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Değerli Meslektaşlarımız, sizlerden sürekli olarak, mesai saatleri dışında Müşavirlik-Mühendislik hizmeti yapıp yapamayacağınızın, bir başka 
deyişle serbest çalışıp-çalışamayacağınızın açıklığa kavuşturulması istemi gelmektedir. Bu istemlere ilişkin gerekli açıklamalar aşağıda belir-
tilmiştir.

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Hakkında Kanun’un 3. Maddesi hükmü aynen şöyledir: “Umumi, mülhak ve hususi bütçeli idarelerle, 
belediyeler ve bunlara bağlı idare, müessese ve teşekküllerde ve İktisadi Devlet Teşekküllerinde ve sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait 
olan müesseselerde ve bu müesseselerin ve teşekküllerin murakabe ve muamelesi ve kendisine veya mensup olduğu daireye ait olmamak üzere, 
iştigal ve ihtisasları ile alakalı her türlü faaliyetlerde bulunabilirler.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 15.05.1975 gün ve 1897 sayılı kanunun 1 inci maddesi ile değiştirilerek kabul edilen 28. Maddesi ise 
şöyledir: “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi mü-
esseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar 
(Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç)…”

7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yasalar hiyerarşisi bakımından eşdeğer yasalar olup, 
yalnızca aralarında bir özel-genel yasa ilişkisi bulunmaktadır. 657 sayılı yasa, tüm memurlar için geçerli genel hükümler taşımakta iken, 7472 
sayılı yasa kamuda veya özel çalışan meslektaşlarımıza ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 

Bu bağlamda; 657 sayılı yasa, 7472 sayılı yasanın olanak tanıdığı alanlara ilişkin genel bir yasaklama hükmü taşıyamaz ve 28. Maddesi ile de 
böyle bir genel yasaklama getirmemektedir. 

Bu noktada, 657 sayılı yasanın gönderme yaptığı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin incelenmesi zorunluluğu doğmaktadır. Söz 
konusu yasa, 14. ila 17. maddelerinde tacir olan hakiki şahıslar hakkında çeşitli hükümler taşımaktadır. TTK 14. Maddeye göre tacir; “bir ticari 
işletmeyi, kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse…dir.” “Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo ve sair ilan vasıtalarıyla 
halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek keyfiyeti ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.” 
“Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına 
(ortak sıfatıyla) muamelelerde bulunan kimse, hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı tacir gibi mesul olur.”

TTK 16. Maddesi; “şahsi halleri veya yaptığı işlerin mahiyeti yahut meslek ve vazifeleri itibariyle kanuni veya kazai bir yasağa aykırı olarak 
veyahut başka bir şahsın iznine veya resmi bir makamın ruhsatına lüzum olup da izin veya ruhsatname almadan bir ticari işletmeyi işleten kimse 
de tacir sayılır” hükmünü amirdir. 

TTK’nin 17. maddesi “esnaf” başlıklı olup, aşağıdaki hükme amirdir; “ister gezici olsunlar ister bir dükkanda veya bir sokağın muayyen yerle-
rinde sabit bulunsunlar, iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek 
derecede az olan sanat ve ticaret sahipleri tacir değildirler. Şu kadar ki; tacirlere mahsus hükümlerden bu kanunun 22. ve 55. Maddeleriyle 
Medeni Kanunun 864 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükümleri bunlar hakkında da tatbik olunur.

Yukarıda belirtilen hukuki çerçeve doğrultusunda meslektaşlarımız,
1- 7472 sayılı yasanın hükümleri gereği
a) Mesai saatleri dışında,
b) Tasdik ve murakabe ve muamelesi kendisine veya mensup olduğu daireye ait olmamak üzere, 
c) İştigal ve ihtisasları ile ilgili her türlü faaliyette bulunabilirler;
2- 657 sayılı yasanın 28. Maddesinin gönderme yaptığı TTK’nin tacir olan hakiki şahıslar hakkındaki hükümleri gereği;
a) Bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işletmemek,
b) “Bir ticari işletmeyi kurup açtığını halka bildirmek veya ticaret siciline kaydettirerek ilan etmiş olmak” eylem ve işlemlerini yapmamak,
c) Bir ticari işletmeyi açmış gibi ortak sıfatıyla muamelelerde bulunmamak,
d) Nakdi sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek derecede az olan bir iktisadi faaliyeti 
yürütmemek,
3- 657 sayılı yasa hükümleri gereği;
a) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev almamak,
b) Ticari mümessil veya ticari vekil veya kolektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olmamak (Görevli oldukları kurum-
ların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç) 
koşullarıyla serbest olarak müşavirlik ve mühendislik hizmetleri yapabilirler.

Sonuç olarak, Kamuda çalışan Ziraat Mühendisleri, yukarıda, 1., 2. ve 3. Maddelerde hukuki çerçevesi çizilen sınırlar içerisinde, müşavirlik ve 
mühendislik hizmeti verebilirler.
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