
PRATİK OLAY 

(A) Belediyesi’ne ait parkın içerisinde yer alan çay bahçesini işletmek üzere kiralayan (X), 

belediyeye işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak için başvuruda bulunmuştur. Belediye, çay 

bahçesinin umuma açık istirahat ve eğlence yeri olması nedeniyle genel asayiş ve güvenlik 

yönünden (A) İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün görüşünü istemiştir. Emniyet Müdürlüğü, (X) 

tarafından açılmak istenen işyerinin Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü’ne çok yakın mesafede 

olduğunu, bu sebeple de çay bahçesine gelenlerin denetiminin tam olarak sağlanamayacağını, 

özellikle de resmi bayramlarda yapılacak törenlere çay bahçesinden saldırı yapılabilme ihtimalinin 

bulunduğunu belirterek çay bahçesinin açılmasının sakıncalı olduğunu bildirmiştir. Bu görüş 

doğrultusunda Belediye Zabıta Müdürlüğü, (X)’e işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine 

karar vermiştir.  

Kararı öğrenerek belediyeden ayrılan (X), trafik polislerince durdurulmuş ve yapılan 

denetimlerde (X)’in alkollü olarak aracı kullandığı tespit edilmiştir. Bu tespiti takiben yapılan 

incelemeler sonucunda (X)’in alkollü araç kullanma fiilini ikinci kez işlediği anlaşıldığından yetkili 

trafik görevlileri tarafından sürücü belgesi geri alınmıştır. 

Bu arada (X)’in üniversitede okumakta olan büyük oğlu (C) ve arkadaşları, üniversiteden 

çıkarken kampüs içinde karşılaştığı karşıt görüşlü öğrenci grubuyla kavgaya tutuşmuşlar ve kavga 

kampüs dışına taşmıştır. Bu kavga esnasında karşı grupta yer alan iki öğrenci bıçakla yaralanmıştır. 

Kampüs dışında, olay yerinde bulunan arkadaşından bıçak alan; fakat bıçakla yaralama fiilini 

gerçekleştirmeyen (C)’nin de dahil olduğu öğrenciler hakkında soruşturma açılmış ve 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 9-c bendine göre (C)’ye 

yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası verilmiştir. Bu arada üniversitedeki özel güvenlik 

görevlileri, kavga başlar başlamaz olaya müdahale etmiş ve kavgaya karışan öğrencilerden birini 

kavganın kampüs dışına taşmasından sonra yakalayıp güvenlik amirliğine getirmiştir. 

MEVZUAT 

5393 sayılı Belediye Kanunu 

 
Belediyenin yetkileri ve imtiyazları 
Madde 15- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: 

l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. 

İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

İşyerlerinde aranacak genel şartlar 

Madde 5- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen işyerleri aşağıda belirtilen şartları taşımak zorundadır: 

d) Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde genel asayiş ve güvenlik yönünden yetkili kolluk kuvvetinin 

görüşünün alınmış olması 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılması 

Madde 32 

(…) 

Umuma açık istirahat ve eğlence yerinin açılması ve faaliyette bulunmasına belediye sınırları ve mücavir 

alan sınırları içinde belediye, bu alanlar dışında il özel idaresi tarafından izin verilir.  

İl özel idaresi ve belediyeler, umuma açık istirahat ve eğlence yeri ruhsatını vermeden önce kolluk 

kuvvetinin görüşünü alır. 

 

2559 sayılı Polis ve Vazife Salahiyet Kanunu 

 

Madde 1 – Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve 

malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder. 

             Yardım isteyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve 

nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar. 



Madde 2 – (Değişik: 16/7/1965 - 694/2 md.) 
Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır. 

A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmayan hareketlerin 

işlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak, 

 

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 

 

Tanımlar 

Madde 3: ç)Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler, ileri teknoloji enstitüleri ile bunların bünyesinde yer 

alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, meslek yüksekokulları ile uygulama ve araştırma 

merkezlerini 

ifade eder. 

Yükseköğretim kurumundan iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçları 

Madde 8- f) Yükseköğretim kurumlarında 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Diğer Aletler 

Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla mermilerini ve bıçaklarla, saldırı ve savunmada kullanılmak 

üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletleri, patlayıcı maddeleri taşımak ve bulundurmak 

Yükseköğretim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçları 

Madde 9- c) 6136 sayılı Ateşli Silahlar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna aykırı olarak ateşli silahlarla, 

mermilerini ve bıçaklarla, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer 

aletleri, patlayıcı maddeleri kullanmak  

 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 

 
Alkollu içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı: 
Madde 48 – Uyuşturucu veya keyif verici maddeleri almış olanlar ile alkollü içki almış olması 

nedeniyle güvenli sürme yeteneklerini kaybetmiş kişilerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır. 

Yönetmelik ile belirtilen miktarların üzerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin, suçun 

işlendiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde; birinci defasında sürücü belgeleri altı ay 

süreyle geri (…) İkinci defasında sürücü belgeleri iki yıl süreyle geri alınır.  (…) bu sürücüler 

Sağlık Bakanlığınca, esas ve usulleri Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte 

gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine tabi tutulurlar, eğitimi başarıyla 

tamamlayanların belgeleri süresi sonunda iade edilir. Üç veya üçten fazlasında ise, sürücü belgeleri 

beş yıl süreyle geri alınır. (…) 

Ek Madde 13 – (Ek: 8/3/2000 - 4550/3 md.) 

Bu Kanunda yazılı suçlardan 48 inci maddede gösterilen “alkollü araç kullanmak” suçunu birinci ve 

ikinci defasında işlemek (…) suçlarından birinin tespiti halinde, sürücü belgelerinin geçici olarak 

geri alınması işlemlerine bu Kanunun 6’ncı maddesinde sayılan trafik görevlileri yetkilidir. 

 

SORULAR ve CEVAPLAR 

1) Bay (X) ile idare arasında çay bahçesinin işletilmesi için yapılan kira sözleşmesinin hukuki 

niteliğini açıklayınız. 

 

Cevap: Olayda belediyeye, diğer bir deyişle idareye ait bir mal (park) söz konusudur. Park 

halkın genel ve ortak kullanımına tahsis edilmiş, kamu malları içinde yer alan orta malıdır. 

Kamu malları özel hukuk sözleşmelerine konu olamamakta fakat özel kişiler bu mallardan genel 

ve özel yararlanma olmak üzere iki şekilde yararlanabilmektedir. Olayda özel kişi çay bahçesi 

işletmek suretiyle kamu malından yararlanacaktır. Parkın içinde çay bahçesinin olması bir 

zorunluluk değildir; ancak tahsise aykırı da değildir. Tahsisle bağdaşabilir bir yararlanma 

olduğundan, özel istisnai yararlanma biçimidir. Bu yararlanma da olayda bir sözleşme ile 

gerçekleşmiştir. Bu sebeple, orta malı statüsündeki parkın içinde yer alan çay bahçesinin 



işletilmesine ilişkin akdedilen sözleşme kamu malından yararlanma sözleşmesidir. Olayda 

“kira” teriminin kullanılmış olmasının da bu bakımdan bir önemi bulunmamaktadır.  

 

Ancak olayda idarenin boş bir arsası ya da özel malı söz konusu olsa ve buradaki bir çay 

bahçesinin işletilmesi söz konusu olsa idi, o takdirde bu sözleşmeyi özel hukuk 

sözleşmelerinden kira sözleşmesi şeklinde nitelendirmek mümkün olurdu.  

 

  

2) Olayda geçen idari işlemleri tespit ederek, maddi açıdan tasnif ediniz. 

 

Cevap: İdari işlemleri iradelerin oluşum bakımından ve maddi bakımdan tasnif etmem 

mümkündür. Bir işlemi maddi bakımdan “düzenleyici”, “birel”, “genel karar” ve “karma işlem” 

şeklinde tasnif edebiliriz.  

 

Olaydaki işlemler “iş yeri açma ve çalışma ruhsat verilmemesi”, “sürücü belgesinin geri 

alınması”, “trafik polisinin (X)’i durdurması”(vücut hareketleriyle yapılan sözlü bir idari işlem) 

ve “yüksek öğretim kurumundan çıkarma cezası verilmesidir.” Bahsi geçen bu işlemlerin hepsi, 

işlem konusu belirli bir kişi veya nesneye yönelmiş ve o kişi veya o nesneyi bir statüden alıp 

önceden kuralları belirlenmiş bir diğer statüye dahil ettiğinden dolayı birel-koşul işlemlerdir. 

Diğer bir deyişle, ruhsat verilmemesinde ya da sürücü belgesinin geri alınmasında ya da bahsi 

geçen cezanın uygulanmasında muhataplarının sübjektif durumları dikkate alınmamıştır. Bu 

sebeple, birel-öznel değil birel-koşul işlemlerdir.  

 

Emniyet Müdürlüğü’nün görüşü, alkollü araç kullanımına ilişkin tutulan tutanak ve disiplin 

soruşturması raporu ise hazırlık işlemi niteliğindeki işlemler olup icrai nitelikleri 

bulunmamaktadır. Bu sebeple maddi bakımdan sınıflandırma kapsamına alınmamışlardır.  

 

3) Bay (X)’in sürücü belgesinin geri alınması işlemi hukuka uygun mudur? 

 

Cevap: Olayda (X) alkollü araç kullanma fiilini iki kez işlediği için sürücü belgesi geri 

alınmıştır. Dolayısı ile geri alma yaptırımını gerektiren bir “sebep” mevcuttur. Ancak 

Karayolları Trafik Kanunu m. 48’de bu fiilin iki kez işlenmesinin yaptırımının, sürücü 

belgesinin “2 yıl süre ile” geri alınması şeklinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Olayda ise, 

sürücü belgesinin ne kadar süreyle ya da süresiz mi geri alındığına ilişkin bir bilgi 

verilmemiştir. Dolayısıyla burada ihtimalli olarak cevap vermek gerekecektir. Bu sebeple, eğer 

idare kanuna uygun olarak 2 yıl süre ile geri aldıysa, işlem hukuka uygundur. Ancak “süresiz” 

bir geri alma söz konusu ise işlemin sebebi ile konusu arasında bir uyumsuzluk söz konusu 

olacaktır. Şöyle ki; bu fiili iki kez işlemenin neticesinde süresiz geri alma yaptırımı 

öngörülmemiştir. Dolayısıyla süresiz geri alma ihtimalinde işlemin konu unsuru sakatlığı 

gündeme gelecek ve işlem hukuka aykırı olacaktır.  

 

4) İşyeri açma çalışma ve ruhsatı verilmesine ilişkin Emniyet Müdürlüğü ve Belediye’nin gördüğü 

faaliyetin niteliği ile bu faaliyete ilişkin usul/usulleri tespit ederek bilgi veriniz.  

 

Cevap: İdarenin dört tür faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar “kamu hizmeti”, “kolluk”, 

“özendirme ve destekleme” ve “regülasyon”. Olayda “özendirme ve destekleme” ile 

“regülasyon” faaliyetine ilişkin bir bilgi verilmemiştir. Bu sebeple soruyu “kamu hizmeti” ve 

“kolluk” faaliyetleri üzerinden değerlendirmek gerekmektedir.  



 

Olayda bay (X) belediyeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için başvurmuş, belediye de ilgili 

yönetmelik gereği Emniyet Müdürlüğü’nün görüşünü almıştır. Emniyet Müdürlüğü’nün 

olumsuz görüşü neticesinde de belediye ruhsat talebini reddetmiştir. Buradan hareketle, bahsi 

geçen bu faaliyette toplumun ortak ve genel ihtiyacının görülmesi ve idareye görev olarak 

verilmiş bir hizmet söz konusu değildir. Aynı zamanda kolluk yetkisini aşan bir içerik denetimi 

de söz konusu değildir. Çünkü bu ruhsatın verilmesi için Emniyet Müdürlüğü’nün görüşü 

“genel asayiş ve güvenlik” nedeniyle istenmiştir. Dolayısı ile ruhsatın verilmesinin, kamu 

düzeninin “güvenlik” unsurunu bozma ihtimali söz konusudur. Bu sebeple görülen faaliyet bir 

“kolluk” faaliyetidir.  

 

Kolluk usulleri ise önleyici usuller (“yasaklama”, “izin”, “bildirim”) ve “bastırıcı usuller”dir. 

Olayda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınması idareden önceden izin alınması koşuluna 

bağlanmış olduğundan, önleyici usullerden “izin” usulü söz konusudur. Ancak Emniyet 

Müdürlüğü olayda sadece bir “görüş” bildirmektedir. Görüş bildirme kolluk usullerinden birine 

girmez. Bu sebeple belediyenin “izin” usulünü tamamlayıcı bir unsurdur.  

 

5) Bay (X)’in ruhsat talebinin reddine ilişkin işlem hukuka uygun mudur? Tartışınız. 

 

Cevap: Olayda Emniyet Müdürlüğü “binaların Kaymakamlık ve Emniyet Müdürlüğü’ne 

yakınlığı nedeniyle güvenliklerinin yeterince sağlanamayacağı” gerekçesi ile olumsuz görüş 

bildirmiş ve belediye de bu görüş nedeniyle ruhsat talebini reddetmiştir.  

 

İlgili mevzuatta veya olayda Emniyet Müdürlüğü’nün görüşünün belediyeyi bağlayıcı olduğu 

hususunda bir bilgi mevcut değildir. Bağlayıcı olmadığı ihtimalinde şu sebeplerle işlem sebep 

ve konu unsurları yönünden hukuka aykırı kabul edilebilir: 

- Kolluk makamının asıl görevi zaten güvenliği sağlamaktır. Özellikle de zaten park olan, 

diğer bir deyişle, giren çıkanın kontrol edilmediği bir parka baştan izin verilmişken, parkın 

içindeki çay bahçesinin yakınlığı nedeniyle güvenliğin sağlanamayacağı iddia edilememeli. 

Ancak burası, riskli, yani olağan kolluk tedbirleri ile korunamayacak bir yer olsa idi böyle 

bir iddia dikkate alınabilirdi.  

- Bir diğer husus ise, olayda çay bahçesini işletmek üzere “kiralayan” dendiğinden buranın 

mevcut bir çay bahçesi olarak mı ihaleye çıktığı, yoksa parkın belli bir alanının henüz orada 

bir çay bahçesi yapılmadan mı ihaleye çıktığı anlaşılmamaktadır. Bu şu bakımdan 

önemlidir: Baştan beri mevcut olan bir çay bahçesini işletmek amacıyla kiralayan ve bu 

yönde bir ihaleye giren birine, daha sonradan alınan kolluk görüşü nedeniyle çay bahçesi 

nedeniyle işletilmesi sakıncalı demek (X)’in büyük zarara uğramasına sebebiyet verecek ve 

idarenin bu zararı karşılaması gerekecektir.  

 

6) a. (C)’ye uygulanan disiplin cezası hukuka uygun mudur? İşlemin unsurları bakımından ve bu 

disiplin cezası verilirken dikkat edilmesi gereken ilkeyi de göz önünde bulundurarak 

değerlendiriniz.  

 

Cevap: Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

değerlendirildiğinde olayda (C) bıçağı kullanma değil, “taşıma” fiili yüksek öğretim kurumu 

“dışında” işlemiştir. Dolayısı ile (C)’nin cezalandırılması için bir “sebep” var görünse de, 

yüksek öğretim kurumu “dışında” bıçak taşıma fiili ilgili mevzuatta bir yaptırıma 

bağlanmamıştır. (Yüksek öğretim kurumu içinde taşıma fiili düzenlenmiş olup, onun da 



yaptırımı “çıkarma” değil, “uzaklaştırmadır.) Yani işlemin sebep ile konu unsurlarında sakatlık 

mevcuttur.  

Ayrıca olayda, yüksek öğretim kurumu dışında bıçak “taşıma” fiiline “çıkarma” yaptırımının 

uygulanması “ölçülülük” ilkesine orantısız, elverişsiz ve gereksiz olması nedeniyle de aykırılık 

teşkil edecektir.  

 

b. Özel güvenlik görevlilerinin hukuki statüsünü açıklayarak olaydaki müdahale biçimi ve 

yetkisini açıklayınız. 

 

Cevap: Özel güvenlik görevlileri kolluk faaliyetine katılan, kolluk faaliyetinin görülmesine 

yardım eden özel kişilerdir. Memur ya da diğer kamu görevlileri sınıfında değerlendirilemezler. 

İstihdam edildikleri şirket ile idare arasında hizmet satın alınımına ilişkin bir sözleşme 

akdedilmektedir. Yoksa idare ile bu özel güvenlik görevlileri arasında bir sözleşme 

akdedilmemektedir. Dolayısı ile idare ile özel güvenlik görevlileri arasından doğrudan bir ilişki 

bulunmamaktadır.  

 

Olaydaki kavga üniversite içinde başlayıp, dışarı taşmıştır. Yoksa doğrudan dışarıda 

başlamamıştır. İçeride başlayan bir kavganın devamı niteliğinde olduğundan içeride de dışarıda 

da özel güvenlik görevlileri engellemek, ayırmak amacıyla müdahale edebilirler. 

 

Ancak olayda, özel güvenlik görevlisinin, kavga edenlerin içinden birini alıp güvenlik 

amirliğine teslim ettiği belirtilmiştir. Bu müdahalenin, engelleme-ayırma amacını aştığı, faili 

yakalar gibi bir müdahale biçimi olduğunu varsayarsak özel güvenlik görevlisinin bu şekilde bir 

yakalama yetkisi yapmasının mümkün olmadığını söyleyebiliriz. 

 

7) Olayda yer alan idarelerin, idari teşkilat içindeki yerlerini ve özelliklerini kısaca açıklayınız. 

 

Cevap: Belediye, yerinden yönetim içinde yer bakımından yerinden yönetim kuruluşudur. 

Devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliğini haizdir. Ayrıca bir kamu idaresidir.  

 

İlçe Emniyet Müdürlüğü, devletten ayrı bir tüzel kişiliği olmayan, dolayısı ile merkezi idare 

içinde yer alan İç İşleri Bakanlığı’nın ilçedeki bir birimidir. Bu sebeple merkezi idare içinde yer 

almaktadır. Devletten ayrı bir tüzel kişiliği bulunmamaktadır.  

 

Belediye Zabıta Müdürlüğü, yer bakımından yerinden yönetim kuruluşu olan belediye tüzel 

kişiliği içinde yer alan bir birimdir. Dolayısı ile ayrı bir tüzel kişiliği yoktur.  

 

Üniversite, yerinden yönetim içinde hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşudur.  

Devletten ayrı bir kamu tüzel kişiliğini haizdir. Ayrıca bir kamu kurumudur.  

 

Kaymakamlık, merkezi idarenin taşra örgütünde yer alır. Devletten ayrı bir tüzel kişiliği 

bulunmamaktadır.  

 

Güvenlik amirliği, güvenlik şirketinin bir birimi olup, idari teşkilat içinde yer almaz.  


