OLAY-1
1- Olayda, obeziteyi engellemek ve kamu düzeninin sağlık unsurunu sağlamak (kamunun
sağlığını korumak şeklinde) amaç edinildiğinden kolluk faaliyeti söz konusudur.
2- Kamu kuruluşları bakımından: valinin ildeki hiyerarşik en üst amir olması ve en üst kolluk
amiri olması nedeniyle emir ve talimat verebileceği bu doğrultuda düzenleme yapabileceği
gerekçesiyle hukuka uygun olduğu; ancak bu kapsamda da ayrı tüzel kişiliği bulunan (örn.
Üniversiteler gibi) kuruluşlar bakımından özerklik gereği hukuka uygun olmayacağı ifade
edilebilecektir.
Özel sektör kuruluşları bakımından: düzenlemenin temel hak ve hürriyetleri sınırlandırıcı olması
nedeniyle ancak kanunla düzenlenmesi gerektiği, genelgeye diğer bir ifadeyle düzenleyici işleme
konu edilemeyeceği belirtilmeli ayrıca, yapılan sınırlandırmanın ölçülülük ilkesine uygun olup
olmadığı hususunun değerlendirilmesi de gerekmektedir.
OLAY-2
1- Olaydaki idari faaliyetin kamu hizmeti olduğu,
Olayda işletme hakkı devrinin dolayısıyla özelleştirmenin söz konusu olduğu görülmektedir.
İşletme hakkı devrinin kuruluşların bir bütün olarak veya aktiflerindeki mal ve hizmet üretim
birimlerinin mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bedel karşılığında belli süre ve şartlarla
işletilmesi hakkının verilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda mülkiyet idarede ancak işletme
hakkı yatırımcıya geçmektedir. Hakkın devrini konu alan sözleşmeler idari sözleşmeler olup,
sözleşmenin süresi, işletme hakkının bedeli ve ödenme şekli işletmenin borç ve alacakları vs.
hususların detaylıca sözleşmelerde düzenlenmesi gerekmektedir.
TEDAŞ tarafından yürütülen şeklin emanet usulü olduğu, emanet usulünün doğrudan doğruya
kamu tüzel kişisince yürütülmesi anlamına gelmektedir.
2- Özelleştirme Yüksek Kurulu' nun 7.11.2005 tarih, 2005/125 sayılı kararı--düzenleyici işlem
A Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Eskişehir İl İşletme Müdürlüğü tarafından Yenişehir
Konaklar Sitesine gönderilen yazı- birel işlem
Aydınlatma Yönetmeliği -düzenleyici işlem
İşletme hakkının devri sözleşmesi - idari sözleşmedir,
3- Özel hukuk kişilerinin idari işlem tesis edemeyeceği, kişiler üzerinde kamu gücü
kullanamayacağı ve yaptırım uygulayamayacağı gerekçesiyle kararın hukuka uygun olmadığı
ifade edilebilecektir. Ancak, söz konusu yerlerin kamunun ortak kullanımına açık olmadığı, bu
nedenle Aydınlatma Yönetmeliği kapsamında bir yer mevcut olmadığından bu yerlerdeki
uygulamanın kendi yetkisi dahilinde bulunduğu da iddia edilebilmesi mümkündür. Diğer bir
yandan, (D) A.Ş., Hisse Satış Sözleşmesi'nin 9.6. maddesinde de belirtildiği üzere, dağıtım
bölgesinde uygulanacak tarifeler, yatırımlar, hizmet kalitesi ve diğer elektrik piyasası
faaliyetlerinde 4628 Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuata tabi olduğunu kabul
edilmekte olup, kamu hizmeti yükümlülüklerinin ve idarenin görev ve yetkilerinin
kullanılabileceğinin de ifade edilmesi mümkündür.
Metin Soruları
1- Tahsis, kamunun özel bir malının veya sahipsiz bir malın orta veya hizmet malı statüsüne
sokulmasıdır. Tahsis tek taraflı bir işlemle yapılabileceği gibi zımnen veya fiilen de yapılabilir.

amaç kamu idarelerinin kendi kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi
amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazları birbirlerine bedelsiz olarak kullandırmalarıdır.
2- Bağlı yetki, idarenin hangi durumda nasıl davranacağının kanunlarda veya mevzuatta açıkça
düzenlenmesi durumunda mevzubahis olmaktadır. İdarenin bağlı yetki içerisinde bulunduğu
durumlarda seçim yapma yetkisi bulunmamaktadır.
3-Liyakat mesleki yeterlilik anlamına gelmekte olup, bir anlamda işe en uygun kişinin seçilmesi
diğer bir anlamda etkin, verimli ve rasyonel olan personel sistemini ifade etmektedir.
4- Memurun kendiliğinden hareket etme ve karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak, bir
bölgede görev alan memura, merkezin işlerinin kolaylaştırılması ve iş yükünün azaltılması
amacıyla merkezin karar alma ve uygulama gibi yetkilerinin tanınması anlamına gelmektedir.
5- Birel işlemler, belirli kişi ya da kişilerin veya nesnelerin hukuki durumunu değiştiren, bir
hukuki duruma sokan, bir hukuki durumdan çıkaran işlemlerdir.
6- Kazanılmış hak bireysel işlem sonunda kişiye sağlanmış hukuki bir menfaattir. Kanunda
düzenlenen bir hakkın ilgililer hakkında etkili işlemler yoluyla geçerli bir biçimde doğmuş olması
gerekmekte, diğer bir ifadeyle kazanılmış haktan bahsedilmesi için hakkın tüm sonuçlarıyla elde
edilmiş olması gerekmektedir.

