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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacılar Birliği, “Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk 

Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin” bir “Protokol” imzalamıştır.  

1- Protokol'ün 3. maddesinde yedi bent halinde sayılan kimi ilaçların sağlanmasının sisteme dâhil eczanelerden 

sırasıyla (dönüşümlü olarak) yapılacağı öngörülmüş; ilgili hekim tarafından yazılan bu tür ilaçların temini için 

öncelikle sıranın hangi eczanede olduğunun ilgili Eczacı Odasından sorulacağı, Odanın yönlendirmesi ile gidilen 

eczaneden ilacın alınması sonrasında tekrar Eczacı Odasından onay alınması gerekeceği belirtilmiştir.  

Bazı eczane sahipleri, a) SGK ile Birlik arasında, ilaç temininin dönüşümlü olarak yapılması zorunluluğu getirerek 

hastaların ilaçlarını dilediği eczaneden almasının engellenmesi sonucunu doğuran bu tür bir Protokol yapılmasının 

hukuksal bakımdan mümkün olmadığını; b) Bu husus bir tarafa bırakılacak olsa bile, durumun büyük kentlerde 

yaşayan kimi hastaların tedavisinde gecikmelere neden olduğu, özellikle haftada üç - dört kez diyaliz tedavisi gören 

hastaların uygulamadan olumsuz etkilendiğini belirterek anılan protokol maddelerinin hukuka aykırı olduğunu iddia 

etmektedirler.  

SGK ise Protokol’ün 3. maddesinde yer alan düzenlemenin diyaliz ilaçlarını ihtiva eden reçete ve ilaçların, hastalar 

için yaşamsal öneme sahip ve pahalı olması gibi nedenlerle bu ilaçların alınması aşamasında meydana gelebilecek 

yolsuzlukları, bir başka ifadeyle, Kurumun haksız yere ödeme yapmasını önlemek, eczacıların birbirleri ve hasta ile 

olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, hastanın ve Devletin menfaatini korumak amacıyla 

eczanelerden dönüşümlü olarak karşılanmasına yönelik olarak tesis edildiği; diyaliz ilacı temininde bir takım aksaklık 

ve gecikmeler yaşansa da bunların zaman içinde ve imkanlar dahilinde düzeltilebileceği gerekçesi ile bu iddiaları 

reddetmiştir.  

2- Sevinç Eczanesi tarafından SGK’ya fatura edilen reçetelerden yedisinin üçüncü kişiler tarafından sahte olarak 

tanzim edildiği anlaşılmış, bunun üzerine Kurum, Protokolün 6.  Maddesinde yer alan, "10 veya daha az adette, eczacı 

yada çalışanları dışında (üçüncü kişilerce) sahte olarak tanzim edildiği tespit edilen reçete veya kupür veya raporun 

Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde, bulunan sahte reçete veya sahte kupürlü reçete veya sahte raporlu reçete 

tutarının 5 katı tutarında cezai şart uygulanır ve sözleşme feshedilerek 3 ( üç ) ay süreyle sözleşme yapılmaz” 

hükmüne dayanarak Sevinç Eczanesi’nin sahibine cezai şart uygulamış ve sözleşmesini feshetmiştir.  

3- (B) Belediyesi zabıta görevlileri tarafından 5 Mayıs 2012 tarihinde yapılan denetimlerde, Sevinç Eczanesi’nin işyeri 

açma ve çalışma ruhsatı olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Belediye tarafından (E)’ye işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı alması için bir aylık süre verilmiş; söz konusu süre içinde başvuru yapıp ruhsatını almaz ise eczanesinin 

kapatılacağı ve ayrıca para cezası kesileceği bildirilmiştir. Ancak (E), bu süre içinde herhangi bir ruhsat başvurusunda 

bulunmamıştır. Bunun üzerine Belediye Encümeni, 6 Haziran 2012 tarihinde (E)’ye ait eczaneyi kapatma kararı almış 

ve Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi uyarınca (E)’ye para cezası kesilmesine karar vermiştir. Bu arada 6197 sayılı 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. maddesinde 6308 sayılı Kanunla yapılan değişiklik 31 Mayıs 2012 

tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu değişiklik ile Eczaneler için belediyeden 

ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır.  

İLGİLİ MEVZUAT 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 

Madde 73 – (Değişik: 17/4/2008-5754/45 md.)  Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile yurt içindeki veya yurt dışındaki 

sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ve/veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak genel sağlık 

sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından satın aldıkları sağlık hizmeti 

giderlerinin ödenmesi suretiyle sağlanır. 

 

 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu 

Madde 39 – (Birlik) Merkez Heyetinin görevleri şunlardır: 



... j) Eczanelerden sağlık hizmeti satın alacak bütün kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla anlaşmalar yapmak, imzalanan protokole 

uygun tip sözleşmeleri bastırmak ve belirleyeceği bedel karşılığı eczanelere dağıtmak. 

İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 

Madde 6 – (Değişik birinci fıkra: 19/3/2007 – 2007/11882 K.) Yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı alınmadan işyeri açılamaz ve çalıştırılamaz. İşyerlerine bu Yönetmelikte belirtilen yetkili idareler dışında diğer kamu 

kurum ve kuruluşları ile ilgili meslek kuruluşları tarafından özel mevzuatına göre verilen izinler ile tescil ve benzeri işlemler bu 

Yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan 

işyerleri yetkili idareler tarafından kapatılır. 

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun 

Madde 5 – (Değişik: 17/5/2012-6308/2 md.) 

Serbest eczaneler, eczacılık yapma hakkını haiz bir eczacının sahip ve mesul müdürlüğünde yönetmelikte belirlenen belgelerle il 

sağlık müdürlüğünce düzenlenmiş ve valilikçe onaylanmış bir ruhsatname ile açılır... 

Eczaneler için belediyeden ayrıca bir iş yeri ruhsatı alınması ve belediyeye harç ödenmesi gerekmez.  

5326 sayılı Kabahatler Kanunu 

Madde 32 – (1) Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın 

korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu 

cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. 

SORULAR:  

1- Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türk Eczacılar Birliği’nin Türk İdare Teşkilatı içindeki yerini tespit ediniz. (5 Puan) 

Cevap 1 

 

Bu soruda ilgili kuruluşların kamu tüzel kişiliğini haiz olup olmadığının tespiti, ve buna göre Türk İdare 

teşkilatındaki konumlarının belirlenmesi istenmiştir. Bu kapsamda: 

 

- Sosyal Güvenlik Kurumu; kamu tüzel kişiliğini haizdir.  Türk İdari Teşkilatı içerisinde, “hizmet 

bakımından yerinden yönetim” kuruluşları arasında yer alan yer alan, bir sosyal “kamu kurumudur”. 

- Türk Eczacılar Birliği; kamu tüzel kişiliğini haizdir. Türk İdari teşkilatı içerisinde, “hizmet bakımından 

yerinden yönetim” kuruluşları arasında yer alan yer alan, bir “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur”. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları Anayasa’nın 135. Maddesinde ayrıntılı olarak 

düzenlenmiştir. 

 

2- “Eczacılar Birliği” ile tüzel kişiliği olan “İstanbul Eczacı Odası” arasında nasıl bir ilişki olabilir? “Sağlık 

Bakanlığı” ile “Eczacılar Birliği” arasındaki ilişki de aynı mahiyette midir? Açıklayınız. (10 puan) 

Cevap 2 

 

Bu soruda da kamu tüzel kişiliğinin tespiti ve bu doğrultuda aralarındaki ilişkinin hiyerarşi ya da idari 

vesayet olup olmadığı yönünde değerlendirmeleriniz beklenmektedir. 

 

Hiyerarşi: İdari teşkilat içinde âmir-memur (ast-üst) arasında söz konusu olan ve aşağıdan yukarıya 

doğru, kamu görevlisini âmirine, onu da bir üstündeki âmire bağlamak suretiyle teşkilâtın en üstünde yer 

alan kamu görevlisine kadar uzanan bağdır. Bu kapsamda, hiyerarşi bir tüzel kişilik içinde kendiliğinden 

oluşur, özel olarak kanunla belirtilmesine gerek yoktur, kapsamı ve sınırları bellidir. 

 

Anayasanın 127. maddesinin 5. fıkrasındaki tanımıyla “idari vesayet”  “Kamu düzenini ve idarede 

bütünlüğü sağlamak için kamu yararı amacıyla kanunların verdiği yetkiye dayanarak, merkezi idarenin 

yerel yönetimin organları ve bunların bazı işlemleri ile harcamaları üzerinde, kamu hizmetinin 

gereklerine uygun olarak kullanılan bir denetim şeklidir.” Anayasa md. 127/5 hükmüne uygun olarak 



verilen bu tanıma ek olarak belirtilmelidir ki; merkezi idarenin hizmet yönünden yerinden yönetim 

kuruluşları üzerindeki yetkisi de, idari vesayet kapsamında kabul edilmektedir. Yine son olarak, biri 

merkezi idare olmamakla birlikte, iki farklı kamu tüzel kişisi arasındaki ilişki de “idari vesayet” 

kapsamında kabul edilmektedir. Klasik tipteki idari vesayet ilişkisinden farklı olan bu durum idari 

vesayet benzeri ilişki olarak da tanımlanmakta ve “Dış İdari Denetim” gibi isimler verilebilmektedir. Bu 

doğrultuda, idari vesayet daha kapsayıcı bir tanımla, kanunla biri merkez olarak kabul edilen iki tüzelkişi 

arasındaki denetim ilişkisi olarak ifade edilebilir.   

 

İdari vesayetle ilgili dikkat edilmesi gereken özellikler ise, ancak iki ayrı tüzel kişiliğin varlığı halinde 

mümkün olabileceği ve yine ancak idari vesayetin, kapsamı ile sınırlarının kanunda belirtilmesinin gerekli 

olduğudur. İdari vesayet; organlar, işlemler ve idari personel üzerinde olabilir. 

 

Bu yaptığımız açıklamalar ışığında; 

 

- “Eczacılar Birliği” ile “İstanbul Eczacı Odası” arasındaki ilişkiyi inceleyecek olursak; Eczacılar 

Birliği’nin tüzel kişiliği haiz olduğunu birinci sorunun cevabında belirtmiştik, İstanbul Eczacı Odası’nın 

da tüzel kişiliği haiz olduğu soruda belirtilmiştir. Bu durumda iki farklı kamu tüzel kişisi arasında ancak 

kanunda öngörülmesi halinde idari vesayet ilişkisi bulunabilecektir. Ancak bu kamu tüzel kişilerinin 

ikisinin de “hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu” olması sebebiyle bu Anayasa’daki tanıma 

uymayan atipik bir idari vesayet ilişkisi olacaktır. 

 

- Sağlık Bakanlığı ile Eczacılar Birliği arasında yine kanunla belirtilmesi halinde idari vesayet ilişkisi 

olacaktır. Sağlık Bakanlığı, Devlet tüzel kişiliğini kullanır ve merkezden yönetim içerisindedir, Eczacılar 

birliği ise hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu olduğundan aralarındaki idari vesayet, klasik bir 

idari vesayet ilişkisi olacaktır. 

 

3- a) Eczanelerin yürütmekte olduğu faaliyet kamu hizmeti midir? Gerekçesiyle açıklayınız. Sevinç Eczanesi’nin 

protokol kapsamında SGK’ya ilaç temin etmesi, yaptığı faaliyetin niteliğini değiştirir mi? Açıklayınız. (5 puan) 

Cevap 3-a 

Eczanelerin yürütmekte olduğu faaliyet, bir özel hukuk kişisinin kendi nam ve hesabına yürütmekte 

olduğu ticari faaliyetler arasındadır. “Eczacılık neden kamu hizmeti değildir?” sorusuna cevap vermek 

gerekirse; "eczane açmak ve işletmek", İdareye, başlı başına, kanunla verilmiş bir görev değildir. Bu 

bakımdan, eczacıların nöbet tutması, belli saat ve günlerde faaliyette bulunamaması, ya da her yerde 

eczane açılamaması, eczacıların kamu hizmeti yürüttüğü anlamına gelmez. İdareye görev olarak verilen 

bir kamu hizmeti faaliyeti özel kişilerce yürütülmekte ise, bu kapsamda İdare tarafından hizmetin hakkı 

ve layıkıyla yerine getirilebilmesi için faaliyetin  "içeriğine yönelik" bir düzenleme ve denetleme yapılması 

mümkündür. Ruhsat almak suretiyle üçüncü kişilerin yürütmekte olduğu eczacılık faaliyetinde ise, ticari 

bir müessesenin taşıması gereken koşullar bakımından ve eczacılık faaliyetinden kaynaklanan birtakım 

yükümlülüklerden ötürü, idarenin kolluk yetkileri kapsamında denetim yapılması söz konusu olacaktır. 

Özet olarak, Sevinç Eczanesi'nin, protokol kapsamında SGK'ya ilaç temin etmesi, kamu hizmeti 

göreviyle yükümlü kılındığı anlamına gelmez. Sağlık kamu hizmetinde kullanılmak üzere idareye ilaç 

sağlanması, yine özel ticari faaliyet kapsamında değerlendirilir. 

 



 

 3-b) Olayda SGK’nın hastalara ilaç temin etmesi ne tür bir faaliyettir? Açıklayınız. (5 puan) 

Cevap 3-b 

Olaysa SGK'nın hastalara ilaç temin etmesi, idareye sağlık hizmetleri alanında görev olarak verilen bir 

kamu hizmeti faaliyetidir. SGK, ayrı bir kamu tüzel kişiliğini haiz ve sosyal güvenlik alanında kamu 

hizmeti yürüten bir kurum olarak, "emanet usulü" ile yani idarenin kendi araç ve gereçleri ile bir kamu 

hizmetine görmesine örnek teşkil etmektedir.  

Hastalara ilaç verilmesi, bu faaliyetin kamu düzeninin unsurları arasında gösterilen "genel sağlık" 

kapsamındaki kolluk yetkilerinden birinin kullanıldığına delil teşkil etmez. Çünkü kolluk faaliyetinde, 

kamu düzeni gerekçesiyle bireylerin temel hak ve özgürlükleri "kanunlarca çizilen çerçeve kapsamında" 

sınırlandırılmaktadır. Ancak SGK'nın hastalara ilaç temin ediyor olması, ortak ve genel bir ihtiyacın 

karşılanması amacıyla, idarenin bireylere yönelik bir edimi ifası şeklinde, yani kamu hizmeti olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

 

4- SGK ile Birlik arasında imzalanan protokolü bir düzenleyici işlem mi; yoksa bir sözleşme olarak mı 

değerlendirmek gerekir? Gerekçeli olarak açıklayınız. (10 puan) 

Cevap 4  

SGK ile Eczacılar Birliği arasında imzalanan protokol, soruda belirtildiği üzere düzenleyici işlem ve 

sözleşme olmak üzere gerekçeli ve tutarlı olmak kaydı ile iki ihtimal dahilinde değerlendirilebilir. Söz 

konusu hukuki işlemi iki farklı idare bir araya gelerek gerçekleştirmiştir. Ancak burada karşılıklı bir 

anlaşma söz konusu değildir. SGK ve Eczacılar Birliği iradeleri aynı yöndedir. İdari işlemlerin tek 

yanlılığı da işlemin tek bir makam ya da organ tarafından yapılmasını değil aynı yönde iradelerin ortaya 

konarak üçüncü kişilerin rızası olmaksızın onların hukuki durumunda değişiklik yapılmasını ifade 

etmektedir. Bu yönüyle olayda yer verilen “protokol” tek taraflı bir işlem olarak kabul edilmelidir. 

Söz konusu protokol kapsamında hastaların eczanelerden ilaç teminine ilişkin genele yönelik kurallar 

konmuştur. Protokole göre, belirtilen ilaçların temini sisteme dahil eczanelerden dönüşümlü olarak 

yapılacaktır. Buna göre yalnızca protokol taraflarını ilgilendiren ve uygulanmakla tükenen hükümlerden 

bahsedebilmek mümkün değildir.  

Tüm bu özellikler dikkate alındığında protokolün genel düzenleyici işlem niteliğinde olduğunu söylemek 

gerekecektir. Buna karşılık protokolün özel hukuk sözleşmesi, idari sözleşme ve bunların altında da 

iltihaki sözleşme olduğunu belirtmiş olan öğrencilere de ortaya koydukları gerekçeler de gözönüne 

alınarak puan verilmiştir. 

 

5- Protokol’ün idari işlem olduğu varsayımında, SGK’nın haksız ödemelere ve yolsuzluğa engel olmak amacıyla 

düzenlediği 3. maddeyi yetki, sebep ve maksat unsurları bakımından değerlendiriniz. (10 puan) 

Cevap 5 

 

Protokol’ün idari işlem olduğu varsayımında: 



Protokolün haksız ödemelere ve yolsuzluğa engel olmak maksadıyla düzenlenmiş olan 3. maddesi yetki 

bakımından değerlendirildiğinde; 5510 sayılı Kanun’un “Bu Kanuna göre sağlık hizmetleri, Kurum ile 

yurt içindeki veya yurt dışındaki sağlık hizmeti sunucuları arasında yapılan sözleşmeler yoluyla ... 

sağlanır” hükmü gereği SGK’nın bu tür bir tasarrufta bulunmaya genel olarak yetkili olduğu kabul 

edilebilir.  

Bununla birlikte,  SGK’nın görmekte olduğu faaliyet bir kamu hizmeti faaliyetidir. Ancak gerekçe olarak 

dile getirilen  “haksız ödemelere ve yolsuzluğa engel olmak” kamu düzenini korumaya yönelik bir 

sebeptir ve kendisine bir kolluk yetkisi verilmemiş olan SGK’nın bu sebep dolayısıyla işlem tesis etmesi 

işlemi sebep unsuru bakımından sakatlayacaktır.  

Ayrıca haksız ödemelere ve yolsuzluğa engel olmak eczacıların birbirleri ve hasta ile olan ilişkilerinde 

dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, hastanın ve Devletin menfaatini korumak nihai olarak kamu 

yararına hizmet ediyor olmakta ise de, hükmün getirdiği düzenlemeler dolayısı ile ilaç temini hususunda 

bir takım aksaklıklar yaşanmış ve özellikle diyalize giren hastalar bakımından yaşamsal önemi haiz 

ilaçlara ulaşmak güçleşmiştir. Bu soruna iki kamu yararından hangisinin daha üstün ve SGK’nın faaliyeti 

bakımından öncelikli olduğu sorusuna verilecek yanıta göre bir çözüm bulmak gerekmektedir. Bu 

durumda söz konusu kamu hizmetinden esas olarak beklenen kamu yararının öncelikle ilaç temininin 

sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi olduğundan SGK’nın bu gibi aksaklıkların zamanla giderilebileceği 

yönündeki savunması isabetsizdir ve hüküm kamu yararını gerçekleştirmeye elverişsizdir. Bu da işlemin 

amaç unsurunu sakatlamaktadır.   

Ayrıca bazı kağıtlarda “bu hükmün kamu düzenini korumaya yönelik olması ancak SGK’nın bir kolluk 

makamı olmaması dolayısıyla bu işlemin her üç unsur bakımından sakat olduğu”nu savunanlara da 

gerekçelerine göre yukarıdakine benzer şekilde puan verilmiştir. 

 

6- Sevinç Eczanesi’nin sahibine sahte reçeteler dolayısıyla cezai şart uygulanmasının ve sözleşmesinin 

feshedilmesinin hukuka uygun olup olmadığını Protokol’ün ilgili maddesini dikkate almak suretiyle açıklayınız. (10 

puan) 

Cevap 6 

Bu soruda dikkat edilmesi gereken husus; sahte reçetelerin, üçüncü kişiler tarafından hazırlanmış 

olmasına rağmen Protokolün 6. maddesinde, eczane sahiplerine cezai şart uygulanması ve sözleşme 

feshi gibi yaptırımların öngörülmesinin hukuka uygun olup olmadığıdır. Madde metnine dikkat 

edildiğinde; 10 veya daha az adette olmak üzere üçüncü kişiler tarafından düzenlenen sahte reçete, küpür 

veya raporun tespiti halinde, eczane sahibi veya çalışanlarının bunların düzenlenmesi ile ilgisi olmasa bile 

eczane sahiplerine cezai şart ve üç ay süre ile sözleşme yapmama yaptırımlarının uygulanacağı hüküm 

altına alınmıştır. Olayda, SGK’ya Sevinç Eczanesi tarafından fatura edilen reçetelerden 7’sinin üçüncü 

kişiler tarafından sahte olarak tanzim edildiği anlaşılmış ve bundan dolayı eczaneye yaptırım 

uygulanmıştır. Bu yaptırımlar iki bakımdan hukuka aykırıdır. Öncelikle, protokolün ilgili maddesinde, 

sahte reçetelerin üçüncü kişiler tarafından düzenlenmiş olması ve eczane sahibinin bu sahteliği 

anlayamayacak durumda olması gibi ihtimaller de dikkate alınmadan, herhangi bir kusur-kusursuzluk 

ayırımı yapılmadan doğrudan eczane sahiplerine yaptırım öngörülmesi, bu maddeyi hukuka aykırı hale 

getirmektedir. Ölçülülük bakımından ciddi sorunlar barındıran bu madde aynı zamanda cezaların 

şahsiliği ilkesine aykırılık içeren bir nitelik arz etmektedir. Hukuka aykırı olabilecek ikinci husus ise, 

Sevinç Eczanesi ile yapılan sözleşmenin herhangi bir süre belirtilmeden feshedilmiş olmasıdır. Bu 



noktada, ihtimalli olarak cevap verilmeli ve ihtimallerden biri olarak, eğer bu fesih süresiz bir fesihse bu 

bakımdan da işlemin hukuka aykırı olacağı ifade edilmeliydi. Bu soruya, protokolün ilgili maddesinin 

hukuka uygun olup olmadığı da dikkate alınarak cevap verilmesi beklenmiştir. Dolayısıyla büyük bir 

çoğunluğun cevapladığı şekilde doğrudan, “Protokol maddesinde böyle bir hüküm vardır, olayda da 

protokol maddesine uygun bir durum gerçekleşmiş ve 7 adet sahte reçete üçüncü kişiler tarafından 

düzenlenmiştir, dolayısıyla bu yaptırımlar hukuka uygundur.” şeklindeki cevap, herhangi bir şekilde 

protokol maddesinin hukuka uygunluk değerlendirmesini içermediğinden yanlış cevap olarak 

değerlendirilmiştir.  

 

7- Olayda Belediye’nin yürüttüğü faaliyetin türünü açıklayınız. Bu faaliyet yerine getirilirken kullanılan usuller 

nelerdir? (10 puan) 

Cevap 7 

İdarenin başlıca faaliyetleri “kamu hizmeti”, “kolluk”, “özendirme-destekleme” ve “regülasyon”dur. 

Kolluk, kamu düzenini sağlama, koruma ve bu düzenin bozulması halinde eski hale getirilmesi için 

bireysel/toplumsal davranışların düzenlenmesi ve toplum düzenine aykırı eylemlerin kuvvet kullanılarak 

önlenmesi amacıyla idare tarafından yürütülen faaliyettir. Kolluk, kendi içinde adli kolluk ve idari kolluk 

olmak üzere ikiye ayrılır. Adli kolluk; kamu düzenini bozan ve suç sayılan eylemlerin işlenmesi 

durumunda failleri/suça ilişkin bilgi, belge ve delilleri tespit edip adli makamlara teslim etmeye yönelik 

faaliyettir. İdari kolluk ise kanunun suç sayılan eylemlerin işlenmesinden önce kamu düzenini tesis 

etmeye yönelik faaliyettir. Olayda Belediye tarafından yürütülen faaliyet, kamu düzenini tesis etmeye 

yönelik olarak yapılan bir denetim olduğundan, bir idari kolluk faaliyetidir.  

Kolluk usulleri ise öncelikle önleyici ve bastırıcı usuller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Önleyici usuller 

kamu düzeni bozulmadan önce uygulanan usuller olup, kendi içerisinde izin, bildirim ve yasaklama 

şeklinde üçe ayrılmaktadır. Kamu düzeni bozulduktan sonra uygulanan usuller ise bastırıcı usullerdir. 

Bastırıcı usuller kapsamında idarenin re’sen icra ve zor kullanma yetkisi ile yaptırım uygulama yetkisi 

vardır.  

Sınav kâğıtları puanlandırılırken soruda sorulmamış olması itibariyle özel idari kolluk-genel idari kolluk 

ayrımı aranmamış, yazılmayan kâğıtlardan puan kırılmamıştır. Kolluk usullerine ilişkin olarak ise, farklı 

kitaplardaki kolluk usulü adlandırmaları da dikkate alınarak puan verilmiştir. 

 

8- Belediye Encümeni’nin kanunda ruhsat alınma zorunluluğunu kaldıran değişiklik yapılmasından sonra aldığı 

kapatma ve para cezası kararlarının hukuka uygun olup olmadığını tartışınız. (10 puan) 

Cevap 8 

Belediye Encümeni’nin almış olduğu kapatma cezası kararı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin 

Yönetmeliğin 6. maddesi hükmüdür. Belediye, denetimlerini 5 Mayıs 2012 tarihinde yaparak Sevinç 

Eczanesi’ne ruhsat alması için 1 aylık süre vermiş, 31 Mayıs 2012 tarihinde Eczacılar ve Eczaneler 

Hakkında Kanun’un 5. maddesinde yapılan değişiklik yürürlüğe girmiş ve eczaneler için belediyeden 

ayrıca bir işyeri ruhsatı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. 6 Mayıs 2012 tarihinde her ne kadar işyeri 

açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte bir değişiklik olmamış olsa da yönetmeliğin 6. maddesi 

ancak ruhsat alma zorunluluğu bulunan hallerde uygulanacak bir hüküm niteliğinde olduğundan 6 Mayıs 



2012 tarihinde ruhsat alma zorunluluğu bulunmayan Sevinç Eczanesi hakkında verilen kapatma kararı 

zaman bakımından yetkisizlik dolayısıyla yetki unsuru bakımından, Sevinç eczanesinin ruhsat alma 

mükellefiyeti bulunmaması dolayısıyla sebep unsuru bakımından ve sebebe bağlı olarak konu unsuru 

bakımından sakattır.  

Sevinç Eczanesi Hakkında verilen para cezasının dayanağı ise Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesidir. 

Bu madde “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel 

sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye ... idarî para cezası verilir. 

Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.”  Hükmünü içermektedir. Denetim tarihinde Sevinç 

Eczanesine ruhsat alması yönünde verilen emir hukuka uygun bir emirdir. Ancak Sevinç eczanesinin 

ruhsat alma mükellefiyeti 31 Mayıs 2012 de yapılan değişiklikle ortadan kalkmıştır. Bu soruya iki biçimde 

yanıt verilebilir.  

Öncelikle idari yaptırımlar bakımından kesin olarak uygulanması gerekmeyen ancak ceza hukukunun 

temel ilkelerinden olan “lehe olan yasanın uygulanır” prensibi kabul edilebilir. Buna göre her ne kadar 

verildiği tarihte hukuka uygun olsa da, cezanın verildiği tarih itibariyle yerine getirilmesi mümkün ve de 

gerekli olmayan bir emri yerine getirmeyen Sevinç Eczanesine bu fiili dolayısıyla para cezası verilmesi 

işlemi sebep ve konu unsurları bakımından sakattır görüşü savunulabilir.  

İkinci olarak savunulması mümkün olan görüş ise şudur:  Sonradan yapılan kanun değişikliği ile her ne 

kadar ruhsat alma mükellefiyeti ortadan kalkmış da olsa Sevinç Eczanesinin, ruhsat almama fiilini işlediği 

tarihte ruhsat alma mükellefiyeti bulunduğundan, Eczane bu fiili ile kamu düzenini ihlal etmiş ve o 

tarihte kendisine hukuka uygun olarak verilen emri de yerine getirmemiştir. Dolayısı ile Kabahatler 

Kanunu hükmüne göre para cezası verilmesini gerektiren fiili sebep gerçekleşmiştir. İşlem bu sebeplerle 

hukuka uygundur.  

 

9- Birlik, Türk Eczacılar Birliği Kanunu’nda herhangi bir yetki verilmemiş olsa da hizmet binası ihtiyacı gerekçesi ile 

kamulaştırma yapabilir mi? Konuya ilişkin yargı kararları ışığında tartışınız. (10 puan) 

Cevap 9 

Türk Eczacılar Birliği kamu tüzel kişiliğini haiz bir kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 

Anayasa madde 46’da devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin kamulaştırma yapmaya yetkili olduğu 

yönünde hüküm bulunmasına karşın, kamu tüzel kişisi olan kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarının kamulaştırma yapmaya yetkili olup olmadıklarına ilişkin olarak Danıştay içtihatlarında 

farklı bir kabul söz konusudur.  

Danıştay, eski içtihatlarında, Kamulaştırma Kanunu’nda kamu yararı kararı almaya yetkili merciiler 

arasında kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının sayılmadığı gerekçesiyle, kamulaştırma 

yapamayacakları yönünde karar veriyordu. Uygulamada ise, kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarının kuruluş kanunlarına “kamulaştırma yapabilir” şeklinde hükümler konarak Danıştay’ın bu 

içtihadı bertaraf edilmeye çalışılmıştır.  Bunun üzerine Danıştay içtihat değişikliğine giderek, meslek 

kuruluşlarının ancak kuruluş kanunlarında kamulaştırma yetkisi verildiyse kamulaştırma yapabilecekleri 

yönünde kararlar vermeye başlamıştır.  

 



 

Esasen Anayasa’daki hükme paralel olarak Kamulaştırma Kanununda idarelerin “kanunlarla yapmak 

yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan 

taşınmaz malları kamulaştırmalarına yönelik olarak” genel bir yetki verilmiş olması sebebiyle, kamu 

kurumu niteliğindeki meslek teşekkülleri için mutlaka kuruluş kanunlarında kamulaştırma yetkisi verilmiş 

olmasını aramanın doğru ve yerinde olmadığı iddia edilebilir. Bu bakımdan, hizmet binasının kamu 

kurumu niteliğindeki meslek teşekkülü için kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu 

hizmeti için gerekli bir taşınmaz olduğu kabul edilebilirse, bu durumda kamulaştırma yetkisi olduğu da 

kabul edilmelidir.    

 

10- Türk Eczacılar Birliği Genel Sekreteri, Belediye Zabıtası ve Belediye Başkanı’nın kamu personel rejimi 

bakımından statülerini ihtimallere göre açıklayınız. (5 puan) 

Cevap 10 

Türk Eczaneler Birliği Genel Sekreteri: Bu tür kamu görevlilerinin hukuki statüsü bakımından gerek 

doktrin gerekse uygulamada farklı kabuller söz konusu olduğundan, mutlak ve tek bir doğruya yönelen 

bir cevap arayışı içinde olunmamış, ihtimaller dâhilinde tutarlı ve gerekçeli olmak kaydıyla farklı personel 

statülerini dayanak alan cevaplar kabul edilmiştir.  

Belediye Zabıtası: Asli ve sürekli bir görevi, bir kadroya bağlı şekilde ve kariyer, liyakat, sınıflandırma 

ilkelerine tabi olarak bu görevi yerine getirmektedir. Bu sebeple memur olarak nitelendirilebilir. 

Belediye Başkanı: Genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli bir hizmeti yerine 

getirmekle birlikte, seçimle göreve gelmekte ve belirli bir süre sonunda görevden ayrılmaktadır. 

Seçilmişler ve özel personel kanunu ve düzeni bulunan (hâkimler, savcılar, askerler gibi) personeller 

diğer kamu görevlisidir. Bu sebeple diğer kamu görevlisi olarak nitelendirilir. 

 

11- Diyaliz hastası (D), Protokol uygulaması sebebiyle ihtiyaç duyduğu ilaca zamanında ulaşamamış ve tedavisi 

zamanında yapılamadığı için hayatını kaybetmiştir. (D)’nin yakınlarının İdare’nin sorumluluğu kapsamında bu 

durumdan dolayı tazminat hakları var mıdır? Hangi İdare’ye hangi esas ve ilkelere göre başvurmalıdırlar? Açıklayınız. 

(10 puan) 

Cevap 11 

Diyaliz hastası (D), protokol uygulaması sebebiyle ihtiyaç duyduğu ilaca zamanında ulaşamamış ve 

tedavisi zamanında yapılmadığı için hayatını kaybetmiştir. Olayda önceki sorularla da bağlantılı bir 

şekilde protokol hükümleri ve uygulamasının hukuka aykırı olduğu ve sorumluluğa yol açtığı ortaya 

çıkmaktadır. İdarenin sorumluluğu esasen iki başlık altında incelenmektedir. (kusurlu/kusursuz 

sorumluluk). Olaydaki veriler dikkate alındığında idarenin kusurlu sorumluluğunun bulunduğu 

söylenmelidir. Kusurlu sorumluluğun hizmet kusuru olarak da ifade edildiği, bu kusurun hizmetin 

kuruluşunda, işleyişinde, örgütlenişinde, idarenin faaliyetleri sırasında vb hallerde (sınırlı haller olmamak 

üzere) hizmetin geç işlediği, kötü işlediği ya da hiç işlemediği durumlarda ortaya çıktığı ifade edilebilir. 

Olayda hizmet kusuru ilkesi kapsamında protokolü uygulayan SGK’dan maddi ve manevi tazminat 

istenebilir. 



 


