
 

 

 

 

ÖZET: Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan 

ve halihazırda ‘‘Avukat’’ unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 

sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık 

görevinin verilip verilemeyeceğine ilişkin (29/03/2007- 5106) 

 

 Kurumunuzda Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve 

başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’ unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık 

görevinin verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.  

        Bilindiği üzere,  5411 sayılı Bankacılık Kanununun 92 nci maddesinde;‘‘ Bu Kanun ile 

Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, bankalar yeminli 

murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve 

yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idarî 

personel eliyle yürütülür.... 

 Başkan yardımcıları, daire başkanları, müdürler, başkanlık müşavirleri ve meslek 

personeli kadro karşılığı sözleşmeli statüde istihdam edilir. Kadro karşılığı sözleşmeli 

çalışan Kurum personeli ücret, malî ve sosyal haklar dışında, diğer personel ise her türlü 

hak ve yükümlülükleri yönünden 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbidir. 

 Kurumun anahizmet birimlerinde uzmanlık gerektiren işlerde meslek personeli 

çalıştırılması esastır. Anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimlerinde istihdam 

edilecek personelin nitelikleri Başkanın teklifi üzerine Kurul tarafından belirlenir. 

Kurumda yönetici, müşavir ve meslek personeli unvanlarını haiz olmayan personelin oranı 

bu Kanunun eki cetvellerde yer alan toplam kadro sayısının yüzde otuzunu geçemez. 

 Bankacılık, hukuk ve bilişim uzman yardımcılığı ile bankalar yeminli murakıp 

yardımcılığına atanacaklar merkezî yarışma sınavıyla belirlenenler arasından seçilir’’  

hükmü yer almaktadır. 

 Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “İkinci Görev Yasağı” başlıklı 87 

nci maddesinde;  

“Memurlara; 

 a) Bu Kanuna tabi kurumlarda, 

 b) Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan iktisadi 

kurumlar ile sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait bankalarda, 

 c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan banka 

ve kuruluşlarda, 

 ç) Yukarıdaki bentlerde yazılı idare, kuruluş ve bankalar tarafından sermayelerinin 

yarısından fazlasına katılmak suretiyle kurulan kuruluşlarla bunların aynı oranda 

katılmaları ile vücut bulan kurumlarda, 

İkinci görev verilemez; bu kurumlardan her ne ad ile olursa olsun para ödenemez ve yarar 

sağlanamaz. 

 Ancak, bu Kanunun memurlara ikinci görev verilmesini öngören hükümleri ile 

hakem, tasfiye memuru ve bilirkişilere takdir olunan İl Genel Meclisi ve İl Daimi Encümeni 

başkanları, özel kanunlarla kurulan ve asli görevlerinin devamı niteliğinde olmayan çeşitli 

kurul, komisyon,heyet ve jüri çalışmalarına, Üniversiteler, Akademiler, Türkiye ve Orta - 

Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ve Özel Kanunlarla kurulan araştırma kurumları tarafından 

idareyle ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırma çalışmalarına katılanlar için özel 

kanunlarınca gösterilen veya bu kanunlara dayanılarak tespit edilen ücretlerin ödenmesine 

ilişkin hükümler saklıdır.” şeklinde bir düzenleme yapılarak ikinci görev verilemeyecek 

durumlar sayılmış olup; mezkur Kanunun “İkinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler” 

başlıklı 88 inci maddesinde;  

“Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;  

 A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara 

gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler, 



 

 

 B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya 

yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla; 

 1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, 

kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları, 

 2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin 

yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik 

hizmetleri, 

 İkinci görev olarak verilebilir.” şeklinde bir hüküm yer almaktadır. 

          Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, bahsi geçen personele, özel mevzuatı gereğince 

avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Kurumunuzun avukatlık görevinin 

ikinci görev olarak verilebileceği mütalaa edilmektedir. 

 

 
 


