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GİRİŞ

1- “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi1” (Teklif), 22.01.2020 ta-
rihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunulmuş olup 
bu yazının yayımlandığı an itibariyle esas komisyon olarak Teklifi 
görüşen İçişleri Komisyon’u tarafından Teklife ilişkin rapor veril-
miştir. Esasen çarşı ve mahalle bekçileri hakkında başta 772 sayılı 
ve 14.07.1966 tarihli Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu2 olmak üze-
re çeşitli normatif düzenlemeler bulunmaktadır3. Bununla birlikte 
18.03.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Emniyet Genel Mü-
dürlüğüne Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar” 
ile çarşı ve mahalle bekçisi kadrosuna alım yapılması kararlaştırıl-
mış, böylelikle uzun yıllar sonra çarşı ve mahalle bekçisi kadrosuna 
yapılan alım ile bekçiler hakkında tartışmalar da kamuoyunun gün-
demine gelmeye başlamıştır. Özellikle bekçilerin kimlik sorma yetki-
leri çerçevesinde bu tartışmanın yaşandığına tanık olunmaktadır. 

2- İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir kararın ge-
rekçesinde yer alan bekçilerin kimlik sorma yetkilerinin olmadığına 
dair kabul üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Yönetmelik hük-
münü normatif dayanak olarak göstererek bekçilerin kimlik sorma 
yetkisinin olduğuna dair açıklaması ile tartışma alevlenmiştir4. Do-

1 Teklif metni için bkz: https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2555.pdf , Çevrimiçi, 04.02.2020.
2 Anılan kanun için bkz: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.772.pdf , Çevrimiçi, 

04.02.2020.
3 10.10.1966 tarihli 12422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; “Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 

Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir Yönetmelik” ve “Çarşı 
ve Mahalle Bekçilerinin Meslek İçi Eğitim Ve Yetiştirme Esasları İle Kursların Düzenlenme 
Şekil Ve Usullerini Gösterir Yönetmelik”, 19.10.1966 tarihli 12430 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Çalışma Şekli ve Zamanı ile Fevkalade Hallerde 
Ödenecek Fazla Mesai Ücreti Hakkında Yönetmelik” ve 15.11.1966 tarihli 12452 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Teçhizat Yönetmeliği” bu bağlamda 
zikredilebilir.

4 Emniyet Genel Müdürlüğü’nün basın duyurusu için bkz: https://www.egm.gov.tr/carsi-

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/2/2-2555.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.772.pdf
https://www.egm.gov.tr/carsi-ve-mahalle-bekcilerinin-kimlik-sorma-yetkisi-hakkinda-basin-aciklamasi
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layısıyla bekçilerin statüsü, görev ve yetkileri hakkında yeni bir ka-
nunun hazırlanmasının nedenleri olarak şu hususları belirtebiliriz: 
Anayasa’nın 13. maddesi uyarınca temel hak ve hürriyetlerin ancak 
kanunla sınırlanabilecektir ve fakat bekçilere tanınmak istenen yet-
kilerin – söz gelimi durdurma ve kimlik sorma yetkileri örneğinde 
olduğu gibi – yasal dayanağının olup olmadığına dair tartışmalar ya-
şanmaktadır. Yine bekçilerin statüleri, görev ve yetkileri hakkındaki 
mevcut yasal dayanağın 1966 tarihli olması ile bekçilerin 2016 yılın-
dan itibaren yeniden fiilen görev yapmaya başlamaları da yeni yasal 
düzenleme ihtiyacının nedeni olarak gösterilebilir.

3- Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi 
Anabilim Dalı olarak, çalışmamızda bilhassa ceza muhakemesi hu-
kuku bakımından ilerleyen zaman diliminde hayli tartışılacağını ön-
gördüğümüz “Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi” hakkında 
tespit, görüş, eleştiri ve önerilerimizi belirteceğiz. İlk olarak Teklifin 
geneline ilişkin temel eleştirilerimiz zikredilecek olup, akabinde Tek-
lifte yer alan maddelerdeki sorunlu görülen hususlara dair açıklama-
lara yer verilecektir.

ve-mahalle-bekcilerinin-kimlik-sorma-yetkisi-hakkinda-basin-aciklamasi, Çevrimiçi, 
04.02.2020.

https://www.egm.gov.tr/carsi-ve-mahalle-bekcilerinin-kimlik-sorma-yetkisi-hakkinda-basin-aciklamasi


7

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU TEKLİFİ HAKKINDA  
TESPİT, DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİLER

I. TEKLİF’İN GENELİNE İLİŞKİN TESPİT VE ELEŞTİRİLER

4- Öncelikle ifade etmek gerekir ki Türkiye’de kolluk yetkileri ile bu yet-
kilerin kullanım biçimi son derece tartışmalıdır. Özellikle de insan 
hakları hukukunun standartları ile uyum hayli sorunludur. Kolluğun 
zor ve silah kullanma yetkisi, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yapı-
lan müdahaleler, durdurma, kimlik sorma, durdurma faaliyetlerinin 
icra ediliş şekli, adli kolluk faaliyetlerinde süregiden aksamalar, kol-
luğun merkezinde yer aldığı tartışmalara örnek olarak gösterilebilir. 
Yine kolluğun eğitimi ile kurumsal yapısı da her daim tartışılır ol-
muştur. Son yıllarda artan teknolojik gelişmelere uyum gösterebilen 
ve profesyonel bir şekilde kamu hizmetini gören kolluk teşkilatına 
ve kolluk mensuplarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıklamalarımıza 
karşın, çözümün bekçiliğin yeniden canlandırılıp yetkilerinin artı-
rılmasında olmadığı açıktır. Kolluk bakımından hedef, profesyonel, 
günümüzün teknik bilgilerine vakıf, faaliyetlerinde insan haklarına 
dayanan, çağdaş suçla mücadele yaklaşımlarını bilip uygulayan bir 
kolluk teşkilatı olmalıdır. Kolluk yardımcısı olarak hukuksal statüsü 
belirlenen bekçilerin, kolluğa dair belirtilen sorunlara çözüm olmak 
bir yana bu sorunları daha da ağırlaştıracaktır. Bu nedenledir ki bek-
çiliğin canlandırılmasından ziyade kolluğun standartlarının yüksel-
tilmesi yoluna gidilmesi daha yerinde olurdu. 

5- Teklifte çarşı ve mahalle bekçiliğinin hukuki esası, “genel kolluk kuv-
vetlerine yardımcı silahlı bir kolluk” olarak belirtilmiştir. Keza bekçi-
lerin gerek genel kolluğa yardım görevi5 hem idari6 hem de adli7 kol-
luk faaliyetine dair yetkileri bulunmaktadır. Bu çerçevede bekçilere 

5 Teklif m. 10.
6 Teklif m. 6 ve 7/1-a,ç.
7 Teklif m. 7/1-b,c ve 8.
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tanınan yetkilerin açıkça gösterilmesi ve genel kolluğa diğer mevzuat 
ile tanınan yetkilerle uyumlu olması beklenmektedir. Bununla birlik-
te aşağıda ayrıca irdeleneceği üzere Teklifte bekçilere tanınan yetki-
lerden bir kısmı belirsiz, bir kısmı mevzuatta genel kolluğa tanınan 
yetkiler ve ceza muhakemesinin işleyişi ile uyumsuzdur. Keza Teklif-
te kullanılan terminoloji ile ceza muhakemesi hukukunda kullanılan 
kimi kavramlar arasında da uyumsuzluk bulunmaktadır.

6- Teklif, düzenlemiş olduğu konuya nazaran gerekli ve yeterli kapsa-
ma sahip değildir. Toplamda 18 maddeden müteşekkil Teklifin amaç 
ve kapsam, yönetmelik çıkarılması, uyum düzenlemeleri, yürürlük 
ve yürütme dışındaki konuları düzenleyen madde sayısı 12’dir. Keza 
Teklifte düzenlenen kimi konularda ise genel ilkeler dahi konulma-
mış, mesele yönetmeliğe havale edilmiştir. Silahlı bir kolluğun dü-
zenlenmesi için hazırlanan Teklifin, temel hak ve hürriyetler ile yo-
ğun ilgisi ve kolluğu disipline etme ihtiyacı nedenleriyle daha ayrın-
tılı ve amaca yönelik düzenlemeler içermesi beklenilmektedir. 

7- Yorum, normatif düzenlemelerin anlamının tespiti bakımından ka-
çınılmaz bir ihtiyaçtır. Yorum faaliyetinde yararlanılacak araçlardan 
biri de gerekçelerdir. Teklifin yeterli gerekçeyi de içerdiği ne yazık 
ki söylenemez. Zira çoğu madde gerekçesi, Teklifin maddeleri ile 
neredeyse birebir ayniyet arz etmektedir. Özellikle Teklifin mevcut 
haliyle yasalaşması durumunda, genel terminolojiden sapılan ya da 
kullanılan ifade bakımından belirsiz maddelerin anlamının tespiti 
uygulamada sorun oluşturacaktır.

8- Madde incelemelerinde örneklerinden bahsedeceğimiz üzere 772 sa-
yılı Kanun’da yer alan düzenlemelerin birçoğu Teklife aktarılmıştır. 
Bununla birlikte Teklifte yer alan düzenlemelere yönelik eleştirilerin, 
bu düzenlemelerin 772 sayılı Kanun’da da yer aldığı gerekçesiyle an-
lamsız hale gelmeyeceği kanısındayız. Zira bekçiler hakkında bir ka-
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nun teklifi hazırlanmasına neden olarak Teklifin genel gerekçesinde 
şu ifadelere yer verilmektedir: “14.7.1966 tarihli ve 772 sayılı Çarşı ve 
Mahalle Bekçileri Kanunu değişen mevzuat çerçevesinde güncelliğini 
yitirmiş, günün hukuki ve sosyal şartlarını takipten çok uzak kalmış ve 
ihtiyaçları karşılamaz hale gelmiştir”. Dolayısıyla “güncelliğini yitir-
diği”, “ihtiyaçları karşılayamadığı” belirtilen Kanun’un düzenlemele-
rinin kimi yerlerde aynen alınması, genel gerekçede belirtilen amaca 
aykırıdır. 772 sayılı Kanun, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu (CMUK) yürürlükte olduğu dönemde yürürlüğe girmiş bir 
kanundur. Ancak 01.06.2005 tarihinde Ceza Muhakemesi Kanunu 
(CMK) yürürlüğe girdiğinden Teklifin öncelikle CMK ile uyumlu 
olması gerekmektedir. Ayrıca 772 sayılı Kanun her ne kadar yürür-
lükte olsa da uzun yıllar boyunca bekçi istihdamı olmadığından doğ-
rudan uygulanmamıştır. Son olarak özellikle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne bireysel başvuru usulünün kabul edilmesinin ardın-
dan mevzuatımızı ulusalüstü insan hakları hukuku ile uyumlu hale 
getirme çabası unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki tartışma konusu 
edilen düzenlemeler bakımından önemli olan 772 sayılı Kanun’da yer 
almalarından öte, Anayasa, CMK sistemi ve ulusalüstü insan hakları 
hukuku ile olan uyum ilişkisidir. 
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II.TEKLİF MADDELERİNE İLİŞKİN TESPİT VE ELEŞTİRİLER

Madde 3: Adaylarda Aranacak Şartlar ve Sınav

9- Teklifin 3. maddesi bekçi adaylarında aranacak şartlar ve sınav süre-
cini düzenlemiştir. Buna göre çarşı ve mahalle bekçisi olacak adaylar-
da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan 
genel şartlar ve yönetmelikte belirlenecek olan eğitim, yaş, sağlık ve 
fiziki yeterlilik gibi diğer özel şartlar aranacaktır. Teklifte, 772 sayı-
lı yürürlükteki kanundan farklı olarak adaylığa ilişkin özel şartların 
düzenlenmesi yer almamış, mesele yönetmeliğe bırakılmıştır. Bu da 
aslında birçok sorunu beraberinde getirmektedir. 

10- Öncelikle, Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde kişinin 
devlet memurluğuna alınması için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olması, 18 yaşını doldurmuş olması, eğitim durumunun ortaokul 
mezunu (veya ihtiyaç halinde ilkokul mezunu) olması gibi genel 
şartlar söz konusudur. 

11- Teklifte eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik konusunda konulacak 
esasların yönetmelikte düzenleneceği belirtilmiştir. 772 sayılı Çarşı 
ve Mahalle Bekçileri Kanunu’nun 6. maddesinde ise Devlet Memur-
ları Kanunu’ndaki şartlara ek olarak adayların 30 yaşından daha genç 
olma şartı ve ayrıca “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli ta-
nınmama” ölçütü bulunmaktadır8. Bu kapsamda öncelikle yürürlük-
teki kanunda belirtilen “Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli 
tanınmama” kriterinin belirlilik anlamında sakıncalı olduğu söylen-
melidir. Türk toplum telakkilerinin kapsamı, içinde bulunan her bi-

8 772 sayılı Kanun m.6.
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rey için farklı özellik gösterebileceği gibi, kimilerine göre sınır başka-
larının hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olabilecektir. Bununla beraber 
“kötü şöhretli tanınmama” esasından da ne anlaşılacağı belirsizdir. 
Bir kamu görevlisinin işe alınması sırasında aranan kıstasların ahlaki 
standartlara tâbi olması isabetli bir düzenleme olarak görülememek-
tedir. Bu bakımdan anılan kıstasların Teklifte bulunmaması yerinde-
dir.

12-  772 sayılı Kanun’dan farklı olarak Teklifte, adaylarda aranacak özel 
şartların ne olduğu düzenlenmemektedir. Kanımızca, belirlilik ilke-
sine daha uygun olan 772 sayılı Kanun’daki düzenleme şeklinden ay-
rılmaya gerek yoktur. Şöyle ki eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik 
kıstaslarının düzenlenmesinin yönetmeliğe bırakılması kanunda en 
azından çerçevesinin çizilmesi gereken temel kıstaslardır. Bir düzen-
leme yapılırken bunun belirli olması ve kanun koyucunun düzenle-
menin sınırlarını ve çerçevesini kanunla belirtmesi gerekmektedir9. 
Teklifte adaylar bakımından ele alınacak özel şartlarının çerçevesinin 
ve sınırlarının belirtilmeyip meselenin yönetmeliğe havale edilmesi 
belirlilik yönünden sakıncalıdır. 

13- Bu hususta ortaya çıkabilecek bir diğer sorun ise maddedeki “gibi” 
ibaresidir. Bu ifadeye göre aday için belirlenecek özel şartlar eğitim, 
yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi şartlardır. Teklifte adaylar için ara-
nacak şartların bir çerçeve çizilmeden ve objektif esaslara dayanma-
dan zikredilmiş olması keyfiliğe sebebiyet verebilecek ve belirlilik 
ilkesini zedeleyebilecektir10.

14- Bu bakımdan 772 sayılı Kanun’da da benimsenen yönteme uygun 
olarak, temel ölçütlerin (başta eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik 
olmak üzere) kanun ile düzenlenmesi, keyfiliğin engellenmesi ve 

9 Teziç Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2012, s. 21.
10 Teziç Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2012, s. 21.
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bekçi alımlarında belirliliğin sağlanması adına bir zarurettir. Zira 
genel kolluğa yardımcı bir kolluk teşkilatında istihdam edilecek ve 
kamu adına görev yapıp yetki kullanacak kişilerin hangi şartlarda bu 
mesleğe kabul edileceklerinin kanunla düzenlenmesi esastır. 

Madde 4: Atama ve Adaylık Süreci

15- Teklifin 4. maddesi bekçi adaylarının atama ve adaylık süreciyle iliş-
kilidir. Bu maddenin üçüncü fıkrasında adaylık süresi içinde yapı-
lacak eğitimlerin her birinde başarısız olan adayların memuriyetle 
ilişiklerinin kesileceği belirtilmiştir.

16- Maddenin bu kısmı bakımından ele alınan kıstasın genişliği oldukça 
ilginçtir. Buna göre maddenin mefhum-ı muhalifinden çıkacak so-
nuç bekçi adaylarının hazırlandıkları eğitimlerin biri hariç hepsin-
den başarısız olmaları halinde memuriyetle ilişiklerinin kesilmeye-
ceğidir. Bu durum da geniş yetkilerle donatılacak bekçilerin niteliği 
bakımından sakıncalar doğurmaktadır. Söz konusu ilişik kesme kıs-
tası, neredeyse polis yetkileriyle donatılmış genel kolluğa yardımcı 
bir kolluk birimi için yetersizdir.

17- Dolayısıyla bekçi adaylığından ilişik kesme hususunda, “adaylık sü-
resi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde” ifade-
sinin “herhangi birinde” olarak düzeltilmesi yerinde olacaktır. Zira 
madde metninden kanun koyucunun da iradesinin bu yönde olduğu 
çıkarılmalıdır. İbarenin önerilen şekilde değiştirilmesi böylece ciddi 
yetkilerle donatılan bekçi adaylarının seçilmesini daha özenli hâle 
getirebilecektir. 
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Madde 5: Halka Yardım Görevi

18- Teklifin 5. maddesi bekçilerin halka yardım görevini düzenlemek-
tedir. Gerekçeye göre bekçiler vasıtasıyla halkın istirahat, sağlık ve 
selametinin sağlanması hedeflenmektedir. Örneğin başvuru halinde 
bekçilere yer ve yol tarifi yapma görevi verilmek istenmektedir. Bek-
çilere verilmek istenen diğer görevlere bakıldığında, görev kapsamı-
nın sağladığı yetkilerin problemli olduğu görülmektedir. 

19- Bunlardan ilki, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve 
yardıma muhtaç olanlara yardım etme yetkisidir11. Kanun koyucu-
nun yardıma muhtaç kişiler açısından yolda olan veya olmayan şek-
linde bir ayrım yapmasında makul bir sebep bulunmamaktadır. Bek-
çilerin yolda olmayan yardıma muhtaç olmayan kişilere de yardım 
etmesi gerekir. Bu sebeple “yolda” ibaresinin çıkarılması gerekmek-
tedir. Ayrıca, bekçilerin yardım yükümlülüklerini gereği gibi yerine 
getirilebilmeleri için eğitimleri sırasında ilk yardım eğitimi almaları 
gerekir ve ihtiyaç olması durumunda ilk yardım müdahalesinde bu-
lunmaları konusunda açık düzenleme getirilmelidir.

20- Bekçilere anılan madde kapsamında verilmek istenen bir diğer yetki 
yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şid-
dete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadının kolluk birimlerine 
teslimidir12. Anılan durumdaki kadınların kolluk birimlerine teslimi, 
kamu gücü kullanılarak gerçekleştirilecektir. Yani risk olgusu üzerin-
den kadınların rızası hilafına tutulması ve böylece kolluk birimlerine 
teslimi mümkündür. 

11 Teklif m. 5/1-a.
12 Teklif m. 5/1-b.
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21- Fikrimizce, bekçilere böylesi bir yetki verilmemelidir. Çünkü Teklif-
teki bu düzenleme kadını korumak üzere kaleme alınmış gibi görün-
se de aslında kadının istismara uğrama riskinin normatif olarak ka-
bullenildiğini göstermektedir. Böylesi bir kabul, kadının tahrik edici 
bir süje olduğu şeklinde mesnetsiz bir izlenim uyandırmaktadır. Bu 
izlenime dayalı bekçilere yetki verilmesi ise anılan izlenimin uygula-
maya yansımasına sebep olacaktır. Haliyle ilgili bölümdeki “istisma-
ra uğrama” ibaresi kati suretle kaldırılmalıdır.

22-  Kaldı ki anılan yetkinin amacı kadını korumak ise bu amaca başvu-
rulmadan önce kadının bu yöndeki iradesine öncelik tanınmalıdır. 
Zira anılan şartlar oluştuğunda kadının rızası hilafına böyle bir yet-
kinin kullanılması halka yardım başlığı ile uyuşmamaktadır. Bu nok-
tada böylesi bir talepte bulunamayacak kadınların gözden kaçırıldığı 
yönünde aksi görüş sunulabilir. Ne var ki, böylesi bir eleştiri karşı-
sında bekçilerin zaten can, mal ve ırza yönelik saldırı ve tehditleri 
önleme yetkisi bulunduğunu unutmamak gerekir13. Haliyle kadının 
herhangi bir irade ortaya koyamayacağı durumlarda kadına yönelik 
bir şiddet fiilinin önlenmesi zaten bekçilere tanınmaya çalışılan yet-
kiler arasındadır. 

23- Düzenlemedeki risk vurgusu ilginçtir. Çalışmamızın tarihi itibariy-
le genel kolluğa yetki veren kanunlarda14 riske dayalı bir düzenle-
me bulunmamaktadır. Genel kolluğa yetki veren kanunlarda kollu-
ğun kamu gücü kullanabilmesinde asgari bir şart olarak tehlikeden 
bahsedilmektedir. Asgari bir şart olarak tehlike ibaresinin seçilmesi 
şans eseri değildir. Kolluğa verilecek yetkinin sınır ve kapsamının 
çizilebilmesi için daha somut ibarelere yer verilmelidir. Nitekim risk 

13 Teklif m. 6/1-e.
14 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu, 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri 

Kanunu, 2692 Sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu.
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değerlendirmesi, tehlikeye göre daha soyut kalmaktadır15. Kaldı ki 
risk şartına bağlı olarak kolluk güçlerine sağlanacak yetkiler, hukuk 
devletinden ziyade güvenlik devleti kavramı çerçevesinde yorumla-
nabilecektir. Bu sebeple Teklifin anılan fıkrasındaki soyut ve muğlak 
risk ibaresi değiştirilmelidir. 

24- Sonuç olarak Teklifin ilgili bendindeki “istismara uğrama” ibaresi 
kaldırılmadır. Buna ek olarak “risk” ibaresi yerine en azından “tehli-
ke” ibaresi kullanılmalı ve maddenin lafzı “kadınların talepleri halin-
de … en yakın genel kolluk birimlerine, hastaneye veya istediği makul 
bir yere kadar eşlik etmek” şeklinde değiştirilmelidir.

25- Madde 5 kapsamında verilmek istenen bir diğer yetki doğal afetler 
sırasında mahalle sakinlerini uyarma yetkisidir16. Bu uyarma yetki-
sine ek olarak tehlikenin varlığı halinde bekçilere gerekli mercilere 
bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmelidir. Bu anlamda ilgili 
bent “derhal uyarmak ve ilgili mercilere haber vermek” şeklinde dü-
zenlenmelidir.

26- 5. maddede dikkat çeken bir diğer düzenleme hayvanların yarattı-
ğı tehditlerin önlenmesidir17. Bekçiler, toplum sağlığı ve güvenliğini 
tehdit eden bir hayvan ile karşılaştığında olası zararı önlemek için 
kişileri o bölgeden uzaklaştırabilecektir18. Bu noktada akla bekçilerin 
anılan hayvanlara müdahale edip edemeyeceği gelmektedir. 

15 Çünkü tehlike belirlenebilir bir kaynaktan doğan ve belirlenebilir bir zarar ile nedensel bir 
ilişki içinde olan sebebi nitelemektedir. Risk ise potansiyel etkenlerin yer aldığı bir olasılık 
hesabıdır. Erman R. Barış, “Ceza Hukukunun Dönüşümü”, Duygun Yarsuvat’a Armağan, 
YÜHFD, Cilt: IX, Sayı: 2, Yıl: 2012, sa. 447-480, s. 458.

16 Teklif m. 5/1-d.
17 Teklifteki anılan düzenlemenin benzeri 722 Sayılı Kanun’da da yer almaktaydı. Madde 3/1/C:
 “6. Kuduz hayvana rastlandığında mümkün ise bunları tecridederek zararlarını ortadan 

kaldırmakla beraber belediyeyi haberdar etmek, bu suretle zararını ortadan kaldıramadığı 
takdirde itlaf etmek,

 7. Bulaşıcı ve salgın insan ve hayvan hastalıklarını en yakın kolluk kuruluşuna haber vermek,”
18 Teklif m. 5/1-e.
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27- Teklifin ilgili bendinde hayvanlara müdahale etmeyi sağlayan bir 
yetki bulunmamaktadır. Ne var ki, halka yol tarif etme konusunda 
bile yetkilendirilen bekçilerin evleviyetle zarar tehdidi yaratan hay-
vanlara da müdahale etmesi gerekir19. Zira halka yardım görevi sa-
dece anılan tehdit altındaki insanları ilgili yerden uzaklaştırmak de-
ğil aynı zamanda bunu engellemektir. Ancak, böylesi bir yetki, 5237 
sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) m. 25/2’deki zorunluluk halinin 
bir uzantısı şeklinde ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile 
uyumlu şekilde düzenlenmelidir. Böylesi bir düzenlemede hayvana 
müdahalede zorunluluk unsuru, hayvan hakları ve orantılılık açısın-
dan bir denge yaratılmalıdır.

Madde 6: Önleyici ve Koruyucu Görev ve Yetkiler

28- Teklifin 6. maddesi bekçilerin önleyici ve koruyucu görev ve yetkile-
rini düzenlemektedir. Gerekçeye göre bu yetkiler ile kamu düzeni ve 
kamu güvenliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultu-
sunda verilen yetkiler incelendiğinde bazı yetkilerin problemli şekil-
de kaleme alındığı görülmektedir. Maddenin bazı bentlerinde bek-
çilere genel kolluk birimlerine bildirim yükümlülüğü getirilmişken 
diğer bentlerde genel kolluğa ya da ilgili mercilere yönelik böyle bir 
bildirim yükümlülüğü bulunmamaktadır. Önleyici ve koruyucu faa-
liyetlerin gereği gibi yerine getirilebilmesi için maddenin tamamına 
bildirim yükümlülüğü getirilmeli ve genel kolluk haricinde de ilgisine 
göre diğer yetkili mercilere bildirim yükümlülüğü düzenlenmelidir. 
Örneğin yangın halinde genel kolluk kuvvetlerine bildirimde bulun-
manın yanı sıra itfaiyenin de haberdar edilmesi yerinde olacaktır.

19 Teklif m. 5/1-c.
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29- Problemli noktalardan bir diğeri konut, işyeri ve araçlar gibi eşyaların 
sahiplerinin aldıkları eksik güvenlik önlemlerinin tamamlattırılması-
dır20. Bekçilerin güvenlik önlemi konusunda tespit ettikleri eksiklikleri 
ilgili maliklere veya zilyetlere tamamlattırma yetkisi bulunmaktadır. 
Taşınır veya taşınmaz bir eşyanın güvenliğine yönelik alınacak tedbir-
ler eşyanın sahibi veya zilyedine bağlıdır. Bu noktada bekçilerin kamu 
gücü kullanmak suretiyle eksik tedbirleri tamamlattırması şeklindeki 
bir yetki mülkiyet hakkının ihlaline kadar varabilecektir. Kaldı ki, bi-
reyler konut, işyeri veya araçlarında dilerlerse herhangi bir tedbir al-
mama özgürlüğüne sahip olmalıdır. Bu sebeple bekçilere bu şekilde bir 
yetki tanınmamalıdır. Bunun yerine güvenlik tedbirlerin alınmasına 
yönelik ilgili kişilerin ihtar edilmesi şeklinde bir ifade getirilebilir.

30- Değerlendirilmesi gereken üçüncü konu ise toplantı ve gösteri yürü-
yüşlerinde kolluğa verilen yetkidir. Bekçilere kamu düzenini bozacak 
nitelikteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi için genel 
kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbir alabilme yetkisi ve-
rilmiştir21. Ancak, önleyici tedbir kapsamında nelerin yapılabileceği 
belirtilmemiştir. Haliyle “önleyici tedbir almak” ibaresi soyut kalmak-
tadır. Kamu gücü kullanan bir yardımcı kolluğun böylesi bir durumda 
hangi imkânlara başvurabileceği açık bir şekilde belirtilmelidir. Aksi 
takdirde temel hak ve özgürlüklere müdahale niteliğindeki bu tür 
müdahalelerin keyfiliğe yol açabilmesi veya aslında bekçilere tanın-
mayan başkaca yetkilerin bu kapsam altına sokularak uygulanması 
gibi sonuçlar doğabilecektir. Kanaatimizce, bekçilere anılan hallerde 
sadece genel kolluğa bildirimde bulunma yetkisi verilmelidir.

20 Teklif m. 6/1-b. Bu yetki, 772 Sayılı Kanun’da da bulunmaktaydı. Madde 3/1/B-2: “Bölgeleri 
içinde bulunan dükkan, mağaza, ev, motorlu araç gibi malların korunmasında sahipleri 
tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak, …”.

21 Teklif m. 6/1-ç. Bu yetki 722 Sayılı Kanun’da da bulunmaktaydı. Madde 3/1/A-3: “Kamu 
düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, 
genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak, …”.



18

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU TEKLİFİ HAKKINDA  
TESPİT, DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİLER

31- Kaldı ki günümüzde kamu gücünün müdahalesi sebebiyle Türkiye’de 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı son derece kısıtlı şekilde kulla-
nılabilmektedir. Bu noktada kamu gücü kullanmaya yetkilendirilen 
yardımcı kolluğa verilecek böylesi bir yetki kaygı vericidir. Bu nokta-
daki kaygımız normatif düzenlemeden öte uygulayıcının zihniyetine 
yöneliktir. Zira hakkın özü itibariyle kabul edilebilecek ölçüde kamu 
düzenini bozsa veya kamu düzenini bozmasa dahi toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerine izin verilmediği hatta gerekli izinler alınmış olsa bile 
bu tür demokratik paylaşım şeklinin hukuka uygun olmayan yön-
temlerle “önlenmeye” çalışıldığı yaygın şekilde görülmektedir.

32- Ayrıca bekçilere böyle bir yetki verilecekse dahi “gösteri, yürüyüş ve 
karışıklık” kavramları yerine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’ndaki tanımlarla uyumlu kavramlar seçilmelidir22. 
Haliyle belirtilen bölümün “toplantı ve gösteri yürüyüşü” şeklinde 
düzenlenmesi yerinde olacaktır.

Madde 7: Durdurma ve Kimlik Sorma

33- Teklifin 7. maddesinde bekçilere durdurma ve kimlik sorma yetkisi 
tanınmıştır. Maddenin gerekçesinden kanun koyucunun bekçilere 
neden böyle bir yetki verdiği anlaşılmamaktadır. Çünkü madde 7’nin 
gerekçesinde herhangi bir “gerekçe” bulunmamaktadır. Zira “gerek-
çe” olduğu belirtilen bölümde, teklif edilen maddenin kendisini tek-
rar edilmiş ve sadece bekçilerin bu yetkiyi nasıl kullanacağı belirtil-
miştir. Örneğin gerekçede durdurma ve kimlik sorma kapsamındaki 
üst aramasının, sıvazlama ve yoklama şeklinde gerçekleşeceği ve bu 
işlemin kişinin üzerinde sürekli bir el gezdirmesi şeklinde yapılacağı 

22 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu m. 2/1-a,b.
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belirtilmektedir. Bekçilere verilmek istenen bir yetkinin nasıl uygu-
lanacağına ilişkin bu şekildeki bir detay, “gerekçe” olmaktan öte yö-
netmelikte bulunması gereken hususlara işaret etmektedir.

34- 7. maddenin lafzı, genel kolluğa durdurma ve kimlik sorma yetkisi 
veren PVSK m. 4/A’daki düzenlemeye benzemektedir. Birçok fıkra 
PVSK m. 4/A’dan birebir alınmıştır. Ne var ki, makul sebep, coğrafi 
ve zamansal kısıtlama ve kimliği belirlenemeyen kişinin tutulması 
halinde tutulan kişiye belge verilmesi hususunda farklılıklar mevcut-
tur.

35- Makul sebep: Bekçilerin durdurma yetkisini kullanabilmeleri için 
sadece makul bir sebebin bulunması gerekmektedir23. Oysa PVSK 
m. 4/A/2’ye göre kolluğun “durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için 
polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime 
dayanan” bir makul sebep aranmaktadır. Yani makul sebebe ilişkin 
tecrübe ve mevcut duruma ilişkin izlenime dayalı iki sınırlama ge-
tirilmiştir. Bekçiler için böylesi bir sınırlamanın yapılmaması ise 
doğru değildir. Çünkü kolluk yardımcısı olan bir birime verilecek 
durdurma yetkisinin evleviyetle aynı şartlara bağlanması gerekir. 
Hatta genel kolluk teşkilatına göre henüz kurumsal bir hafızası bu-
lunmayan bir teşkilatın mevcut kolluğa tanınan yetkileri daha dar bir 
kapsamda kullanmasına olanak verilmelidir.

36- Kaldı ki, PVSK m. 4/A kapsamında makul sebebin ne olduğu, kav-
ramın içerisinin nasıl doldurulacağı ve bu kriter kapsamındaki genel 
kolluk uygulaması ve durdurma sırasında elde edilen delillerin hu-
kuka uygunluğuna ilişkin doktrinde halihazırda eleştirilen bir husus-
tur. PVSK m. 4/A’nın uygulanmasında keyfiliğin henüz önlenebildiği 
söylenemeyecektir. Haliyle düzenlenişi ve uygulanışı itibariyle hâli-

23 Teklif m. 7/2.
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hazırda sıkıntılar barındıran bir yetkinin bu haliyle kolluk yardımcısı 
niteliğindeki silahlı bir yapılanmaya verilmesi kaygı vericidir.

37- Coğrafi ve Zamansal Kısıtlama: Bekçilerin durdurma ve kimlik 
sorma yetkisini görev bölgesi ve çalışma saatleri içerisinde kullanabi-
leceği belirtilmiştir. PVSK m. 4/A’da ise böylesi coğrafi veya zaman-
sal bir sınırlama kaleme alınmamıştır. Sadece, polisin yetkilerinin 
kullanması açısından PVSK ek m. 4/1 gereği mülki sınır açısından 
coğrafi kısıtlama mevcuttur24. Haliyle bekçiler kural olarak görevli 
oldukları bölgede, güneşin batış saati ile doğuş saatine kadar olan 
sürede durdurma ve kimlik sorma yetkilerini kullanabilecektir25. 
Böylesi coğrafi ve zamansal bir kısıtlamanın getirilmesi kanaatimiz-
ce yerindedir.

38- Kimliği Belirlenemeyen Kişinin Tutulmasında Belge Verilmesi: 
Durdurma ve kimlik sorma işlemi sırasında kimliği belirlenemeyen 
kişi, bekçiler tarafından tutulacak ve bu durum derhal ilgili kolluk 
görevlilerine bildirilecektir. Bu noktadan sonra bekçiler genel kol-
luğun veya Cumhuriyet savcısının talimatına göre hareket edecek-
lerdir26. Ancak, tutulma işleminin sonunda tutulan kişiye bekçiler 
tarafından herhangi bir belge verilmesine ilişkin bir düzenleme geti-
rilmemiştir. 

39- Oysaki, PVSK m. 4/A/10’da kimliğinin tespiti amacıyla genel kolluk 
görevlileri tarafından tutulan kişiye, kişinin talebi halinde tutmanın 
amacı ve süresine ilişkin bir belge verme yükümlülüğü bulunmak-
tadır. Böylece tutma işleminin denetim alanı genişletilmektedir. Ni-

24 Bu kısıtlamanın istisnası ise PVSK ek m. 5/2’dir: “…Bu ekiplerin polis yetkilerini kullanması, 
polis bölgesi sınırları ile kayıtlı değildir”.

25 Teklif m. 12/2.
26 PVSK m. 4/A/9 gereği böyle bir durum da genel kolluk görevlileri de derhal Cumhuriyet 

savcısını haberdar etmekle yükümlüdür. Bu noktadan sonra genel kolluk görevlileri 
Cumhuriyet savcısının talimatına göre hareket edecekleri için kolluk yardımcısı olan bekçiler 
de Cumhuriyet savcısının emir ve talimatları ile bağlı olacaklardır.



21

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU TEKLİFİ HAKKINDA  
TESPİT, DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİLER

tekim kimliği belirlenemeyen kişi, bekçiler tarafından genel kolluk 
merkezine götürülse veya genel kolluk görevlileri kimliği belirlene-
meyen kişinin yanına intikal etse, bu takdirde talebi halinde kişiye 
bir belge verilecektir. Ancak bekçiler tarafından tutulmasına rağmen 
hakkında herhangi başkaca bir işlem yapılmayan kişiye talebi halin-
de böyle bir belge verme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Genel kol-
luğun durdurma ve kimlik sorma faaliyetine ilişkin böylesi bir dene-
tim imkânı varken evleviyetle genel kolluk yardımcısı olan bekçilerin 
de aynı şekilde bir belge verme yükümlülüğüne tabi olması gerekir. 
Haliyle PVSK m. 4/A/10’daki düzenlemenin Teklifin 7. maddesine 
eklenmesi fikrimizce yerinde olacaktır.

40- PVSK ile Teklifin karşılaştırmasından sonra her iki düzenleme için 
sorun teşkil eden arama hususuna değinilmelidir. Teklif m. 7/6 gereği 
bekçi, durdurma ve kimlik sorma işlemi sırasında, bu işleme tabi kişi 
üzerinde silah veya tehlike oluşturan bir eşyanın bulunduğu hususun-
da yeterli şüpheye sahipse anılan kişinin üzerini arayabilecektir27. Si-
lahın tanımı TCK m. 6/1-f ’de yapılmıştır28. Yapılan tanımda özellikle 
“saldırı ve savunma amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve sa-
vunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler” ibaresi ile tehlike oluştu-
rabilecek her türlü eşyanın silah olarak nitelendirilebilecektir. Kişile-
rin üzerindeki herhangi bir eşyanın silah olması veya tehlike yaratma-
sının önünde bir engel bulunmamaktadır. Hal böyleyken durdurma 
ve kimlik sorma işlemi sırasında kişilerin keyfi olarak aranabilmesi 
sağlanmalıdır. Bu sebeple “silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşya” 
ibaresi yerine daha somut ve kapsamı belirli ifadeler kullanılmalıdır.

27 Aynı yetki PVSK m. 4/A/6’da da bulunmaktadır.
28 “f) Silah deyiminden; 1. Ateşli silahlar, 2. Patlayıcı maddeler, 3. Saldırı ve savunmada 

kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, 4. Saldırı ve savunma 
amacıyla yapılmış olmasa bile fiilen saldırı ve savunmada kullanılmaya elverişli diğer şeyler, 5. 
Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, 
kimyasal, biyolojik maddeler,”
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41- Sonuç olarak genel kolluk kuvvetlerine göre daha hafif bir eğitimden 
geçirilen, kurumsal hafızası ve uygulama tecrübesi olmayan bir yar-
dımcı kolluk görevlilerine, durdurma ve kimlik sorma gibi bir yetki 
verilecekse öncelikle (i) PVSK m. 4/A’nın lafzından ve uygulanma-
sından kaynaklanan güncel sorunlar giderilmelidir. (ii) Akabinde ge-
nel kolluğa göre bu yetkinin daha dar bir kapsamda bekçilere tanın-
ması ve (iii) durdurma ve kimlik sorma yetkisinin şartlarının genel 
kolluğa nazaran daha nitelikli koşullara bağlanması gerekmektedir.

Madde 8: Adli Görev ve Yetkiler

42- Teklifin 8. maddesi bekçilerin adli görev ve yetkilerini düzenlemek-
tedir. Maddenin ilk fıkrasında bekçilerin, maddenin terminolojisi ile 
ifade etmek gerekirse, “suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz 
izleri meydanda iken” adli yetkileri düzenlenmektedir. 

43- İlk olarak bekçilerin ceza muhakemesine dair yetkileri düzenlenir-
ken ceza muhakemesine dair yerleşmiş kavramlara ve genel kurallara 
uyum göstermesi beklenmektedir. Ancak bu madde ne terminolo-
jik ne de sistemsel olarak ceza muhakemesi ile uyumludur. Teklifte 
bekçilerin adli görev ve yetkilerinin 772 sayılı Kanun temel alınarak 
ancak bazı noktalarda farklılıklar bulunmak kaydıyla düzenlendiği 
görülmektedir. Bununla birlikte 772 sayılı Kanun, CMUK dönemin-
de yürürlüğe girmiş olup 2005 yılından itibaren CMK’nın yürürlüğe 
girdiğini hatırlamak gerekmektedir. Dolayısıyla bekçilerin adli yetki-
leri düzenlenirken temel başvuru kaynağı, ne 772 sayılı Kanun ne de 
CMUK olmalıdır. CMK hükümleri ve sistemi çerçevesinde bu görev 
ve yetkilerin düzenlenmesi gerekmektedir.

44- İlk fıkrada belirtilen “suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz iz-
leri meydanda iken” ibaresi ile aynı fıkrada sayılan bentler arasında-
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ki ilişki sorunludur. Bu nedenle kanımızca maddenin ilk fıkrasının 
dört bentten müteşekkil olmamalı, ayrı ayrı fıkralar şeklinde ve her 
bir düzenlemenin amacına uygun olarak ve yine özellikle aşağıda be-
lirtilen önerilerimize uygun olarak düzenlenmelidir.

45- Bir koruma tedbiri olarak yakalamanın şartları CMK m. 90 ve CMK 
m. 98 hükümlerinde düzenlenmiştir. Ancak Teklif bakımından daha 
önemli olan hüküm CMK m. 90’dır. Bu maddede hem herkes tara-
fından hem de kolluk görevlileri tarafından emirsiz/müzekkeresiz 
yapılabilecek yakalama düzenlenmektedir. Kolluk tarafından yapıla-
bilecek yakalamanın (CMK m. 90/2) şartları; , tutuklama kararı veya 
yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakınca 
bulunan hal olması ile Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl 
başvurma olanağı bulunmamasıdır. Buna karşın Teklifte bekçilerin 
“suç işlendikten sonra ve fakat suçun izleri henüz meydanda iken” 
yakalama yapabilecekleri düzenlenmiştir29. İlk bakışta kolaylıkla gö-
rülmektedir ki bekçilerin yakalama yapma yetkisi CMK m. 90/2 ile 
uyumsuzdur. Genel kolluğun emirsiz/müzekkeresiz yakalama yap-
ması şartları, kolluk yardımcısı olarak hukuksal statüleri belirlenen 
bekçilere göre daha sıkıdır. Bu durumu genel kolluk – kolluk yar-
dımcısı kavramlaştırması ile bağdaştırmak mümkün değildir. Keza 
“suçun izlerinin henüz meydanda olması” kavramı da hukuken be-
lirsiz bir ifadedir. Yine kolluk yardımcısı bekçilerin, yakalama yap-
madan evvel Cumhuriyet savcısı’na ya da amirlerine ulaşamaması 
şartı aranmaması da kişi güvenliği hakkı bakımından geriye gidişi 
temsil etmektedir. Ayrıca bekçilerin yakalama yetkisinin tutuklama 
kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikme-

29 Esasen Teklifte bekçilerin yakalama yapabilecekleri bir diğer hal de “suç işlenirken” kişilere 
rastlanılmasıdır. Ancak bu halde CMK m. 90/1 bağlamında herkes suçüstü hükümleri 
uyarınca (CMK m. 2/j-1: işlenmekte olan suçu) yakalama yapabileceğinden, bekçilerin de 
yakalama yapması doğal karşılanmalıdır.
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sinde sakınca bulunan hallerle sınırlı olması uygun olacaktır. Sonuç 
olarak kanımızca bekçilerin yakalama yetkisinin ayrı bir fıkra olarak 
düzenlenmesi, “suçun izlerinin henüz meydanda olması” ibaresinin 
çıkarılarak CMK m. 90/2 ile gerek şartlar gerek lafız bakımından bağ 
kurulması, yerinde olacaktır. 

46- 772 sayılı Kanun’un 3/A hükmü “Genel kolluk kuvvetlerinin derhal 
müdahalesine imkan bulunmıyan acele ve zaruri hallerdeki görevleri” 
şeklinde olup 2 numaralı alt bent ise “Suç işlenirken veya işlendik-
ten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak” biçimin-
dedir. Teklifin 772 sayılı Kanun’daki yetkiyi içerdiği ve fakat “genel 
kolluk kuvvetlerinin derhal müdahalesine imkan bulunmıyan acele 
ve zaruri hal” sınırlamasını kaldırmak suretiyle bekçilerin yakalama 
hususundaki yetkisini genişlettiği görülmektedir. Yukarıda belirtil-
diği üzere söz konusu düzenleme terminoloji ve yürürlükteki ceza 
muhakemesi sistemimizle uyumsuz olduğu gibi 772 sayılı Kanun’a 
göre yakalama noktasında yetki genişlemesi de başlı başına sorun-
lu bir başka yöndür. Zira adli kolluğa yönelik çağdaş yaklaşım, adli 
kolluğun profesyonelleşmiş personeli ile kurumsal bir yapıya sahip 
olmasıdır. Ancak CMK ile getirilen olumlu düzenlemeler olmakla 
birlikte adli kolluk bakımından çağdaş standartları yakaladığımızı 
söylemek hayli güçtür. Hal böyle iken kolluk yardımcısı olan bek-
çilere adli görev ve yetki tanınması başlı başına tartışılmaya muhtaç 
olmasına karşın 772 sayılı Kanun’daki yetki sınırı kaldırılarak daha 
geniş adli yetki tanınmasının yerinde olmadığı kanısındayız.

47- Bekçilerin yakalama konusundaki yetkisine dair son olarak belir-
tilmesi gereken husus, bekçilerin yakalama yapmaları durumun-
da bildirimde bulunacakları mercidir. Yakalama halinde bekçilerin 
hem üstlerinde yer alan ilgili kolluk birimine hem de adli işlemler 
bakımından soruşturma evresindeki asıl yetkili olan Cumhuriyet 
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savcısına haber verme yükümlülüğü getirilmelidir. Aşağıda ayrıca 
değineceğimiz üzere, CMK m. 160 – 161 hükümleri uyarınca soruş-
turmadaki asıl yetkili Cumhuriyet savcısıdır. Dolayısıyla bekçilerin 
bir adli işlem olan yakalamadan hemen sonra doğrudan Cumhuriyet 
savcısına haber vermeleri, yeni CMK’nın gereğidir. 

48- Teklifin 8. maddesinin ilk fıkrasında sorun arz eden bir diğer bent ise 
c bendidir. Bu bent ile yine suç işlenirken ya da işlendikten sonra ve 
fakat henüz izleri meydanda iken bekçiler “suç delillerinin kaybolma-
ması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini” alacaklar-
dır30. Söz konusu hüküm, CMK m. 160 – 161 hükümlerinin kurduğu 
sisteme aykırıdır. Şöyle ki; Cumhuriyet savcısı ihbar, şikâyet ya da 
herhangi bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli öğ-
renir öğrenmez işin gerçeğini araştırmak durumundadır. Bu durum, 
Türk ceza muhakemesinde benimsenen “Kovuşturma Mecburiyeti 
İlkesi”nin bir sonucu olup soruşturma evresindeki asıl yetkili Cum-
huriyet savcısıdır. Adli kolluk görevlileri ise el koydukları olayları, 
yakalanan kişileri ve uygulanan tedbirleri derhal emrinde çalıştıkları 
Cumhuriyet savcısına bildirmek yükümlülüğü altındadırlar. 

49- Öğretide özellikle CMUK m. 15631 benzeri bir düzenlemeye CMK’da 
yer verilmediğine vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla maddi gerçeğin 
araştırılması hususunda adli kolluk görevlileri Cumhuriyet Savcı-
sı’nın emrinde çalışacaklardır ve fakat CMUK m. 156’ın ifadesiyle 
“işin tenviri için lazım gelen acele tedbirleri almak” yetkileri bulun-
mamaktadır. Bununla birlikte polisin adli görev ve yetkilerini dü-

30 772 sayılı Kanun m. 3/A-4 hükmünde bu görev “Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin 
kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak” şeklinde yer almakta idi.

31 Suça karşı zabıtanın vazifesi 
 CMUK m. 156: “Zabıta makam ve memurları suçluları aramakla ve işin tenviri için lazım 

gelen acele tedbirleri almakla mükelleftir. Bu makam ve memurlar tanzim ettikleri evrakı 
hemen müddeiumumiliğine gönderirler. 

 Ancak hâkim tarafından derhal icrası muktazi tahkik muamelelerine lüzum varsa bu evrakın 
doğrudan doğruya sulh hâkimine gönderilmesi caizdir.”
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zenleyen Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu (PVSK) ek m. 6 hük-
münün 4. fıkrasının32 CMUK m. 156’daki yetkiyi yeniden ihdas edip 
etmediği tartışmalıdır33. Ancak hükmün lafzından, kolluğa tanınan 
yetkinin sınırlandığı görülmektedir. Zira bu yetki kolluğa olay yeri 
ile sınırlı şekilde tanınmakta olup kolluk yalnızca belirli amaçlarla 
acele tedbirleri alma yetkisine sahiptir. Ayrıca kolluğun Cumhuriyet 
savcısına derhal bildirimde bulunma yükümlülüğü de bulunmakta-
dır.

50- Teklif m. 8/1-c hükmünde ise ne olay yeri sınırına yer verilmekte, ne 
acele tedbir sınırlaması yapılmakta ne de derhal bildirim yükümlü-
lüğü getirilmektedir. Yalnızca “suç işlenirken ya da işlendikten sonra 
ve fakat henüz izleri meydanda iken” ifadesi ile bu yetki sınırlanmak-
tadır. Bu sınırlama ise öncelikle yukarıda da izah edildiği üzere be-
lirsiz niteliktedir. Keza bu sınırlama CMK m. 160 – 161 hükümleri-
nin gereğini de sağlamamaktadır. Dolayısıyla Teklif m. 8/1-c, CMK 
m. 160 – 161 hükümleri ile uyumsuz olduğu gibi PVSK m. ek m. 
6/4 ile polise verilen yetkinin ötesinde bir düzenlemedir ve PVSK 
m. ek m. 6/4’den ziyade CMUK m. 156 hükmünü andırmaktadır. 
Ancak bu durum ise yine genel kolluğa tanınmayan yetkilerin kol-
luk yardımcısı bekçilere tanınması gibi bir sonuç yaratmakta olup 
bu durum her şeyden evvel mantığa aykırıdır. Dolayısıyla kanımızca 
kolluk yardımcısı bekçilere PVSK m. ek m. 6/4 benzeri bir yetki ta-
nınmak istenmekte ise Teklifin ilgili hükmü bu amacın çok ötesinde 

32 PVSK Ek m. 6/4: “Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay yerinin 
korunması, delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan 
sonra el koyduğu olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet 
savcısına bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli 
soruşturma işlemlerini yapar”.

33 CMUK m. 156, PVSK ek m. 6, CMK m. 160 – 161 hakkındaki tartışmalar için bkz: Özbek 
Veli Özer – Doğan Koray – Bacaksız Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, Ankara, 
2019, s. 190, 194, 201; Öztürk Bahri, “v.d.”, Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, 
Ankara, 2018, s. 218, 271-272, 599-600.



27

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ KANUNU TEKLİFİ HAKKINDA  
TESPİT, DÜŞÜNCE VE ELEŞTİRİLER

bir düzenlemedir ve ilgili madde PVSK m. ek m. 6/4 hükmü ile koşut 
şekilde yeniden düzenlenmelidir. Aksi halde CMK m. 160 – 161 hü-
kümlerine göre soruşturmanın asıl yetkilisi olan ancak kendi soruş-
turma memurlarına sahip olmaması nedeniyle “elleri olmayan kafa”, 
“soruşturmanın dişsiz kaplanı”, “soruşturmanın sözde hâkimi”34 ola-
rak nitelenen Cumhuriyet savcıları – adli kolluk ilişkisi bağlamında 
sorunlu bir düzenleme daha hukukumuza katılmış olacaktır.

Madde 9: Zor ve Silah Kullanma Yetkisi

51- Madde 9: Teklifin 9. maddesinde bekçilerin PVSK m. 16’da polislere 
tanınan zor ve silah kullanma yetkisini haiz oldukları belirtilmekte-
dir35. PVSK m. 16 hükmüne göre polis, görevini yaparken direnişle 
karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde 
zor kullanmaya yetkilidir. Zor kullanma yetkisinin kapsamında yine 
aynı maddede tanımlanan bedeni kuvvet36 ve maddi güç37 kullanımı 
ile silah kullanma yetkisi yer almaktadır. Yine PVSK m. 16/7 hükmün-
de de dört bent halinde silah kullanma yetkisinin kullanılabileceği hal-
ler sayılmaktadır. Polise, meşru savunma durumunda, bedenî kuvvet 
ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında 
bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde, hakkında tutuklama, 
gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan 

34 Özbek Veli Özer – Doğan Koray – Bacaksız Pınar, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin, 
Ankara, 2019, s. 199.

35 772 sayılı Kanun m. 5 hükmünde bu yetki “Çarşı ve mahalle bekçileri 2559 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesinde belirtilen hallerde silah kullanabilir” şeklinde yer almakta idi.

36 PVSK m. 16/3-a hükmünde bedeni kuvvet; “polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde 
doğrudan doğruya kullandığı bedenî gücü” şeklinde tanımlanmaktadır.

37 PVSK m. 16/3-b hükmünde maddî güç; “polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde 
bedenî kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı ve/veya boyalı su, göz yaşartıcı 
gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını” şeklinde 
tanımlanmaktadır.
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kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak 
amacıyla ve sağlayacak ölçüde ve son olarak kendisine veya başkaları-
na, işyerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadet-
hanelere, araçlara ve kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık 
veya kapalı alanlara maddenin d bendinde belirtilen silahlarla saldıran 
ya da saldırmaya teşebbüs edenlere karşı saldırıyı etkisiz kılmak ama-
cıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanmaya yetkilidir.

52- Teklifin 9. maddesi ile kolluk yardımcısı bekçilere de PVSK m. 16’da 
belirtilen hallerde ve koşullarda silah kullanma yetkisi tanınmak-
tadır. Bu bağlamda genel kolluk ile kolluk yardımcısı bekçiler silah 
kullanma yetkisi açısından eşit konumdadırlar. Ancak bu noktada 
da bekçilerin statülerine ve görevlerine nazaran dengeli olmayan bir 
yetkiye sahip oldukları görülmektedir. Zira Teklifte genel kolluğa 
yardım etme görevi haricinde 4 maddede bekçilerin görev ve yetki-
leri düzenlenmiştir. Ancak bu görev ve yetkilerin kolluk yardımcısı 
statüsüne uygun olarak son derece sınırlı olarak düzenlendiği açıktır. 
Hal böyle iken görev – yetki paralelliğine aykırı şekilde bekçilere ge-
nel kolluğun sahip olduğu zor ve silah kullanma yetkisinin verilmesi 
yerinde değildir. Bilhassa da silah kullanma yetkisinin üzerinde du-
rulması gerekmektedir.

53- Genel kolluğa nazaran sınırlı göreve ve yetkiye sahip kolluk yardım-
cısı bekçilere yalnızca zor kullanma yetkisinin verilmesi yeterli gö-
rülebilir. Zira bedeni kuvvet ve maddi güç kullanmayı kapsayan zor 
kullanma yetkisi ile bekçiler, genel kolluğa nazaran tali nitelikteki gö-
revlerini yerine getirirken karşılaşacakları direnişi bertaraf edebilir-
ler. Bekçiler zor kullanma yetkilerini kullanarak görev ve yetkilerini 
yerine getiremedikleri durumlarda kolluğa haber vermekle yetinme-
lidirler. Keza silah kullanma yetkisi, muhatapları nezdinde yaralan-
ma ve ölüm neticelerini meydana getirebileceğinden yaşam ve kişi 
bütünlüğü haklarına yönelik önemli bir müdahaledir. Yalnızca zor 
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kullanma yetkisinin tanınması, bekçilerin görevlerini yerine getir-
meleri amacı için yeterli bir araçtır. Bu bağlamda bekçilere silah kul-
lanma yetkisinin verilmesi, temel hak ve özgürlükleri sınırlandırma 
ölçütlerinden biri olan ölçülülük ilkesinin gereklilik ve orantılılık alt 
ilkelerini ihlal eder niteliktedir. Bu çerçevede yapılması düşünülen 
düzenlemenin Anayasa’ya aykırılığından bahsetmek mümkündür.

54- Ayrıca belirtmek gerekir ki, genel kolluğun dahi silah kullanma yet-
kisine dair haller ve koşullar ile uygulamada bu yetkinin kanundaki 
şartlara uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı bugün dahi önemli 
bir tartışma konusudur. Kamuoyunda iç güvenlik paketi olarak ad-
landırılan 6638 sayılı Kanun ile PVSK m. 16/7 hükmüne eklenen d 
bendi çerçevesinde yürüyen tartışmalar dahi bu bağlamda yeterlidir. 
O halde zaten normatif yapısı ve uygulaması hayli tartışmalı PVSK 
m. 16 hükmünde polise tanınan yetkilerin, ölçülülük ilkesini de ihlal 
ederek ve görev – yetki paralelliğine uymaksızın bekçilere de tanın-
ması yerinde olmayacaktır. 

55- Yine de kanun koyucunun iradesi bekçileri silahlı bir kolluk yardım-
cısı olarak düzenlemek şeklindeyse, bekçilere verilecek silah kullan-
ma yetkisi sadece PVSK m. 16/7-a’daki meşru savunma hali ile sınır-
landırılmalıdır. Özellikle de PVSK m. 16/7-b,c ve d hallerinde polisin 
silah kullanma yetkisinin bekçilere tanınmamalıdır.

Madde 10: Genel Kolluk Kuvvetlerine Yardım Görevi

56- Teklifin 10. maddesi ile bekçilerin “mevzuatla genel kolluk kuvvet-
lerine tevdi edilen görevlerde genel kolluğa yardımcı olmaları” esası 
benimsenmiştir38. İlk olarak belirtmek gerekir ki kolluk yardımcısı 

38 772 sayılı Kanun m. 3/2 hükmünde bu yetki “Bekçiler diğer kanunlarla genel zabıtaya tevdi 
edilen görevlerde zabıtaya yardımcı olurlar” şeklinde yer almakta idi.
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olarak hukuksal statüleri belirtilen bekçilerin, genel kolluğa yardımcı 
olmalarına dair düzenleme kategorik olarak sorunlu değildir. Bunun-
la birlikte ayrıca bekçilik statüsünün düzenlenmesinin doğal sonucu 
olarak genel kolluk ile kolluk yardımcısı bekçilerin görev ve yetkileri 
farklıdır. Bu çerçevede mevzuatta genel kolluğa bırakılan işlerin ge-
nel kolluk tarafından yapılması esastır. Hal böyle iken herhangi bir 
sınırlama olmaksızın genel kolluğun yetkili olduğu hususlarda bek-
çilerin kolluğa yardımcı olmasına dair düzenleme sorunludur. Zira 
herhangi bir koşul belirtilmeksizin bekçilerin genel kolluğa yardımcı 
olacaklarına dair düzenleme, dolaylı yoldan bekçilerin genel kolluk 
yetkilerini kullanmaları sonucunu doğurur ki bu durumda bekçi-
lerin görevlerini ve yetkilerini düzenleyen bir kanuna gerek olmaz. 
Dolayısıyla bekçilerin genel kolluğa yardımcı olmaları istisnai olarak 
düzenlenmelidir, zira kamu hukukuna dair yetkiler öncelikle yetkili 
kimselerce – somut durumda genel kolluk tarafından – kullanılması 
esastır39. Netice itibariyle genel kolluğa yardım görevinin gecikme-
sinde sakınca bulunan hallerde acele tedbirleri almak/işlemleri ye-
rine getirmek ve genel kolluk kuvvetleri yetersiz kaldığı durumlarda 
ya da bekçilerin görev alanlarına dair iş ve işlemlerde söz konusu 
olması, genel kolluk yetkisinin yardım etme adı altında bekçilere ta-
nınmaması kanımızca uygun çözüm olacaktır.

39 Örneğin CMK m. 160 – 161 hükümleri gereğince soruşturma bakımından asıl yetkili, 
Cumhuriyet savcısıdır. Bununla birlikte CMK m. 163 hükmü, soruşturmanın Sulh Ceza 
Hâkimi tarafından yapılması durumunu düzenlemektedir. Ancak soruşturmanın Sulh 
Ceza Hâkimi tarafından yapılması ancak suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet 
savcısının iş gücünü aşıyorsa mümkündür. Burada istisnai yetkinin söz konusu olabileceği 
haller ve koşulları ayrıca düzenlenmiştir. Her ne kadar Cumhuriyet savcısı ile Sulh Ceza 
Hâkimi arasındaki ilişki ile genel kolluk – kolluk yardımcısı bekçi ilişkisi farklı mahiyette 
de olsa CMK m. 163 hükmü, yetkilerin asıl yetkili tarafından kullanılması ve ancak istisnai 
durumlarda bu yetkilerin başka kişilerce kullanılabilmesine dair önemli bir örnektir. Ancak 
yine de asıl yetkili ile yardımcılar arasında yetki farklılaştırılması olması, yardımcıların ancak 
istisnai hallerde asıl yetkililerin yetkisini kullanması uygun düzenleme şeklidir. 
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Madde 13: Disiplin, Ödül ve Performans Değerlendirme

57- Teklifin 13. maddesinde çarşı ve mahalle bekçilerinin disiplin, ödül-
lendirme ve performans değerlendirmeleri düzenlenmiştir. Buna 
göre bekçilerin disiplin işlemleri bakımından istihdam edildikleri 
genel kolluk kuvvetine göre ya emniyet ya da jandarma mensupları 
ile ilgili hükümlerin uygulanacağı maddede belirtilmiştir.

58- Anayasa’nın 38. maddesinde düzenlenen suçta ve cezada kanunilik 
ilkesinin yanı sıra 128/2’de ayrıca “Memurların ve diğer kamu görev-
lilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yüküm-
lülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir” 
ibaresi yer almaktadır. Söz konusu maddeler disiplin suç ve cezaları-
nın kanuniliği açısından iki anayasal dayanak olarak karşımıza çıkar. 
Her ne kadar disiplin hukukunda kanunilik ilkesi ceza hukukundan 
belirli hususlarda farklılık gösterse de, disiplin cezası gerektiren fiil-
lerin en azından kapsam ve koşulları itibariyle, disiplin cezalarının 
ise doğrudan kanunda düzenlenmesini gerektirmektedir. Anayasa 
Mahkemesi’nin yakın tarihli pek çok kararında memurların disiplin 
cezalarının kanunla düzenlenme zorunluluğunun ayrıca irdelendiği 
de belirtilmelidir. 

59- Esasen 31.01.2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hü-
kümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilme-
sine Dair Kanun’un kapsama dair 2. maddesi gereğince bekçilerin 
disiplin işleri de anılan Kanun’a tabidir. Bununla birlikte Anayasa 
Mahkemesi’nin 10.04.2019 tarihli ve 2017/33 E ve 2019/20 K sayılı 
kararında, öğretim elemanlarının disiplin sorumluluğu kapsamına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan fiillerin tamamının 
atıf yoluyla dâhil edilmesini “Anayasa’da bu kişiler için öngörülen gü-
vencelerle örtüşmediği gibi gerek uygulayıcılar gerekse disiplin kural-
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larının muhatapları yönünden birtakım belirsizliklere de yol açtığı” 
gerekçesiyle iptal etmiştir.

60- Genel kolluk kuvvetlerine uygulanacak disiplin hükümlerinin görev, 
yetki ve hizmet gerekleri bakımından herhangi bir ayrım gözetil-
meksizin bekçilere uygulanacak olması, yukarıda zikredilen Anayasa 
Mahkemesi’ndeki gerekçenin gerçekleşmesine, bir başka deyişle “ge-
rek uygulayıcılar gerekse disiplin kurallarının muhatapları yönünden 
birtakım belirsizliklere” yol açabilecektir. Bekçi teşkilatının genel kol-
luk teşkilatından farkını disiplin hükümleri bakımından da gözet-
mek bu bakımdan bir gerekliliktir. Bu çerçevede özellikle bekçiler 
bakımından söz konusu olabilecek disiplin cezası gerektiren fiillerin 
ve bu fiillerin cezalarının Teklifte ayrıca düzenlenmesi uygun olacak-
tır.
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SONUÇ

61- Önceki bölümlerde yapılan detaylı açıklamalar neticesinde çözüm 
önerilerimiz iki başlık altında toplanmıştır. Birinci bölümde Teklifin 
geneline yönelik önerilimize yer verilecektir. İkinci bölümde ise de-
ğerlendirilen maddeler özelindeki çözüm önerilerine değinilecektir.

62- Teklifin geneline ilişkin önerilerimiz:

Kolluk bakımından hedef, profesyonel, günümüzün teknik bilgileri-
ne vakıf, faaliyetlerinde insan haklarına dayanan, çağdaş suçla müca-
dele yaklaşımlarını bilip uygulayan bir kolluk teşkilatı olmalıdır. Kol-
luk yardımcısı olarak hukuksal statüsü belirlenen bekçilerin, kolluğa 
dair belirtilen sorunlara çözüm olmak bir yana bu sorunları daha 
da ağırlaştıracaktır. Bu nedenledir ki bekçiliğin canlandırılmasından 
ziyade kolluğun standartlarının yükseltilmesi yoluna gidilmesi daha 
yerinde olurdu.

63- Silahlı kolluk yardımcısı niteliğinde olan bekçilerin kamu gücü kul-
lanmak suretiyle birtakım temel hak ve özgürlüklere müdahale et-
mesi kaçınılmazdır. Nitekim Teklifteki yetkiler de bu müdahaleyi 
göstermektedir. Haliyle temel hak ve özgürlüklere yönelik müdahale 
barındıran yetki maddelerinin daha somut, ayrıntılı ve amaca yöne-
lik düzenlemeler içermesi gerekir.

64- Bekçilerin göstereceği faaliyetlerin birçok hukuk disiplini ile bağlan-
tısı bulunmaktadır. Bu sebeple bekçilere tanınacak yetkilerin ceza 
muhakemesi hukuku gibi diğer hukuk disiplinlerindeki terminoloji 
ile uyumlu hale getirilmesi gerekir. Bu noktada yürürlükteki kanun-
lardaki terminoloji dikkate alınmalıdır. 
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65- Teklif maddeleri özelinde önerilerimiz: 

Madde 3: Bekçi statüsüne alınabilme şartlarına dair temel ölçütler 
(başta eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik olmak üzere) kanunda 
gösterilmelidir. Özellikle yaş ve eğitim noktaları kanun koyucu tara-
fından belirlenmelidir. 772 sayılı Kanunda belirtilen “Türk toplum te-
lakkilerine göre kötü şöhretli tanınmama” ölçütünün Teklifte düzen-
lenecek kıstaslarda belirlenmemesi gerekir. Aksi takdirde sübjektif ve 
keyfiliğe sebebiyet verebilecek bir kıstas söz konusu olacaktır. 

66- Madde 4: Bekçi adaylığından ilişik kesme hususunda, “adaylık süresi 
içinde temel ve hazırlayıcı eğitim devrelerinin her birinde” ifadesinin 
“herhangi birinde” olarak değiştirilmesi daha uygun olacaktır. 

67- Madde 5: Birinci fıkranın “a” bendinde yardıma muhtaç hastalar 
açısından yolda olup olmamaya sonuç bağlandığı görülmektedir. 
Yolda olmayan hastalara da yardım edilebilmesi için anılan bentteki 
“yolda” ibaresi çıkarılmalıdır. Ayrıca, bekçilerin yardım yükümlü-
lüklerini gereği gibi yerine getirilebilmeleri için eğitimleri sırasında 
ilk yardım eğitimi almaları gerekir ve ihtiyaç olması durumunda ilk 
yardım müdahalesinde bulunmaları konusunda açık düzenleme ge-
tirilmelidir.

68- Birinci fıkranın “b” bendindeki “istismara uğrama” ibaresi kadının 
tahrik edici bir süje olduğu anlayışının somutlaşmış halidir. Böylesi 
bir anlayış kabul edilebilir değildir. Bu sebeple “istismara uğrama” 
ibaresi kaldırılmalı, “risk” ibaresi yerine en azından “tehlike” ibare-
si kullanılmalı ve maddenin lafzı “kadınların talepleri halinde … en 
yakın genel kolluk birimlerine, hastaneye veya istediği makul bir yere 
kadar eşlik etmek” şeklinde yenilenmelidir. 

69- Birinci fıkranın “d” bendindeki doğal afetler sırasında mahalle sa-
kinlerini uyarma yetkisine ek olarak bekçilere gerekli mercilere bil-
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dirimde bulunma yükümlülüğü getirilmelidir. Bu anlamda ilgili bent 
“derhal uyarmak ve ilgili mercilere haber vermek” şeklinde düzenlen-
melidir.

70- Birinci fıkranın “e” bendinde bekçilerin tehlike yaratan hayvanlara 
müdahale yetkisi TCK m. 25/2’deki zorunluluk halinin bir uzantısı 
olarak ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile uyumlu olacak 
şekilde açıkça düzenlenmelidir.

71- Madde 6: Altıncı maddenin bazı bentlerinde sadece genel kolluk bi-
rimlerine bildirimde bulunma yükümlülüğü getirilmiştir. Bekçilerin 
önleyici ve koruyucu faaliyetlerini gereği gibi yerine getirebilmesi 
için ilgisi bulunduğu ölçüde diğer mercilere de bildirimde bulunma 
yükümlülüğü düzenlenmelidir.

72- Birinci fıkranın “b” bendinde birtakım taşınır veya taşınmaz eşyalara 
ilişkin güvenlik tedbiri eksikliklerinin tamamlattırılması yerine bu 
eksikliklerin tamamlattırılması için ilgili kişinin uyarılması şeklinde 
bir ifade getirilmelidir.

73- Birinci fıkranın “ç” bendiyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde bek-
çilere önleme yetkisi verilmek istenmektedir. Genel kolluk güçleri-
nin toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müdahalelerinde halihazırda 
sorunlar bulunmaktadır. Bu noktada sorunlu bir yetkinin bekçilere 
sirayet edecek şekilde tanınması yerine önleyici yetkinin sınırları-
nı çizen bir yaklaşım benimsenmelidir. Bunu sağlamak için anılan 
bentteki “önleyici tedbir almak” ibaresi somutlaştırılmalıdır. Bu so-
mutlaştırma sırasında uygulayıcıların yetkilerini kötüye kullanma-
sını engelleyecek bir tercih yapılmalıdır. Kanaatimizce, böylesi bir 
tercih için bekçilere anılan bent kapsamında sadece genel kolluğa 
bildirim yetkisi verilmelidir. Ayrıca “gösteri, yürüyüş ve karışıklık” 
kavramları yerine 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanu-
nu’ndaki tanımlarla uyumlu kavramlar seçilmelidir. 
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74- Madde 7: Kurumsal hafızası henüz oturmayan ve genel kolluk kuv-
vetlerine göre daha hafif bir eğitimden geçirilen bekçilere durdurma 
ve kimlik sorma yetkisi verilmek istenmektedir. İçinde üst arama-
sı yetkisini de barındıran böylesi bir önleyici faaliyetin şu Teklifteki 
şekliyle düzenlenmesi yerinde değildir. Durdurma ve kimlik sorma 
yetkisinin şartlarından birisi olan makul sebep unsuru, PVSK m. 
4/A’dakinden daha da sıkı bir kapsamda düzenlenmeli ve anılan yet-
kinin kullanım alanı özellikle üst araması açısından daraltılmalıdır. 
Ayrıca PVSK m. 4/A/10’daki gibi durdurma sırasında kimliği belir-
lenememesi sebebiyle tutulan kişiye, talep halinde belge verme yü-
kümlülüğü getirilmelidir.

75- Madde 8: Teklifte bekçilerin adli görev ve yetkilerinin 772 sayılı Ka-
nun temel alınarak ancak bazı noktalarda farklılıklar bulunmak kay-
dıyla düzenlendiği görülmektedir. Bununla birlikte 772 sayılı Kanun, 
CMUK döneminde yürürlüğe girmiş olup 2005 yılından itibaren 
CMK’nın yürürlüğe girdiğini hatırlamak gerekmektedir. Dolayısıy-
la bekçilerin adli yetkileri düzenlenirken temel başvuru kaynağı, ne 
772 sayılı Kanun ne de CMUK olmalıdır. CMK hükümleri ve siste-
mi çerçevesinde bu görev ve yetkilerin düzenlenmesi gerekmektedir. 
Maddenin ilk fıkrasındaki yetkiler, “suç işlenirken veya işlendikten 
sonra, henüz izleri meydanda iken” kullanılabilecekse de söz konusu 
ifade ile aynı fıkrada sayılan bentler arasındaki ilişki sorunludur. Bu 
nedenle kanımızca maddenin ilk fıkrasının dört bentten müteşekkil 
olmamalı, ayrı ayrı fıkralar şeklinde ve her bir düzenlemenin amacı-
na uygun olarak yeniden kaleme alınmalıdır. 

76- Bekçilerin kolluk yardımcısı statüsünde olmaları da gözetildiğinde Tek-
lifin yakalama hususundaki düzenlemesinin gözden geçirilmesinde ya-
rar bulunmaktadır. Bekçilerin yakalama hususundaki yetkisinin, CMK 
m. 90/2 çerçevesinde düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylelikle bek-
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çilerin genel kolluğa nazaran daha geniş yetki ile donatılması şeklinde 
genel kolluk – kolluk yardımcısı statüleri ile bağdaşmayan bir duru-
mun önüne geçilecektir. Ayrıca CMK m. 160 – 161 hükümleri uyarınca 
soruşturmadaki asıl yetkili Cumhuriyet savcısı olduğundan bekçilerin 
bir adli işlem olan yakalamadan hemen sonra doğrudan Cumhuriyet 
savcısına haber vermelerine dair bir düzenleme yapılmalıdır.

77- Teklifte düzenlenen bekçilerin “suç delillerinin kaybolmaması veya 
bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini alma” yetkisi de 
CMUK m. 156’nın yer almadığı yürürlükteki ceza muhakemesi sis-
temimiz, bilhassa da CMK m. 160 – 161 hükümleri ile uyumsuzdur. 
Bu hususta bekçilere verilmek istenen yetkinin PVSK Ek m. 6/4 çer-
çevesinde yeniden kurgulanması uygun olacaktır. 

78- Madde 9: 772 sayılı Kanun ile benzer şekilde Teklifin bu maddesi ile 
bekçilere PVSK m. 16 hükmü çerçevesinde zor ve silah kullanma yet-
kisi tanınmaktadır. Ancak kolluk yardımcısı olarak hukuksal statüsü 
belirlenen bekçilerin görevleri ve yetkileri ile silah kullanma yetki-
sinin ölçülü olmadığı kanısındayız. PVSK m. 16 hükmünde tanım-
lanan beden kuvveti ve maddi güç kullanımını içeren zor kullanma 
yetkisinin bekçilere tanınmakla yetinilmesi, kanımızca bekçilerin 
görev ve yetkileri çerçevesinde ulaşılmak istenen amaçların yerine 
getirilmesi için yeterlidir. Bekçiler zor kullanma yetkilerini kullana-
rak görev ve yetkilerini yerine getiremedikleri durumlarda kolluğa 
haber vermekle yetinmelidirler. Silah kullanma yetkisinin, bu yetkiye 
muhatap olan kişiler bakımından doğurabileceği ciddi sonuçlar, bek-
çilerin görev ve yetkileri ve ölçülülük ilkesi birlikte düşünüldüğünde, 
bekçilere silah kullanma yetkisinin tanınmayıp yalnızca zor kullan-
ma yetkisinin verilmekle yetinilmesi yerinde olacaktır.

79- Madde 10: Genel kolluğun yetkili olduğu hususlarda bekçilerin kol-
luğa yardımcı olmasına dair düzenleme sorunludur. Zira herhangi 
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bir koşul belirtilmeksizin bekçilerin genel kolluğa yardımcı olacakla-
rına dair düzenleme, dolaylı yoldan bekçilerin genel kolluk yetkile-
rini kullanmaları sonucunu doğurabilecektir. Genel kolluğa yardım 
görevinin gecikmesinde sakınca bulunan hallerde acele tedbirleri 
almak/işlemleri yerine getirmek ve genel kolluk kuvvetleri yetersiz 
kaldığı durumlarda ya da bekçilerin görev alanlarına dair iş ve işlem-
lerde söz konusu olması, genel kolluk yetkisinin yardım etme adı al-
tında bekçilere tanınmaması kanımızca uygun çözüm olacaktır. Yine 
de kanun koyucunun iradesi bekçileri silahlı bir kolluk yardımcısı 
olarak düzenlemek şeklindeyse, bekçilere verilecek silah kullanma 
yetkisi sadece PVSK m. 16/7-a’daki meşru savunma hali ile sınırlan-
dırılmalıdır. Özellikle de PVSK m. 16/7-b,c ve d hallerinde polisin 
silah kullanma yetkisinin bekçilere tanınmamalıdır.

80- Madde 13: Genel kolluk kuvvetlerine uygulanacak disiplin hükümle-
rinin görev, yetki ve hizmet gerekleri bakımından herhangi bir ayrım 
gözetilmeksizin bekçilere uygulanacak olması, “gerek uygulayıcılar 
gerekse disiplin kurallarının muhatapları yönünden birtakım belir-
sizliklere” yol açabilecektir. Bu çerçevede özellikle bekçiler bakımın-
dan söz konusu olabilecek disiplin cezası gerektiren fiillerin ve bu 
fiillerin cezalarının Teklifte ayrıca düzenlenmesi uygun olacaktır.

81- Sonuç olarak belirtilmelidir ki Teklif ile bekçilere halka yardım faali-
yeti, önleyici ve adli faaliyetler olmak üzere üç tür yetki alanı yaratıl-
mak istenmektedir. Bu üç yetki alanına ilişkin öncelikle bir alternatif 
olup olmadığına bakılmalıdır. Halka yardım ve önleyici faaliyetler 
açısından yapay zekâ ve nesnelerin interneti teknolojilerinin hızla 
geliştiği günümüzde çağın gerekliliklerini yakalayarak da bu alanlar-
daki ihtiyaç karşılamak mümkündür. Bu sebeple bir zaman önce rafa 
kaldırılan bir teşkilatı ayaklandırmaktansa alternatif metotlara veya 
sistemlere başvurulabilir. İkinci bir alternatif ise genel kolluğun işle-
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yişi içinde mevcut ihtiyacı karşılamaktır. Nitekim bekçilere verilecek 
her türlü yetkinin aslında genel kolluk kuvvetlerine de tanınmıştır. 
Haliyle bekçilerin yapabileceği her türlü faaliyeti zaten genel kolluk 
kuvvetlerinin gerçekleştirmesinin önünde hiçbir engel yoktur. Adli 
faaliyetler açısından bekçilere tanınmak istenen yetkilere geldiğinde 
her şeyden önce adli/idari kolluk ayrımına değinilmelidir. Nitekim 
mevzuatta bir karşılığı bulunmasına rağmen henüz ayrı bir adli kol-
luk teşkilatı kurulmamıştır. Kolluk ile ceza muhakemesi ilişkisindeki 
en temel sorunlardan birisini çözmeden bekçilere adli yetkiler tanın-
ması, asıl ihtiyacın görmezden gelinmesidir.

82- Kanaatimizce, yukarıda açıklanan sebeplerle bekçi teşkilatının yeni-
den canlandırılması yerinde değildir. Kolluk yardımcısı niteliğinde 
bir yapılanma öncesinde genel kolluğun kemikleşmiş problemlerine 
çözüm getirilmelidir. Şayet bekçilere ilişkin anılan Teklif yürürlüğe 
girecekse dahi Teklifin bu halindeki silah kullanma, istismara uğra-
ma riski altındaki kadınların kolluk merkezine teslimi, durdurma 
ve kimlik sorma, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine müdahale gibi 
yetkiler kaygı vericidir. Kurumsal hafızası oturmamış, henüz yeterli 
tecrübesi bulunmayan ve genel kolluk kadar sıkı bir eğitimden geçi-
rilmeyen yardımcı kolluğa böylesi yetkiler verirken iki defa düşünül-
melidir. Şayet bekçilere önleyici ve adli yetkiler tanınacaksa dahi bu 
yetkilerin kapsamı dar tutulmalı ve yetkilerin kullanılabilmesi için 
daha nitelikli şartlar getirilmelidir. 
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TABLOLAR

DURDURMA VE KİMLİK SORMA

772 
sayılı 

Kanun

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun 
Teklifi PVSK

İlgili 
Madde - Madde 7 PVSK m. 4/A, AÖAY40 m. 27

Şartları

- Görev bölgesinde ve çalışma saatleri 
dâhilinde durdurma yapılabilir.

Coğrafi sınır bulunmakta, ancak zaman-
sal sınır bulunmamaktadır. (PVSK Ek 
Madde 4-5)

- Makul sebep bulunmalıdır. 
Polisin tecrübesine ve içinde bulunulan 
durumdan edindiği izlenime dayanan 
makul sebep bulunmalıdır.

- Makul süre içinde yapılmalıdır. Makul süre içinde yapılmalıdır.

-

Durduğu kişi üzerinde veya aracında 
silah veya tehlike oluşturan diğer bir 
eşyanın bulunduğu hususunda yeterli 
şüphenin varlığı halinde … el ile dıştan 
kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilir. 

Kanun teklifindeki düzenleme ile aynı-
dır. AÖAY’de daha geniş yetkiler veril-
mektedir. (AÖAY m. 27/6)

-41
Kimlik tespiti için tutulan kişiye talepte 
bulunduğu takdirde herhangi bir belge 
verilmez.

Kimlik tespiti için tutulan kişiye talepte 
bulunduğu takdirde tutulduklarına dair 
bir belge verilir.

40 Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği, RG Tarihi: 01.06.2005, RG Sayısı: 25832.
41 İzmir 35. Asliye Mahkemesi’nin metinde bahsedilen kararından sonra EGM tarafından 

yayımlanan basın açıklamasında zikredildiğinin aksine, her ne kadar Çarşı ve Mahalle 
Bekçilerinin Vazifeleri İle İlgili Olarak Riayet Etmeleri Gereken Hususları Gösterir 
Yönetmeliğin 16. maddesindeki “Bekçiler bölgeleri içinde dolaşan şüpheli şahısları takip eder 
ve hüviyetlerini araştırırlar.” hükmü bulunsa da kanunda böyle bir yetki bulunmamaktadır.
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YETKİLER

772 sayılı Kanun Teklif CMK – PVSK
İlgili 

Madde 3. madde 8. madde CMK m. 90, 98, 160 ve 161 – 
PVSK m. 13, 15, ek madde 6

Adli 
Görev ve 
Yetkileri

Genel kolluk kuvvetlerinin 
derhal müdahalesine imkân 
bulunmayan acele ve zaruri 
hallerde; adli kolluk işleriyle 
ilgili vakalarda, delillerin 
kaybolmamasını sağlayan 
muhafaza tedbirlerini almak

Suç işlenirken veya 
işlendikten sonra henüz 
izleri meydanda iken suç 
delillerinin kaybolmaması 
veya bozulmaması 
için gerekli muhafaza 
tedbirlerini almak,

Bir suç işlendiği veya işlenmekte 
olduğu bilgisini edinen polis, olay 
yerinin korunması, delillerin 
tespiti, kaybolmaması ya da 
bozulmaması için acele tedbirleri 
aldıktan sonra el koyduğu olayları, 
yakalanan kişiler ile uygulanan 
tedbirleri derhal Cumhuriyet 
savcısına bildirir ve Cumhuriyet 
savcısının emri doğrultusunda 
işin aydınlatılması için gerekli 
soruşturma işlemlerini yapar. 
(PVSK Ek Madde 6/4)
Cumhuriyet savcısı, ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği 
izlenimini veren bir hâli öğrenir 
öğrenmez kamu davasını açmaya 
yer olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin gerçeğini 
araştırmaya başlar. (CMK 160/1)
Cumhuriyet savcısı, ihbar veya 
başka bir suretle bir suçun işlendiği 
izlenimini veren bir hâli öğrenir 
öğrenmez kamu davasını açmaya 
yer olup olmadığına karar vermek 
üzere hemen işin gerçeğini 
araştırmaya başlar. (CMK 161/2)

-

Suç işlenirken veya 
işlendikten sonra henüz 
izleri meydanda iken 
olayın tanıklarının kimlik 
ve adres bilgilerini tespit 
ederek genel kolluğa 
bildirmek

Polis; yaptığı tahkikat esnasında 
ifadelerine müracaat lazımgelen 
kimseleri çağırır ve kendilerine 
lüzumu olan şeyleri sorar. (PVSK 
15/1)
Polis; müşteki, mağdur veya tanık 
ifadelerini, talepleri hâlinde ikamet 
ettikleri yerlerde veya işyerlerinde 
de alabilir. Bu fıkranın kapsamı 
ile uygulanmasına ilişkin usul 
ve esaslar İçişleri Bakanlığınca 
belirlenir. (PVSK m. 15/3)

Genel kolluk kuvvetlerinin 
derhal müdahalesine imkan 
bulunmıyan acele ve zaruri 
hallerde;
-  bir kimsenin can, mal 

ve ırzına saldırma ve 
tehditleri önlemek, 
saldıranları yakalamak 

- suç işlenirken veya 
işlendikten sonra, henüz 
izleri meydanda iken 
sanıkları yakalamak

Suç işlenirken veya 
işlendikten sonra henüz 
izleri meydanda iken 
şüphelileri yakalamak
Haklarında yakalama 
kararı çıkarılmış kişileri 
gördükleri takdirde 
yakalamak ve bağlı 
bulunduğu genel kolluğa 
teslim etmek

Kolluk görevlileri, tutuklama 
kararı veya yakalama emri 
düzenlenmesini gerektiren ve 
gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde; Cumhuriyet savcısına 
veya âmirlerine derhâl başvurma 
olanağı bulunmadığı takdirde, 
yakalama yetkisine sahiptirler. 
(CMK m. 90/2)
Ayrıca herkesin yakalama yapmaya 
yetkili olduğu suçüstü hallerinde 
(CMK m. 90/1) ve yakalama emri 
uyarınca (CMK m. 98) yakalama 
yapılabilirler.
PVSK m. 13
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