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I.Kavram 

l)Tan1m 

I. BOLUM 

KAMU H!ZMET! 

!dare hukukunun temel konularindan(l) biri olan kamu 
hizmetinin tan1m1, yeri ve de~eri hakkinda doktrinde genel bir 

uzlaema olu~amam1$tir. Denilebilir ki kamu hizmeti ve hatta 
1dare Hukuku alaninda yapilen her arastirmada, uzerinde en 

fazla durulan nokta ksvramin belirsizligi ve tanimlamanin giiQ

liiP:lidur( 2). 
Bu durum onemli ol9Ude; II.Dunya Savas1 sonras1 tdare 

Huk:uknnda l!)eydana gelen gelismelerden, devlet mudehalecili~i
nin ~lttik9e artmas1ndan(3) iktisedi doktrinlerin tesirinden 
(4) ve bunlarin sonucunda unsurleri arasindaki birli~i yitir
mesi ( 5) sebebiyle, ge9irdi~i "kriz"(6) den kaynaklanmaktadir. 

(l).Ornek·o1arak "Kamu hi.zmeti gibi idare hukukunda hayati 

b i r onem ta!?iyan bir kavramin ••• " AZRAK, !dare Huk:uku 
Ders Notlari, 1972, s.7. 
Ayr1ca bkz. DERB!L, Kemu Hizmeti Nedir? AUHFD, C.VII Say1 

3-4, 1950, s.28; LAUBADERE, Traite tlementaire de Droit 

Administratif, C.I, 1963, s.517. 
(2).DELVOLVE, Service Public et Libertes Publiques RFDA, no.l, 

1985, s.3. 
11 .Amme (ks.mu) hizmeti mefhumu vazih, a<;:ik de~ildir" ONAR, 
!dare Hukukunun Umumi Esaslari, 1966, C.I, s.14; Ayr1ca 
bkz. BALTA, !dare Hukukuna Giri~, TODA!E No:ll?,1968-?0,s.16 

( 3). DURAN, !dare Rukuku Ders Notlari, 1982, s. 303. , 
(4).0NAR, lmme Hizmetleri ve Zaman1m1zdaki tnki$af1, 5.Univer

site Haftas1 Van, 1944, s.3i. 
(5).VEDEL-DELVOLVE, Droit Administratif, 1984, s.1097. 
(6).LAUBADERE, Trait@, cit., s.526; Ayrica bkz. J.L.de CORA!L, 

La crise de la Nation Juridique de Service Public en Droit 

Administratif ~ran9ais, 1954, Passim; Krizin ~amu hizmetin
de de~il idare hukukunda oldu~u fikri ic;in bkz. JOURDAN, 

La Formation du Concept de Service Public, R.D.P, 1987-1, 
s.90 dan naklen CHEVALLIER, Essai sur la notion juridique 

de service public, 19?6-??; Tilrkiye bakimindan "kriz"in 
soz konusu olmad1~1 hakkinda bkz. AZRAK, Ders notlar1, 

cit., s.22. 
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"Kamu hizmeti" teriminin idare hukukunun c;e$itli konularina 
(kamu mallar1, sorumluluk sebebleri, te$kilat vs) ili$kin dii
zenleyici metinlerde, yargisal kararlarda ve-belki de mecburen
doktrinde de~i~ik anlamlarda kullaniliyor olmasi(7) da biltiin 
kullan1ldi~1 yerler iQin ge9erli genel bir tan1m1n1n yap1lma
s1ni imkans1z kilmaktadir. 

Fransizcada kamu hizmeti kars1l1~1 olarak kullanilan 
"service public" hem bir tiir .faaliyeti hem de bu faaliyeti 
goren te$kilat1 ifade etmektedir(8). Oysa Turk dilinde kavra
min bu ikili anlam1 tap1d1~1 pek soylenemez. Nitekim kamu hiz
meti kevram1n1n hukukumuzda Fransa'ya oranla daha anla~ilmaz 
olmas1n1n bir sebebinin de bu oldu~ soylenmi$tir(9). 

GerQekten dilimizde ki bu terim, kavramin faaliyet yonu 
ve enlam1n1 iQermekte(lO), teskilat y6nlinli ifade etmemektedir. 
Bu :vuzden teskilat anlet1lmak istendiginde "Kamu Te9kilat1 11 

"Kamusal Te~kilat" gibi ba$ll.klar teklif edilmektedir(ll). 
Ozellikle halk dilimizdeki kullanilis.inda kamu hizme

tinin faaliyet anlami daba da belirginle9mektedir: Di~er ozel 

( ?).Ornek olarak Ay md.47,70,71,76,126,127,l28,137; 
Dani~tay Kanunu md.89 

Uy. Mah. 7.7.1980 g. E.80/2, K.80/3 (R.G.?.11.1980). 

Ayrica Bkz. DURAN, !dare Hukuku Ders Notlar1, cit., s. 
302 ve 311,312. 

( 8).AUBY-DUCOS ADER, Grands Services Publics et Entreprises 
Nationales, cit, s.23. 

( 9).DERB!L, "Kamu hizmeti nedir? 11 cit., s.29. 
(10)."Kamu hizmeti, herfiieyden once bir faaliyettir" YAYLA, 

!dare Hukuku, 1985, s.70. 
(11).DERB!L, Kamu Hizmeti Nedir?,cit., s.29. 
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fealiyetlere nezeran daha az kir getiren .fakat daha .fazla Bz
veri ve zorlu~a katlanma gerektiren, halkin bliyilk bir bolumtine 
hitap eden ozel kiRiler "Vatandasa hizmet etme, .faydal1 olma" 

A 

enlaminda faaliyetlerini "amme hizmeti" yapmak $eklinde vas1f-
land1rmaktad1r(l2). 

Boyle olmakla beraber kavramin iki esasli veri iizerine 
oturtuldu~; bunlardan birinin organik(te!?kilat), di~erinin 
ise fonksiyonel yehut maddi (faaliyet) o~e oldu~; bu noktalar
dan incelenmemesi halinde kamu hizmeti hakkinda yapilan bir 
ara$tirma ve incelemenin noksan kalaca~i soylenmektedir(l3). 
Bu te~his do~ru olmakla birlikte, idere hukukunda meydana ge
len de~i~;ikliklerin sonucunda an1lan iki ol1;enin birliktelik
lerini, biitUnliiklerini kaybetmesi ve kamu hizmetinin 11 baz1 
ozellikler ta~iyan bir faaliyet 11 (14) seklinde anlae:i.lmaya bas

lanmasi; teskilat yonUnlin sadece faaliyetin daha iyi geroekle~
tirilebilmesi iQin bir ~araQ" olarak g5rillmesine yol aom1et1r. 
Kamu Hizmetinin,Qa~in gereklerine ve geli~melerine gore silrekli 
de~iFim gostermesi, t• ozel 0 le~mesi, organik unsurun ikinci plan

da kel~asina sebep olmu$tur. Ancak baz1 ozellikler ta~iyan bir 
faaliyetin kamu hizmeti sayilabilmesi ioin idare ile s1k1 bir 
"ba~lantisinin°(15) bulunmas1 da gerekti~inden tanim sirasi.nda 
organik unsuru ele almamak ve varl1~1n1n tesbiti i9in gozoniln
de tutmamak milmkiln de~ildir. 

Kamu hizmeti kavram1n1 milmkun oldu~ kadar ozlil tanim
lamak istersek: 

(12)."Arzuhalcilerin bemen liepsinde bir "amme hizmeti" y'apmifi 

olma inanci ve gururu var" Milliyet Gazetesi, Haftaya 
Baki~ Eki, 30 A~ustos-5 Eylill,Say1:45,s.28. Bunun UQ ve 
inandl.rl.Cl. olmayan bir orne~i igin bkz. Cevher Ozden ile 
roportaj Hiirriyet Gazetesi 12.7.1987 tarihli nlishasi.. 

(13).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.9. 
(14).CHEVALLIER, Le Service Public, 1971, s.7. 
(15).CHAPUS, Droit Administratif General, 1985, s.394. 
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Kamu hizmeti, toplum ic;in onem kazanmis olan ortak ve 

genel bir ihti;vacin tatminine yonelik olarak kamu tilzel kisi

leri veya onlarin denetimi altinda ozel kii;;ilerce yliriltillen 
bir raaliyettir. 

Bu tan1m1 kabul ~dilebilir kilmak i9in biraz aQmak ge-

rekir: 
l)"Toplum, ortak, genel" kelimeleri bir gayrisahsilik, 

genellik ifade etmek ic;in kullanilmistir. Soz konusu faaliyet 

toplumun biitiinlinti ilgilendirebilece~i gibi daha dar bir kesi
me de(l6) hitap ediyor olabilir. Onemli clan, eFitlik ilkesine 

ayk1r1 olacak ~ekilde kisisel ~ikarlarin veya c;ikar gruplar1-
n1n olc;ek olarak alinmamasidir~ Ayrica vatandaslik eart1 da 

aranmamaktadir. 
2)"0nem kazanmi~ clan" kelimeleri, kamu hizmeti olarak 

nitelendirilecek bir faaliyetin tesbitinde, takdir hakk1n1n 

varl1~1n1 ve a~1rl1~1n1 vurgulamak, zaman ve yer ko$uller1na 

gore de~i~ebilirli~ini(l7) belirtmek i9in kullanilmistir. Qiin

ku i~bolUmu sonucu olusmu~ olan her i~ dali, her faaliyet top

lumun bir ihtiyacina cevap vermekte ve tatmin etmektedir. Or

tak ve genel bir ihtiyaca cevap verenlerden hangilerinin top
lum i~in onem kazanml.$ oldu~unun tesbiti kanun koyucuya ait 

olmaktadir. Kanun koyucunun bu faaliyeti sirasl.nda tamamen 

serbest olmad1~1 soylenebilirse de(l8); belirtilmesi ger~ken 
bir "geri;ek", toplumda eksikligi henuz pek hissedilmese bile, 

ula~t1~1 seviyede bulunmas1 gerekti~i dli~uniilen orne~in opera, 
ba.le gibi bazi faaliyetlerin kanun koyucunun tesbi ti i.1.e 

(16)." ••. toplumun, halkin, umumun ya da topluluklarin genel 

ortak ihtiya<;lar1n1 ••• 11 DURAN, Ders Notlar1, cit., s.307. 
"Buradaki kamu deyimi illkesel, bolgesel ya da grupsal 

her Qe~it topluluklari kapsar". BALTA, !dare Hukukuna 

Giri$, cit., s~l6. 
(17).0NAR, "Amme hizmetleri ve Zamenimizdaki !nki$af1, cit., 

s.29. 
(18).YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.71. 
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kamu hizmeti seklinde g6rfilebilmesidir. Bu bir bakima o faali
yetin "toplum ic;in onem kazanmi~" oldu~unun tesbitidir de. 

3)Tanimda kamu yarari kavrami kullan1lmam1~t1r. Dokt
rinde yapils.n tanimlarda( 19) c;okc;a kullan1lmas1na ra~en, kamu 
yarer1n1n bir unsur olmaktan ziyade bir sonuo olmasi(20) se
bebiyle ve daha da onemlisi bir bilinmiyeni ac;iklamak iQin 
ba~ka bir bilinmiyenden yararlanmak suretiyle bir labirente 
girmekten kac;inilmak istenmietir. 

4)Kamu tuzel ki9ileri veya onlarin denetimleri altinda 
ozel kisilerce yiiriltulmesi konusu kamu hizmetlerinin gorulme 
usulleri ba$l1~1 altinda incelenmeye c;al1~1lacakt1r. 

Onceleri sadece kamu hizmeti imtiyazi usulii, o da, kamu 
tlizel kisileri tarafindan gortilmenin bir istisnasi olarak ka
bul edilmekte iken; bugtin kamu hizmeti imtiyazi dis1nda da, 
ozel kisilerce kamu hizmetlerinin gortilebilece~i kabul edil
mektedir. Bu durum Fransa'da hem doktrinde(21) hem de yargisal 

(19).0rnek olarak ONAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., 
C.I, s.16-17; R!VERO, Droit Administratif, 5.basi, 

1971, s.396. 
(20).TRUCHET, Nouvelles recentes d'un illustre vieillard Label 

de service public et statut du service public, AJDA, 1982, 
s.43l'den naklen. 

· · ' UEM!CHEL, Le Droit Administratif' Essai de Reflexion ·, 

tbeorique s.103; CHEVALLIER, Les Fondements !deologi-
ques du Droit Administratif Fran~ais s.48. 

• (21).0rnek olarak bkz. CHEVALL!ER, Le service public, cit., 
s.13; Aubdy-Ducos ADER, Grands Services Publics et 
Entreprises Nationales, cit., s.28 vd.; LAUBADERE, Traite, 
cit., s.552. 
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kararlarda(22) kabul edilmistir. TUrk doktrininde de kabul 
gormeye(23) ve yargisal kararlarda yer almaya(24) ba$lam1st1r. 

(22).CHE\TALL!ER, Le service public, cit., s.12-13'den neklen 
C.E., 6 fevrier 1903, Terrier 
c.E., 4 mars 1910, Therond 
c.E., 13 mai 1938, caisse primaire Aide et Protection 
C.E., 31 juillet 1942, Montpeurt 
C.E., 2 avril 1943, Bouguen 
C.E., 28 juin 1946, Morand 
C.E., 20 avril 1956, Epoux Bertin 
C.E., 13 janvier 1961, Magnier 
C.E., 6 octobre 1961~ Fed6rati~n nationele des huileries 

metropolitaines 
C.E., 30 mars 1962, Association nationale de la meunerie 
T.C., 3 mars 1969, Ste Interlait 
T.C., 20 novembre·1961, Centre regional Eugene Marquis 
C.E., 28 juin 1963 Narcy, AJDA, 1964,. s.491 Bu kararda 

kamu hizmetine iliskin bir tan1m denemesine de gi
rir;;ilmi ~tir. 

C.E., 4 avril 1962, Chevassier 
C.E., 20 octobre 1967, Epoux Dommee 
C.E., 13 juillet 1968, capus vs. 

( 23). BALTA, !dare Hukukun.a., G~rir;;., c..cit .. t····'<S .16 ve 19; 
DURAN, Ders Notlari, cit., s.304. 

(24).-D.12.Daire, 23.10.1967, E.967/518 - K.967/1679 
D.K.D. 119-122 s.354 
-D.D.D.K., 30.6.1967, E.1967/134 - K.1967/708, 
D.K.D. 115-118, s.155-162 

' 

Bu kararlar Virtuel Kamu hizmeti ba~l1~1 altinda incele
necektir. 
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5)Tanimda kamu hizmetinin faaliyet niteli~i on planda 
yer almi~tir. Fakat bir kamu hizmetinden sozedebilmek ioin 
"kamu ile" bir ba~lant1n1n varl1~1 da gereklidir(25). Devlet 
ve di~er kamu tuzel ki$ilerinin kendi araq, gere~ ve persone
li ile gordu~il kamu hizmetlerinde bu ba~lanti aoik ise de, 
ozel ki$iler tarafindan yap1lan bir faaliyetin kamu hizmeti 
niteli~ini tesbitte one~ kazanmaktadir. Bu ba~lant1n1n tliril 
ve derecesi ozel kieiye bu imkani (vazifeyi) veren yasal (veya 
yasal dtizenlemenin verdiBi imken sonucu idere terafindan yapi
lan) duzenlemede belirtilir. Ancak, mutlaka faaliyetin ieleyi
$ine iliskin, kolluk denetimini asar sekilde, igten(26) kamu 
hizmetinin ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesine yone
lik bir denetim(27) sozkonusudur. Bu denetim idari vesayet ola-
rak(28) adland1r1l1yorsa da, kar1$1kl1~a engel olmak iQin 
idari vesayeti sadece iki kamu tilzel ki~isinin arasinda ki bir 
"idari denetim" tilril ol~rak ele almak gerekir. 

!dari denetimi, idari vesayeti de i9erecek ~ekilde bir 
genel ba~lik olarak ele ald1~1m1zda(29) kamu hizmeti goren bir 
ozel kif;dnin tabi oldu~u denetimi bu genel baslik i<;inde "i!?
levsel denetim" olarak adlandirmak teklif edilebilir(30). 

Kamu hizmeti kavram1n1n, genieli~i ve belirsizligi se
bebiyle, tan1m1n1n mumkiin olmad1~1 da soylenmektedir(31). Truc
het bu fikri gayet veci~ ~ekilde dile getirmi9tir: "Hie; kimse 

• • • ••• -.. ·:u._..,,.,.,_.. -. -. ~ -; ;- .. -- • 

kemu hizmetinin tartieilmaz bir tan1m1n1 yapamami~tir:Yasama 

(25). CHAPUS, Droit Administrati.f General, cit., s.394. 
(26).AZRAK, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.19. 
(27).BALTA, !dare Hukukuna Giri$, cit., s.16'da "yakin gozetimi 

altinda" formiililnli kullanm1et1r. 
(28).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.14. 
(29).0ZAY, Devlet, !dari Rejim ve Yargisal Korunma 1 cit., C.I, 

s.87. 
(30).Burada sadece bir terim farkl1l1~1 sa~lamak amaci giidul

mili;itilr. Yoksa, elbette ki idari vesayet de i~leve ili$kin 
bir denetim olabilir. 

(31).DELVOLn, Service Public et Libertes Publiques, cit., 
s.'5-7. 
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bunu kendine tasa edinmemi~, yarg1 yapmak istememi~, doktrin 
ise ba~aramami~tir"(32). Kastedilen kamu hizmeti teriminin 
kullan1ld1~1 her konuya; yasal metinlerde, yargisal kararlar
da ge9ti~i her yere uyacak bir tanimsa, elbette pek miimklin 
de~ildir. Orne~in sadece 1982 Anayasam1z1n 33, 47, 70, 76, 
126, 127, 128, 132. maddelerinde gegen 11 kamu hizmeti" ve ondan 
turemii;; terimlerin hangi anlamlarda kullan1ld1~1, her bir mad
de i9in ayr1 ara9t1rmay1 gerektirir. Yargisal kararlar igin 
de ayni durum soz konusudur(33). 

Ancak kamu hizmeti idari faaliyetlerin bir tilril olarak 
ele alindiginda, ger9ek mecrasina Qekildi~inde ayni 9eyi soy
lemek pek mtimkun de~ildir. Gergi, yasama bu i~i gergekten ken
dine vazi.fe edinmemi$ hatta hatali kullanarak ic;inden c;1k1lmaz 
yonlere silrilklemi~tir ama yargi zaman zaman onilndeki olaya 
ilii?kin yonu a~irl1kl1 da olsa tanimlamaya c;al1$m19 ( 34), d oktrin 
ise ~ok eskiden beri ba$armi$tl.r(35). 

~nemli olan kamu hizmetinin, teknik anlamina.uymayan 
~ekilde, idare hukuku i9erisinde bugiin sahip oldu~u yer disinda 
kullan1lmamas1; bir etiket halini ald1~1 bu yerlerdeki kulla
n1m1ndan vazgeQilmesidir. Belki doktrinin henliz ba~aramad1~1 
nokta budur. 

(32).D.TRUCHET, Label de service public, cit., s.428. 
( 3 3) • Bkz • s .• 2 dp. ? • 
(34).C.E. 28.6.1963 Narcy, AJDA, 1964, s.49?. 
(35).LAUBADtRE, Traite, cit., s.519. 

' 
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2-Kriterler ve Eilpheler: 

Bir kamu hizmetinin varl1~1n1 belirlemeye ve hangi faa
liyetlerin kamu hizmeti olarak gorlilmesi gerekti~ini tesbite 
yarayacak tek ba~ina yeterli ve tatmin edici bir kriter ortaya 
konamamistir. 

Bu durum hem kavramin niteli~i hakkinda kuskulara yol 
aGmakta(36) hem de onu belirsiz kilarak ozgtirllikler i9in teh
likeli say1lmas1na(37) yol aQmaktadir. 

Doktrin problemi 9ozmek iqin, kriter aramada ve liret-
mede olduk9a serbest davranmi~, bu ba~lik altinda say1ca 9ok 
tefliflerde bulunmustur(38). Ancak teklif edilenler genellikle 
yetersiz kalmakta ve problemi halletmemektedir. 

Delvolve, kamu hizmetinin tan1m1 gibi kriterler mesele
sinin de halledilemedi~ini 9ilnkil ger9ek problemin bir kamu 
hizmetinin varolup olmad1~1n1n tesbitinde de~il, fakat hangi 
faaliyetlerin kamu hizmeti olarak gorillebilece~inin saptanma
sinda ;yattJ..~l.Ol. soylemektedir(39). Kani.mca boyle bir ayiri.ma 
gerek yoktur. Qlinkii bir faaliyetin ni9in kamu hizmeti oldu~ 
tesbit edilebildi~inde problem halledilmi9, hangi faaliyetle
rin kamu hizmeti olabilece~i de bilylik olqilde belirlenmi~ oluro 
Zaten, oncelikle soylenmesi gereken her faaliyetin kamu hiz
meti haline getirilebilece~idir. "Artik sorun, Devletin hangi 
alanlara mtidahale edemiyece~i de~i1(di.r.)!t(40). ·Bu sebeple ye
terli olmad1~1 kesin olmakla birlikte ba~langi~ noktasi olarak 
"Ka.nun koyucunun iradesi" nin kabulU gereklidir. Buna ek olarak 

.. 
(36).TRUCHET, Label de service public, cit., s.42?. 
(37).DELVOLVE, Service public et libertes publiques, cit., 

passim. 
(38).Bunlar iQin bkz. ONAR, !dare HukukUnun Umumi. Esaslari, 

cit., C.I, s.27-38; AZRAK, Ders Notlari, cit., s.6-9. 

(39).DELVOLVE, Service public et libertes publiques, cit., s.5 
Aksi fikir i~in .Bkz. CHENOT, La Notion de Service Public 
Dans La Jurisprudence Economique du Conseil D'Etat, EDGE, 
1950, no 4, s.82. 

(40).YAYLA, !dare Hukuku, cit., ·a.69. 
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kullan1lmas1 gereken kriterlere ihtiyaq duyulan alani sapta
mada ve ~ozmede ise iki sorudan yararlanilabilir: 

a)!darenin faaliyetleri arasinda hangileri kamu hizme-
tidir? 

b)Hangi $Brtlar1n varl1~1 halinde ozel kisilerin gor
dii~ii bir kamu hizmetinden bahsedilebilir? 
A)GUniimUzde, !darenin butUn faaliyetlerinin kamu hizmeti sa
y1lam1yaca~1 fikri kabul gormektedir(41). Ancak bunlar arasin
de hangilerinin kamu hizmeti oldu~u ise tart1$1lmaktad1r(42). 

Onceleri idarenin sadece karnu hukuku usulleri ile gor
du~ii faeliyetler kamu hizmeti sayilmakta ve "amme kudretinin 
kar~ilamaye kerar verdi~i ihtiya9 e~er:amme hukuku usullerile 
temin ediliyorsa ancak 0 zaman amme hizmeti vardir"(43) denil
mekteydi. Fakat "hususi hukuktakinden ayri bir usul ile goriil
mesini amme hizmetinin umumi bir karakteri ve unsuru saymak, 
amme hizmeti oldugunda ?ugun 9iiphe edilmeyen sinai ve iktisadi 
amme hizmetleri adi altinda toplanan bir 9ok faaliyetlerin bu 
mahiyetini inkara milncer ol(aca~indan)"(44) bugiln artik, kamu 
hizmetinin zorunlu bir unsuru ve ozelli~i olarak ele alinmamak
tadir( 45). Kisaca, kamu hizmetleri sadece ozel hukuka veya 
sadece kamu hukukuna tabi olmamakta, faaliyet konular1n1n ge
reklerine gore de~i~ik oranlarda kamu hukuku ve ozel hukukdan 
olu$an karma .bir hukuki rejim ile gortilmektedir( 46). Aralarin
deki orani saptiyacak olan ise kanun koyucudur(47). 

(41).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, Cit., C.I., s.27. 
(42).0rnek olarak bkz. CHAPUS, Droit Administratif General, 

cit., s.394-404; LAUBADERE, Traite, cit., s.524 vd.; 
WALINE, Traite Elementaire de Droit Administratif, 6.basi, 
s.311-314. 

(43).CROZAT, Amme Hizmeti Mefhumu, cit., s.8; Ayni yonde s.9. 
(44).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I., s.25. 
(45).!bid. s.26; AZRAK, Ders Notlari, cit., s.17. ~. 

(46).DURAI~, !dare H.ukuku Ders Notlari, cit., s.306. 
(4?).YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.71. 
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Kolluk faaliyetinin kamu hizmeti olmad1~1 soylenmekte 
(48) ve aralarinda ki farklar sayilmakta ise de(49) kollu~ 
"ozelli~i nedeniyle c;ok siki kural ve usullere ba~lanm1$ (bir) 
kamu hizmet(i)"(50) saymak gerekir(51) ancak ozellikleri nede
niyledir ki ayri olarak incelenme zorunlulu~u bulunmaktadir. 

Oyle ise idarenin hangi faaliyetleri kamu hizmeti de
~ildir? Bu soruya, "sirf kendi patrimuanlarini alakalandiran 
ve bu patrimuanlara mali menfaatler temin eden 11 (52), "sadece 
idareye bi r mali c;ikar sa t.tlaya.n "( 53), "edim bic;iminde gorlilen 
(ler) ( •.• ) d1e1nda kalan"(54), "ilk aeamada idarenin kendi 
ihtiyac;lar1n1n karsilanma.sina yone( len) .•• bireylerle toplu
luklarina, "edimu yerine 11 yuktim" getir( en)'! ( 55) 11 Kamuya ••• 
dolayli yarar sa~liyan"(56) "!darenin 6zel emlakinin ieletil
mesi ( ••• ), vergi tarhi ve istikraz gibi faaliyetler(in)"(57) 
kamu hizmeti olmad1~1 ~eklinde cevap .verilmektedir. Bir kamu 
hizmetinin ayr1lmaz par9as1 derecesinde olan ve sadece ona 
gelir getiren faaliyetlerin de kamu hizmeti ~ay1lmas1 gerek
ti~i soylenmekteyse de(58) bu fikir genel bir kabul gormemi~
tir(59). 

Btitun bu soylenenlere raP.;men, idarenin faaliyetleri 
aras1nda kamu hizmeti olanlar ile olmayanlarin ay1r1m1 yete_. 
rince berrak degildir. 

(48).SARICA, Ders Notlari, cit., s.?4 dp.2. 

(49).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.245. 
{50).0ZAY, Devlet !dari Rejim ve Yargisal Korunma, cit., C.I, 

s.117 dp.181. ' 
(51).Ayni Yonde ONAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., 

C.I, s.21; OZAY, Devlet !dari Rejim ve Yargisal Korunma, 
cit., C.J., s.4?-48; KIRATLI, Koruyucu !dari Hizmetler, 
TODA!E no:l35, Ankara, 1973, s.10. 

(52).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.16. 
(53).KIRATLI, Koruyucu !dari Hizmetler, cit., s.l."'· 
(54).SARICA, Ders Notlari, cit., s.74 dp.2. 
(55).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.246. 
(56).BALTA, !dare Hukukuna Giri~, cit., s.16. 
(5?).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.11. 
(58).CHAPUS, Droit Administratif General·, cit., s.399. 
(59).CHEVALL!ER, Le S•rvice Public, cit., s.10. 
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Orne~in bir yandan, !darenin sadece mali menfaat sa~la
maya yonelik faaliyetlerinin kamu hizmeti olmad1~1(60) soyle
nirken di~er yandan o zamanki mevzuatta aQ1kca "··· karl1l1k 
ve verimlik anlay1~1 ic;in c;alismak ••• " (61) denmesi.ne ra~en 
"kir kelimesi( ••• ) ticari manada bir kir de~il bir usul ve 
direktif olarak izah"(62) edilerek tevil edilmekte ve K!T'le
rin faaliyetikamu hizmeti olarak kabul edilmektedir(63). Bu 
alani duzenleyen simdiki 233 say1l1 KHK(64)ye gore Kamu !kti
sadi Tef?ebbilsu, !ktisadi devlet te$ekkulil ile Kamu iktisadi 
kurulu$lar1n1n ortak adi(md.2/1) say1ld1~1 ve kamu iktisadi 
kurulusunun kamu hizmeti niteli~i a~ir basan bir Kit oldug;u 
(md.2/3) soylenditf;ine gore, "verimlilik ve karl1l1k"(md 1/2/ 

b) ilkelerine ve "ticari esaslara 11 (md 2/3) uygun faaliyet gos
termesi istenen !DT lerininkinin de ag:ir basmamakla birlikte 
kamu hizmeti niteli~i ta$1d1~1 mevzuatca kabul edilmi$ sayila
bilir ve onceki mevzuata dayanilarak bunlarin kamu hizmeti 
oldu~ fikri de benimsenebilir. Onemli olan ortaya konulan 
kriterlerin uygulamada yetersiz kalabilmesidir. 

Bu yUzden sorunun qozum15 ic;in bir karinenin kabulil ge
reklidir: "!darenin bUtiin faaliyetleri, prensip olarak kamu 
hizmeti niteli~ini tasimaktadir"(65). Organik kriterin hala 
onemini korudu~una bir delil sayilabilecek(66) bu karinenin 
aksinin ispat1 ise yukar1da sayilan kriterlerden birinin veya 

(60) .. 0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I., s.16. 
(61).440 sayili kanun md.2 
(62).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., c.r., s.35. 
(63).Ayni Yonde AZRAK, Ders Notlari, cit., s.9; 

YAYLA, !dare Hukuku, cit, s.67-68; ONAR, Amme Hizmetleri 
ve Zamanimizdaki 1nki9af1, cit., s.36; Kismen kar91 fi
kirde BALTA, !dare Hukukuna Giri~, cit., s.16-17. 

(64).R.G. 18 Haziran 1984 Sayi 18435 ~ilkerrer 
(65).CHEVALLIER, Le Service Public, cit., s.11. 
( 66) .!d. 
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birden fazlas1n1n ozelliklerine gore olaya uygulanmas1 ile 

olacaktir. 
' 

B) Hangi $artlar1n varli~i halinde ozel kisilerce gorlilen bir 
kamu hizmetinden bahsedilebilece~i sorusunun cevab1 ise ter
sine bir karineden yararlanilarak cevapland1r1labilir: Ozel 
ki$ilerin k~rdugu ve yuruttli~ faaliyetler prensip olarak ozel 
faaliyetlerdir. 

Bu karinenin aksinin ispati i9in, yine organik kriter 
vazge9ilmez bir araQtir. Qilnku ozel kisinin gordtif!li bir faali
yetin kamu hizmeti sayilabilmesi i9in idare ile s1k1 bir ba~
lant1s1n1n bulunmas1 vazge9ilmez bir $arttir(67). Bu ba~lant1-
n1n, ayni zamanda kolluk denetimini a~ar nitelikte, i9ten, 
faaliyete ili$kin olmasi da gereklidir. I$levsel denetim ad1n1 
teklif etti~imiz bu denetimin, idare ile olan bu ba~lantinin 
varli~i, kamu hizmeti goren ozel ki$ilerin faaliyetlerini di
~er ozel faaliyetlerden ayirmaya yaramaktad1r(68). 

Kamu kudreti ayr1cal1klar1n1 (prerogatives de puissance 
publique) bilhassa ozel ki~ilerce gorillen kamu hizmetlerinin 
belirlenmesinde olmazsa ol~az bir unsur olarak kabul edenler 
bulunmaktad1r(69). Ancak, kanimca kamu kudreti ayr1cal1klar1-
n1, kamu hizmetinin onsuz olmaz bir kriteri seklinde ele alma
mak gerekir. QUnkti bunlar kamu hizmetinin bir unsuru de~il 

(6?).Bkz. s.7 
(68).Balta ayn1 fikirde de~ildir: 

"··· yakin gozetim ozel girisim elindeki kamu hizmeti 
iyin yeterli bir ol9li de~ildir. Ozel giri$im elindeki 
bir kamu hizmetini ayirdedici asil ol9ti uygulanan miley
yidedir. Yetersizlik gosteren bir taksi servisi i~letme
den al1konur. Buna kars1l1k ozel girisim elindeki kamu 
hizmeti yetersiz i~liyorsa ilgili kamu kurumu, onun ye

terli i~lemesini sa~lamaya yararli butun tedbirleri al
mak, hatta gerekti~inde hizmeti kendi yapmak odevindedir". 
!dare Hukukuna Giris, cit., s.17. 

(69).Bu konudaki goru~ler ve geni~ bilgi i~in bkz. 
GEFFROY, Service Public et.Prerogatives De Puissance Pub
lique, R.D.P., 198?-1, s.50-88. 
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bir sonucudur(?O). 
Uygulema yine de Ge~itli sorunlare gebedir. Ber iki 

sorunun 9ozumU i<;in benimsenmis olan kriterler somut clay soz 
konusu oldu~nda yetersiz kalebilir, olayin ozelliklerine uyum 
sa~liyabilmek iqin :vardima ihtiya9 duyabilir. !!?te bu sebeple 
genel bir yakla91m siyaseti benimsemek ve bir kamu hizmetinin 
tesbiti i9in faaliyeti ''(symptomatique) a91dan, yani baz1 be
lirtiler yonunden de incelemek"(71) gereklidir. Blitiin bu kri
terleri uygulayacak, "symtome"lari de~erlendirecek yerler ise 
mahkemelerdir. "Qlinkli bir uyu~mazl1fS1n nitelenmesi herf?eyden 
once konusunun nitelenmesine ba~l1(d1r)"(?2). 

Boylelikle, kanun koyucunun iradesinin bir faaliyetin 
kamu hizmeti olarak gorillmesinde kurucu bir rolli oldu~unu ka
bul etmekteyim. Ancak bu rolil gere~inden fazla onemsememek de 
gerekir. Di~er kriterler, ozellikle organik kriter temel bir 
nitelik ta91makta, yogun olarak belirtilerden symptome'larden 
yararlanilmak gerekmektedir. Bu belirtilerin s1n1rl1 sayida 
olmayip, mahkemelerce olayin incelenmesi asamasinda tesbit 
edilebilecektir(73). Kanun koyucunun iradesi ise bunlarin yar
d1m1yla ortaya konacak bir varsayim olacakt1r. Oyleki, di~er 
kriterlerin do~rulamad1~1 kanun koyucunun " ••• kamu hizmeti(dir)" 

(70).SOTO, Note Mme cailloux c. C.O.N.S.U.E.L., R.D.P., 1983, 
s;804. 

(71).~ZAY, Devlet-1dar1 Rejim-Yargisal Korunma, cit., C.I, 
s.105 dp 144. 

(72).DURAN, Ders Notlari, cit., s.309. 
(73).Bu belirtilerin, kamu kudreti ayr1cal1klar1ndan ba~ka bir 

$ey olmad1~1 soylenebilir. Do~rudur da. Ancak bu, bir 
unsur olmayip sonu¢ oldu~na dair daha once vard1~1m ka-

. niya ayk1r1 de~ildir sanirim. Qlinkii di~er kriterin yeter
li oldup;u durumda basvurulmayabilinece~i gibi; mahkemenin 
karari faaliyetin sonucu ac;1s1nd~n bir de~erlendirme ol
du~ndan, bir unsur olmayip sonuQ oldu~ eeklindeki 
goru~e· eyk1r1 bulunmamaktadir. 
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seklinde ki iradesi kabul gormeyecektir(74). 

3-Niteli~i GereSi Kamu Hizmeti 

Niteli~i gere~i kamu hizmeti teorisi, toplumdaki tilm 
faaliyetlerin iki ayri grup olu$turdu~, bir grubun niteli~i 
gere~i kamu hiz!lleti olan faaliyetlerden meydana geldit!;i ve an
cak bunlarin kamu hizmeti olarek devlet ve di~er kamu tilzel 
ki$ilerince gorulebilecegi, di~er gruptakilerin ise ozel faa
liyetler olarak kalmasi gerekti~i fikrine dayanir(75). Soz 
konusu iki grubun arasinda objektif bir sinirin oldu~u iddia
siyla "objektif kriter" ba$11~1 altinda da one slirlilmiletilr(?6). 
Bu teori, iktisattaki liberal doktrinlerin(7?), devlet mlidaha
lecili~ine kar$1 ~ikan gorilsun(78) etkisiyle ortaya at1lm1$t1r. 

Niteligi gere~i kamu hizmeti, en net ifadesine Fransiz 
Uyusmazlik Mahkemesinin 22 Ocak 1921 ·tarihli "Ste des autobus 
antibois" kararina eses teRkil eden kanun sozctisli Matter' in 
mutaalas1nda ula~m1~t1r(79). Buna gore: Devlet tarafindan kamu 
hizmeti olarak, ancak niteligi gere~i kamu hizmeti olan faali
yetler gorulebilecektir. Ozel kisilerin de gorebilece~i faali
yetler devlet tarafindan gorillilyor olsa bile, bu durum tesadilf 
eseri say1lmal1d1r. Devlet, bu faaliyeti ozel ki~iler yapmadi~i 
ic;in·., ge9ici olarak ilzerine almaktadir( 80). 

(74).Avukatlik Kanunu Kanun no:ll36, R.G.? Nisan 1969 Sayi: 

13168, md.l 
(75).BENO!T, Le Droit Administratif Francais, 1968, s.771. 
(?6). CHEVALLIER, Le service Public, cit., s.23 den naklen; 

HAURIOU, Note sous C.E, 7.4.1916, ASTRUCK, S., 1916,3.49 
(77).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I., s.29; 

AZRAK, Ders Notlari, cit., s.7. 
(78). LAUBADtRE, Traite, cit., C.I, s.522. 
(79).AZRAK, Ders Notlar1, cit., s.7. 
(80).Karar metninin onemli bir kism1 i9in bkz. CHEVALLIER, Le 

Service Public, cit., s.23. 
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Niteli~i gere~i kamu hizmeti fikrine g6re "Devletin 
bilnyesine mahsus olan, ancak Devlet tarafindan ifasi milmkiln 
ve zaruri bulunan bir faali:vetrr(81) kamu hizmeti ssyilmakta 
(b)una mukabil esas itibariyle iktiss.di ve sinai mahiyette 
clan faaliyetler Devlet tarafindan if a edilseler de Devletin 
bilnyesine mahsus normal birer Devlet faaliyeti sayilma(makta) 
VS amme hizmeti 'Jl8.hiyetini alma(maktadir) II (82) • 

Teori a~ir ele$tirilere u~rami~, yarim asir hukuk dii$lin
cesine egemen olmU$ temel bir yanl19 oldu~u(83) "mtiphem ve 

Qeli$kilerle dolu" bulundu~u(84) "bugiin vuzuhunu kaybetmi9 ve 

hakikate uymaz bir hale gel(digi)"(85) soylenmi9tir. 

Gerqekten de guntimlizde bu teoriyi ilk $ekliyle kabul 
etmek mumkun de~ildir. Devlet ekonomik ve sosyal alanlarda 
kamu hizmeti oldu~unda tereddlit edilmeyen bazi faaliyetlere 
giri~mektedir. Ayrica neyin kamu hizmeti oldu~nun "zaman ve 

mekina"(86) "o cemiyetin vard1~1 tek;mill seviyesine"(8?) gBre 
de~i~ebildi~i de kabul edilmekt~dir. 

Ancek yine de"'nitelikc;e kamu hizmeti' olan bir tilr 

faaliyet, zaten yoktur ve dustinillemez 11 (88) sozune bir 9ekince 
koymak gerekir. Toplumdaki her faaliyetin, her i$in, her Qa
li~ma alan1n1n kamu hizmeti olma istidadini ic;erdi~i bir ger-
9ekse de; bazi faaliyetlerin (i~ ve di~ gilvenlik gibi(89)) 

(81).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit, C.I., s.28. · 
(82).!d. 
(83).BENO!T, Le Droit Administratif Fran<;ais, cit., s.770-771. 
(84).AZRAK, Ders Notlari, cit., a.7. 
(85).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, 
(86).!bid., s.29, (ayni yonde DURAN, !dare 
(87).!bid., s.42. 

' 
cit., c.r, s.29. 
Hukuku, cit., s.304). 

(88).DURAN, !dare Rukuku, cit., s.304, ayni yonde CROZAT, .Amme 
Hizmeti Mefhumu, cit., s.6. 

~. 

(89).Kolluk faaliyetlerinin de bir kamu hizmeti oldu~ hakkin-
da bkz. s.11. 
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nitelikleri gere~i kamu hizmeti olduklari ve bu "niteliklerini" 
toplum hayat1n1n ba$lamas1yla belki de, toplum hayat1n1 zorunlu 
kilmalari dolayisiyla daha onceden kazand1klar1n1 ve hangi 
usulle gorulurse gortilstinler bu niteliklerini muhafaza edecek
lerini soylemek a91r1 bir iddia olmasa gerektir. Nitekim, kamu 
hizmeti "!darenin varlik sebebi"(90), "Devleti dog;uran 
zaruret"(91) olarak g~rUldli~ilnde; iQi zaman ve yer koeullarina 
gore, kanun koyucunun iradesinin kar1smas1yla (katk1s1yla) 

doldurulabilen (de~i~ebilen) kamu hizmeti kavram1n1n bir oziiniin 

varl1~1, az da olsa de~ismez bir i9eriginin mevcudiyeti kabul 
edilmi~ ve artik sadece bir deyimden(92) ibaret oldug;u, bir 
"existence" olarak varl1~1n1 siirdiirdiigij.(93) fikri reddedilmi~ 
olur. 

"Hatta bir cemiyette imme hizmetlerinin hacmi o cemi
yetin vard1~1 tekamul seviyesi ile (do~rudan orant1l1) mepsuten 
mutenasiptir demek yanl1$ olma(yaca~l.na)"(94) gore "ayn1 mede
ni camiaya girmi$ bulunan memleketlerde birbirinin ayn1 olan 
ve artik tabii sayilan bir tak1'.Il amme hizmetleri(nin) var(l1-
R1n1)"(95) kabul etmek gerekir. 

Yo~un elei?tirilere hedef olan "niteli~i gere~i kamu 
hizmeti "fikrinin son yillarda 11 virtuel kamu hizmeti" teorisi 
iQinde tekrar canland1~1 soylenmektedir(96). 

(90).0ZAY, Devlet-!dari Rejim ve Yarg1sal Korunme, cit., C.I., 
s.47. • 

(91).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I., s.l. 
(92).TRUCHET, Label de service public, cit., s.429 vd. 
(93).AZRAK, Millile~tirme ve !dare Hukuku, !stanbul, 1976, 

s.31 den naklen:CHENOT, L'existentialisme et le droit, 
RFSP, 1953, s.57. 

A ~ 

(94).0NAR, !dare Hukukunun Umum1 Esaslari, cit., s.42. 
(95).0.NAR, lmme Hizmetleri ve Zamanimizdaki !nki~afi,cit. ,s.29. 
(96).LAUBADtRE, Traite, cit., s.522. 
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4-Virtilel Kamu Hizmeti 

!lk kez Laroque' un ortaya att1~1 fakat esas se.vunucu
lu~nu Chenot' nun( 97) yapt1~1 virttiel ka.mu hizmeti; ni teli~i 
gere~i kamu hizmeti teorisinin de~isik bir goriinUmil olup, ara
larindaki onemli fark, ikincisinin kamu hizmetlerini sinirlama 
amac1n1 ta$1mas1na kar!?in, virtuel kamu hizmetinin tam tersi
ne, kolaylaetirmaya ve say1ca arttirmaya yonelik olmes1ndad1r 

(98). 
Bu teoriye gore: Bir ozel faaliyet halk1n ortak ve ge

nel bir ihtiyacini kari:,ulamakta, kamu yarar1n1 ger<;ekle$tir
mekte(99) ise, ayni. zamanda "yollar, rihtimlar, akarsular, 
atmosfer gibi. kamu eml;ki ile ozel bir iliekisi"(lOO) varsa, 
!dare ruhsata bagli.yabilecegi bu tilr faaliyetlerde, heniiz bir 
kanun tarafindan kamu hizmeti payesi verilmeden(lOl) bir mev
zuat gere~i olarak de~il de(l02) "Kamu yarar1n1n yargici, bek-
9isi s1fat1yla ruhsatin ongordugii edimleri azaltip 9o~altabi
lir, hatta gerekirse ruhsati geri alabilir"(l03). Ayrica kamu 
hizmeti ilkelerine uygun faaliyet gosterme, tarife tespit et
me gibi kamu hizmeti yuktimliilliklerine (obligations de service 
public) ( 104) ta bi tutup faa.liyetini kolluk denetimini aear 

( 97).AZRAK, Millile~tirme ve !dare Hukuku, cit., s.30; 
LAUBADtRE, Tr.aite, cit., s.522. 

( 98).LAUBADERE, id. 
( 99).AUBY-DUCOS ADER, Grands Services Publics et Entreprises 

Nationales,cit., s.22. 
(100).AZRAK, Ders Notlari,cit., s.17. 
(101).LAUBADERE, Traite, cit., s.522. 
(102).AZRAK, Mille$tirme ve !dare Hukuku, cit., s.28. 
(103).!bid, s.29-30. 
(104).LAUBADERE, Traite, cit., s.522, Auby-Ducos ADER, Grands 

services Publics et Entreprises Nationales, tit., s.22. 
Ayrica Bkz. CHEVALLIER, Le service public, cit., s.24 de 
metni bulunan: C.E., 5 mai 1944, Cie maritime de l'Afrique 
orientale. 
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sekilde "icten (intrinseque)"(l05) denetleyebilir. 
Bu teori Fransa'da baz1 yargisal kararlara esas te$kil 

etmiese de(106) doktrin tsraf1ndan benimsenmis de~ildir(l07). 
Kenun koyucuya e.i t olan yasame yetkisinin !dare' ye terkedilme
si anlamina geldi~i(108) ba9ta ticaret ve 9al1sma ozglirllikleri 
olmak lizere, ozglirlilkler a91s1ndan tehlike teskil edecegi i9in 
(109) ~iddetle elestiril~istir. Ancak belirtmelidir ki dokt
rinde, virtilel kamu hizmeti ba~lig1n1, degi~ik bir anlam ile, 
ozel ki9ilerce gorulen kamu hizmetlerinin tilmilne verilen ortak 
bir isim olarak kullananlar da bulunmaktadir(llO). 

Chenot'nun ortaya koydu~u anlamiyla "virtiiel kamu hiz
meti'' teorisini benimsemeye imkan yoktur. Bir 6zel faaliyet, 
ancak kamu hizmetinin kurulusuna ili9kin esaslara uyularak 
kamu hizmeti haline getirilebilir ve ancak bundan sonra kamu 
hizmeti yukumlillukleri altina sokulabilir. !darenin, kendini 

(105).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.18. CHENOT, Conclusion 6 
fevrier 1948 Ste Radio-Atlantique, (Les Grands Textes 
administratifs, 1970, s.436 da metni bulunmaktadir). 

(106).-C.E. 29 janvier 1932, Ste des autobus antibois, 
-C.E. 5 mai 1944, Cie maritime de l'Afrique orientale 
-C.E. 6 fevrier 1948, Cie carcassonnaise de transports 

en commun 
-C.E. 6 revrier -1948, Ste Radio-Atlantique 
Bu kararlarin metinleri iqin bkz. CHEVALLIER, Le Service 
Public, cit., s.23-25. 

(107).Auby-Ducos ADER, Grands Services Publics et Entrep~ises 
Nationales, cit., s.21. 

(108).LAUBADERE, Traite, cit., s.522. 
(109).WALINE, Traite, 6.bas1, cit., s.314; 

CHEVALLIER, Le service public, cit., s.16. 
(110).BUTTENBACH, Theorie Generale des modes de gestion des 

<· . 

services publics en Belgique, Institut Belge des Scien-
ces Administratives, 1952, s.392. 
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kamu yararin1n bekqisi sayarak salt kendi de~erlendirmesine 
gore bir ozel faaliyete mildahalede bulunmasina "virtilel kamu 
hizmeti" gerekQesi vermenin sakincalar1n1 izaha gerek yoktur. 
Zaten yetkisizli~in asil oldu~ !dare Hukukumuz a9is1ndan(lll) 
buna imken da yoktur. 

!dare tum ozel faaliyetleri zaten kolluk a91s1ndan de
netliyebilecektir. Faaliyetin kazand1~1 onem kars1s1nda bunun 
yeterli olmad1~1 dii$ilnilldil~ilnde ise kamu hizmeti kurulu9 pro
sedilrilne uyulacak; sonuGta hizmeti ya bizzat gorecek, ya da 
ozel ki$ilere de imkan verip, yerine getirili~ini denetleye
cektir. 

Turk doktrininde Siddik Sarni Onar'in f?U sat1rlar1, bu 
teoriye cevap niteli~ini ta$1maktad1r: 11 !darenin milsaadesi ile 
ifa edilen baz1 faaliyetlerde ( ••• ) murakaba ancak zabita mura
kabas1 ~eklindedir ve !i;>letme hakkinda emir ve direkti.f vermek 
selahiyetini tazammun etmez. Sadece zabita emir ve tedbirleri 
~eklinde tecelli eder"(112). 11Ger9i taksi otomobillerinin iic
retleri, ekmek gibi narha tabi bazi e$yan1n fiatls.ri da evvel
ce tesbit edilir ve sabittir. Fakat bunlarin tesbitinde ilcret 
ve fiatlarin te~ekkulunde ki iktisadi esaslar nazari itibara 
al1n(1r) ve bu licret fiatlar1 ba~enmiyenler 9al1$mamak veya 
setmame.k hakk1n(1) haiz(dirler)"(ll3) "taksi(metresi) ac1k 
bir otomobilin ~of6rilnfin isteyen mtisteriye hizmetini arzetme
si gibi bu serbestiyi tahdit eden bazi haller varsa da bunlar 
amme imtizam1n1n icap ettirdi~i zabita tahdit ve tedbirleridir 
ve istisnai mahiyettedir"(114) "(Kamu hizmeti imtiyaz soole~
mesinden bahsettikten sonra) Bu itibarla amme hizmetleri sa
dece amme hlikmi ~ahislari tarafindan kurulan te$ebbusler de
~ildir. Bunlarin nezaret ve murakabalari altinda goriilen ve 

(111).SARICA, Ders not1·ar1, cit., s.32. 
(112).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.46. 
(113).!bid. s.20. 
(114).!bid. s.17. Ayni fikir iQin bkz. BALTA, !dare Hukukuna 

Giri$, cit., s.17. 
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di~er karekterleri haiz bulunan hizmetler de amme hizmetleri
dir. Bunlar1n d191nda kalan ferdi ve hususi tesebblisler, gaye
leri ve amme iQin sa~lad1klar1 menfaat ne olursa olsun amme 
hizmeti savilmazlar"(ll5) de~ektedir. Ragip Sarica'da ''(!dare) 
HiG yetki verilmemi$ tan1nmam1$ ise tamamen yetkisizdir( ••• ) 
bir hizmeti gormek istese bunda hatta kamu yarari, genel fayda 
oldu~una inansa ve ger9ekten de bByle olsa bile buna giri~e
mez" ( 116) diyerek Virtilel kamu hizmeti teorisini benimsememek
tedir. 

Turk doktrininde konuyu en fazla i$leyen ki$i Ali Ulkil 
Azrak'tir(ll?). Yazar Turk hukukunda virtiiel kamu hizmeti kav

ram1n1n yerle~ti~inin soylenemiyece~ini belirtmekle beraber(118) 
Dani$tay'in iki kararini inceliyerek(ll9), Ankara Belediyesi 
s1n1rlar1 dahilind~ Qalisacak olan milnibilslerin faaliyetleri
nin yonetmelikle dlizenlenmesi uzerine aQilan dava sonucu veri
len karar kars1s1nda, minubus isletme faaliyetinin "Chenot'un 
kri teri uygulandilSi takdirde, bunun bir. 'Service Public virtuel' 

baf?ka bir deyimle, 'Ka'!'Du hizmeti olma istidad1 gosteren bir 
faaliyet' olduttu ileri siirUlebilir" (120) demektedir. 

Kanimca, bureda •virtUel kamu hizmeti' soz konusu olma
yip ozel kit;?ilerce gorulen ger<;ek, "reel"(l21) bir kamu hizme
ti bulunmaktadir. Konu ile il~ili y0sal duzenleme olan 1580 

'· 
(.115).!bid. s.15-16 (Kelimele.r.in .. alti tar-:afimdan Gizilmi9tir) 
(116).SARICA, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.32. 
(117).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.17-22; Millilestirme ve 

!dare Hukuku, cit., s.28-38. 
(118).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.21. 
(119).D.12.Daire, 23.10.1967, E.967/518 

119-122 s.394-397. 

• 

- K.967/1679, D.K.D. 

D.D.D.K., 30.6.1967, E.1967/134 - K.1967/708, D.K.D. 
115-118, s.155-162. 

(120).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.20; Millilestirme ve !dare 
Hukuku cit., s.36-37. 

(121).AZRAK, Millilestirme ve !dare Hukuku, cit., s.30. 
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say1l1 Belediye Ka.nununun 19. maddesinin 5 . .f1kras1na( 122) 

gore "Belediye hudutlari da~ilinde muayyen mintikalar arasin

da yolcu nakil vasitesi olarak otobtis, ombiniis, otokar, tlinel, 
troley, f'inukUler isletmek ••• miinhasiran belediyelerin hakk1-

d1r". Bu yazim te.rzi, faaliyetin bir kamu hizmeti olarak ku

ruldu~unu ve ilgili !dare birimi olarak da belediyenin se9il

mi$ oldu~unu gostermektedir. Ayrica 5. f1kran1n di~er parag

rafinda kamu hizmeti oldu~unu destekler nitelikte dlizenleme

ler yeralmaktadir: "Bunlarin, belediyelerin de ietirak edecek

leri sirketler vasitasiyla yap1lmas1 ve isletilmesi veya icara 

verilmesi veyahut imtiyazin devri !era Vekilleri Heyeti kara

rina ba~l1d1r". 
!9te bir kamu hizmeti olarak Belediyelere verilmis bu 

faaliyet yasa1 dUzer.l r:'.r•Hmi n a<;1_k hiikmli ile(l23), belediyelerin 

takdirine ba~li olarak verecekleri ruhsatla ozel kisiler 

tarafindan da (kamu hiz~eti olarak) yerine getirilebilecektir. 

Hizmetin asil sahibi/yukilmlusli Belediye oldu~u ic;:in de hizmetin 
gorulusline ili~kin gerekli dlizenlemeleri yepilabilecektir. 

Nitekim Danistay Deva Daireleri kurulu'nun ayni konuda daha 
evvel vermis oldu~u bir kararda(l24) Baskanunsozcilsu Vecihi 

TonUk "Kamu hizmeti niteli~i tasiyan bu gibi nakil araclarini 

isletme i$1eri inhisar1 tazammun etmemek sarti ile Belediyeler 
isterlerse ruhsata ba~tamak'· suretiyle bai?kalarina da yaptira
bil i rler. Bu takdirde idare hukuku bakimindan belediyeye ait 

kamu hizmeti niteli~indeki bir i~ ve tesebbusiln basar1lmas1na 

vatanda~larin i$tirakini ve yard1m1n1 sa~lamak demek olU<' ki 
bu durumda ilgili belediyenin bahis konusu isi kamu yararinin 

gereklerine uygun tarzda dlizenlemesi belediyenin gorev ve yet

kileri ve hatt; odevleri cfimlesindendir"(125) eeklinde dilsilnce 

(122).R.G. 14 Nisan 1930-8.1471 (De~i$ik 3666-5.7.1939) 
(123)."Belediyeler dilerse inhisari tazammun etmemek ~artiyla 

bunlarin if?letilmesine ruhsat dahi verebilir,." Md.19/5. 
fikra/2.para~raf/son cilmle. 

(124).D.D.D.K., E.1964/1065 - K.1966/1314. D.K.D. S.107-110, 

·S.166-171. 
(1~t;). tbid. s.166-167. 
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belirtmektedir. 
Kisaca ifade etmek gerekirse, virtiiel kamu hizmeti teo

risini, kamu hizmetinin bir gorului;; bictimi $eklinde ele almamak 
gerekir. Belki kamu hizmetinin kurulusu Sflamas1nda kanun koyu

cuya yol gosterici olarak, .faaliyetin kazand1g1 "onem"in bir 

ifadesi olarak, Anayasam1z1n 47. maddesindeki anlam1yla "kamu 

hizmeti niteli~i tas1(ma) 11 seklinde anlamak mlimkUndlir(l26). 

Ayrica, bzel E~itim Kurumlari(127), Ozel Hastahane(l28) 

uygulamasi, ~ehir iQi toplu ta91ma ornekleri(l29) vakif tini
versite(l30) dikkate al1nd1~1 takdirde Turk idare hukuku'nda 

da Fransa'da i~tihatlarla geliBen(l31) ve doktrince benimse

nen(l32) tarzda, kamu hizmeti imtiyaz1 d1e1nda de 5zel kisi
lerce kamu hizmetlerinin yiirutiilmesinin kabulii ycfoilnde bir 

geli~menin oldu~u sonucuna varilabilir(l33). 

(126).YAYLA, !dare Hukuku Ders Notlar1, cit., s.64'de yaz1lan
lar gozonilne al1nd1~1nda ayni fikirde oldu~ soylenebilir. 

(12?).Bkz. 625 say1l1 lizel ()tt;retim Kuru:n1a·r1 Kanunu, ozellikle 

md.2,3,10,12,16,31,32,49. 

(128).22iq sey1l1 Hususi. Hastehaneler Kanunu R..G.5 Haziran 1933 
(129).1580 say1l1 Belediye Kanunu md 19/ f1kra 5/ paragraf 2/ 

son climle. 

(130).1982 Anayasasi md 130/2. paragraf ile son paragraf 

(131).Bkz. sh.6 dpo22 
(132).0rnek olarak bkz. CHEVALLIER, Le service public, cit., 

s.13; Auby-Ducos ADER, Grands Services Publics et Entrep
rises Nationales, cit., s.28 vd.; LAOBADERE, Traite, 

cit., s.552. 
(133).Kars1la$t1r1niz DURAN, Ders Notlar1, cit., s.343. 

Aksi fikirde AZRAK, Ders Notlari, cit., s.21; 
YAYLA, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.64'de 

"Kimi kamu hizmetleri de, idare ad1na Bzel kieilerce 

yliriitillebilir" de!Dekte ise de s.72'de "Baska-·bir i.fadey

le, Ttirkiye'de kamu hizmeti idarenin tekelindedir. Tabii, 

imtiyazli fi!irketin ilerde de~inece~imiz ,uzun silreli de 
olsa ge9ici durumu ile vakif ilniversite istisnasi disinda" 

diyerek bir geli~dmin olmad1lt1 fikrini belirtmektedir. 
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II.TilRLER! 

Kamu hizmetleri de~ii;;ik a<;ilardan ele alinarak, doktrin 

tarafinda.n <;ok <;e$i tli tilrlere ayi.rilmi~lardir( 134). BirkaG 
ornek vermek gerekirse; ayn1 faaliyeti ozel tesebbtisi.in de ya
pi.p yapamamasina gore Tekelli-tekelsiz, faaliyet alanina gore 

gore Olkesel-yerel, kiQilerin yararlanmalari bakimindan DoRru
dan doSruya (teker teker) - Dolayl1 (birlikte),konusuna gore 
!dari-!ktisadi,sinai veya idari-iktisadi-sosyal-bilimsel, kiil

tilrel ka~u hizmetleri olarak ay1r1ma tabi tutulabilirler. 
Fransa'da genellikle benimsenen ay1r1~(135) klasik(ida

ri) kamu hizmetleri ile iktisadi ve sinai ka~u hizmetleri sek

linde ikili bir nitelik tas1maktad1r. Ozellikle iktisadi ve 
sinai kamu hizmetlerinin belirleyici ortak noktalarini tesbite 

yarayacak kriter arayl.$lar1 ilzerinde 9al1emalar yap1lmaktad1r. 
TUrk doktrini ise, bir olclide ~ransa'da da uzerinde 

durulmu$(136) dortlu bir ay1r1m1 islemistir(l37). Buna gore 
kamu hizmetleri !dari-ikttsadi-sosyal-bilimsel,kUlturel,teknik 
$eklinde turlere ay1r1labjlirler. 

Ancak belirtilmesi gereken husus bir kamu hizmeti soz 

konusu oldugunda bunlardan hangisine dahil edileceginin 90~ 
zaman tart1$mal1 olabilece~i gibi, bu ~e~it bir tilrlere ay1r1-
m1n idare hukuku ilkelerinin uygulani~ina ili~kin pratik bir 

oneminin de olmayl.~1.dl.r. 

Yapilacak bir ayirimin anlam ifade etmesi i~in berabe
rinde bazi hukuksal sonu9lar getirmesi, bunlara ili~kin miimkiln 
oldu~u kadar az istisna bulunmasi ve bir kamu hizmetiniD hangi 

(134).Bkz. YAYLA, !dare Rukuku, cit., s.68-69; G!R!TL!-AKGDNER, 
!dare Hukuku Dersleri, C.II, 1987, s.142; DURAN, Ders 

Notlar1, cit., s.316-323; R1VERO, Droit Administratif, 
cit., 406-407. 

(135).VEDEL, Droit Administratif, cit., 406-407. 
(136).LAUBADERE, ~raite, cit., s.554-573. 
(137).0NAR,!dare Hukukunun Umumi Esaslari,cit ·, C.I.,s.33-34; 

DURAN, Ders Notlar1, cit., s.316-323. 
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tiire girdi~ini saptamaya yariyacak her bir ture iliskin be
lirleyici ortak ozelliklerin tesbit edilmesi gereklidir. 

Butun bu noktalar gozoniine al1nd1~1nda iki ayri tas
nif dilelinillebilir: 

Birincisi kamu hizmetlerini "goriilu~ usulleri "ne gore 
ele almaktir(l38) ki, zaten "tilrler" basl1~1 altinda ol~asa 
da "Gorlililt;? usulleri" olarak uzerinde durulmakta ve i9lenmek
tedir. 

Di~eri ise kamu hizmetlerini "yonetim bic;imlerine ha
kim olan hukuki rejim"e gore ay1rrnakt1r. Ger9i, giinilmilzde 
kamu hizmetleri ne tamamen kamu hukukuna ne de salt ozel huku
ka tabi olarak gorillmekte, hizmetin niteli~ine ve gereklerine 
gore de~i~en oranlarda ozel hukuk ile kamu hukukunun kulla
n1lmas1ndan do~an karma bir bukuki rejime ba~lanmaktadir(139). 
Arna, yine de aralarindan biri, ag1rl1kl1 olarak hizmetin go
rlilil~ilne hakim bulunmakta, di~eri ise istisnalar seklinde 
kendisini gostermekte oldu?Sundan; bu· sekilde bir ay1r1m yapi
lsbilir( 140). Bu ay1r1m benimsendi~i takdirde kamu hizmetleri 
yonetim biQimlerine (hizmetin gorlillisiine) hekim olan hukuka 
gore Ozel yonetim usul~yle gorlilen kamu hizmetleri ve karnusal 
yonetim usultiyle goriilen kamu hizmetleri olarak iki ana gruba 
ayrilabilecektir. Ay1r1m1n pratik sonucu bir uyu$mazlik soz 
konusu oldui!;u.nda gorevli yargi yerinin belirlenebilmesindeki 
kolayl1kt1r. Kamusal yonetim usulilyle gorlilen kamu hizmetle
rinde, hizmetin yurutillil$liyle ilgili bir uyu$mazlik oldugunda 
gorevli yargi duzeni !dari Yargi, ozel yonetim usulliyle gorli
lenlerde ise Adli Yargi olacaktir. Ancak bu ay1r1m1n yine de 
zayif nokta.lar1 bulunmaktadir: Kamu hizmetinin kurulueuna 

(138).R!VERO, Droit Administratif, cit., s.407. 
(139).DURAN, Ders Notlari, cit., s.306; YAYLA, !dare Hukuku, 

cit., s.71. 
(140).Benzer bir ay1r1m ic;in bkz. Auby-Ducos ADER,'' Grands 

Services Publics et Entreprises Nationales, cit., s. 

48-73. 
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iliekin mevzuat ay1r1m1 anlams1zlaet1racak derecede istisna 
hUkUmleri getirebi1ir. Ayrica kamusal yonetim bi9imi ile ozel 
yonetim bic;;imini a:virdedebilmek, somut olayda saptiyabilmek 
i~in, kriter problemi de halledilmesi gereken onemli bir nok
tadir. Hereeyden once problemin Q6zlimlinde hizmeti goren kisi
nin kamu hukuku veya ozel hukuk ki$isi olmasinin esas al1nam1-
yacag1 belirtilmelidir(141). Qlinkli kamu hizmeti goren bir ozel 
hukuk ki~isi orne~in Ozel okullarda oldu~u gibi(l42), kamusal 
yonetim usulilnti uygulama durumunda olabilece~i gibi, !ktisadi. 
ve sinai kamu hizmetleri seklinde adland1r1lan kamu hukuku 
tilzel ki$ilerinden ozel yonetim bi9imine gore faaliyette bulu
nanlar da olabilir. 

Kamu hizmetinin konusu veya sahip oldu~ ayr1cal1klar1 
(prerogatives) belirleyici kriterler olarak ele almak da milm
kiln de~ildir. Qunkii ozel yonetim usulii ile gorulen kamu hiz
metlerinde de getirilen istisna hukiimleri ile kamusal yonetim 
usulilyle paralel ayr1csl1klar ve usuller dilzenlenmis olabilir. 
Bir kriter olsrek hizmetin konusu ise, kamu hizmetinin varlik 
sebebi olan "ihtiyacin giderilmesi"ne en uygun yonetim bi9imi, 
zaman ve yer kosullarina gore, seGilece~inden yeterli olamaz. 

Ger~ek9i olan, bir kamu hizmeti soz konusu oldu~unda, 
kamusal yonetim bi~imiyle faaliyet gosterdiginin karine olarak 
kabul edilmesi; ancak.kurulu~ mevzuatinda avik sec;ik olarak 
ozel yonetim bi9imiyle yliriitlilece~i belirtilenlerin, istisna 
hlikumleride de~erlendirilerek, ozel yonetim usulilyle gorillen 
kamu hizmetleri tilrilne sokulmas1d1r(l43). ' 

Kamu hizmetlerini karnusal yonetim ve ozel yonetim usu
ltiyle gorillenler ~eklinde ikiye ayirmanin olduk9a genel bir 
yakla$1m oldu~u ortadadir. Ancak hemen her alanda bir kamu 
hizmetiyle kars1la$man1n mtimkiin oldu~ gilniimilzde yapilacak 

(141).Auby-Ducos ADER, !bid., s.45'de yapt1~1 benzer ay1r1m 
191n bu mealde bir cilmle kullanmaktadir. 

(142).Bkz. Guz donemi 1987 Normal o~renciler(Qift) s1nav1 10.soru 
(143).Bkz. Auby-Ducos ADER, Grands Services Publics, cit., 

s.45-46. 
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teorik bir ay1r1m1n ge<;.erlili~ini koruyabilmesi, "krize'' gir
memesi iqin bu derece bir genellik ta$1mas1 gereklidir. Zaten 
kamu hizmetlerinin s1n1fland1r1lmas1 ayn1 zamanda bir s1n1r
land1rme olamaz ds(144). 

III.KAMU H!ZMET!N!N KURULU§U 

Bir kamu hizmetinin kurulmas1, toplum i<;.in onem ta~1d1-
~1 tespit edilen ortak ve genel bir ihtiyacin tatminine yone
lik olan faaliyetin kamu ·hizmeti olarak nitelendirilmesi, s1-
n1r1n1n belirtilmesi(145) ve !dare ile olan ba~lant1s1nin(l46) 
ortaya konmas1 demektir. 

Bu, daha once ozel ki$ilerce yerine getirilen bir faa
liyet olabilece~i gibi, eskiden mevcud olmayan bir faaliyet de 

(144).YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.68. 
(145)."S1n1r1n1n belirtilmesi~ ile anlatilmak istenen eudur: 

Faaliyet yalnizca kamu hizmeti olarak gorulebilme teke
line alinebilece~i gibi (bu tekel sadece kamu tiizel ki
~ilerince gorulebilme seklindeki bir tekel olmay1p-9iinkil 
ozel ki9iler de kamu hizmeti gorebilir-ozel ki$ilerin 
bir ozel faaliyet olarak gorebilme yasa~i ~eklindedir)~ 
ozel girii?ime paralel fealiyett,e bulunma imkani da b1ra
k1lm1~ olahilir. 1~te bu durumun ortaya konmasi siniri
nin belirtilmesidir. 

(146).Bu "ba~lantidan" kasit; faaliyeti kamu hizmeti ola'rak bir 
kamu tuzel ki9isi gorecekse, mevcutlardan hangisi oldu~u
nun belirtilmesi veya sirf bu i~ i~in bir kamu tuzel ki
$isi kurulmasi demek oldug;ti kadar; ozel kieilerce kamu 
hizmeti olarak gordurulebilme dlisunilldli~nde, bu faali
yetle esas olarak hangi kamu tilzel kisisinin ilgilendi
rildi~inin, faaliyetin i$leyisini kimin denetliyece~inin 
saptanmasidir da. 
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ole.bilir(l47). Fakat hukuki ac;;idan aralarinda herhangi bir 

£ark yoktur(l48). 
Turk ve Fransiz doktrininde, kamu hizmetinin kurulu~u

nun bir kanuna dayali olmas1n1n gereklili~i konusunda ittifak 
vardir(149). Kanunun verdi~i yetkiye dayanilarak bir idari 
i~lemle kurulabilmesi de kabul edilmektedir(l50). 

Kamu hizmetinin kurulu!;lunun kayna~1n1n ks.nun olmasi $U 

gerekc;;elere dayand1r1labilir: 
a)Her9eyden once kamu hizmetinin ozgtirltikler ile olan 

baglant1s1(151) bunu gerekli kilar(152). Qiinkii bir kamu hizme
ti kuruldu~unda ya tekel te~kil ediyordur -ki 0 alan ozel te
~ebbilse (hatta diger kamu -tilzel kieilerine(l53)) kapanm1$ de
mektir- ya da ozel te~ebblisun kar91s1na !dare gibi Qe$itli 

ayricaliklara sahip gli9lil bir rakip c1k1yor, c;;alisma alan1n1 
s1n1rlan1yordur. ~zgilrluklerin s1n1rland1r1lmas1 kanun ile 
olacagindan (1982 Anayasasi madde 13), "Qal1$ma ve Sozlesme 
hiJrriyetini" (Ay. md.48) ilgilendiren kamu bizmetinin de bir 
kanuna dayali olmasi gereklidir. 

(147).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.42. 
(148).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.312. 
(149).LAUBADERE, Traite, cit., s.529 vd ; CHAPUS, Droit Ad-

ministratif General, cit., s.420 vd; VEDEL-DELVOLvt, 
Dro,it Administratif'; '· cit., s.1099 vd; CHEVALLIER, Le 
Service Public, cit., s.38 vd, s.70-74 ; ONAR, !dare 
Hukukunun Umumi Esaslari, s.38 vd; SARICA, Ders Notla
ri, cit., s.29; G!R1TL!-AKG0NER, !dare Hukuku, II~ cit., 
s.139 ; DJRAN, !dare Hukuku Ders Notlar1, cit., s.313; 
YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.70 ; AZRAK, Ders Notlar1, 
cit., s.43. 

(150).Bkz. ayni ka.ynaklar. 
(151).DELVOLV~, Service public et libertes publics, cit., pas-

sim. 
(152).0NAR, ldare Hukukunun Umumi·Esaslari, cit., C.I, s.39; 

CHAPUS, Droit Admin:i.stratif General, cit., s.420. 
(153).YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.?O. 
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b)Kamu hizmetini gormek i9in yeni bir kamu tuzel ki$isi 
kurulacak ise, bunun iqin de kanuna veya onun ac;p.kca yetki 
vermesi ile bir idari i~leme gerek vardir(Ay. md.123/3). 

c)Kamu hizmeti daha once kurulmui, bulune.n bir kamu tuzel 
ki$isine gorev olarak verilecekse de, bir kanuna ihtiyaQ var
dir(Ay. md.123/l)(Ayrica bkz. Ay. md.126/son, 127/son). 

d)Kamu hizmetinin yerine getirilebilmesi iQin gerekli 
olan personel araQ, gereQ ve mali kaynak, but~e ile ilgili 
oldu~u oranda ancak kanuna dayanilarak sa~lanabilir(Ay. md. 
161, 163). 

e)Devletlestirme yoluyla bir ozel faaliyetin kamu hiz
meti haline getirilmesi de kanun ile yapilabilir{Ay. md.47) 
( 154) .. 

Bir kamu hizmetinin kuruluRunun kanuna dayali olmasi, 
kanunun yetki verdi~i durumlarda idari bir i~lem ile kurula
bilmesi imkanini da iqermektedir. 

Ozellikle mahalli idareler tarafindan kurulan kamu 
hiz1letleri, bu durumun orneklerini olusturmektadir. Gerc;i "ma
halli idareler kamu kurumla.rinden farkl1 olarak kanundan a91k
ca yetki almadan da, kendi gorev alanlarinda ozel te~ebbus ile 
birlikte Qalismak uzere, kamu hizmeti kurabilirler. Bu imkan, 
mahalli idarelerin gorevlerinin do~rudan do~ruya Anayasa ile 
ve genel'bir gerc;eve ic;inde verilmi!? olmasindan ~ikmaktadir" 
(155) denilmekteyse de, dayan,1lan 'B'nayasa maddesinin(l56), 
mahalli idarenin, i<;inde istedi~i f'aaliyeti kamu hizmeti ha
line donii$tiirebilece~i bir genel 9er9eve c;izmekten ziyade; 

' 
(154).Kamu hizmeti olarak gorulen bir f'aaliyetin yilriltilcilsil 

olan ozel te$ebbtisiln de devletle~tirmeye maruz kalmas1 
mumkundur(Bkz. 625 say1l1 Ozel ~~retim Kurumlari Kanunu 
md.16). Ancak burada bir kamu hizmeti kurulmamakta veya 
sona ermemekte, hizmetin gorulue bic;imi de~i~tirilmekte
dir. (ONAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslar1, cit., C.I, 
s. 40). 

(155).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.314. 
(156).1961 Anayasasi madde 116. 
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'tan1m1' amac1n1 gUttU~li ve :vine de araya bir kanunun girme
sine ibtiya~ oldu~u gor~~lindeyim. Nitekim 1982 Anayasesinin 
127. ~addesinin 2. f1kras1nda "Mahalli idarelerin kurulu$ ve 
gorevleri ile yetkileri, ••• kanunla dilzenlenir" denildi~inden 
artik kanunun gereklili~i ortadadir. 

Ayni sekilde 127. maddesinin son f1kras1nda "Mahalli 
idarelerin belirli kamu hizmetlerinin gorulmesi amaci ile, 
kendi aralarinda Bakanlar Kurulunun izni ile birlik kurmala
ri "na cevaz verilmis ise de, bu birligin "gorevleri, yetkile
ri, maliye ve kolluk i$leri ve merkezi idare ile kar~1l1kl1 
bag ve ilgileri kanunla dilzenlenir" denilmekte ve anayasal 
hiikiimlerin daha az "genel" olan ternel noktalari iQeren kanun
lara ihtiya9 duydu~na delil te$kil etmektedir. Ancak belir
tilmesi gereken bir nokta !dareye verilen kamu hizmetinin bu~ 
tUn ayr1nt1lar1yla kanunda duzenlenmesinin zorunlu olmad1~1-
d1r. Genel eseslar ve dis iliskilerin kanunda yeralmasi(l57) 
yeterli olup, bunlarin d1$1nda kalan hususlerin 1darenin tak
dirine birek1lmes1 ~ijmkfin, hatta gerek1idir(l58). 

!dare kamu hizrnetini gorUp gormemekte serbest de~ildir. 
Bunu gormek onun ic;in bir zorunlu1uktur(l59). Ancak kanunun, 
kamu hizmetintn kurulmas1n1 !darenin takdirine birakmasi da 
milmkiindlir. Bu hususta ii~ ibtimal soz konusu olabilir. !dareye 
ya belli bir kamu hizmetini kurma zorunlulugu yiiklenmi~tir, · 
y,a da kurup kurmama veya kurma zamanini tespit etmede serbest 
b1rak1lm1$, takdir yetkisi verilmi$tir. U~ilncu ihtimal ise 
genel olarak verilen yetki iqinde bazi faaliyet dallarinda 
kamu hiz~eti kurmas1n1n yaklanmas1d1r(l60). Ornek olarak Be
lediyeler ele alinabilir. 1580 say1l1 kanun, Belediyelere bazi 
faaliyet dallarinda kamu hizmeti kurmak (1580 say1l1 Belediye 
Kanunu md.16) zorunluluttu yliklerken, ihtiyari olarak kamu 

(157).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.241. 
(158).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.42. 
(159).SARICA, Ders Notlari, cit., s.30. 
(160).VEDEL-DELVOLvE, Droit Administratif, cit., s.1102-1103. 
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nizmeti kurabilecekleri faaliyetleri de saymif?tir(md.17). Ay
rica 19. maddesinin 1. bendinde olduk9a genel bir yetki ver-
mektedir. Ancak belediyeler kanunun verdigi bu genel yetki 
ile kendi gorev alanlar1n1 a~acak bir kamu hizmeti kuram1ya
caklar1 gibi, ulke qapinda tekel olarak ytirlitulen bir kamu 
hizmeti alaninda da faaliyette bulunamazlar. Ayrica ~alisma 
ozgUrlii~unti kisitlayacak sekilde bir kamu hizmetini de, ozgur
llikler kanunla s1n1rlanabilece~inden, idari bir i9lemle kura
mazlar. Gozontinde tutulmasi gereken bir husus da, kamu hizme
tinin kar amaci gtitmeme (meccanilik) ilkesi sonucunda, tabii 
bu ilkeye riayet edildi~i takdirde, ozel tesebbus kar91s1nda 
ortaya GJ.kabilecek bir haksiz rekabet probleminin nasil halle
dilece~idir. Bu da "kamu hizmetinin kurulu~u" probleminden 
once "!darenin ekonomik hayata mildahalesi 1'(l6l) ve bunun s1-
n1rler1 aQ1s1ndan ele al1nmal1d1r. 

Kanun koyucunun bir faaliyeti kamu hizmeti haline ge
tirmede tamamen serbest olup olmad1~1 tsrt1e1lm1st1r. "Hi;bir 
kistesla ve hiQbir sartla ba~li bulun~ayan vaz11 kanun tara
.findan muayyen bir za.ms.nda luzumlu gorillen her~ey amme hizmeti 
derecesine qikarilabilir"(l62), "idari .faaliyetlerin kamu hiz
meti niteli~i siyasi gU9lerin serbest takdirine tabi, tamamen 
subjektif bir vas1ft1r"(163) diyenler oldu~ gibi "bir ihtiyay 
kanun vaz11n1n arzu ve iradesi ile de amme hizmeti mahiyetini 
almaz, kanun vaz11 ancak bir ihtiyacin iytimai amillerle bir 
amme hizmeti ma.hiyeti aldl.fSl.Ill. kabul ve izhar etmekle milkel
leftir, yani a~me hizmeti mahiyet ve vasfl. ihtiyacin kenJl.inde 
mevcuttur. Kanun vaz11n vazifesi bunu izhar etmekten ibaret-

(161).LAUBADERE, Traite, cit., s.533. Bu konuda geni$ bilgi 
i<;in bkz. TAN, Ekonomik Kamu Hukuku, TODA!E ya:v1n1 no 
210, Ankara, 1984; GURAN, ABD'nde Ekonomik Hayatin Du
zenlenmesi, !H!D, Vakur Versan'a Arma~an Ozel Say1s1, 
Y1l:6, Sey1:13, Aralik 1985 s.123-140. 

(162).CROZAT, Amme Hiz!!leti Mefhumu, cit., s.6. 
(163).DUFAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.308. 
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tir"(164-), "toplumsal ihtiyac;larin ne zaman kamu hizmetlerine 
konu olacaklarinin takdiri, demokrstik hukuk devletinde, top

lu~daki olusumun objektif sinirlamasi ve yargi denetimine a~ik 
olmak kO$Uluyla kanun koyucuya aittir"(l65). "Daha once de 

israrla belirtmeye ~alir,t1~1m1z gibi, kanunkoyucu diledigi 
alanda, diledi~ince kamu hizmeti kuramaz veya kurulmas1n1 on
goremez. Toplumun ihtiyaQlari onu da, onemli ol9ilde ve d19ar
dan yeni nesnel olarak sin1rlar11 (l66) da denmii;;tir. Bir ayir'im 
yapmak gerekirse; ka~u hizmetinin kurulmemasinin hukuki bir 
yapt1r1m1 bulunmamaktadir. Ancak kanunla kurma zorunlulu~u 

getirilerek kurulmasi idari i$leme birak1lm1$ ise bu noktada, 
yararlanrnaya aday durumunda olanlarin sonuc alabilecekleri 
hukuki yollar bulunmaktadir. Bir kamu hizmetinin kurulmasinda 
hukuki sinir ise sadece ilst norm olan Anayasa'ya aykiri olma
maktir. Bunlar di~inda kamu hizmetinin kurulmasi veya kurulma
mes1n1n sonucu salt siyasal bir yaptirim olup, hukuki yollarla 
yarg1sel kararla zorlemak olana~i yoktur(l67). Onar bu siyasi 
etk: 11ekanizmas1n1 so:vle anlatrnaktadir: "bir kere halk siyasi 

ha.kle.r1n1 kullanirken amme hizmetleri hakk1ndaki fikir ve ira
desini idare edenlere telkin eder. 

Fikir ve soz hurriyetini kullanarak luzumlu gordu~u 
hizmetlerin ihdas1n1 ister, fakat bu istek idare edenlerin 
lizerinde bukuki bir tesir icra etmez. !dare buna uyarak iste
nilen hizmeti ihdas mecburiyetinde de~ildir. Ancak devletten 
koye kadar bUtiin !dare te~kilatinda en biiyuk rolu halk1n seQ
ti ~i kimseler oynad1g1 cihetle intihap edenler kendi ist.ekle
rini tahakkuk ettirecekleri tercih suretile hizmetlerin ihdas 

(164).Duguit'den nakleden (kitap ve sahife at1f1 yokdur) ONAR, 
!dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.28. 

(165)~YAY1A, !dare Hukuku, cit., s.62. 

(165).!bi.d. s.71.,Yazar "kamu hizmetlerinin kurulmas1nda gecik
menin hukuki defi:il, ancak siyasi mileyyideler.i olabil ( ir)" 
(td.) diyerek esas olanin siyasi mueyyide oldu~nu be
lirtmektedir. 

(167).~ZAY, Devlet !dari Rejim Yargisal Korunma, cit., C.I, 
s. 24-. 
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ve ideresine mliessir olurlar"(l68). 

IV.KAMJ H::::ZMET!NE HAKIM OLAN iLKELER 

Hangi usul ile ve kim tarafindan gorillUrse gorillsiln 
butun kamu hizmetleri iQin geQerli olan ortak ilkelerin var
oldu~u( 169) ve en azindan bu ilkelerin kamu hizmetlerinin ortak 
hukuki rejimini olu9turduklar1(170) soylenebilir. 

Genel olmalar1 ve blitiln kamu hizmetleri 8Q1S1ndan onem 
tas1malar1 sebebiyle "ilke" yerine,"kanun"kelimesini mecaz1 
anlamds kullanarak 11 Kamu Bizmeti Kanunlar1 11 basl1~1 alt1nda 
inceleyenler de bulunmaktadir(171). 

!lk defa Louis Rolland taraf1nden ileri suruldu~ii igin 
"Rolland kanunlar1 11 da denilen(l?2) bu ilkeler; sureklilik, 
esitlik ve uyarlama ilkeleridir. Baska ilkeler de ek olarak 
teklif edilmektedir(l73) ancak ilstteki UQ ilkeden kaynaklan-

(168). 0NAR, Amme Hizmetlerinin Zaman1m1zdaki !nki~af1, cit., 
s.36. Yazar1n, bu fikri daha sonra "eski teori" olarak 
ifade etti~i gorulmektedir: Bkz. ONAR, !dare Hukukunun 
Umumi Esaslari, cit., C.I., s.507. 

(169).VEDEL, DELVOLVt, Droit Administratif, cit., s.1109-1110. 
CHEVALLIER, Le Service Public, cit., s.38; AZRAK, Ders 
Notlari, cit., s.2J. 

(170).Auby-Ducos ADER, Grands Services Publics,cit., s.32. 
(171).CHAPJS, Droit Administratif General, cit., s.412. 

' (172).!d.' 
(173).tsrnek olarak:"Diizenlilik, Kamu hiZ'netlerinden yararlanma 

bedelsizdir"(YAYLA, !dare Hukuku,cit.,s.66-67). Ki13isel 
91kar ilii;;kisinin bulunmamasi kural1, Tarafs1zl1k ve 
L&iklik kurali, Kamu hizmetini g~ren idarenin UstUnlfi~ij 
kurBli, Kamu hizmetinin ozel bir denete tabt olmas1 ku
rali, Kamu hizmetinin gorulmesinden dogan sorumlulu~un 
ozel bir hukuki rejime tabi olmasi kurali, kamu hizme
tinden do~an hukuki uyu9mazl1klar1n !dari yargi mercile
rince c;ozumlenmesi kural1(AZRAK, Ders Notlar1,cit., s. 
31-41). Gorilldii~ gibi bazi ilkeler ge<;erliliklerini gil-
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diklar1n1 dilsilndil~lim igin ayri bir ba~l1k altinda de~il bun
lari a91klarken incelemeye 9al1~aca~1m. 

l)Silreklilik !lkesi: 

Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilmesi 
toplum hayati iQin »6nem" tasiyan bir ihtiyaca yBnelik olma
s1ndand1r. Bu varsay1m1n do~al sonucu olarak ortaya slireklilik 
ilkesi Q1kmaktadir. Faaliyet yoneldi~i ihtiyaci tatmin i9in 
silrekli ve yeterli olmalidir. Bu sebepledir ki silreklili~i 
zaman bak1m1ndan bir kesintisizlik "yani kronolojik olarak 
de~il"(174), faaliyetin yBneldi~i"ihtiyacin'' tatmini(l75), 
giderilmesi bak1m1ndan devaml1l1k muntazaml1l1k(176) eeklinde 
ele almak gerekir. Elbette zaman bak1m1ndan surekliligi de 
gerektiren sa~lik ve kolluk gibi kamu hizmetleri vardir, ancak 
tum kamu hizmeti konulari a91s1ndan buns gerek olmad1g1 gibi 
imkan da yoktur. Cnemli clan ihtiyacin tatmininde olan slirek-
1 i l iktir. Bu sebeple zaman bak1m1ndan surekli dahi olsa, yo
neldigi ihtiyaci tatmin edemiyen bir kamu hizmetinde silrekli
lik ilkesi ihlal ediliyor demektir(l77). 

nilmuzde kaybetmi$lerdir. Bu sebeple ilke say1sin1 milmklin 
oldu~ kader az tutarak, genellestirmek uygulanabilirli~i 
artt1racakt1r(Auby-Ducos ADER, Grands Services Publics, 
cit.,s.34-45 de ilkeleri slireklilik ve E~itlik olmak 
ilzere ikiye indirerek incelemektedir). • 

(174).0ZAY,Devlet tdari Rejim Yarg1sal Korunma,cit.,C.I,s.117 
dp.181. 

(175).YAYLA, !dare ~ukuku, cit., s.65; BALTA, !dare Hukuku I. 
Genel Konular, Ankara, 1970-72, s.21. 

(176).0NAR,!dare Bukukunun Umumi Esaslari,cit.,C.I,s.21. 
(1?7)."Bunu bir crnekle a91kla~ak gerekirse,yararlananlara 

glinun yirmidort saatinde sunulan elektrik e~er belli 
saetlerde buzdolaplar1n1 tam olarak cal1$t1racak,televiz
yonda rahat gorilntu sa~layacak ya da asarsorleri hareket 
ettirebilecek gil9te de~il ise aboneler voltaj regulatoril 
ve benzeri ek araQlardan medet ummak zorunda kaliyorlarsa, 
o takdirde silrekli biQimde sunulan bir hizmet ile kar~i 
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Uyarlama ilkesi dolayisiyla incelenecek olan fakat sil
reklilik ilkesini de ilgilendiren bir di~er husus; ihtiyacin 

tat~inine yonelik faaliyetin nitelik a91s1ndan da yeterli ol

masi ~eregidir(l78). 
Silreklilik ilkesinin kamu hizmetlerine ve idare hukuku

na, yo~unlu~ ve kansam1 hiz:netin gorUlii~ usulune gore degi

~en, qok say1da H~emli yens1malar1 ol~aktadir: 
-!dari S5zles~e]er aq1s1ndan bak1ld1~1nda emnrevizyon 

(179) ve feit du pri.nce(180) kuram1ari, kamu hizmetinin siirek
liliH-i ilkesinin bir sonucu olarek ortaya <;1.klTl19t1r. 

-Sorumluluk eseslari ac1s1ndan, kurulmus olan bir kamu 
hizmetinin hi9 ielememesi, ge<; i~lemesi veya k5tU ielemesi 
sijreklilik ilkesinin ihlRli olup, !darenin kusurlu sorumlulu

~une yolac;ar. 

kar~iya bulunulmad1~1na ku:;;ku yoktur11 OZAY, Devlet !dari 

Rejim Yargisal Korunma, C.III (MUsveddesinin s.25) 

(178). 11 Kendimizi aldatmak en Slkl ba~l1 olduf:tu'11UZ ozelli~imiz

dir. Bu ylizden de sabah saat dokuzda i~ba$i yap1p ak~ama 

kadar Qalisan telefon santrali gorevlilerinin abonelere 
cevap ver'r;emek i<;in !le~gul isareti veren aliizeler onlinde 

aralarinda 9ene Qalmalar1, karnu i~yerlerinde gilniln her 
" 

,. ~.saatinde c;ay kahve i<;ilebildi~inden sekiz saatlik 9al1~-

ma sUresinin olguda kac;a indi~i para ile yar1rn saatte 

ve~t1r1labilen ehliyet yenileme islemleri iQin vatanda~
larin gUn1erce kuyruklarda bekletilmeleri hi9 onem1i de
~ildir. Onemli olan t~im kamu personeli gUnd.e enaz sekiz 

seat 9al1s1yor g6zfikmekte ya" OZAY, Devlet !dari Rejim 

Yargisal Korunma, C.ITI (MUsveddesinin s.26 dp.2). 

( 179) .FEYZ!O(;LU, !dare Hukukunda Emprevizyon Nazariyesi, 

Ankara, 1947, s.6. 

(180).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.39-40. 
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-Kamu hizmeti gorevlileri a91s1ndan bak1ld1g1nda ise 

ba$ta grev yasa~i(l81) olmak iizere kimlerin memur oldu~unun 
tesbiti(l82) istifa eden memurun yerine ba~ka birisi bulunun
caya veya belli sure geginceye kadar gorevden ayr1la~amas1, 

vekalet etme mliessesesi, birlikte ~ekilme yasa~1(183) gibi 
sureklilik ilkesinin yans1malar1n1 ortaya 91k1yor. Bunlardan 

en onemlisi say1labilecek grev bakimindan, 9esitli hukuk sis
temlerinde, !kinci Dunya SaveRi sonras1nda yasak kalkmissa 
da(l84), halen sUreklilik ilkesi.nin sonucu kamu hizmeti gorev

lileri ile ilgili olarak hizmetin aksamamasina yonelik, grevin 
siki kurallara ve sartlara ba~lenmas1 gibi, tedbirler alinmak-

" tadir. 
Tlirkiye'de memurlar igin grev (Devlet Memurlari Kanunu 

md. 27) ve "kamu hizmetini e.ksatacak $ekilde 11 toplu eylem ve 
hareketlerde b~lun~a yasagi (md.26) oldugu gibi, 2822 Toplu 

19 Sozlesmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile de bazi faaliyet ko
nularinda grev yasa~i getirilmi$tir(md.29). Bu yasak belirti
len konularda faaliyet gosteren ozel ie1etme1er ioin de ge~erli 

olacaktir. 
-Ruhsat veya izin yoluyla ozel kisiler tarafindan go

rlilen kamu hizmetlerinde de sureklilik ilkesi ge9erlidir(l85). 
Ancak ayni faaliyet idare ve kamu hizmeti goren ba~ka ozel 

_,,_ ~ ki.:$ilerce de slirdtirilldli~Unden, mevzuatda ba$ka qozUrrb-.tarzi 
ongorillmemi~se(l86), hizmetin gereklerini yerine getirmeyen 

(181).RIVERO, Droit Admin1stratif, cit., s.404; BOUtRE, Le 
' Droit de Greve, 1958, s.89. 

(182).GUR.AN, Memur Rukukunda Kayirma ve I.iyakat Sistemleri, 

cit., s.225. 
(183).SARICA, Ders Notlari, cit., s.43-47. 

(184).Ibid. s.51. 
(185).0rnek olarak bkz. Ozel O~retim Kurumlari Ka~unu, R.G. 

18 Haziran 1965 8:12026 md.16/2: 11 
••• bir Bzel okul kuru

cusu tarafindan o~retim y1l1 i~inde hi~bir ~ekilde kapa
tilamaz". 

(186).!bid. md.16/1: " ••• bu gibi okullar devletleE?tirilebilir". 
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ozel ki~inin ruhsati veya izni ilgili !dare tarafindan derhal 
iptal edilebilir(l87). Bu takdirde, ruhsati iptal edilen ozel 

kii;;inin faaliyeti sona ermi$ olsa da, yoneldi~i ihtiyacin tat
minine yonelik kamu hizmeti faaliyetleri paralel olarak devam 
etmekte oldu~undan, stireklilik ilkesi zedelenmi~ olmaz. 

Bir9ok yargisal kararda gerek9e olarak kullan1lm1s olan 
(188) siireklilik ilkesinin kamu hiimeti ve idare hukukuna o 
kadar fazla sayida ve onemli yans1malar1 olmaktadir ki, Fran
sa'da mustakil tez konusu olarak ele al1nm1$ ve incelenmistir 

(189). 

(187).!bid. md.14 
(188)."Kamu hizmetlerinin aksamadan yiiriltulmesi gerektiginden 

kad1nlar1n vucud yap1lar1n1n elverisli olmadi~i hizmet
lerin her Bakanl1g1n memurlarina ait yasalarla gosteril
mesinin Anayasa'ya ayk1r1 bir yonti yokdur" 

Ay.M. · 25.10.163, E.1963/148, K.1963/256; Do.1/457-465, 
10.3.1964 s.11652 in Anayasa Yarg1s1 91/2. 
"Kamu hizmetinin kesilmeden aksamadan yiiriltiilmesi gere
kir ( ••• ) Askerlikle yukilmlii oldugu halde bu yilklimiln 
gereklerini henliz yerine getirmemi$ bir kimse kamu hiz
metine alinirsa memur kisa bir sure sonra askere gitmek 
ilzere gorevinden ayrilmak zorunda kalaca~indan kamu hiz
meti kesilmeden ve aksamadan yiirUtillemez olur". 

Ay.M. 22.5.1963, E.1963/205, K.1963/123; Do.2/14-31; 
RG.14.8.1963, S.11480 in Anayasa Yargisi 91/1-a ' 

(189).CHAPUS, Droit Administratif General, cit., s.416'dan 
naklen: BOLLE, Le Principe de continuite des servi-
ces publics, Th. Paris 1975. 
Ayni ~ekilde, e$itlik ilkesi de tez konusu olarak islen
mi~tir. VEDEI1-DELVOLVE, Droit Administratif, cit., s. 
1112 den naklen; SALOMON, L'egalite de tous ies indivu
dus devant le service public, th., Grenoble, 1964, dact. 
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2)E$itlik !lkesi: 

Kamu hizmetlerindeki e~itlik ilkesi, uzun mucadeleler
den sonra 1789 Fransiz !nsan ve Yurtta~ Haklari Beyannamesin
de( 190) yazili ifadesini bulmu~ ve bugiin anayasal bir ilke 
halini alm1$ olan(l91) 11 Kanun onilnde ef?itlik"ilkesinin bir so

nucudur. 
Kamu hizmetlerine, daha do~rusu !darenin tlim faaliyet

lerine egemen olan bu ilke sadece hizmetlerden yararlanmada 
de~il, kamu hizmetinin her asamasinda etkisini gostermekte ve 
tarafs1zl1k(l92), meccanilik(l93)(gunUmilzdeki uygulamasiyla 
-belki- kar amaci gUtmeme) gibi , ilkelere de kaynaklik etmek

ted ir. 
-E~itlik ilkesi oncelikle bir kamu hizmetinden yarar

lanmaya aday durumda olanlarin, bu hizmetten "serbestc;e ve 
e$it olarak"(l94) faydalanabilmelerini gerektirir. Zaten "kamu 
hizmetleri ulkede ya9ayan tum bireyler ve topluluklarina 9$it 
bir bi~imde sunulan edimlerdir"(l95). Bu yilzden bireyler, bir 
kamu hizmetinin kurulmasi a~amasinda pek etkili de~ilseler de, 
kurulmU$ olan bir kamu hizmetinden, e9itlik ilkesi uyarinca 

(190). 11 
••• Blitiln yurtta~lar, genel iradenin ontinde birbirlerine 

esit olduklarindan, her turlti kamu riltbe, mevki, gorev 
ve isine, -aralarinda erdem ve yeteneklerinden ba$ka hig 
bir fark gozetilmeksizin- yeterliliklerine gore esit· ola
rak kabul edilirler" (madde 6) TAN!LL!, Anayasalar ve 
Siyasal Belgeler, !stanbul, 1976, s.452. .. 

(191).0rnek olarak 1982 -Anayasamiz: BaRlang19 (paragraf 8) 

"-Her Turk vatandai;;i.nin bu Anayasadaki temel hak ve htir
riyetlerden esitlik ve sosyal adalet gereklerince yarar
lanarak ••• " Ayrica Bkz. Madde 10 (ba~l1~1 'Kanun oniinde 
e$itlik') Madde 29/son, Madde 70. 

(192).SARICA, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.?2. 
(193).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.18. 
(194).AZRilK, Ders Notlari, cit., s.28. 
(195).0ZAY, Devle.t !dari Rejim Yargisal Korunma, cit., C.I, 

s.4?. 
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yararlanmay1 talep etme ve gerekirse yargisal yolla zorlama 

hakkina sahiptirler. Ancak bu e9itlifSin "mutlak ve aritmetik 
nitelikte"(l96) olmad1~1, ttherhangi bir ac;idan de~ii;dk, ayri 
durumda olma halinde de~i$ik ve ayri rejim uygulanmas1(n1n) 
'E1;d tlik' kuralina aykiri dii~me(yece~i) " ( 197) belirtilmekte, 
"Qilnkil ( ••• ) konulan tahdit, s1n1rlama(n1n) hususi ve silbjek
tif bir tahdit, sinirlama (olmayip) objektif bakimdan ayni du
rumda olanlar ( ••• ) arasinda gene mlisavili(~in) ( ••• ) muhafaza 
edil(di~i)"(l98) ileri sUriilmektedir. GerQekten de kamu hiz
:netlerinden yararlanma bak1m1ndan e$itlik ancak, ayni hukuki 
statude olup hizmetten yararlanma bak1m1ndan onceden belirlen
mi$ sartlara sahip olanlar aras1nda miimktin olabilir. Fakat o 
hukuki statliniin belirlenmesi, hizmetden yararlanma l?artlarinin 
saptanmas1 sirasinda araya stibjektif unsurlarin girmesi, kamu 
hizmetlerinden yararlanmada esitlik ilkesini etkisiz kilacak, 
ve aranan 9artlar1n getirdigi e$itsizlik, bu ilke ile bertaraf 

. edilemiyecektir. E$itlik ilkesi, hukukun genel ilkesi olarak 
yasama faaliyetine, !darenin faaliyetlerine ve ozellikle kamu 
hizmetinin tum a$amalar1na (kurulu~, hizmetten yararlanma ~art
larinin tesbiti gibi) hakim ve etkili oldu~u takdirde, hizmet
ten yararlanma a91s1ndan bir e9itlikten soz edilebilir. Aksi 
takdirde, hukuki statiiniln belirlenmesinde yap1lm1~ olan bir 
e~itsizli~e engel olam1yaca~1 gibi·.cevaz vermi~ de sayilabilir • 

••• .., ·' k ;..;:":Pa r~a f s 1z11 k" ( 1 99) .. Hi zme tin gorii lnresitie· ·Iratilazi1ir""''" 

(lq6).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.310. 
(197).SARICA, !dare Hukuku Ders Notlari,: cit., s.72; Ayn1... yonde 

YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.66; G!R1TL!-AKGUNER, !dare 
Hukuku Dersleri, cit., C.II, s.138; CHEVALLIER, Le Ser
vice Public, cit., s.45; CHAPUS, Droit Administratif 
General, cit., s.418. 

(198).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.18. 

(199).SARICA, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.7e. 
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bakimindan eE,d tlik" ( 200) "kanun onilnde e$i tlik" ( 201) gibi ko
nular da e~itlik ilkesinin kamu hizmetlerine olan yansimala
ridir. 

-Kamu hizmetinin meccanili~i (paras1zl1~1) de e$itlik 
ilkesi ile ilgilidir(202). Gerc;i, kamu hizmetlerinin hem sa
y1ca hem de nitelik9e artti.~1 ve de~iigtit!i giiniimiizde meccani
lik ilkesini salt "paras1zl1k" (para almamak) seklinde kabul 
etmek mumkiin de~ildir ama, anlam de~istirmif? olarak nkar amac1 
glitmeme" ~eklinde ele al1nd1~1nda, esitlik ilkesi a91s1ndan 
onemini ve de~erini -en azindan teorik planda- korumakta ol
du~u soylenebilir. Bir kamu hizmetinden yararlanma kars1l1~1 
istenecek para, 0 hizmete ihtiyaq duyanlarin bir kism1n1n ode-

. yemiyece~i miktarda oldu~u takdirde, s1rf mali yetersizlik 
sebebiyle o hizmetten yararlanamama sonucunu dog;uracag-indan, 
e~itlik ilkesini zedeleyecektir. Bu sebeple meccanilik ilkesi 
(veya yeni anlamina. daha uygun olan "kar amaci giltmeme" ilke
si); e9itlik ilkesinin i9inde mutalaa edilerek, bir kamu hiz
metinden bireylerin "teker teker yararlanmasi'' (203) kar~1l1-
~1nda alinacak paranin saptanmasinda, en dil$fik gelirliyi ve 
onun asgari yararlanma s1kl1~1n1n bilt9esine ylikleyece~i muh-

( 200). AZRAK, Ders Notlari, cit., s.30. 
(201).82 Anayasas1 md.10. 
(202).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esasl.a.-r1,cit., C.I, s.18; 

AZFAK, Ders Notlar1, cit., s.29. 
(203)."Teker teker yararlanmalar genellikle parali, anonim ya

rarlanmalar ise paras1zd1r". DJRAN, !dare Hukuku 'Ders 
Notlari,cit., s.307. 
"Davaci ( ••• )bir kamu hizmeti i9in vergi d1131nda herhangi 
bir para istenemiyecel!;i goriieunti ileri surmektedir.~u du
rumda konunun Anayasanin vergi odenmesine ili~kin de~i~ik 
61.maddesi yonunden de ele al1nmas1nda zorunluk vardir. 
Anayasanin 61.maddesine gore yapilan inceleme sonunda;kimi 
kamu hizmetlerinden dogrudan do~ruya yararlananlardan ver
giler d1~1nda harq,iicret ve ba9ka adlar altinda bir kar91-
l1k al1nmas1n1n Anayasa ile ~elisen bir yonil bulunmad1~1 
sonucuna var1lm1~t1r".Ay.M.26/3/19?4,E.1973/32,K.1974/ll 
Do.12/lll-14l;R.G.21/6/1974,S.14922, in Anayasa Yarg1s1 
83/2-a. 
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temel mali yilkil esas alarak, istismari da onleyecek bir bedel 
saptanmas1n1 gerektirir. Bu bedel piyasa ekonomisi anlaminda 
bir kar~1l1k (ucret, fiat) olmayip(204), hizmetten yararlanan
lardan do~rudan do~ruya alinan bir vergi ?eklinde say1lmal1 
ve hesap edilmelidir(205). Nitekim butun kamu harcamalari top
lanan ·vergilerle kar$1land1~1ndan, bir hizmetten yararlanandan 
bir 9esit do~rudan vergi al1nmas1, o hizmetten yararlanma du
rumunda olmiyanlar aleyhine ortaya 91kabilecek e$itsizligi de 
onlemeye yonelik sayilabilir(206). Hizmetten yararlanma kar
s1l1~1 alinacak bu bedelin ttvergi esaslar1'1 (207) g6z6nilnde 
tutularak, nmodern maliye teori ve tekni~ine gore"(208) sap
tanmasi gerektigi soylenmi~ ve "ozel hukukta oldu~ gibi 'ma
liyettkir' kuralina ve hesabina gore alinan bir para"(209) 
olmadi~i belirtilmi~tir. Ancak iktisadi alandaki kamu hizmet
leri kar$1l1~1nda alinan bedelin fiyat(210) say1lmas1 gerek
tigi ve 11 a~1r1 olmamak kaydiyla, makul bir kar da elde"(211) 
edilebilece~i soylenmektedir. Kanimca realitedeki bu durumu 
maliyet+kar ~eklinde ele almaktansa, maliyet~hizmetin daha 
iyi hale getirilmesini sa~layacak diger yatirimlar i~in (uyar
lama ilkesi) makul bir pay seklinde a91klamak gerekir. Nitekim 
doktrinde esas amacin kar olmad1~1 kabul edilmektedir(212). 
Ancak yatirimlar ictin ayri1acak bir miktar pay formulilnil sonu 
gelmi:vecek bir ar'ti. para talebi haline doni.ii?tiirme tehlikesi de 

(204).DURAN, 1dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.308. 
(205).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslar1 9cit., C.I, s.18. 
(205).YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.68. ' 
(207).AZRAK, Ders Notlar1,cit., s.29. 
(208).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.308. 
(209).SARICA, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.36. 
(210).R.G.26.6.1985. 
(211).G!R!TL!-.AKGUNER, !dare Hukuku Dersleri,cit., C.II, s.132. 
(212).G!R!TL!-AKGtlNER, !d., ONAR, !dare Hukukunun Umumi Esas-

lari, cit., C.I, s.19. 
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yo~un olarak mevcuttur. Ol9il, her balde kar amac1 gildiildil~ 

takdirde ula~1lacak rakamdan daha dti9ilk bir bedelin saptanma
si $eklinde konulabilir. 

-!mtiyaz usulilyle gorlilen kamu hizmetlerinde, imtiyaz 
sahibinin kar amaci. gilttil~linde !Siipbe yoksa da(213), yararla
nanlardan alinacak bedelin tesbiti imtiyazi veren idareye ait 

oldu~ndan yine de bir vergi nitelilSi ta~1d1~1 soylenebilir 
(214). Tesbit edilecek bedel hem kendi bas1na hareket edebilen 

bir ozel tesebbUse nazaran daha az olabilir hem de gerekirse, 
!dare, imtiyaz sahibinin mali haklar1n1 tazmin ederek, daha 
dlisUk bir miktar da tesbit edebilir. Bu bakimdan imtiyaz sa
hibi, her hangi bir kamu bizmetinde 9al1~an ve bu 9al19mas1 
kar!;?isinda ayl1k alan bir kamu gorevlisine de benzetilmi9tir 
(215). Kamu hizmetinin ger9ek sorumlulu~ iligili !darededir 
ve kar amaci gtitmeyip, hizmetin daha iyi goriilebilmesi iQin 
bir ozel ki$iden yararlanmaktadir. Fark, imtiyaz usullinde mas
ra£lar1n, kar ve zararin imtiyaz sahibine ait olmasindadir. 

Bu ilke hakkinda en gerQekci 6zet, Chenot tarafindan 

yap1lm1$t1r denebilir: "E!?itlik ilkesi farkl1l1klar1 de~il, 
imtiyazlari 6nler"(216). 

' 

(213).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslar1, cit., s.19. 
(214).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.338. 

(215).0ZKAN, !dare Hukuku Ders Notlari, Ankara, 19?5, s.165 
(216).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.30'dan naklen: CHENOT, Or-

ganisation Economique de l'Etat, 1965, s.407. 
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3)Uyarlama !lkesi: 

"De~i~kenlik ve uyarlama"(217) ~eklinde de ifade . edilen 
bu ilke, silreklilik ilkesinin bir sonucu ise de "kamu hizme-

· tine hakim olan ilkelerden en onemlisi"(218) sayilarak, ilk 
sirada incelenmesinin gerektig;i(219) soylenmi~tir. Kamu hiz
metinin slireklili~ini zaman bakimindan deRil ihtiya9lar1n tat
mini a~isindan bir siireklilik olarek ele alditt,imizda, do~al ve 
zorunlu sonucu de~i$en ve gelisen thtiya9lar1, en iyi ve ye
terli $ekilde tatmin edebilmek i9in kamu hizmetinin de bu $Srt
lara "uyarlanmasi", uyum gostermesidir. Bu a91dan uyarlama 
ilkesi, ihtiya9lar1n tatmininde "9ag;da~ bilim ve teknolojinin 
gerekli kildi~i dilzeye ula9ma ve o dilzeyi korumayi i9erir"(220). 

-Uyarlama ilkesi gere~ince, kamu hizmeti ile ilgili 
her tlirlii diizenleme yetkili makamlar tarafindan yapilabilir. 
Bu diizenlemeler kamu hizmeti gorevlilerinin statlilerinde ya
pilabilece~i gibi, hizmetten yararlanma ko~ullarinda de~isik
lik yapilmasindan; goriiliii;; bic;iminin de~i$tirilmesine kadar 
(221) geni~ bir alani da kapsayabilir. Anayasalar ve yasal 
sinirlar iQinde bu dlizenleme yetkisi "esas itibariyle, !dare
ye ait bir husustur"(222). Hizmetle ilgili olanlar bu diizenle
melere tabi olup, hizmete girdikleri veya yararlanan statlisiinli 
kazandiklari tarihte mevcut olan dlizenlemenin kendileri hak-.. 

. .. .. kinda ge9erli olmasi talebinde bulunamazlar. Qiinkii u~arlama 

(217).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.310; 
YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.66. 

• (218).0ZAY, !dare Hukuku Yonlinden K!T'leri Ozellel;ltirme Qali~-
malari, ORH!M Seminerler Serisi, 1986, s.188. 

(219).CHAPUS, Droit Administratif General, cit., s.412. 
(220).0ZAY, Czelle~tirme Cal19malar1, cit., s.188. 
(221).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari,cit., C.I, s.21-24; 

SARICA, !dare Hukuku Ders Notlar1, cit., s.6? ; DURAN, 
!dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.310 ; CHAPUS, Droit 
Administratif General, cit., s.413. 

(222).DURAN, !bid., s.314. 
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ilkesi !dareye hizmetin daha iyi ve geli~melere uygun $ekilde 
yurlitillebilmesi iyin gerekli dlizenlemeleri yapmak yetkisini 
tan1maktad1r. Ancak "boyun e~e" durumunda olan bu kisilerin 
tamamen korunmasiz oldu~u san1lmamal1d1r. Her$eyden once "yar
gisal korunma" ( 223) al t1ndad1rla.r. !darenin tum i$lemleri gi
bi, yapaca~1 di.izenlemeler de yargl. onlinde hukuki denetime tabi 
olacaktir. !kinci olarak yapilacak dilzenlemelerin "geQmi~e 
etkili" yepilamiyaca~l. kurali bir ol({lide sak1ncay1 giderici 
sayilabilir(224). Ayrica hizmetten yararlananlarin, hizmetin 
dilzgun i~lemesini talep etme hakk1n1n da etkili oldugu soylen
mistir( 2.25). 

-Uyarlama ilkesinin ozel ki$iler tarafindan gorlilen 
kamu hizmetleri iizerinde de onemli sonu~lari gorulmektedir. 
!mtiyaz usullinde, !dare imtiyaz sahibi ile aralarindaki idari 
sozle9mede ongorillmemi~ dahi olsa, ondan yeniliklere uyulma
s1n1, hizmetin geli~tirilmesini istiyebilir; tek yanli irade
siyle imtiyaz sozle9mesinde de~isiklik yapabilir. Ancak-imti
yaz sahibi sonradan yiiklenen mali klil.fetlerin ".fait du prince" 
kurami gere~ince kar51lanmas1n1 istiyebilir(226). Ruhsat veya 
izin yoluyla ozel ki~iye gordurlilen kamu hizmetleri hakk1nda 
da !dare gerekli olan de~isiklikleri dUzenleyici genel islem
lerle getirebilir ve uyulmas1n1 talep edebilir. Ulkemizde, 
belediye s1n1rlar1 i9inde minibus ile toplu ta$1mae1l1k, il.;.. 
gili belediye tarafindan Q1kar1lan bir yonetmelikle diizenlen
mif:! ve bu durum yargi kararina da konu olmus.tur(227). !darenin 
kamu hizmetinin gorlilut;iii ic;in getirdi~i yeni dlizenlemel~e 
uyulmad1~1 takdirde ~e$itli yapt1r1mlar uygulanabilece~i gibi 
verilen rubsat ve izin de iptal edilebilir. 

(223).0ZAY, Devlet 1dari Rejim Yarg1sal Korunma, cit., C.I., 
U~iincil Bolilm s.241 vd. 

(224).CHAPUS, Droit Administratif General, cit., s.414. 
(225).CBAPUS, !d. 
(226).AZRAK, Ders Notlar1, cit. s.26-27. 
(227).Bkz. s.21 dp.119. 
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Uyarlama ilkesi beraberinde bazi soru i~aretleri getir
n:iektedir: Bunlardan birincisi, uyarlamanin h1z1n1n ve siniri
nin ne olaca~i, nasil tesbit edilece~idir(228). Dilnyada bilyilk 

bir hizla her konuda yeni teknikler gelistirilmekle beraber 
blitun devletlerin bu hizli gidi~i yak1ndan takip edebilmesine 
imk;n yoktur. Bir yandan da toplumun geli$ebilmesi, refah sevi
yesinin artabilmesi ic;in "mlimkiln oldu~u kadar" yakindan geli~
meleri ta.kip etmek gereklili~i bulunmaktadir. !:}te bu "miimktin 

oldu~u kadar"in tesbiti gereklidir. 1982 Anayasasi 65. madde
sinde "Devlet, sosyal ve ekono'Jlik alanlarda Anayasa ile belir
lenen gorevlerini, ekonomik istikrarin korunmas1n1 gozeterek, 
mali kaynaklarinin yeterlili~i Bl9lisilnde yerine getirir" hilk
mlinti tasimaktaysa da ozellikle "mali kaynaklar1n1n yeterlili~i 
6l9lisUnde yerine getirir" kisminin gereksizli~i ortadadi~"(B)ir 
idareden beklenen(in), cagda9 uygarl1~1n gereklerine, ortalama 
olc;ulere gore ayak uydurmak" ( 229) oldu~ soylenmi!;), hemen 
ardindan 11 (a)ma ortalama olc;ilniln .ne oldu~unun ac;ikca belirle
nemedi~i"(230) eklenmi$tir. 

Uyarlamanin h1z1n1n ve s1n1r1n1n, her kamu hizmetinin 
niteli~i ve toplum iQin kazand1~1 onem dikkate alinarak !dare 
tarafindan "ekonomik (ve hukuki) istikrarin korunmasi( •• ) 
gozet(ilerek) 11 (Ay.md.65) saptanacaf.!1 soylenebilir. 

Bir di~er sorun ise uyarlama ilkesinin toplumsal mues
sesei.erdeki is tikrar1 bozma tehl i kesinin varl 1~1dir( 231). Bu 

iki ilke arasinda bir ooem s;i.ralamasi yapilarak, uyarlama daha 
oncelikli gorlilmekteyse de(232) kanimca istikrar ve uyarlama • 
ilkesi ayni oranda onem ta$1d1klar1 gibi birbirlerinin s1n1-
rin1 da te$kil etmektedirler. 

( 228). YAYLA, !dare Hukuku, cit., s. 66. 
(229).YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.66-67. 

(230).!d. 
(231).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.24. 
(232).!d. 
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V .KAMU H1ZMETtN.tN SONA ER!S1 

Ka.mu hizmeti olarak yiirtitlilmekte olan bir faaliyetin 
bu niteli~inin kaybettirilmesine pek seyrek olarak rastlan1l
maktad1r. Belki de bu yilzden kamu hizmetini de inceleyen !dare 
Hukukuna ili$kin bir<;ok kitapta bu konuya ya hiq deginilmemi~ 
(233) ya da QOk az yer verilmi~tir(234). 

Bir kamu hizmetinin kurulmas1n1n gerekqeleri ortadan 
kelkt1~1 takdirde, kald1r1labilece~i de dil$Unulebilir(235). 
Ancak uyarlama ilkesi sayesinde de~i~en ihtiyaglara ayak uydu
rabildi~inden( 236), "Sosyal Devlet !lkesi ve bugline de~in go
rulen evrim dolay1s1yla, ••• tamamen kaldir(1l)malar1 kolay 
ve olas1 de~ildir"(237). 

Kamu hizmetinin bir kanunla veya onun verdi~i yetkiye 
dayanilarak !dare tarafindan kurulabilmesinin ba~ta gelen se
beplerinden olan temel hak've ozgiirliikleri s1n1rland1r1yor 
olmas1 kamu hizmetinin kald1r1l1~1 s1ras1nda ki yetki ve usulli 
belirlemez. Qlinkil bir kamu hizmetinin kald1r1lmas1nda temel 
hak ve ozgiirlliklerin s1n1rland1r1lmas1 de~il aksi soz konusu
dur( 238). Ama aksine i~lem teorisi gere~i kurulmasinda geyerli 
olan yetki ve usul kurallar1na uymak gerekir(239). Hukuk ku
rallari arasinda ki hiyerar~i (kurallar kademelenmesi) sonucu 
kanunla ~urulan bir kamu hizmeti anayasa ile mahalli idare 

(233).BENO!T, Le Droit .Administratif FranQais, cit. 
CHAPUS, Droit Administratif General, cit. 

(234).LAUBADERE, Traite, cit., s.530; ONAR, !dare RukukuJi~n 
Umumi Esaslari, cit., C.I, s.47. 

(235).0NAR, !bid., s.42; AZRAK, Ders Notlar1, cit., s.46; 
YAYLA, !dare Hukuku, cit., s.73. 

(236).YAYLA, !d. 
(237).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.316. 
(238).LAUBADERE, Traite, cit., s.530. 
(239).AZRAK, Ders Notlari, cit., s.46. 
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tarafindan bir idari i~lem ile kurulan1 ise kanunla kaldiri

labilir( 240). 
Bir gorillil$ usulliniln sona ermesini kamu hizmetinin de 

sona ermesi !:?eklinde ele almamak gerekir. Kamu hizmeti faali
yet niteli~i ile ele al1nd1gi.na gore, orne~in ruhsat veya izin 
almak suretiyle kamu hizmeti goren bir ozel tesebbilsiln ruhsati 
veya izni iptal edildiginde; o faaliyet, baska ozel veya kamu 
hukuku kisilerince gorulilyor ise, kamu hizmeti olarak devam 
ediyor dem~ktir. 

Bu 8f?B.mada, ulke'!DiZ a<;1s1ndan da guncel bir konu olan 
"ozellef?tirme"nin kamu hizmetinin sona erme sebeplerinden biri 
mi oldu~u, ;voksa gorullil? usulu bakimindan yeni bir isim mi 
oldu€f;unun tesbiti gerekmektedir. Bunun i~in de oncelikle ozel
le$tirme kavram1n1 incelemek gerekir. Ozellestirme, dar an
lamda ozelle$tirm'e ve geni$ anlamda ozellef?tirme olmak iizere 
ikili bir ayirima tabi tutulmu~ ve dar anlamda ozellestirme 
"kamu iktisadi giril;dmlerinin millkiyet ve yonetlminin ozel 
kesime devrini" ifade ederken, geni~ anlamda &zelle~tirme "bu 
giri$imlerin ozel kesime kiralanmasi, yonetimi(ni)n devredil
mesi konular1n1 da kapsamaktadir". Ayrica kamusal mal ve hiz
metlerin uretimi iQin ozel kesimle sozle$me yap1lmas1, ozel 
kesim(l)e ortak olarak giri~imlerde bulunulmasi vb. hususl&r
da (genii? anlamda) oze11estirme kapsaminda miltalaa edilmekte,'.:.. 
dir" denmistir(241). Dolay1s1yla dar anlamda ozelleE?tirm.e o 
teeebbUstin !dare ile 11ba~lant1s1n1n 11 kesilmesi ve tamamen 6zel 
hukuk alanina ge9mesi sonucunu do~rdu~ndan kamu hizmettnin 
sons erme sebeplerinden biri olarak kabul edilebilir. Ancak 
genis anlamda bir ozelle~tirme soz konusu ise ve !darenin i~
levsel denetimi muhafaza edilmi~ ise artik kamu hizmetinin 
sona ermesinden de~il, gorUlme usulil bakimindan "ozel"lef?me
sinden yani ozel ki~iler tarafindan goriilen bir kamu hizmeti
nin varl1~1ndan sozedilebilir. 

(240).DU'RAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.315. 
(241).AKTAN, Kamu !ktisadi Te9ebbilsleri ve Ozelle~tirme, 1987, 

!zmir, s.82. 
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tllkemizde ozelle$tirme ile ilgili mevzuatta(242) gelir 

ortakl1~1 senedi ile hisse senedi 91kar1lmas1 ve i~letme hak
k1n1n devredilmesi usulleri duzenlenmi$tir. Ge~ir ortakl1~1 

senetleri kamu kurum ve kuruluslar1na ait alt yap1 tesisleri
nin gelirlerine gerGek ve tiizel ozel hukuk kisilerinin ortak 
olmasi iQin Q1kar1lacak senetler olarak tan1mlanui1st1r(243) •. 
!Pletme hekk1 devri ve bu· amaqla yap1lacak isletme hakk1 s6z

le~mesi de(244) tipik bir kamu hizmeti iltizam SOZleRmesidir 
(245). Risse senetlerinin sat1f?1 ise dar enlamda ozelle$tirme 
$eklinde olup oncelikle ka~u hiz~eti niteli~inde gorlilmeyen 
bez1 K!T' lerin tame.men ozel hukuk alan1na geQirilmesine yone-
1 iktir. Nitekim bu durum, bir devlet bakan1n1n 11 ozelle$tirme
nin felsefesi"ne dair yapt1i1;1 konu$mada(246) ve haz1rl1k Qa-

(242) .~2983 Say1l1 Tasarruflar1n Te~viki ve Kamu Yat1r1mlar1n1n 
H1zland1r1lmas1 Hakkinda Kanun R.G.17.3.1984 (Bkz. Ay. 
Mah.Karar1 RG.29.6.1984) 
-Kamu Ortakl1~1 Fonu Yonetmeli~i 
-KHK/233 md.38 
-3291 say1l1 kanun (md.13-17)R.G.3 Haziran 1986 

(243).2983 md.3/c 
(244).Kamu Ortakl1~1 Fonu md.25. 
(245).Kanimca dogru olmamakla beraber "Leasing" sozleemesine 

... 
de benzetilmektedir. Bkz. AKTAN, Ozelle~tirme, cit., 
s.179-180. 

(246)."Hareket noktasi olarak, devletin ve milletin gorevleri
ni, fonksiyonlar1n1 ayirmak noktasindan yola 91kiyt>ruz. 
( ••• )Bu do~rudur, e~ridir, yanl1~t1r, ilzerinde tartisila
bilir, ama bizim hareket noktamiz budur( ••• ) Bireysel ka
zanma dilrtusilniln olmad1~1 bir yerde, i~lerin de verimli 
yiirlimedig;i gibi bir ina.nc1 taip.yoruz( ••• ) ~ok s1k1 kural

larla tarif edilmi$ bulunan kamu hizmetlerinin di.~1nda, 
yarat1c1l1~a ,esnekli~e, zamana ,zemine gore kara.r vermeye 
yer veren hizmetlerin; kamu girif?imcileri kamu gorevlileri 
tarafindan de~il, ayni esnekli~e sahip bireysel girieim
ciler,bireyler tarafindan yap1lmas1 gerekti~ine inaniyo
ruz( ••• ) devlet kalkip da herhangi bir ticari faaiiyette 
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118mela!'1n1 yliruten Morgan Guaranty (247) raporunda ortaya 
konmustur. Bu konuda kisaca belirtilmesi gereken husus, dar 
anlmnda ozelle~tirme kamu hizmeti goren bir tesebbilstin tama
men ozel hukuk e.lanina gec;mesi ve o alanda faaliyet gosteren 
ozel hukuk ki~ileri ile ayni tur denetime (kolluk) tabi tutul._ 
masi sonucunu do~rdu~unda, kamu hizmeti - gorme niteli~inin 

artik sona ermi~ oldu~udur. 

bulundu~u takdirde, mutlaka emin olunuz ki; yapmasi ge
reken daha onemli bir asli .fonksiyonunu ihmal ediyor • 
demektir". M.T1naz T!T!Z, Ac;1$ Konu$mas1, Orhim Seminer-
ler Serisi, 1986, 1, s.21-22. 

(247).Morgan Guaranty raporuna gore kamu hizmeti goren K!T'ler 
i;;unlardir: "Devlet Malzeme Ofisi, T.Denizcilik !!:?le:tme
leri, TCDD 1$1etmesi Genel MUdlirlu~il, Devlet Bava Mey
danlar !~letmesi, Toprak ~ahsulleri Ofisi, T~Zirai Dona
t1m Kurumu, T.Uc;ak Sanayi A.9. 11

• Aktaran:AKTAN, Ozellei?
tirme, cit., s.193'den naklen. 
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II. BOLUM 

KAMU H!ZMET!N!N . G0RULU$ USULLER! 

I.Genel Bak1~ 

Kamu hizmetleri kanun ile veya kanunun verdi~i yetkiye 
dayanilarak !dare tarafindan yapilan bir i!;!lem ile kuruldu
t!;una gore, gori.illi$ usulu de bu a!?amada tesbi t edilebilir. Bu 
tesbit ve tercih asamasinda faaliyetin niteli~inin esas al1n
mas1 gerekir. Hemen her konuda kamu hizmeti kurulabilece~in
den, gorlillis usullerinin ~esitlilikler gosterrnesi de kaG1n1l
mazd1r. 

Gene11i'kle Fransa'da eT!lanet (regie), imtiyaz (conces
sion) ve imti.yaz dii:nnda ozel kiRilerce gorillme usulu yaninda 
kamu kurumlar1 (etablissement public) tarafindan yapilan faa
liyetler ayri bir ba~l1k olarak incelenmektedir(l). Olkemizde. 
ise kamu kuru'Dlar1 tarafindan gor;ilme ayri bir usul olarak 
ele alinmayip emanet usulU ile gorU11iyor say1lmaktad1r(2). 
Ayrica kamu hizmetl~rinin imtiyaz usulil d1$1nda ozel kieiler-
ce gorlilmesinde, mU9terek emanet ve iltizam aQ1s1ndan bir 
tereddlit yoksa da, bunlar di$1nda 6zel kieilerce gBrlilebilme
yi kabul edenler(3) yaninda,etmeyenler(4) ve lilkemiz ac;isindan 
ge9erli oldu~na dair $iiphe duyanlar da bulunmak~adir(5). 

Kamu hizmetlerinin gorillil$ usul1eri-ni alt al ta bir list 

(l).LAUBADERE, Traite, cit., C.I., s.538; Auby-Ducos ADER, 
Grands Services Publics, cit., s.135-188. , 

(2).0NAR, tdare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I, s.43; 
AZRAK, Ders Notlari, cit., s.47; DURAN, !dare Hukuku 
])ers Notlar1, cit., s.328. Ancak s.342 ile kars1last1r1l
d1~1nda yazarin sadece idari kamu kuru~lari tarafindan . •· 

goriilen kamu hiz111etlerini emanet usulU kapsa'!l1nda mutalaa 
et+i~i anlaR1lmPktad1r. 

(3).DURAN, !bid., s.343 
(4).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslar1, cit., C.I., s.15-16. 
(5).AZRAK, Ders Notleri, cit., s.19; YAYLA, !dare Hukuku, 

cit., s.72 (".~~vak1f iltiiversite istisnasi d1~1nda".) 
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beslik koymadan incelemek (6) yaninda, Qesitli kriterlere g8re 
gorilluf? us.ullerini de s1n1fland1rmak mumkundur(?). !kinci 
yolu tercih ederek, kamu hizmetlerinin gorillu~ usullerini iki 
ana ba9l1kalt1nda ele almak eerektittine inan1yorum. Buba~
liklar; "Kamu kesiminde yer alan tilzel kieil~r tarafindan 
gorlilme usulleri" ve "Czel Hukuk ki~ileri tarafindan goriilme 
usulleri"dir. 

II.Kamu Kesiminde Yer Alan Tlizel Kisiler Tarafindan 
GorUlme Usulleri 

l.Emanet Usulii(B): 

'!'~irk doktrininde emanet usu1il, kamu hizmetinin do~rudan 

(6).Bkz. ONAR, !dare 3ukukunun tJmumi Eseslar1, {;it., C.I, s. 
s.h3-46; nURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit.,s.328-345 
AZPAK, ners NotJar1, cit., s.47-50. 

(7).Bkz. CSAPUS, Droit Administratif General, cit., s.1124-1155· 
(8).E~anet ~eri~in1n bu usul~n anlam1n1 ifade edemedi~i gibi 

peda.gojik de ol'Dad1~1 kan1sinday1m. <;;ilnkil emanet kelime 
anlami sebebiyle "geri alinmak ilzere verilme" dil~ilncesini 
QB~1r19t1rabilir ve imtiyaz usulU ile kar1~t1r1labilir. Ne 

gibi gerekQelerle Fransizcadaki "regie" kar$il1tt1 olarak .. 
.... ciil irnizde "emanet" kelimesinin kabul edildi~ini '. tesbi t 

edememekle birlikte; bunun kokeninin toplum haline ge~i$te 
varsayilan sosyal sozle~me fikrine dolayisiyla "ger9ek 
sahipleri" tarafindan !dare'ye emanet verildi~inin ld:lbu
lUne veya bir gorii$e gore Meclis Hlikumeti siste~inden 
kalan milletin vekillerinin meydana getirdi~i Meclis ta
raf1ndsn tdare'ye verilmie bir "etnanet" oldu~u fikrine 
dev~nd1~1 s~ylenebilir. Kamu hizmetinin "sahibinin" !dare 

ol~ed1~1n1 kabul etmekJe birlikte, !darenin genel olarak 
ke~u hiz~e~i ile g~revli ve yetkili olmas1 ve ~arl1k sebe
binin de buna dayenmas1 gerek¢esiyle, emanet usulU yerine 
ba?ka bir terim, mesela "Bizzat !fa Usulii" denilmesi tek
lif edilebilir. Emanet ise sozcilk anlam1ndaki ifadesi ile 
ozel hukuk ki~ileri tarafindan gorlilen kamu bizmetleri 
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dog-ruya bir kamu tUzel ki~isi tarafindan kurulan orgiit ve 

sa~lanan araQ gerec;, personel ve para ile gorillme us.ulii ola

rak kabul edilmektedir(9). Mevzuattaki,tanimi sayilabilecek 
bir a<;1klamas1 ise ~oyledir: 1.'Emanet !e: Araya bir milteahhit 

girmeksizin idarece kendi imkanlariyla veya nevi itibariyla 
kisimlera ayirarak tasaronlara verilmek suretiyle gerc;eklef?
tirilecek 2866 Say1l1 Devlet !hale Kanunu'nun 81 inci madde
sinde sayilan isler"(lO). Bu ylizden devlet tlizel kisili~i 
dl.$J.nde di~er kamu tijzel kisilerince gorulen hizmetler, Fran

siz do~trininin(ll) aksine 15.lkemizde a~ri bir gorlilu~ biqimi 
olarak kabul edilmemektedir. "Bu, Frensa'daki sistemin gele
neksel olarak bizim sistemimizden farkli oldu~u bir husustur. 
Glinku, bizde 1 e11enet. usu1u' denince yukarda verdi~imiz en 
genis kavram kastedilir"(l2). Ayr1ca "bunlar(in) da te9ebbus 

ic;in veya ozellikle, kotu <;a~1r191mlara yol ac;an "imti
yaz" yerine kullanilabilir. Ne varki uzun zamandan beri 
doktrinde yer alm19 ve i~lenmi9 bu terimlerin yer de~i~
tirmeleri amaglanan1n aksine kar1$1kl1ga sebeb olabile
cektir. 

( 9).0NAR, .!dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C.I., s.43; 
YAYLA, !dare Hukuku,. cit., s.72 ; AZRAK, Ders Notlari, 

cit., s.47; GtRlTL!-AKGt'tNER, !dare Hukuku Dersleri, 
cit., C.II, s.140. 

Kis'llen ayr1 fikir icia bkz. DURAN, !dare Hukuku Ders 

Notlari, cit., s.342. 
(lO~.».nanet !slere Ait Uygula~a Yonetmeli~i Karar No.84/~12?, 

1.6.1q84, "llfldde ?. Ancak bu yonetmelik emanet usuliine 
ait olmayan dfizenlemeler de getirdi~i gibi, s6zij gec;en 
kenun maddesinin eman~t usulti ile gBrlilebilecek tiim 
faaliyetleri de kepsad.1~1 soylenemez. 

(11).Bkz. s.50 dp. 1 ve 2. 
(12).AZRAK, Ders Notlar1, cit., s.4?. 
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ve vas1talar1 Devlete ait oldu~ ic;in neti.ce.itibariyle ema
n~t ~ayilmak lazim gelir"(13). 

Emanet usulliyle gorlilen kamu hiz·metlerinde, hizmeti yil
rliten orgilt ile girilen iliskiler, gerc;ekte onun ba~li oldu~ 
kamu tiizel ki~isi ile yapilmi~ olmaktad1r. Boylelikle sorum
luluk hiyerar$i ba~i sebebiyle tiizel kieilerin y6~eticilerin
de oldu~u gibi, kamu hizmeti de bu tiizel ki~i tarafindan ye
rine getiriliyor say1lmaktad1r(l4). 

Emanet usultinUn belirleyici ve di~er kamu hizmeti go-
rH1 U~ . usullerinden a:v1r1c1 karakteri; kamu hizmetinin bir 
kamu ti.izel ki~lsi tarafindan ve onun aa~l1yaca~1 personel, 
~rRQ ve ger!q imkanlarla gori.ililyor olmas·1d1r. Bu sebeble, 
ai;ia~i.de aqiklemaya Qal1i;;aca~1m gibi bizmetin tabi olaca~.1 

hukuki rejimin ve usullerin ,gorUlih~ usullinli tesbitte etkisi 
yoktur( 15). Ema net usultinHn unsurlar1 ola.n orgtit ( teekilat), 
personel, mallar vs. ise. !dare Hukukunun konu ba~liklari olup 
bilttin ilke ve kurallar1na tabi bulunmaktad1r. 

2)Kamu Kesiminde Yer Alan Ozel Hukuk Tiizel Kieileri 
Taraf1ndan Gorillme 

"Kamunun elindeki ( ••• ) ozel hukuk $irketleri"(16), 
"kamu kesiminde bulunan . 5zel tilzel ki~iler"(17) olduklar1 
beli.rti.len, Kamu !ktisadi Te~ebbuslerinin gordli~ kam~ hiz
metleri, emanet usulli olarak de~il,"ozel . kurulu~lar ve ki~ 
i;iiler eliyle" yerine getirme ba~l1~1 altinda, bir alt be.$ll.k 
olarak da incelenmi!?tir(lB). Ancak emanet usuliinUn tan1mi 

-(13).0NAF, tdare Hukukunun Umumi Esaslar1, cit., C.I, s.43. 
(14).DURAN, tdare Hukuku .Ders Notlar1, cit., s.328-329. 
(15).0NAR, !de.re Hukukunun. Umumi Esaslar1, cit., C.I,.s.43.;,.44. 
( 16). OZAY, !dare Hukuku Yonunden K!T • leri Oze lle~tirme Qal.1~--

malar1,0RH!M Seminerler Serisi Goril~ler,cit., s.195. 
(17)'.DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.343. 
(18).td. 
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s1ras1nda iizerinde duruldugu gibi, 11 kamu"nun iradesiyle kurul
duklari iqin, ozel hukuka tabi olarak .faaliyet gosteriyor da 
olsalar, hizmetin finansmani ve yUrlitiilii~ii kamusal imkanlarla 
sa~land1~1ndan, bunlarin da emanet usulli ile goruldli~untin 
kabulii gerekir(l9). Kuruluslari B$amas1nda dahi ozel bukukun 
ilgili mevzuatina uygun formaliteler yerine getirilmektedir. 
Ancak en ezindan bu formalitelere tabi. olmas1 noktasinda veya 

i$1emlerin ba~latilmas1 B$amas1nda kamusal bir irade s6z ko
nusudur(20). Bunun en giincel orne~i 3294 say1l1 Sosyal Yar-
dimla$ma ve Dayan1s~ay1 Te9vik Kanunu (R.G. 14 Haziran 1986) 

nun 7.maddesi ile her il ve ilQede kurulmasi ongorulen, ba$

kan1 ve mi~tevelli heyeti o yerdeki kamu gorevlileri olan Sos

vel yardimla!?ma ve Dayan1$ma Vak1flar1d1r. Sozu gec;en kanun 
~addesinin son paragraf1nda "Vakif Senetleri mahallin en bii
ylik mUlki idare a~iri tarafindan Medeni Kanundaki hilkilmlere 
gore of;escil ettiri1ir" denil'Dek:tedir. Vak1.f resm1 senedi or
ne~i ise Ba~bakanlik tarafindan 1986/11 sayili genelge ile 
yay1nlanm1r;; (R.G. 17 Temmuz 1986) ve ayni genelgede "Vakfin 
kurului;;u esnasinda ve kurulduktan sonraki if?lemlerde biltiin 
kamu kurum ve kurulu~lar1n1n gereken destek ve yard1m1 siirat
le sa~lamalari" istenmi$tir. Kamu hizmeti gorecek olan bu va
kiflar ozel bukuka tabi de olsa1ar gerek kurulUf] 8$amalar.inda 
gerekse mali kaynaklar ve .. organ1ar1n1 meydana getirenler ba
ki:n1ndan tamamen kamusal imkanlardan yararlan'llaktadirlar. .Bu 

sebeplerle emanet usuli5 ile kamu hizmeti gordiikleri soylene-
bi.J.ir. 

• 
-t-ki. a:vr1 81t bai;ilik o1erak incele'11ekle birlikte, kamu 

kesiminde yer alan tiizel kisiler tarafindan g6~5l~e usulleri
nin 11 emanet"den ibaret oldu~u gorusUndeyim, ancak faaliyetin 

isleyi~ine hakim olan hukuku da ifade edebilecek bir alt ay1-
r1m yap1lmas1 d-:~r;i:ininebilir. 

(19).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., G.I., s.43-44. 

(20).!bid. s.44. 
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III.Ozel Hukuk Kisileri Tara.findan Gorulme Usulleri 
Kamu hizmetinin ozel hukuk ki9ileri tarafindan gorul

me usulleri arasinda ilk planda akla geleni imtiyaz sozlesme
sidir. Kamu hizmeti teorisinde organik unsurun <;ok sert bi~ 
biQimde ele al1nd1~1, ancak bir ka~u tuzel ki$isinin gordu~u 

hizmetin kamu hizmeti say1ld1g1 donemlerde dahi kamu hizmeti 
irntiyaz sozle$mesi yolu ile bir oze1 hukuk k:i.~isinin kamu 

hiz'Ileti gorebilmesi, kurali bozmayan bir istisna olarak kabul 
edilmekteydi. !ltizam usul~ ise bilhassa Osmanli 1mparator-
lu~unda genii::: bir uygulama. alani bulmus olmasina ra~e,n( 21) 

giln~;mijzde pek uygulernasine. rastlanmad1~1ndan birc;ok eserde 

yeral"Ilamaktad1r(22). Ancak bu usulUn tekre.r de~er kazanmaya 

baslad1t1ndan da behsedilmektedir(23). Mil$terek Emanet usulil 

de t:ene1 de emenet usul~~nnn bir qesi ti sey1larak o ba~lik al
.i.:1nda incelenmekte(24) ve fake.t uygulamas1n1n azald1~1 belir
tilmektedir. Bu usulde her ne kadar bir kamu tuzel ki9isinin 

sa1Had1~1 irri'k:anJ ar Yarsa de kamu hizmetinin yi.iruten bir ozel 

h~kuk kisisi oldul';undan bu ana ba!?lik altinda ince1enmi~tir. 
BlitUn bu usullerin dl.E;1nda ozel hukuk gergek veya tiizel ki1~:i

leri tarafindan izin, ruhsst v.s. almak suretiyle bir kamu 

hizmetinin gorillmesi mumkiindiir. Yeni bir usul mil yoksa yeni 
bir isim mi oldu-~ tart1$mal1 olan Yap-!f?let-Devret .formiilii 

ile !eletme Hakki kavrami incelenmeye c;al1s1lacakt1r. 

~;s:AKAO~LU, Multezimlerin A$ar Toplama Yontemleri, • 

Terih ve Toplum, Ocak 1986, S.25, e.5-9. 
(22).0rnek o1arak: LAUBAD:t:RE, rrraite, cit. 

YAYLA, !dare Hukuku, cit. 
(23).AU5Y, Actualite de l'Af.fermage de Service Public, Etudes 

en l'honneur du doyen Georges Pequignot, 1984, C...I.~ 

s. 29-39. 

(24). VEDEL-DELV'OLVE, Droi t Administratif, cit., s.112<J-1130. 
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l.Kamu Hizmeti !mti:vazi Sozlesmesi: 
Kamu hizmeti imtiyazi sozle$mesi, devlet veya di~er bir 

kamu tilzel ki$iSi ile bir OZ~l hukuk ki~isi arasinda yap1lan 
ve kamu hiz~etinin masraflari, kar ve zarari ona ait olmak 
ilzere bu 6zel hukuk ki~isi tarafindan gorillmesine ili~kin 
dilzenlemeleri iceren bir idari s6zle,medir. 

Kamu hizrnetinin gorlilmesine dair yap1lan imtiyaz 
sozlesmesinin tipik bir idari sozle$me orne~i oldu~ doktrin
de tereddijtsliz kabul edilmektedir(25). Ozerinde fikir birli
~ine varilan ve imtiyaz usullinli ayirt etmeye yariyan bir di
~er onemli nokta da, riskin imtiyazliya ait olmas1, yani faa
liyetin zararla sonuclanmasi halinde bu zararin imtiyazl1n1n 
ilzerinde b1rak1lmasid1r(26). Ancak !darenin, sermayenin faizi 
iQin teminat verebilece~i be1irtilmekte ve buna 'teminatli 

~~~iyaz' ad1 verilmektedir(2?). 
!~tiyaz s5zleernesinin iki kamu tUzel ki~isi arasinda 

dB yapilabilecegi, mutlaka bir ozel hukuk kisisi ile yap1lm1~ 

olmas1n1n aranm1yaca~1 gorU$U savunulmaktad1r(28). Kanimca 

(25).0NAR, !dare Hukukunun Umu~i Esaslari, cit., C.I., s.536; 
DDFAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.428; YAYLA, 
!dare Hukuku, cit., s.122; OZAY, Devlet !dari Rejim Yar-

Korunma, cit., C.I., s.170; AZRAK, Ders Notlari, .. gisal 
cit., 
cit., 

s.48. Frans1z doktrini i~in bkz. LAUBAD:~RE, Traite, 
C. I. , s. 544. 

(26).0NAR, !dare Rukukunun Umumi Esa$lari,cit., C.I.,s.44-45. 
(27).~ZKAN, !dare Rukuku ders notJar1, cit., s.169. • 

(28).Czellikle Frans1z Doktrininde bu gorliR genel kabul gor-
mektedir. Crnek olarak bkz.CHAPUS, Droit Administratif 
General, cit., s.423. 

Ul'k::emizde ise Duran, !dare Hukuku Ders Notlar1,cit., 
s.330'daki ka~u hizmeti i~tiyaz sozle9mesinin tan1m1nda 
"ozel kii?i" dernekteyse de, sahife 33l'de ''kamu tUzel ki
silerine de hlzmet imtiyazi verilebllmesi ( ••• ) Devlet 

hayati ile tdare anlay1$1ndaki son geli$melerin do~al 
bir sonucu olarak kabul edilmelidir( ••• ). Bu itibarla, 
eski imtiyaz usulu, bazi ayarlama ve dtizeltmelerle; kamu 
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kamu hizmetinin imtiyaz sozlesmesi yolu ile gorlilmesinden bah

sedebilmek ic;in, hizmetin gorulu~iinli yilklenen tarafin mutla.ka 

ozel hukuk ki~isi (mevzuat1m1za gore Anonim $irket statusun
de ( 29)) olmasi gereklidir(30). Kamu kesiminde yer alan tuzel 
ki~;dler arasinda kamu hizmetinin gorillii9line ili~kin sozle$me
ler yapilmas1 '.Iliimkiln olabilirse de, bunlarin hukuki rejimleri 
imtiyaz sozle~mesine iliskin olarak mevzuatin, doktrinin, 
yargisal ic;tihat1arin gelip.tirdi~i dilzenlemelere benzememek

tedir. Devlet tlizel kisili~ini esas kabul ederek di~er kamu 
tfizel ki$ilerince goriilen kamu hiz!'letlerini onlara verilmi$ 
imtiyazlar olarak gormek gerqekci ol'llad1~1 gibi, hukuki so
nu9lar1 bakrr.nndan da gereksizdir. 'Kamu kesiminde yer alan 
blitun tUzel ki$iler tarafindan goriilen kamu hizmetlerini ema
net usulu 9er9evesi iqinde, belki alt ayirimlar da yapilarak, 
ele alinmasi gerekti~i kanaatindeyim. 

!mtiyaz sozle~mesinin hukuki niteli~i hakkinda one 
survlen teoriler arasinda(31) karma i~lem oldu~u ~eklindeki 
gorU9, bugiln doktrinde benimsenmif$tir(32). Ger(,(ekten imtiyaz 

ttizelkir?ileri eliyle de kullanilabilir" demektedir. 
Yayla ise "Son zamanlarda, idare ic;inde yer alan, yeni 

kurulmu§ bazi kamu kurumlarina da( ••• ), imtiyaz veril
mektedir. Fakat asil yerle$mi~ anlam1yla imtiyaz sozlee-

'· 
~esi Ozel kisilerle yap1land1r" gorlisundedir(YAYLA, !dare 
Hukuku, cit., s.123). 

(29).Mena:fii U:numiyeye Mf.iteallik tmtiyazat Hakkinda Kanun 
(15 Cemaziyiilahir 1328-10 Haziran 1326) madde 7. • 

(30).A;vni y0nde ONAR, !dare Hukukunun Urnu'T!i Esaslari, cit., 
c.r., s.44-45 ve 536; AZRAK, Ders Notlar1, cit., s.47. 

(31).HANHARDT, La cencession de service public, Etude de droit 
federal e+. de oroit i.raudois, 'I'hese,19??,Lausanne,s.73-75; 

BLONDEAU, T1a concessi.on de service public; 1933, Paris, 

s.134-175. 
(32).0NAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari,cit.,C.I,s.536; 

DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari,cit., s.334-335; AZRAK, 
Ders Notlari, cit., s.48. 
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, 

sozle9mesi, klasik sozles.melerden .farkli olarak, hem hizmetin 
gorulu~ilne ili8kin ilkeleri, teknik ~artlari getiren diizen
liyici i9lem niteli~inde bir bolilmil, hem de kamu hizmetinin 
gorulmesi s1ras1nda gerekli olacak !dare'ye ozgil iicret tahsil 
etme, kamula$t1rma talep etme v.s. gibi kamu hukuku usulle

rinden baz1lar1n1n verilmesini duzenledi~i i~in kO$Ul-i~lem 
niteli~ini iQerir(33). Klasik anlamda sBzlesme sayilabilecek 
bolumu ise imtiyaz sahibinin mal1 haklar1n1 duzenliyen ma.d

deleridir. 
!dare, kamu hi.zmetinin gergek yffk-i5".l11Hsi.i 11e soru!Jllusu 

oldu~U iQin, kaMU hizmetinin imtiyaz yolu ile bir ozel kiqiye 
gorduriili"eSi s1ras1nda dahi hivnet uzerinde p;erekli diizenle
meleri yapmak yetkjsini eli.nde bulundurrnaktadir. 

-Her qeyden once hizmetin e$itlik ilkesine uygun ola

ra.k g5rulmesini temin eder. Bu hizmetten yararlanma !$'artlar1-
n1. saptamak ve ayn1 durumda olanlara e~i t davran1lmas1n1 sa~

layici duzenlemeler yapmak yetkisi yan1nda; imtiyazl1n1n hiz

metten yararlananlardan alaca~1 bedelin yeraldi~i tarifenin 
de !dare tarafindan belirlenmesi yetkisini igermektedir. 

-Ayrica ilgi1i -!dare, uyarlama ilkesine uygun olarak, 

degi$iklikler, yenilikler, ekler yap1lmas1n1 sozle~mede on
gorlilmemi9 dahi olsa imtiyazlidan talep edebilir. 

Kamu hizrnetinin gorulfi$iine ili~kin btitiin bu '· ve benzeri 

noktalar duzenleyici islem niteligini tas1d1ft1 ic;in 1dare tek 
tarafli iradesiyle, irntiyazl1n1n rizasi ol11adan, gerekli gor-

du~u de~isiklikleri yapabilir. . , 
-!darenin imtiyaz1n verili$i asa~asindaki one~li bir 

diger yetkisi de imtiyazl1n1n seqiminde takdir yetkisinin 

bulunmas1d1r(34). Oyle ki bir sozles:nenin niteli~inde tered
dute dUsiildiit!;finde !darenin serbest se<;im imkan1n1n bulunmas1-
n1 ka~u hizmeti imtiyaz1n1n varl1~1n1 saptamada bir kriter 

(33).0NAR, !bid., s.536-537; DURAN, !d. ; AZRAK, ~d. 
(34).VEDEL-DELVOLvE, Droit Administratif, cit., s.1140. 



- 59 -

olarak gorenler vardir(35). Ancak bu takdir yetkisini mutlak 
anlamda, keyfilik dere~esinde anlamamak gerekir. !dare yine, 
birQok faaliyet konusu aQisindan ihale usullerine ba~li ola
caktir( 36). Ancak ihaleyi kazananin kamu hizmetini gereP';ince 
yerine getiremiyece~i hakk1nda belirtiler varsa, onunla soz
le$meyi imzalamak zorunda olmay1p, ihaleyi iptal edebilir, 
tekrarlatabilir. Bu durum yeterli gorece~i bir ki$i ihaleyi 
kazanana kadar siirehilir. Hizrnetin yerine getirilmesi husu
sunda ger9ek gorevlinin ve sorumlunun kendisi olmasi 1dare'ye 
bu yetkiyi ver~ektedir. 

tdare' nin but~~n bu yetkileri kar!31s1nda imti;vaz sahibi 

tamamen gifoencesi.z de~ildir: 

_Qncelikle imtiyaz sahibinin mali. bakimdan gthrencesi 
bulun~aktad1r. Tes bit edilen tarife 1izerinden yararlananlar
dan bir bedel ald1~1 gibi, sozle$rnede duzenlenen di~er mali 
i:nkan1erdan (subvention, faiz ga.rantisi gibi) da faydalanir, 

-!mtiyazli, tdarenin tek yanli i?lemleri veya duzen
leyici bir i~lemi sonucu yeni mali klilfetlere maruz kalirsa 
"fed t du prince" kurami uyarinca ortaya c:;i.kan zararin tama
men !dare taraf1ndan kar$1lanmas1n1 istiyebilir(37). Ayrica, 
ola~anUstli ve ongorlilmesi imkansiz sebeplerle, sozlei;imenin 
mali esaslarinin altust olmasi halinde imtiyazlinin kamu hiz
metini aksatmadan SU<t>dlirmesi $Brt1yla "imprevision" (ongorfil
ziezlik, beklenmiyen haller) kura'Di, tdarenin zarari kismen 
kar~ilamasini ~erektirir(38). 

-!mtiyazl1n1n bir di~er onemli hakki da, 0 c;evrede -. 
bir tekel olarak faaliyet slirdi.irmesi, rakibinin olmamas1-
-----------
(35).CHAPUS, Droit ftdministratif General, cit., s.423. 
(36).Aksi fikir i<;in Bkz. LAUBADERE,Traite, cit., C.I., s. 

544. 
(37).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.338. Bkz. 

ONAR, tdare Hukukunun Umu'1li Esasleri, cit. ,c.~r. ,s.538-539. 
(38).FEYZ!OGLU, !dare Hukukunda Emprevizyon Nazariyesi, cit., 

s.36 vd. 
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dir(39). 
-Ayrica ceza kesme, zab1t tutma, ka'IJlula9t1rma isteme 

gibi(4-0) hizmetin yiirlitlilmesi i<;in gerekli yetkilerle dona

t1lm19 olabilir(4-1). 
!dare kamu hizmetinin imtiyazl1 tarafinda.n goriilmesi 

sirasinda ve her asamada igten, faaliyete iliskin bir dene
tim (i9levsel denetim) yapma'ktadir(4-2). Bunun sonucu o1arak, 
imtiyazl1n1n hatali hallerinde para cezasi odemesini istiye

bilecegi gibi, hizmetin aksamasi veya kotil yurumesi halimie 

ge<;ici olarak il?letmeye elkoyarak, imtiyazli hesebina yurrlte
bilir( 43). 

Kemu hizmetinin imtiyaz s6zlesmesi ile bir Bzel ki~iye 
gordUr:~l'.Tlesinin ola~an sona erisi, sozlesmede ongoriilen sure
nin dolrnasi iledir. B0y1elikle imtiyazli tarafinden yapilan 
biltiln yapilar v.s. bedelsiz olarak !dareye geeer. 

B'eni5z sozlesme sona ermeden meydana gelebilecek sona 
erme halleri ise BUnlard1r(44-): 

-!mtiyazlinin kamu hizmetini tehlikeye dii$ilrecek a~1r 
kusuru halinde imtiyazin dUsurU1mesi (decheance) 

-!mtiyazlinin boyle bir kusuru olmasa da, ka~u hizme

tinin gorlilmesinin ger~ek sorumlusu olan !dare'nin imtiyaz1 

(39).0R!ANNE, La loi et le contrat dans les Concessions de 
service public, 1961, Bruxelles., s.199-204 ; DUR.Am, !da
re Hukuku Ders Notlari, cit., s.337. "!mtiyaznemede in
hisara dair bir eart kon'llus olmasa bile i111tiyaz haki'kat-

. ' de bu inhisari da tszammun eder". C5ZKAN, !dare Hukuku, 
Ankara, 1935, s.168. 

(40'.DJPAN, !dsre !1u~ultu Ders Notlari, cit., s.335. 
(41).0;.J.AR, !dare Fiukukumm U'Tlumi Esas1ar1, cit., C.I., s.536. 
(42).0NAR, !bid., s.539. 
(43).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlari, cit., s.33~ .• -Ayrica bkz. 

ONAR, !dare Bukukunun Umµ~i Esaslari, cit., C.I., s.539. 
(4-4-).DJRAN, !bid., s.340-34-1; AZRAK, DersNotlari, cit., 

s.49. 
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geri almasi (rachat)(45). 
-Taraflarin uzle$mas1, 
-Taraflardan birisinin mliracaati sonucu !dari yarg1 

karari sonucu. 

2.Mlisterek Emanet: 

~1Usterek ernanet usulU., bir ka!Ilu hizmeti nin hasari ve 

zarari !dare'ye ait olmak ve ~eliri iizerinden pay verilrnek 
ijzere ozel hukuk kisisi tarafindan gnrulTT1esidir( 46). 

11115sterek emanet usulU ( 47), yerle9mif? isimlendirilme
sinden de anla$1lacag1 gibi, emanet usuliine yakin gorUlmii$

tUr( 48). Fransa'da da emanet usulij "la regie simple" olara·k 

adland1r1l1rken, mUsterek emanet usulli i9in "la rigie int~
ress~e" denil~ektedir(49). 

Ancak, mi.isterek e"Tlanet usulU ile yiirutiilen bir kamu 
hizmetinde !dare, gerekli sermaye ve mallar1 sa~liyor veya 
ozel kisinin getirdi~i sermaye igin glivence vererek zarari 

(45).Ka~ulastirma ve Devletleetirmeden farki i9in bkz. DURAN, 

!bid., s.341. 
(46).0NAR, !dare Hukukunun IJmumi Esaslari, cit., C.I., s.540. 

Ancak, bu usul ay1s1ndan tanim probleminin halledilmesi 
gereken bir problem olarak gundemde ol.d.u~ belirtilmek
tedir. Bkz. VEDEL-DELVOLVE, Droit Administratif, cit., 
s.1129. 

' ( 4?). "Mi..h~terek E11anet" terimi_nden once "menfaate istirak su-
retile reji" denildi~i anla!'.nl'Daktadir. Bkz. OSTEN, !da
ri Mukavele ve lm.me Hizrneti tmtiyazlar1n1n Hukuki Mahi
yeti, 1938, s.45. 

(48)." .•• hakikatte bir emanet vaziyeti mevcuttur" ONAR, !da
re Hukukunun Umumi Esaslar1, cit., C.I., s.5LJ:;O. 
" ••• daha ziyade emanete benzer" AZRAK, Ders Notlari, cit •. , 
s.50. 

(49).VEDEL-DELVOLVE, Droit Administratif, cit., s.1128-1129. 
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kendi tizerine aliyorsa da, sonuQta kamu hizmetini goren bir 
ozel hukuk ki~isidir. Bu sebeple emanet usulu ile bir ba~lan
t1 kurulmad.an "kamu hizmetinin ozel hukuk ki9ileri tarafindan 
gorillme usulleri" ba$l1g1 altinda incelenmii;;tir. 

Nitekim, emanet usulli ile farki aQ1s1ndan bir problem 
bulunmamakta, ancak yerini belirleyebilmek igin imtiyaz usu
liinden ayirtedilebilmesini ·sagliyacak kriter aranmaktad1r(50). 

Mil~terek emanet s5zle~mesi, imtiyaz s5zlesmesi gibi 
karma nitelik tasimakta ve idari sozlesme say1lmaktad1r(51). 
Zaten, ismine ve yap1l1rken kullanilan terimlere bakarak bir 
sozle7menin imtiyaz mi yoksa mii~terek emanet sozle~mesi mi 
oldu?f;unu soylernek milmkun de~ildir. Ta~1d1t';1 hiikumlere bakmak 
gerekir. Siddik Se.!Ili Onar, aralarindaki tek farki hasarin 

kime ait oldu~unun teshitinde gorl"flektedir : "hasar hususi 
~ahsa ai t oldu~u zaman imtiyaz., idareye ai t olduP;u za!llan ise 
miisterek e::nanet mevcuttur"(52) demektedir. Milsterek emanette 
ozel ki~i de~il, !dare sermaye koyar. Ozel ki~i eme~i ve bil
gisi sebebiyle hizmete katilmaktadir. Hizmetin gerektirdi~i 
masraflar, yararlanenlardan alinan bedel ile kar~1lan1r, arta 
kalan ise !dare ile ozel ki$i aras1nda kararlast1r1lan $Skil
de payla$t1r1l1r. E~er bir fazlal1k yoksa ozel ki$i ya hiQ 
bir $ey talep edemiyecek, ya da sozle$mede kararlaetirilan 
bir miktari istiyebilecelrtir. Sonu~ta ortada bir zarar varsa 
bu, !darenin mali kaynaklar1ndan kar!31lanm1$ olacakt1r(,·3). 

!mtiyaz sozlesmesinde ise ozel ki~d kamu hizmetin'i 

(50).Bkz.WAL!NE, La Notion de :Regie Interessee, R.D.P., "1948,, 

s.337-346. Bu ay1r1m1n pratik sonucu imtiyaz1n veya i~
letme hakk1n1n gerial1nmas1 (rachet) halinde !dare ta
rafindan ozel ki$iye verilecek tazminat miktar1n1n sap
tanmasinda gorlilur (ONAR, !dare Hukukunun U'.Dwni Esasla
ri , cit • , C. I • , s • 541) • 

(51).0NAR, ldare Hukukunun Umumi Esaslari, cit., C'".I., s.541. 
(52).!bid., s.540. 
(53).tbid., s.45. 
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kendi getirece~i sermayesi ile yiiriitecek, kar,ve zarari ken
disine ait olacaktir. Ancak, !darenin Ozel hukuk kisisine 
sozlee!!lede sattlad1~1 mall. haklar, yardimlar, gUvenceler ge
tirdi~i sermayenin tamamen korunmasi sonucunu do~ruyorsa 
artik bir imtiyaz sozle$mesi de~il, ama mil$terek emanet soz
le$mesi soz konusu olacaktir(54). 

Bu kriterin do~ru olmad1~1, c;esitli teminatlar ile 
zarar etme ihtimalinin azald1~1, hatta kalmad1~1 durumlarda 
dahi imtiyaz sozle~mesi niteli~inin devam etti~i soy1enmekte 
(55) ve ger9ek farkin ozel hukuk kiqisinin alaca~1 kar$1l1~1n 

kim tarafindan ne ~ekilde verilece~inde oldu~u belirtilmekte
dir( 56). !mtiyaz s6zle8mesinde, imtiyazli 6zel ki$i yararla
nanlardan, kendi nam ve hesabina daha Bnce tesbit edilmi$ 

bir kareilik al~aktadir. ~iisterek emanette ise hizmet igin 
gerekli kaynak !dare tarafindan sa~land1~1 iGin, onun adina 
toplan~akta ve daha sonra tesbit edilen usule gore kamu hiz
metini mU~terek emanet usulU ile goren ozel hukuk kisisi bir 
kar~1l1k almakta veye zarar sozkonusu ve aksi ongorUlmemii;; 
ise hi~ bir sey alama~aktadir. 

Bir di~er fark da sudur: !mtiyazli ger~ek bir giri~im
ci ( milte~.ebbis) ni te li~ini korumakta ve dolayisiyla ald1~1 
kar~p: lik sonuc;ta karini olu~turmaktadir. Oysa milt?terek ema.

netteki ozel ki$inin . ba~kas1 hesab1na gali~an niteli~i a~ir 
basmakta ve basar1l1 oldugu olc;ude de~i~en kazanc1 ise "prim" 
say1lmaktad1r(57). 

Gerc;ekten de yargisal ic;tihatlarle gelis.en 11 impr~visi-

( 54). !bid., s.45 ve 541. Ayrica bkz. Fenerler !daresi Hakkin
daki hakem heyeti karari iQin, OSTEN, !dari Mukavele ve 
Amme !~tiyazlar1n1n Bukuki ~ahiyeti, cit., s.42-46 • 

. (55).VEDEL-DELVOLVE, Droit Ad~inistratif, cit., s.1129. 

f 56). VED.E.T.-DET.VOLVE, !d ; WATJtNE, IJa notion de regie interes
s~e, ci~., s.342-345. 

( 57). VEDEL-DELVOI/!E, ibid., s .1130. 
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on" kurami (58) kar~isinda, artik imtiyaz sozle$melerinde 

zararin ta"'.Jlamen imtiyazli uzerinde birak1laca~1 soylenemez(59). 

ce9itli $artlara ba~ll. olsa de imtiyaz mukavelelerinde de 

ozel kif?i ic;in zarar riski azalmaktadir. Bu seheple imtiyaz 
ile mli0terek emaneti ayirmada yetersiz kalabilir ve diger 
kriterlerin/farklarin yardimina ihtiyac; duyabilir. 

3.tltiza,m: 

!ltizam sBzleemesi kamu hfzmetine iliAkin olarak yap1l

d1~1 takdirde ozel hukuk kiFileri tarafindan gorUlm~ usulleri 

arasinda say11ahi1ir. 
Bir kamu hizmetinin 6nceden kararlast1r1lan belli bir 

ucret kersili?S-1 ozel hukuk ki9isi taraf1ndan ylirUtlilmesi de
mek olan iltizam, Ulkemizde farkl1 bir anlam daha kazanml.$ 

ve kamu hizmetinin g6rlilebilmesi iqin gerekli olan in9aat, 

alt yap1 tesisleri vs. gibi i$1erin ozel ki$iye yapt1r1lma

s1na de i ltizam denmistir(60). Oyle ki imtiyaz ile fark1n1n 

iltizam1n sadece insaat ic;in yap1lmas1nda, ii;;letmeyi ic;erme

mesinde oldu~ soylenmistir(61). 

Oysa Fransa'da kabul edilen anlam1 ile iltizam sozle$

mesi, temel yapilari !dare tara._findan yapilml.f? ve haz1rlan

!Ill.$ bir miiessesenin, sadece iPletilmesinin, belli bir bedel 

kar~1l1~1 ozel hukuk kisisi tarafindan ylirlitillmesine yonelik
tir( 62). Gerekli in!=laat1n multezim tara.findan yap1lmamasi~ 

!dare tarafindan yapilarak kamu hizmetini yilriltecek olan' mu~ 

tezime verilmesi bu usuliin ozellikleri aras1nda sa;sr1lme:ktad1r. 

(58).Bkz. s.59. 
(59).LAUBADERE, Traite, cit., c.r., s.548 dp.3 

WAT·fNE, T,a notion de regi.e interessee, cit., s ·. 3-~.Q. 

(60).Bkz.ONAR, !dare Hukukunun Umumi Esaslari,cit.~, C.!., s. 

534-535 ; ERP.EK, !mtiyazla !9leyen Nafia Amme Hizmetle

ri, Ankara, 1937, s.4. 
(61).0STEN, !dari Mukavele ve Amme hizmeti !mtiyazlar1n1n 

Hukuk:i lV!ahiyeti, cit., s.~~ .. 
' "':..:. ... 

(62).AUBY, Actualite de L'affermage de Service Public, cit., 
A~-<~?• 
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Milltezimin kemu hizmetini gormesine karpilik olarak 

idareden s6zl~~mede kararla~tir1lm1$ clan belli bir ilcreti 
almasi dUzenlenmi~ olabilece~i gibi; hizmetten yararlananlar
dan alinan bedellerin toplam1n1n masraflardan daha fazla ol
duf!;u alanlarda bunlar m'i,iltezime b1rak1larak sozleq:nede, miil

tezimin !dareye belli bir Ucret Bde~esi kararla~t1r1lm1s da 

olabilir. Bu halde milltezi~in tdareye verece~i para kullani

lan yap1lar1n kirasi eeklinde kabul edilebilir(63). Osmanl1 
!rnparatorlu~unda uygulanan iltizam usultinde ikinci r::ekil soz 

konusu olmue yani mUltezimler !dareye belli bir miktar para 

vererek o faaliyet konusunda helktan kar$1l1klar toplamislar
d1r( 54). GUniiml.izde ozelJ ikle Belediye I lere ai t kamu hizmet
lerinde i.l tizam usuJ.iin1in tekrar gurrcellik kazanmaya ba~ladith 

s6ylen~ektedir(65). 

!ltizam sozle~mesi ile kamu hizmeti g8ren mfiltezim de, 
imtiyazda oldui'fu gibi, tdarenin islevsel denetimine tabi olup, 

zarar tehlikesi ile de kar$i kar~nyadir( 66). Aralarindaki 
benzerliklerden oturU ayni bukuki rejime tabi tutulmaktadir

lar(67). Oyle ki ger9ekte imtiyaz ile iltizam arasinde bir 
nitelik farki olmad1g1 sadece "nilanslar" bulundu~u soylenmek

tedir(58). 

(63).AUBY, Actualite de l'afferma.ge de service public, ei"t., 
. . s. 36...:.37~ 

( 64-). SAKAO~LU, Mill tezimlerin Asar Top lama Y8ntemleri, -~arih 

ve Toplum, Ocak 1986, S.25, s.5-9. • 
(65).AUBY, Actua1ite de l'affermage de service public., cit., 

s.38. Ulkemizde de "baz1 belediyelerin uygulamaya bas
lad1klar1 basina yens1yan haberlerden anlasilan 'mali 
iltizam'" sBzlesmesi(OZAY, Devlet-!dari Rejim ve Yargi
sal Korunma, cit., C.I, s.170) Belediye Kanunundaki aqik 

yasa~a rar11en ( rnd. 111) gunc "l 1. e~mistir. 

(66).AUBY, !bid., s.32-33. 
(67).AUBY, !bid., s.34. 
(68).VEDEL-DELVOLVE, Droit Administratif, cit., s.1136. 
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4.Yap-!slet-Devret 

tJlkemiz giindemine yeni. bir isim olarak giren Yap-!slet
Devret modelinin ayn1 zamenda yeni bir usul oldu~ da iddia 
edilmektedir(69). Bu sebeple ayr1 bir ba9l1k alt1nda ele ali

narak incelenmeye Qal1~1lm1st1r. 
Yap-!E"let-Devret ismi o kadar revaQ goruru~tiir ki, alt 

yapi tesislerinin yapilmasindan, otel yapimina, kat otopar

kindan(?O) akaryakit ve yikama ya~lama istasyonuna(71) kadar 

birQok alanda uygulanaca~ina dair gazete haberleri, ilanlari 
~ikm1!3t1r. !qerigi ve tan1m1 konusundak:i. bilgiler gazete ha

berlerine baRl1 ka1d1~1 iQin de, Yap-t,let-Devret modeli hak
k1nda gazetelerde yey1nlanan inceleme ;vaz1lar1, yanl1~ bilgi
ler yuzUnden hatalarla dolu olarak Q1km1~t1r(72). 

Yap-!slet-Devret modeli, 3096 say1l1 "Tilrkiye Elektrik 
Kurumu D1$1ndaki Kurulu9lar1n Elektrik Uretimi, !letimi, Da
g1t1m1 ve Ticareti ile gorevlendiri1mesi Hakk1nda Kanun"(73) 
ve ona ba~li olarak ~1kar1lan yonetmelikte(74) yasal irade
sini bulmustur. Dolay1s1yla bu kanundaki dilzenlemelerin teme

linde yatan ilkelere bakarak Yap-!slet-Devret'in yeni bir 

usul olup olmad1~1na karar verilebilir. 

(69).Hatta bu modele dunyada "Turk modeli","Ozal modeli" den

di~i soylenme~tedir. (15-19 Nisa.n 1987 taribleri arasinda 
yapilan ORHD'J' in duzenledi~i 1r1984 sonras1nda Beledi:ye 
uygulamalarinin gorUntimu ve 11 Ozel !daresi Kanun Tasa

r1s1n1n de~erlendiri.lmesi" konulu toplantida, Devlet 
Planlama Teskilat1'n1n bu konu ile ilgili sube ba~k'an1 
olan !brahim Cak1r'1n konusmasi sirasinda soylenmi~tir. 
Bu toplenti metinleri Orhim taraf1ndan henilz bast1r1lma

ml.$t1r). 
(?O).BilyukPehir Belediye Ba~kanl1~1 ilani(9 Mart 1987-HUrriyet) 
(71).15 9ubat 1987 - Hlirriyet 
(72).I9IL, Yap-!9let-Devret Formlilu, 8 Haziran 1986,Cumhuriyet 

(73).R.G. 19 Aralik 1984. 

(74).R.G. 23 $ubat 1987. 
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3096 say1l1 kanun ve ilgili yonetmeli~e gore: 
-Yap-!slet-Devret 'Ilodeli bir ozel hukuk kieisinin (yer

. li veye yabanci) elektrik lireti'Ili, iletimi, da~1t1m1 ve tica
reti ile gorevlendirilmesini d.ilzenlemektedir(Kanun md.l Yonet
melik md.l) 

-,Ayrica "miilkiyeti kamu kurum ve kuruluQlari.na ai t ... 

~esisler i9in" "gorev Qirketlerine i~letme hakki" verilmesini 
de igermektedir(Yont. md.3, Kanun md.5). 

-Sermeye tamamen ozel kisi tarafindan getirilecek ve 
!dare buna iliekin hi9bir garanti vermiyecektir(75). Yani 
biltiln risk ozel kieiye aittir. 

-Yapilacak sozle$me en fazla 99 yil silreli olabilir 
(Kanun md.7, Yont. md.4/b). 

-!lgili tdarenin hizmetin gorilllisline ili~kin, i$levsel 

denetimi soz konusu olup ., gerekli gordil~ilnde c;esi tli mueyyi
deler uygulama hakk1 va~d1r(Yont. md.12). 

-Hizmetten yararlananlardan al1nacak "bedel" !dare 

taraf1ndan belirlenen usullerle hesaplanacak ve onaylanacak
tir( Kanun md.9, Yont. md.13). 

-Gorevli sirket, faaliyete ili9kin olarak kamula$t1r
maya ihtiyaG duydu~nda, ger.ekli kamulastirma !dare tarafin

dan yapilabilecektir(Kanun md.11, Yont. md.18). 
·" -Sozlesmenin suresi bitti~inci!' "tiim tesisler ile tum 

taeinir ve taeinmaz mallar her tilrlli bore; ve taahhiltlerden 
ari olarak Devlete bedelsiz olarak" gegecektir(Kanun md.8). 

BUtun bu unsurlar gozonilne·a11nd1~1nda Yap-!~let-!evret 
modelinin kamu hizmeti alan1nda uygulanmas1n1n bir kamu biz• 
meti imtiyaz s6zle$mesinden baeka bir $ey olmad1~1 ortaya 
c; ikm akt ad ir. 

Ancak "!eletme Hakki verilmesi s6zleemesi"(Yont. md. 
3) !dare tarafindan yap1lm1$ ve hazir olan tesislerin i~le
tilmesini i9erdiginden bir iltizam sozle$mesi nite!i~inde-

(75).Qakir'in s.66 dp.69 da belirtilen konu~masindan 
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dir(76). Bu durum si1re sonunda !dareye bede1siz olarak dev
redildikten sonra l$letme hakk1n1n tekrar bir ozel ki$iye 
verilmesinde de sozkonusudur. 

Ger<;i Yap-!sJet-Devret modelinin ifadesini bulduftu bu 
yasal dilzenleme, i'.ilkemizde ge~erli olan kamu hizmeti imti:yaz 
sozle$mesi hakk1ndaki mevzuatin(77) dUzenlemelerinden baz1 
farkl1l1klar gostermektedir ama; bu durum ba$11 ba$1na ayri 
bir usul say1lmas1n1 gerektirmez. Temel ilkelerin ayni olma
si onemlidir, yasal metinlerdeki farkl1l1klar bu temel ilke
leri bertaraf edici nitelikte olmad1~1 takdirde ayri bir usul 
olarak ele al1nmay1 gerektirmez. 

(76).Ayni $ekilde 2983 say1l1 Kamu Tasarruflarin Te~viki ve 
Kamu Yat1r1mlar1n1n H1zland1r1lmas1 Hakkindaki Kanunda 
dlizenlenmi~ olan i9letme hakki i<;inde ge<;erlidir. 
"ize1.lik1e bkz. !sletme Hakk1 Devir Bedeli(Yont. md.8) 
Ayr1cs bkz. Ynnet~elik 7,q,10,11. maddeler 

(??).l.!enefii U'llumi;veye MUteallik tmtiyazat Hakkinda Kanun 
(15 CemaziyUlahir 1328-10 Haziran 1326) 
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5.Bu Usuller Disinda Ozel Hukuk Kfa:dlerince Goriilme 
(Rubsat 1 !zin, vs.) 

Kamu hizmetlerinin gerqek veya tiizel 6zel hukuk kisi
lerine bu usuller dif?inda da gordiiri5lebilmesi bakimindan huku
ki bir engel bulunmamaktadir(?8) •. Ancak, kamu hizmeti kurulu~ 
usullerine uyulmasi, yani bir kanun veye kanunun verdi~i yet
kiye d.ayanan bir idari ·ifllem tarafind an kurulmasi, duzenlen

me si ve fdare tarafinden faaJiyete iliskin, ielevsel denetim 
al tinda tutulmas1. zorunludur. 

En fazla rast1 anan ve Ulkemizde de goriHen sekli( 79), 
yasaman1n. a~ik dlizenlemesi ve yetki verm.esi sonucu; .!darenin 
ruhsat, izin verme gibi tek tarafli bir it;;lemi ile ve i$lev
sel denetimi altinda ozel hukuk kisilerine kamu hizmeti gor
dliriilmesidir. !dare yine kamu hizmetinin goriiliisilne ili$kin 
diizenlemeler, de~i~iklikler yapabilece~i gibi, hizmeti goren 
ozel ki~i de buna uymak ve katlanmak zorundadir. 

Bu usul idari sozlesme sonucu ozel kieilerce gorillen 
(imtiyaz, mli~terek emanet, iltizam) kamu hizmetlerinden soz
le~me olmamas1, !darenin tek tarafl1 bir iQlemiyle (ruhsat, 

izin gibi) orta.ya c;1kmas1 noktasindan ayrilir. 

Bu usulde, kamu hiz~etini goren tek bir ozel kisi ve 
onun yara.rina tekel hakki·bulunmayip(BO); genelde, ayn1 kamu 
hizmeti a]aninda ruhsat veya'izinle faaliyet gosteren birden 
fazla 6zel hukuk ger9ek veya ttizel kipisi soz konusu olmakta 
ve paralel olarak !dare tare.findan emanet usulii ile de yiirii-.. 
(78).DURAN, !dare Hukuku Ders Notlar1, cit., s.343. 
(79).Belediye s1n1rlaT1 i9inde toplu ta~imacilik, ~zel E~itim 

Kuru~lari, Ozel Sastahaneler gibi ornekleri bulunmakta
dir. Bkz. s.18-23. 

(80).0rnek olarak 1580 say1l1 Belediye Kanunu Md.19/5. fikra/ 
2.paragraf/son ciimle "Belediyeler dilerse inhisari tazammun 

etmemek eartiyla bunlarin i~letilmesine ruhsat dahi vere

bilir''. 
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tulmektedir. 
Bu sebeple, di~er usullerle goriilen kamu hizmetlerinin 

tabi olduklari slireklilik, e~itlik, uyarlama ilkeleri, bu usul 
BQ1.S1.ndan_ ge9erli olmakla birlikte, baz1. ozellikler Ve fark
l1l1klar gosterir. ~rnef'f;in sUreklilik ilkesi, zaman bak1m1n

dan de~il, kamu hizmetinin yBneldi~i ihtivacin tat~ini a91s1n
dan ele al1nd1~1ndan(8l), birinin a~a vermesi halinde di~erle
rin faaliyeti sUrd~ir111esi ile ihtiya.9 tatmin olebilecek bir 
niteli~e sahip ise, baeka usullerde oldu~u kadar mutlak ~e
kilde dHzenlenmemis olabilir. Ancak kamu hizmetini.n niteli~i 

gerektiri;yorsa, Czel O~retim kurumlArinda oldu~u gibi(82), en 

az diger usullerdekj_ kadar onem verilmis ve duzenlenmil? de 

olabilir. E~itlik ilkesi i9inde ele alinan meccanilik (kar 

amaci gUtmeme)(83) alt-ilkesi ise bu usulde daha az etkili
dir. <;Unku kamu hizmeti birden .fazla ozel kir-;;i tarafindan 
gorlildiigil gibi ayn1 zamanda emanet usulii ile de yerine geti
riliyordur. Yani e!7itli~i sa~la'Tlaya yonelik olarak yararlan
ma kar$1li~1 daha az "bedel" talep edilen,derece .o1arak fark-

11 olsa da, ayni nitelikte alternatifler bulunmaktadir • .Ancak 
ozel ki$i tarafindan yararlanma kars1l1~l. alinacak 'bedel'

in tesbiti yetkisi !dare'de bulundufSundan, yine de meccanilik 

( kar amaci gilt!lleme) gec;erl idir. (Jzel kii:dnin kazanci alaca~i 

bedel ic;indeki kar oraninda de~il yararlananlarin sayis1n1n 
c;oklu~ ve yararlanma s1kl1l1"1 sonucunda elde edece~i "kar" 
dad1r. 

!dare, ka!Ilu hizmetinin gorUlmesinin gerqek sorumlusu 
ve . :v;)k:~'DliJsij o1 du~undan, gerekli gordu~ii de~i Riklikleri ,.

4 
dti

zenle~eleri yapabilir. Kamu hizmetini goren ozel hukuk ki$iSi 

buna katlanmak zorundad1r. tdare, diizenleyici genel i?lemler

le tesbit edilmi~, deg-i$tirilmi$, eklemeler yap1lm1~ o kamu 

hiz~etine ili9kin ilke ve kurallara uymad1~1n1 belirledi~i 

ozel ki$inin ruhsat1n1 iptal ederek faaliyetine son vere

bilece~i gibi, ~e~itli yapt1r1mlara da tabi tutabilir. 

(81).Bkz. s.34. 
( 82) • Bkz. s. 23 dp. 127. 

(83).:Bkz. s.4-0. 
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Bu usul ic;inde ele aldi~im ozel ki9ilerce ylirutulen 
faaliyetler nvirti.iel Kamu hizmeti" teorisi i<;inde mutaala 
edilebilmektedir(84). Ancak geqerliligini kabul etmedi~im ve 
tehlikeli buldu~m bu teoriden farkli olan yanlar; ruhsat, 

izin vs. ile 5zel ki~ilerce goriilen kamu hizmetlerinde, kamu 
hizmetinin kurulus ilkelerine uyulmasi; bir kanun ile kamu 
hizmeti haline getirilmie faaliyet dalinda, !dareye 6zel hu
kuk ki!?isine kamu hizrneti gordfirebilme yetkisinin taninmas1-
d1r. ilirtuel ka:nu hizmeti teorisinde ise !dare kamu yararinin 
bekQisi s1f8t1yle kemu hizmeti kuru1us ilke1erine ve :vetkilen
diril~eve ihtiyaq duy~edan., ka~u h1zmeti niteli~ini kazandi~1-

n1 gordli~li bir faaliyet dalinda, ozel kisilere mlidahale etme 
ve onlari kamu hiz:neti yiiklimliJlijklerine tabi tutma hakk1na 
sahiptir(85). 

Bu usul ruhsat veya izin ile gorulmeden ibaret olmayip 
c;ok c;esitli !?ekillerde ozel kisiler tarafindan gorlilmeyi de, 
kamu hizmeti kurulu$ ilkelerine uyulmus. olmasi sartiyla, i~e
rebilir. 

----------
(84).Bkz. s.18-23 
(85).Bkz. ayn1 yer. 
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SONUQ 

Kamu hizmeti, uzerinde QOk durulmU$ ve ~Ok $ey yazilmis 

o1~asina ra~~en, ve~erince berraklasmami~ bir kavramdir. 5zel

likle II. DUnya Savaf?l. sonrasinda !dare Ffukukunda meydana. 
gelen geli$meler, fonksi.yonel ve organik o~elerinin beraber

liklerini bozmus ve tan1m1n1 <;ikmaza sokrnu~tur. Oysa. birQOk 

tertisrnaya :vo1 aqt1?1:1 i9in ve gunfrnUz idare huk:ukunda. sahip 
oldut1;u yeri tesbit edebil'Tlek i.gin tan1m1n1n yap1l~as1 gerek
mektedir. Art1k birlikteliklerini sa~laTak milmkiln olmad1g1 
i9in 6~elerinden birisinin esas al1nmas1 da zorunludur. 

Ba ylizden karnu hizmetinin "bazi ozellikler gosteren 
bir .faaliyet" oldu~u gorusli benimsenmis ve bu bakii; a91s1yla, 

tsni:rnna ve tiirleri, kri terler1 kurulu9u, isleyii;:dne hakim 
olan ilkeler,sona eri~i ve gorulus usullerine iliskin a91kla

~alar yap1lmaya Qal1s1lm1st1r. 
Tan1m1nda ozel ki~ilerin de !darenin denetimi alt1nda, 

9ok Ge~itli sekillerde, kamu hiz~eti gorebileceklerinin alti 

Qizil~eye 9al1s1ldi~1 gibi, bir faaliyetin kamu hiz~eti ola
rak nitelendirilmesinde ki takdir hakk1n1nda alti Qizilmeye 

9a 11~1lm1st1r. 

Ka'Ilu hizmetinin varl1f1-1ni tesbit edebilrnek i<;in kri
terler sorunu ijzerinde durulmU$ \re Yasama i.le yarg1n1n iyice 

G1kT!!aza soktu~ bu alanda "yasa koyucunun iradesi, idarenin 
i:ren deneti~inin varl1~1 (organik kriter) ve belirtiler~n 

-rard1m1 olmak" iizere il<; asamalJ. Ve birbirini tamamlayl.Cl. bir 

a~iklama 9emas1 du9Un1.ilmii~tiir. Ayr:i.ca bunlarin uygulan1~1ni 
kolayla$t1rmak i<;in iki karine one silrillmiletlir: !darenin bir 

faaliyetinin niteli~ini arast1r1ld1~1nda "!darenin faaliyet
leri prensip olarak kamu hiz:neti niteliftini ta$imaktadir" 

karinesinden; bir ozel ki~inin faaliyeti soz konusu oldu~unda 
ise 11 ozel kisilerin kurdu~u ve ytirUttti~ faaliyetler prensip 
olarak ozel .faaliyetlerdir" karinesinden yola 91karak daha 
once belirtilen kriterlerin uygulanmasi ile kamu hizmeti olup 
ol~ad1~:i.n1n tesbitine ~al1p1lmas1 teklif edilmi~tir. 

Niteli~i gere~i kamu hizmeti teorisi ile virtilel kamu 
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hizmeti teorisi incelenmeye val1s1l~1e ve birincisinin de~i~ik 
bir gorUntUsU olan virtilel kemu ~izmeti teorisi 6zellikle 

ozgi.Jrli5kJ er 8Cf1S1ndan t:ehl ikeli oldu~ p;erekgesiyle reddedil

:ni$tir. 
T11rleri a<;1s1nda.n artik klasikle!?'l'l.i$ sayilabilecek 

olan idarl., ikti.sadi, sos:val, bi lirnsel-teknik-kfn tilrel kamu 

hizmetleri ay1r1m1; nratik sonuQlari olmamas1 ve bir kamu 

hiz-neti soz konusu oldu~unda hangi gruba girecet1:inin tesbi

ti nin ~o~unlukla tereddUtlere yol a9mas1 sebebiyle terkedil

mis ve kurulusuna, i$leyisine, te~kilatina ve ozellikle uglin

cil ki~ilerle iliskilerine hakim olan kisaca "yonetim biQimle
rine (hizmetin gorillusilne) hakim olan hukuki rejim"lerine 

gore, "ozel yonetim usulii;yle gorlilen kamu hizmetleri" ve "ka

musal yonetim usuluyle gorulen kamu hizmetleri" olmak uzere 
iki ana gruba ayrilarak incelenmiRtir. 

Kamu hizmetinin kuru1upunda bir kanunun veya onun yetki 

vermesi:vle idari islernin bulunmasi g-erektit'i Uzerinde durul

mu~, kanun koyucunun tamamen serbest olmamakla bera~er kamu 

hiz~etinin kurulma~as1n1n gerqek yant1r1m1n hukuki olmaktan 
<;ok si.:vesal bir mekenizmaya ba?:!:l1 oldutfu goriisU islenmi9tir. 

Ka~u hizmetine haki~ olan il~elerden sUreklilik ilke

si. ~eman bak1~1ndan de~il thtiyaQla~in tatmini aQisindan bir 

s13.rek1 i.1 ik olarak ele al1nm1~t1r. E~i tlik ilkesi iginde ele 

alinan meccanilietin art1k 11 paras1zl1k" e.nlamindan QOk "kar 

amac1 gUt'.Tleme n an la'TI1n1 tas1d1~1 du0Uniilmil~tur. Uyarlama il
kesinde ise uyarlamanin hizi ve s1n1r1 i.izerinde durulmur:;~ 

hukuki ve ekonomik istikrar ilkeleriyle uyumlu ·olmas1n1n ge

rekti ~i soylenmi~tir. 

Kamu hizmetinin sona erisine pek rastlanmamakla bera

ber, 9e!;d tli gorliFfo bir;imleri.nin s.ona ermesinin olagan oldu

gu ve bunlar1n kar1Rt1r1lmamas1 gerekti~i gozlemlenmi~ ve bu 

a91dan ozellestirme incelenmi$tir. 

GorUlfis usulleri "kamu kesiminde yer alan tUzel kiei
ler,, ve "oz.el hukuk kiRileri tarafindan" gorillen kamu hizmet
leri olarak iki ust-ba~lik altinda incelenmis birinci ba~lik 

eltinde !darenin kurdu~ orgut, ara<;, gerer;, personel ve mali 
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i mkanlarla gorillen tUm ka.mti. h-i..zmetleri el"llanet usulU i.le go
riilii:yor say1lm1~, ozel hukuk hukumlerine gore de · olsa tde.re

nin iredesiyle k~rulan t0zel kisi.lerin faaliyetleri de bu 

usul i9inde ~fitalaa edilmi~tir. Kamu hizmeti bazi 6zellikler 
g~steren bir ¥aaliyet olarak ele al1nd1~1 iQin miisterek ema

net usul;j de imti;vaz, iltizam ve ba!?ta ruhsat ve izi.n olmak 

tiz~re di~er yollarla g5rillen kamu hizmetleri ile birlikte, 

"6zel kiRi.ler tararindan g6rfilen ka~u hiz~etleri" ba~l1~1 

altinda incelenmi~tir. 
$uras1 bir gerqektir ki, kamu hiz~eti artik ~e !dare 

hukukunun tek konusu olma niteli~ini ne de idari yarginin 

gorev alan1n1 belirleme tekelini elinde bulundurmaktad1r. 
Fakat bu durum onun onemini ve roli.inu azal tmarnaktadir. Giinu

muzde ka~u hizmetlerinin sayica co~almas1 ve idari f aaliyet-

1 er arasinda bUyiik bir yer tut:nas1 :vaninda ihtiya9la.r1n daha 

.iyi tatmin edilebilmesi i~in gerekti~inde hem ozel hukuktan 

hem de ozel hukuk ki9ilerinden yararlan1lmaya baslan1lmas1 

toplum hayatindaki. nne'l'lini ve yerini artt1rm1!:?t1r. 
Yesal dijzenlemelerde ve yargisal kararlarda ka'tlu hiz

'.':'leti ks•.,-.ram.1n1n t;ok sik ve GOk de~isik anlamlarda, adeta bir 

gerek9e, bir etiket olarak kullan1lmas1 bu teorik 9al1~ma 
i~in yola Qikma noktasi olarak al1nmalar1ndan vazge9irdi. 

CiinkU onlari irdelemeye kalkmak bir sistem kurmaya engel ola
cs~i gibi tutarl1l1~1 da bozabilirdi. Ba~langi9ta esas alin

mayan bu malzeme aras1nda, 9al1~man1n ~at1si olu9tuktan son

ra, i~imize yar1yacaklar1 ayiklamaya ~al1$maktan ise bilhas
sa ka91n1ld1. Yazilanlar e~er tutars1z .ve pratig:e uygulana111-

yecak gibiyse zaten yargisal kararlarla beslenilmi~ olmasi 

bir sey ifade etniezdi. Her ne kadar !dare hukuku yargi ic;ti
~atlar1 ile geli$iyor da olsa, en az1ndan iilkemiz a~is1ndan 

coktrinin bir adim onde gitmesi gerekir san1r1m. 
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