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OLAY 

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’nde, 2002 tarihinden itibaren memur 

olarak görev yapmakta olan Bay (A), eşinin ilk evliliğinden olan ve velayeti eşine verilmiş bulunan 

çocuğun, kendisine ait sağlık hizmetlerinden yararlanması için Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi 

Adalet Komisyonu Başkanlığı’na başvurmuştur. Komisyon, 8.10.2003 günlü ve 2003/633 sayılı işlemi ile 

Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği uyarınca üvey oğlunun bakmakla 

yükümlü olduğu kişiler kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığını belirterek isteğini 

reddetmiştir.  

Diğer yandan (A)’nın memleketi olan Kayseri’de yer alan taşınmazı, imar planında yirmi yıl önce 

Anadolu Öğretmen Lisesi alanı olarak ayrılmış fakat kamulaştırma işlemi henüz yapılmamıştır. (A), 

bunun üzerine, belediyeye başvurarak ya taşınmazının kamulaştırılmasını ya da imar planında 

taşınmazının olduğu alanın konut alanı olarak değiştirilmesini talep etmiştir. 

  

Öte yandan 2000 yılı Haziran ayı döneminde (A), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirerek 2001 

yılında Kayseri Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamış ancak o dönem ruhsat talebinde bulunmamıştır. 

(A), memuriyeti esnasında avukatlık ruhsatnamesinin çıkarılması talebiyle Ocak 2007’de başvuru 

yapmıştır. Başvuru üzerine Baro Levhasına yazılmasına ilişkin Kayseri Barosu Yönetim Kurulu karar 

almış; bu da Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun kararıyla kabul edilmiştir. Adalet Bakanlığı ise 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri gereği (A)’nın avukatlık mesleğine kabul edilmesi ve adına 

ruhsat düzenlenebilmesi için avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir işle uğraşmaması gerektiğinden, 

ilgilinin yürüttüğü memuriyetin avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir iş olduğu ve avukatlığa kabule 

engel oluşturduğunu iddia ederek ruhsat düzenlenmesine karşı çıkmıştır. 

 

(A) ruhsat başvuru sürecinde iş yerine 21 gün gitmemiştir. Bunun üzerine hakkında disiplin soruşturması 

açılmış ve (A)’ya, 18.03.2007 tarihinde devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiştir. Bu kararı 

duyan (A), sinirlenip amirlerine hakaret ederek iş yerinden ayrılmıştır. Daha sonra, çıkarma cezasının 

10.05.2007’de kendisine tebliği üzerine (A), görevinden ayrılmıştır. Görevinden ayrıldıktan sonra (A) 

hakkında, amirlerine hakaret ettiği gerekçesiyle yeni bir disiplin soruşturması açılmış ve 657 sayılı 

DMK’nin 125/C-e hükmü gereği 1/30 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir. Bu soruşturmalardan 

psikolojik olarak yıpranan (A), daha önce hakaret ettiği amiri (B)’yi silahla yaralamış ve cezayı veren 

disiplin amiri (C)’ye de aynı muameleyi yapacağı tehdidinde bulunmuştur. Bu durum polise ihbar edilmiş 

ve koruma istenmiştir. Fakat belli bir süre geçmesine rağmen henüz koruma tahsis edilmeden (A), (C)’yi 

de silahla yaralamıştır.  

 

MEVZUAT 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller: Madde 125-C: Aylıktan kesme: 

Memurun, brüt aylığından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. Aylıktan kesme cezasını gerektiren 

fiil ve haller şunlardır: (…) 

e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,  

125-E: Devlet memurluğundan çıkarma: Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 

çıkarmaktır. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: (…) d) Özürsüz 

olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek 

Aile yardımı ödeneği:  

Madde 202: Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. (…) Devlet memurunun, 

geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir. 



Madde 209 (yürürlükte olduğu dönemde): Devlet memurları ile (…) aile yardımı ödeneğine müstahak 

çocuklarının hastalanmaları halinde, (…) tedavileri kurumlarınca sağlanır. 

 

DEVLET MEMURLARININ TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİ YÖNETMELİĞİ 

Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar:  

Madde 3 – (Değişik : 19/1/1983 - 83/6022 K.) Tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar 

şunlardır: (…) 

d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocuklar 

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 

Avukatlığa kabul şartları:  

Madde 3: Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için; 

f) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir(…) 

Avukatlığa kabulde engeller:  

Madde 5: Aşağıda yazılı durumlardan birinin varlığı halinde, avukatlık mesleğine kabul istemi 

reddolunur. (…)  

d) Avukatlık mesleği ile birleşemiyen bir işle uğraşmak, 

Avukatlıkla birleşemiyen işler:  

Madde 11: Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, 

sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmıyan her türlü 

iş avukatlıkla birleşemez. 

 

SORULAR VE CEVAPLAR 

 

1. a. Kayseri Barosu, Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı’nın idari teşkilat içerisindeki 

yerlerini gerekçeleriyle açıklayınız. 

 

Cevap: Kayseri Barosu ve TBB idari teşkilat içerisinde kamu "kurumu niteliğinde meslek kuruluşları" 

grubunda yer almaktadır. Çünkü Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları doğrudan doğruya 

Anayasa'nın 135. maddesinde düzenlenmiştir. Anayasa'nın bu hükmüne göre, Kamu Kurumu 

Niteliğindeki Meslek Kuruluşları; belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 

meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere 

meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından 

kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleri olarak 

ifade edilmektedir. Kayseri Barosu ve TBB de bunlara örnek kuruluşlardır. Dolayısıyla Kamu Kurumu 

Niteliğindeki Meslek Kuruluşları da hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşu olduğu fakat görev 

bakımından ve yöneldikleri amaç bakımından diğer hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşları olan 

kamu kurumlarından farklı olarak mesleki dayanışmayı vs sağlamak amaçları bulunduğundan Anayasa’da 

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları olarak sayılmışlardır. 

Adalet Bakanlığı ise idari teşkilat içerisinde "merkezden yönetim" bünyesinde yer almaktadır. Her 

Bakanlık gibi Adalet Bakanlığı’nın da devlet tüzeliğinden ayrı bir tüzel kişiliği yoktur. Her bakanlık 

yürüttüğü kamu hizmeti alanında devlet tüzel kişiliğini temsil eder. 

 

      b. Türkiye Barolar Birliği ile Kayseri Barosu arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini açıklayınız. 

 

Cevap: Hiyerarşi yetkisi aynı kamu tüzel kişiliği içerisinde olan bir yetkidir. TBB ve Kayseri Barosu ayrı 

ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip oldukları için bunlar arasında hiyerarşi olduğu söylenemez. İdari vesayet 

ise merkezi idare ile yerinden yönetim kuruluşları arasındaki bir ilişkidir. Dolayısıyla TBB ile Kayseri 

Barosu arasında bu tür bir ilişki de söz konusu değildir. İki yerinden yönetim kuruluşu arasındaki 

deneyim ilişkisi veya kamu kurumu niteliğindeki bir meslek Kuruluşu ile birliği arasındaki ilişki 

Anayasa'nın 127. Maddesindeki idari vesayet tanımına uymamaktadır. Ancak bazı kanunlar kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarının birliklerine, aynı kuruluşların odaları üzerinde çeşitli denetleme 

yetkileri vermiştir. Bu tür yetkiler idari vesayet yetkisine benzemektedir. Ancak Anayasa'daki idari 

vesayet tanımına uymamaktadır. Çünkü bu kurumlardan biri merkezi idare tüzel kişiliği içinde değildir. 



Dolayısıyla bu tür ilişkiler "dış idari denetim" olarak ifade edilmektedir. Dış idari denetim idari vesayetin 

bir takım özelliklerini barındırdığından bu denetim yerkisi de idari vesayet olarak kabul edilmektedir.  

 

 

2.  Olayda yer alan yönetmelik, baro levhasına yazılma işlemi ve imar planını maddi bakımdan 

tasnif ediniz; soruşturma açılmasına ilişkin işlemi ise icrailik bakımından değerlendiriniz. 

 

Cevap: Yönetmelik: Anayasa'nın 124. Maddesi uyarınca Başbakanlık, Bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, 

kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere bunlara aykırı 

olmamak şartıyla çıkarılan düzenlemelerdir. Yönetmelik maddi tasnif bakımından genel düzenleyici işlem 

olarak ifade edilmektedir. Çünkü düzenleyici işlemler genel ve kişilik dışı nitelikte olan tek yanlı idari 

işlemlerdir. Düzenleyici işlemler, yayımlanmaları veya ilanı ile yürürlüğe girerler. Bir kez uygulanmakla 

tükenmezler ve ilga edilinceye kadar uygulanmaya devam ederler. Ayrıca kazanılmış hak oluşturmazlar. 

Baro levhasına yazılma işlemi: Bu işlem birel şart(koşul) işlem olarak kabul edilmektedir. Şart işlemler 

bir Kişiyi veya bir şeyi hukuk kurallarında önceden tespit edilmiş bulunan genel, objektif ve kişilik dışı 

bir hukuki statüye sokan veya böyle bir statüden çıkaran işlemlerdir. Dolayısıyla baro levhasına yazılma 

işlemi de bu niteliklere sahip olduğundan birel şart(koşul) işlem olarak tasnif edilmektedir. 

İmar Planı: Bu işlemler hem genel düzenleyici işlemlerin hem de birel işlemlerin bazı unsurlarını 

bünyesinde barındırdığı için karma işlem olarak adlandırılmaktadır. (Genel düzenleyici işlem olarak 

tasnif edenlerin cevabı da doğru kabul edilmiştir) 

Soruşturma açılmasına ilişkin işlem: Bu işlem idarenin bir hazırlık işlemidir. İcrai nitelikte değildir. Tek 

başına herhangi bir hukuki sonuç doğurmamaktadır. Dolayısıyla bu işleme karşı doğrudan doğruya dava 

açılamaz.  

 

3.  a. (A)’nın taşınmazı konusunda yapmış olduğu taleplerin haklı olup olmadığını gerekçeleriyle  

değerlendiriniz.  

Cevap: Kamulaştırma, kamu yararının gerekli kıldığı durumlarda, özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde 

bulunan taşınmazların idarenin tek taraflı irade ile mülkiyetine geçirdiği bir işlemdir. Dolayısıyla özel 

hukuk kişisinin idareyi kamulaştırmaya zorlaması mümkün değildir. Bu hususa içtihatlarda da 

rastlanılmaktadır. Ayrıca kamulaştırma sürecinin usul kuralları kanunda açıkça düzenlenmiştir. Kanunda 

böyle bir usulden bahsedilmemektedir. Dolayısıyla (A)'nın taşınmazının kamulaştırmasını idareden talep 

etmesinin idare açısından bir bağlayıcılığı söz konusu değildir. Diğer taraftan, (A) taşınmazının imar 

planında konut alanı olarak değiştirilmesi talebinde bulunabilir. Ancak söz konusu alanın bir kamu 

hizmetine tahsis edilmiş olmasının geçerliliğini koruyor olmasından dolayı kamu yararı gerekçesiyle bu 

talep reddedilecektir.  

Ancak idarenin, (A)'nın mülkiyetinde bulunan bir taşınmazı imar planında okul alanı belirleyerek kamu 

hizmet alanı olarak göstermesi, (A)'nın mülkiyet hakkını sınırlandırması anlamına gelmektedir. Bu ve 

benzeri ihlallerin giderilmesi amacıyla Kamulaştırma Kanununun geçici 6. Maddesinde düzenleme 

yapılmıştır. "Kamulaştırılmaksızın kamu hizmetine ayrılan taşınmazların bedel tespiti" Başlıklı bu hüküm 

uyarınca (A)’nın mülkiyet hakkına yapılan müdahalenin tazmin edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla (A) 

bu yönde bir talepte bulunmalıdır. Bu talebi idare tarafından kabul edilmemesi halinde ise idari yargıya 

başvurarak zararının tazmini istemiyle tam yargı davası açmalıdır.  

 

     b. Olayda sözü edilen Anadolu Öğretmen Lisesi’nin planlandığı gibi inşa edilip 10 sene sonra 

teknik nedenlerle başka bir yere taşınması durumunda Bay (A)’nın eski haline dönen taşınmazı 

hakkında talepte bulunup bulunamayacağını tartışınız. 

 

Cevap: Olaydaki taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmadığına göre cevap değişiklik gösterir. Eğer 

taşınmaz kamulaştırılmamış ise yukarıda a şıkkının cevabına göre hukuki sonuç ortaya çıkacaktır. Ancak 

taşınmazın kamulaştırıldığı varsayılırsa; 

Kamulaştırma Kanunu'nun 23. Maddesi uyarınca, idarenin kamu yararı amacıyla kamulaştırdığı taşınmazı 

beş yıl içinde kamulaştırma amacına veya kamu yararı amacına özgülemesi gerekmektedir. Bu 

yükümlülüğün yerine gelmediği durumlarda taşınmazın eski maliki bir yıl içerisinde taşınmazın bedelini 

faiziyle birlikte idareye geri ödeyerek taşınmazını geri alabilir. Malikin bu sürelerde talepte bulunmuş 



olması gerekmektedir. Olayda, bu sürelerin geçmiş olması bu hükmün uygulanmasını imkânsız 

kılmaktadır.  

Ayrıca Kamulaştırma Kanunu'nun 22. Maddesi uyarınca, idarenin kamulaştırdığı bir taşınmaza 

ihtiyacının kalmadığı durumlarda taşınmazın eski malikine taşınmazını geri alabileceğini tebliğ etmesi 

gerekir. Bu tebligat üzerine taşınmazın eski maliki 3 ay içinde bedeli faiziyle birlikte ödeyerek taşınmazı 

geri alma hakkı bulunmaktadır. Ancak Kamulaştırma Kanunu’nun 22. Maddesi hükmüne eklenen bir 

fıkra ile bu hükmün de kamulaştırma yapıldıktan sonra beş yıla kadar geçerli olacağı ifade edilmiştir. 

Dolayısıyla bu hüküm bakımından da taşınmazın geri alınabilmesine ilişkin sürelerin geçirildiği 

anlaşılmaktadır. 

 

4.  a. Olayda adı geçen Anadolu Öğretmen Lisesi’nin kamu malları açısından niteliğini açıklayınız. 

Cevap: İdarenin malları kamu malları ve kamunun özel malları olarak ikiye ayrılmaktadır. Kamu malları 

ise kendi içinde hizmet malı, orta malı ve sahipsiz mallar olarak tasnif edilmektedir. Hizmet malı, bir 

kamu hizmetine o hizmetin vazgeçilmez bir parçasını oluşturacak şekilde tahsis edilen mallardır. Bir 

malın hizmet malı olabilmesi için o malın kamu hizmetine tahsis edilmesi yanında, o hizmete hizmetin 

vazgeçilmez bir parçasını oluşturacak şekilde özel olarak uyarlanmış ve düzenlenmiş olması ve fiilen 

kullanılması gerekmektedir. Olayda adı geçen Anadolu Öğretmen Lisesi de bir kamu hizmetinin ifası 

edilmesi için yapılmış olması sebebiyle hizmet malı Sınıfına girmektedir. Nitekim eğitim hizmeti bir 

kamu hizmetidir. Okul binası da bu hizmete tahsis edilmiş olması, uyarlanmış olması, bu hizmet için 

fiilen kullanılıyor olması ve bu hizmetin vazgeçilmez bir parçası olması münasebetiyle hizmet malı 

sınıfına girmektedir.  

     b. Öğrencilerin bu liseden yararlanma usulünü belirtiniz. 

Cevap: Kamu mallarından yararlanma genel yaralanma ve özel yaralanma diye ikiye ayrılmaktadır. 

Genel yararlanma kamu malından tahsis amacı kapsamında, objektif kurallara göre belirlenmiş bir statü 

içinde bulunmak nedeniyle, yani hukuken kişiselleştirilmiş bir sıfatı haiz olmayı gerektirmeyen bir 

yararlanmadır. Önceden izin almadan, bildirimde bulunmadan eşit statüde olanların eşit bir şekilde 

yararlandığı usuldür. Dolayısıyla öğrencilerin liseden yararlanması da genel yararlanmadır. 

     c. Okulun konferans salonunun, hafta sonunda yapılacak Kayseri Barosu Genel Kurulu 

toplantısına tahsis edilmesi durumunda Baro’nun buradan yararlanma usulünü açıklayınız. 

 

Cevap: Kamu mallarından özel yararlanma ikiye ayrılmaktadır. Özel-kural yararlanma ve özel-istisnai 

yararlanma olarak ayrılmaktadır. Özel-kural yararlanma bir kamu malından tahsis amacına uygun, tahsis 

amacıyla bağdaşır bir şekilde yararlanmadır. Buna göre özel kural yararlanma önceden izin alınarak, bir 

karşılık ödenerek ve geçici nitelikte olan bir yararlanmadır. Özel istisnai yararlanma ise kamu malının 

tahsis amacı ile bağdaşabilir ve tahsisi tehlikeye düşürmeyecek nitelikte ancak tahsis amacı dışında 

kullanılmasıdır. Dolayısıyla okulun konferans salonunun Kayseri Barosu Genel Kurulu toplantısına tahsis 

edilmesi de özel istisnai bir yararlanma şeklidir.  

5.  a. Somut olayda belirtilen “Tedavi yardımı”nın, idarenin faaliyetleri bakımından hukuki 

niteliğini tespit ediniz. 

 

Cevap: İdarenin faaliyetleri; kamu hizmeti ve kolluk temel faaliyetler olmak üzere; özendirme-

destekleme ve regülasyon faaliyeti ile beraber dört faaliyet olarak sayılmaktadır. Kamu hizmeti, idareye 

kanunla görev olarak verilmiş ve toplumu ortak, genel yararına olan, idarenin bir edim sunduğu 

faaliyetlerdir. Kolluk faaliyeti ise idarenin kamu düzenini sağlamak, bozulmasını önlemek ve bozulduktan 

sonra tekrar tesis etmek yönünde yürüttüğü faaliyettir, bu faaliyet gereği idare kamu güvenliğini, kamu 

sağlığını, dirlik esenliği, tartışmalı olmakla beraber ahlakını ve diğer özel kamu düzeni başlığı altında yer 

alan düzenleri koruma yönünde işlem, eylemlerde bulunur. Somut olayda belirtilen tedavi yardımı, 

idarenin faaliyetlerinden kamu hizmeti olarak nitelenir. Zira 657 sayılı Kanun’un 202. ve 209. 

maddelerinde bu yardımın sağlanması gerekliliği düzenlenmiş ve idarenin bu yardımı sağlaması kendisine 

görev olarak verilmiştir. Tedavi yardımının sağlanmasının kamu sağlığını ve dolayısıyla kamu düzenini 

korumaya yönelik olarak yapılan bir kolluk faaliyeti olarak düşünülemeyeceğini zira burada yer alan 

yardımın, kamu düzeni ile henüz bir ihlal olmadan kamu hizmeti faaliyeti olarak yapıldığını belirtmek 

gerekir. 



 

     b. (A)’nın üvey çocuğunun sağlık hizmetlerinden yararlandırılması talebinin reddinin hukuka 

uygun olup olmadığını tartışınız. 

 

Cevap: Bu soruda dikkat edilmesi gereken şey, (A)’nın, eşinin bir önceki çocuğunun (yani üvey 

çocuğunun), bakmakla yükümlü olduğu çocukları arasında sayılıp sayılamayacağıdır. Dikkat edilirse, 

mevzuatta bakmakla yükümlü olunan çocuklar sayılırken öz veya üvey çocuk ayrımı yapılmamıştır. Bir 

an için, çocuğun, (A)’nın eşinin önceki evliliğinden olması ve bakımının da öz babası tarafından 

sağlanması gerektiği düşüncesiyle aile yardımı ödeneğine hak kazanmaya sebep teşkil eden çocuklar 

arasında sayılmaması gerektiği akla gelse de göz önünde bulundurulması gereken durum, çocuğun 

velayetinin (A)’nın eşine verilmiş olmasıdır. Dolayısıyla da çocuk, (A)’nın bakmakla yükümlü olduğu 

çocuklar arasına katılmış olmakta ve aile yardımı ödeneğine müstahak olmaktadır. DMK’nin 209. 

maddesinde de aile yardımı ödeneğine müstahak çocukların da babalarının kurumlarınca sağlanan tedavi 

yardımından yararlanacakları belirtilmektedir. Bu gerekçelerle çocuğun, sağlık hizmetlerinden 

yararlandırılması talebinin reddi hukuka aykırı olmaktadır. 

 

 

6.  (A)’ya verilen aylıktan kesme cezasının hukuka uygun olup olmadığını gerekçesiyle açıklayınız. 

 

Cevap: Bu soruda (A)’ya devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiş, karar henüz kendisine tebliğ 

edilmeden bu kararı duymuş ve amirine hakaret ederek iş yerinden ayrılmıştır. Dolayısıyla tartışılması 

gereken mesele, (A)’nın bu fiilinin memuriyeti içinde gerçekleşen bir fiil olup olmadığıdır, yani (A) 

hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezası kendisine tebliğ edilmemiş olsa da (A)’nın bu cezayı 

duyması halinde o andan itibaren memurluğunun sona ermiş sayılıp sayılamayacağıdır. Birel işlemler, 

hakkında yapıldıkları kişiler tarafından tebellüğ edilmeleriyle hüküm ifade eder. Dolayısıyla, hakkındaki 

soruşturma sonucu devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmiş fakat karar henüz kendisine tebliğ 

edilmemişken yani görevini yapmaya devam ediyorken (A)’nın hakaret etmesi, hakkındaki disiplin 

soruşturması başlatılması işlemini hukuka uygun kılar. Memuriyeti devam ederken disiplin suçu işlemiş 

devlet memuru hakkındaki disiplin soruşturması, soruşturma başlatma zamanaşımı süreleri dikkate 

alınmak şartıyla, memur, görevinden ayrıldıktan sonra da açılıp devam ettirilebilir ve sonucunda bir ceza 

verilebilir. Dolayısıyla, (A)’nın görevi devam ederken amirlerine sözle saygısızlık fiilinde bulunması 

sonucu hakkında açılan disiplin soruşturması ve sonucunda verilen disiplin cezası hukuka uygundur. 

 

7. a. (A)’ya ruhsat verilmesinin Adalet Bakanlığı’nca uygun görülmemesi, hukuka uygun mudur? 

        Tartışınız. 

Cevap: (A)’nın ruhsat talebinde bulunması, memuriyeti devam ederken olmuştur. Avukatlık Kanunu’na 

bakıldığında memurluğun, düzenli aylık getirici bir iş olduğundan avukatlıkla birleşmeyen bir iştir. (A), 

stajını daha önce bitirmiş ve ruhsat almaya hak kazanmıştır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken soru 

şudur ki; (A)’nın ruhsat talebinde bulunması avukatlık yapacağı anlamına gelir mi? Ruhsatının 

çıkarılması talebi, (A)’nın memurlukla beraber avukatlık yapacağı anlamına gelmeyip sadece, geçmişte 

stajını tamamlayarak hak kazandığı ruhsatının çıkarılması talebinden ibarettir. Dolayısıyla (A)’nın 

ruhsatının çıkarılmasına bir engel bulunmamaktadır. (A)’nın memuriyeti ile avukatlığın birleşmeyen işler 

olması durumu, ruhsatını aldıktan sonra fiilen avukatlık yapmaya başlaması aşamasında gündeme 

gelecektir. Bu nedenle Adalet Bakanlığı’nın kararı hukuka aykırıdır. 

     b. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü faaliyetinin hukuki niteliği ile görülüş usulünü açıklayınız. 

Cevap: Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü faaliyet, kolluktur. Bir faaliyetin yapılabilmesi için gerekli 

şartların sağlanıp sağlamadığının kontrol edilmesi yani kamu düzeni dikkate alınarak böyle bir ruhsatın 

verilip verilmeyeceğine ilişkin karar vermektedir. Kolluk faaliyetinde, izin, yasaklama gibi usuller 

bulunmaktadır. Yani idare, bazı talepleri inceleyip izin vermek suretiyle de kamu düzeninin sağladığı gibi 

gerektiğinde kamu düzeninin tesisi için bazı talep veya faaliyetleri yasaklama yoluna da gidebilmektedir. 

İdarenin buradaki faaliyetinin usulü, izin usulüdür. Zira idare, ruhsat alabilmenin şartlarının oluşup 

oluşmadığını inceleyerek sonunda bir izin verme veya vermeme yönünde karar almaktadır. 

 



     c. (A)’ya 2007’de ruhsat verildiği fakat daha sonradan stajını eksik yaptığının 2010’da 

anlaşılması varsayımında Kayseri Barosu’nun avukatlık ruhsatını geri alıp alamayacağını 

tartışınız. 

 

Cevap: (A)’nın stajını eksik yapmış olması, verilen ruhsat işleminin sebep unsurunda açıkça bir hataya 

düşüldüğünü gösterir (Veya idare bu hataya, (A)’nın hilesi sonucu da düşmüş olabilir). Her iki halde de 

idari işlemin bu sakatlığı fark edildiğinde süre sınırı olmaksızın işlem geri alınabilecektir. İdari işlemler 

geri alındığında normalde ilk baştan itibaren hiç yapılmamış gibi kabul edilir fakat idari istikrar/hukuki 

güven ilkesi gereği o zamana kadar yapılan ilgili diğer işlemlerin geçerli sayılması mümkün olabilir.  

 

 

8. (B) ve (C)’nin yaralanmalarından dolayı idarenin sorumluluğu yoluna gidip gidemeyeceğini her 

ikisi bakımından ayrı ayrı gerekçeleriyle açıklayınız. 

 

Cevap: İdarenin sorumluluğu kusurlu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İdare, 

kolluk faaliyetini yürütürken kamu düzeninin unsurlarını muhafaza etmeye çalışır, -bu soru bakımından-  

güvenliği sağlar. Fakat idarenin kamu düzeninin unsurlarından olan güvenliği sağlaması demek, her 

bireyin yanına onu korumak üzere bir kolluk personeli yerleştirmesi anlamına gelmemektedir. Ancak bir 

ihbar, şüphe veya tedbir alınması gereken bir durumda idare bu tedbirin gereğini yerine getirir. Olayda, 

(B) bakımından idarenin herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır zira bu yukarıda bahsettiğimiz ilk 

duruma dahildir, yani idare, kişileri tek tek korumak durumunda olmadığından (B)’nin yaralanması 

bakımından herhangi bir sorumluluğuna gidilemeyecektir. Fakat (C) açısından durum farklılaşmaktadır. 

(C), (A)’nın tehditleri üzerine koruma istemiş ve idare henüz koruma tahsis etmeden o da yaralanmıştır. 

Burada idarenin hizmet kusuru bulunmaktadır, hizmet hiç işlememiştir. Dolayısıyla idare, (B)’nin 

yaralanmasında kusurlu olarak sorumludur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


