Reorganizasyon Etüdü, System Co. 
Hat Ağı Rasyonalizasyon 
Çalışması 

Kentsel Ulaşımı 
İyileştirme Projesi 

Boğaz Tüp Demiryolu 
Geçişi ve İstanbul 
Metrosu İhale 
Şartnamesi 

Ankara Kentiçi 
Ulaşım Etüdleri, 
Raylı Toplutaşım 
Projesi 

Ankara Raylı Toplu 
Taşım (LRT) Projesi 

Metroplan 

M.Parlar Vakfı 

EGO 

Yapı Merkezi 

Ankara Belediyesi 
Planlama Birimi ve 
Transurb Consult 

Ankara Kentsel Ulaşım EGO/Kanada Konsor- 
Çalışması siyumu 

Ankaray Projesi 

Toplutaşım Optimizas- 
yon Çalışması 

İzmir Ulaşım Master 
Planı ve Hafif Raylı 
Sistem Projesi 

EGO/UPRSD 

Shankland Cox 

Partnership/Rennien 
Park Associates 

Heusch/Boesefeldt 

Çukurova Metropoliten Dar Al-Handasah 
Bölgesi Kentsel Ulaşım 
ve Yol Bakım Et. 

EGO 

EGO 

İzmir Nazım 
Plan Bürosu 
Başkanlığı 

İzmir B.B. 

DPT/DB/İB/ 
Belediyeler 
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Kent Çalışmanın Adı Yüklenici İdare 

Adana Kentiçi ve Yakın çevre 
Ulaşım Etüdü ve Toplu 
Taşım Fizibilite Etüdü 

Parsons Brinkerhof 
Maunsel Consultants 

Adana B.B. 

Bursa (a) Bursa Ulaşım 
Master Planı 

(b) Bursa Raylı Toplu 
Taşım Çalışması 

(a) ODTÜ 

(b) Toronto Transit 
Consultants 

Bursa B.B. 

Bursa Kentiçi ve Yakın Çevre 
Ulaşım Etüdü ve Toplu 
Taşım Fizibilite Etüdü 

Obermayer Bursa B.B. 

Konya Konya Ulaşım Etüdü Polin A.Ş. Belirtilmemiş 

Konya Konya Şehrinde Bir 
Tramvay Sisteminin 
Yapılabilirlik Etüdü 

Rhein Consult Belirtilmemiş 

Kayseri Kayseri Raylı Sistem 
Etüdü 

İTÜ Kayseri Bel. 

Kayseri Kentiçi ve Yakın Çevre 
Ulaşım Etüdü ve Toplu 
Taşım Fizibilite Etüdü 

Transburb Consult Kayseri B.B. 

Eskişehir Kentsel Ulaşım 
Çalışması 

Mesken A.Ş./Metroplan Eskişehir 
Belediyesi 

KAYNAK : EGO, Dördüncü Toplutaşım Koncrresi, Ankara, 1991, s. 163. 

EK TABLO : 4. Adana Büyükşehir Belediyesinin İştirak Ettiği Şirketler 

(Mart 1993 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin Hissesi(%) 

Yeni Adana İmar İnşaat Ticaret Ltd.Şt. 95 

Adana Ekmekçilik ve Unlu Maddeler Gıda San.A.Ş. 82 

TÜMAŞ Et 
Maddeleri 

Ürünleri, Tüm Gıda ve İhtiyaç 
Tic. ve San.A.Ş. 

66 

Koza Kültür, Sanat ve Turizm Hizmetleri A.Ş. 51 

BELDETAŞ Belde Sağlık San. ve Tic.A.Ş. 51 

Anakent Turizm Yatırımcılık A.Ş. 15 

KAYNAK : Adana Büyükşehir Belediyesi. 
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EK TABLO : 5. Konya Büyükşehir Belediyesinin İştirak Ettiği Şirketler 

(Eylül 1992 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin Hissesi(%) Diğer Ortakların Adları 

KONSAT A.Ş. 98 ,0 Karatay Belediyesi, Tepeköy 
Belediyesi, Yükselen Beledi¬ 
yesi, KONESTAŞ A.Ş. 

SAĞ-TAŞ A.Ş. 49,0 Karatay Belediyesi, Meram 
Belediyesi, Selçuklu Belediyes; 
Konya Belediyeler Birliği 

Konya SÜTSAN A.Ş. 29,0 Şekerbank, İl Özel İdaresi, 
SEK, Konya Pancar Kooperatifi 

KONESTAŞ A.Ş. 25,4 Halka açık 

_ _   -r 

KAYNAK : TODAİE."Yerel Yönetimlerimizi Tanıvalım:Konya"/Cağöaş Yerel 
Yönetimler Derqisi, Cilt:2, Sayı: 1 (Ocak 1993), s.66-67. 

EK TABLO : 6.Gaziantep 
Şirketler 

Büyükşehir Belediyesinin İştirak Ettiği 

(Mart 1993 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin Hissesi(%) Diğer Ortakların Adları 

GAZİ-ULAŞ A.Ş. 65 ÖZBELDE A.Ş.,GASKİ, 
özel kişiler 

ÖZBELDE Tic.San.A.Ş. 40 GASKİ, özel 
kişiler 

KAYNAK : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. 
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EK TABLO : 7. Bursa Büyükşehir Belediyesinin İştirak Ettiği Şirketler 

(Mayıs 1992 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin Diğer Ortakların Adları 
Hissesi (%) 

BURFAŞ (Bursa Fuarcılık 
Hizmetleri Kültür ve Sanat 
İşleri A.Ş.) 

96,0 Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer Belediyeleri ve 
BESAŞ 

BESAŞ (Bursa Ekmek ve Besin 
San.T.A.Ş.) 

89,8 Halka Açık 

BELTAŞ (Belediye Tanzim Satışları 
İç ve Dış T.A.Ş.) 

60,0 Osmangazi, Yıldırım, 
Nilüfer Belediyeleri 

İmar İnşaat Tic.Ltd.Şti. 30,0 Osmangazi,Yıldırım, 
Nilüfer Belediyeleri ve 
BUSKİ 

Kömür Dağıtım ve Tic.Ltd.Şti. 9,0 Bursa Kültür,Sanat ve 
Turizm Vakfı 

KAYNAK : TODAİE,"Yerel Yönetimlerimizi Tanıyalım:Bursa", Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, Cilt:l, Savı: 4 (Temmuz 1992).s.60-61. 

EK TABLO : 8. Antalya Belediyesinin İştirak Ettiği Şirketler 

(Temmuz 1992 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin 
Hissesi (%) 

Diğer Ortakların Adları 

EKDAĞ A.Ş. 97 EKDAĞ A.Ş. 

ANPET Ltd.Şti. 84 ANET A.Ş. 

AKTEPE İnşaat Tic.A.Ş. 51 Tepe Ağaç Mobilya A.Ş. 
Tepe Prefabrik A.Ş. 
Tepe Pazarlama Birimleri A.Ş. 
Beş ilçe belediyesi 

ANET Antalya Entegre 
Et San. ve Tic. A.Ş. 

40 ATSO-ATİC BOR.,EKDAĞ A.Ş., 
DOĞUŞ A.Ş.,ANET A.Ş. 

BATİMAR A.Ş. 16 Tepe Ağaç Mobilya A.Ş 
Tepe Prefabrik A.Ş. 
Tepe Pazarlama Birimleri A.Ş. 
Beş ilçe belediyesi 

KAYNAK : TODAİE,"Yerel Yönetimlerimizi Tanıyalım:Antalya",Çağdaş Yerel 
Yönetimler Dergisi, Cilt:l, Sayı: 5 (Eylül 1992), s.86. 
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EK TABLO : 9. Manisa Belediyesinin İştirak Ettiği Şirketler 

(Mart 1993 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin 
Hissesi (%) 

Diğer Ortakların Adları 

BESOT A.Ş. 92 Manisa Ticaret Odası, 
Manisa Ziraat Odası, 
Manisayı ve Mesiri Tanıtma ve 
Turizm Derneği, 
özel kişi 

TANSAŞ A.Ş. 51 S.S.Manisa Tanzim Satış 
Tüketim Kooperatifi, 
özel kişiler. 

KAYNAK : Manisa Belediyesi. 

EK TABLO : 10 •Çankaya (Ankara) Belediyesinin İştirak Ettiği Şirketler 

(Şubat 1992 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin 
Hissesi (%) 

Diğer Ortakların Adları 

İMAR A.Ş. 96 Altındağ,Keçiören, Yenimahalle 
ve Mamak Belediyeleri 

BELDE A.Ş. 96 Altındağ, Keçiören, Yenimahalle 
ve Mamak Belediyeleri 

KAYNAK : TODAİE, "Yerel Yönetimlerimizi Tanıyalım: Çankaya", Çağdaş 
Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı:2 (Mart 1992), s.68. 

EK TABLO : 11. Mamak (Ankara) Belediyesinin İştirak Ettiği şirketler 

(Nisan 1992 itibariyle) 

Şirketin Adı Belediyenin 
Hissesi (%) 

Diğer Ortakların Adları 

Metropol İmar A.Ş. 11 

Çankaya Belde 
Gereksinimleri A.Ş. 

1 Anakent ve diğer 
belediyeleri 

ilçe 

Çankaya Proje İnşaat 1 
Malzemesi ve Müteahhitlik 
San.Tic.A.Ş. 

KAYNAK : TODAİE, "Yerel Yönetimlerimizi Tanıyalım: Mamak", Çağdaş 
Yerel Yönetimler Dergisi.Cilt:1, Sayı:4 (Temmuz 1992),s.67. 
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