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GİRİŞ

Avukatlı k Mesleği ve baroları n bugününü ve yar ınını
tartış arak gerekirse yeni bir Avukatl ı k Kanunu haz ırlanması
ya da avukatlı k meslek mevzuat ı nda yapılacak de ğişiklikleri
tespit etmek, sorun ve çözüm önerilerini mesle ğin geleceğinin emanet edildiği genç meslektaşlarımı zdan ilk elden ö ğrenilip de ğerlendirilmesi amac ıyla geniş katılımlı FORUM'lar
düzenlenmesi dü ş üncesi Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu'nun ald ığı bir kararla ya ş ama geçirildi.
Bu amaçla Türkiye Barolar Birli ği'nin dü şünce, öneri ve
katkıları ile Ankara Barosu'na kay ıtlı, meslek yaşları 0-10 yıl
olan bir gurup avukat meslekta şımı z, hazırlı k çalışmaları çerçevesinde meslek ya şı 0-10 olan avukat meslekta şlarımız ın bu
foruma daha haz ırlıklı olarak kat ılmaları, çözüm önerilerinde
bulunabilmeleri için bir bildiri metni haz ırladı, bu bildiride
meslek sorunları; "Bağımsızlı k", "Meslek Örgütü ", Ekonomik
Sorunlar" ve "Eğitim Sorunları " şeklinde dört ana ba şlık halinde belirtilip sorunlar ı n bunlarla da s ınırlı olmadığı ve başkaca
birçok sorunun da bulundu ğu da vurgulanarak "BIRLIKTE
ÇÖZELİM" sioganı yla genç avukat meslekta şları nuz foruma
davet edildiler.
"Mesleğe Yeni Baş layan Avukatları n Sorunları ve Çözüm
Yolları " konulu forumlarırı ilki 17 Kası m 2007 tarihinde Ankara'da, ikincisi 16 Ş ubat 2008 tarihinde Adana'da, ve üçüncüsü
22 Mart 2008 tarihinde Antalya'da ve dördüncüsü de 19 Nisan
2008 tarihinde Denizli'de ve be ş incisi de 14 Haziran 2008 de
Trabzon'da yap ıldı . Elinizdeki bu be ş inci kitap Trabzon'daki
forumda kayda al ı nan konuşmaların çözümlenerek yay ınlanmış halidir.
Her forumdan sonra konu şmalar bu şekilde kitap haline
getirilerek meslekta şlarımızı n ve tüm ilgililerin bilgi ve değerlendirmelerine sunulmaktad ır.
vi'

ri bağlamında, eğ itim sorunlarımız nası l çözümlenebilir?
- Avukatlık mesle ğ inde uzmanlaş ma olmalı mıdır?
-Teoride var olan avukat ba ğımsızlığı , pratikte korunabiliyor mu? Ve benzer di ğer sorunlar.....
Amacımız sorunlarımızı birlikte tespit etmek, ele ştiri
ve önerilerden sonuç ç ıkartarak ideale ulaşmak.
Tek tek çözüm bulamad ığımı z sorunları beraber değerlendirmeye, farkl ı çöziim yolları aramaya ve birlikte
hareket etmeye ça ğırıyoruz.
Mesleğe yeni baş layan avukatlar tarafı ndan düzenlenen bu forum, hiçbir siyasi veya ideolojik ayr ım gözetmeksizin, tüm genç avukatlara yöneliktir. Forumun düzenlen mesindeki amaç, sorunlar ımızı
tespit etmek, etraflı ca tartış mak ve çözüm önerileri geli ştirmektir.
Meslek sorunlarına ilişkin görüş ve önerileriniziforumda söz alarak,
hazı rlamış olduğunuz metinleri forum alan ındaki görevlilere teslim
ederek veya niyba@barobirlik.org.tr veya meslegeyenibaslayanavukatlar©barobirlik.org.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
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bazılarını çeşitli toplant ı larda dile getirmekteyiz. Bugün de
zın mesleğe ba şlanMALKOÇ'UN düzenlenen bu forumda genç avukatlar ımı
ını bu tart ışma
KONU ŞMASI gı ç ile beraber ba ş layan ve devam eden sorunlar
ortamında ileri sürmeleri ve buradan ç ıkacak çözüm önerilerinin de barolara, Türkiye Barolar Birli ği'ne ve yasa yap ıcılara
önayak olmas ı amaçlanmakta.
VEYSEL

Asgari dört yıl süren hukuk fakültesi e ğitiminden sonra
diplomasını alan ve baroya staj için ba şvurmasıyla mesleğe
ı atan stajyer avukat arkada şım, bir yıl süren bu staj
ilk adımın
dönemi içerisinde imkanlar ölçüsünde belirli teorik ve pratik
eğitim almakta ve bu süre içerisinde de bir ücret alamad ığı
gibi, sosyal güvenceden de yoksun kalmaktad ır. Yemin ederek ruhsatını alan meslektaşı m, kamu hizmeti, ücret ve etik
kurallar içerisinde mesle ğ ini idame ettirmek durumunda
kalmaktadır.
Avukatlık Kanunu'nda 2001 y ılında yapılan de ğişiklik
ve elde edilen kazanı mlar, süreç içerisinde kaybolmaya ba şlamıştır. Stajdan sonra s ınava ili şkin düzenleme, 2006 y ılında
TBMM'de bir gece düzenlemesiyle kald ırılmış ve yasamanın
5 yı l sonra uygulanmasını öngörerek düzenledi ği bir kanun,
uygulanmadan, yasaman ı n saygınlığına gölge dü şürülerek
kaldırılması yla avukatlı k mesleğinin geli şimine de s ıkıntı
ış tay kararlarında da görvermiş tir. Keza aynı duru:rnu Dan
mekteyiz. Mesela protokol düzenlemesi, resmi kimlik ve dosya
incelemeye ili ş kin kanuni düzenlemeler, maalesef kanunlar
hiyerarşisine aykırı olarak verilen kararlarla yönetmelik
hükümlerine öncelik tan ınarak Dan ış tay maalesef bizi üzen
kararlar vermektedir.
Bu forumda "Her hukukfakültesi mezunu avukat olmal ı mıdır?
Stajda s ınav olmalı mı ? Stajm ba şlangıcında m ı, sonunda m ı veya
her ikisinde mi olmal ı ? Staj süresi daha m ı uzun sürmeli ve bu süre
içerisinde stajyere belirli bir ücret ödenmeli mi? Staj nas ıl olmalı ?
Barolar her yı l belirli kontenjan dahilinde mi avukat kayd ı yapmal ı ?
Ruhsatını alan avukata nas ıl bir yardı m yapılmalı ? Meslek etiğini
nasıl koruyabiliriz? Avukatl ı k hukuk büroları şeklinde şirketleşmeli
mi, yoksa ferdi olarak m ı devam etmeli? Yabanc ı hukuk bürolar ıyla
4

Mesleğe Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunları ve Çözüm Yollar ı

nası l bir mücadele yapılmalı ? " gibi birçok sorulara cevap arayacağız. Mesleğin geleceğine bir nebze de olsa yön vermeye
çalışacağız.
Artı k söz siz gençlerde, genç avukat meslekta şlarımda. Bu
forumun bu tart ışma ortamı içerisinde yararl ı olması ümidiyle
tüm katılımcılara te şekkür ediyor, sayg ılarımı sunuyorum.
Sunucu: Türkiye Barolar Birli ği Başkanı Sayın Av. Özdemir Özok'u konu şmasını yapmak üzere kürsüye davet
ediyorum.
Av. Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı):
Mesleğimizin gelece ği ve gerçekten gelecek günleri düzenleyecek, mesleğ imizin güvencesi olan genç meslekta şları m başta
olmak üzere, bizi yaln ız bırakmayan Giresun, Gümü şhane, Bartın, Ağrı , Rize, Artvin, Şanlıurfa Barosu başkanlarımı z ve kimi
barolarımızı n temsilcileri de ğ erli arkadaşları ma ve siz salondaki değerli konuklara, Trabzon'un yerel bas ı n temsilcilerine,
çilekeş ve her koş ulda görevlerini yapan bas ı n mensuplarına
sevgilerimi, saygılarımı , iyi dileklerimi sunuyorum.
Değ erli arkadaşlar, sayg ıdeğer ba şkanlarım; biraz önce
Trabzon Barosu değerli Ba şkanı'nı n da ifade ettiği gibi, bugünkü toplantımı z, 0-10-15 yaş kı demi olan genç avukatlar ın
birebir sorunlarını yerinde dinlemek, bunları n meslekle ilgili
sıkıntılarını kendi aralar ı nda paylaş maktan çok deneyimli
başkanları yla, Barolar Birli ği'nin yöneticileriyle payla şmaları
konusunda böylesi bir yeni aç ılımı Türkiye Barolar Birliği
Yönetim Kurulu olarak dü ş ündük ve bunun ilkini Ankara'da
yaptık, yani "Genç Avukatlar Forumu" başlığı altında, ikincisini
Adana'da yaptık, üçüncüsünü Antalya'da yaptık, dördüncüsünü Denizli'de yapt ık, beş incisini de Trabzon'da yap ıyoruz.
Tabii salondaki kat ılı m benim hiç moralimi bozmuyor. Bu
ve benzeri konularda maalesef bizim al ışkanlıklarımız çok daha
gelişmiş değil. inan
ı yorum ki gelecek günlerde bu kat ılımlar
daha da artacaktı r. Özellikle bu güzel Trabzon gününde, böyle
tatil bir gününde, Cumartesi gününü bizimle payla şan genç

ÖZDEM İ R
ÖZOK'UN
KONU ŞMASI

Mesleğe Yeni Ba ş layan Avukatları n Sorunları ve Çözüm Yolları
özel te ş ekkür ediyorum. Gelmeyen arkada şılar ın
ÖLOK'UN larımı z için de, bir gün onlar da bu ve benzeri toplant
şkum yok. Biz yöneticiler
KONUŞMASI ihtiyacını duyacaklard ır, ondan hiç ku
ı
olarak hangi ko şulda olursa olsun, bu ve benzeri toplant ılar
üncelerini, ortak
sık sık yapaca ğı z. 0 arkadaşlar ın ortak dü ş
fikirlerini alabilmek için daha s ı k toplantılar yapaca ğı z. Gönül
isterdi ki, burada Rize'den, Gümü şhane'defl, Giresun'dan,
Trabzon'dan, Artvin;'den, Samsun'dan en az 300-500 tane arğin
kadaşımız gelsin, bizi silkeiesin, "ne yap ı yorsunuz siz, mesle
geleceğ i ne oluyor?" filan deselerdi, biz çok memnun olurduk.
Ama buraya kat ı lan duyarlı arkadaşlarıma da sonsuz te şekkür
ediyorum.
Değerli arkadaşlar; biz Barolar Birli ğ i olarak hep savunduğumuz bir ş ey var: Eksiklik demokrasi, insan haklar ı , hukukun
üstünlüğü, hukuk devleti diye. Halk ımızın hep söylediği, çok
güzel ve yerle şmiş köklü sözler var; "Başkası na verir talkını, kendi
ı z.
yutar salkımı " gibi. Siz önce kendiniz demokrat olacaks ın
Siz önce sizi ele ştirenlerden rahats ı z olmayacaksınız. Siz önce
yüreğinizi ortaya koyacaks ını z. Siz gerçekten demokrat gibi
davranacaksınız. Sizi beğenen, ho ş unuza giden, sizinle örtü şen
düş ünceler ne kadar mutlu ediyorsa, iyi niyetli, dürüst, ilkeli,
sizin önünüzü açacak çok ciddi ele ştirileri de ayn ı duyarlılıkla
algılamak durumundasınız.
ÖLDEMR meslektaşlar ı ma

Gerçekten uygar olmak, de:mokrat olmak, ça ğdaş , uygar,
aydınlı k bir ülkenin yurtta şı olmak son derece zor de ğerli
arkadaş lar, genç karde ş lerim. Tabii ki Türkiye'nin çok genç
ve yeni demokrasinin çok ciddi sorunlar ı var, çok ciddi s ıkıntıları var. Türkiye, artık bu çağdaş , uygar, ayd ınlık gelecekten
vazgeçmesine imkan yok. Hep söyledi ğimiz, hep anlatt ığımız,
bu ç ırpı da bu ve benzeri kürsülerde çok önemli siyasetçilerin
söylediği kimi kurum ve kavramlar, öyle bir günde, iki günde,
üç günde toplumlara oturmam ış , yerleşmemiş, bunların bir
bedelleri olmu ş . Ama Türkiye, bir 85-90 y ıldır, hatta geriye
doğru bakarsanı z, Osmanlı' nın son dönemlerinde ayd ınlanma
anlamında, uygar, ça ğdaş dünyada kendi yerini bulma anlamında çok ciddi çal ışmalar yapm ıştır. Bugün Anayasa'mızda
6

Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatları n Sorunları ve Çözüm Yollar ı

sivil toplum anlayışımızda, siyasetimizde, demokrasimizde bir ÖZDEM İ R
sürü eksiğimize rağmen, bu yolda yürüyoruz. Ama hepiniz bu ÖZOK'IJN
ülkenin geleceğine gönül vermi ş insanlar olarak, son dönem- KONU ŞMASI
lerde yaşanan, özellikle kendi mesle ğimizle ilgili konularda
son derece rahatsızlı klar duyduğunuzu hissediyorum. Birebir
konuşmalarımızda da bunu anlıyorum.
Türkiye bir hukuk devletidir, hukuk devleti içerisinde
kurum ve kavramlar yerli yerine oturmu ştur ve herkes kendi
görevini yapar. Ama hepiniz hat ırlayacaksınız, 14 Mart 2008
günü bizim Uludağ 'da Bursa Barosu'nun kuruluş yıldönümü
nedeniyle buradaki birçok de ğerli baro başkanımızla birlikte
oradaydık. 0 gün hatırlayacaksımz, ajanslara bir haber düştü,
saat 16.30 sıralarında. Yargı tay Cumhuriyet Ba şsavcısı, Anayasa Mahkemesi'nde şu anda iktidar partisi AKP hakk ında
kapatma davas ı açtı . Türkiye Barolar Birliği olarak değerli
arkadaş lar, o tarihten bu yana bir hukuk kurumu olman ın
sorumluluğu, bilinci ve duyarlılığı yla asla ve asla ne davay ı
açan Sayın Yargı tay Cumhuriyet Başsavcılığı'nı kurumsal
olarak, ne davayı görecek olan Anayasa Mahkemesi'nin çok
saygıdeğer üyelerinin şu ya da bu şekilde karar vermesi konusunda Türkiye Barolar Birli ği'nin asla bir beyanı olmamıştır,
bir konuşması olmamıştır. Eğer bizler, bir anlamda yargın
ın bir
unsuru ve parçası olan savunma olarak bu gelişmeleri bir olgunluk içerisinde, soğukkanlı bir biçimde ve hukuk devletinin
gereği olarak kabul etmezsek, bunun sonu al ınamaz. Ancak o
günden bugüne görüyorsunuz, bilen bilmeyen, anlayan anlamayan, gerçekten ba şta Sayın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı
olmak üzere, davayı açtığına, açacağına bin pişman edercesine
eleş tirildi, Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerinin her türlü
kişiliği, kimliği, geleceği tartışıldı.
Değerli arkadaşlar; bunlar hukuk devleti adına son derece
sakıncalı şeyler. Sizin inandığınız ya da inanmadığınız, size
uygun ya da uygun olmayan karar verilebilir, ama "gelecek
dönemde biz hukuk devletini bütün kurum ve kurallar ıyla yerleş tireceğiz ve işleteceğiz" diyorsanı z, böyle bir iddianız varsa, siz

bu kararlara uymak mecburiyetindesiniz. Siz, parlamenter
7
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ÖZDEM İ R

demokratik sistemin temel ilkesi olan kuvvetler ayr ılığı ilkesine
Bu, sizin düşündüğ(inüz, sizin gelecekteki planKONU ŞMASI ladığınız kimi dü şüncelerinize ters birtak ım kararlar verebilir.
Ama maalesef ya şıyoruz, her gün yeni bir iddiayla özellikle
yargı bağımsızlığı adına çok ciddi yanl ış beyan ve açıklamalar
yapılı yor. Hangi televizyonu açarsanı z açın, orada özellikle
kapatma davası yla ilgili, hele son türbanla ilgili verilen kararla ilgili çok ac ımasızca eleştiriler yapılıyor ve özellikle yargı
bağımsızlığın
ı doğrudan doğruya zedeleyecek ve örseleyecek,
en sade yurttaştan en sorumlu kişiye kadar çok ciddi itham ve
iddialarda bulunuluyor.
ÖZOK'UN inanacaksını z.

Değerli arkadaş lar; bu bir hukuk devleti için son derece
tehlikeli geliş meler. Bizim önerimiz, herkesin hukuka inanması, kendilerine hukuka teslim etmesi, yargını n bağımsızlığına
inanması. Eğ er biz bir anayasal düzen içerisinde ve hukuk
devleti kurum ve kurallarına uygun davranacaksak, kendi
düşüncelerimizi, kendi hobilerimizi, kendi ideolojilerimizi bir
tarafa koyup o kurumsal düzenin, o hukukun, o hukukun üstünlüğünün işlemesi için hepimizin yard ımcı olması gereklidir
diye düşünüyoruz.
Ben şuna inan
ıyorum: Türkiye'de gerçekten demokratik,
laik, sosyal hukuk devletine inanmış barolarımız ve Barolar
Birliği, Türkiye'de bu dengeyi kuracaktır. Herkesin yargının
verdiği karar karşısı nda saygılı olması gerektiğini her yerde
söyleyecek, anlatacak ve ülkemizde hukukun üstünlü ğü ve
hukuk devletinin yerle şmesine 1969'dan bu yana söylediği
gibi, anlattığı gibi yine tekrar edecektir.
Değerli arkadaşlar; Türkiye iBarolar Birli ği, her şeyin
demokratik kültür içerisinde, me şru zeminlerde ve hukuk
içerisinde çözülmesini, asla demokrasinin d ışında, sivil ve gerçekten demokratik yönetimin d ışında bir yönetim anlayışın
ın
artık Türkiye'de tart ışılmamasını, akıllardan dahi geçmemesini
önermektedir. Her sorunumuzu, her düşüncemizi, kendimize
ait savunduğumuz her iddialı demokratik zenıinlerde ve birbirimizi anlayarak hukuk içerisinde, me şru zeminlerde yapmak
mecburiyetindeyiz. Bu son derece tehlikeli. Biz buradan bütün
8
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yetkililere, ülkemizdeki hukuk devleti ilkesini ve onun olmazsa ÖZDEM İ R
olmaz koşulu olan yargı bağımsızlığını zedeleyecek her türlü ÖZOK'UN
eylem ve söylemden kaçınmalarını özellikle öneriyoruz. Bu ül- KONUŞMASI
kemizin geleceği için son derece önemli bir davranış biçimidir.
Bunu burada sizlerle payla şmak istiyorum ve Barolar Birli ği
olarak, sözlerimin başında da söyledim, 14 Mart 2008'den bu
yana biz hep insanlar ı hukuka çağırdık, hep hukukun içerisinde
çözümler önerdik, insanların sakin, tarafsız, önyargısız ve soğukkanlı bir şekilde olayları tahlil etmesi gerektiğini söyledik.
Ama maalesef üzülerek söylemek istiyorum ki, ülkemizde
siyasete ağırlığın
ı koyan ve yine ülkemizin gündemin tayin
eden siyaset, bu konuda iyi s ınav verememiştir. Dileğimiz,
iktidarıyla, muhalefetiyle, ülkemizde siyaseti temsil eden bütün
kurumların hukuk devleti anlayışına, yargı bağımsızlığına,
yargıç güvencesine gerçekten gönülden, yürekten inanmal ı ve
ona göre bir davran
ış sergilemeli diye düşünüyoruz.
Anayasa Mahkemesi'nin yasama meclisinin çıkartmış olu bir yasayı denetlemesi, anayasaya uygunluk anlam ında,
duğ
asla yargının yasama üzerindeki gücü olarak kabul etmemek
lazım. Bu yargı bağımsızlığın
ın ve kuvvetler ayrılığın
ın doğal
sonucudur, olmazsa olmaz ıdır. Eğer yasama meciisinin almış
olduğu bir tasarruf, bir i şlem, bir karar, yargı tarafından denetlenmiyorsa, orada yargı bağımsızlığından ve hukuk devletinden söz etmeye imkan yok. Yine ayn
ı şekilde yürütmeyi
temsil eden Bakanlar Kurulu'nun, icray ı temsil eden Bakanlar
Kurulu'nun yaptığı bir eylem ve davran
ışı Dan
ıştay, hukuka
uygunluk, işlemin hukuka uygunlu ğu anlamında denetleme
yapmıyorsa, biz yine orada hukukun üstünlü ğünden, hukuk
devletinden ve yargı bağımsızlığmdan söz edemeyiz. Bu ilkeleri lütfen lehimize olan kararlar için alkışlayıp, aleyhimize olan
kararlar için bir biçimde acımasızca eleştirirsek, Türkiye'de
doğruları yakalamamız imkansız olacaktır.
Bizim burada tavsiyemiz, Türkiye'de toplum lideri olan,
Türkiye'de siyaseti ve Türkiye'de siyaset gündemini olu şturan
değerli, saygın parti liderlerimize, politika temsilcilerimize bu
ilkelere uygun davranmalarını öneriyor ve tavsiye ediyoruz.
9
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Çünkü demokrasinin olmazsa olmaz temel ko şulu siyasi partiÖZOK'UN lerdir. inanıyoruz, gelecek günlerde daha sakin, daha birbirini
KONU ŞMASI anlayarak, toplumun bütün katmanlar ına ve büyük çoğunluğa
örnek bir davranış sergilerler. Dün Say ın Baro Başkanı'mızla
beraber Trabzon'daki yargı temsilcilerini ziyarete gitti ğimizde,
oradaki değerli görevli meslektaşlarımızı n bu kaygıları paylaştığını birebir gördük ve kaygıları m daha da ileri götürerek,
Ö7DEMI R

"yani yarı n öbür gün yerel mahkemelerde verilecek kararlar ın da bu
ve benzeri şekilde uluorta eleş tirilmesi, Türkiye'deki yargının geleceği bakımından çok büyük olumsuzluklar doğurur" diye değerli

arkadaşlarımız kendi düşüncelerini ortaya koydular. İşte bu ve
benzeri düşüncelerin ortaya çıkabileceği eylem ve söylemlerden sorumluluk duygusu ta:şıyan yöneticilerin mutlaka, ama
mutlaka kaçınması gereklidir diye düşünüyorum.
Değerli arkadaşlar; bu toplantının temel amacı, genç arkadaşlarımızın kendi sorunlarını ifade etmeleri. Dikkat ederseniz,
ben avukatlık mesleğinin geleceğiyle ilgili "şunu yaptık, bunu
yaptık, bunu yapmadık" biçiminde bir şey söylemiyorum. Yaptıklarımız ortada. Mutlaka eksiklerimiz vard ır, olacaktır, ama
burada söz genç arkada şlarımızın.
Bu toplantılarda konuşulanları kitap haline getiriyoruz. Şu
anda dördüncü kitab ımız çıktı. Kısmet olursa, Trabzon'daki
çok değerli genç karde şlerimizin ortaya koyacağı görüş ve
düşünceler kitap haline gelecek. "Peki, bu kitap haline gelecek
de ne olacak, siz niye yap ıyorsunuz, bu böyle kitapta kalacak m ı ?"

Hayır, kalmayacak. Biz burada, Ankara'dan ba şlayarak, Ankara, Adana, Antalya, Denizli ve Trabzon, burada bize destek
veren genç arkada şlarımızdan bir komisyon olu şturacağız.
Bundan sonraki yapaca ğımız illerdeki arkadaşlarımızla ve
bütün bu konuşulanları, o kitapları bu arkadaşlarımıza, yani
komisyonda görev alan arkada şlarımıza vereceğiz. Burada
söylenen sözleri, yapılan önerileri, nasıl bir Barolar Birliği,
nasıl bir baro, nasıl bir savunma mesle ği, nasıl bir avukatlık
bekliyor arkadaşlarımız; hangi yönden iyiyiz, hangi yönden
kötüyüz, hangi yönde daha iyi duru ş sergilemeliyiz, onların
hepsini arkadaşlarımız gözden geçirecekler ve Barolar Birliği
10
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Yönetim Kurulu'na bir yeni öneri getirecekler. Barolar Birli ği
Yönetim Kurulu, kendi birikimi, bugüne kadar deneyimlerini
de ona katacak, ondan sonra bunu bütün barolara yollayacak.
Barolardaki de ğerli baro başkanlar ımı z, baro yönetim kurulu
üyeleri de buna katk ı sunacaklar ve gerçekten bugüne kadar
hep tartıştığımı z, "buras ı şöyle olsun, şurası şöyle olsun" dediğimiz Avukatlı k Kanunu'nda rahats ız olduğumuz çok ciddi
konuların değiş tirilmesi konusunda siyasal iktidara, -o günkü
hükümet kimse ona- yeni bir Avukatl ı k Kanunu için, ya tümden de ğ
i şiklik olarak götürece ğiz ya da bugün mevcut olan
bölümlerini kabul ediyorsak, bir Avukatl ı k Kanunu değişikliği
biçiminde bunu götürece ğ iz, amacımız bu.
Değerli genç kardeşlerim, değerli meslektaşları m; sizlerin
mesleğe olan bağlılığı , sizlerin demokrasiye, sizlerin hukuka, hukukun üstünlü ğüne olan bağlılığı , ülkemizin aydınlık
geleceğ inin güvencesidir. Hangi ko şulda olursa olsun, biz
artı k bütün moral de ğerleri de yerli yerinde oturtan, bütün
ülkemizin ulusal de ğerlerinde, ülkemizin ortak de ğerlerinde,
halkımızın, toplumumuzun, hepimizin sahip ç ıkacağı değerleri
de yerli yerinde oturarak, ayd ınlık, çağdaş , uygar bir Türkiye'yi
biz kuracağı z. Barolar ve Barolar Birli ğ i, bu anlamda herkesi
hoşgörüyle kar şı layan, herkesin iyi niyetli yönlendirici, ayd ınlatıcı eleş tirilerini çok ciddi bir şekilde inceleyen, kulak veren,
ondan kendisine birtak ım dersler çıkaran bir kurum olma özelliğini Türkiye'deki bütün demokratik grup ve siyasi partilere
ve bütün kurumlara gösterece ğiz. Türkiye Barolar Birli ği ve
sizler, Türkiye'de demokrasinin ne oldu ğunu, ho şgörünün ne
olduğunu, meslek dayanışmasını n ne olduğunu gelecek günlerde hep beraber, farklı düşünebiliriz, ayn ı düşünebiliriz; ters
düş ünebiliriz, çok çok farkl ı düş ünebiliriz, bütün bu farklılıkları
mesleğin bir dinamizmi, mesle ğin bir gücü, mesle ğin geleceği
için güvence oldu ğunu hep beraber ortaya koyaca ğız.
Benim söyleyeceklerim bunlar. Bütün dile ğim, sa ğlıklı,
gerçekten kendine güvenen, gelecekten endi şesi olmayan,
moralli bir savunma mesleğ i ve onu temsil eden avukatlar
topluluğunun ülkemizde var olmas ı . Ama maalesef biraz önce
t.

ÖZDEM İ R
ÖZOK'UN
KONU ŞMASI
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Sayın Ba şkanım oraya girdi, ben girmek istemiyorum; hem
n çok fazla olmas ı , hem şu anda
ÖZOK'UN hukuk fakültelerinin say ısını
ık kadar kolay elde edilen
KONU ŞMASI Türkiye'de hiçbir meslek, avukatl
bir meslek de ğil. Her mesle ğ in önünde kendine göre birtak ım
sınavları , engelleri, birtak ı m barikatları var. Ama bugün için
avukatlıkta böyle bir ş ey yok. Fakülte bitiyor, bildi ğiniz gibi bir
ğlı
staj, staj ın arkasından, o belirli ş ekli ve zaman dilimine ba
stajdan sonra de ğerli arkada şlarımız avukat oluyor. İnanıyorum deneyimli, bu mesle ğe gönül vermi ş , mesleğin geleceği konusunda son derece kararl ı, tutarlı ve ilkeli olan arkadaşlarımız,
mesleğin daha iyi yerlere, ç ıtasını n daha yükselmesi için her
türlü deste ği vereceklerine inanıyorum ve inanıyorum, bizim
bugün ya şadığımı z bu sorunlar, gelecekte bu de ğerli sorumluluk duygusu ta şıyan de ğerli arkada şlarımı zın katkılarıyla
yaş anmayacakt ı r. Bu toplantını n bu anlamda mesle ğimizin
geleceği anlamında, ülkemizin hukuku ve hukukun üstünlü ğü
ve hukuk devleti ilkelerine katk ı sunması anlamında gerçekten
çok büyük yararlar sa ğlayacağı inancımla, bu duygular ımla
bize destek veren, gelen de ğ erli baro ba şkanlarımıza, genç
meslektaşlarııTuza ve bütün konuklara sevgilerimi, sayg ılarımı
sunuyorum. Toplant ının yararlı , faydalı, ba şarılı geçmesini
diliyor, hepinize sevgi ve sayg ılarımı sunuyorum.
ÖZDEMİ R

Sağ olun de ğerli arkadaşlar.
Sunucu: Forumu yönetmek üzere Say ın Av. Özcan Çine'yi
ve Divan'da bulunacak genç meslekta şları mı yerlerine davet
ediyorum.
Av. Özcan Ç İNE (Ba şkan): Türkiye Barolar Birli ği Sayın
şkanı m, Giresun, Rize, A ğrı,
ÖZCAN Başkanı m, Trabzon Barosu Ba
ı n baro ba şkanları m ve değerli
Çİ NE'N İ N Gümüşhane, Şanlıurfa, Bart
ı n bem; Türkiye Barolar Birliğ i Sayın Ba şkanı'n
KONU ŞMASI meslektaşları
i gibi, bu açık foruma ba şlıyoruz.
lirttiğ
Forumda söz almak isteyen arkada şlarımız ın ellerini
kaldırmak suretiyle ve kendilerini tan ı tmak suretiyle konu şmalarına ba şlamalarını , kürsüden bu konu şmayı yapmalarını
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rica ediyoruz. Çünkü kay ıt altına alı yoruz ve kitapç ık haline
getirdiğ imiz için lütfen bunu ihmal etmeyelim.
Buyurun.
Av. Şeref YILDIZ (Bartı n Barosu Ba şkanı): Sayın Barolar ŞEREF
Birliği Başkanı, sevgili baro ba şkanlarım, sevgili genç arkada ş- YUDIZ'N
ları m, barolarımızın değerli temsilcileri; ben bu sözü almaktaki KONU ŞMASI
maksadım, kısaca ş öyle söylüyorum: Biz Bartm'da birkaç yıldır
bir sosyal sık ıntı içerisindeyiz. Bart ın'ın Amasra ilçesine bir
termik santral kurulmak isteniyor. Bu santrale biz ba şmdan beri
"hayır" demekteyiz. Sivil örgütlerle birlikte "hayır" diyoruz,
çevre illerimizin sivil örgütleriyle birlikte "hayır" diyoruz. Bu
sıkıntımızın giderilmesi konusunu ben her kat ıldığım baro başkanları toplantısı nda arz ediyorum. Sizler ve ülkemizin di ğer
şehirlerinde avukatl ık yapan arkadaşlarımızın da bizlere bu
konuda duyarlı olduklarını hissettirmelerini arzu ediyoruz.
Değerli arkadaşlarım; önümüzdeki haftalarda biz Zonguldak Barosu'yla birlikte, yine çevremizdeki sivil örgütlerimizle
bu konuda bir karşı duruş gösterisi yapacağı z. Bu konuda
bizlere yard ımcı olmanızı arz ediyorum.
Bu toplantıya gelmişken, avukatlığı n kanunu olan Avukatlı k Kanunu'nun 1. maddesinde "avukat, kamu görevlisidir" diye
bir hüküm vardır, ayrıca yargın
ın da bir unsurudur. Tatbikatta
görüyorsunuz, hep birlikte görüyoruz, yarg ın
ı n unsuru diye
konulan bu hüküm, kanundaki bu hüküm bana göre uygulanmıyor. Hakim, savcı , yani iddia ve karar ikilisi istedi ğini
yapıyor. Biz ne kadar çok objektif delil ikame edersek edelim,
duymuyor. Ben 37 senelik avukatl ık yaşamımda mahkemeleri
önce bir gözümün önünde canland ırırı m; sulh hukuk, asliye
hukuk, sulh ceza, asliye ceza, a ğı
r ceza, bunları n cesametini
de canlandırırı m, sonuçta sulh cezay ı küçük görürüm. Ancak
sulh cezan
ın hiçbir kararını n denetim d ışında olmadığın
ı da
bilirdim, rahatlard ım. Şu son zamanda bazı kararlar kesin diye
bir usul çıktı . Ne yapı yor sulh ceza hakimimiz; "1.500 lira" ve
kesin.
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Değ erli arkadaş lar; bilmiyorum, sizler belki bir davay ı
3.000 liraya, 5.000 liraya alabilirsiniz. Ama küçük yerle şim
birimlerinde 500 lira, bin lira, hele hele ücret tarifesinde sulh
karşı ceza davas ının ücreti vekMetinin 250 lira oldu ğu gerçeği
sında, vatanda şımı za 1.500 lira ceza verilmesi ve bunun kesin
olması ve avukatı n orada hiçbir şey yapamamas ı inanın beni
üzüyor. 0 halde, Avukatl ık Kanunu'ndaki yarg ının üç unsurundan biri olan savunman ı n, yani avukatı n görevinin di ğer
iki unsura asgari e şit ölçüde de ğerlendirilmesinin bir yasal
zorunluluk oldu ğunu bilelim ve bu konuda Parlamento'ya
gerek avukatlar olarak, gerek fikir üreterek, ö ğretmenlerimiz
olarak, profesörlerimiz olarak Barolar Birli ği'ni bu konuda
daha bir göreve ça ğıralı m arzu ediyorum.
Ben sadece avukatl ı k görevinin kanundak ı hükümlerinin
en azmdan bu yönde bizleri tatmin edecek ş ekilde uygulanmas ı
gerektiğine olan inanc ımı sizlere duyuruyorum ve Bart ın' ın
sosyal durumunun da sizlerin bilginize sunulmas ı konusunı umuyorum. Bu nedenlerle şurada ald ığım
da fayda olaca ğın
söz için beni ba ğışlayan say ın Toplantı Divanı'mıza te şekkür
ediyorum, her birinize sayg ılarımı sunuyorum.
Sağ olun efendim.
ÖZCAN
ÇN E' N İ N
KONU ŞMASI

Başkan: Değerli Bart ı n Baro Ba şkanına konuşması için
teş ekkür ediyoruz.
Şimdi forumumuza geçmeden arkada ş lar, yine genç meslekta şlanmızın hazırladığı, meslek sorunlar ıyla ilgili olarak k ısa
bir barkovizyon gösterisi var. Be ş dakika kadar bunu izleyelim,
ondan sonra forumumuza geçebiliriz.

(Barkovizyon Gösterisi)
Başkan: Değ erli arkadaş lar; avukatlı k ve barolar ımızla
ilgili kı sa gezintiden sonra, bir ısınma turundan sonra konu şmalara ba şlamış oluyoruz.
14
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Buyurun arkadaşım.
Av. Bülent YÜCE (Ordu Barosu): Öncelikle Sayın Birlik BÜLENT
Başkanı'mızı, tüm baro başkanlarımızı, tüm meslektaşlarımızı YÜCE'N İ N
ve değerli konuklarımızı şahsım ve mensubu bulunduğum KONU ŞMASI
Ordu Barosu adına saygıyla selamlıyorum.
Düzenlenen program, "Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların
Sorunları ve Çözüm Yolları " başlıklı olmakla birlikte, esasen
avukatların sorunları, genci yaşlısı herkes için ortak ve aynı
sorunlardır. Ancak do ğaldır ki, mesleğe yeni başlayan avukatlar, süregelen sorunlardan meslekte k ıdemli meslektaşlarımıza
göre daha fazla etkilenmektedir. Bir ba şka açıdan, bu durum,
uzun yıllar sonunda aynı sorunları yaşamaya devam eden
kıdemli meslektaşlarımızın belki de bu sorunlarla yaşamaya
alıştığı şeklinde ifade edilebilir. Bizim de elimizden geldi ğince
ifade etmeye çalışacağımız mesleki sorunlar, daha çok genç
avukatların etkilendi ği sorunlar olmakla birlikte tüm meslektaşlarımızın sorunu olarak değerlendirilmelidir.
Son yıllarda mesleğe yoğun giriş nedeniyle avukatların
sayısı artmış, ancak avukatların ekonomik durumunda bu
artışa paralel olarak gerekli iyile ştirmeler yapılamamıştır. Bu
nedenle, meslekte haks ız rekabet, meslek etiğine uymayan
davranışlar son yıllarda artış göstermiştir. Haksız rekabet,
meslekte eme ğin karşılığının alınamamasına, meslek etiğinin
bozulması ise meslekte itibar kaybı ve yozlaşmaya neden olmaktadır. Avukatlar arasında haksız rekabetin olduğu, meslektaşlarımız arasında belki birebir konu şmalarda hep söylenen,
ancak genel kurullarda veya geni ş kapsamlı toplantılarda pek
de ifade edilmeyen bir durumdur. Maalesef baz ı meslektaşlarımızca müvekkilden vekalet ücreti almaksızın icra takibi veya
dava yürütüldü ğü, yapılan işin neticesinde tahsilatla birlikte
ücretlerin tahsil edildi ği esasen hepimizin malumudur. Bunun
karşısında müvekkilinden ücretini pe şin talep eden avukatlar,
ı
müvekkilleri karşısında zor duruma düşmekte ve hep ayn
cümleyle kar şılaşmaktadır: "Filanca avukat, bana 'senin i şin
ücretsiz yaparım' dedi."
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Yine bazı meslektaşlar:mızı n avukatlık asgari ücret taYÜCE'N İ N rifesinin de altı nda jicretlerle vekalet ili şkisi kurdukları da
KONU ŞMASI gözlemlenmektedir. Bu durum da en çok do ğal olarak henüz
mesleğe yeni başlamış, iş sayısı az olan genç avukatlar ı etkilemektedir. Birçok geli şmiş ülkede oldugu gibi vekalet ücretlerinin barolar tarafı ndan tahsili halinde tüm bu sorunlar ın
aşılmasını n mümkün oldu ğunu düşünüyoruz. Nitekim bu
uygulamada müvekkiller, ücreti vektletin tahsili konusunda
vekiliyle birebir muhatap olmamakta, vek1et sözle şmesi kurulurken vekJet ücretini barolara yat ırmaktadır. Kaldı ki bu
şekilde avukatın ödemekle yükümlü oldu ğu aidat, vergi ve
stopajların da kaynağında tahsili sağlanmış olacaktır. Böylece
esasen Avukatlı k Kanunu'nun 1. maddesiyle kamu hizmeti
kapsamında değerlendirilmesi gereken avukatl ık mesleği, bu
niteliği gereği rekabete kapalı bir meslek yapısına bürünecek ve
avukatların gelirleri birbirine yakı n hale gelecektir. Avukatlar
arasındaki tercih edilirlik de reklam, ki şisel ilişkiler ve benzeri
olgulara değil, bilgiye dayal ı bir hale gelecektir.
BÜLENT

Yine CMK ile ilgili sıkıntılar hepimizin malumudur. CMK
ücretleri, hem avukatlı k asgari ücret tarifesinin çok alt ındadır,
hem de ücretlerin ödenmesi oldukça gecikmektedir. CMK
ücretlerinin asgari ücretin altında olması ve üstelik ödenmesinde tahammül sınırının üzerinde gecikmeler ya şanmasırun
Anayasa'nı n 18, maddesiyle yasaklanan angarya yasa ğıyla
çeliştiğini düş ünmekteyiz. CMK ücretlerinin en azından asgari
ücret seviyesine getirilmesi ve yine bu ücretlerin zamanında
ödenmesi için kalıcı bir çözüm sağlanması gerekmektedir.
Ekonomik sorunlar içinde irdelemek istedi ğimiz bir diğer
husus da aidatlarla ilgilidir. Avukatlar ın meslek kuruluşu
olan barolara ödedikleri aiciat, mevcut düzenlemelerle maktu
olarak belirlenmektedir. Ancak birçok meslek kurulu şunda bu
aidatlar gelire göre nispi olarak alınmaktadır. Bunun avukatlar
açısından da böyle olmas ı için gerekli yasal düzenlemelerin
yapılmasının sağlanması yerinde olacaktır.
Avukatlar topluluk primi ödemekte olup, sa ğlık güvencesinden ise yararlanamamaktadır. Birçok avukat, ya eşinin
16
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sağlık güvencesinden yararlanmakta ya da özel sağlık sigortası BÜLENT
yaptırmaktadır. SSK ile yapılan anlaşmalar ile ek prim ödemek YÜCE'N İ N
suretiyle sağlık güvencesinden yararlanılması söz konusu olsa KONU ŞMASI
da, bu sistem de zaman zaman aksamaktad ır. Genç avukatların birçoğu ise, maddi inıknsızlıklar nedeniyle hiçbir sağlık
güven cesine sahip de ğildir. Anayasa'nın 56 ve 60. maddelerinde her vatandaşın sosyal güvenlik çatısı altında olma ve
sağlıklı yaşama hakkı güvence altına alınmakla birlikte, uzun
yıllardır süregelen avukatlar ın sağlık güvencesi sorunu ise
halen çözülebilmiş değildir. Bu sorun sadece genç avukatlar ın
değil, her avukatın sorunu olup yasayla çözülmesi gereken bir
durumdur. Her ne kadar yürürlüğ e girecek Sosyal Güvenlik
Yasası ile bu sorunun çözümleneceği ifade edilmekte ise de,
avukatların ancak yüksek miktarda ek prim ödemek suretiyle
sağlık güvencesinden yararlanmas ı mümkün olacaktır.
Avukatlık staj döneminin verimli geçmedi ği hep tartışılan,
ancak somut bir çözüme kavuşturulamayan bir durumdur. Biz
de buna bu toplantıda yeniden vurgu yapmak istiyoruz. Hukuk
fakültesi sayısında son yıllarda yoğun artış olması, zaten teorik
bilgi ötesinde e ğitim vermeyen fakültelerimizin kalitesinde maalesef düşmeye neden olmuştur. Avukatlık stajı döneminde ise
teorik bilgilerin pratiğe dönüşmesini sağlayacak bir sistem halen getirilememiştir. Stajyer avukatlar, ilk alt ı aylık stajlarında
duruşma salonlarında oturarak duruşmaları izlemekten öteye
bir deneyim kazanamamaktad ırlar. Çoğu zaman stajyerlerin
stajı fiilen devamı dahi söz konusu olmamaktad ır. İkinci altı
aylık dönemde ise genel olarak stajyerler, maalesef adliyeye
getir götür işleri yapan, icra takipleriyle u ğraşan ara eleman
gibi görülmektedir. Bunun sonucunda ise stajyerler, mesle ğe
yeterince hazırlanamamaktadır. Stajyerlerin e ğitimi konusu tek
tek her baronun kendi inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Bu
itim
konuda Barolar Birliği tarafından tek bir müfredat ve eğ
sistemi belirlenerek, stajyerin uygulamanın daha çok içine
gireceği bir yapı oluşturulmalıdır.
Staj sonrasında avukatlığa giriş için öngörülen sınavın
iptali konusu ise halen tartışmalı bir durum olmakla birlikte,
17
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hep bahsedilen ve e şit görülen yargının üç ayağı ndan sadece
YÜCE'NIN savunma makam ı olan avukatlığ a girişin sınavsı z olması da
KONU ŞMASI kanımızca bir çelişkidir.
BÜLENT

Stajyerler açısından bir di ğ er önemli sorun da sosyal güvenceye sahip olmamalar ıdır. Bunun giderilmesi için gerekli
yasal düzenlemenin yap ılması ve gerek Barolar Birli ği'nin,
gerekse tüm baroları n bu hususta takipçi olmas ı gerekti ği
kanısındayı z. Hukuk fakültelerinin be ş yıla çıkarılarak staj ın
bu dönem içerisinde yapt ırılması ya da stajyer avukatların
staj döneminin yasal düzenlemeyle sosyal güvenlik sistemine
sokularak bu sorunun çözülLebilece ğini dü şünüyoruz.
Yine stajyerlere verilen kredinin kredi olmaktan ç ıkarılıp
bursa dönüş türülmesi gerekmektedir. Zaten salt bu amaçla
vek1et pulu düzenlemesi getirilerek kaynak yarat ılmış durumdayken, açıkçası bunun kredi olarak verilmesini anlamakta
güçlük çekmekteyiz.
Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesi, "avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder"

hükmünü içermektedir. Ancak kan ımızca bu bağımsızlı k halen
de tam olarak sağlanabilmiş değildir. Bu konuda yap ılan son
tartışmalarda iddia makamı olan savcıların kürsüden aşağı
inip inmeyeceği tartışmasından öteye bir anlayış ortaya çıkmış
ı düzeye
değildir. Sembolik olarak iddia ve savunmanı n ayn
getirilmesi de mutlaka önemlidir. Ancak bizce as ıl önemli olan,
bu eşitliğin gerçek manada sağlanmasıdır. Örneğin ağır ceza
salonlarında heyet, görü şme için ara verdi ğinde, avukatlar da
dahil herkes salondan çıkarılırken, savcıların bu görüşmeye
iştirak etmesi, savunma ve iddia makam ının ne kadar eşit
olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu örnekleri ço ğaltmak
da mümkündür. Avukatlar ın bağımsızlığını n gerçek manada
sağlanması için yasal düzenlemelerin yapılması ve bu konuda
takipçi olunması gerekmektedir.
Yine kamu kurumlarında kadrolu olarak çal ışan, avukatlık
yapan meslektaşlarımız ile bir ba şka avukatın yanında düşük
ücretlerle çalışan meslekta şlarımızın bağımsızlığından tam
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olarak söz etmenin de mümkün olmad ığı kanısındayız. Bu B(kENT
şekilde çalış an meslektaşlarımızı n vicdanına uymayan bir i şi YÜCE'N İ N
reddedip reddedemeyeceğini takdirlerinize b ırakıyoruz ve bu KON U ŞMASI
durumun ba ğımsızlıkla ba ğdaşmadığını düşünüyoruz.
Daha birçok mesleki sorun olmakla birlikte, program
konusu kapsam ı nda kalmaya çalış arak sorunlarımızı izah
etmeye çalıştı k. Tüm mesleki sorunlar ımızın çözümü için her
ş eyden önce gerek barolar, gerekse Barolar Birli ği olarak etkin
meslek kurulu şları olmamız gerektiğini ifade etmekte fayda
görüyoruz. Etkin meslek kurulu şu olmak için ise baroları ve
Barolar Birliği'ni siyasi çeki şmelerin yaşandığı alanlar olmaktan
çıkarı p, sadece ve öncelikle mesleki endi şelerle hareket eden,
mesleki sorunları çözmeyi hedefleyen bir yap ıya ve yönetim
anlayışı na sahip hale getirmek gerekti ğini düşünüyoruz. Bunun için de bütün avukatlar ı n meslekleriyle ilgili konulara
duyarlı olması ve mesleki sorunları n çözümüne ilgi duymas ı
gerekmektedir.
Sunumumuzu Internet'te yer alan bir hukuk sitesinde
genç bir meslektaşımızın sorunlarını ifade ettiğ
i yazısın
ı aynen
aktararak -ki ismi Internet'te belli olmad ığı için kendisinin de
affına sığı ruyoruz- bu sunumla kapatmak istiyoruz. "Avukatlık
zor zanaat. Yeni hayata başlayanlar için şu an belli sıkı ntıları bir daha
yaza yı m: Sigortalarımızı ödeyemiyoruz. Okulda ald ığımız kredilerin
ödeme günü geldi. Büro masraji ba şlı başına bir memur maaşı kadar.
Herkesin bir özel harcamas ı da var. Geleceğe borçla başlamış olmanın
sıkıntısı bizi hasta edecek ve i şin kötüsü, bir sağlı k güvencemiz de
aslında baka rsan ı z yok. Çok mu karamsarı m; belki de. Farklı düşünen
varsa, buyursun gelsin."

Saygılarımızla.
Başkan: Ordu Barosu'ndan de ğerli kardeşimize te şekkür

ediyoruz.
Buyurun.
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Av. Tekin SA Ğ IR (Trabzon Barosu): Sayın Birlik Ba şkanı,
m; öncelikle herkese
SAIR'IN değerli baro ba şkanları m ve meslektaşları
lar
sunuyorum.
KONU ŞMASI hoş geldiniz diyor, sayg ı
TEKİ N

ın
ı n kurucu unsurlar ından biri savunman
Bağımsız yargın
i
genç
avukatlar;
in
geleceğ
temsilcisi olan avukatlar ve mesle ğ
sadece bu s ıf atı kullanı p, önüne arkas ına herhangi bir ek yapmadan dahi ne yaz ık ki hepimizin kafas ında beliren bir dizi
sorunlar silsilesi. Öncelikle mesle ğin sorunları ve çözümüne
ilişkin görü ş leri dile getirmenin platformu olarak görülen baro
genel kurulların
ın genellikle bir güne s ığdırıldığı göz önüne
bulundurulduğunda, özellikle genç avukatlar ın sorunlarını ve
çözüm önerilerini dile getirmeleri pek mümkün olmad ığmdan,
ın
mesleğin sorunlarına ili şkin bu tür toplant ıları n yapılmasın
ı n yaönemi daha da artmaktad ır. Bu nedenle, bu toplant ın
şmama
ekkür
ederek
konu
pılmasına katkısı olan herkese te ş
baş lamak istiyorum.
ında, genel
Esasen genç avukatları n ayrı ca sorunları yan
olarak mesleğin sorunlarını en yoğun olarak ya şayan meslek
grubu da gençler olmaktad ı r. Her zaman avantaj olarak dile
getirilen gençlik, mesle ğin başında ba şlı başına bir dezavantaj
olarak karşımıza ç ıkmaktadır. Daha en ba şından, özellikle ceza
davaları nda müvekkilinizin size söylernese de hissettirdi ği
"yapabilir mi?" duygusu, geçmi ş ten gelen uygulamaların etkisi
içinde olan ve ilk kez muhatap oldu ğunuz kolluk güçleri, yarg ı
mercilerinin dahi sadece genç oldu ğunuz için size kar şı olan
tutumları ...
Elbette mesleğin içinde bulundu ğ u bir yığın sorundan her
biri ayrı bir tebli ğ in, panelin konusunu olu şturacak öneme
haiz olsa da, gün boyu üzerinde konu ş ulacak bu sorunlar ın
özellikle önem arz etti ğini dü şündüğüm baz ıları üzerinde
ayrı ca durmak istiyorum. Bunlardan ilki, üzerinde hemfikir
olunduğuna da inandığı m, meslek aç ısı ndan bir zorunluluk
olarak gördüğüm mesleki sınav. Türkiye Barolar Birli ği tarafindan yı lda verilen ruhsatname say ısı yla hukuk fakültelerinden
mezun olanların sayısının neredeyse e şit olduğu, plansız olarak
sayıları gittikçe artan hukuk fakültelerinin avukatl ık fakültesi20
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ne dönüştüğü bir ortamda, avukatlar ı bu piansızlığın kurbanı TEKiN
olmaktan kurtarmanın tek yolu da mesleki s ınav olarak görün- SAIR'IN
mektedir. Günümüzde say ıları 35 olup, en az ı ndan kontenjan KONU ŞMASI
itibariyle lehe bir düzenleme beklerken, aksine, istisnas ız açılan
tüm vakıf üniversitelerine de yeni hukuk fakültesi açma izni
verilmesinin aç ıklanabilir bir izah ı yoktur. Mesle ğimiz için bu
kadar hayati öneme sahip bir konuda aileleriyle beraber dü şünüldüğünde, geni ş ve etkili olmas ı beklenen bir kitleyle ilgili
yapı lan düzenlemenin bir gecede iptal edilmesi noktas ında
hepimizin ve özellikle de sorumlu makamlardaki yöneticilerimizin üzerlerine dü şeni yap ı p yapmadıkları konusunda
özeleş tiri yapması gerektiği kanısındayım. Zira bizim için bu
kadar önemli bir konunun bir siyasinin iki duda ğı arasında
çı kan bir çift kelimeye kurban edilmesi, kabul edilebilir bir
durum de ğildir. Bu karar ın alınma noktası nda bizlerin mutlaka
söylememiz gereken etkili bir söylemimiz, gerekirse eylemimiz
olması gerektiğini düşünüyorum.
Gereğinin çok üzerinde hukuk fakültesi aç ılmış olması,
her alanda oldu ğu gibi, e ğitim politikamızdaki plans ızlığın
bir sonucu olabilir. Ancak sorumlu makamlardakj ki şilerin,
benim veya sizin gibi sorunlar ı dile getirip "sistem kurban ıyız,
bunlar plans ız eğitim politikas ını n bize getirdikleri" deyip biçare
tavı r sergilemelerini ola ğ an karşı lamak mümkün de ğildir.
Avukatlık s ınavını n kaldırılması yla yapı lacak yeni bir Staj
Eğ itim Yönetmeliği'yle ilgili, staj öncesi ve sonras ındaki değerlendirme adı altındaki s ınav düzenlemesi bir çözüm yolu
olarak ortaya ç ıkmış ve Barolar Birli ği'nin bu konudaki çal ışması da belli bir olgunlu ğa gelmiş ti. Ancak öyle zannediyorum
ki bu çalış ma da baroları n ekim ay ı ndaki seçimleriyle Türkiye
Barolar Birli ği'nin May ı s 2009'daki seçiminin kurban ı olmuş
gibi görünüyor. Bu dü şüncemde yanılmak isterim. Zira çal ışmalarına ba şlayalı uzunca bir süre geçen ve neredeyse herkesin
üzerinde ittifak sa ğladığı bir konudaki düzenlemeyle ilgili
bilmediğimiz bir durum varsa, Ba şkanımız gerçi dışarı çıktı,
ama bilmek isteriz. S ı nav, bu meslek için alelade bir düzenleme
değil, zorunluluktur.
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İkinci olarak üzerinde durmak istedi ğ im husus, "ekonomik
r. Mesleğe girişin h ızla
SAIR'IN sorunlar" başlığı altında baz ı sorunlardı
sorunları da beraberinde
KONU ŞMASI arttığı bir ortamda, bu durumun baz ı
getirmesi kaç ınılmazdır. Özellikle mesle ğ e yeni ba şlayan avukatların iş kaygısı, okurken al ınan ö ğrenim ve harç kredileriyle
staj yaparken al ı nan staj kredilerinden do ğan borç yükü alt ında
mesleğ e çekingen bir giri ş yapmasını esasen kendinden dahi
bağımsı z icra etmesi gereken mesle ğini yeni bir büro açmaktansa başkasının yanında çal ış arak icra etmesi bir tercih olmay ıp,
zorunluluktan kaynakland ığı yaşanılan bir hakikattir. Bunun
sonucudur ki, sadece İstanbul'da 9.000 ?ba ğımlı ? avukat vard ır.
ın yarısıdır.
Bu da neredeyse İ stanbul'daki avukat say ısın
TEKİ N

Staj kredilerinin kar şılıksı z burs şekline dönü şmesinin
mümkün görünmedi ğ i bir ortamda, geli şmiş ülkelerde olduğu gibi mesleğe yeni ba ş layanlara büro açarken sa ğlanan
maddi desteğ in ülkemizde de uygulanmas ına ili şkin talebin
ne denli yerindelik ta şıyacağı konusunda ku şkularım olmakla
beraber, bununla ilgili bir çal ışmanın da ba şlaması gerektiği
düşüncesindeyim. Mevcut haliyle bu deste ğin sa ğlanması bir
yana, ö ğrenciliği ve stajı kredilerle bitirmi ş bir kişiden mesle ğe
henüz ayak attığı ilk anda bir de ruhsat paras ı adı altında bir
ın da kabul edilebilir olmad ığı kanaatindeyim.
para al ınmasın
Baroların hizmet verirken gelirlerin olmas ı gerekmekle birlikte, bu gelirlerin vekalet pullar ı , aidatlar ve di ğer yollarla
zaten yeterince sa ğlandığı düş ünüldüğünde, mesle ğ e yeni
baş layandan ruhsat parası alınması, bu zorunluluğun bu genç
ımı olarak dü şünüyorum.
meslek mensupları aleyhine kullan
Zaten ekonomik güçlükler ya şayan mesle ğ e yeni baş layan
avukatların en azı ndan bu yükten bir an önce kurtar ılması
gerekir. Mesleğe giriş bir disiplin altına alı nmak isteniyorsa,
bunun yolu parası olan ile olmayan aras ında ayr ıma yol açacak
ekonomik bariyerler de ğ il, biraz önce belirtti ğ im gibi, objektif
bir sı nav olmalıdır.
Şu anda Trabzon'da da avukatlarla ilgili incelemesi yap ılan vergi konusunda vekalet ücretlerinden al ınan vergilerin
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makul bir seviyeye çekilmesi noktas ında yeni bir düzenleme
için gerekli her türlü çaba gösterilmelidir.
"Ekonomik sorunlar" başlığı altında üzerinde durmak is-

tediğim son konu ise, biraz önce Ordu Barosu'ndan konu şan
arkadaşımı n da üzerinde durduğu CMK hizmeti ve bunun
ücretlendirilmesine ili şkindir. Zira yapı lan yeni düzenlemeyle
CMK ücretlerinin ödenmesinde tam bir muamma söz konusudur. Bu konuda barolar devreden ç ıkarılmak istenirken,
iş baroların da içinde olduğu karmaşık bir yapıya dönüştürülmüştür. Ödemelerin ne zaman yap ılacağı tamamen bir
muammadır. Faturası kesilip KDV'si ödenen CMK ücretleri
aylar sonra ödenmektedir. Özellikle mesle ğe yeni başlayanlar
için temel giderlerin kar şılanması konusunda çok önemli bir
yeri olan CMK ücretleri konusundaki bu yeni yap ı, işi tamamen çözümsüzlüğe sürüklemiş tir. CMK ile ilgili ödemeler ve
ücretin miktarı konularında yeni bir düzenleme yap ılarak bu
hizmetin angarya olmaktan ç ıkarılması , öncelikle meslek eti ği
açısı ndan bir zorunluluktur. Zira angarya olarak görülen bir
hizmet, ceza avukatlığını da bitirme noktasına getirmek, hukuk sistemimizde "lehe olan yasalar uygulans ın" şeklinde yeni
bir savunma şekli geliş mesine yol açmaktad ır. Bu her şeyden
önce meslek eti ğiyle bağdaşmaz.
Genç meslek mensuplarının sorunlarmı konuşurken bunlara yenilerini eklemek, çözüm önerileri geli ştirmek mümkün.
Ancak konuş acak olanların süresini de gasp etmemek bak ımından burada konu şmamı birkaç cümleyle sonland ırmak
istiyorum.
Başkaların
ın hakların
ı savunurken, olması gerektiği gibi
her türlü hassasiyeti gösteren biz avukatlar ın ayn
ı hassasiyeti
kendi haklarımı z konusunda da göstermemiz gerektiği kanaatindeyim. Mesle ğin sorunların
ı konuşup b ırakmak yerine,
konuşup, çözüp geride b ırakmalıyız. Yargı erkinin en önemli
unsurlarından birini icra eden ki ş iler olarak, maddi sorunlardan uzak, mesleki geli şimii en üst düzeyde tutan, özgiiven sahibi meslek mensupları olarak, bu mesleğin içinde bulunduğ
u
güven sorununun çözülüp icra edildi ği yarınlar diliyorum.
23
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Teşekkür ederim.
Başkan: Genç karde ş imize bu konu şması için biz de teş ekkür ediyoruz.
Buyurun.
Av. Cüneyt ALTIPARMAK ( Şanlı urfa Barosu): Sayın
Divan, değerli kat ılımcılar; deminden beri Ordu Barosu koALTIPARMAK'IN
nuş tu, Trabzon Barosu konu ştu. Ben dört y ıl önce stajyer iken
KONU ŞMASI
Ankara'da buna benzer, stajyerlerin sorunlar ının tartışıldığı
bir toplantıya kat ılmıştı m, yine konu şulmuştu. Aradan dört yıl
geçti, bu durum benim için çok önemli, bunu belirtmek istiyorum, aynı konuş ma metniyle bizim ba şka stajyer arkada şı yine
Türkiye Barolar Birli ği'nin toplant ısına ben yolladım. Arkadaş
konuşmuş orada, konuş ma da bayağı beğenilmiş . Konuşmanın
beğ enilmesi beni mutlu etti, ama bir şey üzdü: Aynı şeyler
konuşuldu ve konuşma be ğenildi. Ben buraya kendim onun
için bir konuş ma metni haz ırlamadı m, ileride birilerini test
edebilirim diye.
CÜNEYT

Ancak sorunlar, bakt ığımızda, üç ana ba şlık altında topı
lan
ıyor. Biz aslı nda biraz da avukatlar olarak savunma hatt ın
k.
Yani
kendi
içimizin
ne
şladı
rakibin sahası nda kurmaya ba
kadar dolu olduğunu, kendi birikimimizin ne oldu ğunu sorgulamalıyız, bu ayrı bir sorun. Peki, bu sorgulamaya nereden
başlamalıyız? Bence bu sorgulamaya ilkin fakülteden, daha
sonra staj e ğitiminden ve mesle ğ in kendi iç problemlerinden
ın handikap oldu ğu bir ülkede, hanbaşlamalıyı z. Genç olman
dikaplı bir mesleğin genciyiz biz, bu da ayr ı bir problem. Bu
sıkıntı lar yumak, bunlar konu şulur, ama konu şuldukça çözülmüyor. Biz de şöyle yapmayı düşündük, arkada şlarla şöyle bir
karar verdik: Dedik ki, biz 2-3 spesifik taleple gidelim. Tabii
bunlar çözülebilir mi, çözülemez mi, bunlar belki arkada şlar
bizim konuşmamıza de ğinerek buna farklı bir açılım getirebilirler. Bir 2-3 öneriyle gidelim dedik. Bunlar çözülebilir mi,
bunun üzerinde neler yap ılabilir, bunları düşündük. Birkaç
şey çıktı karşımıza.
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Avukatlık sınavıyla ilgili ben değinmeyeceğim, çünkü
Trabzon ve Ordu Barosu de ğindi onlara. Evet, sınav olmalı.
Sınav bir şekilde olmalı, yani bunun yasal mevzuat ı veya yasal olup olmaması önemli değil, bir şekilde bir sınavın olması
lazım. Sınavın önce olması da, sonra olması da mühim değil,
yani stajdan önce veya stajdan sonra olması da mühim değil.
Zira bir elemedir sınav, sınav eleme mahiyetine kavu ştuğu
an bunun nerede yapıldığı da çok önemli değil, ama bir sınav
olmalı.
Stajla ilgili büyük bir problem var. Eskiden hukuk fakülteleriin sayısının azlığı, hocaların nitelikliliği, bunlar tartışılagelmiş konular, yetişen öğrencilerin de nitelikli olmasının
doğal sonucu. Hukuk fakülteleriin sayısının artması, özel
üniversitelerin artmas ı, özel üniversitelerin dışında yurtdışmda
okuyup Türkiye'ye gelen ve denklik alan meslekta şlarımızın
artması ciddi bir problem, özellikle Do ğu Anadolu'da ciddi bir
problem. Kıbrıs'ta okuyanlar varsa bilmiyorum, okuyanların
çoğu bizim bölgemize ait. Tabii biz bunları kötülemiyoruz,
yani bu sistemin getirisi, sistem böyle bir şey getirmiş ve bunlar
da onu tercih etmiş, okumuş, gelmişler. Bizim sorgulamamız
gereken onlar değil aslında, onların oraya nasıl gittiği ve nasıl
avukat oldukları . Bu bir handikap, yani nosyon problemli birisinin avukat aday ı haline gelmesi, çok ciddi bir problem.
Burada gelen ö ğ
rencinin barolarda yetiştirilmesi ikinci bir
problem. Eskiden, uygulamaya iliş kin bilgiler verilmesi yeterliyken, şu anda baktığımız ve gördüğümüz konumda şöyle
bir sıkıntı karşımıza çıkmakta: Nosyon artı uygulama. Yani
staj eğitiminin -biraz önce tek tip bir staj programı önerildi,
çok mantıklı- içeriği tamamen değiştirilmeli. Şöyle: Uygulama olmalı, ama teori de olmal ı. Çünkü gelen ö ğrencinin çoğ
u
-belki de bizim problemimiz, yani bizim barornuzun veya bölgedeki baroların problemi, diğer baroların olmayabilir, ama bir
problem netice itibariyle- niteliği itibariyle nosyondan yoksun
olmalarını stajda tamamlamalıyız. Stajda tamamlamasak ne
olur? Ben şöyle benzetiyorum: Bir meslekta şımızdır o da, ama
bir intihar komandosu yeti ştirmek gibi olur. Yani bu girdi ği an,
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içerisinde yarataca ğı infial, avukatlı k mesleğine bak ış
AITIPARMAK'IN açısını değiş tirir, kesinlikle de ğiş tirir. Bu öyle bir bomba haline
KONU ŞMASI gelir ki, bundan ş imdi bölge etkilenir, yar ı n ülke etkilenir ki
gitgide yayılan bir sorun. Buradaki de ğerli arkadaşlarımızın
hepsini tenzih ederiz, ama bu bir s ıkıntı, bunu da belirtmeden
geçmek mümkün de ğil.
CÜNEYT toplum

Peki, staja ilişkin ne yapılmalı ? Staja ilişkin de bir toplantıya katıldı m Birlikte. Zannedersem Trabzon Barosu'ndaki
arkadaşla birlikteydik, biraz önce konu şmayı yapan arkadaşla
ve genellikle tartışılan şu: "Merkezi mi olsun, bölgesel mi olsun?"

Bunun ikisinin arasında bir çözüme gidemedik ve çözüme
gidilemiyor, ama bir ara çözüm de bulunmuyor, i şin ilginç
noktası bu aslı nda. Bizim böyle bir ara çözüm önerimiz var
staja ilişkin. Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi' ndeki konularla
ilgili eğiticilerin eğitimi diye bir program ba şlattı Barolar Birliği.
Biz bunu şöyle öneriyoruz: Yani bu Şanlı urfa Barosundan olabilir, Diyarbakır Barosu'ndan olabilir, e ğiticilerin eğitimi, staj
eğitimi konusunda avukatlar ın eğitimi projesi başlatılsın. Bu
kimseler, staj eğitimi konusunda yeterli ehil kabiliyete, Barolar
Birliği'nin açacağı sı navlar olabilir, çal ışmalar olabilir, bunlar
da devam etsinler. Yeterli bulunurlarsa, bunlar kendi meri ıleketlerinde veya bölgedeki yak ın olan illerde belirli konularda,
belirli derslerde staj e ğitimi konusunda e ğiticilik faaliyetini
gösterebilsinler. Bu bir somut öneri.
Avukatların istihdam ettirilmesi, yabancı şirketlerin ülkemize gelmesi, ülkemizin d ış sermayeyle entegre olması,
bunlar doğal sonuç, küreselle şmenin do ğal sonucu, bunlar
olacak. Bizim bunlara ne kadar haz ırlıklı olmamız, aslında
karşı koyabilme kabiliyetirnizi arttırır. Bence olaya bu açı dan
bakılmalı . Yani sadece karşı koymak adına karşı koymak bir
sonuç getirmez. Biz avukatlar olarak ne kadar nitelikliyiz ve
bu nitelik ne kadar artar? Nitelik ilk ba şta temelden artar, yani
staj eğ itiminden artar, sonra[ meslekiçi e ğitimlerle artar. Bunun
daha da güçlendirilmesi ve yo ğun hale getirilmesi lazım. Dış
şirketlerde, uluslararası hukuk şirketlerinden bahsedilmekte,
ama ben şimdiye kadar uluslararası hukukla ilgili Avrupa İnsan
26

Mesleğe Yeni Başlayan Avukatların Sorunları ve Çözüm Yolları

Hakları Mahkemesi'nin ve Avrupa insan haklar ı hukukunun
dışında herhangi bir eğitim semineri duymadım, bilmiyorum
ve görmedim. Bu benim mi ay ıbım, yapması gerekenlerin mi
ayıbı, onu da takdirinize bırakıyorum.
Daha bir spesifik öneri var; maddi aç ı dan genç avukatların
gelirlerinin arttırılması . Bu CMK ve adli yardım konusu, burada
da bir önerim var. Önerim şu: 5 yılı aşan veya belirli bir yıli aşan
avukatları n bir kere CMK'daki zorunlu avukatl ıktan ve adli
yardı mdan el çektirilmesii istiyoruz, yani bunu yapmas ınlar.
Tabii bunun yasal düzenleme haline getirilmesi halinde e şitlik
açısından bir sıkıntı yaratabilir, ama bunun en az ından Barolar
Birliği genelgesi veya bir tebli ğ olabilir. Yani bunun altyap ısı
rahatlıkla olu ş turulabilir, yeter ki istensin. Oradaki baro ba şkanlarından rica edilir, bu sa ğlanabilir. Bu ciddi manada bir
gelir arttırır, bu çok pratik bir çözüm asl ında. Yani devletin
bütçesi, Adalet Bakanlığı , Barolar Birliği veya başka bir kaynağa
gerek kalmadan. Beş yılı aş anlar veya herhangi bir y ıl, buna bir
yıl şartı da konulabilir, tabii zaruri ihtiyac ı olanlar.
Burada da genç avukat tanımına bir bakmak lazım. Genç
avukat, kıdem açısı ndan geride olan mı, yaş artı kıdem açısından geride olan m ı ? Adam Mkimlikten emekli oluyor, geliyor
oturuyor. 0 da kıdem açı smdan benden düşük, ama genç değil,
onu kabul etmek lazı m. Yani getirilecek parametrenin de hem
kıdem, hem ya ş itibariyle de ğerlendirilmesi lazım.
Bunun dışında, ş öyle bir önerimiz daha var: Sosyal güvence
hakkında bazı arkadaşlarımız değindiler. Sosyal güvencenin
de belirli yı la kadar -yine 1 veya 5 y ı l olabilir- belirli bir biriminin, sosyal güvenlik primiin belirli bir oran ının, yüzde
50, yüzde 30, yüzde 40 olabilir, bunun Sosyal Yard ımlaşma
Dayanış ma Fonu var Türkiye Barolar Birli ği'nin, buradan
sübvanse edilmesi veya bir yasal de ğişikle veya bir yönetmelik
değişikliğiyle bunun uygulanabilir hale getirilmesi. Yani bir
kere biz, bir sosyal güvencenin ne oldu ğunu anlayalım, bunu
tabiri caizse yüzde 50 ucuza alal ım, 5 yı l, memnun oluruz. Ki
bunu bilmiyoruz, sosyal güvence nedir dedi ğimiz zaman, çoğumuzun yok, benim de yok mesela, böyle bir sıkıntı . Bunun
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ilk önce bize bir al ıştırılması lazım, al ıştırıldıktan sonra eminim
hepimiz devam ederiz.
Teşekkür ederim.
Başkan: Değerli karde şimize konu şması için te şekkür
ediyoruz.
Buyurun.
Av. Ay ş egül YILMAZ (Trabzon Barosu): Merhabalar.
Çıkarken sunumum.a nas ıl ba şlayayı m diye dü şünürken

AYŞ EGÜI.
YIIJMAZ'IN
KONU ŞMASI

"Sayı n Özdemir Özok ba ş ta olmak üzere, tüm kat ılımcılara te şekkür
ederiz" diyecektim, şimdi de ğiş tirmem gerekiyor. Ba şkanımıza

gıyabmda, huzurda bulunanlar ın da yüzüne kar şı hoş geldiniz
demek istiyorum.
Sorunlarımı z çok fazla, ama "hadi anlat bakal ım" denildiğinde, toparlamakta s ıkıntı çekiyoruz. Ben birkaç ba şlı k haline
getirmeye çal ıştım dü şünebildiğim çok kı sa zaman içerisinde.
Bunları da stajyer avukatlar ın staj a şaması ndaki sorunları, yeni
büro açan avukatlar ın sorunları , finansman s ıkıntısı v.e CMK
ücretleri ve ba ş ka avukat arkada şlarınuz ın yanında çal ışan
avukatlarımızın s ıkıntıları ve bence çok önemli bir husus olan
mesleğin saygınlığında ya şamış olduğumuz sorunlar ba şlıkları
altında toparlamak istiyorum.
Staj a şamasındaki s ıkıntılarımız, staj kredisi verilerek bir
nebze olsun önlenmeye çal ışılnııştır. Ancak bu yeterli de ğildir,
çünkü staj kredisinin geri ödemesinde arkada şlarımı z sıkıntı
yaşamaktadır. Bunun kredi şeklinde değ il de, herhalde hemfikir olduğumuz, tüm arkada şlarımız ın, konuşmacı arkadaşlarımızın da hemfikir oldu ğu şekilde burs haline dönü ştürülmesi ve geri ödemesinin istenmemesi hususunda hemfikiriz.
Ayrıca akabinde büro açan avukatlar ımı za ilk yılında kredi
verilmeli ve bu kredinin geri dönü ş ümünde de kendilerine
büyük kolayl ı klar sağlanmalıdır. Çünkü avukatın ilk 5 yıl ı,
bir bebeğ in emekle dönemidir bence. Ebeveynlerine ve büyüklerine ba ğlıdır. Dolayısıyla o dönem içerisinde hem kendi
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barolarının, hem de Barolar Birliği'nin bu meslektaşlarımızdan AYŞ EGIJL
ellerini çekmemesi gerektiği kanaatindeyim. Daha önce de YILMAZ'IN
arkadaşlarımızın değindiği gibi, stajyer avukatları n da sosyal KONU ŞMASI
güvenceleri yoktur, kendilerine sosyal güvence edinme yollar ı
açılmalı. Hatta barolar tarafından avukatlar teşvik edilmeli,
yanlarında staj gördükleri avukatlar teşvik edilmeli. Az önceki
arkadaşımızın da bahsettiği gibi, sosyal güvenlik primlerinin
bir kısmı Birlik tarafından karşılanmalıdır.
Stajyerlerin mesleğe hazırlık aşamasmın üst düzeyde fayda
sağlayabilmesi için staj eğitim merkezleri yaygınlaştırılmalı.
Barolar Birliği, staj eğitimi sırasında barolara hem maddi, hem
de profesyonel ekipman yardımı nda bulunmalıdır. Bu husus,
yerel baroların kendi kısıtlı bütçelerine bırakılmamalıdır.
Yine stajyer avukatların daha etkin adliye ve büro staj dönemi geçirmesi sağlanmalıdır. Adliye stajı sırasında avukat, staj
yaptığı mahkemede hakim yardımcılığı yapabilir. Bir davanın
dava şartlarından tutun da, savunmalarından, Yargıtay kararlarından ve hatta karar aşaması
na kadar bir dosyayı hazırlayıp
staj yaptığı hakime ibraz etmesi, sunmas ı ve bunun neticesinde
de hakimin görüşünün alınarak başarılı stajyerlerin yaptığı
çalışmalardan dolayı kendilerinin ödüllendirilmesi gerekmektedir ki, olaya ve ortama daha hazı r hale gelebilsinler.
Avukat sayısındaki artış dikkat çekicidir. Ancak ben bunun
önceki konuşmacı arkadaşlarım gibi sınav yoluyla halledileceğini düşünemiyorum. En az ından şu aşamadaki altyapının
buna uygun olmadığını ve kesinlikle tüm Türkiye'de belli bir
homojenlik, e ğitimde belli bir standart ve kalite sağlanmadan
bir sınav olgusunun e şitsizlik yaratacağı kanaatindeyim, hatta
kanaatten öte benim için bu kesin bir fikir. Çünkü stajyerler
staj eğitim merkezlerinde eşit şartlarda yetiştirilmiyorlar, aldıkları eğitim eşit değ
il, olanakları eşit değil. Bu şekilde farklı
durumlardaki insanları ayn
ı sınava tabi tutarak ye çok karşı
çıktığım bir şekilde hukuk fakültesi mezunlar ın
ı n test sınavına
tabi tutulması da son derece yanlış gelmektedir. Savunmaya
farklı yönlerden bakacak olan insanlar ın testlerdeki şıklarla
tespit edilmesi, benim mant ığımla örtüşmemektedir. Bir sınav
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yapılacak idiyse de, dedi ğ im gibi, eşit şartlar sa ğlanmalı ve
gerekir ve kademelerden
YIlMAZ'IN bu s ınavın kesinlikle test olmamas ı
ekillerde
stajyerler
s ınanarak mesle ğe kabul
KONU ŞMASI geçirilerek, farkl ı ş
edilmelidir.
AY51GÜL

Mesleğe yeni ba ş layan avukatların sorunlarına gelince,
az önce de bahsettim, bürosunu ilk y ıl açan avukatlara kredi
verilmeli ve geri dönü şümlerinde kolayl ık sa ğlanmalıdır. Yine
onlara destek olacak CMK ücretlerine ula şmalarında kolaylık
sağlanmalıdır kendilerine. Ayr ıca bu genç avukat arkada şlarımı za vergilendirme hususunda da yard ı m edilmelidir. Zaten
bir sürü yükümlülü ğün -az önce arkada şlarımız bahsetti, tekrar
etmek istemiyorum onlar ı- altı na giren genç bir avukat ın bir
de vergi yükümlülü ğ üyle üzerine ağır bir yük yüklenmesi,
hakkaniyete uygun gelmemektedir. En az ından ilk birkaç y ıl
için belli sayda dava alan meslekta şlarımız ın vergiden muaf
tutulmasının kendilerini rahatlataca ğı kanaatindeyim.
Avukatlık mesleğine saygınlık kazandırılmalıdır. Avukatlı ğın daha saygın, etkin, itibar gören bir meslek haline getirilmesi
gerekmektedir. Bunun için hem genç meslekta şlarımı za, hem
de barolarımıza büyük görevler dü şmektedir. Avukatlar ımıza
düş en görevlerden en basiti bence, mesai saatleri içerisinde k ılık
ve kıyafetlerimize özen göstermemizden gelmektedir. Hakikaten kılık ve kı yafet, müvekkilin huzurunda avukat ı n intibaını
oldukça etkileyen hususlardan bir tanesidir. İlk etiket, müvekkiller için ve avukatlar ı n intibaı için bence çok önemlidir ve
meslektaşları m, icraatlarıncLa da Avukatlık Kanununa uygun
hareket etmeli, avukat oldu ğunun bilincini ve sorumlulu ğunu
kesinlikle elinden b ırakmamalıdır. Bu, avukatın hem kendisine
karşı bir sorumlulu ğudur, hem de di ğer meslektaşlarına kar şı
sorumluluğudur.
Bir de hiç dikkat ettiniz mi, bilmiyorum, benim onuruma
oldukça dokunan bas ında, televizyonlarda çe şitli durumlar
var. Filmlerde, dizilerde "avukat, gel buraya, git şunu yap, gel,
çok konuşma, dediğimi yap." Avukatın çantası elinde, müvekkil

söylediğinde bükülen,.. Ben böyle hiçbir avukat görmedim çok
ş ükür, ama bunun halka bu şekilde lanse ediliş i, mesleğimizin
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üzerindeki imajı oldukça zedelemektedir. Bunun için hiçbir
şey yapıldı mı, bilmiyorum, ama bu durum kmanmalı ve hatta bir çözüm müdür bilmiyorum, ama film şirketleriyle veya
bu tür basın yayın organlarının hukuki danışmanla çalışması
zorunluluğu getirilmeli ve mesleğe aykırı olabilecek durumlar
engellenmelidir. Bu konu şmalarım içerisinde hakikaten bana
en çok sıkmtı veren durum budur. Hakikaten avukat orada
onursuzlaştırılmakta ve hatta ahlaksızlaştırılmaktadır. Buna
tahammül göstermek, halkın arasında avukatın intibaının bu
şekilde lanse edilmesine muvafakat etmek anlamına geldiğini
düşünüyorum ki, bunu kabul etmek imkns ızdır.
Yine halk arasında bıraktığımız intibadan da biraz bahsetmek istiyorum: Avukat ın görevi dava kazanmak de ğildir,
hukuki bir sorunu olan ki şiye hukuki yardımda bulunmaktır.
Bizden beklenen, "davamı aldın, o zaman onu kazanmak zorundasın." Hayır, ben davanızı aldım, size hukuki yardımı, mesleki

bilgimi en büyük şekilde arttırarak, en fazla şekilde arttırarak
davanızda size hukuki yardım sağlamaktır. Bunun neticesinde
davayı kazanırsam ne mutlu bana, ama elimden geleni yap ıp
davayı kazanamamışsam, bu mesleğimi yapmadım, çaba sarf
etmediğim anlamına gelmemektedir. 0 yüzden bu hukuki
yardım konusunun da halka aç ıklatılması ve bunun böyle olduğunun anlatılması gerekmektedir ki, davayı kaybettiğinizde
veya olumsuz giden bir şey olduğunda, avukata "sen ne yaptın
ki ücret hakkediyorsun?" şeklindeki ifadelerde bulunulmasın.
Ayrıca yine en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi, daha
önce bu mesleği hiç yapmamış ve mesleğe uzak, hatta mesleğe
karşıdan bakan ve hatta üstten bakan hkimlerle çal ışmakta
sıkıntı çekmemizdir. Mesleğin zorluklarını bilmedikleri gibi,
bize karşı da bir tavı
r sergiledikleri için sorun yaşamaktayız.
Bunun önüne geçilmesi için de ben, hakimlerin en az üç yıl
-hatta bana sorarsanız daha fazla, ama- avukatlık yapmaları
gerekmektedir ki, daha sonra hakimlik yeterlili ğine sahip
olsun. Yani hakimliğin şartlarından bir tanesinin en az üç yıl
faal olarak, aktif olarak avukatl ık yapmaları gerektiğini düşünüyorum.
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İnşallah bu konu şmalarımı z, umut ediyorum ki bu konu şYILMAZ'IN malarımız Ba şkanımızın da baş ta söylediği gibi değerlendirilir.
KONU ŞMASI Benim artık beş yılı m doldu, birtakım s ıkıntıları hâlâ yaşıyorum, birtakım s ıkıntıları arkada bıraktım. Bu çalışmalar için
katkı da bulunanlara te ş ekkür ediyorum. Umut ediyorum ki
onlar aynı sorunları yaş amayacaklar ve meslek onlar için daha
güzel olacak.
AYŞEGÜL

Hoşça kalın.
Başkan: Değ erli meslekta şımı za biz de teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaş lar; bir 10 dakika çay-kahve aras ı veriyoruz,
sonra tekrar devam edece ğiz toplantımıza.
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İkinci Oturum

Oturum Başkanı
Av. Özcan ÇİNE

Başkan: Evet, sorunlarımızla ilgili yine konu şup düşüncelerini ifade etmek isteyen arkada şlardan sırayla söz verelim
arkadaşlarımıza.
Buyurun.
Av. Selçuk ULUTAŞ (Çorum Barosu): Öncelikle ev sa- SRÇUK
hipliği yapan Trabzon Barosu'na te şekkür ediyorum, diğer ULUTAŞ'IN
baro başkanlarıma saygılarımı sunuyorum. Çorum'dan selam KONU ŞMASI
getirdim hepinize.
Ben de ruhsatımı alalı yaklaşık 3 ay oluyor, belki en genç
avukatlardan biriyim. Onun için en genç Baro Başkanı'mızı da
özellikle selamlamak istiyorum.
Ben de bir metin hazırlamıştım, ama benden önceki arkadaşların çoğu da hemen hemen aynı şeyleri belirtti. Ben bir
şeyler eklemek istiyorum, özellikle staj eğitimiyle ilgili. Zaten
fakültelerdeki eksiklikler belli hemen hemen, avukatlık fakültesi olarak adlandırılıyor, ama sanki avukatlık yapacağımız
göz ardı edilirmiş gibi yalnızca teorik bilgilerle donat ılarak
veya donatılamayarak mezun oluyoruz. Avukatlık hukuku ve
meslek kurallarına ilişkin hiçbir eğitim almadan, kimisinde hiç
yok, kimi fakültelerde yaln
ızca seçmeli eğitim olarak veriliyor,
seçmeli ders olarak. Ö ğrencilerin seçmeli dersiere bakış açısı da
ortada. Onun için ne kadar verimli olduğu da şüpheli.
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SEIÇUK
Staj eğitiminde de ilk 6 ay adeta yönetmeliklerdeki, kaULUTAŞİ N nunlardaki sürelerin doldurulmas ı için yapılan fuzuli bir şey
KONUŞMASI olarak algılanıyor. Hakimlerin de bak ış açısı malum. İkinci 6
ayda da bizim en büyük gözlemlerimiz, arkada şlarımızdan
aldığımız izlenimler, bayan stajyer arkadaşlarımız sekreter
gibi, erkek stajyer arkada şlarımız tabiri caizse ofisboy veya
bir odacı gibi görülmekte. Staj e ğitimini yanlarında çalışan
ktiplerle birlikte adliyede çalışarak yapıyorlar çoğu. Yani
adeta katiplerin denetimi ve gözetimi alt ında bir ikinci alt ı
aylık dönem geçiriyorlar. Bunun için Çorum Barosu'nun bir
önerisi var: Avukatlık Kanunu'nun 26. maddesiyle getirilen
bir müessese, yetki belgesi müessesesi var. icra dairelerinde,
sulh hukuk, sulh ceza mahkemelerinde ikinci altı ayına başlayan avukatlar, işlemleri takip edebiliyorlar. Bu en azından
bir zorunluluk olarak getirilebilir diye dü şünüyoruz. Bir icra
dosyasını takip etme, bir dava açma, davayı yürütmek sulh
hukuk ve sulh cezada, yani hiç dilekçe yazmadan staj ını bitiren arkada şlarımız oluyor. Bunlar büyük eksiklikler olarak
karşımıza çıkıyor ve sık
ıntılarını (la çekiyoruz.
Staj eğitiminde eksik kalan bu avukatl ık hukuku ve meslek
kurallarına ilişkin eğitimden. kaynaklanan çok basit hatalar
yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız gereksiz disiplin soru şturmalarına maruz kalabiliyor, gerek avukat ın ilgisizliği, gerek bu bahsettiğim eğitimdeki eksiklikler nedeniyle. Bu yüzden smavın da
kaldırılması evet biraz yanlıştı bizce de, ama arkadaşlarımızın
da değindiği gibi, tek bir merkezden bir sınav, test usulü, ÖSS
gibi üç saate bir kaderin belirlenmesi yanl ış olabilir. Bütün
baroların uyguladığı mülakat olayı var. En azından burada
bir sistematik getirilerek, daha ciddi bir mülakat yap ılarak bu
şekilde bir çözüm getirilebilir diye düşünüyoruz. Bizim Çorum
Barosunun önerisi, -geçtiğimiz günlerde tstanbul'da da staj
eğitimi ve sınavla ilgili bir toplantı yapıldı- burada yap ılacak
mülakat veya smav sonunda ba şarı puanı 70 olarak belirlenerek
50-69 arasında alanların süresi 2 ay, 30-49 arasında puan alanların 4 ay, 30 ve altında puan alanların staj süresi 6 ay uzatılmalı.
Staj süresi uzatılan stajyer, sonraki 12 ay içerisinde en fazla üç
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kez sı nava girebilmeli. Yine geçemezse, staj kayd ının silinmesi
gibi bir önerimiz, bir görü şümtiz var Çorum Barosu olarak.
Bunun dışı nda, bir de ruhsatı alıp göreve başladıktan sonra kimi yanlışlıklarımı z, acemiliklerimiz, bilgi eksikliklerimiz
oluyor. Bunları bazen tecrübeli meslekta şiarımızdan talep etme
gereği duyduğumuzda, bilgi kıskançlığı veya bilgi cimriliği mi
diyelim, bunları bizden esirgeyebiliyorlar. Vatanda şlara pek
göstermiyorlar, anla şılmaz bir şekilde danışma ücreti dahi almadan, kimileri iş kaygısıyla, iş beklentisiyle yapabiliyor, ama
bazı avukat arkadaşlarımı z, büyüklerimiz bunu esirgeyebiliyorlar. Bu da bizim motivasyonumuzu bozan etkenler aras ında
sayılabilir. Bazı arkadaşlarımı z kaleme soru sormak zorunda
kalı yor. Bu da zaten malum olan toplumdaki imaj ımızı daha
da geriye götüren bir unsur olarak görüyorum.
Genelde sorunlarımı z hep ortak, arkadaşlarımız söyledi.
Mesela bu staj kredisinin burs haline dönü ştürülmesi veya
yeni avukatlara büro açılması noktasında bir destek verilmesi
gibi öneriler ortaya atıldı . Demin arada Adana Barosu'ndan
meslektaşımızla konuş urken, mesela Türkiye'de bir noter lobisi
var, bu maalesef aşılamıyor, bu "burs ver.ilsin, kredi bursa dönü ştürülsün" önerisine muhtemelen gelecek tepki kaynak sıkıntısı
olacaktır. Bir şekilde Barolar Birliği'nin ciddi bir çalışmasıyla bu
noter lobisi de a şılarak, en azından vekdetin barolar taraf ından
düzenlenmesi sağ lanabilir. Bu da kaynak sorununu ortadan
kaldıracaktır diye düş ünüyorum ve de bütün barolar ımız, zaten
yöneticilerimiz avukat, vekiletname düzenleme yetkinliğine
de sahip olur diye düşünüyorum.
Bunun dışı nda, öncelikleri tekrar etmek istemiyorum. Hepinize dinledi ğiniz için teş ekkür ederim. Gelecek ay da Çorum
Barosu ve Amasya Barosu taraf ından ortaklaşa düzenlenecek
ayn
ı forum, temmuzun ikinci haftas ında. Hepinizi oraya davet
ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
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Başkan: Değerli meslektaşımıza konuşması ve önerileri
için teşekkür ediyoruz.
Arkadaş lar; söz almak için öyle uzun boylu haz ırlığa gerek
yok. Burası kendi aramızda bir söyleşi, açık forum dediğimiz
gibi. Lütfen bu konuda çekinmeyin.
Buyurun arkadaşım.
Huriye CEZAy İR (Stajyer Avukat, Artvin Barosu): ÖnceCEZAyİ R' İ N likle herkese merhabalar. Ben de bir haz ırlık yapmadım, sadece
KONU ŞMASI birkaç konuda rahatsızlığı n ı dile getirmek istiyorum.
HUR İYE

Öncelikle benden önce konuş an arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, sorunlarımızı çok güzel dile getirdiler, kesinlikle
söyledikleri her şeye katılıyorum. Ben de stajyer bir avukat ım,
Artvin Barosu'ndan. Bu yüzden öncelikle bize verilen cüzi staj
kredisiyle ilgili konuşmak istiyorum.
Bize verilen staj kredisi, 2 ayda bir 500 YTL ödeniyor. Siz de
herhalde hak verirsiniz ki, bu bizim masraflar ımızı karşılamaya
kesinlikle yeterli de ğil. Ayrıca burs şeklinde verilmesi gerektiğini düşünüyorum, yani kredi olarak verilmesi, arkada şlarımın
da bahsettiği gibi çok yanlış . Hatta ben bir anlam veremiyorum,
neden hkim1er, savcılar staj yaparken devletten maaş alıyorlar
da avukatlar almıyor? Her zaman söylendi ği gibi, avukatlar
adaletin 3 ayağından birini oluşturduğuna göre, en azından
mesleğe atılmadan önce sta.jmı yaparken belli bir maa ş alması
gerektiği inancındayım.
Ikinci olarak, ben adliyelerde yapt ığımız 6 aylık staj döneminin neden merkezlerde yap ılmak zorunda oldu ğunu
anlam
ıyorum ve bu konuda çok sorun ya şadım. Ben ilçede
yaşıyorum, fakat 6 ay boyunca stajımı yapmak için merkeze,
Artvin'e gidip gelmek zorunda kald ım. Yol da bayağı zor,
meşakkatli bir yol, 1,5 saat sürüyor ve ücret de dolmu ş ücreti,
gidip gelmek bir günlüğü 24 milyon. Bunu da dile getirmek
istiyorum, kusuruma bakmay ın lütfen. 0 yüzden ben, en
azından ağır cezada yapılan bir aylık stajın merkezde, bunun
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dışındaki 5 aylık stajımızın da ilçelerde yapılması gerektiği
inancındayım, bunun yapılmasın
ı istiyorum.
Uçüncü olarak da de ğinmek istediğim konu, avukatların
yanında yapılan staja belli standartlar getirilmesi gerekti ği.
Biz stajyer avukatların maddi ve manevi her türlü durumu
yanında staj yaptığı avukatın inisiyatifine bırakılıyor. Bazı arkadaşlarınıız var, belli ücretler alabiliyorlar, maa ş karşılığında
çalışıyorlar, ama bazı stajyer avukatlarımız var, avukat yanında
çalışırken hiç ücret alamıyorlar. Ayrıca gördükleri eğitim de
dediğim gibi tamamen yanında çalıştığı avukatın inisiyatifine
kalmış bir şey. Bu konuya bir standart getirilmesi gerekti ğini
düşünüyorum.
Dördüncü olarak da CMK avukatl ığına değinmek istiyorum. CMK ücretleri çok düşük olduğu için, gereğinin daha
altında olduğu için ve ücretler geç ödendi ği için, avukat arkadaşlarımız, ben adliyede staj yaptığım dönemde duru şmalara
girdim, birebir şahit oldum. Aldıkları ücretlerden dolay ı maalesef davalarına yeteri kadar sarılmıyorlar, sahip çıkam
ıyorlar.
Bence bu ücretler düzeltilirse, ben arkada şlarımızın aldıkları
davalara çok daha sıkı bir şekilde sarılacağını düşünüyorum.
Sonuçta adaletin yerine getirilmesi için de bu kesinlikle çok
gerekli bir şey.
Benim bir dü şüncem daha var: Hepimizin bildiği gibi, hukuk alanı, çok geniş bir alan, çok büyük bir alan. Bir avukatın
her konuda, her davada ba şarılı olabilmesinin mümkün olmadığın
ı düşünüyorum; her türlü kanunlara, kurallara hakim
olabileceğini sanmıyorum. Bu yüzden, üniversite e ğitiminde
olsun, daha sonra staj döneminde olsun, ben belli alanlarda
uzmanlaşılması gerekti ğini dü şünüyorum. Her avukatın
sevdiği, ilgi duyduğu ya da kendini daha başarılı gördüğü
alanlarda uzmanlaşması gerektiğine inanıyorum. Bence böylece avukatları n verdikleri hizmetler de çok daha kaliteli olur
inancındayım.
Son olarak bir önerim var: Bazı arkadaşlar, fakültedeki
eğitimlerin sadece teorik eğitimler olduğunu, teoride kaldığın
ı
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söylediler. Bu konuyla ilgili şikayetleri var haklı olarak. Ben Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Bizim okulumuzda,
KONU ŞMASI fakültemizde aktif eğitim sistemi uygulanı yordu. Yani her
hafta iki gün belli oturumlar ımız oluyordu ve bu oturumlarda
höcalarımız bize sadece yol gösterici oluyorlardı, bizi yönlendiriyorlardı . Bize verilen hukuki problemleri kendimiz ara ştırıp
kendimiz tartışıyorduk ve kendimiz çözüme bağlıyorduk. Eğer
diğer okullarda da bu yöntem uygulanırsa, yaygınlaştırılırsa
diğer okullara, bu konuya biraz da olsa çözüm getirilece ğini
düşünüyorum.
HUR İYE

CEZAyİ R' İ N

Dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Başkan: Değerli genç kardeşirnize biz de konuşması ve önerileri için teşekkür ediyoruz. Divandan, Trabzon Barosu'ndan
genç arkadaşımıza söz vereceğini.
Buyurun değerli arkadaşım.
Av. Tuncay ATASOY (Trabzon Barosu, CMK Uygulama Kurulu Başkanı): Öncelikle Birlik Başkanımız burada
KONU ŞMASI yok, Yönetim Kurulu üyeleri de yok, Samsun'a gitmişler. Bu
konuşmalarımız bir metin haline gelecek, eminim beni duı zamanda kendi
yarlar, ben yine de onları selamlıyorum. Ayn
ı
Baro Başkanı'mızı ve diğer illerden gelen baro başkanların
da
sevgiyle
da saygıyla selamlıyorum. Yine meslektaşlarımı
selamlıyorum, hoş geldiniz diyorum.
TUNCAY

ATASOY'UN

Burada mesleğe yeni başlayan avukatların sorunlarından
çok, genel olarak avukatlar:Ln sorunlar ı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sadece yeni başlayanlardan ziyade, meslekte değişik çetrefil sorunlar oldu ğu karşımıza çıkıyor. Esas itibariyle
ben dün bir konuşma metni hazırlamıştım, ama buna bağlı
kalmayacağım, çünkü biçim olarak konuşmak istemiyorum.
Öncelikle Barolar Birliği'nin daha önce düzenlemiş olduğu
forumlar vardı Ankara'da, Adana'da, Antalya'da, Denizli'de.
Ben bunlara katılamadım, ama bu kitapları temin ettim ve
okudum, meslektaşların konuşmalarına yer verdiler. De ğişik
sorunlar var, yani sayısız sorunlarla karşı karşıyayız, ama
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anladığım kadarıyla, ş ahsi kanaatimce en büyük sorun tabii
ki ekonomik, ekonomik sorunlarla kar şı karşıyayız. Neden
avukatlar böyle ekonomik sorunlarla kar şı karşıya geldi?
Bence bir tanesi, özellikle son y ıllarda karşımıza çıkan, siyasi
beklentilerle aç ılan hukuk fakülteleri. Geçen arkada şım Tekin
Sağır konuş tu, 35 dedi galiba, ama 50'ye yak ın olduğunu samyorum, o civarda. Yani haf ızamda yok, bilmiyorum ve geçen
Cumartesi de biz baro olarak bir seminer düzenledik, Hakan
Pekcanı tez hoca geldi. Bu özellikle vak ıf üniversitelerinin bazıları nda 35'le dersi geçmek mümkün hale gelmi ş. Bu durum
oldukça beni üzdü, öncelikle sorunlardan bir tanesi olarak ben
bunu görüyorum.
Yine sorun olarak gördü ğüm bir husus da maalesef mesleğimizin kolektif iradeden yoksun olmas ıdır. Biz avukat olarak
beraber müş terek hareket edebilme, birle şerek güç olu şturma
anlayışına maalesef sahip değiliz. Zaten buradaki katılım da
maalesef beni hakl ı çıkarıyor.
Yine avukatlık sınavı na da değinmek istiyorum kısaca.
Daha önce, 2001 yılı nda Parlamento'da avukatl ık sınavı kabul
oldu. Bizde bir komisyon olu şturuldu, daha önce konuşma
yaptığımı z arkadaşımız Ayşegül Yı lmaz da bu komisyonda çok
emekleri geçti. Bana da "gel" dediler, "gidelim" vesaire... Ben
gittim, hatta orada Karanfil Soka ğı'nda da bir gösteri yaptık.
Bu gösteri de daha çok avukatlık sınavı iptali olmaktan ziyade,
basında Tarkan' ın sevgilisinin kat ılımıyla ön plana çıktı, ama
ben bu gösteriye katı lmaktan da oldukça pi şmanım. Maalesef,
Başkan burada olsaydı, pişmanlıklarımı dile getirirdim. 0 bize
kızdı o zaman, sonra pi şman oldum.
Yine ben sofistike konu şmayacağım arkadaşlar. Staj yetersiz, bundan bahsediyoruz. Yetersiz oldu ğunu da başkanlar,
hukukla ilgisi olan herkes bunu biliyor, fazla bir şey söylemeye gerek yok. Ben staj ın içeriğinden çok, uygulamasından
bahsetmek istiyorum. Şimdi mahkeme kalemlerine gidiyoruz,
icra dairelerine gidiyoruz. Yarg ının yükü ağır, bunu biliyoruz;
dosyalar yığılmış , kalem personeli de a ğır iş yükü altında
eziliyor. Geçen bir gazetede okudum, Yarg ıtay'da şu anda
41

TUNCAY
ATASOY'UN
KONU ŞMASI

Mesleğe Yeni Baş layan Avukatlar ın Sorunlar ı ve Çözim Yolları

1,5 milyon civar ında bir dosya yükü var. Yarg ı tay, kendisine
ATASOY'UN gelen 350 bin dosyan ı n kapağını açmadan 2008 y ılı na devretti,
KONU ŞMASI yani yargı bu halde. Ama şimdi bu da bize i şlerimizi yapmak
için lüzumsuz, samimiyetsiz bir ş ekilde icra müdürleri olsun,
kalem personeli olsun, onlarla beraber herhangi bir şekilde
yakınlaşmamızı gerektirmiyor. Onlar ı n da bize, özellikle genç
meslektaş lar olabilir, stajyer avukat olabilir, hatta bazen ya şlı
avukatların da zaten horlandığmı görüyoruz, orada ben görüyorum. Yani bu hiç kimseye bir hakl ılık sa ğlamaz. Bu noktada
da ciddi sorunlarımı z olduğunu dü şünüyorum.
TUNAY

Bahsetmek istediğim nokta da ş u: Özellikle şimdi diğer
meslektaşlarımızın bize karşı veya müvekkile kar şı kötülenmesi var. Diğ er meslektaşımıza gidiyor, arkadaşı ona kötülüyor,
"anlamaz, ş öyle etti, böyle etti, param ı yedi." Biz bundan bence
ın meslekta şımıza kar şı bu köesef duymalıyız, yani ba şkasın
tülemeleri bizi sevindirmemeli, aksine üzmeli, ama maalesef
bizi sevindiriyor, biz buradan kendimize bir pay ç ıkartıyoruz.
Bu da oldukça yanlış . Ama özellikle mü şterek iradeden bahsediyorum, kolektif iradeden. Ben bu konuyu uzun süre de
düş ündüm, kafa yordum, ama arpa boyu kadar da bir çözüm
üretemedim maalesef.
Yine kolektif iradeden bahsedece ğim, bu meslektaşların
birbirine olan dayanışmasından bahsedece ğim, "bu nasıl sağlanır veya ben bu konuda ne yapt ım" diye. Kı sa bir örnek anlatacağım. 0 arkada şım şimdi burada yok. Geçen postaneye gittim,
ödemelerimizi yap ı yoruz. Derken, birisi de kontörlü telefonla
konuşuyordu. Kapatt ı telefonu, dedi ki, "bunlar avukat değil mi;
hepsi yalancı, sahtekar, dolandırıcı ." Ben bunu orada duydum. İki
şekilde davranırdım: Ya susardını ya da tepki verirdim. Dedim
ki, "sen kimin hakkı nda böyle konu ş uyorsun?" "Avukatlar hakk ında." Dedim ki, "sen böyle konuşamazsı n, bir daha tan ımadığı n insan
hakkında böyle konu şma, yoksa seni savcıya şikayet ederim." "Sen
kimsin?" filan, derken, biz onunla şey yaptık vesaire, ama en

sonunda öyle gittim. Yani ben orada ona müdahale ettim, etmeyebilirdim de. 0 meslektaşı ma daha sonra bunu dedim, ama o
hiç tepki vermedi, benim kadar tepki vermedi maalesef.
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Yine akş am hatta bir sorunla kar şı karşıya kaldım, onu da TUNCAY
söyleyeyim size: 2004 y ılında ben büroyu açtım, 2005 yılında ATASOY'UN
orada bir davam var, gidiyorum geliyorum. Bir tane adam da KONU ŞMASI
geldi içeriye, yine o genç meslekta şımla -benden biraz daha
kıdemsiz- yava ş yavaş konuşuyorlar, tart ışıyorlar. Diğer avukatlar var, avukat büyüklerimiz var. Neyse, "bu avukatlar ne
biçim adamlar; yalancı " dedi. Baktım, hiç tepkiyle karşılanmıyor,
acaba ben mi yanlış anlı yorum diye biraz daha durdum, biraz
daha durdum. "Ne biçim adams ın?" dedi, en son ona "limon
satamazs ın" dedi vesaire... Ayağa kalktım, öyledir, böyledir,
dışarı çık; ş imdi husumet sahibi oldum, yani tepkileri ben veriyorum. Burada şimdi diğer büyük meslektaşlarımı z da var,
burada konuş uyorlar, ama lafla da peynir gemisi yürümüyor,
baş ka tepki veren de görmedim.
Yine başka bir ş eyden bahsetmek istiyorum, yine kendi aramızdaki haksı z rekabetten bahsetmek istiyorum. Bu sorun da
büyük bir sorun ve bu sorunu yaratan da biziz, haks ız rekabet.
Nasıl haksız rekabet var, örneklerine de ğineyim. Özellikle tabii
ki yaşı ilerlemiş meslektaşlarımız, k ıdemlilerin bize kar şı olan
"bilmez, anlamaz... "Müvekkil gidiyor ona, ondan sonra bize de
geliyor. Müvekkiller dolan ıyor, ondan ona, ondan ona geliyor,
50 adam geziyor bazen. Duyuyoruz, "o anlamaz, o bilmez, gençtir,
benim yanı mda staj yaptı " diyor. Bunu da yapan biziz, burada
olanlar, başkası . Biz yapıyoruz, bu sorunu biz çıkarttık.
Yine haksı z rekabete bir ba ş ka örnek vermek istiyorum:
Bunu da hepimiz duyuyoruz, biliyoruz, yani kimseden saklamayalım, maskelerimizi çıkartalım. "Benim Yargı tay'da ağabeyim
var" diyor mesela avukat, "ben ona bir telefon açay ım, onunla bir
konu şayı m." "Yargı tay'da dayı m var, hdkimie bir görü şeyim, fakülteden arkada şımdır." Bu da haksı z rekabetin maalesef daniskas ı,

bunu yapı yoruz; yapmayalım.
Bir örnek daha vermek istiyorum: Geçenlerde bir tutuklu
işi geldi, adamın işte ağ abeyi cezaevinde tutuklu. Konu ştuk,
oturduk, ücreti vekalet noktas ı nda anlaştık. Zaten işler kesat
gidiyor, biraz da böyle moral oldu bu bana, ücretin bir k ısmın
ı
da aldı m, çok da hoş uma gitti. Çok geçmeden, bir gün sonra
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geldi, "ben avukatı n biriyle konu ş tum, biz anla ştı k, bana garanti
Sen buna ne diyebilirsin,
ATASOY'UN verdi, 1 ay içinde adam ı dışarı alacak."
u suç da CMK 250'deki
KONU ŞMASI bu haksı z rekabete? Yapm ış olduğ
da
var. "Ben buna bir şey
suçlardan, dosyada gizlilik karar ı
TUNCAY

söyleyemem, yani bana da biri garanti y erse, ben ona giderim. Al
dosyayı git" dedim. 0 da öyle yapt ı, dosyayı aldı gitti zaten. Bu

da haksı z rekabetin daniskas ı , bunu da yapan meslekta şımız,
bizden biri, biziz bu, bu kendi yüzümüz.
Haksız rekabet örneklerinden bir tanesi de özellikle emekli
olan hakim ve savc ıların ko şulsuz mesle ğe kabulüdür. Ben
bunu oldukça yad ırgıyorurn. Hem kürsüden genel ifadeyle
konuşuyorum ve di ğer hkimleri, savc ıları özellikle tenzih
ediyorum. Bize ikinci hukukçu olarak bakacaks ın, bize yedek
hukukçu olarak bakacaks ın; daha sonra da emekli olunca, yani
çiftlikte oturmaktan ziyade baroya kay ıt ol, avukatlık yap. Bunu
asla kabullenemiyorum, ayn ı zamanda da bu k ızmaktan ziyade
beni öfkelendiriyor.
inş allah bu forum, sorunlar ımızı n çözümüne büyük bir
katkı sağlar. Hepinize te ş ekkür ediyorum, sayg ıyla da selamlıyorum.
Başkan: Değerli karde ş :imize biz de te ş ekkür ediyoruz.
Buyurun.

Haydar DEREL İ (Gümüş hane Barosu Ba şkanı):
ve avukat meslekta şlarım;
DERELİ'N İ N Sayın Divan, de ğerli baro ba şkardarı
ıllığım, genç say ılırım.
KONU ŞMASI Gümüş hane Baro Başkanı , ama benli y
0 yüzden söz al ıyorum ve en genç benim, hakk ımı yedirmem.
Tabii bu espriydi, güzel bir espriydi. En genç oldu ğum espri
değil, o gerçek. Barolar Birli ği'nin ilk toplantısı nda bu hakkımı
savundum ve ald ı m, arkadaş lar kaydetmiş. Yaş olarak arkadaşlar, k ıdem olarak değil.
Av. Ali

Ali HAYDAR

Değerli arkadaş lar; gerçekten meslekte 11. yılım ve biraz
ı zın hazırlanıp gelmiş olduğu, sunmuş olduönce arkadaşlarım
u sorunlar hep aynı. Bu ne yazı k ki bir gerçek. De ğişecek mi;
ğ
biz değiş mesi için çaba harc ıyoruz ve bu çabalar ımı za devam
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edeceğiz, bı rakmak yok. Ama 10 yıl önce, 10 yıl sonra neler
oldu, kısaca, çok detayına girmeden açıklamaya çalışacağım.
Çünkü biraz önce arkada şım maazallah öyle şeyler anlattı ki,
karamsarlığa düşürdü. Ama benim çok sevdi ğim, kullandığım
bir söz var: Güzel bakan güzel görür, güzel gören güzel dü şünür, güzel düş ünen de hayatından lezzet al ır. 0 yüzden hep
güzel bakmaya gayret ediyorum. Tabii ki sorunlar var, tabii ki
biraz önce bahsedilen ve hepsi gerçek olan sorunlar ımız, bizim
sorunlarımız, ama bunları çözmeye de çalışacağız.
10 yıl önce veya 11 yıl önce ben başladığımda, Gümüşhane Barosu ve birçok baro, adliyede bir oda, müdür odas ı gibi
bir konumdaydı . Ama bugün geldiğimiz aşamada bakıyoruz,
birçok baro kendi binasını yaptırmış. Trabzon Barosu'nun çok
güzel bir yeri var. Gümü şhane-Bayburt Bölge Barosu, küçük
bir baro, 38 üyemiz var, ama bizim de en az ından meydanda
bağımsız bir binamı z var, mülkiyeti bizim değil ve Erzurum
Barosu'nun geçen aylarda aç ılışını yaptık, mükemmel bir bina.
Dolayısıyla bir gelişim var.
il yıl önce baroların gelirlerine baktığirnızda, aidatlarla
zor ayakta durmaya çalışıyordu. Ama şimdi gelinen aşamada
bu vekalet pullarını sunmamız ve bunlardan kaynak aktarımı
yoluyla barolarımız çok büyük gelirlere sahip oldu. Barolar
Birliği'nin bu dağıtımı nasıl yaptığı konusunda birtakım itirazlar, tereddütler var. Biz adil oldukların
ı biliyoruz, inan
ıyoruz, ama Barolar Birli ği'ne de şunu düşünüyoruz: İstanbul
Barosu'na vermeseniz de olur, onlar hepsini istiyor, ama siz
küçük barolara yine bakı n. Özellikle de arkadaş lar, bu küçük
baroların gelişiminde, küçük barolar ın da bir söz sahibi olmasında veya baroların toplumda kabul edilmesinde gerçekten bu
pullar önemli, bunlara da dikkat edece ğiz ve hazine vekillerine
bu pulları almaları için Barolar Birliği girişimini sürdürüyor,
biz de giriş imlerimizi sürdürüyoruz. Hazine vekilleri bu pullardan alı p dosyaya koysunlar. Yani Dan
ıştay'ın bu konudaki
düzenlemeyi iptal karar ı var, inşallah bu değişecek.
Yine 10 yıl önce baktığımızda, o zamanlar CMK uygulamas ı
da çok yaygın değildi. Daha sonra bir geliştirdiler, bir daraittılar,
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ceza avukatlığını öldürdüler. Ancak CMK uygulamas ı bugün
ın
DERELİ'N İ N en azmdan bizim küçük barolar için söylüyorum, bir avukat
KONU ŞMASI aylı k masrafmı ödeyecek duruma geldi. Bizde ödeniyor, bizde
çok sorun yok, belki azlığımızd arı kaynaklanıyor, bir kaynak.
Yeterli mi; kesinlikle de ğil. Biraz önce arkadaşımın belirtmiş
olduğu, mahkemeye ç ıkarken CMK avukat ınm "sadece aleyhe
olanları kabul etmiyoruz, eksikler g ıderilsin" beyanıyla ve dosyası
çıkışı çok üzüyor bizi. Yani her yerde konu ştuğumuz her başkan
için de aynı şeyi söylüyorlar. CMK avukatl ığında genç arkadaşlarımız aramızda ve bütün barolarda uygulama bu şekilde.
ALİ HAYDAR

ın fotokopisini ücretsiz çekebilirsiniz.
Arkadaşlar; dosyan
ın f oCMK avukatı olan arkada şlarımı z baroya gitsin, dosyan
tokopisini lütfen als ı n ve lütfen mahkemeye dosyayla ç ıksın.
Yani sadece cüppesiyle, çantas ıyla, önünde dosya yok. Ç ıktığım
ı zda, kar şımızdaki hki ınin bize saygı duyacağından emin
olamayız. Kar şımı zdaki hakim, bize "bu arkadaşımızı n mesleğe
saygısı yok ki, benim de ona sayg ım olsun" diye düşünebilir. Lütfen
önce biz haklı olalım ki, kar ı mızdan da hakkımızı savunmayı
bilelim.
Arkadaş lar, 1892'de Avrupa Toplulu ğu'ndaki şu anda örnek aldığımız, gerçekten çok iyi olan Avrupa Toplulu ğu'ndaki
işçilerin çalış ma saatlerinin 18 saat oldu ğunu dü şünün, 18 saat
çalışıyorlardı, angarya son haddindeydi. Ama bu sanc ıları çektiler, geliştiler, ş u anda mükemmel seviyeye ula ştılar. Ben de
düşünüyorum ki, şu andaki bu s ıkıntılarımı z, gürbüz doğacak
un s ıkıntılarıdır, sancılarıdır. Yani gürbüz do ğan
olan bir çocuğ
ız
ı m arkadaşlarım
çocuğ
un do ğumu zor olurmu ş, burada han
var. Allah hepsine, hepimize sa ğlıklı çocuklar nasip etsin. in
şallah bu da gürbüz do ğacak bir çocuğun sancıları olur. Barolar
Birliği ve barolarımı z, bu konuda çal ışmalarını yapıyorlar.
Bunu inş allah aşacağımızı düşünüyoruz.
ı n kaldırılNe yazık ki arkadaş lar, bu avukatlık s ınavın
ğiştirilmesinde
gerçekten
masında, Avukatlı k Kanunu'nun de
baroları bir siyasi partinin arka bahçesi olarak gören bir dü şünceyle karşı karşıyayı z. Fikir olarak çok uzak olmad ığımı söylemek istiyorum, hatta birçok konuda, hatta iptal edilen türban
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konusunda olsun, kapatma konusunda olsun, karşı çıktığımı ALİ HAYDAR
da söylemek istiyorum. Ama ne yazık ki siyasi iktidarımızın DEREIİ 'N İ N
düşüncesi bu, yani bunun de ğişmesi lazım. Biz kimsenin arka KONU ŞMASI
bahçesi değiliz. Burada her arkadaşımın görüşleri vardır, hepsine saygı duymamız gerekiyor. Bizim toplantılarımızda gerçekten görürsünüz, göreceksiniz, görüyorsunuz da, hiçbir zaman
bir kimse siyasi görü şünden, felsefi yaşamından ya da Türkiye
Barolar Birliği Başkanı'nın çok güzel bir tabiri var, moral değerlerinden dolay ı yargılanmaz. Ne olursa olsun, biz meslek
kuruluşuyuz, hiç kimsenin arka bahçesi değiliz ve hepimizin
özgür siyasi bağımsız iradelerimiz vardır, bunları yansıtırız,
ama haklarımızı kimseye bırakmayız, kimse kusura bakmas ın.
Bu düşüncenin de inşallah değ
i şeceğini düşünüyoruz.
Ne yazık ki TBMM' de birçok hukukçu var, oraya gidinceye
kadar, gidene kadar bizimle ayn ı görüşü savunuyorlar. Gittikten sonra değişiyorlar. Artık bu oran
ın suyundan mı bilmiyorum ya da rahmetli Serdengeçti'nin bir sözü var. Osman Yüksel
Serdengeçti, hayatında ilk defa milletvekili olmu ş, -hatta "40 yıl
mahfuz, 4 yıl mebus oldum" der- TBMM'ye girecek, döner kap ı.
Tabii gariban döner kapıyı hayatında görmemiş, dönüp duruyor. En sonunda kapı hizasına gelince, oradaki görevli çekip
kendisini içeri alıyor. Diyor ki, "döneklik daha TBMM kap ısında
başladı ." Trabzon milletvekillerinıi tenzih ederim, ama lütfen
hukukçu, her zaman hukukçulu ğunu bilsin. Bugün milletvekili,
hatta bakanlık yapıp aram
ızda olan arkadaşlarım
ız var. Yani
kendisini saygıyla anıyorum, Kırşehir Baro Başkan
ı Gökhan
Maraş bey eski bakan, yine aramızda. 0 yüzden, tekrar dönüp
dolaşıp gelecekleri yer buras ıdır.
Arkadaşımın belirtmiş olduğu bir husus var, gerçekten biz
de yaşıyoruz; yani mesleki ve ekonomik sorunlara de ğinmedim, tekrar olmas ın diye,, bunları biliyoruz. Hakim ve savcıların mesleğe atıldıklarındaki gördükleri haks ız teveccüh, ama
buradan size güzel haber vermek istiyorum: Biz Gümü şhaneBayburt Bölge Barosu olarak, isim ve yerini söylemeyeyim, bir
emekli olan hkim-savc ılardan biri, talepte bulundu. Dosyas ın
ı
inceledik, dosyasında birçok ceza ald ığın
ı gördük ve baroya
kayıt talebini reddettik. Gitsin ba şka yerde yapsın, niye bizim
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burada yapıyor? Bizde görev yapt ı, Bayburt'ta görev yap ıp
DERELİ'N İ N "ben savcıyı m, ben orada görev yap ıyorum" diyemez, bu konuda
KONU ŞMASI bir haksı z rekabette bulunarnaz. Hatta bizim üye say ımız az,
ı
üyeleri de bekliyoruz, ama buna ra ğmen gerçekten dosyas ın
falan
gördükten
sonra
inceledik ve orada disiplin cezalar ını
bu talebi reddettik. Gitsin Mersin'de yaps ın, gitsin Adana'da
ALİ HAYDAR

yapsın, ama "ben Bayburt'ta savcılık yaptım, herkesi tan ıyorum,
oradaki hdkimleri tan ıyorum" demese bile kendisi, düşünmese

bile, başkaları üzerinde, vatanda ş lar üzerinde böyle bir etkisi
olmasın diye, asıl görüş ümüz buydu, bunu reddettik. Barolar
Birliği'ne itiraz edecektir. Birlik bu konuda bizi k ırarsa, biz de
onları kıracağız. Başkanım burada yok, kayı tlara geçecek. Bu
konudaki iyi niyetini biliyoruz.
Ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Toplant ı umarım
faydalı olmuştur. Katıldığını z için hepinize te şekkür ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
Başkan: Değerli Başkan'a biz de teşekkür ediyoruz.

Değerli meslekta şlar; bir hatı rlatma yapmak istiyorum:
Girişte bir anket formu dağıtmıştı k. Lütfen bunu toplantıyı
terk etmeden önce doldurursan ız, görüş ve önerilerinizi de,
aynı şekilde burada ifade etme imkanını şu ya da bu şekilde
bulamadığınız veya söylemeyi unuttuğunuz veya çeşitli biçimlerde söylemediğiniz birtakım konuları da yazılı olarak dile
getirebilirsimiz. 0 anket formunun alt ında belirtilen Türkiye
Barolar Birliği'nde genç meslektaşlardan kurulu bir heyetçe
bir Internet sitesinin mail adresi koyduk, oraya da her türlü
görüş ve önerilerinizi bu konuda gönderebilirsiniz, bunu hatırlatmak istedim.
Saat 12.30 için ö ğle yemeği programımız var, saat 12.26.
O bakımdan öğleden sonra saat 13.45 uygun olur diye dü şünüyorum. 13.45'te devam etmek uzere foruma ara verece ğiz.
Hep beraber öğle yemeğini yedikten sonra forumumuza devam
edeceğiz.
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Üçüncü Oturum

Oturum Başkanı
Av. Özcan ÇİNE

Başkan: Değerli arkadaşlar; forumumuzun ö ğleden son- ÖZCAN
raki kısmı na biraz gecikmeli de olsa ba şlıyoruz. Biraz ilgide ÇINE'N İ N
azalma görülüyor, ama ö ğleden sonraları böyle oluyor tabii. 0 KONU ŞMASI
bakımdan, biraz ısındırmak için, o rehaveti atmak için yine bizim genç arkadaşlarımızın hazırladıkları, sabah gösterdiğimiz
barkovizyonun bir ikinci bölümü var, yine meslek sorunlar ıyla
ilgili. Şimdi beş dakika onu izleyelim arkada şlar, ondan sonra
konuşmalarımıza devam ederiz.

(Barkovizyon gösterisi)

Başkan: Değerli arkadaşlar; bu kı sa gösteriden sonra forumumuzun öğleden sonraki bölümüne ba şlayacağız.
Ben çok küçük bir hat ı rlatma yapmak istiyorum: Çok
değerli baro başkanlarımı z burada, değerli meslektaşlar, bu
toplantı lar, bu forumlar, yine ba şında söylediğimiz gibi, gördünüz, bazılarını sizlere verebildik, kitapçık haline getirmiştik
daha önceki yaptığımı z toplantılara ilişkin. Bu beş incisi olacak,
bu beş incisini de kitapçık haline getireceğiz, ama mesele bu kitapçık haline getirilmesi değil. Yani burada söz alan arkada şlar,
düşünce, görüş ve önerilerini belirten arkada şların bu değer51
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lendirmeleri mutlak suretle çok iyi bir analizden geçiriliyor
ğımsızlık
Çİ NE'N İ N ve devam edecek bu. Bölüm bölüm, avukatlar ın ba
ı, vergi
KONU ŞMASI sorunları , meslek örgütü sorunlar ı , ekonomik sorunlar
sorunları, CMK sorunları, eğitim sorunları vesaire gibi ba şlıklar
halinde yap ılabilecek olan şeyler ayrıştırı larak, tasnif edilerek
arkadaşlarımı z tarafından, bunlar bir rapor haline getiriliyor
ve bu çalış malar devam edecek.
ÖZCAN

Burada sabahtan Türkiye Barolar Birli ği Ba şkanı açış
konuşmasını yaptı ve bir süre bulundu. Daha sonra, daha
önceden planland ığı için Samsun'a gitmek zorunda kald ı .
Daha önceki forumlarda da, Adana'da da ayn ı şekilde başka
bir program nedeniyle bulunamam ıştı, yine Antalya' da bulunamadı . Bu konuda arkada şlarımı z herhangi bir tedirginli ğe
kapılmasınlar. Zaten bir kar şılıklı eleştiri, cevap verme gibi
herhangi bir konuya mahal vermemeye çal ışıyoruz burada.
Sadece arkadaşlarımız, tüm ele ştirilerini, görü ş ve düşüncelerini açıklıyorlar. Bir anlamda da "karşımı zda bir Barolar Birliği
yetkilisi" diyorsanı z, Barolar Birliği'ni bu anlamda da temsil ettiğimi söyleyebilirim, bunda da bir beis yok. Ama arkada şların
eleştirilerine kar şı benden cevap beklemeyin lütfen, özellikle
TBB Başkaıumızın bu konuda kesin talimatı var, yani bu açık
forumu karşılıklı tartışma, konuşma gibi diyalo ğ a döndürmek
doğru değil. Arkadaşlarımı z serbestçe, özgürce bütün dü şünce
ve görüşlerini ifade etsinler. Dedi ğimiz gibi, hem dinliyor, hem
kayda alıyoruz. Barolar Birliği'nden ciddi bir aç ıklama isteyen
arkadaş lar olursa, forum bitiminde onlarla konu şuruz. Bu kısa
hatırlatmayı yapmak istedim.
Şimdi söz almak isteyen arkada ş lara söz vereceğim.
Buyurun Başkan.
Av. Timur DEM İR (Ağrı Barosu Başkanı): Merhabalar
diyorum
herkese. Çok böyle resmi hitaptan ziyade, çünkü çok
DEMiR' İ N
KONU ŞMASI güzel bir ortam var.
T İ MUR

Belki ben bu sorunları yaş ayan birisi olarak çok erken bir
çözüm makamına diyeyim geldim, çünkü 4. y ılımda Baro Baş52
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kanı oldum ve şimdiye kadar yapt ığımız bütün toplantılarda ki TİMUR
ilki 12 Aralık'ta sanırım, K ızılcahamam'da yapt ığımız ilk top- DEM İ R'İ N
lantıda tabii çok heyecanlı gittim. Ben her zaman şunu söylerim: KONU ŞMASI
Mesleğe başladığınız andan itibaren çok daha idealistsiniz ve
gitgide bunlar azalıyor, umutlar da azalıyor gitgide. Çünkü biz
her şeyi Barolar Birliği'nden bekliyorduk, öyle bir dü şüncemiz
vardı ve sorunların da oradan kaynakland ığı na inanıyordum,
öyle biliyordum. Tabii içine girince, ben barolar ın da, Barolar
Birliği'nin de bu sorunları n çözümünün yetkilisi olmadığını,
çok da bu sorunlar ı çözebilecek bir güce sahip olmad ığım da
gördüm, onu da itiraf ediyorum, ifade ediyorum. Şimdiye kadar yaptığımız bütün toplant ılarda sadece baro ba şkanlarıyla
bir paylaşımımız oldu. Ama şu anda tabii mesle ğe yeni başlayan genç meslekta şlarımı zla birlikteyiz, o yüzden çok daha
güzel bir hava var, ben öyle görüyorum en az ından.
Tabii mesleğin sorunları çok açı k, net ortada, bana göre
giderek de artıyor. Bunu tek tek, yani bir yerden tutup söylemekten ziyade, bunun temelindeki şeyi bilmek gerekiyor.
Ben sorunun kendisinin avukat olmak oldu ğuna inan
ıyorum.
Yani bu ülkede avukatsamz, zaten ba şlı başına bir sorunsunuz.
Çünkü ülkeler kendi hukuk sistemini ve yarg ı olsun, yürütme
olsun, bütün bunları ve hukuk sisteminizi olu şturduğunuz
zaman, belli bir rejime, belli bir anlay ışa dayamrsınız.
Şunu gördüm: Mesle ğe başlarken insan hakların
ı savunmaya, hukuk devletinin üstünlü ğüne, bunun üstüne yemin
eden bir meslek oldu ğumuzu gördüm ve hukuk fakültesinde
de bize bunlar ö ğretiliyordu. Ama bunun sadece lafta kald ığı
ya da yasalarla kaldığı, şekil olarak kaldığı bir ülkede bunun
savunuculu ğunu üstlenmek bana göre ba şlı başına bir sorun
zaten. Siz o zaman bu sistemle ilgili bir sorun haline geliyorsunuz ve dolayısı yla sorunun temeli burada. San ırım ifade
edebildim, yani siz bütün bu inıknlara sahip birisi olarak ya
da bu misyonu üstlenmiş birisi olarak vebu misyona kar şı olan
bir anlayış a sahip olan bir sistemle kar şı karşıya kalıyorsunuz.
Bunun temelinde bu var. Çünkü avukatl ı k, az önce de bahsettiğim gibi, bu noktada ciddi bir sorun haline geldi ği için, binleri
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için bu sorun olduğundan dolayE, sizin de birtak ım imktnlara
DEM İ RIN sahip olmanı z engelleniyor zaten. Yoksa hani neden çözülmeKONU ŞMASI sin, neden bütün bu sorunlar? Yani Barolar Birli ği hangi çözsün
veya barolar hangi sorunu çözsün?
Tİ MUR

Bugünkü iktidar anlay ışı, işçiler hakkında bir değişiklik
yapar, işçilere danış maz; avukatlar hakkı nda bir değişiklik
yapar, avukatlara danış maz; doktorlar hakkında bir değişiklik
yapar, doktorlara danış maz. Biz ne yapabiliriz buna kar şı?
Çünkü biz sadece toplanırız ve her gün, her toplant ıda ben
şunu görüyorum: Bir şeyleri kaybediyoruz, yani bir şeyler
elinizden kayı p gidiyor ve buna karşı hiçbir şey yapamıyorsunuz, çünkü bu mekanizma, size bunu savunabilecek, buna
karşı direnebilecek hiçbir şey vermemi ş . Sadece görüntüde,
neticede sacayağı dediğimiz bir görüntü var ortada, bunun hiç
işlemediği de çok açı k. Bunun temelinde bu var, yani sistemin
kendisi sorun zaten. Hukukçu olmak ba şlı başına bir sıkıntı bu
ülkede. Dolay ısıyla bütün bunlar ı bir araya getirdiğiniz zaman,
yani neden avukatların sosyal güvenliği olmasın ki, bunu hiç
düşündük mü? Neden olmam ış şimdiye kadar? 80 yıllık bir
Cumhuriyetiz, hatta küsuratı da var, acaba hiç mi bilinmiyordu
bu, bunu yaparken? Çünkü yargı sistemimiz kuruldu ğunda,
"bir de avukatl ığı koyalım ş uraya da, dünyadaki ceza sistemine
ya da hukuksal sisteme uygun olsun." Yani bize bakış açısı bu.

Dolayısıyla ben çok şekli olarak oradan buradan yap ılacak
düzenlemelerle bu işin düzeleceğine inanıTnyorum.
Bu iş in temelden, gerçekten ülkenin bir bütün olarak demokratikleşmesiyle, insan haklar ının yerleşmesiyle bu sorunun
kendiliğinden çözülece ğine ve yavaş yavaş sorunun çözüme
ık olacağız. Çünkü biz, bu ülkenin bütün
doğru kayışına tan
ı n bir
sorunlarının bir parçasıyız.. Bu ülkenin bütün sorunların
an
bir
sorun
mutlaka
bizi
etkileyecektir.
parçası olarak, oluş
Bir örnek verebilirim size: Gecenin bir vakti yap ılan yol aramasında bizim üstümüz aranmak istendi. Kendi ilimde belki
baro başkanı olduğum için, söylediğ im zaman belki bunu
yapmazlar falan, ama hiç önemli de ğil bu. Sebebini sorduk;
"efendim, burası terör bölgesi." Şu bölge, bu bölge diye bir şey
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mi var, yani hukuk hukuktur, biz öyle deriz, ama pratikte bi- TİMUR
rileri buna bir isim koymu ş. Siz avukat olsanı z da orada fark DEM İ R'İ N
etmiyor, doktor olsanı z da fark etmiyor, çünkü önemli olan o KONU ŞMASI
farklılığı yaşamak değil.
İşte bu ciddi sorunların yaşandığı bir ülkede avukatların
sorunların
ın çözülmesi imkansı z bir şeydir. Yani bu ülkede
avukat olmak, gerçekten bir avukatsan
ız, gerçekten bir hukukçuysanı z, bana göre sakıncalısınızdır zaten. Dolayısıyla o
bizim çok asgari diyebilece ğimiz hakları elde etmemiz de ve
şimdiye kadar verilmemi ş olmasın
ı n da, düzenlenmemesinin
sebebi budur. 0 yüzden, bahsettik az önce, 2001'de bir tasar ı
düzenlenmiş ti, çok güzel bir tasarıydı . Tasarın
ı n hazırlanma
sebebi şuydu: Tasarı avukatlara bir hak tanımak için, avukatların konumunu iyileş tirmek için gelen bir yasa de ğildi, Avrupa
Birliği'ne uyum sürecinde do ğal olarak ya şanması gereken
bir süreçti. Biz o süreçten uzakla ştığımı zda da bu tür sorunlar
tekrar dikkat ederseniz, o şekli de olsa, tan
ınan birçok hak geri
alındı, farkına vardık veya varmadı k, ama geri alındı .
CMK'nın kaldırılmasını n sebebi *uydu: Birilerine "biz
insan hakları savunuculuğunu yap ıyoruz, herkese avukat veriyoruz" görüntüsü vermekti. Ama daha sonra şu oldu: Çok özür
diliyorum, ama "ne kadar ekmek, ü kadar köfte" hesabı, "kusura
bakmayın, bizim bu kadar paramı z yok." Biz geçen Ağrı'da Av-

rupa Birliğ i delegasyonuyla yaptığımız toplantıda da bunu
dile getirdik. Yani şu: "Bizim bütçemiz ne kadar varsa, biz ancak
o kadar insan haklarını savunabiliriz, o kadar imkan tan ıyabiliriz, o
kadar CMK avukatlar ı na para verebiliriz." Biz CMK ile ilgili değiş ikliklerde, Ankara'da ilk müste şarımızla, Fahri Kasırga'yla
yaptığımı z görüşmede 6 kiş ilik heyette ben de yardım. Olay
şu: Biz o günkü görü şmeyi yapt ığımızda, tasarıda avukatlara
yol parası , yol ücreti verme yoktu. Diyor ki, "Biz dün Sayın
Bakanımı zla kahvaltıdaydı k. Ben kendisine şunu söyledim: Dedim
ki, 'Bakanım, bakın biz beraber kahvaltı yapıyoruz, bizim avukat
olduğumuzu dü şün. Avukat, eş iyle Pazar günü bir kahvalt ı yapmak
istiyor, ama bir yerden telefon geliyor; nöbetçidir, gidip ona kat ılacak.
Hiç olmazsa bir yol paras ı verelim." Tabir bu. Ben de orada olan
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arkadaşlar, Zonguldak Barosu Ba şkanı da vardı . Izmir vardı,
Sayın Birlik Başkanı Özok vardı. Dedim ki, "Bu bir lütuf değil.
Biz bir yere gidiyorsak, ücretimizi almam ız gerekiyor. Çünkü siz en
düş ük memuru bile bif yere gönderirken bir şeyler verirsiniz. Tatmin
edici değil, ama bir şeyler verirsiniz." Bize bakış açısı da bu, yani
lütuf olsun diye bize yol paras ı veriliyor. Dedim ki, "o zaman
biz de gitmiyoruz." "Kamu görevidir, gitmek zorundas ınız."

Daha sonraki toplantı da birçok baro başkanımızla katıldık,
yine Müsteşar Yardımcımız Fahri Gökçen vardı . Bakın, bunu
niçin söylüyorum? Bakış açısı bu, yani sistemin bakış açısı
bu bize. Yanlış taraftan tutmayalım, yani sorunun temeline
inmediğimiz sürece bunu da çözemeyiz, biz ancak toplant ılar
yapmakla kalırız. Bize diyor ki, "biz satı m sözleşmesi yapıyoruz,
yani CMK hizmetini satın alıyoruz." Dedik ki, "CMK hizmetini
satın alı yorsamz, bir hukukçu olarak sat ı m sözleşmesinin nas ı l
yapıldığı nı sizin bilmeniz gerekiyor. Kar şılıklı iki tarafin özgür
iradesine dayanır en azından, yani şey olarak anlaşamasanı z bile.
Bizim özgür irademiz nerede?" Yani siz diyorsunuz ki, "biz ilçeye
göndereceğiz, şu kadar para veririz, ho ş unuza giderse, ister gidin ister
gitmeyin, ama gitmeseniz suçtur." Bakın, çelişki ve bakış açısı

burada. Bu bakış açısını nasıl düzelteceksiniz? Yani bakanlar
değişiyor, müsteşarlar değişiyor, hükümetler değişiyor, ama
bakış açısı değişmiyor. Yani 2001 'deki de kendi avukat ımıza,
kendi insanımıza değer verdiğimiz için yapılmadı . 2001'deki
değişiklikler, avukatlara tanınmış haklar değil, vatandaşlara
tanınmış haklardır aslında. ]Daha sonra da "param ız yok" deyip
geri alın
ıyor.
Dolayısıyla siz neresinden tutup düzelteceksiniz? 80 y ıllık
bir bakış açısı var ortada, sistematik bir yok edili ş var, mesleğin
yok edilişi var. Aslında iş olsun diye böyle bir şey getirilmiş
diye düşünüyorum aç ıkças:L. Yoksa 80 y ıldır neden bu kadar
sorun biriksin? Her meslekte s ınav yapılıyor, şu yapılıyor, bu
yapılıyor, ama bize gelince, "bitiren herkes olsun, niye olmas ın?"

Iyi de bu mesleğin sahibi kim? Ondan sonda bu kadar tam
yetişmeıniş insanları, meslektaşlarımızı bize teslim ediyorlar,
barolara teslim ediyorlar. Ondan sonra bir sürü şikayet, "efen56
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dim, avukat şöyle yaptı, böyle yaptı " vesaire... İyi de hangi birisini

düzelteceğiz? Yani düzeltmek bizim i şimiz olmamalı. Sistem
bize o kadar tehlikeli insanlar veriyor ki ve bana göre, zaten
avukatlığı n gelmesini istedikleri nokta da bu, itibar kayb ımızı
istiyorlar zaten. Neden vekletnameleri kendimiz düzenlemeyelim, yani çok mu problem? Avrupa hukukunda bunlar ın
çoğu var zaten. Boşanmayı bilirsiniz, Fransa'da gidersin avukatlı k bürosuna, her iki taraf sözle şme yapar. Eğer uygunsa
şartlar, Mkim de bir kaş e vurur, bu şekilde boşanırsınız. Bizde
dediğim gibi hangi birinden tutacaksını z, hangi birisini söyleyeceksiniz ve nereden tutup nas ıl düzelteceksiniz?
Dolayısı yla bu ülkenin bir bütün olarak demokratikle şmesi, bir bütün olarak insan haklar ı savunuculuğu anlamında
ileriye gitmesiyle birlikte biz ancak geli şebiliriz. Çünkü biz
bunun mihenk taşıyı z, avukatlı k bu noktada çok önemli bir
meslektir. Dünyada ba şka böyle bir do ğal olarak insan hakları
savunucusu kimliği veren bir başka meslek yok ve demokratik
açıdan gelişmemiş ya da geri kalmış ülkelerde -ki biz bu ülkelerden bir tanesiyiz, nispeten geli şmiş ülkelere göre- dolayısıyla
böyle bir sorun ya şarsınız.
Ben şuna inanıyorum: Bu do ğal bir değişimdir, bir deyinimdir ve zamanla de ğişecek, değiş mek zorundadır. CMK'ları
geri aldılar, ama açı k söylüyorum, CMK'lar geri gelecek, çünkü bizim girmek istediğimiz yapı bunu kabul etmiyor ve biz
kendimiz için de yapm ı yoruz biz bunu, binleri kabul etsin
veya etmesin diye yap ı yoruz ya da birilerine güzel görünmek
için yapıyoruz. Bu da güzel bana göre, ama neticede ke şke biz
kendi kendimize değiş im gösterseydik ve kendi kendimize
geliş seydik, kendi kendimize bu noktaya gelseydik, bugün
bunların hiçbirini konu şmazdı k. Bizim CMK'larda ald ığımız
paran
ın hesabın
ı polisimiz yapıyor, aldığımı z paranın hesabın
ı
ktibimiz yap ıyor, hkimimiz yapıyor, savcımı z yapıyor, "siz
bu kadar para al ıyorsunuz" diyor. Dikkat edersenı z, 2006'daki
değişikliklerden sonraki küçük kısımdan bahsediyorum. Bizim
paralarımızın hesabın
ı yapıyorlar. Avukatlı k sadece para için
yapılmaz ki dedik, biz bu i şi yapıyoruz; herkes bir iş yapıyor,
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biz de bu işi yapıyoruz. Yani bu şekilde paranın çetelesini tutan
bir anlayışla siz nereye varacaksımz?

KONU ŞMASI

Avukatım, kaçakçılık organizede görüş mek istiyor, "efendim, siz görüşemezsiniz." "İyi, görüşemiyorsak sona kalal ım" falan
dedik. Savcımızla görüş üyoruz; diyor ki, "Efendim, avukatlar ın
böyle bir yetkisi var m ı, yok mu, nereye kadardır, bu tartışı lır." Bakın,
burada avukata tanınmış bir yetki yok. Bir hukukçumuzun baı z? Bu hak, vatandaşa tanınmış bir haktır,
kış açısına bakar mısın
bize tanınmış bir hak ve yetki falan de ğil. Vatandaş bizi ister,
bu hak ona tanınmıştır, bize görüşme talebinde bulunur, biz
de görüşürüz, hukuki yardı mda bulunuruz. Yani neresinden
düzelteceksiniz? Bunu polis istese anlars ınız, adamın işi değil,
ama bunu bir savcı size söylüyor. Yani bunun daha o vatanda şa
tanınmış bir hak olduğunu bilmiyor. Bu çok tehlikeli bir bak ış
açısı. Avukatlığı kendi işine karış ma olarak görüyorlar. Ondan
sonra, "biz avukat göndermeyiz o zaman, hakkı mda işlem yapın, ben
göndermiyorum" dedim, başsavcıya söyledim. Dolayısıyla ertesi
ışlar fagün gittik ki, bir oda düzenlemi şler, bilmem ne yapm
lan... İyi de, avukat görüşme odası olması gerektiği yasalarda
da mevcuttur zaten. Nezarethaneleri denetleyeceksiniz, binbir
türlü sorunla karşılaşıyorsu:nuz.
San
ırım kendimi ifade edebiidim, çünkü bu ülkenin tüm
sorunlarının bir ufak parças ıyız biz. Dolayısıyla bütün bunlar
düzelmeden sadece bizim taraf ımızın düzelmesi de zor bir
olaydır.
Teşekkür ederim.
ı'na bu konuşması için
Başkan: Değerli Ağrı Barosu Başkan
biz de teşekkür ediyoruz.
Buyurun.

Av. Gürhan ÖZCAN (Samsun Barosu): Öncelikle programımıza elimizde olmayan nedenlerle geç katılmamızdan ötürü
KONU ŞMASI üzüntülerimi belirtmek istiyorum.
GÜRHAN

OZCAN'IN
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Bu programı organize eden öncelikle Trabzon Barosu
Başkanı Veysel Malkoç ve Trabzon Barosu Yönetim Kurulu
ve değerli katılımcılara teş ekkür ediyorum.
Meslekte sekiz aylık, bir seneyi dahi doldurmamış bulunmaktayı m. Samsun Barosu avukatları n sorunları ve çözüm
yolları, özellikle mesle ğe yeni başlayan avukatların sorunların
ı
çözmek ve bu sorunları paylaşmak amacıyla bu hususu özellikle ve özellikle Türkiye'de 41 baronun kat ılımıyla düzenlenen,
İstanbul Barosu Staj E ğitim Merkezi'nin düzenlemi ş olduğu
"Avukatlık Mesleğinin Geleceği ve Staj" konulu panelde nasıl
bu konuya önem verdiğinin seminerin kat ılımcısıyla birlikte
başkanının şahsen katılamamış dahi olsa da delilini te şkil
etmektedir. Avukatlar, ba ğımsız yargın
ın elbette savunucularıdırlar. İstanbul Barosu Staj E ğitim Merkezi'nin düzenlemiş
olduğu 31 Mayı s 2006 ve 1 Haziran 2006 tarihinde buradaki bu
panel konusuyla ilgili, mesle ğe yeni başlayan avukatlarla ilgili
birtakı m, hatta 41 baronun kat ılımıyla gerçekleşen, Türkiye
Barolar Birliği'nin de temsilcisinin bulundu ğu ve bu tebliğler
ve öneriler sonucunda bas ında yayınlanan ve ilgili kurum ve
kuruluş lara ve kamuoyuna duyurulan 14 maddelik bir metin
hazırlanmıştır. Bu metinde özellikle mesle ğe yeni avukatları
ilgilendiren, "Yargı dışı çözüm yolları adı altında hukukun temel
kavramlarından uzaklaşan, hukuku hukuk eğitimi almam ış kimi
meslek gruplarına iş sahası olarak açan anlayış ortadan kaldı rılmalı
ve hukukun üstünlüğü egemen kılınmalıdı r. Her türlü denetimden
uzak ve haksız rekabet yaratan yabanc ı avukatların ve yabancı hukuk bürolarının faaliyetleri, uluslararas ı kurallar ve iç hukukumuz
çerçevesinde etkin bir denetime al ınmalı ve haksız rekabet koşulları
ortadan kaldırılmalıdı r.
Özgür savunmayı temsil eden avukatların çalışma özgürlükleri, ücret politikaları geliş tirmeleri öncelikle hayata geçirilmelidir.
Avukatlık meslek ilke ve kuralları güncelleştirilerek avukatl ık meslek
etiği tanımlanması yapılmalı ve etkin şekilde uygulanmas ı sağlanmalıdır. Orta öğ retimden gelen sorunlara hukuk öğ retimi vermekte
olan hukuk fakültelerindeki eğitimin avukatlık mesleğine de uygun
hale getirilmesi için üniversitelerle i şbirliği yapılarak, öğrencilerin
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avuÖZCAN'IN katlık mesleğ i konusunda da uygulamal ı çalışmaların etkin şekilde ele
KONU ŞMASI alınması gerek jr. Staj eğitimi, mesleğ in güncel sorunları na yaklaşım
açısından yeniden değerlendirilerek ortak bir program çerçevesinde
sürdürülıneli, barolarımı z arası nda yerel olanaklar dikkate al ınarak
gerekirse kimi barolar ımızdaki eğ itimin bir bölümü Türkiye Barolar
Birliği tarafindan yerine getirilmelidir.
GÜRHAN kendilerini ifade edebilme yeteneklerinin geli ştirilmesi yan ında,

Yeni yapı lacak Avukatl ı k Kanunu'nda stajla ilgili düzenlemeler
sırasında staj ı n kurumsallaştırı larak okul, enstitü ve akademi gibi
müessesede yap ılması sağlanmalıdı r. Stajyerlere kaynağını yasadan
alan staj süresinde ücret alma hakk ı tanınmalıdı r. Staja başlama
tarihi, tıpkı hıikimlikte olduğ u gibi, avukatlık kıdeminin esas al ınması hususu. Bütün bunlar yap ılı rken meslekiçi eğ itim göz ardı
edilmemeli, evrensel hukuktaki geli ş melere uygun olarak meslekta şlarımıza eğitim verilmesinin ko şulları ara ş tırılmalı . Gerçek anlamda
uzman avukatlı k konusu gündeme al ınmalıdı r. Barolarımızın üye
sayısı ndaki öngörülmeyen art ışlar dikkate alı narak, mevcut durum
çerçevesinde barolarımızı n yeniden yap ılandırılması gündeme al ınmalıdır" hususu vurgulannuşbr ve bu alınan kararlar acilen
hayata geçirilmelidir. Bu art ık burada da göstermektedir ki,
zorunluluk arz etmektedir.
Kanun koyucu, Avukatl ı k Kanunu'nda kamu hizmeti,
yargını n kurucu unsuru, doğrulur, onur, güven gibi kavramlara yer vermektedir ve bu :mesle ğin niteliğini vurgulamak ve
korumak için bu hususlar vurgulanm ıştır.
Avukatlık stajımı Ankara Barosünda yapt ım ve Türkiye'nin
en seçkin baroları olduğunu biliyorum. Ama diyorum ki, neden
Samsun'da olmas ın ve nitekim bunu Trabzon gösteriyor şu
anda, Türkiye'nin seçkin barolar ı arası na girmeyi Trabzon şu
anda gösteriyor bize ve diyorum ki, neden Samsun olmas ın?
Samsun ili Çar ş amba ilçesinde serbest avukatl ık yapmaktayım. Mesleğimiz elbette de ğiş melidir, ama gerilememelidir.
Benim mesle ğ im, mesleğ imiz, kamu hizmeti anlay ışından
uzaklaşmamalıdır. Biz mesleğimizi icra edenler olarak, ticari
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yaklaşımı benimsemek zorunda kalmamamız gerektiği inancındayım.
Arz ederim.
Başkan: Değerli arkadaşımıza görüş ve düşünceleri için
teşekkür ediyoruz.
Buyurun.
Av. Harun MERTO ĞLU (Rize Barosu Ba şkanı): Hepinize
saygılar sunuyorum.
Genç avukatların sorunlarmı tartışıyoruz. Birlik Başkanımız "1-15 yaş arası " demişti, o gruba giriyorum, ondan dolay ı
söz aldım.
Evet, avukatların çok sorunları var. Ben dört yıldır baro
başkanlığı yapmaktayım. İlk toplantımızı Artvin'de yapmıştık.
Giresun Barosu Başkanı söylemişti, "hıild orası açık mi? " diye.
Orada söylemiştim ki, bu sorunları daha önce de duymuştuk,
yine aynı şeyleri konuş uyoruz. 0 yüzden, Urfa Barosu temsilcisi arkadaşımızı tebrik ediyorum, gerçekten meselenin özüne
parmak basmıştı . "Stajda söylemiş olduğum sorunları 4 yıl sonra
arkadaşıma verdim, Ankara'da ayn ı şeyleri söyledi ve alkışlandı "

dedi. Maalesef biz sadece konu şuyoruz, başka bir iş yaptığım
ız
yok. Sorunların avukatların kendisinde olduğuna inan
ıyorum.
Kendimden örnek vermek gerekirse, ben Rize' de ofisimi açt ım,
hiçbir avukat "hayırlı olsun "a gelmemişti, çok iyi hatırlıyorum.
Mesleğime başladım, altı ay sonra düğünümü yaptım, hiçbir
avukat düğünüme dahi gelmemişti. Ben şu anda bakıyorum,
biz bütün arkadaşların ıza, yeni mesleğe başlayan arkadaşların ıza gerekli yardımlarm-ıızı yapıyoruz, ilgileniyoruz, "sorunlarınız var m ı, yok mu?"' diye bakıyoruz, ediyoruz, ama maalesef
tecrübeli dediğ
imiz avukatlar farklı şekilde bakıyor. Avukatlar,
avukatları davada sanki hasım gibi görüyor. İkizdere'de bir
duruşmam vardı. Duruşmadan dönerken avukat arkadaşı n ıza
dedim ki, "Ömer ağabey, beraber Rize'ye dönelim." "Yok, bizi berabergörmesinler" dedi, adamcağız dolmuşla döndü, yani "birlikte
görülürsek yanlış anlaşılır" dedi. Kendi kendimize bu şekilde
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güvensizlik oldu ğu müddetçe CMK'lar ı da çok tartışırız, "şöyle
ğimizin
MERTO Ğ LU'NUN oldu, böyle oldu" çok deriz. Öncelikle biz, kendi mesle
KONU ŞMASI onurunu kendimiz koruyaca ğız.
HARIN

Bir örnek daha vermek istiyorum: İ stanbul Barosu'nda
staj yaptım. İ stanbul Barosu Ba şkanı o zaman Turgut Kazan
beydi. Antalya Genel Kurulu'na gitti ğimizde, "Sayın Ba şkan ım,
ruhs atı sizden alm ış tım" dedinı. "Tebrik ediyorum, Ba şkan olmuşsun. Zengin de oldun mu?" dedi. Gülüp geçtim. Birkaç zaman
sonra da Burhan Kuzu hocam ızı TBMM'de gördüm. "Hocam,
öğrencinizim" dedi. 0 da bana "zengin oldun mu?" diye sormuş tu. "Avukatlık mesleği eş ittir zenginlik, demek ki böyle anla şılıyor"
dedim. "Avukatl ık eş ittir maddiyat" ı ortadan kald ırmadığımı z

müddetçe biz bu i şi ba şaramayacağı z arkadaş lar. Hukuk sadece yasalarda kalı yor, biz kamu hizmeti falan görmüyoruz,
biz para için bu i şi yapı yoruz izlenimi vatanda şı n ukdesinde
her zaman bulunacakt ır. İş te Maliye Bakan ı'nın aklına her
zaman "doktorları n, avukatların peşine düşelim. ... .. Biz gerçekten
hukuk eğitimini aldık, hukukçu muyuz, yoksa sadece para için
yapılan bir iş mi yapı yoruz? Önce kendimizi sorgulayal ım, bu
ş ekilde hareket edelim. Sonra sorunlar ımı z belli. Başlarken hukuk fakültelerinin çok olmas ı, elbette ki buna bir s ınırlamanın
getirilmesi gerekiyor. Barolar ve Barolar Birli ği bu konuda ne
kadar etkili oluyor, olanu yor, maalesef ç ığ gibi büyüyor hukuk
fakülteleri.
Geliyor, staja ba şlıyor meslektaş arkadaşlarımı z, etkili bir
staj maalesef yap ılamıyor. Ben yine İ stanbul Barosu'nda staj
yapmıştı m. Sadece aydan aya imza atmaya gitmi ştik, yani
stajı böyle yaptık maalesef. Yine küçük barolarda duru şmalara giriyorlar, bazı davalara da arkada şlarımızı n girmesini
sağlıyoruz. Büyük barolarda staj e ğitimi adı altı nda veriliyor,
yalnı z bizim dönemimizde sadece imza atmaya gitmi ştik.
Mesleğe başladıktan sonra da bazı arkadaşlarımız do ğru, biz
CMK'ya kilitleniyoruz, ama sadece avukatl ığı CMK olarak
algı lamamak gerekiyor.
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Baştaki sözü tekrar söylüyorum: Avukatlar kendi sorunlarını bizzat kendileri çözeceklerdir, ba şkalarından medet
ummamamız gerekiyor.

HARIN
MERTOLU'NUN
KONU ŞMASI

Hepinize saygılar sunuyorum.
Başkan: Biz de Değerli Başkan'a görüş ve düşünceleri için
teşekkür ediyoruz.
Buyurun.
Av. Mehmet Cem KENGER (Kırklareli Barosu): Saygıdeğer meslektaşlarım, sevgili konuklar; haklar kategorisiyle
başlayıp kısaca değinmek istiyorum.
Haklar, üç kuş ak hak olmak üzere birinci, ikinci ve üçüncü
kuşak haklar mevcut. Birinci ku şak haklar, tarihsel gelişinıle paralel olarak, yani feodal dönemden burjuvazi dönemine geçi ş,
burjuvazinin temel hak ve özgürlüklere verdi ği önemle birlikte
birinci kuşak haklar ortaya çıkmış ve birinci kuşak haklar, temel
hak ve özgürlükler üzerine yo ğunlaşm
ıştır. Bu aynı zamanda
adil yargılanma hakkı, bize bizi en çok ilgilendiren belki de
kavram diyebilece ğimiz adil yargılanma hakkını beraberinde
getirmiştir. Ardından halkların ve işçilerin İngiltere ve Fransa,
İtalya'da yoğun baskı altında olmaları, angarya çalıştırılmaları
neticesinde ikinci ku şak haklar, yani sosyal ve kültürel haklar
ortaya çıkmıştır. Fark ettiğ iniz gibi, haklar genellikle ihtiyaçlar oranmda ortaya ç ıkmıştır. İnsanların tıpkı ilk zamanlarda,
ilk çağlarda olduğu gibi ön ayaklarını tamamen üremek için
kullanması gibi. Bugün de temel hak ve özgürlüklerden adil
yargılanma hakkı ve sosyal ve kültürel haklar, vazgeçilmez
haklardır. Bunların sağlanması, ancak hukuk devleti içerisinde
mümkündür ve bunu sağ layan kurumlardan biri ve belki de
CMK'nın en temel amacı ndan biri olan adil yargılanma hakkı
ön planda olması gerekirken, sürekli oradan al ınan ücretler ve
bu ücretlerin geç ödenmesinin ön plana çıkartılması, belki de bizim bulunduğumuz zor durumu daha aç ık ortaya koyuyor.
Bundan ziyade, CMK avukat ımn bir temyiz dilekçesini
nasıl hazırladığı, duruşmada nasıl savunma yaptığı da önemli
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bu konuda da kendimizi ele ştirmemiz gerektiği açık. Asliye
CEM ceza mahkemesinde K ırklareli Barosu'na kay ıtlı bir avukatın
KENGERIN temyiz dilekçesini gördüm; sadece usul ve yasaya ayk ırılıkKONU ŞMASI tan temyiz etti, o kadar. Yarg ıtayın her şeyin incelemesini
beklemek ve bu şekilde CMK'dan ald ığımız para karşılığında
sunduğumuz hizmeti bununla s;Lnırlı tutmanı n ne kadar adil
olduğ unu, bunun da bir vicdan i şi olduğunu dü şünmek gerekiyor. Hukukun toplum içinde ayn ı zamanda bir sosyolojik
y aka ve bir incelenmesi gereken sosyolojik durum oldu ğu
açıktır. Toplumun adalete olan inanc ını hukukçu sa ğlayacakMEHMET ve

tır. Sadece "adliyede hakim, savcı yanlış karar verdi; hakim tarafl ı,

savcı şöyle" demenin bir çözümü yoktur. Toplumun adalete

olan inanc ının sarsılması, yarı n öbür gün avukata etki etmese,
kendisini toplum içinde iyi bir konumda konu şlandı rsa dahi,
onun geleceği olan insanları , çevresindekileri elbet olumsuz
etkileyecektir. Bunu dü ş ünmeksizin sadece belli kayg ılarla
hareket edip, topumun hukuka olan inanc ını sarstığımız sürece, insanları n adalet duygusunu tatmin etmedi ğimiz sürece
hiçbir verimlilik al ınmayacaktır. Bu sayede Cumhuriyete de,
80 yıllı k tarihine de eleştiri yapılır, bir başka siyasi otoriteye
de eleştiri yapılır.
Bireyin ne kadar önemli oldu ğu ve kiş i bireydir, insanlar
kişilik kazanır ki birey olmaya çal ışır, toplumda yer edinmeye
r. Bir hukukçu, bir avukat, önemli ölçüde bunu sa ğlamışçalışı
tır. Hakim veya savcı olsun, kamu görevi gütsün veya avukat
olsun, topluma bir ba ş ka türlü hizmet sunsun, ne olursa olsun,
neticede bireydir ve birey oldu ğu için-topluma kar şı belli sorumlulukları vardır. Sadece bu maddi kayg ıyla açıklanabilir bir
konum değildir. Burada konuşmamı z gereken, belki de sadece
CMK ücretleri veyahut da avukatlar ı n sorunlarından, bireysel
sorunlarından ziyade, adil yargılanma hakk ına ve toplumun
adalet duygusuna ne kadar hitap edebildi ğimiz ve ne kadar
onu tatmin edebildi ğ imizdir. Maddi durumu uygun olmayan
insanların CMK'ya, adli yardıma başvurduğu aşikrdır. Hakim
dahi adli yardımdan gelen dosyayı avukatı seviyorsa, bir an
önce bitirmeye çalışmaktad ır. Örnek, bo şanma davalar ı.
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Ticari kaygının yanı sıra, toplumdaki yerimizin sosyolojik
olarak önemini de kavrar ve devletle toplumun birbirine olan
inancını koruma anlamında olan önemimizi daha iyi kavrayacağımızı ümit ediyorum.

MEHMET

CEM
KENGER' İ N
KONU ŞMASI

Başkan: Biz de arkadaşımıza teşekkür ediyoruz.
Buyurun.
Av. Serkan PEKMEZCİ (Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Bayburt İl Temsilcisi): Saygıdeğer hanımefendiler, değerli
beyefendiler; biraz önce yine CMUK ile alakalı konuşuldu,
avukatlık sınavından bahsedildi. Ben ise öncelikle -bir vicdan
hesabı bu- şunu sormak istiyorum: Geçen sene hukuk fakültesinden mezun olan bir arkadaşımız, acaba son sınıftayken
avukatlık sınavını ister miydi? Ama şimdi stajını yapmış bir
avukat arkadaşımız, dönüp "evet, bu meslekte sınav olmalıdır"
diyor. Kendi içimizde ne kadar adiliz ki...
Diğer taraftan CMUK; arkada şım, sadece usul ve yasa
açısından temyiz edildiğini söyledi. Üç senedir bir CMUK'a
giriyorum mesela, aldığım 150 milyon ücret. 12 tane duru şması
olmuş, bu çok adil mi? Diğer taraftan meslekteki büyüklerimiz;
ben mesela büyüklerime diyorum ki, "Bizden sonra gençler,
daha gençler geldi, hadi gelin, siz şu CMLJK'ları bırakın, bu genç
arkadaşlarımızın ihtiyaçları var, bütün CMLJK'ları bölelim, gençler
girsin. Yeni büro açtılar, yeni askerden geldiler, yeni evleniyorlar,
katkıda bulunalım. Cebimizden değil, ama hizmet yapsınlar, alsınlar."

Benim yaşım kadar avukat hepsi, bir birikimleri de var, ama
bu da gündemin dışında. Niye? Yine çuvaldız kendine değil,
başkasına batırılıyor.
Diğer taraftan, Harun başkanım biraz önce söyledi, aramızda bir düşmanlık varmış, husumet varm
ış gibi. Yaptığın
ız
işte zaten savunduğunuz tarafın davacısının veya davalısırıın
zaten düşmanısınız. Sanki çocuğunu siz öldürmüşsünüz gibi
düşünülüyor. Bizim Bayburtlu bir hem şehrimiz sanık vekiliydi,
bu yüzden canından oldu. Zaten dışarıdan düşman görülüyorsunuz. Sizin üstünüzdeki tecrübeli a ğabeyleriniz tarafından,
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ablalarınız tarafından dü ş man görülüyorsunuz. Ondan sonra
PEKMELC'N İ N geliyoruz, burada hepimiz problemlerimizi konu şuyoruz.
KONU ŞMASI Bence önce herkesin birazc ık vicdanını yoklaması lazım.
SERKAN

Çözüm noktas ı nda ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
son 20-30 senedir üye say ısını n yüzde 20-25'i yine siz de ğerli
insanların arasından ç ıktı . Yüzde 20-25'inin hukukçu oldu ğu
bir Meclis'te bizim haklar ımı z savunulamı yorsa, bir ziraat
fakültesi mezununun hakk ını kim savunur, bilemem. Burhan
Kuzu benim anayasa hocamdı , dokunulmazlıkları n en baş
düşmanıydı , bana öyle anlatıyordu. Şimdi bakıyorum, adam
Adalet Komisyonu Başkanı, dokunulmazlıkların en büyük savunucusu. Hocam diyorsunuz, sayg ı duyuyorsunuz, o adam ın
verdiği eğitimle hizmet vermeye çal ışıyorsunuz. Bak ıyorsunuz
ki, aldığınız eğ itimde de ikiyüzlülük var.
Teşekkür ediyorum efendim.
Başkan: Biz de teş ekkür ediyoruz arkada şa.
Var mı söz almak isteyen arkadaş?
Buyurun.
Av. Süleyman AKTAŞ (Zonguldak Barosu Ba şkan YarAKTAŞ'IN dımcısı): Ben merhaba gençler ve daima genç kalanlar diyerek
KONU ŞMASI şu gençlik tartışması na öncelikle bir son vereyim dedim. San ırım herhalde çok konu şacak kimse de olmadığı için, Zonguldak
da alfabenin son harfi olarak son konu şma da tahminen bana
kalacak gibi gözüküyor. C)nur ı için çok da sıkmadan birkaç
noktada görü şlerimi bildirerek sözlerimi bitirece ğim.
SÜLEYMAN

Her şeyden önce mesleğe yeni baş layan avukatların sorunları, mesleki eğitim, staj ve ekonomik, ba şlangıçtaki ekonomik
sorunlar dışı nda avukatlar ı n genel mesleki sorunlar ından
ı arkakoparılamayacağı düşüncesindeyim. A ğrı Barosu Başkan
ın ülke
daşımın da dediği gibi, avukatların da genel sorunlar ın
sorunlarından ayrı düşüniilemeyece ği ve kopar ılamayacağı
gibi. Bu çerçeveden baktığımızda, sabahtan beri bahsedilen konuları tekrarlamadan bu sorunlar genel olarak dile getirildi.
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Ancak şunu çok açı k söylemek gerekirse, üçlü sacaya ğı SÜLEYMAN
vurgusunu yapmadan geçemeyece ğim. Yargı üçlü sacaya- AKTAŞ'IN
ğından kurulu olarak de ğerlendiriliyor, bence bu gerçekte ve KONU ŞMASI
fiuliyatta böyle de ğil. Savunma, üçüncü sacayağı olarak kendini
gerek uygulamada, gerekse de anayasada ortaya koymam ıştır.
Anayasada yarg ı bölümüne bakt ığını zda, avukatların üstlendiği savunmanın anayasal bir güvenceye kavu şturulmadığını
görürüz. Savc ı lardan, hkimlerden bahsedilirken, savc ılar ve
hakimler birli ğinden bahsedilirken, avukatlardan ve barolardan, Barolar Birli ğinden anayasada bahsedilmemektedir. Bu
durumda, zaten ba ş tan temel olarak bu noktada savunmanın
es geçildiğini görüyoruz.
İkinci husus da arkada ş lar, Avukatlı k Kanunu'nda avukatlığı n kamu hizmeti oldu ğu kadar serbest meslek bir faaliyet
olarak de ğerlendirilmiş olmasıdır. Buradaki terazideki dengeyi
eğer tutturamazsak, avukatl ığın imajı ve prestiji zedelenmektedir arkadaş lar. Bu, dizi filmlerdeki görüntülere ve repliklere
kadar ulaşabilmektedir.
Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu: Tabii ki hayatımızı idame ettirmek için elbette de mesle ğin ekonomik yönünü
dikkate alacağı z. Ancak mesleğ imizin de bir prestijinin ve
imajının olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu aç ıdan, CMK'da
"aleyhe hususlar ı kabul etmiyorum" sözü, asl ında Avrupa
İnsan Hakları Sözleş mesi'nin 6. maddesindeki adil yarg ılanma
kuralına da aykırılık oluş turur. Bence bu hizmet ve görev ihmalidir. Bu yönüyle, tabii ki oradaki sorunlar ı be de algılıyorum,
ben de ya şı yorum o sorunları . Ancak böyle bir görevi kabul
etmiş isek, asgari ölçüde avukatl ık mesleğinin bize yüklediği
bütün sorumlulukları yerine getirmek ve savunmay ı gereği
gibi yapmak gerekir. Bunun da zaten konu şmaları içerisinde
dosya tutmaktan tutun, birçok noktada de ğerlendirildi.
Son olarak ş unu söylemek istiyorum: Avukatların avukatlarla ve avukatların yargının diğ er süjeleriyle olan ili şkileri
açısı ndan çok ciddi anlamda bir s ıkıntı var. Hani ünlü bir
düşünür demiş ya, "insan insan ı n kurdudur." Aslında öyle gö67
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ki, ya şamda "avukat, avukat ı n kurdudur"a dönüşmüş
tutumlaAI(AŞ'IN bu olay. Biz asl ı nda gerek savcı ve hkimlere kar şı
zla kendi
KONU ŞMASI rımı zla, gerekse kendi kendimize olan tutumlar ımı
zamanda
ı
mesleğ imizin prestijini dü ş ürmekle birlikte, ayn
kendimizin ya şayabilecek kanallar ı, sosyal ve kültürel kanalları
da kapatıyoruz. Burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada
birlik olmanın, birlikte davranman ın, birlikte çözüm üretmenin
avukatlar olarak barolarda daha ciddi örgütlenerek ve baroların faaliyetlerine, barolara sahip ç ı karak çözülebilece ğimiz
düşüncesindeyim. E ğer bu çerçevede sadece kendimizi bireysel
bir kurtuluş tan para kazanarak, daha çok para kazanarak ve
daha çok para kazanarak kurtulaca ğımızı düşünüyorsak bence yanılıyoruz, gerçekten yanılıyoruz, çünkü kurtulu ş yoktur
hiçbir zaman tek ba şına.
SÜLEYMAN züküyor

Teşekkür ederim.
Başkan: Te şekkürler.
Buyurun.
Av. Ergün Sİİ'AHİ (A(lana Barosu): Öncelikle Divan' ı ve

ENG İ N
S İ PAH İ'N İ N

siz katılımcıları sevgiyle selaml ıyorum.

KONU ŞMASI

ilki Ankara'da yap ıldı, daha sonra Adana'da yap ıldı. Birçok katılımcı arkadaşları n fikirlerine i ştirak ediyorum, tespitlerimiz çok doğru. Ankara'da da bunlar ko ıuşuldu, Adana'da da
konuşuldu, burada da aynı ş eylerden bahsediliyor. Kitapç ıklar
haline getiriliyor, ancak bunlar ı n kitaplarda saklı kalmamas ı
dileğ iyle çözüm üretmesini istiyorum.
Arkadaşlarımızın bahsettiği sorunları tekrar yenilemeyeceğim, kendimce bir noktaya temas etmek istiyorum, meslekta ş
sayısındaki enflasyona de ğinmek istiyorum.
Benim ilk fakülteye girdi ğ imde 7 tane fakülte vard ı .
Arkadaşlarımız bahsetti, şimdi 50'ye yakı n fakülte olduğu
söyleniyor. Yı lda 7.000-8.000 yeni mezun geliyor, herkes avukat oluyor. "Hiçbir şey olamadım, avukat olayım" inancıyla yola
çıkanlar yanılıyorlar. Bu mesle ğ i idealist olanlar yapmal ı.
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Adana'da benden sonra gelen avukat say ısına bakıyorum, 10 y ı l öncesine, yaklaşı k 10 yı l olacak, yüzde 100 artmış.
Adana'nın nüfusu yüzde 100 artmad ı, iş sayısı artmadı, herkes
avukat oluyor. Çok k ızdığım bir olayı anlatmak istiyorum:
Yaklaşık 5. yılım faland ı, arkadaşlarımı zdan bir tanesi, yeni
mezun, staj ini yapt ı, bürosunu açtı. "İşlerim çok fazla, çok işim

ENGIN
S İ PAH İ'N İ N
KONU ŞMASI

var. Tecrübeli, deneyimli, çal ışkan, işi bilen yakı n arkadaşlarımdan
senin gibi 5 yıllı k bir kimseyle çalış mak istiyorum" teklifinde bulundu. "Yakın arkadaşları na söyler misin? Sen de çal ışabilirsin" dedi.

Yüreğim sızladı . Kendisine ağzı ma geleni söylemek istedim,
ama söyleyemedim. Birak bu i şi, babanın fabrikasına dön, batıracaksan babanın fabrikasın
ı batır, mesleği dejenere etme.
inan
ın idealist gençler avukat olmal ı. Herkes hukuk mezunu olabilir, herkes hukukçu olabilir. Ancak herkes avukat
olamaz.
Teşekkür ediyorum. Saygı lar sunuyorum.
Başkan: Biz de arkadaşın ı za konuşması için teşekkür

ediyoruz.
Buyurun Başkanım.
Av. Naci TURAN (Erzurum Barosu Ba şkanı): Değerli
Divan, sevgili ba şkanları m ve değerli meslektaşI arım; hepinizi
saygıyla selamlıyorum.

Tabii konu, mesleğ e yeni baş layan avukatların sorunları
ve çözüm yolları . Çeşitli toplantılarda izleme fırsatını buldum,
bugün de Trabzon Barosu'nun düzenledi ği bu toplantıya katildı m. Gerçekten birçok eksikliklerin-iz, fikri yöndeki eksikliklerin-iz tamamlandı . Trabzon Barosu'na bu etkinliğ i düzenlediği
için te şekkür ediyorum.
Mesleğe yeni baş layan avukat sorunlarına değinildi, ama
genelde çözüm yollar ı açık bırakıldı . Ben şu cümleye katılıyorum: Yeni ba şlayan avukat meslekta şlarımızı n sorunlarından
ziyade, sorunun yeni ba şlayan değil, avukatlık mesleğinin
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sorunu oldu ğuna inan ıyorum. Yeni ba ş lamanı n elbette ki tabii
vardır. Bu sorunlar
TURAN'IN olarak, f ıtraten, kendili ğ inden sorunları
tur,
ajan
filmlerine de konu
KONU ŞMASI romantik fiimlere de konu olmu ş
olmuş tur. Yeni baş layan avukatları n yeni ba şlamış olmaları
sebebiyle yanl ış evliliklerine dahi filmlerde, romanlarda konu
olmuş tur. Bu nedir; tabiidir, kendili ğinden olu şan bir durumdur. Yeni ba ş layan tecrübesiz bir avukat ın elbette ki para kazanmasında da, dava yollarında da, diğ er meslektaşlarıyla da
ve hakim ve savc ılarla ili şkilerinde problem ya şaması doğaldır,
tabiidir, f ıtratında vard ır iş in. Yoksa mesleğe yeni ba şlamaktan
kaynaklanan, öyle bir düzenlemeden, müesseseden de ğil, yeni
baş lamaktan kaynaklanan problemlerdir.
NACİ

Ben yeni ba şladığı mda, 08, bilmem hangi tarih, mahkeme
duru şma günü gelmiş, aşağı da da 09 yazilı . Tereddüde dü şüyorum, 9. ayda mı duruş ma, 8. ayda m ı duruş ma? Sonra birisine
sordum, dedi ki, " 0 aittaki saat, 09.00'da." Yeni başlıyoruz, yeni
görüyoruz.
Burada bir bayan, Trabzon Barosu'ndan bir arkada şımız
konuş tu, "yeni başlamış , dava verelim ini, vermeyelim mi" diye
müvekkillerin dü ş üncesinden bahsetti. Elbette böyle dü şünülecek, yani e ğer iş in önemine binaen çok önemli bir i şi yeni
baş layan bir avukata tevdi etmek elbette ki zordur, do ğru
değildir. Ama müessese olarak bugün Trabzon Barosu Ba şkanı , bir cüppe giydirsin, stajyer avukata diplomas ını versin.
o arkadaşı m yarın AKP'nin kapatı lma davas ı nda, Anayasa
Mahkemesi'nde savunmac ı avukat olarak yerini alabiliyor,
müessese olarak böyle. Ama fiili durum bu de ğildir. Elbette
ki o arkadaşı m az kazanacaktır, bazı ciddi davalar ona teslim
edilmeyecektir. Bu müessese olarak de ğ il, fiili bir durumdur,
buna takılmamanızı öneriyorum. Yoksa mües şese olarak yeni
başlayan avukatla 30 y ıllık avukat aras ında yasalarımızda öyle
bir düzenleme yok, bir ayr ım yok. Ayrı m kendiliğinden, tabii
bir durumdur., 0 avukat arkada şım y ıllanacak, ondan sonra
parayı da kazanacak, itibarı da kazanacak, çevresini de kazanacaktır. Avukatlığın do ğasmda da bu vard ır, avukat y ıllandıkça
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-tahir yerinde midir bilemiyorum- y ıllanmış şarap gibi değerli
olacaktır, de ğerlenecektir.
Yine burada bir cümle geçti; "Barolar Birliği tarafindan avukatlara bursa dönüş türülsün." Tabii çözüm yollarını sunarken
realist olmak gerekiyor. Barolar Birli ği, yani burs ekonomisini
nereden bulsun, nası l temin etsin? Bu da mümkün değil. Avukatın staj döneminde sigortalı olmasından bahsedildi.
Arkadaşlar; avukatlık serbest meslek, kendisi i şveren durumunda. Kim onu sigortalı yapacak, hangi birim stajyerken
onun işverenidir ki onu sigortalı yapsın? Yani bu tür şeylere de
dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl böyle bir şey düşünebiliyoruz?
Elbette ki sigortası z olacaktır, avukat olacaktır, kendi işyerini
açı p kendi sigortasını kendisi yaptıracaktır. Staj döneminde
onun iş vereni kimdir ki onu sigortalı göstersin? Bunlara da
dikkat etmek gerekiyor.
Ben biraz da kendimize bakalım diyorum. Bizim ba şsavcımız dedi ki, "Sayın Başkanım; siz kendi davran ışlarınıza dikkat
etmiyorsunuz. Ben biliyorum, kanı beş para etmez, ama bir savcı, bir
hfi kim geldiği zaman, toplum huzurunda onun de ğerini meslek adına,
hıikimlik adı na, savcılık adına 'buyurun sayı n hdkim bey' diyorum,
ayağa kalkıyorum, ona gerekli saygıyı gösteriyorum. Ama siz, meslektaşlarını z olarak birbirinizde ben göremiyorum Say ın Başkan. Sizde
birbirinize, avukatlığa meslekte bu saygıyı göremiyorum." Öncelikle
arkadaşlar, toplumdaki itibarımızın iadesi için kendi aramızda
bu saygıyı teessüs ettirmek zorundayız.
Başınıza gelmiştir, tabip hataları, doktor hatalarmdan rapor
alamıyoruz, aksine rapor alamıyoruz. Bir doktor aleyhinde
bir diğer doktorun konu ştuğunu, beyanatta bulundu ğunu
duymadık, görmüyoruz, mesleki tesanüt var. Ama bizde ne
var; "0 bilmez, o davaları yapamaz, ben bakarı m, ben iyi yaparım.
o avukatı n tecrübesi yoktur, o avukat şöyledir, böyledir." Mevzi
olarak kı sa dönemde kazançlı çıkabiliriz, belki o insan
ın işini
alabiliriz, ama temelde biz bir geminin içindeyiz, sonuçta hep
birlikte bakı yoruz. Çok az ücretle dava kabul ediyoruz, az üc-
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retle kabul etmediğimizde biliyoruz ki di ğer odadaki avukat
TURAN'IN alacaktı r. Ama birlikte hareket etti ğimizde, iş te Türkiye Barolar
KONU ŞMASI Birliği'nin, İ stanbul Barosu'nun haz ırlamış olduğu bir ücret
tarifesi var, onun masamızı n üzerinde bulundursak, asgari
olarak talep edeceğimiz ücret bu olsa, buna riayet etsek, "ben
1 'e bakarı m, 2 'ye bakarım" demesek de oradaki ücret tarifesine
göre alsak, hepimiz böyle davransak, sonuçta o müvekkil
mutlaka birisinin kapısını çalmak zorunda kalacaktır. İlk etapta kaybediyor gibi görülüyoruz, ama zaman içinde hepimiz
kazanacağız.
NACİ

Ben biraz da kendi davran ışlarımızın kontrol edilmesinden
uyanayı m. Yine geçti bu cümle, giyim ku şamımızla, oturduğ
çevreyle
kendimize
muz kaiktığımız kişilerle, bulundu ğumuz
dikkat etmeliyiz. Bu meslek, gerçekten mesleklerin en kutsal ı,
savunma mesleğidir. Ama savunma mesleğini yürüten arkaın da o kutsal görevi yapt ıklarının şuuruyla hareket
daşlarım
etmelerini diliyorum. Hepinize ba şarılar diliyorum.
Teşekkür ediyorum.
Başkan: Değerli Başkan'a biz de teş ekkür ediyoruz.

Yine 10 dakikalık bir çay-kahve arası veriyoruz arkadaşlar,
sonra forumurnuzun son bölümüne geçece ğiz.
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Dördümcü Oturum

Oturum Başkanı
Av. Özcan ÇİNE

Başkan: Değerli arkadaşlar; oturumumuzun son bölümüne
başlıyoruz.
Söz almak isteyen arkada şlar? Bir araya geldi ğimizde
konuşuyoruz, fikirlerimizi ifade ediyoruz, burada da yabanc ı
değil, bir masa etrafında konuşuyor gibi konu şabiliriz.
Başkanım, buyurun.
Av. Müslüm AKALIN ( Şanlıurfa Barosu Başkanı): De- MÜSLÜM
ğerli Divan, değerli baro başkanlarım, kıymetli meslektaşlanm; AKAUN'IN
dinlediğimiz arkadaşların tamamı, aslında 8-10 başlıkta özet- KONUŞMASI
lenebilecek şeyler söylediler. Bunların da tamamı 2 başlıkta
özetlenebilir. Bunlardan birincisi ekonomik, parayla ilgili.
Primlerin ödenmesi, büronun açılması, büronun döşenmesi,
vergiler, sosyal güvenlik, tamamen ekonomik, parasal. Bunun
giderilmesi, daha doğrusu sorun haline gelmesi kesinlikle bir
tek sebebe ba ğlı, tümünün tek sebebi var: Hukuk fakültesi
sayısının çoğalması.
Eğer biz, Türkiye sadece 3-5 hukuk fakültesiyle yetinmi ş
olsaydı ya da Türkiye'nin ihtiyacı kadar hukuk fakültesi aç ılmış
olsaydı, bugün avukatlık sınavını tartışmıyor olacaktık. Daha
önceden de avukatlık sınavı yoktu, ama smav konusu zaman
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zaman tart ışılmış olmasına ra ğmen bu kadar s ıcak bir gündem
u anda bulunan çözümler içerisinde s ınavın
AKAIIN'IN maddesi de ğildi. Ş
ınav yap ılmalıdır. Birçok
KONU ŞMASI çok büyük önemi var ve kesinlikle s
baro ba şkanı arkadaşım, bizim baromuzdaki bir sürü meslektaşım, çe ş itli barolardaki arkada şlarımı zdan edindi ğim izlenim
bu. Şekli nası l olur bilmiyorum, ama yönetmelik içerisinde
düzenlenecek bir s ınavı n her halüMrda kötüye gidi şi nispi
olarak durdurabilece ğifli düş ünüyoruz. Ama i ş in temelinde
yatan problem, hukuk fakültelerinin say ısıdır. 8-10 tane say ılan
ı noktaya geliyor.
-not aldı m hepsini- sorunlar ın tamamı ayn
Eğer bunlar normal say ı da hukuk fakültesi mezunu vermi ş
olsalar, bu meslekta şlarımı z kendi illerinde görev yapsalar,
kazandıkları parayla ya da kazanacaklar ı parayla belki daha
makul bir ya ş am düzeyi sürdürebilirlerdi.
MS1ÜM

Diğer ba şlık da mesleki, o da bizimle ilgili, bizim adab ımızla, mesleki ya şamımı zla, mesleki yeterlili ğimizle ilgili. Biz
mesleğe baş ladığımızda, a ğabeylerimizden şunu ö ğrendik:
Bizden bir hafta k ıdemli bir a ğabeyimiz baroya girdi ğimizde,
hepimiz ayağ a kalkar, ona yerimizi verirdik. Şimdi yaşı kadar
kı demi olan bir avukat girdi ğinde, benim genç meslekta şım
ı tüttürüayakların
ı salonun yar ısına kadar uzatm ış , sigarasın
yor, hiç yerinden k ıpırdamıyor. Bu tamam ıyla farklılaşmış bir
dünya görü şünün ifadesi. Asl ında üniversiteler insana sadece
öğretim vermez, e ğitimi de verirler ve fakültede de bunlar ı
anlatırlar. Daha önceki dönemlerde bize a ğabeylik yapm ış
olan insanlar ın bize aktard ıkları bilgi ve davranış kodları
biz elden geldi ğince genç arkada şlarımı za aktarıyoruz. Ama
gözlemim o ki, say ısal ço ğunluk bu ş eyi önlüyor, yani nicei bertaraf ediyor. Bu sebeptendir ki, genç
likteki artış, niteliğ
z
büyük
s ıkıntı çekiyorlar. Şu anda kendi bölgem
ı
arkadaşlarım
için kullanıyorum, Urfa'da e ğer vatandaş lar ciddi olarak, i şi
ciddi tutsalar, Urfa Barosu avukatlar ını n, CMUK'a girenlerin
i gibi yapm ıyor,
ı ceza yer. Hiçbir tanesi görevini gere ğ
tamam
dosya okumuyor. Bir gün birisi büyük bir hınçla baro odasına
girdi, "Başkanı m, hakim bana dosya inceletmiyor dedi." "Nas ıl inceletmiyor?" dedim. "Duruş ma salonunda dosyayı incelemek istedim,
inceletmedi" dedi. "Ne vardı dosyada?" "Bir evraka bakacakt ım,
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ilçeden bir evrak gelecekti, ona bakacakt ım." "Son duru şmas ı ne MÜSIÜM
zaman?" dedim, "Şubat" dedi. "Şimdi ne aylardan ne?" "Mayıs." AKALIN'IN
"Peki, üç aydı r sen hiç dosyaya bakmadın mı, bu evrak gelmiş mi, KONU ŞMASI
gel memiş mi diye." "Hayı r, bakmadım" dedi. Yani üç aydır sen

CMK görevlisisin, önceki duru şmaya girmişsin. Bir gün önce
dosyaya bakmamışsı n, bir hafta önce bakmam ışsın, duruşma
sabahı gelmişsin, heyet duruş mada, diyorsun ki, "ben dosyaya
bakacağım." Vermeyince de diyorsun ki, "avukatın savunma
hakkını kısı tlıyorsun." Bu münferit bir hadise değil, çok sayıda
arkadaşımı z, her gün onlarca örnek geliyor önümüze. Tecil
edilmiş kararları temyiz etmemişler.
Urfa'da çok yo ğun bir elektrik hırsızlığı ya da elektrik zayiatı olduğu kamuoyunun malumu. Kaçak elektrik kullanım
oranı , Türkiye'nin belki ilk 2-3 ilinden birisi Urfa. TEDA Ş bu
haklı takipleri yaparken, ço ğu zaman da vatandaşın da haksız
yere canını yakıyor. Senelerce önce evlerini satm ış insanlara
30 milyar, 40 milyar, 50 milyar, s ırf abone sözleşmesinin tarafı
diye vatandaş lara usulen bir tebligat yapıyor muhtara, vatandaşların canını acıtıyor. Ceza mahkemelerinde bunlar ı, elektrik
kaçakçılığından yargılı yor. Bunları n CMUK'tan tayin edilmi ş
avukatlar da duru ş maya giriyorlar. Hakim vaziyeti gördü ğü
için erteliyor ve arkadaşlarımı z temyiz etmiyorlar, onlarca,
yüzlerce. Bugün Urfa'da herhalde Urfa nüfusunun çok önemli
bir bölümü elektrik hırsızı durumunda, kayıtlarında. Ne zaman
farkına varı yorlar? Günün birinde bir resmi i ş için müracaat
ettiklerinde, adli sicile gidiyorlar, bir bak ıyor ki sabıkası var.
diyorlar ki, "sen bu iş e giremezsin." "Niye?" "Senin h ırsızlıktan
sabıkan var." "Nasıl benim sabı kam var?" Apar topar kararın
ı

arayı p buluyor, hüküm giymiş , tecil edilmi ş , ama temyiz
edilmemiş . Yani CMK'daki görev yapan arkada şlarımızın, az
önce arkadaşlarımın tamami beyan ettiler, hepsi çok görevlerini
ihmal durumundalar. Paras ı az, doğru, ama parası azsa girme.
Avukatlık mesleği, paraya ba ğlı bir meslek de ğildir, hukuki
çözüm üretme sanatıdı r. Parasın
ı beğenmeyebilirsiniz, sizin
için 1 liralı k davayla 1 trilyonluk davan
ın hiçbir farkı olamaz.
Yani kendinize göre de ğerlendirebilirsiniz, ama hukuk mesle ği
açısından iki davan
ın hiçbir farkı olamaz.
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Bu arada söylemem gereken ş u ki, bütün sorunlar ın iki
ğe
AKAUN'IN tane ana kayna ğı var; birincisi ekonomik, ikincisi mesle
KONU ŞMASI dayalı . Mesleğ e dayalı olanlarda bizde de büyük eksiklikler
var, bizim onlar ı tanımlamamız lazım. Ama çok daha önemlisi
de devletin bize bak ışı . 12 Eylül'den bu yana herhalde Emekli
Sandığı Kanunu'yla SSK Kanunu' ndan sonra en çok de ğişiklik
yapılan kanunlardan biri herhalde Avukatl ık Kanunu' nudur,
habire de ğişiklik yap ılıyor. Bir Avukatl ık Kanunu'nda niye
değişiklik yap ılır; çok önemli ve temel kanunlardan biridir.
Ama 2001 de ğişikliğinden sonra, arkada şlarımı z da değindiler, çok önemli şeyleri yavaş yavaş kaybediyoruz. Toplumsal
statümüz taşrada yerindedir arkada şlar, şu anda taşrada avukatların toplumsal statüsünde bir problem yok. Avukat bey
saygın insandır, toplumda sözü dinlenen insand ır, ama bu ne
kadar devam edecek bilmiyorum. Ben az önce arkada şlarımla
konuş urken söyledim, baro ba şkanlığı m dönemimde 100 tane
ruhsat verdim, 3-3,5 yı l içerisinde 100 tane ruhsat verdim. 1990
senesinde Urfa Barosu seçimlerinde kullan ılan oy sayısı 100'dü.
Yani son 3,5 senede yalnız ben 100 tane ruhsat verdim. Şu anda
da benim mevcudum 350, 43 tane stajyerim var ve K ıbrıs'tan,
Yakındoğu'dan gelecek, diğ er okullardan gelecek arkada şlarımızın herhalde senede bir 60-70 civar ında oldu ğu söyleniyor.
Meslektaş bu şekilde ço ğalı yor. Bunun temel nedeni, hukuk
fakültelerinin çok olmas ıdır. Söylenen problemlerin hepsinin
ıdır.
geldiği, dayandığı nokta ayn
MÜSLÜM

Buna nasıl çözüm buluruz? Buna bizim gücümüz yetmez,
bizim gücümüzün yetece ği bir şey değil. Bu baskı grubu ne
kadar etkili olur, değerli meslektaşımızm isabetle söyledi ği gibi
Parlamentonun y ıllarca da ğılımında en büyük oran avukatların, en güçlü baskı grubu biz olmamı z lazım, ama biz değiliz.
Biz giderek bir erozyon içerisindeyiz. Velhas ıl meslek iyiye
gitmiyor. Genç arkada şları ma diyorum ki, "biz iyi zamanda
avukatl ı k yaptık." Umarım her ş ey daha iyi olur.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Başkan: Şanlıurfa Barosu Başkanı'na konu şması için te-

şekkür ediyoruz.
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Buyurun.
Av. Ergün S İPAHİ (Adana Barosu): Sayın Divan, özür
diliyorum,, ikinci kez huzurunuzdayım, arkadaşlarımdan da
özür diliyorum.
Sayın Başkanım, hukuk fakültelerinin ço ğaldığından
bahsetti, hatta eleştirdi. Oysaki biz hukukçular ın Türkiye
Cumhuriyeti'nde hukuk e ğitimi almış insanların çokluğundan
rahatsız olmamamız lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde
insanların birçoğunun ziraat fakültesi mezunu olmas ındansa
hukuk fakültesi mezunu olması daha hayırlı değil mi bu ülke
için? Ama pasta bölünecekse, bu bir ekonomik kayg ıysa yine,
o zaman hemfikir olabiliriz, pasta bölünecek. Eskiden bizden
büyük ağabeylerimiz, 35 yıllık avukat, artık o zaman geçti Saym
Başkanım, yani şu çağda sizin 35 yıl önce yaptığınız avukatlık
dönemi yok. Ne yapıyorlar? Yeni mezun iki arkadaşın ı yanına
alıyor, birini evraklarını koşturuyor, biri dosyalar ım götürüp
getiriyor. Hatta kimileri çanta da ta şıttırıyorlar. Sonra kendi,
bu mesleği ölene kadar yapacağını düşünüyor. Ölene kadar
icra edemezsiniz bir mesleği.
Keşke şunu sağlayabilseniz; mesela genç, yeni staj ını bitirmiş arkadaşım şunu düşünmese: "Ben ofisimi açtığı m zaman
bu işi yapabilir miyim, yürü tebilir miyim?" 0 cesaretini kırmasa,
kimse onun önünde. Benim birçok meslekta şım, hep büyük
ağabeylerin yan
ında başladılar işe. Niye? Zaten birçoğumuzun
ailesinin durumu belli; memur çocuğuyuz, şu yörenin çocukları, pek zengin evladı yok içimizde. Dolayısıyla az da olsa,
bir hukuk eğ
itimi alm
ış bir insan
ın şu Türkiye Cumhuriyeti'ne
ne zararı olabilir ki?.. Rızık Allah'tan de ğ
il mi? Eğer gelecek
kaygısıysa bu.
Diğer taraftan, şu da önemli: Geliyor adam, staj ım bitiriyor, başvuruyor. Zaten mesleğin içinde hakim-savc ılar, sanki
binleri bunlara şunu söylüyor: "Avukatlardan uzak dur." Geliyorlar, bir tayın ı geliyorlar zaten bize kar şı. Bir de dönüp kendi
ağabeylerimizden bunu gördü ğümüz zaman, çünkü onlar da
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ENGiN
Sİ PAI1'N İ N

yeni başlamış meslektaşlarına pek de hoş bakmıyorlar. Niye,
biliyor musunuz; pastaları bölünüyor.

KONU ŞMASI

Teşekkür ediyorum.
Başkan: Teşekkür ederiz.
Buyurun.

ı( ŞanI:iurfa Barosu): Özür diliyoAKALİ N'IN rum, hiç böyle bir al ışkanlığı m yoktur, ama heyecanl ı arkaKONUŞMASI daşım, herhalde ben derdinıi anlatamadı m ya da eksik ifade
ettim diye heyecanlandı.
Av. Müslüm AKALIN

MÜS1M

Hukukçunun çoğalmasından yana bir sıkıntımız yok, bizim
bunlara eğitim verecek imkanımız yok. Sadece hukukçunun
çoğalması, pastarun paylaşılması problem de ğil; hukuk fakültesi çoğalıyor, ama hukukçu say ısı çoğalmıyor, esas sorun bu,
problemin kaynağında bu var. Yoksa sayı sal olarak çoğalmış sınız; çoğalırsınız. Şu anda mesela bizim baromuzdan bir sürü
insan başvurdu, icra müdürlü ğü için müracaat etti ve gitti.
Aradan bir süre geçecek, hukuk fakültesi mezunu arkada şlar,
adliyede ktipIik için s ı nava girecekler. Bu da çok iyi, bunda bir
problem yok. Benim hukuk fakültesindeki obeziteden s ıkıntım
var. Eğer gerçek anlamda hukuk e ğitimi verilse, hiçbir problem
yok. Hukuk fakültesi çoğalıyor, ama hukukçu çoğalmıyor, esas
sıkıntımız bu üstadı m. Yoksa aramı zda pastanın paylaşılmasıyla ilgili hiçbir kaygı m yok, herkes kendi kısmetini bulur. Bu
arkadaşlarıma açı klamak istedim,.
Saygı sunuyorum.
Başkan: Teşekkürler. Buyurun.
Şeref YILDIZ (Bartın Barosu Başkanı ): Sayın başkanYILDIZ'IN larım, sevgili avukat arkada ş lar; biraz önce, sabahtan yapt ığıKONU ŞMASI mız çay molası sırasında, çay içerken, Trabzon Barosu Yönetim
Kurulu üyesi Adem beyin eş i olduğunu söyleyen bir avukat
arkadaşım, şu ana kadar ç ıkar fikrini söyler diye bekliyordum.
Halen çıkmadı, baktım dağılacak toplantı , benim meselem
bütün bu olayları ötesinde.
Av.

ŞEREF
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Değerli arkadaşlarım; her şeye rağmen avukatlık gerçekten Ş EREF
saygın bir meslektir. Avukatlık, İngiltere'de şerefiye mesleği YILDIZ'IN
olarak anılıyormuş. Yani bir İngiliz vatandaşı avukat görev- KONU ŞMASI
lendiriyor bir davasında, o vatandaş şeref duyuyormuş, onur
duyuyormuş, "ben avukatla işimi yapıyorum" diye. Bizim de
öyle olacağımız günler gelecektir muhakkak. Bu özlem halen
içimde, bekliyorum. Ama Adem beyin han ımı avukat arkadaşımla görüştüğümüz, konuştuğumuz konu, saygın bir meslek
olan avukatlığın ülkemizde bilhassa filmlerde, dizi filmlerde
ne hale düşürüldüğünün çirkinliğiydi. Ben onu kendisi dile
getirir diye düşünüyordum, şu anda görsem o hanım kardeşimi tanıyamam.
Nedir o dizi filmlerdeki avukat ın konumu arkadaşlar?
"Avukat, şunu yap. Avukat, git, onu tahliye ettir." Yani avukatı
emir eri gibi kullanan bir zihniyet var. Nerede; Türkiye'nin
sinema dünyasında, film yapım dünyasında. Avukatı bu derece
küçük düşüren yazar değ
ildir; o filmin konusu, eseri yazan yazar değildir. Onu muhakkak bu senaryoyu kuran rejisör bu hale
getiriyordur. Ben bu güzelli ğimizi bundan sonra hiç olmazsa
filmlerde aday edilecek konuma dü şmesin avukatlık konusu
diyerek Sayın Forum Divan
ı ve sayın arkadaşlar, diyorum ki,
avukatlığın, avukatların bu derece küçültülmemesi konusunun
ve küçülten filmleri, eserleri dile getirenlerin hakk ında gerekli
yasal işlemin yapılması konusunda Barolar Birli ği'ne uyarıda
bulunalım bu Forum Divanı olarak.
Bu vesileyle sizlere tekrar sayg ılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Başarılar diliyorum.
Başkan: Başkana konuşması için teşekkür ediyoruz.

Başka söz almak isteyen arkada şımız var mı? Eğer yoksa forumu bitirece ğiz. Trabzon Barosu Ba şkanı'na kapanış
konuşması yaptıracağız ve forumu bitireceğiz arkadaşlar.
Yaln
ız, sonradan "söz almad ık, geldik, söz vermediler" demeyin
genç arkadaşlar, bu fırsat her zaman çıkmaz. Peki, yapacak bir
şey yok, konuşacak arkadaş olmayınca, Trabzon Barosu Sayın
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Başkan
ı, buyurun, bir kapanış konuşması rica edelim sizden
ve bitirelim.
Veysel MALKOÇ (Trabzon Barosu Ba şkanı): De ğerli
meslektaşlarım; sabahtan beri güzel fikirlerinizle toplant ıyı, foMALKOÇ'UN
rumu onurlandırdmı z. Trabzon Barosu'na ve Barolar Birli ği'ne
KONU ŞMASI
de bu katkılarınızdan dolayı, burada olu şacak fikirlerden esinlenerek yeni bir kurultayla birlikte mesle ğin gerçekten varolan
ı en kı sa zamanda çözmeyi ümit ediyorum.
sorunların
Av.

VEYSEL

Sizler, çeş itli illerden sağ olun, katıldını z, bize onur verdiniz. Ben yaklaşı k 17 yıl önce mesleğe başlarken, rahmetli
o dönemki baro ba şkanım, staja baş larken bana bir tavsiyesi
olmuştu. "İlk 5 yıl avukatlıkta ç ıraklık dönemidir" diyordu, "5-10
yıl arası kalfalık dönemi, 10 yı ldan sonra da ustal ık işine el atars ın"
dediğinde, "Bir ş eyler söylüyor, ama bu kadar uzun sürer mi bu i ş ?
Yani biz mesleğe başlayacağı z, 10 yı l sonra usta olacağı z, ne olacak
bu dönem?" derken, ben şu anda 17. y ılımdayım. Zaman çabuk

geçiyor. Sizlerin ço ğ u genç, tabii ön taraftakiler daha da genç.
Bizler baro ba şkanları olarak sizler için birtakım şeyler yapıyoruz. Belki hatalarımız oluyor, ama bu görevi yaparken de
inan
ın fahri olarak yap ıyoruz ve bir şeylerle mesleğe katkıda
bulunup gelecekteki gelecekte daha ileri düzeyde mesle ğe katkı
vermenizi düşünerek yapıyoruz. Çünkü bizler, bu meslek ne
kadar iyi bir yere gelirse, hepimiz ondan onur duyaca ğız, gurur
duyacağı z ve sizler de toplumda örnek insanlar oldu ğunuzda,
ıyorum sizlerle
en üst seviyelere geldi ğinizde, hepimiz inan
gurur duyacağız.
Bu vesileyle bu toplant ıya son yerirken, ak şam bir eğlencemiz var, yemeğimiz var. Burada sorunlarırruzm tespitini yaptık.
Kısmen çözüyoruz, sorunlar ı n çözüm önerileri de var, ak şam
da bir horon oynayarak tamamen çözece ğiz. Tabii çeşitli yörelerden de oyunlarınızı bekliyoruz. Biz horonla ba şlayacağız,
devamın
ı sizler yapacaks ıruz.
Herkese katıldığından dolayı teşekkür ediyorum. Akşam
görüşmek üzere. Yarın sabah da Uzungöl'e ç ıkıyoruz.
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Başkan: Değerli Başkan'a teşekkür ediyoruz, Barolar Birliği
adına ben de teşekkürlerimi sunuyorum.
Teşekkürler, akşam görüşürüz arkadaşlar.
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