
KOLLUK KONUSUNA İLİŞKİN KAVRAMLAR LİSTESİ 

 
 Kolluğun Amacı: Kamu Düzeni  

 
 (Gözler s. 578), Kamu Düzeni kavramını “Klasik Anlayış” ve “Modern Anlayış” olarak ikiye 

ayırmıştır. Klasik Anlayış’ı  
o kamu güvenliği,  
o kamu sağlığı ve  
o kamu huzuru olmak üzere 3 bölümde incelemiştir.  

Modern Anlayış’ı ise  

o genel ahlak unsuru,  
o kamusal estetik,  
o insan onuru ve  
o bireylerin kendilerine karşı korunması şeklinde incelemiştir. 

 
 (Tan, s. 386), Kamu Düzeninin Unsurları:  

o Güvenlik,  
o Esenlik,  
o Sağlık,  
o Genel Ahlâkın Korunması  

 
 (Yıldırım vd., s. 544), Kamu Düzeninin Unsurları:  

o Dirlik ve Esenlik,  
o Güvenlik,  
o Sağlık olarak sayılmış, 

 
Ayrıca yeni düzenlemeler sonucunda  

o ekonomik kamu düzeni,  
o etik kamu düzeni,  
o ekolojik kamu düzeni, 
o estetik kamu düzeni gibi kavramlar ortaya çıkmış denilmiştir.  

Ancak bu kavramlar da yukarıda sayılan üç unsurdan birine girebilecektir denilerek bunların kamu düzeninin 
ayrı birer unsuru olduğu kabul edilmemiştir. 

 
 (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 586), Kolluk ve Kamu Düzeni:  

o Güvenlik,  
o Dirlik ve Esenlik,  
o Genel Sağlık,  
o Genel Ahlâk  

 
 

 İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı  
 
 (Gözler, s. 580),  

-Ayrımın kriterleri  
o önleme-bastırma kriteri,  
o belirli bir suçla ilgili olup olmama,  
o mevzuatımızdaki durum) 



-Ayrımın sonuçları 
 
 (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 590) (Yıldırım vd., s. 549) (Tan, s. 389),  
 idari kolluk için;  

o önleyici kolluk ya da suç öncesi kolluk, adli kolluk için ise;  
o suç kolluğu kavramları kullanılmıştır. 

 
 Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk Ayrımı 

 
 (Gözler, s. 585), genel idari kolluk konusunu  

o Merkezî İdare Kolluğu(Devlet Kolluğu) ve  
o Mahallî İdare Kollukları olarak ele almıştır.  

Özel idari kolluğu ise; özel bir kanunlar kurulan ve genel kolluk görevi dışında sadece belirli tür faaliyetler 
konusunda görevli olan kolluk olarak tanımlamış ve  

o orman kolluğu,  
o tarım kolluğu,  
o hayvan kolluğu,  
o av kolluğu,  
o gümrük kolluğu,  
o çevre kolluğu gibi özel idari kolluk türlerini saymıştır. 

 
 (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 592), Genel idari kolluk olarak;  

 
polis, jandarma, çarşı ve mahalle bekçileri’ni saymıştır.  

Özel idari kolluğu ise;  

o belediye zabıtası,  
o köy korucuları,  
o sınır kolluğu,  
o çiftçi malları koruma kolluğu,  
o orman kolluğu,  
o gümrük kolluğu,  
o özel güvenlik konularına ayırmıştır. (s. 595) 

 
 (Yıldırım vd., s. 553), Genel idari kolluk, kamu düzeninin üç unsuru olan dirlik ve esenlik, 

güvenlik ve sağlık unsurlarını korumakla görevli kolluktur denmiş, 
Özel idari kolluk, kolluk faaliyetinin konu ve amacına ilişkin olarak ilgili olduğu bakanlığa 
bağlı olarak yürütüldüğünden “hizmet kollukları” olarak da adlandırıldığını belirtmiştir. 

 
 (Tan, s. 393), Genel idari kolluk kamu düzeninin sağlanmasını amaçlarken özel idari kolluk 

toplumun belirli gereksinimlerini karşılamak üzere özel amaçlarla belirli faaliyetlere 
uygulanmaktadır denilmiştir. 
 

 Kolluk Makamları  
 
 (Tan, s. 394), konuyu Kolluk Makamları başlığı altında şu bölümlere ayırarak incelemiştir; 

o Genel idari kolluk makamları - özel idari kolluk makamları 
o Kolluk makamları arası ilişkiler 
o Özel hukuk kişileri ve kolluk yetkisi(at yarışları hakkında kanunda düzenlenen 

imtiyaz verilme durumu ve özel güvenlik) 



 
 (Yıldırım vd., s. 556), konuyu Kolluk Görevlileri başlığı altında şu bölümlere ayırarak 

incelemiştir; 
o Kolluk makamları 
o Kolluk personeli(Merkezi idare kolluk personeli, belediye ve köy kolluk personeli, 

özel idari kolluk personeli) 
 
 (Gözler, s. 588), konuyu  

o Kolluk Makam,  
o Amir  
o Personeli başlığı altında şu bölümlere ayırarak incelemiştir; 

-Merkezî İdare Kolluk Makam, Amir ve Personeli 
-Mahallî İdare Kolluk Makam, Amir ve Personeli 
-Özel İdarî Kolluk Makam, Amir ve Personeli 

 
 Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti 

 (Yıldırım vd., s. 562) 
o Özel idari kolluk alanında faaliyette bulunan özel hukuk kişileri(yapı denetim 

kuruluşları, At Yarışları Hakkında Kanun’da düzenlenmiş imtiyaz hakkı, Karayolları 
Trafik Kanunu’nda düzenlenen araç muayene istasyonları, fahri trafik müfettişleri) 

o Genel idari kolluk alanının tamamlayıcısı olarak özel hukuk kişileri(özel güvenlik 
hizmeti) 

 
 (Tan, s. 396) 

  
 (Gözler, s. 590) Konuyu özel güvenlik üzerinden işlemiş özel güvenliğin özel kollukla alakalı 

olmadığını genel kolluğun tamamlayıcısı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Anayasa’da hüküm 
olmaması nedeniyle kolluk görevlerinin özel hukuk kişilerine devrinin yasak olmadığını, 
mümkün olduğunu belirtmiştir. 
 

 Kolluk Yetkilerinin Yarışması  
 
 (Gözler, s. 591) 

o Kolluk Yetkilerinin Çatışması ve Yarışması 
 

-Merkezî idare kolluk makamları arasında çatışma ve yarışma 

-Merkezî idare kolluğu ile mahallî idare kolluklarının çatışması ve yarışması 

-Mahallî idare kolluklarının kendi içinde çatışması ve yarışması 

-Genel kolluk yetkileri ile özel kolluk yetkilerinin çatışması ve yarışması 

 
 (Yıldırım vd., s. 582) 

o Kolluk Yetkilerinin Yarışması 
 

-Genel kolluk makamları arasında yetki yarışması 
-Genel kolluk özel kolluk arasında yetki yarışması 
-Özel kolluklar arasındaki yetki yarışması 

 
 



 (Tan, s. 395)  
o Kolluk Makamları Arası İlişkiler 

 
-Genel idari kolluk içinde durum 
-Genel kolluk ile özel kolluk ilişkisi 

 
 (Duran, s. 291), Kollukların İçiçe Olması ve Doğurduğu Problemler başlığında 

incelenmiştir. 
 

 Kolluk Usulleri 
 
 (Gözler, s. 594), usulleri serbestlik usulü, izin usulü, bildirim usulü olarak incelemiştir.  

 
 (Yıldırım vd., s. 567) yasaklama usulü, izin usulü, bildirim usulü olarak incelemiştir.  

 
 (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 599) kolluk işlem ve usullerini, düzenleyici işlemler ve birel 

işlemler olarak ele almıştır.  
 
 (Tan, s. 399) kolluk yetkilerinin kullanılma usullerini; izin usulü, bildirim usulü ve bastırıcı 

usuller olarak incelemiştir. 

 

 Kolluk Yetkisinin Sınırları 
 
 (Yıldırım vd., s. 575) ölçülülük ilkesi ve özgürlükler arasındaki hiyerarşi açısından bu 

konuyu incelemiştir.  
 

 (Gözler, s. 598), kolluk yetkilerinin sınırlandırılmasıyla ilgili olarak Anayasa m. 13 verildikten 
sonra ölçülülük ilkesine değinilmiştir.  

Ölçülülük ilkesi yer ve zaman olarak incelenmiş bunun haricinde kolluk eylem ve işleminin amacı dışında 
kullanılmaması da kolluk yetkisinin sınırı olarak belirtilmiştir. 

 
 (Tan, s. 423), kolluk yetkisinin sınırlarını Anayasal sınırlar ve işlemlerin hukuka uygunluğu 

olarak ele almıştır. Bu hukuka uygunluk kriterini ise; uygulanan yer açısından, uygulandığı 
zaman açısından, 

o gereklilik,  
o uygunluk  
o oranlılık ölçütü açısından ele almıştır. 

 
 (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 604) 

 
 

 Re’sen İcra ve Zor Kullanma 
 
  (Gözler, s. 607), sadece kolluğun zor kullanma yetkisi (cebri icra) konusu işlenmiştir. 
  (Tan, s. 272), idarenin kararını doğrudan ya da zor kullanarak uygulaması başlığı altında 

incelenmiştir. 
 (Akyılmaz/Sezginer/Kaya, s. 603) 
 (Yıldırım vd., s. 570) 

 



 
 Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi  

 
 (Gözler, s. 602), Kolluk Yetkisinin Genişlemesi (Olağanüstü Yönetim Usullerinde Kolluk 

Yetkisinin Sınırları) 
o Olağanüstü yönetim usulleri 
o Olağanüstü yönetim usullerinde kolluk yetkilerinin sınırları 
o Olağanüstü yönetim usullerinde yargısal denetim 

 
 (Yıldırım vd., s. 587), Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi 

o Anayasal dayanak 
o Olağanüstü halin uygulanması 
o Sıkıyönetimin uygulanması 
o Sıkıyönetim ve olağanüstü hal ilanına ilişkin işlemlerin yargısal denetimi 
o Olağanüstü hal ve sıkıyönetim tedbirlerinin yargısal denetimi 

 
 (Tan, s. 427), İdarenin Olağanüstü Yetkileri 

o Olağanüstü hal(olağanüstü hal yetkileri, olağanüstü halin uygulanması) 
o Sıkıyönetim(sıkıyönetim yetkileri, sıkıyönetim ve yargısal denetim) 

 
 

 Kolluk Tedbirlerine Uyulmamasının Yaptırımları 
 
 (Yıldırım vd., s. 573), Kabahatler Kanunu m. 32 incelenmiştir. 

 
 (Gözler, s. 609), konuyu şu başlıklara ayırmıştır; 

o Cezai müeyyideler 
o İdari müeyyideler(idari müeyyide çeşitleri, kolluk tedbirlerine müeyyide teşkil etmek 

bakımından çeşitli kabahatler, özel müeyyideler) 
o İdari müeyyidelerin verilmesi ve uygulanması usulü 
 

 (Tan, s. 402), konu cezai yaptırımlar ve Kabahatler Kanunu başlıklarında incelenmiştir. 
 
 
 

 


