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GİRİŞ

Avukatlik Mesleği ve barolarm bugününü ve yar ırunı
tartışarak gerekirse yeni bir Avukatl ık Kanunu haz ırlanmas ı
ya da avukatl ık meslek mevzuatında yap ılacak değişiklikleri
tespit etmek, sorun ve çözüm önerilerini mesle ğin geleceği-
nin emanet edildiği genç meslektaşlarumzdan ilk eldn öğre-
niip değerlendirilmesi amac ıyla geniş katılımlı FORUM'lar
düen1enmesi dü şüncesi Türkiye Barolar Birli ği Yönetim
Kurulu'nun aldığı bir kararla yaşama geçirildi.

Bu amaçla Türkiye Barolar Birli ği'nin düşünce, öneri ve
katkıları ile Ankara Barosu'na kay ıtlı, meslek yaşlar ı 0-10 yıl
olan bir gurup avukat meslekta şrmız, hazırl ık çalışmalar ı çer-
çevesinde meslek ya şı 0-10 olan avukat meslekta şlar ımızın bu
foruma daha haz ırl ıkl ı olarak katılmaları, çözüm önerilerinde
bulunabilmeleri için bir bildiri metni haz ırlad ı, bu bildiride
meslek sorunlar ı; "Bağı ms ı zl ık", "Meslek örgütü", Ekonomik
Sorunlar" ve "Eğitim Sorunları " şeklinde dört ana ba şlık halin-
de belirtilip sorunlar ın bunlarla da s ınırlı olmad ığı ve başkaca
birçok sorunun da bulundu ğu da vurgulanarak "BIRLIKTE
ÇÖZELİ]VI" sloganıyla 4.350 genç avukat meslekta şımız foru-
ma diıvet edildiler.

"Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yol-
lan" konulu forumlar ın ilki 17 Kas ım2007 tarihinde Ankara'da
yap ıld ı . Elinizdeki bu kitap forumda yap ılan ve kayda alman
konuşmaların çözümlenerek yay ıninmış halidir.

Bu forum bir ilk olup, devarru ba şta Adana, İz.mir ve İstan-
bul illeri olmak üzere bölgesel çapta yapılmas ı planlanmakta-
d ır. Her forumdan sonra konu şmalar kitap haline getirilerek
meslekta ş iar ımız ın ve tüm ilgililerin bilgi ve de ğerlendirme-
lerine sunulacaktır.

'in
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FORUM Çağrı Bildirisi

Mesleğe Yeni Başlayan

AVUKATLARIN

Sorunları ve Çözüm Yollar ı
Bizler Avukat ızt

Sorunlar ın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çö
zümlennıesi için mücadele ediyoruz..:

Peki ya bizim sorunlarmuz?

Mesleğimiz toplumdaki itibar ını her geçen gün biraz
daha yitiriyor, kan kaybediyor. Mensubu olmaktan onur
duyduğumuz mesleğimizin icras ı giderek zorla şıyor. So-
runlar çığ gibi büyüyor. Kıskaç, mesleğe yeni başlayan
avukatlar için daha da daral ıyor.

Ve ş imdi, mesle ğin geleceği olan genç avukatlar tar-
tışıyor.

- Avukatın hizmet alanındaki işler, niçin ba şka mes-
lek gruplarma aktar ıl ıyor?

- Bir başka avukatın yanında ücretli olarak çalışan
avukatın konumu nedir? Sorunlar nas ıl çözümlenebilir?

- Sos'al güvenlik koşulları nas ıl daha yeterli hale ge-
tirilebilir?

- Avukatlar arasındaki fırsat eşitsizliği ve haks ız re-
kabet nas ıl giderilebilir?

- Meslek örgütlerimiz ne kadar etkili?

- Meslege yeni ba şlayan avukatlar meslek örgütlerin-
de ne kadar temsil edilebiliyor?

- Meslek içi eğitim, avukatlık staj ve hukuk fakültele-



ri bağlamanda, eğitim sor.un]arXmız nas ıl çözümlenebilir?

- Avukatlık mesleğinde uzmanla şma olmal ı mıdır?
-Teoride var olan avukat ba ğıms ızlığı, pratikte koru-

nabiliyor mu? Ve benzer di ğer sorunlar.....

Amac ımız sorunlar ımızı birlikte tespit etmek, ele ştiri
ve önerilerden sonuç ç ıkartarak ideale ulaşmak.

Tek tek çözüm bulamad ı g-ımız sorunlar ı beraber de-
ğerlendirmeye, farklı çözüm yollar ı aramaya ve birlikte
hareket etmeye ça ğırıyoruz.

Mesleğe yeni ba ş /ayın ı v'ukntlar tara ı ndan düzenlenen bu fo-
rum, izi çbir siyasi Ve ıfli ideolojik ayr ı m gözetmeksizin, tüm genç avu-
katlara yöz ıeliktir. Pon ı nzu; ı düzenle ıı n ıesindeki amaç, sorunlar ı m ı zı
tespit etmek, etraflı ca tartışn ıak ve çözün ı önerileri geliş tirmektir.
Meslek sorunlar ı na ilişkin görüş ve önerileriniziforıı mda söz alarak,
haz ı rlam ış olduğunuz ııı etinleri foru ın alan ı ndaki görevlilere teslim
ederek veya nıyvabarobir/ik.org.tr veya iiieslegeyeitibaslayatiavu-
katlar@barobirlik.org.tr adresine e-posta göndererek iletebilirsiniz.
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Av. Özcan Ç İNE (Ba şkan): Türkiye Barolar Birli ği'nin
Say ın Başkan, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve de ğerli mes-
lektaşlarım; mesleğe yeni başlayan genç avukatlar ın meslek
sorunlarin ın tespiti ve çözümü konulu forumumuza ho ş
geldiniz.

Açı lış konuşmas ı yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Sayın Av. Özdemir Özok'u kürsüye davet ediyoruz.

Buyurun Sayın Başkan.

Av. Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birli ği Başkanı): ÖZDEM İ R

Değerli konuklar, saygıdeğer meslekta şları m; Türkiye Baro- 0Z0K'UN
lar Birliği olarak, biraz önce Say ın Divan Başkammız Özcan KONU ŞMASI

Çine'nin de söylediği gibi, mesleğe yeni başlayan ye çok ciddi
sorunlarla kar şı karşıya olan değerli meslektaşlar ımızm bire-
bir sorunlar ını tartışmak ve özellikle 22 Temmuz 2007 günü
yap ılan genel seçimler sonras ı oluşan yeni Parlamento'ya
işlevli, sorunlar ımızı çözecek yeni bir Avukatlık Yasas ı'nın
oluş turulması nedeniyle Yönetim Kurulu olarak Ankara, İs-
tanbul, İzmir'de meslek yaşlan 0-10 ve mesle ğin başında çok
ciddi sorunlarla kar şı karşıya gelen genç meslekta şlarimızdan
sorunlarını birinci ağızdan dinlemek önerilerini almak için bu
toplantılar ı düzenlemeyi amaçlad ık.



Mesle ğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

ÖZDEMIR	 Asl ında program ım ızda her 3 ilde pe ş pe şe, bir hafta
ÜZOK'UN Ankara'da, bir hafta İstanbul'da, bir hafta İzmir'de yapmayı

KONU ŞMASI düşündük. Bir k6tü alışkanlığımız var: Sorunlar ımızı kori-
dorlarda, ayaküstü, kimi kap ı aral ıklar ında çok acımasızca
dile getiriyoruz, ama belirli bir ciddiyetle ve belirli kurallarla
toplanan sempozyumlarda, açilcoturumlarda, forumlarda böyle
bir alışkanlığımız yok- Ancak gönül isterdi ki, bugün buras ı
mahşer yerine dönsün. Anladığım kadarıyla gençlerin bizim
düşündüğümüz kadar çok ciddi sorunlar ı yok. Ancak bize
bire bir intikal eden, bize bire bir aktar ılan ve bizim yanımızda
çalışan genç arkadaşlarımız ın bize getirdiği kimi sorunlar ın
orta yerde durduğunu da biliyoruz.

Şunun kesinlikle bilinımesini istiyoruz: Türkiye Barolar
Birliği'nin bu Yönetimi, her ko şulda bu ve benzeri tartışmalar ı
yapacak, bu ve benzeri tartışmaların altyapısını hazirlayacak
ve bu konuda bizim dışımızdaki arkadaşlar ımız ın görüş ve
düşüncelerine mutlaka, ama muüaka yer verecektir.

Değerli meslektaşlar ım, genç arkadaşlar ım; bir de buray ı
oluştururken biliyorsunuz, barolar ın ve Barolar Birli ği'nin
seçimlerinde, kimi grup ve grupçuklar ın yarışmas ı var. Onlar
seçimler yapıl ıncaya kadar olur. Seçimler yap ıldıktan sonra,
artık hizmet barodaki meslekta şlarimıza ya da Barolar Birliği
bağlamında konuyu ele olacak olursak, Türkiye'deki say ıs ı
70.000'e varan tüm meslekta şlan ımıza yöneliktir. Artık so-
runlar birebir Barolar Birli ği yönetimi taraf ından takip edilir.
Bu toplantI için bütün gruplara, sadece bu, şu anda iktidarda
olan Ankara Barosu'nun grubu değil ya da Türkiye Barolar
Birliği'nin şu anda yönetimde olan anlayışının değil, her türlü
görüşe sahip olan bütün arkada şlarımıza çağr ı yaptık. -bu ko-
nuda çok değerli arkadaşlarımı görüyorum eksik olmas ınlar,
sağ olsunlar-bu ve benzeri toplantıları sürdüreceğiz. Salondaki
sayısal çoğunluk bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren,
inşallah 3-4 aya kadar bitirece ğimiz ve gerçekten Türkiye'deki
savunma mesleği ve avukatlar için bir prestij yeri olacak kendi
binanııza, kendi olanaklarınıızla bu ve benzeri tartışmaları daha,
sık, daha belirli takvinılere ba ğlayarak yapacağız.
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Mesle ğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

Değerli meslekta şlarım; Türkiye Barolar Birli ği Yönetim OZDEMIR

Kurulu olarak, geçen yasama döneminde bir Avukatl ık Yasası 070K'UN
çalışmas ı yapmış tık, hatta onun bir k ısmını Türkiye Barolar KONU ŞASI
Birliği web sayfasmda ilan ettik. Kimi meslekta şlar ımız ta-
rafı ndan yeterince bilgi almmadan çok ciddi ve çok ac ımas ız
eleş tiriler geldi. Bu yeni dönemde zaten bu toplantının temel
amac ı da buydu, buradan ç ıkacak, burada oluşacak çok farkl ı
yeni görü ş ve düşünceler doğrultusunda daha çağdaş, daha
günün sorunlar ını kavrayan, barolar ın, Barolar Birliği'nin
ve meslektaşlarırmz ın sorunlarını bir anlamda çözecek yeni
bir Avukatl ık Yasas ı'nın olu şturulmas ı konusunda birlikte
düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi dü şünüyoruz. İşte bu top-
lantılar, yani ilkini bugün yaptığımız ve diğerlerinin takvimini
henüz oluşturmadık; çünkü bu ilk toplantıyı bir görelim, bir
deneyelim nas ıl bir sonuç alaca ğız, ondan sonra İstanbul ve
Izmir'de yeniden toplantı yapıp yapmayacağımız konusunda
arkadaşlar ımızla durumu bir değerlendirelim. Ama ben yine
söylüyorum; buradaki deneyim, bize oralarda nas ıl bir toplantı
yapacağım ız konusunda sanıyorum bir fikir verecektir.

Tüm amac ım ız, genç arkada ş ların nas ıl bir avukatl ık
mesleği düşündükleri, nas ıl bir baro dü şündükleri, nas ıl bir
Barolar Birliği düşündükleri, acaba bugünkü baro yap ısı, aca-
ba bugünkü Barolar Birliği'nin ortaya koydu ğu son derece iyi
niyetliyönetim anlayışı yeterli mi, yetersiz mi, ne kadar örtü-
şüyor kendi istekleriyle, tüm bunlar ı tamamen meslek anlay ışı,
meslek dayamşmas ı içerisinde olduklarını anlamalctır.

Bugünkü toplantının temel amac ı o ve sanıyorum yöntem
konusunda da birkaç söz söylemek istiyorum: Türkiye Barolar
Birliği Yönetir olarak, biz sadece burada diğer arkadaşlar gibi
dinleyici olaca ğız, buray ı değerli genç kardeşlerimiz, değerli
genç meslektaşlar ımız yönetecekler. Nitekim Özcan Çine arka-
daşımiz hariç, divanda oturan arkada şlar ımızın hepsi Ankara
Barosu'ndan genç avukat arkada ş lar ımız. Meslektaşlar ımız
burada ya şad ıkları sorunları, biraz önce söyledi ğim nas ıl
bir baro, nas ıl bir Barolar Birli ği, nas ıl bir avukatl ık mesleği
gelecek y ıllarda bekledi ğine ilişkin görü ş ve düşüncelerini
aktaracaklar.
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Mesle ğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

ÖZDEN İ R	 Biz bu ve benzeri toplantılarda hep yaptığımız gibi, bunu
OZOK'UN kayıta alıyoruz, bu bant çözümü sonras ında da, bu ve benzeri

KONU ŞMASI toplantılarumz geçmiş toplanhlar ımızda olduğu gibi kitap ha-
line getiriliyor ve bizler bundan sonra yapaca ğımız Avukatlık
Yasası çalişmalar ında, bu değerli genç arkadaşlarımızın ortaya
koyduğu görüş ve düşünceleri kendi hareketimiz için bir vol
haritas ı olarak göreceğiz ve kendimizi ona göre yönlendirece ğiz
ve gerçekten bizim bilemediğimiz, bizim aklımıza gelmeyen
birebir pratikte arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunları,
birçoğunu bize şu ya da bu şekilde aktarıyorlar, ama çoğunu
bilmediğiıniz yeni sorunlar olabilir iş te bunlar ı kavrayal ım,
bunlar ı görelim diye bu toplantıyı yaptık.

Ancak dışanda biraz da espriyle kar ışık arkadaşların söy-
lediği bir söz var, onu burada tekrar etmek istiyorum: Gençler
için herhalde saat 09:00'da toplantı yapmak erken oluyor, hele
bir cuma hafta sonu için her gencin, genç bir meslekta şımızın
mutlaka bir program ı vardır. Bütün bunlar biim için bir pra-
tik oluyor, bütün bunlar bizim için yeni aç ılimlanmıza birer
örnek oluyor. Ama şunu herkesin bilmesini istiyorum: Türkiye
Barolar Birli ği Yönetimi her koşulda bu ve benzeri altyap ıları
haz ırlayacak, bu ve benzeri toplantı olanaklar ını sağlayacak-
tır. Tek çözüm, birlikte dü şünmek, tek çözüm birlikte hareket
etmek, tek çözüm katılım, tek çözümjeffafl ık ve saydamlık.
Türkiye Barolar Birli ği'nin yönetim ilkeleri ve anlay ışı budur.
Bu konuda, bu ve benzeri eylem ve davran ışlar ırnizı, duruşları-
mızı hiçbir duraksama yapmadan sürdüreceğiz ve önümüzdeki
günlerde daha uygun bir tarihte İstanbul ve izmir toplantılar ını
eğer bir gereksinim doğarsa belki bu konuda Adana'da böylesi
bir toplantıy ı yapmayı düşünüyoruz. Örgüt olmanın temel ko-
şulu, kendi üyeleriyle birlikte dü şünmek, örgüt olmanın temel
koşulu kendi düşüncenizi kolektif bir tartışmayla oluşturmak,
bu bizim temel ilkemiz. Zaten bize gönderilen e-mail, faks,
mektup, arkadaşlarımızla konu ştuğurnuz zaman bize aktarılan
dü şünceler bizim Barolar Birli ği yönetimi olarak temel progra-
mımızı, temel işlevimizi oluşturan bir yol haritası oluyor.
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Mesle ğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

Değerli konuklar, sevgili meslekta ş larım, özellikle genç OZDEM İ R

meslektaşlarıma söylemek istiyorunt Bu toplant ıları sürdürece- ÜZOK'UN
ğiz, bu konuda bunu daha da yayalim ve ne kadar çok kat ılım
olursa, ne kadar çok farkl ı, değişik, aykır ı düşünceler olursa
inanıyorum ki onlar ın içerisinde daha sağlıklı,daha yararlı
ve hepimizin önünü açacak daha gerçekçi çözünıler ortaya
ç ıkabilir. Ben bu toplantıy ı gerçekleşlirerı ve son derece güzel
bir görüntü sunan genç meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.
inanıyorum, say ısal olarak çok olmasa bile, nitelik itibariyle
birebir tanıdığım çok değerli arkadaşlarımızın katk ıları bu
toplantının amacına ula şmasma neden olacaktır. Ben tekrar
tekrar tüm katılanlara teşekkür ediyorum, bu ve benzeri farkl ı
toplantılarda birlikte olmak üzere hepinize tekrar ho ş geldiniz
diyorum, sevgilerimi ve sayg ılarımı sunuyorum.

Çok teşekkür ederim, sağ olun.

Oturum Başkanı: Birlik ba şkanımız Sayın Özdemir Özok'a
açış konuşmas ı için teşekkür ediyoruz.

Birlik başkanmıız forumun niteliği ve amacıyla ilgili yeterli
aç ıklamada bulundu. Ben fon.ımia ilgili çok kısa birkaç teknik
ayr ıntıyı söylemek istiyorum: Sabahtan ö ğleye kadar bir prog-
ram, öğleden de ak şamüstü saat 17:30'a kadar b ır program
düzenledik. Öğlen yemeğine kadarki olan programda, sorun-
ları dört ana baş lık halinde tespit ettik. Bunlar, Meslek örgütü,
Bağı ms ızl ık Soru ulan, Ekonomik Sorunlar ve E ğitim Sorunlar ı .
Tabii, baz ı konular var, bu ana konulardan her birisine girebilir
o konu şmac ı veya söz almak isteyen arkadaşımızm değerlen-
dirmesine göre olacak. Mikrofonumuz gezdirilecek söz almak
isteyen, konuşmacı olan arkadaşlarınıızbu mikrofonda önce
eğer ad ım, soyadını ve barosunu söylerse bu daha sonra ç ıka-
racağım ı.z kitabın basımında önemli olacak bizim için.
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• Şimdi öncelikle meslek örgütüyle ilgili tart ışmaya geçme-
den önce k ısa, 3 dakikalık bir barkovizyon gösterisi var, ondan
sonra meslek örgütüyle ilgili tartışmaya geçeceğiz.

(Barkovizyon gösterisi)

Ba şkan: Değerli meslektaşlarmıız; şimdi mesİek örgütüy-
le ilgili sorun ve tartışmaya geçmeden önce çok k ısa olarak
divanımız ı oluş turan genç meslekta şlarımızdan Avukat İşıl
Turşucu meslek örgütü sorunları ile ilgili birkaç noktay ı ha-
tırlatmak istiyor.

Buyurun.

	

İŞ IL	 Av. İşıl TURŞUCU: Teşekkür ederim Say ın Başkan.
TUR Ş UCWUN

KONU ŞMASI Türkiye Barolar Birli ği ve barolar ın örgütsel yap ısından
kaynaklanan sorunlar ve bu yap ının yeniden yap ılandırılmas ı-
na ışık tutmas ı amac ıyla, meslek örgütümüzün örgütsel yap ı-
smdan kaynaklanan sorunlar hakk ında birkaç başlik belirledik.
Bu başlıklar yalnızca bizlere hatırlatmak ve yön göstermek
amac ı açısından haz ırlanmıştır. Her şeyden önce Avukatlik
Yasas ı'nın günümüz koşullarına uygun ve gelecek koşulları
haz ır hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barolarıımz ın
yasama ve yargı orgamnda bir etkinlik sorunu oldu ğunu tespit
ettik, aynı zamanda organlarmuzdaki yap ısal sorunlar işlevsel
sorunlarla birleşmekte ve bu mesle ğin-ize zarar vermektedir.
Meslek kuralları ve disiplin sorunlar ıyla reklam yasağının da
tartışmaya açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim hazırlığı-
muz ana başlikları bu şekilde. Söz almak isteyen arkada şlarnmz
Özcan beyin söz vermesiyle devam edebilirler.

Sa ğ olun.

Başkan: Değerli meslektaşlarıımz; meslek örgütüyle ilgili
sorunlarda söz almak isteyen arkada şlarımız eğer ellerini kal-
dırırlarsa mikrofonla söz vereceğiz...

Buyurun.
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Av. Bülent Nuri KURDOĞLU (Ankara Barosu): Tekrar BÜLENT NUR
söz hakkı alma imkan ımı z olacaksa başka konulardan da KURDOGLU'NUN
bahsetmek istiyorum. Çünkü söyleyeceklerim, sadece meslek KONU ŞMASI
örgütüyle alakali değil.

Öncelikle meslek örgütü içerisinde bir kere doğrudan de-
mokrasi istiyorum. 250 ki şilik delege yöntemiyle bu örgütün
artık idare edilemeyeceğini dü şünüyorum. Bugün Türkiye'de
neredeyse 43 milyon insan bir pazar günü günde 5 tane oy
kullanmak suretiyle yerel yönetimlerde ba şarı lı bir seçim
çıkartabiliyor, hiçbir sorunla da kar şılaşmıyoruz. Öyleyse 78
tane baroda -yarulm ıyorsam baro say ısı o kadar- bir pazar
günü 57.000 avukat sand ık başına giderek, hem kendi baro
yönetimini, hem Barolar Birli ği yönetimini seçebiir. Dolay ısıyla
öncelikle bu konunun düzeltilmesini istiyoruz.

- Bunu istememirı temel gerekçesi şu: Demokrasinin nihai
amacı, sosyal adaleti sağlamaktır. Bugün Türkiye'de sadece
ülke genelinde bir sosyal adalet sorunu yok; hemen hemen her
mesleğin kendi içerisinde de meslekiçi sosyal adalet sorunu
var, gelir da ğılınıında ciddi bir e şitsizlik var. Eğer sizin sosyal,
ekonomik sorunjarmızm çözümü hususunda çalışacak, çözüm
üretecek baroda; eşit söz hakk ına sahip olamazsanız, yöne-
timde doğrudan etki edebilme imkan ıniz yoksa soruniar ınız ı
da, ancak bu tip forumlarda duyurabilirsiniz. Ne kadar etkili
olaca ğını da aç ı kçası bilemiyorum bu bir.

İkincisi, emanetten söylemek istediğim bir başka husus
var. İki gün önce Konya Barosu'ndaki avukat arkadaşlar ımla
bir görüşme yaptık, bana 10 dakika içerisinde k ısa bir sıkm-
tılarından bahsettiler, Sayın Özdemir Özok ilgilenirlerse e ğer
memnun olacağım. Biz Ankara Barosu CMK avukatlar ı olarak,
CMK Yönetmeliği'ne uygun olarak duru şmalara girdiğimizde,
1-1,5 ay içerisinde ücretimizi aliyoruz, haz ırlık soruşturma-
lar ında da keza durum aynı . Ancak Konya Barosu'nda, ceza
davaları bittikten neredeyse iki y ıl sonra ücretlerini almaya
başlamışlar.
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BULENT NURI	 Konu barodan mı kaynaklanıyor, yoksa Konya Cumhuri-
KURDOGLU'NUN  yet Başsavc ılığı 'ndan mı kaynaklanıyor bilmiyorum, ama bu

KONU ŞMASI konuya e ğilmelerini istediler. Kendileri burada olmad ığı için,
onlar adına Say ın Özdemir Özok'a durumla ilgilenmesi için
bilgi veriyorum.

Bir hususa daha değineceğim, sözü çok fazla uzatmayaca-
ğmı. Biraz önce meslekiçi sosyal adalet sorunundan bahsettim;
ücretlerin düşük olması gibi bir tak ım sorunlanmız var. Avrupa
ülkelerinde "hukuki sorumluluk sigortas ı " adı altında bir sigorta
çeşidinin uygulandığını duydum. Çok fazla bir ayr ıntıya girme-
dim. Çok fazla bir araştırma da vapmad ım. Ama öğrendiğim
kadar ıyla, sadece İsveç'te güçlülü ğünü ispat etmi ş olan birim,
güçlülüğünü ispat ettiği tarihten itibaren bir avukata tabi olu-
yor, belli bir prim ödüyor. Hayat ı boyunca karşılaştığı herhangi
bir sorunda, özellikle hukuki dan ışmanlık konularında avukat
ücretini bu sigorta şirketinden al ıyor.

Dün Sayın Atilla Sav' ı sayg ı etkinliğirıe katılmadan önce
bir araştırma yaptım: Türkiye'de sadece SSK'l ı olarak çalışan
8 milyon küsur insan var, bu 8 milyon insanı, 1 milyona yakı n
işyerinde istihdam etnıişiz.

Geçen sene Türkiye'de aç ılan iç hukuk dava say ıs ı 120 biri
küsur. Eğer çalışanlar ı iş hukukundan sigortalayacak olursak,
1.0 YTL'den hesaplayacak olsak sadece, bu 8 milyon insan ın bir
yılda ödeyece ği sigorta primi 990 milyon YTL yap ıyor. 120 bin
davaya böldüğünüzde, dava başına 8 bin YTL avukatlık ücreti
düşer. Aktüeryal hesapları düşünecek olursak, sadece 1 /3'ünü
ödeyecek olsanız, 2 bin-3 bin YTL avukatl ık ücreti alma hak-
kmız doğar. 120 bin davayı Türkiye'deki faal durumda olan
40 bine yakın avukata böldüğünüzde, bir avukata neredeyse
3 tane iç hukuk davas ı düşüyor ki, ben bugüne kadar hiçbir iç
hukuk davasmda 3.000 YTL avukatl ık ücreti alamad ım.

Aynı şekilde, şirketleri vergi hukuku üzerinden sigorta-
layacak olsanız, benzer rakamlara ula şabilivorsunuz. De ğeri
düşük olan davalarda alahileceğiniz avukatl ık ücreti bellidir,
ancak bu avukatlık ücretini değeri düşük olan davalarda art ıra-
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bilmeniz mümkün de ğil, yani 1 milyarlıkken 2 milyarl ık bir iş RULEN İ NUR
davasında 5 milyarlık, 6 milyarlık bir avukat ücreti alamazsm ız. KURDGUJNUN
Ama neticede, de ğeri yüksek davalarda sarf etti ğiniz emekle, KONU ŞMASI
değeri düşük olan dava] arda sarf ettiğiniz emek aynı emektir,
değişen bir şey yok.

Burada bizim eme ğimizin sömürülmesini önleyecek yega-
ne etken, böyle bir hukuki sorumluluk sigortasm ın oluş turul-
mas ıdır. Bunu Türkiye'nin koşullarında her hukuk alanında
yapmanız mümkün değil, yani aile hukukunda her evleneni
aile hukukundan sigortal ıyim deseniz bile, primleri toplama
zorluğunuz olabilir. Ama -iş hukuku ve ticaret hukuku, vergi
hukuku gibi konularda, prim toplama kolayl ıği olan sektör-
lerde bunu yapabilmemiz mümkün. Bununla ilgili bir kanun
tasarısı haz ırhğı yap ıyorum, bitirdiğim zaman önce Ankara
Barosu'na daha sonra Barolar Birli ği'ne sunmay ı öneriyorum.
Bu konuyla ilgili bir çalişma ba şlatıisanız me ınnun olaca ğım.

Son olarak bir de, dava ve icra takipleri d ışında, avukat-
lara açılması gereken alanlarla ilgili birkaç şey söyleyeceğim.
CMK'dan kaynaklanan uzlaşma avukatlara kapat ıldı, yani bir
avukat olarak, uzla şmac ı olarak görev alamıyorsuriuz. Marka
ve patent vekilli ği belgesi alsan ız, avukatlığı bırakmak zorun-
dasmız, yapamıyorsunuz, gümrük komisyonc-uluğu keza aynı
durumda. Bir de şimdi arabuluculuk diye bir şey ç ıkard ılar,
muhtemelen mahalle aralarında şeriat mahkemeleri kurmak
gibi dü şünceleri var. Buna ili şkin üstü örtülü birtak ım haz ırlik
içerisinde olduklarmı düşünüyorum. Yani avukatlara aç ılması
gereken ve tam anlamıyla da aslrnda vekili k işi olan bu alan-
lar ın avukatlara kapalı olmasını anlayam ıyoruz, bu konuda
Barolar Birliği'nin daha etkin çal ışmas ım düşünüyoruz.

Siyasi çekişmeler bir tarafa b ırakılmak suretiyle, TBMM' de
yanılmıyorsam 100'den fazla avukat kökenli milletvekili var.
Bunların bir şekilde örgütlenmesi, bir şekilde Barolar Birliği
taraf ından bir araya getirilmesi, bu konularda dikkatinin
çekilmesi sağlanırsa, baz ı konularda aşama kat edebilece ğini
dü şünüyoruz.	 -

t
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BÜlENT NIJRI	 Benim düşüncelerim bunlardan ibaretir. Özellikle hukuki
KURDOGLU'NUN sorumluk sigortası konusundaki bu fikrimi de ğerlendirirlerse

KONU ŞAtASI memnun olaca ğım.

Saygılar sunuyor, te şekkür ediyorum.

Başkan: Konu şmacı arkada şa biz de te şekkür ediyoruz.

Bu konuyla ilgili, yani meslek örgütüyle, veya di ğer konu-
larla ilgili sayımız az oldu ğu için çok fazla konular ı ayırmaya
gerek yok, yine söz almak isteyen arkada şımız varsa, lütfen
kürsüye davet ediyoruz.

Buyurun.

	

SELAMI	 Av. Selami YÜCEL (Ankara Barosu): Say ın başkarum,
YUCEL' İN değerli arkadaşlar; ben, genç avukatlar ın sorunlar ıyla diğer

KONU ŞMASI avukatlar ın sorunlar ının tam olarak ayr ılacağını düşünmü-
yorum. Yani biriz, hepimizin sorunları ayn ı, yeter ki gerekli
düzenlemeler yap ıls ın ve gerekli birliğimiz sağlansın. Özel-
likle birliğin-izin sağlanabilmesi için, böyle geçici zamanlarda,
böylesi ortamlarda de ğil de, daha samimi, birbirlerinıize daha
geniş zaman ay ırabileceğimiz ortamlarda konu şmamız ve daha
detaylı olarak birbirimize anlatmamız çok daha yararli olacak
diye dü şünüyorum.

Özellikle Türkiye Barolar Birli ği'nin Balgat'ta yapt ırdığı,
bitmek üzere olan sosyal tesisin, tesis niteli ğindeohtnas ı nı, yani
parası olanın da, olmayanm da oraya gidip her türlü olanaktan
yararlanabileceği, konuşabileceği ve birliğimizi sağlayabile-
ceğimiz bir ortam olmasını özellikle temenni ediyorum. Bu
bakımdan oranın işletiimesi son derce önemli. Yani neler yar
tam bilmiyor ım, ama galiba yüzme havuzu i ş te spor tesisleri,
çalışma ortamlar ı, otel gibi şeyler varmış .

Biz en az ından haftanın belirli günlerinde oraya giderek
fazla para ödemeden yararlanalım. İşletilmesinin özele ve-
rilmemesini temenni ediyorum; çünkü özele verildi ği anda,
diğer kurumlarla ücret aç ısmdan arasmda bir fark olmad ığı
için bir cazibe merkezi olmuyor. Hatta mümkünse Ankara
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Barosu tarafından da, ABAYS' larla mü şterek işbirliği yaparak. SELAMI

Bu yerin sosyal tesis olarak işletilmesini istiyorum. Ankara YUCEUIN

Barosu'nda belki bunu tanimlay ıcı tesislerin yap ılabilmesini KONU ŞMASI

arzu ediyorum. Bunun da, birli ğimizin sağlanaca ğı yönünde
çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yeter ki oras ı bir cazibe
merkezi olsun, yani etkin bir nokta.

İkinci bir nokta, Türkiye Barolar Birliği taraf mdan haz ırla-
nan Avukatlık Yasa Tasar ısı Intemetten yaymiand ı . Hafta ben
de görüşlerimi bildirdim. Bir te şekkür yaz ıs ı da geldi. Ama
tabii birebir bu konularda görüşebilme imkanı olmadığı için
havada kald ı .

Bence avukatlarm en büyük s ık ıntısı bilgiye ulaşamamak-
Ur. Eğer bilgi ve belgeye ula şabilir, onun da gerekli mercilerde
kabulünü sağlarsak, hem yargı davalar ımız çabuklaşacak, hem
de bizim prestijimiz artacaktır. Yani savcilarin delil toplamas ı
gibi, savcı yetkisi kullanarak değil de, kendi delilimizi ku-
runılardan toplay ıp onu dilekçemize ekleyip gönderebilmek.
Diğer avukatın da kendi delilini ortaya koyarak, mahkemelerce
bunun ihbar görülmesi ve böylece yaz ışmalar geride kalmadan
çabucak davalar ımız ı bitirmemiz yönünden bildirilmesidir.

Ben ikinci maddenin şu şekilde düzenlenmesini istiyorum:
"Yarg ı organları, emniyet makmular ı, diğer kamu kurum ve kuru-
lu şları ile kamu iktisadi teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar,
noter/er, sigorta şirketleri ve vak ıflar  avukatlara görevlerini yerine
getiriln ıesine yard ı mc ı oln ıak zorundad ı r. Kanuniar ı ndaki özel h ı l-
kün ıler sakl ı kaln ınk kaydı yla, bu kurumlar avukat ı n gerek duyduğu
bilgi ve belgeleri incelen ıesine sunniakla yükümlüdür. Bu belgeler-
de ıı örnek almas ı, vekaletnan ıe ibraz edilmesine bağl ı dı r. Avukatlar
gerekli gördükleri belge suretlerini harçtan ve vergiden n ı uaf olarak
ilgili kuruma ona ylattırahilirler." Yani davadan önce ve sonra
da, bir yaz ıya gerek kalmadan mahkemeden, icra dairesinden.
"Onaylanan belgeleri yukar ıda belirtilen kurun ı lar ile adli ve resmi
makamlar itibar ederler. Yasal bir neden olmadan avukatlara belge
ve bilgi vern ıe yen, yukarı daki kurumu elemanlar ı ile ilgisi olmadan
keyfi olarak bilgi ve belge toplayan avukatlar 1 y ı ldan . 3 y ıla kadar
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.SELAMI hapis cezas ıyla cezaland ırı lı r. Ayrıca sahte belge düzenleyerek, bu
YUCEL İ N belgeleri kullanan avukatlara 3 y ı ldan 6 yı la kadar hapis cezas ı ve-

KONU Ş S İ 	 rilir" şeklindedir.

Avukatl ık Yasas ı 'na belki biraz ters olabilir, ama bir mü-
eyyide koymarruşız. Gittiğiniiz zan ıan bir muhtardan bir şey
alaınıyoruz, yani bir adres alam ıyoruz veya bir ihale dosya-
smı inceleyemiyoruz, vergi dosyas ını inceleyemiyoruz. Hatta
on zamanlarda avukatl ık portal ı vükledik, girdik, duru şma

zabıtlarm ı gelip alanııyorum, neticeye varam ıyorum, bilgiye
ulaşam ıyorum, ço ğunu yüklemiyorlar. Yard bir hakimin gir-
diği gibi ben kendi dosyamı görebilmeliyim. "Bir belge geldi
mi, gelmedi mi?" diye soruyorum. Mahkemeye bak ıyorum
gelmemiş . Bir daha gidiyorum, yani bir yığın zamanını alı-
yor. Bu bak ımdan, şeffaflık ve demokrasiyle de bu alakal ı, biz
yetkilerimizi arttırabilirsek, ne kadar artt ırabilirsek o kadar
prestijimiz artar, maddi gücümüz artar. Bu maddenin detay ına
ben girmedim; çünkü fazla da zamann ız ı almak istemiyorum,
Barolar Pirliği'ne, Ankara Barosu'na özellikle bunlar ı bildirdim,
bunun faydalarını teker teker sayd ık.

Bir de şu var: Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasa Tasar ı-
sı'nda, duruşma saatinin başlamasmm zabıta girme mecbu-
riyeti getiriyor, bu çok önemli bir şeydir. Duru şmalarm geç
başlamas ını engelleyici bir kavramd ır diye düşünüyorum.
Yani bilgisayar sistemi olduğu için, otomatik olarak da du-
ruşma saati kaydolmas ı halinde, gerçek duru şma saatine
uyarak hakimlerin duru şmalan fazla geciktirmeyeceklerini
düşünüyorum. Bunun ceza yarg ısma da konulmas ı gerektiğini
düşünüyorum. Bir de, stajyer avukatlar yönünden bir önerim
var. Adalet Bakanliğı'nca staj süresi içerisinde bir ücret veril-
sin avukatlara. Avukatlar yanındaki hizmetinde ise, Barolar
Birliği tarafından ücret verilsin. Bunun kayna ğı üç yerden ve
diğer kesimlerden aktarılsm ve böylece genç atkada şlarınıız
sağa, sola maddi s ıkıntı içerisine ba şvurarak prestij kayb ına
uğramas ınlar. Bunun da uygulanmas ı o kadar zor de ğil diye
düşünüyorum. Hatta adliye staj ında avukat arkada ş lar bir
memur gibi veya bir hakim yardımc ıs ı gibi veya hAkim aday ı
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gibi bizzat kalem işleri de yapabilsinler, u ğraşsmlar ve hem
bilgilerini artıırs ınjar, hem de paralar ını als ınlar.

Diğer yönden de, bir avukatın diğer avukatlara gidip de
bir ne kadar ücret vereceksin demesi de ortadan kalkacakt ır
diye düşünüyorum. Çünkü ücretini alacaktır ve avukat seçme
olabilir, belki de diğer avukatlara resen gönderme şeklinde de
staj olabilir, ben mesela hiçbir zaman stajyer avukat almad ım.
Çünkü niye; ücret ödemem, ama ücret ödeyecek avukatlaya
gidiliyor, böylece bir genç avukatlar ın da s ıkıntıs ı oluyor şfiye
düşünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

Başkan: Konuşmac ıya teşekkür ediyoruz.

Meslek örgütüyle veya diğer konularla ilgili konu şmak
isteyen, yine söz almak isteyen arkada şımız varsa, elini kald ı-
rırsa söz vereceğiz.

Buyurun.

Ömer Batan ERM İŞ (Stajyer Avukat): Sayın başkan ım,
saygıdeğer arkadaşlar; ben aslında 1994 Ankara Hukuk mezu-
nuyum. Ama 11 yil yurtdışında kaldım. İlk konuşan arkadaşın
bazı görüşleri vard ı, o konuda yurtdışında edindiğim izlenim-
lerden biraz aktarmak isterim.

Birincisi, Almanya'da mesle ğe baş layan avukatlar belli
bir sigorta yaptırmak zorundalar. İleride müvekkillerine kar şı
herhangi bir hukuki sorumluluklar ı doğmamas ı açısından. Sa-
rurım Almanya'da bu birkaç milyon Euro'ya kadar ç ıkabiliyor.
Avukatlar her ay belirli bir para ödüyorlar ve belirli bir katk ı
pay ı konmk şartıyla ileride müvekkillerine kar şı bir sıkıntıları
olduğu zaman, bu hukuk sigortas ı onlar ın ödeyece ği meblağı
karşıliyor.

İkiıicisi, Almanya'da bu arabuluculuk olayında, özelikle
mesela bizdeki sulh hukuk mahkemeleri gibi olaylarda, yani
meblağın düşük olduğu olaylarda, dava açmadan önce hakim

.SELM İ

YÜCEL'iN

KONU ŞMASI

ÖMER

BARAN

ERM I Ş'iN

KONU ŞMASI
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ÖMER huzurunda anlaşma şartı aramaruz gerekiyor, yani karşı tarafın
BARAN avukatı gelip ikiniz beraber saruk veya davac ı ve dayalı avu-

ERM İŞ İ N katlar ı hakim huzurunda önce bir anla şma yoluna gidiyoruz.
KONU ŞMASI Eğer anla şamazsamz iş mahkemeye dü şüyor ve ondan sonra

mahkemeye ek bir yük gelmi ş oluyor.

• Üçüncüsü, Almanya'da normal vatandaşlar için, hukuk
sigortas ı diye bir kavram var, -çoktan seçmeli bir hukuk si-
gortas ı bu- siz bunu şöyle dü şünebilirsiniz: Kirac ı-kiralayan
ilişkilerinde bir aşama, araç kazalarında ikinci aşama, üçüncü
aşama ise işveren-işçi olaylarında. Bunlar ı sıralıyorsunuz, bun-
lardan hangisini seçti ğinizi hukuk sigortasma bildiriyorsunuz
ve hukuk sigortasma ona o oranda prim ödüyorsunuz. Bu da o
kadar yüksek bir mebkığ değil asimda, yani Almanya gibi bir
ortamda hepsini işaretlerseniz, yani i ş davalar ı, sözleşmelerden
doğan davalar, kirac ı-kiralayan davaları, taşıt kazalar ı, araç
kazalar ı ödediğiniz yı ll ık 200 Euro'luk bir meblağ . Bu Türkiye
şartlarında bile ödenecek bir meblağ aslında. Yap ılmamas ı için
hiçbir neden yok.

Dördüncüsü, belirtmek istedi ğim nokta, stajm ilk 6 ayl ık
dönemi hakikaten stajyer avukatlar için çok nahoş bir dönem.
Şöyle ki, Ankara'ya gelmi ş bir hakim zaten belli bir ya şa gel-
miş oluyor. Çok büyük bir iş yükünün altında ve sizi görmek
istemiyor aç ıkças ı . Git kalemde imza at eve git diyor ya da
git bir avukatın elinde çal ış diyor. Tabii iyi niyetli olanlar var.
Bir şeyler göstermek isteyenler var, ama bunlar çok dü şük bir
meblağ. Bence bu staj ın ilk 6 aylık dönemi, hukuk fakültesinin
4'üncü s ınıfında okula paralel bir şekilde yap ı l ırsa, stajyer
avukatlar için büyük bir zaman kazanc ı olacaktır. Hakimler
içinde ekstra bir yük olmaktan ç ıkcakUr. Bu ilk 6 aylık dönem
mahkeme kararlar ı ile yap ılabilir. Zaten duru şma salonunda
sizin de bildi ğiniz gibi, yaz ılı sistem uyguland ığı için pek
öğrenilecek bir şey yok, aslında as ıl iş mahkemede dosyalar ı
inceleyebilmek. Davac ı ve dayal ı tarafın önerilerini görüp,
hakimin hangi konuda karar verdi ğini, neye dayandığını gö-
rebilmek. Yani karara ç ıkmış dosyaları incelediğiniz zaman,
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aslında hkinün yanında oturmaktan çok daha faydalı şeyler
yapmış oluyorsunuz kendinize.

Bir diğeri de, bu stajyer avu ıkatlar ın ücret olay ı . Ben
de mesela avukatın yanında çalışıyorum şu an, 10-15 tane
avukat dolaştım. Hepsi de zaten ne kadar istersin, kaç liraya
çalışırsın, yani fiyatınız ne diye soruyorlar. Birisi 300 diyor,
birisi 500 diyor, siz 600 isteyebilirsiniz veya hiç istemiyorum
diyebiliyorsunuz, ama asl ında istiyorsunuz. Çünkü ihtiyacmız
var. Yani düşünün, geçinmek zorundasmiz ve bir aileniz var
veya bir y ıllik bir zaman kayb ını z var, o sürede sizi finanse
edecek bir kuruma ihtiyacmız var. Barolar Birli ği'nin ödediği
250 YTL hiçbir şeye çözüm olmuyor. Yani bunun bir şekilde
finanse edilmesi lazım ve o arkadaşları hakikaten maddi kaygı
duymadan staj ı öğrenmek niyetiyle yapmalidır. Bana daha çok
para verecek kişinin yanında değil de, aslında benim daha çok
öğrnebileceğim bir kişinin yanında staj yapmam laz ım.

Bir başka konu ise -bu bizim büyük s ıkmtınıı z- özellikle
Barolar Birliği bu konuda bize yard ımc ı olabilmelidir, avukat
stajyerleri olarak, baz ı kamu kuruluşlar ından belge alannıyoruz.
Özellikle ben yaşad ım. İçişleri Bakanlığı Nüfus "e Vatanda şlık
İşleri Genel Müdürlü ğü'nden avukat ımın bana yetki vermesine
rağmen bana belge vermediler. Gerekçe de şu: Kanunda ken-
disi veya avukatı yazıyormuş . Düşünün, hepinizin yüzlerce,
binlerce davası vardır. Her belgeyi kendiniz toplamak zorunda
kalacaks ınız. Stajyerlerinize belge verilmiyor. Aslında Barolar
Birliği'nin bunu kamu kurum ve kurulu ş larmda bir şekilde
koordine etmesi laz ım. Hc- avukatın her davaya yetişmesi
mümkün değildir, her avukatın yüzlerce dosyada yüzlerce
belge toplama zaman ı yoktur, böyle bir zaman israf ı da yap-
mamas ı gerekir.

Başkan: Teşekkür ediyoruz.

Avukatın bağıms ızlığı ve barolarm ba ğıms ı.zlığıyla ilgili
küçük bir barkovizyon gösterin-iz var.

(Barkovizyon gösterisi)

17
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Ba şkan: Bağıms ızlıkla ilgili olarak yine divanı ol ıuşuran
genç meslekta şlar ım ızdan Av. Göktan Koçy ıld ır ım birkaç
noktaya değinmek istiyor.

Buyurun. Göktan bey.

GÖKTAN	 Av. Cöktan KOÇYILDIRIM: Say ın Barolar Birliği Başkanı.
KOÇYILDIRIM İN değerli konuklar; avukatlar olarak ba ğımsızız, bunu biliyoruz.

KONU ŞMASI Ba ğıms ızlık bize bahşedilnüş bir hak bu da tamam. Aynı za-
manda meslek kurallar ııniz bunu bize bir ödev olarak yüklü-
yor. Az önce gördük; Türkiye Baroiar Birli ği meslek kurallar ı
bize ba ğıms ızliğımızı korumam ız gerektiğini öğütlüyor. Ayni
şeklinde yeni Avukatl ık Kanunu'nda ba ğıms ızlığımıza ilişkin
birtakım haklar ve ödevler var. Ba ğıms ızlık başlığın biz burada
genç avukatlar ın sorunu olarak kurgularken, hepimizin temel-
de ilk akl ına gelen şey olan avukatın yanında çalış tığı avukatlar
karşısındaki bağımsızliğını dü şündük, yani hareket noktam ız
buydu. Bugün saat 09:00'da ba şladığınuz ı birtak ım insanlara
söylediğimiz zaman bize şunu söylediler: "Saat 09:00 çok erken.
Ayrıca, çalışıyoruz keşke o saatte yapn ıasaydı n ız." Hay ır, iyi ki bu
saatte yapmışız. Çünkü işte bu ayni zamanda bir ba ğımsızlık
pratiğidir. Yani vanmda çalış tığmız avukat size "hay ı r, burada
çalışacaksı n, fon ı ma öğleden sonra gidersin veya akşan ı gidersin"
dediği zaman yaptığmız tercih, mesleğinizin geleceği veya
istihdam olana ğınızsa, iş te bu bir ba ğıms ızlık pratiğidir. Bu bir
bağıms ızlık sorunudur. Ana noktamız, birinci ba şliğımız bu.

Bu baş l ık altında biraz daha somutla ş t ırırsak şunu da
söyleyebiliriz: Örne ğin Avukatlık Kanunu'nda i şin reddi zo-
runluluğu gibi konu var. Peki, biz acaba bir avulcatm yanında
ücretli çaliştığımız. zaman, işçi statüsünde miyiz? Yani ba ğıml ı
mıyız? Yoksaserbest miyiz? Ben, vicdanırna uyamayan bir iş i
reddedebilecek miyim? Yoksa reddedemeyecek miyim? Bu
işin teorik bir tartışmas ı ve bize göre bu yargmın diğer saca-
yaklarma b ırakılmadan önce bizim tarafımızdan çözülmesi ve
tartışılmas ı gereken bir konu.

Aynı zamanda diğer bir başlığımız, avukatın diğer yargı
mensuplar ı karşısındaki ba ğıms ızlığı . Bu da hepimizin s ıkıntı-
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sını çektiği bir olgu. Gitti ğimiz zaman -özellikle mesleğe yeni GOKİAN
başlad ıysan ız- çok önemsenmeme gibi somut bir sorunumuz KOÇYRDIRIM'IN
var. Burada birbirimize karşı dürüst olmak durumunday ız. KONU Ş MASI
Yarg ın ın diğer mensuplar ı ya şımıza, yüzümüze bakarak,
-bunu söylerken çok üzülüyorum- mesle ğimize bakarak, bizi
önemsememeyi bir güç gösterisi say ıyorlar; veya gerçekten bu
olaya böyle bakıyorlar. Bunu da yine diğer organlardan önce
bizim, kendimizin, meslek büyüklerimiz buradayken, Barolar
Birliği yönetiniirniz buradayken tart ışma ımz gerektiğini ve
yap ılmas ı gerekenleri, ne yapmal ıyız, bunlarm tartışılması
gerektiğini düşünüyoruz.

Yine müvekkilimize kar şı bağımsızlığmıız var; serbest bile
çalışsak kültürümüzde avukat ı çok tanımlayamad ığımız için,
acaba müvekkilin talepleriyle do ğrudan mı bağlıy ız, yoksa
bizim pay ımız var ııı, bunlar ı tartışmaliyız. Tutumumuz ne
olmah bunları konuşmalıyız. Ve son baş lığımiz da elbette ki
meslek örgütüyle de alakal ı, s	 miyasi iktidar kar şısda avu-
katlarm her bir fert olarak ba ğıms ızliğı, bizim belirlediğimiz
başliklar bunlar. Benim söyle yeceklerim bunlar.

Teşekkür ediyorum.

Başkan: Evet, Göktan arkada şımız bir k ısa giriş yaptı ba-
ğımsızlikla ilgili. Bağımsızlikla ilgili veya başlangıçtaki meslek
örgütüyle ilgili veya daha sonra konu şacağımız konularla da
ilgili karma olarak konu şabiliriz, tartışabiliriz. Söz almak iste-
yen arkadaşlar...

Buyurun.

Av. Ahmet GÜL (Ankara Barosu): Saym ba şkan, değerli	 HMETGÜL'ÜN
meslektaşlarım. Hepinizi sayg ıyla ve sevgiyle selaml ıyorum.	 KONU ŞMASI

Mesleğinlizin sorunlar ın birkaç alt başlıkla ele almak is-
tiyorum. Eğitim süreciyle ilgili ciddi s ıkmhlarımız var. Bugün
yaklaşık olarak 60'a yakm hukuk fakültesinde verilen hukuk
eğitiminin, yeterli donanıma sahip olamad ığım biliyoruz. E ği-
tim sürecinde meslektaşlarınuzın iyi bir hukuk eğitimi alma-
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AHMET GUL'ÜN d ıklaru-n, yeterli bir donanma sahip olmad ıklarını biliyoruz.
KONU ŞMASI Okulu bitirdikten sonra staj sürecine devam eden meslekta ş-

larımızm stajla ilgili yeterli donan ınu almadığını biliyoruz.
Ankara Barosu ve İstanbul Barosu ve birkaç tane büyük baro-
nun dışında diğer barolanmızda yeterli araç ve gereçlere sahip
olmad ıklarını biliyoruz barolar ımız ın. Dolay ıs ıyla staj sürecini
de bitiren meslekta şlarımız ın herhangi bir sınav sürecihe alın-
madan mesleğe kabul edilmesini, bugün burada tart ıştığınuz
sorunların ortaya ç ıkmasına neden olduğunu biliyoruz.

Yaklaşık olarak 8 binin üzerinde avukatın, Ankara Baro-
su'nda mesleği icra ettiğini, yine tüm Türkiye'de 60 bine yak ın
avukatın bu mesleği icra ettiğini biliyoruz. 60 bin tane avukat
mesleği icra ederken gerek yasal, gerekse yapısal sorunlardan
kaynaklanan sorunlar ı çözemediğini, meslek örgütlenmesi
olarak başta mensubu bulunduklar ı baro olmak üzere Barolar
Birliği'nin yasal ve yap ısal sorunlar ı ortaya koymakta aciz
olduğunu görüyoruz.

Mutlak suretle bir sınav ve ihtisas sürecinin olmas ı gerekti-
ği, s ınav ihtisas sürecinin olmadığı bir yerde her türlü sorunun,
her türlü s ıkıntın ın ortaya ç ıkacağım biliyoruz.

Burada Barolar Birliği'nin ve barolar ın bir araya gelerek,
mesle ğimizin yasal ve yap ısal sorunlar ını ortaya koyabilecek
büyük projelere imza atmas ı gerekmektedir. Bugün avukatın
hkimin karşısında, savc ının karşısında, siyasi otoritelerin kar-
şıs ında vasat durumda kalmas ının en temel nedeni de budur.
Çünkü piyasanın, ihtiyacının ok ötesinde avukat olarak ortaya
sürüyorsunuz. Piyasaya sürdü ğünüz insanların nitelik olarak,
nicelik olarak sorunu vard ır, bu sorunun burada çözülmesi
gerekiyor.

Değerli meslekta şlar ım; noterliğe baktığınız zaman, noter-
lige müracaat eden ki şilerin, daha başlar başlamaz birinci sınıf
noter olmadığını görüyoruz. Bunun belli bir süreci var, ancak
15 ve 20 y ıl sonra Ankara'da, Istanbul'da birinci s ınıf noter
olarak noterlik yapabilmektedirler.
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Yine hakin-ıliğe ve savc ıl ığa başlayan meslektaşlarumzın AHMET GULUN

başlar ba şlamaz Ankara'da, Istanbul'da Yarg ıtay'da göreve KONU ŞMASI

başlamad ıklar ın ı biliyoruz. Dolay ısıyla bu bir süreci gerekti-
riyor. Bu bir ihtisasla şmay ı gerektiriyor.

Siz avukat olarak, savunma olarak, yeteIi donan ı ma
sahip olmadığujızı, hkimiıı karşısmda, savcının karşısında,
meslektaşlar ınızm karşısında, ideolojilerin ve siyasi partilerin
karşısında ortaya koyamad ığmız zaman, vasat ve sözü dinle-
nemez bir örgüt yapısını ortaya koymu ş oluyorsunuz.

Benim naçizane. önerim, burada yap ılmas ı gereken sorun-
ları yasal ve yap ısal sorunlar olarak ikiye ay ınp, bu sorunlarla
ilgili tüm Türkiye'deki barolar ı ortak akıl oluşturabilecek şe-
kilde bir projenin olu şmasına katkı sağlamalarmı sağlamak.
Ardından ba şta eğitim süreci, staj süreci, s ı nav süreci ve ih-
tisas süreciyle ilgili acilen acil eylem plan ını ortaya koymak
gerekiyor.

Beni sab ırla dirıledi ğiniz için hepinize te şekkür ediyo-
rum.

Programı tertip eden herkese şükranlar ımı sunuyorum.

Başkan: Say ın konuşmac ının verdiği bilgiler; görü ş ve
düşünceler için te şekkür ediyoruz.

Şimdi "Avukatın Ekonomik Sorunlar ı "yla ilgili de bir küçük
barkovizyon gösterimiz var, onu da izleyelim arkada şlar.

(Barkovizyon gö.steri ı ni)

• Başkan: "Avukat ı n Ekonomik Sorunları "yla ilgili olarak,
Av. Özge Bay ır arkada şımız çok kısa bir giriş yapacak. Artık
konuları birlikte tartışmaya ba şlad ık. Hangi konularda son ın
görüyorsak ve çözüm yollar ını birlikte konu şalım.

Buyurun Özge hanım.
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üZGE	 Av. Özge BAYIR: Te şekkür ediyorum. Öncelikle herkese
BAYR'IN hoş geldiniz demek istiyorum.

KONU ŞMASI
Biz ekonomik sorunlar ı değerlendirirken iki ba şlık altma

topland ık. Aslmda bunlar hepimizin bildi ği sorunlar. Staja
başlarken ve stajdan sonra da hepimiz ekonomik sorunlarla
kar şı karşıyayız.

Staj dönemini çok k ısa geçerek as ıl konumuza gelmek
istiyorum. Staj döneminde bildiğiniz üzere, staja başvurur-
ken ödediğimiz ücret daha sonra stajda ücret alamamamız ve
staj ımız bittikten sonra ruhsatnamemizi bile al ırken ödemek
zorunda olduğumuz ücretler var. Bunlar herkes için bir sorun
olarak kabül ediliyor. Bunlar ı geçtikten sonra mesleğe yeni
başladığımızda, asl ında ekonomik sorunlar daha çok bizim
gündemimize geliyor. Biraz önce Göktan arkadaşımız ın
söylediği gibi, sabah 09:00'da buraya yeni ba şlayan sigortalı
avukatlarımızın gelemediğinden bahsettik. Ekonomik olarak
biz eğer güçlü olmazsak, zaten bizim ba ğımsızlığımızdan söz
edilemeyeceği için ikisi asimda çok yak ın ilişkili. Bundan ba şka
bağıms ız olarak çalışan avukatlarla ilgili bir sürü sorunlarmıız
var. Örneğin, vergilendirme soru ıklarımız <'ar. Yine iş yüküyle,
emeğiniizle ald ığırmz para aras ında orantısızlığınin oldu ğunu
hepimiz biliyoruz.

Sigortali çal ışan avukatlarda -ise, bildi ği üzere sigortalı
çalışan avukatlar belli saat dilimleri aras ında mutlaka ofisirıde
elinden gelen bütün eme ği sarf etmek zorunda- ama aldığı ücrete
baktığınız zaman, bir avukata belki de yak ışmayan ücret karşılı-
ğında bu emeğini göstermek zorunda kal ıyor. Kendi müvekkil
çevresini olu ş turamıyor. Oluşturduğu müvekkil çevresini de bu
şekilde kaybetmek zorunda kal ıyor. Çünkü hiçbir sosyal aktivi-
tenin içerisine giremiyor, hiçbir müvekkil çevresiyle görü şmeye
giremiyor. Bunlar hepimizin kar şılaştığı sorunlar.

Eminim hepiniz biliyorsunukdur, hukuken bunda hiçbir
engel yok, hiçbir engelleme vol, ama teoride, pratilcte bakt ı-
ğımızda, bunlarm hepsini birebir hepimiz ya şıyoruz. Bunlarla
ilgili görü ş lerinizi bekliyoruz
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Teşekkür ediyorum.

Başkan: Buyurun.

Av. İbrahim LÖKLÜOĞLU (Ankara Barosu): Say ın Baş-
kan, Saym Barolar Birliği Başkan, değerli meslektaşlanm; 4.
yılimı bitirdim diyebilirim. Ve stajda ne gibi sonmlar ımız varsa,
hala ü sorunların-tız devam ediyor.

Yani 2001 y ıh, 2002 y ılından beri yakla şık 5 sene geçmiş ve
meslek adına kendimiz için bir artı koyamamışız. Ben bu süre
zarfında onu görüyorum.

Sorunlar ımızı art arda s ıralarsak sayfalar sürecek, ama
yine de baz ı sorunlara bir şekilde değ mek gerekiyor. Ben-
ce mesleğirnizin en önenıli sorunlarından bir tanesi, itibar
sorunudur. İnsanların gözünde bu meslek yeterince itibar
gören bir meslek de ğildir. Maalesef üstatlarınıızla beraber,
bu zamana gelmiş ve biz de maalesef bunu şartlar nedeniyle
devam ettirmek zorunda kalim şız. Böyle görülmek zorunda
kalmışız. En önemlisi, kendimizden kaynaklanan sebepler.
Öncelikle meslektaşlarıımz, kendilerine gereken özeni, dikkati
göstermiyorlar. Ben bununla adliyede s ık sık karşılaşıyorum.
Bir avukat, giyimiyle, k ıyafetiyle, konuşmas ıyla, hareketleriyle
başkalarına örnek olmas ı gerekirken, duruşmalara kazakla,
kot pantolonla, sandaletlerle vesaireyle girilmektedir. Bunu
barolarımizm takip etmesi gerekirken, bunun üzerine kimse
gilinemektedir. Hatta bazen meslektaşlarınuz, hakimlerden bu
şekilde azar işitmektedir.

Bir hakimden azar i şiten bir meslekta şımız, kalemde nas ıl
bir tavırla karşılanacaktıt Bunu hepimiz bir şekilde anlıyoruz.
Bunu diğer Mkimler, savc ılar çok iyi bir şekilde yerine geti-
riyorlar. Bizim görünüş olarak da kendimizi daha sağlam bir
şekilde ifade etmemiz gerekmekte.

Örnek olarak söylüyorum; bir Yarg ıtay başkan veya bir
Yargıtay başsavcısı, öyle bir cüppeyle ç ıkıyor ki kar şınıza,
çıktığı andan itibaren zaten diyor ki, "ben buran ı n ha şıııeti yle
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ç ık ıyorunı karşın ı za." Bu hangi şekilde yap ılabilir? Hangi me''-
zuatla yapılabilir? Nas ıl düzeltilebilir, bilmiyorum.

Ben nas ıl bir cüppeyle ç ık ıyorsam, Saym Barolar Birliği
Ba şkanı da ayn ı cüppe le ç ık ıyor. Bir aç ılış konuşmas ıyd ı ,
-habriayamıyorum yerini-, Yargı tay başkanı öyle bir çıkmış tı
ki... Sırmalar üstüne sırmalar... Öyle bir ha şmetli duruyor ki...
Ben padişah konuşuyor zannediyorum. Ama bir tarafta da bu
arada Barolar Birli ği Ba şkan da aynı cüppeyle, -k ısac ık yaka,
küçük bir şerit biçiminde bir s ırma-. Yani bizim, kendimizi net
bir şekilde ifade etmemiz laz ım ve kendimize değer kazandıra-
cak, neyse bu, en ufa ğından büyü ğüne kadar her alanda bunu
bir şekilde yerine getirmenüz laz ım. Hep beraber çalişmamız
laz ım ve birbirimizi kontrol ederek yapmamız laz ım bu işi.

2001 y ılında yasa de ğişikliğiyle beraber avukatlar ciddi
kazanın-lar elde etti. Fakat 2001 yı lından 2007 yılına kadar 6
yıllık süre zarfmda hiçbir problem çözülemedi. Buna maalesef
siyasal iktidarla Barolar Birliği'nin arasmdaki siyasi çeki şme-
lerin de bir neden olduğunu dü şünüyorum. Tabii ki Barolar
Birliği'ne kabahat bulmuyorum. Daha çok TBMM'deki avukat
meslektaşlarınuza kabahat buluyorum. Çünkü bizim sorunla-
rmıız ı kendi sorunlar ı olarak görmüyorlar. Yani siz orada 100
tane avukatsmız ve bu sorunlar ı bizimle beraber ya şadmız.
Bunların neler olduğunu gördünüz. S ıkıntilan gördünüz. Ama
oraya gidince, o koltu ğa oturunca her şey değişiyor mu? Bütün
sorunlar bitiyor mu? Yani "Ben artık bu-adayı n ı, ben bu zamana
kadar yaptıkları m ı yapt ı n ı . Bundan sonra da yaparsa ın, kendin ıe bir
şeyler elde edersen,, ben bunu yapar ı n ı ." mı deniyor? Amaç bir
şekilde orada kendini tatmin etmek midir, anlayamıyorum.
Ancak bunu bir şekilde konuşarak, hepimizin her partiden, her
gruptan arkada şları vardır, bir şekilde sorunlarımızı onların
önüne götürerek yasal süreç içerisinde çözmemiz gerekmek-
tedir. Yoksa bunlar ı sürekli konuşarak bu böyle devam edip
gidecek. Ama bunun üzerine ne kadar gidersek, ben eminim
ki bu sorunlar ı bu kadar halledece ğiz.

ihbar sorunu; her noktada. itibar, yani biraz önce kılık ki-
yafetten hahsettik. Şimdi de ücret olarak itibar. Benim avukat
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arkadaşım, yanında 600-700 milyona çahşacak avukat arkadaş
arıyor. Dışarı gidiyorsunuz, bir yerlerde dola şıyorsıınuz, alış-
veriş yapacaksınız, "ne iş yap ıyorsunuz?", sorusunu, "Avukatı n ı "
diye yanıtladığınızda; "Avukatsan ız, size en pahal ıs ı ndan satahrn."
denebiliyordu. Yani bir zamanlar belki sizler için öyleymi ş . Bir
zamanlar avukat say ısı azmış . Herkes ciddi miktarlarda paralar
kazanıyormuş . Gayet güzel bir hayat sürebiliyormuş ... Ama
önceki intibalar hala devam ediyor.

600-700 milyona çal ışan avukat arkada şım ne alahilir, hafta
evini nasıl geçindirebiir vesaire... Bunlar da bizim meslekta ş
olarak temel s ıkıntilar ımızdan bir tanesi. 2001 y ıl ındaki avu-
kat sayısıyla şimdiki avukat say ısı, büyük şehirlerde yakla şık
yüzde 30-45 arasmda artmış , sayı olarak. Bunun önüne geçme
şans ımız şu aşamada yok.

Bir ihbar sorunu daha; hiçbir şey olamayan, avukat olacak.
Bütün sınavlara girecek, kazanamayacak. Ondan sonra gelecek,
diyecek ki, "ben s ı nava girdim, kazananıadı n ı, müfettiş olamadını .
Hatta KPSS'ye girdin ı. Kalem memuru bile olan ıadı n ı . Ama avukat
olurum. Staj ı n ıa girerin ı, yapar ı m, ondan sonra belgen ıi al ı r ı m, az
veya çok para kazamr ı m. Ad ı nı avukat olur en az ı ndan,"

İşte bunların hepsi birer ihbar soru ııudur: Ne olacak? Sayı
arttıkça kalite dü şecek, artık çekişmeler başlayacak, ekonomik
çekişmeler ba şlayacak maalesef. Arkada şlarınuz birbirlerinin
elinden daha dü şük fiyatlara işler almaya ba şlayacak ve iş, hu-
kuk üretmekten çok, bir şeyler yapmaktan çok, para kazanma,
geçim sağlamavesaire dertlerine dönü şecek.

Bu sorunlar ı çözebilmemiz için etkin bir meslek grubu ol-
mamız laz ım. Yani birbirimize biraz önce ekranda görüyorduk
ya, bilekler birbirine s ıms ıkı bağlannı.ış iş te, bizim bunu gerçek-
ten yapmamı z laz ım. Yani şu anda bilmiyorum, burada diğer
barolardan ne kadar temsilci var. Ben isterdim ki, burada bütün
barolardan, -78 tane baromuz varmış- herkes gelsin. Burada
hep beraber sorunu çözmeye çalışalım. Bu birli ği, beraberliği
sağladıktan sonra sorunlar çözüleceklir.	 -.
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AHMET GÜL'UN	 Bakıruz, TBMM'de sadece bir milletvekili var, noter. Geçen
KONU ŞMASI dönem vard ı . Şu anda var m ı, bilemiyorum. Yine de kendi

lehlerine, Noterler Birli ği ile yasalar ç ıkartmak için uğraş tılar.
Yasalaştı mı, yasalaşmadı mı; geçti mi, geçmedi mi, bilmiyorum
ama ciddi anlamda komisyona geldi ve geçecekti. Yani bir no-
ter bunu yapabiliyor. Ama 100 avukat, bizim lehimize, -sonuç
itibariyle kendileri de faydalanacak, çocuklar ı varsa, akrabalar ı
varsa onlar da faydalanacak- hunlr ı çıkartamıyorlar.

Yani temel sorunumuz, yine bizim birlik, beraberlik, mes-
leki birlik sorunumuzdur.

Bir de ben, meslek örgütümüzün daha etkin, yani etkin der-
ken, en az ından medyada daha çok görülmesi taraftar ıyım.

Şöyle ki: Geçenlerde Anayasa'yla ilgili bir problem ç ıktı,
367 miydi vesaire miydi, şu muydu, bu muydu... Tabii biz de
konuştuk, Barolar Birlik Başkanı'mız da konuş tu... Ama bir
TOBB Başkanı çıkıyor, bir şey söylüyor. Ticaret Odas ı Başkanı
çı kıyor dakikalarca konuşuyor. Bir iktisat: profesörü ç ıkıyor,
yar ım saat boyunca bu konu hakkında hukuki mütalaa veri-
yor. Yani onlar nas ıl veriyor da, mesela ben baro ba şkanını.ı
oralarda görmek isterdim. Barolar Birliği Başkanı ' mı medya
organlarmda daha uzun görmek istiyorum. NVde konu ştu.
Gayet severek, beğenerek dinledik. Ama daha çok, daha etkin
bir şekilde medyada yer alirsak, ne kadar medyada etkin bir
şekilde yer alırsanız, bir şekilde sözünüzü, isteklerinizi daha
çok yans ıtabiliyorsunuz ve daha çok şöz geçirebiliyorsunuz.
Yani bunJan bu şekilde, benim naçizane kanaatinı, uğra şarak,
çalışarak halledebilirsek, umuyorum ki daha iyi, daha güzel
sonuçlar elde edebilece ğiz.

Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkür ediyoru.

Eğitimle ilgili de k ısa bir barkovizyon gösterinıiz var, on-
dan sonra söz vereceğiz. Karma olarak görüşeceğiz, konular ı
tartışacağız.
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(Barkovizyon gösterisi)

Başkan: Avukatlar ın eğitim sorunlar ıyla ilgili de divandan
Av. Muzaffer Nerse arkada şın-az kısa bir giriş yapacak.

Buyurun Muzaffer bey.

Av. Muzaffer NERSE: Te şekkür ederim.	 MUZAFFER

NERSE'N İ NOncelikle buraya gelmi ş olan meslekta şlara çok teşekkür KONU ŞMASI
ederim. Yalnız, katılımın az olması bana çok üzücü geli yor açık-
çası . İnsanlar ın haklar ını savunan avukatların kendi haklar ını
savünmak için buraya gelmemi ş olması dra ınatik herhalde.
Buraya gelenlere de tekrar teşekkür ediyorum.

Eğitimle ilgili sorunlar, dört am başlik arasmda ilk kar-
şımıza ç ıkan sorun oluyor. Hukuk fakültesiyM ilgili sorunlar
karşı mıza ç ıkıyor. Akademik kadroların yetersizliği, öğrenci
say ısınm fazlal ığı, hukuk fakültesi say ısındaki sorunlar, ilk
önce eğitimle ilgili sorunlar olarak burada kar şımıza ç ıkıyor.
Yalnız, burada ş öylehir şey söylemek istiyorum: Biz, ö ğrenci
sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle de avukat say ısının
çok fazla olduğunu düşünerek başlamıştık. Buna ve bu konuyla
ilgili yaptığıımz araş tırmalarda da Fransa'daki sistemi kendi-
mize model almıştık. Ama çalışmalarırnızdan sonra gördük
ki, Fransa'daki avukat say ıs ının nüfusa oranıyla Türkiye'deki
avukat say ısının nüfusa oram aynı . Sonra acaba dedik, büyük
şehirlerde y ığılma mı oluyor Türkiye'de, böyle bir sorunla
rru karşı karşıyay ız? Ona da baktık, Fransa'daki avukatların
hemen hemen yar ısı Paris Barosu'nda. Yani aslında öğrenci
say ıs ındaki veya avukat sayısındaki fazlalıkla ilgili bir sorun.
olmadığını gördük. Avukat say ımız yeterli, ama belki de iyi
eğitilmiyorlar. Onunla ilgili bir sorunumuz var veyahut da
yargılamanın bizde çok uzun sürüyor olmas ı bir yük bindiriyor.
Bu nedenden dolay ı her avukat yeterince davaya bakamıyor.
Böyle bir sorunumuz olabilir. Bunlar ın hepsini burada tartışa-
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MUZAFFER

NERSE'N İ N

XONU ŞMASI

lim istiyoruz sizlerle.

Bunun dışında, hukuk fakültesi e ğitiminden sonra staj
eğitimi başliyor. Staj eğiliminde de buradaki meslekta şlarm
çoğunun mensubu oldu ğu Ankara Barosu, asl ında diğer ba-
rolara göre çok şansli. Burada da sorunlar olmakla beraber,
bizler diğer barolara göre çok şanslıyız. Fakat diğer barolarda
durum bizdeki kadar güzel değil tabii ki. Staj e ğilimi çok boş
geçiyor. Çok kötü geçiyor. Müfredat standart de ğil bir kere,
bunlarla ilgili sorunlar var.

Avukatlık sınav ı, tabii ki çok önemli bir sorun ve mesle ğe
başladıktan sonra da meslek içi uzlaşma nasil olmali, olmalı
mı, olmamali mı? Bunlar ın hepsini sizlerle tart ış mak istiyoruz.
Sizlerin görüşlerinizi almak istiyoruz. Çözüm önerilerinizi
almak istiyoruz.

Teşekkür ederim.

Başkan: Muzaffer arkadaşmuza teşekkür ediyoruz.

Buyurun.

HAIN

AKARKEN' İ N

KONU ŞMASI

Av. Hakan AKARKEN (Ankara Barosu): Değerli divan
üyeleri, sayın başkanlar ım, değerli meslektaşlarım; merhaba.

Buraya gelen arkadaş larımız ın baz ılarının gayet güzel
haz ırlıklar yapt ı klar ım görüyorum. Ben fazla bir haz ı rlık
yapamad ım. Buraya biraz da geç geldim. Onun için de özür
diliyorum. Şu anda sadece duyduklar ın ı ve aklıma hızlı bir
şekilde gelenlerle ilgili konuşacağınt

Bir kere katılımın azlığıyla ilgili olarak ben de değerli
meslektaşıma katıliyorum. Ama bu konuda herhalde say ın
meslek örgütümüzün, Barolar Birliği'mizin bir sorunu oldu-
ğunu düşünüyorum.

Şöyle ki: Sayın Barolar Birliği Başkanı'mız, pek çok tele-
vizyon konuşmas ında, iktidarın haklı olarak katılımı, katılımcı
demokrasiyi çok fazla uygularnadığını söylüyor. Acaba Barolar
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Birliği'nde bu katılimc ı demokrasiyi ne kadar uyguluyoruz?	 HAKAN
AKARKEN' İ NŞöyle bir örnek vereyim: Mesela bir I şçi Avukatlar Ko- K0NU5MAS

misyonu var mı? Barolar Birliği'nin? Şunu kastediyorum işçi
avukatlar komisyonu derken; her baroya yaz ı yaz ı lıp zorunlu
olarak "işçi az'ukaf, olarak çah şlan arkadaşlar kendi aralanuda seçtik-
leri 3'er kiş iyi buraya gönde re bilir ıııi?" gibisinden bir demokratik
açılım yapabilir miydi? Yapabilirdi. Yapt ı mı? Yapmad ı .

Bu sadece işçi avukatlar için de ğil, bunu genelleştirebiliriz
de. Yani demokrasiyi birazc ık yaysayd ık, birazc ık bunu etkin
hale getirseydik, buras ınm daha geniş katıl ımh olacağını dü-
şünüyorum.

Eğitimle ilgili olarak çok fazla söyleyeceğim bir şey yok.
Eğitimle ilgili olarak bir alan, bir veren taraf olduğu için, ge-
nelde mesela Ankara Barosu'nun eğitiminin ben iyi oldu ğunu
düşünüyorum. Her ne kadar kendi derginiizde baz ı kötüleme-
ler olsa da, iyi oldu ğunu dü şünüyorum. Ama alan tarafın çok
fazla bir talebi yoksa, ne yap ılabilir bilmiyorum.

Bunun dışında, diğer genel söylenenlere tamamen katili-
yorum, hukuk fakültelerinin fazlal ığı . Yanlış hatırlamıyorsam
Ankara Barosu, hukuk fakült4erinin açilmasma dair Bakanlar
Kurulu kararlarına da idari yargıda dava açmıştı , Bunun hak-
kmda ba şka dava açan vr mı ? Türkiye Barolar Birliği de dava
açtı mı, bilmiyorum. Yani aç ılsa herhalde daha iyi olur. Çünkü
Barolar Birliği'nin ağırlığıru düşündüğünüz zaman. -

Açılıp açılmadığmı bilmiyorum, herhalde ö ğrerıirim, ama
internet sayfasında bulamad ını .

0 kadar çok konu aklıma geliyor ki, internet sayfas ı der
demez, ekonomik sorunlara gelmeden önce, Barolar Birli ği'nin
bir dergisi var. Bu dergi PDF formatmda en son 2003 y ılında
konulmu ş oraya. 2003 y ıl ından sonra dergimizin çıktığını bi-
liyorum ben, niye bütün y ıllar yok? Sadece o da 2003 y ılının
bir say ıs ı PDF formatında. Yani birazc ık ilgi eksikliği var gibi
geliyor bu konuda da. Yani PDF formatında bütün y ılların
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HAKAN bütün say ılarını koyun oraya. ilk önce aklima bütün avukat-
AKARKEN'IN lara bedava gönderin diye gelmiş ti. Ama sonra, hay ır, internet
KONU ŞMASI çağmday ız, bilgisayar çağmdayız, PDF formatında oraya ko-

yars ınız, faydali olacağını düşünüyorum.

Mesela bir ba şka akb.rna gelen de, hemen Barolar Birliği'yle
ilgili başlamışken konuşmaya, o kadar çok mevzuat de ğiş ti
ki... Hatta iktidarlar biraz da geçmiş Cumhuriyet hükümle-
rine, Cumhuriyet değerlerine sald ırırcasma bütün kanunlar ı
değiş tirdiklerini ve bütün kanunlar ı modifiye ettiklerini ve
hatta bu konuda da kötü tart ışmalar olduğunu hatırliyorum.
Bu değişen kanunlar ı Barolar Birliği'nin yine PDF format ında
internete koyabilecek ya da bütün avukatlara gönderebilecek
bir ekononü gücünün oldu ğunu düşünüyorum. Bunlar yap ıl-
madığı için eksikliktir, Say ın başkanlarımız, sayın diğer bütün
başkanlar ım.ı z burada oldu ğu için, Yönetim Kurulu burada
olduğu için, bunu da söylemekte fayda görüyorum:

• Hemen avukatlar ın ekonomik sorunlar ına geliyorum:
Avukatların ekonomik sorunlar ı dediğimiz zaman, ikiye ay ı-
raca ğım bunu. Bir tanesi, avukatlar ın ekonomik sorunlar ı . Bir
tanesi de meslek örgütümüzün ekononıilc sorunları . Avukat-
lar ın ekonomik sorunları dediğimiz zaman, biraz minimize
edeyim. Bunlardan ilk akl ıma gelen, işçi avukatların ekonomik
sorunları . Işçi avukatlarımız ın asgari ücreti konusunda yan-
lış hatırlamıyorsam Güneş beyin çabalar ı diyeyim, Yönetim
Kurulu'nun tamamının onayıyla, ama Güneş beyin çabalar ıyla
bir milyarlık bir asgari ücret konulnuştu. Bu bazı meslektaş-
larımız ın ve Adalet Bakanlığı'nın dava açmas ı sonrasında
kald ırıldı ye konulmadı . Bu konuda mesela bunun tartışılmas ı
taraftaray ım. Buna karşı olan avukat meslektaşlarımız var,
yanında olan avukat meslekta şlarımız var.

Bu konuda nasıl karar vereceğiz? Sadece bu Barolar Birli-
ği Yönetim Kurulu biraraya gelecek, toplanacak ve karar m ı
verecek? Bu konuda en büyük mağdur olan taraflar kimlerdi_
işçi avukatlar. En baş ta söylediğim gibi, her barodan 3'er ki şi,
her barodan 5'er kişi, kendi işçi avukatlar arasında seçtikleri
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bir alt demokrasi kültürüyle ve bunlarm tavsiye kararlar ını Ba- HAKAN

rolar Birliği'ne sunmasıyla çözemez miyiz? Tabii bu durumda 4I<ARKEN'IN

diyecekler ki patron avukatlar... Patron avukatlar lütfen biraz KONU ŞMASI

sussunlar, bu konuda patron avukatlara söz vernıiyorum, bu
konuda demokrat de ğilim. Yani çok ele ştirdiğinıiz iktidar, 2005
yılında bir Belediye Kanunu ç ıkarttı ve -76. maddeydi yanlış
habrlam ıvorsam- kent konseyleri kurdu. Uyguluyor mu be-
lediyeler; uygulamıyor. Ama o kent konseylerinde ve bunun
yönetmeliğinde ne var? Kadm meclisleri, çocuk meclisleri var,
bunlar uygulanıyor. Evet, şu anda Ankara Belediyesi Sayın Be-
lediye Başkan diyelim uygulamıyor, ama uygulayan İstanbul
Belediyesi var, Antalya Belediyesi var. Bunu çok ele ştüdiğimiz
iktidarlar yaparken, görece olarak sosyal Barolar Birli ği'nıizin
yapmamas ı manidar.

Işçi avukatlar ın asgari ücretinden bahsediyordum. İşçi
avukatlar ın asgari ücreti konusunda, diyebiliriz ki, Avukatlik
Kanunu'na, kanun koyucuya teklif ederiz, kanun koyucunun
yanına gideriz, söyleriz. Ne diyebiliriz; 1.000 YTL diyebiliriz
veya ne diyebiliriz; kamuda çalış an en az ücret alan avukat ın-
kiyle aynı olabilir diyebiliriz. Ama ve lakin biz burada sadece
iktidarlardan bir şeyler bekleyen binleri mi olaca ğız, meslek
örgütümüz bu mu?

Biraz önce bir meslekta şımız, "orada çok fazla avukat var,
niye bunlar ı yapnııyor?" dedi, ama biz onlardan sadece talep
eden mi olaca ğız? Evet, edelim, ama talep eden yerine, Barolar
Birliği bir tavsiye karar ı gönderemez mi? Bu bir fikir, yani be-
nim söylediklefime az sonra ele ştiri olabilir, Ama lütfen özünü
düşünürseniz sevinirim. Lafza takilmay ın. Bir tavsiye karar ı
gönderebilir mi? Gönderebilir ya da meslek ilkelerine böyle
bir şey yazabilir mi? Tabii ki yazabilir; B ırakın dava aç ılsın. Biz
hukukçular o kadar ince dü şünüyorsak, "bunu yaparsak kanuna
takı lı r." B ırakın, ! Melih Gökçek gibi önce vap ır;, ondan sonra
yargıya gitsin, ne olacaksa olsun.

Başka çözümler de var benim aklıma gelen. Mesela şu anda
4 yıld ır, 5 y ıldır burada SSK'li olarak çal ışan tanıdığını avukat
arkada şlar ım var. Bunlar ın SSK primi en alt limitten ödeniyor
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HAKAN arkadaşlar. Bunu öğrenmek de o kadar kolay ki. Barolar Bir-
WRKEN İ N liği, elinde herkesin annesinin, babasm ın ad ı, doğum tarihi
KONU ŞMASI var, ssk.gov.tr adresine girsin ve elindeki i şçi avukatlar listesi

varsa tabii, Ankara Barosu'nun olduğunu biliyorum. Barolar
Birliği'nde de bunun olmas ı gerektiğini de düşünüyorum, i şçi
avukatlar listesi- baks ın. Bu işçi avukat arkada şımız, patro-
nuyla davahk olduğu zaman, bir i ş mahkemesinde dava açtığı
zaman, ücreti nedenhesaplanacak, asgari ücretten mi? Hay ır,
öyle değil. Yaz ı yazılacak Barolar Birli ği'ne, "bu ne kadar para
alabilir?", "1 milyar, 5 y ı ldı r çalışıyor." 5 yildıı çalışıyor da, o
patron saym avukat meslekta şlarımız, nas ıl SSK primini alttan
ödüyor? Bunu Saym Barolar Birliği Başkan, SSK'ya yazı yazıp
ya da 4 tane eleman, bilgisayardan anlayan, üniversite öğrencisi
tutsun, bir haftada 50 bin, 60 bin avukah taras ın ve o SSK alt
priminden yatırılan avukatlarm patronlar ına yazı yazsm, "mı
nas ı l insanlars ın ı z?" diye. Bunu niye yapmıyor Barolar Birliği?
Bu cevab ı cidden merak ediyorum.

CMK ücret tarifesi: CMK ücret tarifesi, malumunuz oldu ğu
üzere, artık Adalet Bakanl ığı taraf mdan bir y ıld ır yönetmelikle
yap ıl ıyor. Bundan önce kim yap ıyordu; Türkiye Barolar Bir-
liği. Bu da en yüksek tarifeyi söyleyeyim; ağır ceza için yanlış
hatırlamıyorsam Barolar Birliği 375 demiş ti, iktidar tabii bir
sidik yarışı yaparak affedersiniz, "ben onu 400'e ç ıkartıyorun ı "
dedi. Ki, bir anlamı var mı 400' ün, bunun stopajm ı ve KDV'sini
dü ştüğünüz zaman? Şimdi biz kalk ıp da iktidara, "kardeşini,
bunu avukatük asgari ücret tarifesine çekin" diyebilir miyiz? Di-
yemeyiz; çünkü Barolar Birli ği bunu yapmad ı .

Şimdi biz dava açabilir miyiz?

Barolar Birliği açamaz, ama Ankara Barosu'nun açmas ını
istiyorum. Yani burada Saym Genel Sekreterimiz var. Evet,
Ankara Barosu açabilir, Barolar Birliği açamaz; çünkü y ıllarca
herkes dedi ki, "bu CA4K ücret tarfesiniavukatl ık asgari ücret ton-
fesine çekin." Ama uygulad ı mı; hayır, uygulamad ı. Bu durumda
benim de çözüm önerim; Ankara Barosu'na görev dü şüyor.
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Meslek örgütünün ekonomik sorunlarına geliyorum. Yani HAKAN
çalışan avukatların, işçi avukatlarm yüzlerce sorunu var, belki AKARKEN'IN
diğer arkadaşlar konuşunca bunu anlatacaklard ır.	 KONU Ş MASI

Meslek örgütümüzün güçlü olmasından bahsediyoruz.
Arkadaşımın söylediği cafcaflı elbiseler, cafcaflı yakalıklara
falan katılmıyorum, gerek yok ona. Hatta hiçbir şey giymeden
de çıkabiliriz. Önemli olan, bizim beynimizin sa ğlam olması,
dunışumuzun sağlam olmas ı ve ideolojimizin sağlam olması .
İdeoloji deyince, arkada şların aklina kötü bir şey gelmiyordur
inşallah. Sağlam olsun beyriimiz, duruşumuz, gerisi sorun
değil. Meslek örgütümüzün de ekonomik olarak güçlü olmas ı
gerekiyor, gerçekten çok güçlü olmas ı gerekiyor. Bir konuda
görüş alacak değerli profesörlerinüzden, belki baz ılan meccani,
parasız yapıyor, ama bazıları da bu konuda para talep ediyor-
dur. Ne bileyim, bir yere gidilecektir, yurtd ışına gidilecektir,
ekonomik olarak güçlü olmas ı gerekiyor ve 2001 yılrndan iti-
baren de baro pulu denilen bir kavram girdi hayatımıza, bütün
avukatlara, bu da güzel bir şey. Buna karşı da dava aç ıldığmı,
Anayasa Mahkemesi'nin reddetti ğini falan da biliyoruz. Bunlar
reddedildi. Şu anda baro pulu bizim hayatımızda yer ediyor.

Baro pulu, bizim meslek örgütümüz için çok önemli bir
kavram. Ama bir sorun var. Yani damakta bir burukluk, aç ılık
mı diyeyim, yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum. Ama
mesela Ankara Barosu -çok fazla övdüm Ankara Barosu'nu,
ama- bir mali bülten yay ınlıyor her ay. Barolar Birli ği de yay ın-
lasm, yani kötü bir şey olduğundan değil. Nedir; biz şeffaflık
istiyoruz ya bütün iktidarda, bütün kamu ku ıuluşiarında. Biz
de bunu yapalım. Bir zarar ı yok, yani zaten bir şey yok orada.
Bir şeffaflık olsun, bir aç ıkl ık olsun ve avukatların ekonomik
sorunları dediğimiz zaman, daha önce de bu konu şuldu. Sayın
Genel Sekreter ya da mali i şlerden sorumlu meslektaşımız ce-
vap vermişti. Dedi ki, "yeni mesleğe başlayan ya da ihtiyac ı olan..."
Çünkü pek çok arkada şım, emin olun icralık, kredi kartlar ını
ödeyemiyor. CMK'dan gelecek paralara bak ıyor. 3 milyar, 5
milyar, faizi minimum tutarak para verin. "Karı unumuz müsa-
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HAKAN ade etmiyor." Ha}'ır arkadaşlar, bu böyle de ğil, yönetmeliğinizi
AKARKEN'IN düzenlersiniz. Param ız mı yok; paramız yok. Mesela paramız
KONU ŞMASI yok dediğimiz zaman, hiç olmazsa benim gibi bu konuyu dert

eden insanlar, Internet sayfas ına bakar, bu kadar para varm ış .
Şuralar barolara gönderilmiş . Şuralar şurada harcanmış . Para-
mız yok, tamam deriz.

Paranın varliğı için, meslek örgütümüzün güçlü olmas ı
için benim çok merak ettiğim ve mutlaka cevab ını rica ettiğim,
-kim verecekse- bir soru daha var: Ankara'da 2006 y ılında 400
bin falan icra takibi aç ıld ı . Bunlar ın eminim ki 350 bin tanesi
avukatlar arac ılığıyla aç ıldı ve baro pulu yap ıştırdılar oraya.
Meslek örgütümüz ya da Ankara Barosu, 2006 y ılında kaç tane
baro pulu sattı? Bunu kim ara ş tırd ı? Yani bunun çok kolay,
bir araştırma şirketi kurarsmı z ya da avukatlar arasında bir
komisyon olu şturursunuz, dersiniz ki, Ankara icra dairele-
rinde, hukuk mahkeme]erinde 700 bin tane dava açild ı, ama
300 bin tane pul satılmış . Bir terslik var o zaman, yani bizim
avukatlarımız ya yapış tırmıyor ya söküyor binleri. Bakın, size
ben bu araştırmanın yap ılmas ı dahilinde yüzde 1.0, yüzde 20
artış olacağını düşünüyorum. Madem paramız yok, buradan
yüzde 10, yüzde 20 arts ın ve talep eden önce genç, meslekte
genç diyeyim, avukat arkadaşlarımızdan başlayarak yillık faiz
yüzde 1, yüzde 2 ile 3 milyar, 5 milyar verin. Bu konuda da bir
çalışma olursa sevinirim.

Teşekkür ediyorum.

Başkan: Konuşmacı arkada şa teşekkür ediyoruz.

Programa göre küçük bir kahve aramız vardı, o kahve ara-
nuzı verelim. 15 dakika sonra tart ışmalara devam edece ğiz.

34



İKİNCİ OTURUM



Başkan: Değerli meslektaşlarımız; kahve aras ından sonra
ikinci bölüme başl ıyoruz. Sabaha göre biraz daha say ımız arttı,
elbette bu sevindirici bir durum.

Söz almak isteyen arkada şlar vard ı .

Buyurun arkada şım.

Leyla GÜLTEK İN (Ankara Barosu, Stajyer Avukat): Her LEYLA

şeyden önce k ıyafetim için sizden özür diliyorum. Üzerimde GULTEKIN'IN

görmüş olduğunuz pantolonum, üniversitede okurken alm ış KONU ŞMASI

olduğum pantolondur. Üzerimdeki kaza ğım da yine ayn ı şe-
kilde. Eğer staja başladığımda, geçimime yetecek kadar ücret
alabiliyor olsayd ım, emin olun, önihıüze daha şık, mesleğinüe
daha yakışan kıyafetlerle ç ıkmay ı çok isterdim, ama şimdilik
bu mümkün değil.

Son konuşan arkadaşımızın ücretlerle ilgili, yani ücretle ça-
lışan avukatlarla ilgili s<iyledi ği şeye bir şey eklemek istiyorum.
Şöyle bir pazarhga tanık oldum: Bir büroda çahşıyordum. Bir
hafta önce ayr ıldım. Bu büroda 250 milyon Liraya çahşıyorum.
Bilmiyorum aranızda kim 250 milyon liraya, yani genç avukat
arkadaşlara sormuyorum, diğer huzurumuzdaki üstatlanm ıza
soruyorum, 250 milyon liraya bugün hanginiz çal ışırsınız? Ça-
lışsanız bile, acaba bu ücretle ya şayabilir misiniz? 1 milyarlık
ücretle çalışmak isteyen bir genç avukatın karşısındaki patron
avukattan şöyle bir teklif aldığım duydum: "Ben senin sigorta
pnn ı in ı de yatıracağı m, 300 milyon lira kadar prim, yatirnjorun ı
Bunun 700 milyonunu sana vereceğini ve geri kalan ı m prim olarak
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LEYLA sana yat ı racağım." Yani primlerini bile kendileri ödeyen genç
GULTEKIN'IN avukatlar ın ekonomik sorunlar ının daha ciddiye almarak din-
KONU ŞMASI lenilmesi gerektiğini dü şünüyorum.

Ben çok büyük laflar etmeyece ğim, çok büyük sorunlar ım
da şimdilik yok; çünkü henüz 2 ayl ık stajyer avukatım. Ancak
karşılaştığımız sorunlar, kendisini daha baroya kay ıt yaptırır-
ken göstermeye ba şladı. 500 milyon lira kaydiye ücreti vererek
staja kaydoldum. Ankara Barosu'nun stajma kaydoldum, ve
şöyle söyleyeyim: Benim annem babam devlet memuru emekli-
si, kenarda ufak tefek birilcmi ş paraları da vard ı, -ki okuturken
bunun çoğunu bize harcamak durumunda kal ıyorlar-. Neyse,
zar zor bir şekilde, emekli maa şların ekleyerek, -ki staj ımı da
babamın emekli maaşını almasını bekleyerek ba şlatabildim-.

Ayn ı zamanda şunu söylemek istiyorum: Ben bir şe-
kilde annemin, babamın geliri vard ı, başlattım. Ama ailesi
olmayan insanlar da avukat olmak isteyebilirler. Ailesinin
durumu iyi olmayan insanlar da avukat olmak isteyebilirler.
Hukuk fakültesine belki devam zorunlulu ğu olmadığı için,
-ki birçok üniversitede öyledir- ben Ankara Hukuk Fakültesi
mezunuyum, bizim fakültemizde devam zorunluluğu yoktu.
Belli derslerde imza alınırd ı o kadar. Ama çalışarak, hayatım
kazannıak zorunda olan, para kazanmak zorunda olah insanlar,
ayni zamanda hukukçu olmak da istedikleri için, bir şekilde
çalışacak hayatını idame ettirebilecekleri için, hukuk fakülte-
sini de seçmi ş olabilirler. Hafta hukukçu olmak istemiyordur.
idealist değildir. Ama bir şekilde bir meslek edinmek için ve
okuyabilmek için de çalışmas ı gerektiği için hukuk fakültesini
tercih etmi ş olabilirler.

Ben şimdi soruyorum: Hukuk fakültesini çalışarak oku-
yan ve hiçbir ba şka geliri olmayan, ailesi olmayan bir insan,
staj ın ı nas ıl yapabilir? Çünkü bize staj şartlar ı verildi. Bunlar ın
arasında günlük, haftal ık, aylik ücret almam zorunlulu ğu var,
ama ayn ı zamanda bir geliri de yok. Bir avukat ın yanında
çalışı rken, avukat size en fazla 250 milyon lira veriyor. Bu
250 milyon lira, zaten sizin o büroya giderken verdi ğiniz yol
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paras ı ve öğlen yediğiniz yemeğe gidiyor. Yani siz, usta-ç ı- LEYLA
rak ilişkisi gibi bir avukatın yanında çalışıyorsunuz. Üte1ik GULTEK İ tfIN
avukatlığı da öğrenrniyorsunuz. Çünkü sadece kalemlere pul KONU ŞMASI
bırakılarak bir staj dönemi geçirdim. Bunun için de çal ıştığım
bürodan ayrild ım. Birçok arkada şımla adliyede karşı.laşıyorum,
okuldan mezun olan arkada şlarımla konuşuyorum. Her biri
ay ni şeyden şikayetçi, "daha dava dilekçesi görmedim" diyorlar.
ÇünIcü avukat olarak de ğil, ayak işlerine koş turulan insanlar
olarak yetiştiriliyoruz.

Aynı zamanda herhangi bir sosyal güvencemiz yok.
Geliri bir kenara b ırak ıyorum. Bize denildi ki, "şu kadar ücret
daha öderseniz kayı ttan sonra, sağ l ık sorunla rı n ızla ilgili bir olayla
karşı laş tığın ızda, belli ücretlerle baronun bu hizmetinden yararla-
nabileceksiniz. ' 500 milyonun hepsini oraya verdiğiniz için,
buna paramız kalamadı. Yani söylemek istediğim, diyoruz ya,
avukatlık dışarıdan saygın bir meslek olarak görünmüyor.

Bence her şeyden önce avukatlar, avulcatliğı saygın bir mes-
lek olarak görmüyor. Çünkü mesle ğin başında karşılaştığınız
bu sorunlar, sizi yava ş yavaş bu meslekten so ğutuyor.

Ben Ankara Hukuk Fakültesi'ne ilk tercihim olarak girdim.
Oradan dört y ılda mezun olmaya çabalad ım ki avukat olabi-
leyim. Avukatl ıktan başka hiçbir meslek de dü şünmedim. Ta
ki staj dönemim ba şlayana kadar. Ve ben bugün KFSS kitap-
ları aliyorsam, hkinılik smavlarına haSlanmak için kitaplar
al ıyorsam, -avukatlık mesleği dışında daha önce bir meslek
düşünmediğim halde- bunun tek sorumlusu yine avukatlard ır
diye düşünüyorum, kendi sorunlarını çözmedikleri için.

Avni zamanda yine kalemlere gittiğimizde, kalemdeki
insanlar ın bize davranış ları, hakimlerin bize davran ış ları,
bizi algılayışları; bunun da tek sorumlusunun yine avukatlar
olduğunu düşünüyorum.

Çünkü biz, o kalem.deki insanların yapmas ı gereken işleri
de üstlenir, vaparsak, -ki böyledir, icra dairelerinde görüyoruz,
diğer mahkeme kalemlerinde görüyoruz- kalem memurlar ının
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LEYLA yapmas ı gereken işleri bile avukatlar yap ıyorsa ve kendimizi
GULTEKIN'IN onlara mecburmu ş gibi hissediyorsak, -ki onlar devlet me-
KÜNU Ş %I murudur, orada yapmaları gereken belli görevleri vard ır- biz

bunları dahi üstleniyorsak, ben bundaki tek sonımluyu avu-
katlar olarak görüyorum. Siz önümde oturan daha ustalaşmış ,

mesleğinde ilerlemi ş avukatlar olarak görüyorum.

Av. Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı):

istediğini söyleyebilirsin.

Av. Leyla GÜLTEKİN: İnsanlar kendi saygmlığın ı nasıl
toplumda kendileri kazan ırlarsa, avukatlar ın da yine aynı şekil-

de kendi mesleklerine olan sayg ıyı kendilerinin hareketleriyle,
tav ırlarıyla kazanacağına inanıyorum.

Aynı zamanda bir de s ınavdan hahsediliyor, avukatl ık
s ınavından. Benim bildiğim kadar ıyla Ankara Barosu'nda
-diğer barolar hakkmda bir fikrim yok- staj eğitimi sonunda

bir mülakat yap ılıyor. Yard yine bir smav var aslında. 'Geldiniz,
staj eğitimini bitirdiniz, gidin avukat olun" denilmiyor, yani so-
nuçta orada verilen eğitimin sonunda bir şey al ıp almadığınıız

orada gözlemleniyor. Biz, 1 saate, 3 saate insanlar ın hayatları
bağlan ıyor diye üniversite sınav ını bile ele ştirirken.. Ben

kişilerin avukatl ık yeterliliğinin, mesleki yeterliliğinin yazıl ı
bir sınavla yap ılahileceğine inanmıyorum. Aynı zamanda

şimdi bile iş bulamayan avukatlar ınıızm staj yaptıktan sonra

avukat olarak de ğil de, iş takipçisi olarak avukatların yanında

çalışan avukatlar zaten zorlan ıyorlar. Bir de sınav elemesinden

geçirildikleri zaman, bu insanlarrn tamamen i şsiz kalaca ğını
dü şünüyorum.

Buradaki sorun bence avukatl ık sınav ıyla değil, hukuk
fakültelerindeki eğitim niteli ğiı'ıin arttırılmasıyla ve barolar-

da yap ılan staj eğitimlerindeki niteliğin arthrıimas ıyla ancak

çözülebilir.

Dinlediğiniz için te şekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkür ediyoruz.
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Buyurun.	 ZEYNEP

B AY DA R '1 N
Av. Zeynep BAYDAR (Ankara Barosu): Herkese sayg ı- KONUŞMASI

larımı sunuyorum.

Öncelikle mesleğimizi kendi içimizde baltalad ığımızı dü-
şünüyorum. Ben kendimden bir örnek verece ğim. İki yıldır fii-
len çalışıyorum. İlk başladığım dönemde çal ışmaya başladığım
yerde, bana 15 gün bir deneme süreci konulaca ğı -ki hepimiz
biliyoruz, kanunda deneme süresi de sigortaya tabidir- ve
ayın başından itibaren de sigortanın başlatılacağı söylenmiş ti.
Belki benim hatam, ssk.gov.tr'ye işe başlad ıktan 4 ay sonra
baktığımda sigorta primlerimin yatmad ığmı gördüm ve bunu
çalış tığım avukatla görüştüğüm zaman, bana bunun sebebini
açıklayamayaca ğını, eğer istersem iş ten ayr ılabileceğimi söy-
ledi. Çünkü yerime gelecek alternatif çok fazlayd ı .

Ben sadece kendisine şunu söyledim: "Ben siziti yatı raca-
ğımz 300-500 milyon için değil, bunu bir avukata nas ıl yaptığın ı zı
merak ediyorum. Sadece bana bu sorunu ıı cevabuıı verir nıisiniz?"
dediğim zaman, kendisi benden sadece özür dilemekle yetindi.
Bence biz, ilk ba şta avukatlar olarak kendi içimizde mesle ğimizi
baltaladığırnı zı düşünüyorum.

Diğer yandan, bir arkada şının bu 1.000 YTL konusuna
değindi, Barolar Birliği bir girişimde bulundu ve asgari olarak
brüt 1.000 YTL üzerinden maa ş verilmesi gerektiği konusunda
Pir karara var ıldı . Benim o günden sonra sigortalarm-ı 1.000
YTL üzerinden yatıyor. Benim imza attığım bordro 716 milyon
civarında bir şey. Ama sorun şu: Yine içimizden bir meslek-
ta şımız, buna yürütmeyi durdurma kararı ald ı . Tam olarak
sonucu bilmiyorum. Gerekçeli karar aç ıkland ı mı bilmiyorum.
Yine bir meslekta şının buna yürütmeyi durdurma karar ı aldı .
Al ınmasayd ı da, şu yöntemleri arayan insanlar biliyorum:
Hukuk müşavirliğini yaptığı, danışmanlığını yaptığı şirketler
üzerinden yanında çaliştığı avukatı sigortalı göstermek isteyen
meslektaşlarının oldu asgari ücretten. Yan çok affedersiniz, bu
taklalar dahi atılmaya kaikild ı .
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ZEYNEP	 1Buna ilişkin şöyle bir çözüm getirilemez mi diye dü5ünü-
8AYDAR'IN yorum: Yine bir asgari s ınır, hayat şartlarına yakışır bir asgari

KONU ŞMASI s ınır belirlenerek bunun denetim mekanizmas ı; s ınır belirlenir,
1.000 YEL denilir, 2.000 YTL denilir. Ama bunu kim denet-
leyecek? Bunun meslk örgütümüzce yap ılmas ı gerektiğini
düşünüyorum.

Diğer taraftan, bir üçüncü baltalama olarak nitelendirdi ğim;
Ankara Barosu'nun Genç Avukatlar Kurulu'nday ız, arkadaş-
larınuzdan önümüze Barolar Birli ği tarafmdan çıkartılmış bir
yasa tasans ı geldi: Ücretli-çal ışan avukatlar, serbest avukatlar.
Yani tabiri caizse avukatlar ve avukatç ıklar. Avukatçıklar başka
bir sicile tabi olacaklar, onlara ayrı bir sicil numarası verilecek.
Yani biz, kendi içimizde meslekta şlar ımızı bu şekilde bir ayrıma
götürürsek, biz mesle ğirnizi nereye ta şıyabiliriz? Bana bunun
cevabını kim verecek acaba?

Teşekkür ederim.

Başkan: Buyurun.

	

Ş WAN	 Av. Şivan KAYA ( İstanbul Barösu): Buraya Ça ğdaş Genç
KAYA'NIN Avukatlar Grubu adma geldim:

KONU ŞMASI
Biraz kendimizden bahsetmek istiyorum: Biz Ça ğdaş Genç

Avukatlar diye bir olu şum kurduk; çünkü bizim sorunlarınuzla
ne İstanbul Barosu, ne Barolar Birli ği ilgilendi. Üstatlar ımız
da ilgilenmedi. Bu yüzden haftal ık toplantılar yapıyoruz.
Toplantılar ımızda sorunlar ımızı dile getiriyoruz. Neler ya-
pabiliriz, bunlar ı konuşuyoruz. Kampanyalar düzenliyoruz,
afişler asıyoruz. Ama bunlarda da çok zorlanıyoruz. Örneğin
bir kampanyanıız için tüm barolara mail attık, hiçbiri bu kam-
panyanuz ı web sitesinde yay ınlamadı . Kampanyamızla ilgili
afiş asaca ğız, baroda "sadece adliye panolar ı na" deniliyor. Sonra
gidiyor ız, "staj eğitim merkezine asal ım" diyoruz. Aldığımız
yaz ıda, staj eğitim merkezi yazmad ığı için oraya asantyoruz,
tekrar izin almamız gerekiyor. Böyle sorunlar ya şıyoruz.

Buraya gelirken arkadaşlarımıza dedik ki, "böyle bir toplantı
var, gelin katilin, sorunları nuzı paylaşal ı m." Aldığımız cevap şu:
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"Biz samimi bulmuyoruz, katı ln ııyoruz." Niye samimi bulmu- Ş iVAN

yorlar? Öncelikle Barolar Birli ği, web sitesindeki tehdidini 	 YKNIN

kald ırmak, "staj kredilerini niçin öden ı iyorsunuz?" tehdidini kal- KONU ŞMASI

d ı rmalı . İkincisi, haz ırladıkları bir taslak vard ı . 0 taslakla ilgili
endişelerimiz oldu. Bununla ilgili de kimse samimi bulmad ı .
Bu yüzden katı l ımbu kadar az, bunu dile getirmek istiyorum.
Yoksa biz buraya 3 otobüsle gelirdik, 4 otobüsle gelirdik. Ama
5 kişi geldik.

Bundan sonra, "eğitim" dediniz, hukuk eğitimi. Hukuk
eğitimini çok açmayacağım, çünkü hepimiz sorunlar ı bili-
yoruz. Hukuk fakültesi say ısı fazla, dersiere avukatlar veya
vatandaşlık bilgisi öğretmenleri anayasa derslerine giriyor,
böyle problemler var. Bunun için öncelikle hukuk e ğitiminin
yeterli hale getirilmesi, akademisyen say ıs ının yükseltilmesini
istiyoruz.	 -

Akabinde, biz staj süreci ya şıyoruz; öğrenci miyiz, avukat
mıyız, belli değil. Sosyal güvencemiz yok. Arkadaşlarımız bah-
setti, adliyelerde aynı sorunlar ı ya şıyoruz. Bir büroda çalışma
vasağımız olmas ına rağmen, herhalde çal ışmayan hiçbir stajyer
yoktur. Bu yasak niye var? Yani uymuyorsak bir hukukçu ola-
rak bu yasa ğa, hü yasağın kanunda ne işi var, yönetmelikte ne
işi var? Staj ın nas ıl geçtiğini biliyoruz. Yani çalışmak zorunda
oluyoruz. Çoğu arkadaşlar ımız herhalde telefonlara bak ıyor-
dur, çay getiriyordur, pul aliyordur.

Staj süresince staj eğilim merkezi, bilmiyorum Ankara
Barosu'nu, ama İstanbul Barosu'nda da bir yaptırım söz konusu
bu aralar. Tez yaz ıyoruz, bir gün geç kal ırsa 3 ay sonra sunum
yapıyoruz. Sunumda meslekta şlar ıımza sunum yap ıyoruz.
Onlar bizi değerlendirip not veriyorlar. Ben itiraz etmi ş tim
bir sunumda, "siz ben in; meslekta şı ms ı n ı z, yar ı n karşı karşıya
geleceğiz duruş mada, siz bana neden not veriyorsunuz?" falan de-
dini. "Biz sizin burada hitap etn ıenizi filan sağlamaya çalışıyoruz."
dediler. Ama bir günle olmaz. Daha sonra bu meslektaşımla
ben bir toplu i ş sözleşmesi görüşmesinde karşı karşıya geldim.
Dedim ki, "bak ı n, siz bana not vern ı iş tiniz, burada karşı n ızday ı n ı,
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ŞIVAN yani bu doğ ru bir şey mi?" 0 cevap veremedi, özür diledi. Böyle
KAYA'NIN	 sorunlar ımız var.

KONU ŞMASI

Bağımlı-bağıms ız çal ış ma konusuna hiç girmeyece ğim,
yani ekonomik özgürlüğü olmayan bir avukatm ba ğımlı veya
bağıms ızlığını tartışman ın bir anlamı yok. Bu anlamda, sorun-
larimız var, bu sorunların boyutlar ı bence artmak üzere. Yani
büro açamıyoruz. Niye açam ıyoruz? Birincisi, kendimize gü-
venmiyoruz. Çünkü bir eğilim alamad ık hukuk fakültesinde.
Ben İstanbul Hukuk mezunuyum, okula gitmeden bitirdim
açıkçası. Gitsem de dersi dinleyemiyordum. İkincisi, stajda
adliyede bir şey öğrenmedim. Avukatın yanında sadece evrak
takip ettim, avukat oldum. Yani bu kadar bilgiyle büro aç ı l ır
mı? Açılmaz. Paran var m ı? 0 da yok. Büro açamad ım, hala
bağınılı çalışıyorum.

Açan arkadaşlarım ne yap ıyor, onu anlatayım: Bit avukatın
yanında çalışıyorlar, bürolarına kilit vurdular, duruyor, sadece
kirasını ödüyor, vergisini ödüyorlar. Sayın üstat meslekta şınuz
da, "sen zaten vergi ödüyorn ı u şsun, senin sigortan ı yat ırnıama ge-

rek yok, sen şu ücrete çalış " diyor. 0 arkadaşımm bürosu orada
duruyor.

Son gelişmeler, İstanbul Barosu sitesinde "duru ş malar ı n ı za

ve lıacizletinize girebilirin ı " diye ilanlar veriyor genç meslekta-
larım. Duruşma başma 25 milyon, haciz ba şma 20 milyon para
alıyorlar. Bu nedir; bir ta şeronlaşmadır, yani bağımlı-ba ğıms ı-
zm dışında bir ta şeronlaşma söz konusu.

İkinci bir örnek, bilmiyorum gündeme geldi mi, konu şul-
du mu; genlde hepimiz icra i şi yapıyoruz, icra işini de belli
bürolar yap ıyor. Kurumlar diyor ki, "Benin ı 10 bin tane dosyam
var, bunlann anaparas ı toplanu 3 trilyon. Avukat bey, sen bana 1
trilyon getir, ben tüm dosyalar ı nu sana vere yin ı, üstü senin olsun."
Bu nedir; ihaleyle avukat satm alıyor. 1 trilyonu kim verecek;
belli, 3-4 tane büro verebilecek. Bu tasla ğımüda da gördük.
Bunun önü açıldı . İki büro açmak... Ben art ık Sabancı 'dan da
büro açmasım bekliyorum. Çünkü avukatl ıkta iyi para var.
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Biz bürolar ımız ı açal ım, avukat koyalım, Sabanc ı da parasını Ş IVAN
kazansm, Koç da kazans ın. 1 trilyonu, 3 trilyonu versir ıler,	 YA'NlN
biz de onların yanmda 1 milyona, 500 milyon lira ya SSK ile KONIJ Ş SI

çal ış alııı . Bu anlamda Barolar Birliği'nin tasla ğını kmıyorum,
başka bir şey söylemiyorum. Yani bizim soruniar ımıza çözüm
üreteceği yerde, patron avukatlarm önünü nas ıl açar ız şeklinde
girişimlerde bulunuyor.

Sonra, meslekle ilgili bunlar ı aniattım. Burada biz bir tebliğ
yaymladık. Yayınlad ık değil, bir şeyler haz ırladık. Arada dağı-
tır ız, çok ayr ıntıya girmeyceğim. Öncelikle şu staj kredisinin
artık burs olmas ını istiyoruz. Bununla ilgili imza kampanyanuz
var, İstanbul'da çalışıyoruz, bir ayda 13500 tane imza topla-
dik. Bunu da genelde stajyer ve genç avukatlar verdi. Baz ı
arkadaşlar ımız staj kredisi almad ığı için böyle bir şeye imza
atmayaca ğını söylediler. Çünkü onlar almamış . Ama biraz
önce arkadaşını, benden önce konu şan arkadaşımın durumunu
herhalde görmediler. Bu kampanyayla ilgili çal ışmaların hiçbiri
hiçbir sitede yaymlannıadı. Ama arabuluculuk, imza kampan-
yas ı tüm sitelerde yayınlan ıyor. Neden? AvukatJarm oradan
maddi bir zararı söz konusu olacak. Biz ona da kar şıyız, ama
bizim sorunumuz şimdi bu. Yani biz, arabuluculuktan önce
bunu halletmek istiyoruz. Ben şu anda kredimi ödemedim.
Ödemeyeceğim de. Yani bana hangi meslektaşım hacze gele-
cek veya aciz vesikas ı alacak?.. 0 zaman mesleği bırakacağım,
bunu şimdiden söyleyeyim. Benim gibi düşünen de birçok
arkadaşım var.

Bu imza kampanyamıza destek vermenizi istiyoruz. Ba-
rolar Birliği yapmıyor, ama biz TBMM'den avukatlarla da
görüş tük. "İn ı zalanmz ı toplay ı n, gelin bakal ı m' dediler.

Önerilerimiz neler; onlar ı dile getireyim s ırayla. Öncelikle
bu burs, kesinlikle bir kere o tehdidi kald ıralim web sitesinden.
Biz bu panelin samimi oldu ğuna inanalım artık.

İkincisi, bu kredi için toplanan baro pulu, ben bugün sa-
bah baktını lnternet'te, 10 trilyon 600 milyar lira 2006'da para
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SINAN toplanmış . Stajyerlere 3 milyar kredi veriyorsunuz. 10 trilyon
KAYA'NIN 600 milyar ı 3 milyara böldü ğünüz zaman, 3 bin 600 yap ıyor

KONU ŞPMSI kişi yap ıyor, 3 bin 600 kişiye burs verebilirsiniz bir y ıl boyunca.
Stajyer say ısı 2006'daki de 3 bin 500. Hani bizim tekrar geri
ödememize gerek var mı; yok. Diyorsunuz ki, "artan kı s ı mla

sosyal geliş iniine, mesleki gelişimine yard ı mc ı olacağız."

Ben bu sosyal geli şmenin, ne oldu ğunu henüz anlamad ım.
Barolara gönderilen paraların ne işe yaradığını anlamadım. İs-
tanbul Barosu'nu bilmiyorum. Ama küçük illerde, 100 avukatlı,
80 avukatl ı illere gönderilen para 80 milyar. Bu baronun gideri
nedir? 1 tane sekreter, 1 tane katip çal ışıyor. Toplasan, y ılda 5
tane gideri var bu personelin. Kira veriyor mu? Veriyor, oda 10
milyar olsun. Geri kalan 60 mil yar ı ne yap ıyorlar? Bilmiyorum.
Genelde web sitelerinde pikni ğe gittiklerini görüyorum. Öyle
bir eğlenceleri var. Gitsinler, onu da yaps ınlar tabii, ama...

Bizim buradaki çözümümüz şu: Genç avukatların bağımlı
çalışmasının önüne geçecek çözüm. Bu staj kredisini kald ırahm.
Daha sonra büro kredisi verelim. Ama en güzel teklifimiz şu:
Barolar Birli ği şimdi bir kampus yap ıyor, web sitesinde var
kocaman. Kaç kişi çalışacak orada, bilmiyorum? Ama binalar
tutalm ı, kiralayalin ı, 3 oda 1 salon bir yer tutalını, 6 avukat
koyalım. Her 5 kişiye bir sekreter koyalim, 3 yıl boyunca bura-
nın giderlerini Barolar Birli ği karşılas ın. Ayrilsuı o 3 yılı biten,
yeni meslekta şnmz gelsin. Küçük illerde çok kolay bu, zaten
10 tane genç meslekta şımız var. Büyük illerde de yap ılabilir,
yapilamayacak hiçbir şey yok.

Sonra, şu anda benim 1 milyar aidatm ı var baroya, ödeme-
dim, çünkü ödeyemiyorum. 1 milyar maaş aliyorum, 700 mil-
yon kirada oturuyorum. 325 milyonu staj kredisine verirsem,
eksiyim şu anda. Benim do ğalgaz, elektrik, suyum, ailemden
destek aliyorum. "Art ık nereye kadar? Oğlum, kocaman avukat
oldun, daha para istiyorsun babandan" şeklinde söylemlerimiz
var.

Bu aidatiar ı 3 yıl bir kaldıral ı nı, 3 yıl aidat almayalım. Eğer
bunları çözersek veya genç meslekta şlardan veya tüm meslek-
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taşlarımızm KDV ödemesini engellersek, sorunlar ımızın bir
k ı smını çözeceğine inanıyorum.

Teşekkür ederim.

Başkan: Buyurun.

Ceyhun DEM İRAĞIN (Stajyer Avukat): Say ın başkanımı
ve yüce divanı saygıyla selanilıyorum.

Ben şu konuya değinmek istiyorum: Adliye hizmeti, bir
kamu hizmeti sonuçta ve her iş bir ekip işi olduğu gibi, adliye
hizmeti de bir ekip i şidir bana göre. Çok yeni mesle ğe ba şlayan
çok yeni bir stajyer avukatım, burada üstatlar ımın karşısında
bazı şeyleri dilim döndü ğü kadar aç ıklamaya çalışacağım.

Maalesef baz ı avukat meslektaşlarımızda ve stajyer avu-
katlarımızda bir "ne oldu n ı delisi" havas ı var. Bu çok yanli ş bir
şey. "Ben avukat oldum, dünyay ı ben yartüt ı n ı " havas ıyla yakla-
şılıyor. Halbuki adliye hizmeti, bana göre bir ekip işidir; kafi-
biyle, mübaşiriyle, bir ba şsavcmın şoförüvle hafta. Bir şoförü
küçümseyemezsiniz. Çünkü şoför dediğiniz kişi, o başsavc ıyla
beraber aynı hacim içerisinde zaman ını geçiren bir şahıstır.
Bu nedenle, mesela bir katibin yanına evrak incelemeye veya
dosya incelemek için bir stajyer avukat veyahut da bir ba şka
avukat geldiği zaman, şahit olduğum bir olay, "ben avukatı n ı, şu
dosyayı verir misin; şu dosyaya bakadağı n ı "..dediği zaman, oradaki
çalışan tüm katip memurlar ının hiçbirinin yüz vermedi ğini, o
dosyay ı da vermediğini, "git ara bul, kendin nereden bulursan
bul" dediğine şahit oldum.

Burada demek istedi ğim konu; eğer biz hizmeti çok daha
elverişli, çok daha kendimiz lehine ve toplum lehine uygun
kılmak istiyorsak, baz ı kafamızdaki önyargılari da atmamız
gerekiyor. Mesela ayn ı kaleme ben de gittim, "nas ıls ın ız arkadaş-
lar?" dedim, "iyi çalışmalar" dedim ve iııanır mısınız, kahvem
ayağıma geldiği gibi, kahvemi de hiç kar ıştırmadım, kendileri
karıştırd ılar. Gerçekten söylüyorum.

CEYHUN

DEMiRAĞ IN'IN

KONU ŞMASI
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CEYHUN	 Bunu neden söylüyorum? Kar şınızdaki insanın eğitimi,
DEMIRAGIN'IN lise düzeyinde bir eğitim. 0 kafas ından diyor ki, "koskoca hukuk

KONU ŞMASI fakültesini bitirn ı iş bir avukat geldi, bana 'arkada şlar, nas ı ls ı n iz?'
dedi" diyor ve sana olan saygıs ı artıyor. Ama öteki t-üriü"görü-
yorsun, tavnna, üslubuna bak" diyor, "avukat olmu ş, ama gelmi ş,

kendini bir hayli havada görüyor" diyor. 0 yüzden o arkada şlar
da bizimle aynı kaderi paylaşan ekibirnizin parçalar ıd ır, Eğer
bir şeyler verimli olacaksa, bu ekip ruhuyla olur. Her i ş ekip
ruhudur bana göre. Yani bir in şaat mühendisi -inşaat mühen-

disleri al ınabilir- bir binay ı dikemez. Binay ı kim diker; kalfa
diker. İ nşaat mühendisi 2 tu ğlay ı dikemez, ama kalfa, o koca

• biny ı yapar ç ıkar. 0 yüzden, bu i şlere böyle yaklaşmanın daha
• mantıklı olacağı inancındayım.

Vergi konusuna glipre, babam maliyecidir, yeminli mali
mü şavirdir, vergi konusuna çocukluğumdan beri bir a şinalığım
vard ır. 0 sebeple, hep ona da söylerim, tartışırız bazen baz ı
konular ı. Yani ı{vukatlar ortalama bir gelir gösterilsin her y ıl,
o gelir üzerinden vergilendirilsin ya da stopaj yoluyla vergiler
belli oranlarda al ınsın. Bir de amortisman diye bir olay vard ır
vergide. Neden şimdi avukatın amortismanı yok, avukat yıp-
ranmıyormu? Avukat ın da bir y ıpranma pay ı olmas ı laz ım.
Avukat da bu meslekte y ıpranan, emeğini ortaya koyan biri.
Her yönden y ıpratıcı bir meslek avukatlık mesleği, kolay bir
meslek değil. Avukatlıkta da o zaman bir amortisman oranı ol-
mas ı lazım ve y ıllar itibariyle hadlere vurulmas ı lazım, buradan
verginin dü şürülmesi laz ım. Ödenecek vergiler bak ımından.
Tabii bu olur veya olmaz, görü şlerimiz, ama bütün bu görü ş-
ler birlik olarak, güç olarak kabul edilir ve kamuoyuna lanse
edilirse, bir yaptırım halini alabilir.

Büro konusuna gelince, maalesef birçok avukat meslekta ş-
larımız, artık bilemiyoruz niçin böyle davrand ıkların ı, kendi-
leri de staj döneminden muhakkak ki geçtiler, -ama herhalde
unutuyorlar o yıllarını daha sonra- iyi niyetle yaklaşmıyorlar.
Yani bunun sebebini bilemiyoruz. İçterinde muhakkak çok iyi
niyetle yakla şıp "genç bir meslekta şı n ı t toplu n ın kazandırayı m, onu
da başarı l ı bir n ıeslektn şı n ı olarak göreyim." hissiyatıyla yakla şan
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vard ır. Ama çoğu maalesef bu yakla şıım sergileniyor. 0 zaman CEYHUN
biz ne yap ıyoruz; biz burada derin bir araştırma içerisine giriyo- OEMIRAGIN'IN
ruz. Nas ıl bir araştırmaya giriyoruz? İyi niyetli, bana gerçekten KONU ŞMASI

verim verebilecek, benim verim alabileceğim, gerçekten bir
ağabey-kardeş gibi olabileceğimiz, gerçekten iyi niyetli avukat
araştırmasına giriyoruz. Yani resmen bir ki ş ilik araşürmasma
giriyoruz artık. Yani "tanının, şu büroda şu avukat vard ı r, giderim"
diyemiyok-uz. Maalesef bu da avukatlık mesleğini baltalayan bir
durum. Burada her avukatın mümkün oldu ğu ölçüde elinden
gelen özveriyi ve iyi niyeti, ben de dahil olmak üzere, di ğer
stajyer arkadaşlar ıma göstermesi gerekir. Çünkü bu ne içindir?
Makam, koltuk geçicidir, yani mahkeme kad ının nıülkü değil-
miş . 0 yüzden yarın siz gidersirıiz, biz gençler arkadan gelece-
ğiz, bu mesle ği idame ettireceğiz, bu mesle ği Türk kamuoyuna
ve dünya kamuoyuna artık biz temsil edeceğiz, lanse edeceğiz
ileride. 0 halde, bizim üstatlar ımızdan, büyüklerimizden veya
meslek erbaplar ından çok öğreneceğimiz şeyler var demektir.
0 zaman burada kar şılıklı iyi niyet esas olmalıdır. Bu kesinlikle
temel bir kı stas olmalıd ır.

Konuşacaklar ım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür
ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.

Başkan: Buyurun.

Av. Hasan KILIÇ ( İstanbul Barosu): Değerli meslektaş- HASAN
larım; öncelikle şunu belirtmek istiyorum: Konuşmnıı her-. KItIÇ'IN
kesi dinledikten sonra vapacaktım; Ancak meslekta şımızın KONU ŞMASI

konuşmasından sonra söz almaya karar verdim. Kalemlere
ilişkin, memurlara ilişkin veya avukatlarııi işlerini yaparken
davranışlarma ilişkin baz ı şeyler söyledi.

Şunu belirtmek istiyorum: Meslekta şı m ız henüz stajyer,
yolun ba şında. Bu işler, çay kahve içmekle hiçbir şekilde olmaz.
Bu işler dirennıekle olur. Bu i şler örgütler ımekle olur. Tüm
avukatların tavr ını ortak şekilde koymas ı gerekir. Bunu niye
söylüyorum? En son dün itibariyle bir olay ya şadım. Kalemde
dosyamı inceleyemedim. Ve bu bir hukuk davas ına ilişkin
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HASAN dosya. Dosyam ı hiçbir şekilde inceleyemedirr ı ve kalemde
KILIÇ'IN katip, müdür, müba şir, Mkim, çok güzel bir şekilde işbirliği

KONU Ş SI haline girilmiş bir şekilde benim dosyanu incelememe izin
vermediler. Bunun sebebi de bizim çay kahve içmemiz, hiçbir
şekilde tavrımızı ortaya koymamanuz, avukatlığımızı ortaya
koymamamızdan ileri gelmektedir. Orada da e ğer benim gibi
diğer meslektaşlarıniiz da gerekli tavr ı koysayd ı, eminim ki
bu tür sorunlar yaşanmazdı. Çünkü benim ortaya koydu ğum
tavır, o kişiler tarafından tuhaf kar şıland ı, olması gereken bir
durum tuhaf karşılandı, bunu belirtmek istiyorum.

Mesleğin-izin sorunlarına ilişkin çeşitli görüşlerim var.
Yine stajyer arkadaşımız burada çok güzel bir konuşma yap-
tı. Tabii orada şöyle bir durum var: Stajyerlerin çalişmas ı şu
anda yasak ve meslekta şımız çalışıyor. Tabii bunu suçlama
anlamında söylemiyorum. Önemli olan, onu buraya nelerin
getirdiğidir. Demek ki bir sorunumuz var, bunu en ba şta
tespit etmemiz lazım. Sorunun çözümüne ilişkin girişimlerde
bulunmamız laz ım.

Değerli meslektaşlarım; mesleimiz her geçen gün çe şitli
sald ırılara maruz kal ıyor. Bunlardan bir tanesi arabuluculuk.
Diğer bir tanesi, vergi avukatlığı getirilmek isteniyor. Ayni
şekilde uluslararas ı hukuk bürolar ı , mesleğimizi daraltan,
tehdit eden diğer bir konu. Bu sorunlara ciddi anlamda çözüM
bulmamız gerekiyor. Be ıiim birkaç tane önerim var. E ğer bun-
lar, üzerinde çal ışılirsa, yeni açıl ımlar getireceğini düşünüyo-
rum. Bunlardan bir tanesi Ticaret Kanunu'na ili şkin. Ticaret
Kanunu'nda, şu anki tasar ıda denetçiler mali mü şavirlerden
olu şmaktad ır. Ancak biliyorsunuz ki, denetim sadece mali de-
ğildir. Hukuki denetim de vard ır. Biz avukatlar olarak y ı llard ır
haklar ımızı hiçbir şekilde koruyamadığınuz için, kendiniize
yeni iş imkanı, yeni güvenceler yaratma çabamız olmadığı gibi,
elimizdeki imkanlar ı da kaybetmekteyiz. E ğer burada şöyle bir
şekilde dü şünürsek, Ticaret Kanunu'nda hukuki denetimin
avukatlar tarafından yapılması öngörülürse, şu an Türkiye'de
178.000 civarında limitet şirket var, anonim şirketler buna hiçbir
ekilde dahil de ğil. Yüzbinlerce şirket var ve bunu avukatlara
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Türkiye genelinde böldüğümüzde, çok ciddi anlamda mes- HASAN

lektaş!arm-ııza büyük bir gelir kap ısı getirecektir. Peki, mali KILIÇ'IN
mü şavirler bunu çok güzel bir şekilde tasarıya yerleştirirken KONU ŞAS

biz ne yaptık? Hangiı-ıizin bundan haberi var? Kendimizi eleş-
tirmeliyiz. Eletirmek1e de kalmamal ıyız, sorunları tespit edip
o sorunları çözmeliyiz. Demek ki daha çok mücadele etmemiz
lazım. Avukat önce kendi hakk ını savunmalı. Dün kalemde
tartışırkenbunu söyledim, "Ben kendi hakk ı mı savunanuyorsam,
benden avukatl ık beklemeyin. Şu an ben sizin sayenizde kendi hakk ı na
savunam ıyorunı, dosyanu inceleyen ıiyoru ın" dedim.

Biz önce kendi haklar ırmzı savunma]ıyız. Mali müşavirler
çok güzel bir şekilde savunuyor; vergi avukatlığmin gelmesini
istiyorlar. Biz ne yap ıyoruz buna karşı? Hiçbir şey yapmıyoruz.
Lütfen bu Ticaret Kanunu'na eğilelim. Sadece genç avukatlarm
sorunu yok, bütün avukatlarm sorunu var. Soruna sadece genç
avukatlarm sorunu olarak bakmamanıız lazım. Ben böyle ba-
kıyorum. Bütün avukatlarm sorunu var şu anda. Hep beraber
elbirliği içerisinde çözmemiz laz ım. Ticaret Kanunu'na lütfen
ciddi anlamda eğilelim. Eğer bunu çözersek, her avukatm as-
gari 2.000 -3.000 YTL geliri olabilir. Bu da avukatl ık mesleğine
yeniden bir ivme kazand ıracaktır. Ekonomik anlamda güçlü
olan avukatların duruşu da daha dik olacakt ır. Müvekkile karşı
da, siyasilere kar şı da, her türİü olaya kar şı daha dik duracaktır
ve gerçek avukatlık o zaman o zaman ortaya ç ıkacaktır diye
düşünüyorum.

Ayrıca Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tasar ısı da
var biliyorsunuz. Bu konuda arabuluculuğa ilişkin hocamız
Hakan Pekcanıtez'i ben İstanbul Barosu'na davet ettim, Genç
Avukatlar Birliği Başkanı olarak ve Arabuluculuk Kanunu
Tasarısı'nı hazırlayan komisyonun başkanı olduğu için kendi-
sini davet ettik. Orada yakla şık 5,5 saatlik bir görü şme yap ıld ı .
Orada çok önemli bir şey vard ı . Sürekli bizlere bir şeyler da-.
yatılmakta. Gerekçede şu: "Arkadaşlar; dünya düzeni değ iş iyor,
çağı n gerekt ırdikleri var, uyum yasalan var. 0 yüzden bunlar ı hun-
lan getı rme ıniz lazı m." ileride de denilecek, 'vergi avukatlığın ı
getirn ıemiz laz ı m, arabuluculuğu getirmemiz laz ı nı, çünkü uyum
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HASAN yasalar ı ." Ancak her nedense uyum yasalar ı avukatın aleyhine
KILIÇ'IN	 işliyor. Bir yerde binleri bir yanlış lık yap ıyor. Uyum yasalarm-

KONU ŞMASI da şöyle bir şey de var: Çağdaş hukuk sistemine sahip ülkelerde
savunmanın olmadığı bir yargılama düşünülemez. Eğer biz, bir
şeylere uyum sağlayacaksak, öncelikle savunmanın yargılama
içerisine mutlaka yer ald ığı bir yap ıya gitmemiz gerekir. Birey-
lerin hak kayb ını aza indirmek için ve yarg ılamadaki karışıklığı
minimunü indirmek için, taraflar ın kendilerini avukatla temsil
zorunluluğunu getirmemiz laz ım. Bu bizim için bir hak de ğil,
görev aynı zamanda. Eğer hukukçuysak, e ğer ideallerimiz
varsa, bireyler için, 70 milyon için bunu öne sürmemiz laz ım.
Sadece kendi ç ıkarımız için de de ğil.

Hocanuz da orada bunu kabul etti ve kendisine kimsenin
destek olmadığını belirtti. Ancak ben şunu biliyorum: Hoca-
lar ı ntız avukatl ık yapmalarına rağmen, her nedense avukat-
larà karşı ayrı bir tavırlar ı var. Yani bu olan bir şey, bütün
Türkiye'deki hukuk sistemi içerisinde avukatlar yalmz. Her
ortamda, dostlar ı da hiçbir şekilde yok. Eğer bunu savunuyor
olsaydı, arabuluculu ğu savunduğu gibi, bu dedi ğim düşün-
ceyi de savunurdu. Dolay ı. s ıyla Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu'nda, yeni yapılacak kanun tasar ıs ında eğer biz bunu
bastırırsak, mücadelenizi verirsek, pasif avukatl ığı bırak ıp, çay
kahve içerek, şirin gözükerek değil de, mücadelemizi ortaya
koyarak bir şeyler yaparsak bu olabilir.

Şu an 50 milyarlık bir s ıım var. Bu 50 milyarl ık s ınır geldiği
zaman, biz bunu hiçbir şekilde değiş tiremeviz. Bu kanun bu
haliyle ç ıktığı zaman, bu uzunca yıllar gidecektir.

Bakın, bugün mali müşavirler, vergi daireleri şifre zorun-
luluğu getirdi ve fiili uygulama da yarattılar. Barolar Birli ği bu
konuda ciddi çalışmalar yaptı ve bu sorunu aştı . Fiili uygula-
mayla mali müşavir getirilmesi zorunluluğunu şu an yarattılar.
Biz savunmanın önemini bilen insanlar olarak, savunmay ı yar-
gılamanın içerisine bir türlü yerleştiremiyoruz. Bunun üzrine
lütfen eğilelim. Ticaret Kanunu; Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu, en az ından kişilerin üzerlerinde serbestçe tasarruf ede-
bilecekleni durumlar hariç, di ğer durumlarda kişinin kendini
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avukatla temsil etme zorunlulu ğunu getirirsek, hem sistemde HASAN
bir rahatlama, hem de bizim aç ımızdan da bir rahatlanıa olacağı KILIÇ'IN
kesindir. Bu bizim kendi ç ıkar ımız ı düşünerek istediğimiz bir KONU ŞMASI

şey değildir. E ğer biz avukatlığa inanıyorsak, avukatl ık yap ı-
yorsak, avukatm mahkeme salonunda bulunmas ını mutlaka
istemeiyiz. Bu bizim ideallerimizden kaynaklanan bir durum
olmalidır.

Onun dışında, Avukatl ık Kanunu'nda çe şitli değişiklik-
ler yap ılmas ı gerektiğini düşünüyorum. Uluslararas ı hukuk
büroları; mutlaka bu konuda bir çözüm sa ğlanmal ıdır. 10.000
kişinin alabileceği işi, bir avukatın almas ı hiçbir şekilde mantıkh
gelmemektedir bana.

Biz tüccar de ğiliz, tacir de ğiliz, ticaret yapmıyoruz değerli
meslektaşlanm. Biz avukatiz. 10 bin dosyay ı, 20 bin dosyay ı
hangi avukat takip edebilir? Öncelikle bunu da çözmemiz
gerekiyor.

Onun dışında, diğer mesleklerden, örne ğin hğ kim ve
savcmın avukat olması, bunun çok yanl ış bir konu olduğunu
düşünüyorum. Y ıllarca aynı salonlarda, korid1rlarda birlikte
hizmet vermiş insanların daha sonra gelip de kar şısnda durabi-
leceğini, bazı şeyleri objektif yapabileceğini, savunma görevini
objektif yapabileceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. 0 yüz-
den buna da ciddi bir önlem almamız lazım. Profesörlere ili şkin
kimse alınmas ın, ben ayn ı zamanda İstanbul Barosu Avukat
Hakları Merkezi Genel Sekreteriyim. Bir hocamızın dosyas ı
geldi ve hocam ızla görü ş tü ğümüz de, avukatl ık hukukuna
hiçbir şekilde bilmediğini öğrendim. Avukatlık hukukunu
bilmeyen, avukatlığı savunamayan, kendi hakk ını arayamayan
birinin avukat olması mümkün değildir.

Buna da ciddi anlamda eğilmemiz lazım. Cüppe giyilme-
den avukat olunmad ığını maalesef zanneden hocalar ınuz var.
Tabii burada bence hocalarda de ğil, sorun bizde, biz kalk ıp
kendimizi ele ştirmeliviz. Biz baz ı şeylere izin veriyorsak, ken-
dimizi eleştireceğiz, hkinil, savc ıyı, hocalarmuzı, kalemdeki
memuru de ğil. Dün ben onu yaptım; o memuru ele ştirmedim,
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HASAN kendimizi ele ştirdim. Meslekta şlarımız eğer 'dik duru şu gös-
KIUÇ'IN termiş olsalardı, biz bununla kar ılaşmayacakbk.

KONU ŞASI 

Bu Ticaret Kanunu, HUMK belli oranda bizi rahatltacakbr
diye düşünüyorum, ciddi anlamda rahatlatacakt ır, eğer biz
mücadele verirsek.

Diğer bir sorun, ücret meselesi. Ücret birli ğini mutlaka
sağlamanıız laz ım. Ücret birliğini sağlayamazsak, meslekteki
y ıpranına giderek h ızlanacaktır, bu kesinlikle sa ğlanmali. Mi-
nimum biftarifenüz olmalı ve buna herkes uymalı. Uymayan,
gerekirse avukatlilctan at ılmalı . Aksi takdirde bu sorunlar
çözülmeyecektir. Ücretin tahsili ciddi bir problemdir.

Bakın, ben şunu söylemiyorum: Örne ğin boşanma da-
vasmda 4 milyar herkesten tahsil edin demiyorum. Ancak
bu üzerinde çalışılırsa, diğer ülkelerde uygulamalar ı var,
Yunanistan'da örne ğin, belli bir düzene oturtulabilir. Bireyin
de çıkar ım gözeten, ancak avukatların da çıkannı gözeten bir
sistem oturtulabilir. Dava şartı şeklinde, vezneye yatması şek-
linde bir sistem yapilabilir. Bu konulara mutlaka ciddi anlamda
eğilmemiz laz ım, önce sorunlar ımızı tespit etmemiz laz ım.

Staj kredisine ili şkin meslekta şınıız burada anlattı, bu
konuda ciddi bir problem var. Olan görmemiz laz ım. Tabii ki
olmas ı gereken, herkesin staj kredisini ödemesi. Ancak bir de
olan görmen-iz laz ım değerli meslektaşlarim. Şu anda staj kre-
disini de ödeyebilecek, aidatım da ödeyebilecek bir durumda
değil meslektaşlarıımz. 0 zaman ne yapacağız? Hep birlikte
taşın altına elimizi sokaca ğız. Bu şekilde yan yana geleceğiz,
bu iş leri nasıl çözeceğiz diye oturup düşüneceğiz. Bunun baş-
ka bir yolu yok. Bir meslekta şınıızdan bana bir öneri gelmi ş ti.
Baro pulunun miktar ının arttır ılmas ı şeklinde. Bu olur olmaz,
bilemiyorum, üzerinde böyle bir çalışma yap ılabilir diye dü-
şünüyorum.

Eğitim üniversitede bitn%yor. Üniversitelerin mutlaka
düzenlenmesi lazım. Barolar, kendi kriterlerine uymayan üni-
versitelere -bu Güne ş beyin önerisi, çok güzel bir öneri- ili şkin

54



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

düzenlemeler yap ılmadığı müddetçe, o üniversiteden öğrenci- HASAN
ler kabul etmeyebilir. Böyle bir zorlama yoluyla üniversitedeki KILIÇ'IN
eğitim sisteminin düzeltilmesi yoluna gidilebilir. Ayr ıca meslek KONUMAS
içinde avukatl ık ruhsatmı aldıktan sonra da tüm meslekta şla-
rm sürekli ve zorunlu e ğitime tabi tutulması şart. Bunun da
mutlaka gelmesi gerekir, bu bizim lehimize çok ciddi anlamda
değerler katacaktır diye düşünüyorum.

Bakın, şu önerilerimizi eğer uygularsak, sorunlar ım ız
kalmayacaktır: Ekonomik anlamda güçlü avukat ı yaratırsak,
gerçek anlamda savunma görevini yerine getirebilecek konuma
da geliriz. Gayrimenkul al ım satımı, oto alim satimında belirli
ilkelerde avukatm ilkesi aranmaktad ır. Biz olaylar ı şu şekilde
değerlendiriyoruz: "Her şeyi avukat n ı; yaps ı n, her şeyi avukat in;
yapacak?" Evet, hukuki işlemleri avukat yapacak. Bireylerin hak
kaybına vol açmamak için, bunu minimuma indirmek için bunu
avukatlar yapacak. Bu bize de fayda sa ğliyor, bu ayr ı . Bu siste-
mi getirebiliriz. Geçen y ıl 2 milyon gayrimenkul sat ılmış . Yani
bu çok fazla da olabilir. Bir yerden duydu ğumu söylüyorum.
Şöyle de olabilir: Bireyler kendi işlemlerini kendileri yapabi-
lir. Ancak ilkokul mezununa, mü şavirlere, bu iş takipçilerine
değil de, avukatlara burada yetki verilebilir. Bu herkesin ortak
çıkar ım gözeten bir durum. Ticaret Kanunu, HUMK, Avukat-
hk Kanunu'ndaki düzenlemeler ve bu şekilde bir düzenleme,
avukatlıŞ ciddi anlamda bir rahatlama getirecektir.

Ancak birinci sorunumuz, tabii ki bunlar çözümlerdi, sa-
dece konuşup eleştirmek olmuyor. Ben o anlamda çözümleri
de sunduğumu dü şünüyorum. Ancak en önemli çözüm şu:
Biz öncelikle kendi hakkmuz ı yeterince arayamıyoruz de ğerli
meslekta şlar ım. Lütfen pasif avukatl ıktan s ıyr ılalım, aktif
avukatlığa geçelim. Gücümüzü bilelim, görevleri i bilelim.
Arabuluculuk Kanunu'na ilişkin çalışmalar yap ıyoruz, ancak
tek ba şımıza uğraşıyoruz. Meslektaşlar ımızın duyarsız oldu-
ğunu buradan söyleyebilirim. Ciddi anlamda bir duyars ızlik
var. Adliyedeki panolar ı bile okumayan bir kitle olduk bugün
ne yazık ki. Kendimizi mutlaka ele ştirmemiz laz ım.
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HASAN	 Arabuluculuk Kanunu'na ili şkin k ısa bir şey söylemek
KILIÇ'IN istiyorum, ondan sonra bitirece ğim. Daha konu şulacak çok şey

KONU Ş S İ var, günlerce konuşulacak sorunlar var. Arabuluculuk Kanunu
Tasar ıs ı, maksatli bir tasarıdır. Kötü niyetle hazırlanmış bir
tasand ır.

Bu tasarıya ilişkin aç ıklamalar yapan kişiler, tasarmm
dünyada bu şekilde uyguland ığını belirtiyorlar. Biz bu şekilde
uygulanmadığmı biliyoruz. Peki, neden bu şekilde açıklamalar
yap ıyorlar? Demek ki tasar ının geçmesini çok ciddi anlamda
istiyorlar.

Değerli meslektaşlarım; Arabuluculuk Kanunu Tasar ısı'nda
iki tane nokta var: İlam niteliğinde olmas ı, hukuk dışı bir ya-
pının özendiriimesi. Bakın, biz Genç Avukatlar Birliği olarak
arabuluculuğa karşı değiliz, mahkeme dışı çözümler olabilir.
Ancak mahkeme d ışı çözümler hiçbir zaman hukuk d ışına
taşırılmamandır. En son bir örnek vereyim: Taraflar arabulucu
önüne gelmekteler. Arabulucu eski bir hakim, yani arabulucu-
nun hukukçu olması ko şulu var. Tarafların kendilerini vekille
temsil ettirme zorurdulugu var. Bizim ülkemizde var m ı böyle
bir şey? 0 zaman biz avukatlar, bu kanun için niye ba ğırmıyo-
niz, niye 70 milyonun hakk ım aramıyoruz, neredeyiz? Sadece
kendimiz için de ğil, ideallerimiz için de savaşmamız muhakkak
gerekiyor. Arabulucu önüne gelen taraflar, vekiliyle beraber
gelir ve şunu söyleyeyim: Eğer taraf imza atarsa, vekil kabul
etmezse, o sözleşmenin hiçbir geçerliliği bulunmamaktad ır.
Bütün oradaki sorumluluk, yetki taraflrdad ır, arabulucunun
hiçbir fonksiyonu yoktur. Peki, neden bize bu şekilde anlatıl-
mıyor? Neden arabulucunun hukukçu olmadığım, bu işin çok
light, rahat, relaks bir ortamda gerçekle şen, herkesin relaks
olacağı, kimsenin sorun yapmayacağı yeni bir hukuk sistemi
gibi anlatıyorlar? Dünyada hiçbir yerde arabuluculuk yarg ı
reformu değildir. Bizim ülkemizde yarg ı reformu şeklinde
lanse edilmektedir.

Devlet, asli görevini yerine getirmemektedir. Hakim, savc ı
açığı, avukatların yargılamanın içerisindeki yeri, teknik altya-
pı eksikliği, bunlarm hiçbiri yerine getirilmemektedir ve biz
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arabııluculukla uğraşmaktay ız. Arabulucu, ba şka ülkelerde
başkayken, bize tam farklı şekilde anlatılmaktadır.

Buradan ilk konu şmamızın başına dönüyoruz. Burada
sorun o kişilerde değil, burada sorun bizde Biz ne tepki
gösterdik, biz ne yaptık, kanun tasarıs ını alıp inceledik mi?
Tamam, avukatlığa zarar verebilir. Peki, avukatlık görevine
soyunmuş, idealist meslektaşlarım, 70 milyonun hakk ım sa-
vunmak için ne yaptılar? Ankara Barosu bunu destekliyor,
ona hiç girmeyeceğim, konu uzayacak. Ankara Barosu'nun
üyeleri burada oldukça fazla, onlar umar ını kendi içlerinde
bu konuyu eleştirirler.

Değerli meslekta şlar ım; 11am hükmündeki belgeyi dünya-
nın hiçbir yerinde, (Avusturya hariç), hukukçu olmayan biri
düzenleyemez ve düzenlememektedir. Ancak şu an bütün
dünyada böyle uygulandığını ve arabulucunun hukukçu olma-
dığını, 11am hükmünde belgeyi düzenlediğini duymaktadırlar.
Tabii ki biz cevap vermezsek, görüşlerinıiı i sunmazsak, bu
şekilde anlat ıl ır.

Biz kendi ad ınuza bütün hukuki mücadelenizi verece ğiz.
Türkiye'de artık bir şeylerin değiştiğini ben hissedebiliyorum.
Çok ciddi anlamda duyarlı bir kitleııin gldiğiııi de görüyorum.
Değerli üstatlar ımız, Barolar Birliği'nin değerli yöneticileri,
değerli başkamnıız bu konuya eğilmişfir. Lütfen bu sorunların
çözümü için hep birlikte bir dayanışma gösterelim, elbirliği içe-
risinde olalım. Başka türlü sorunlarımız çözülemeyecektir.

Hepinize saygılarımı sunuyorum, teşekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkürler.

Buyurun.

Av. Mustafa KÖROĞLU (Ankara Barosu): Merhaba.

"İnsan ve Herkes" kitabı -yaklaşık 50. sayfalarmda falan
olmas ı laz ım- "kökten gerçeklik" diye bir kavramdan bahseder.
Bu kavramdan bahsederken anlatmak istedi ği şey, aslında kim-
senin başkasının acısını anlamayac ğı, tam olarak hissedeme-

HASAN

KILIÇ'IN

KONU ŞMASI

MUSTAFA

KÖROĞLU'NUN

KONU ŞMASI
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MUSTAFA yecedir. Ve bunu bir örnekseme yaparak anlat ır: "Karşı n ızdaki
	KOROGLUNUN	 bir insan ı n dişinin ağrıdığı n ı onun yüz ifadesinden, nnrniklerinden ve

KONU ŞMASI hatta söyle ı nesinden anlars ın ı z. Ancak hiçbir şekilde onun ağrıs ı, sizin

diş iniz ağndığı nda hissettiğiniz ac ı değildir. Hiç kimse, başkas ı n ı n
ac ıs ın ı tanı anlan ııyla anlayann ız, bn n ıün ıkün değildir" der.

Bunu şunun için anlatıyorum: Biraz önce arkadaşlarım
kendi sorunlar ından bahsethler. Asl ında ac ı dediğiniz şey,
sadece vücut bütünlüğünüze yönelik bir tehdit oldu ğunda
bissettiğiniz değildir. Açmış olduğunuz büroyu bir sene sonra
kapatmak da size ac ı verir. 250 milyonla geçinmek de size ac ı
verir. Bir avukatın size 600 milyon ücret teklif etmesi de ac ı
verir. 0 anlamda, olaym iki boyutu vard ır. Siz, acıyı yaşayanlar
olarak o acıyı ortadan kald ıracak kaynakta olup bunun için
mücadele etmelisiniz. Bunu meslektaşlarım, genç meslekta şla-
rı n için söylüyorum. Di ğer taraftan, özellikle o ac ıyı ne olursa
olsun hissedemeyecekler için, meslek üstatlar ımız "biz sizi an-

h ııjoruz, biz sizin yan ı n ı zday ız, dinliyoruz" samimiyetsizliğinden
vazgeçmek gerekir.

Bakm, soru kavramı çok önemlidir, yani modern yaşamın
insan kişiliğini ve yap ısmı esir alan argümanlar ı karşıs ında siz
ancak bir şeyleri soru yoluyla sorgulayarak ayakta t ııtabilirsi-
niz. Sorguladığın ız şey, s ırf sorgulanmaktan dolay ı istediğiniz
biçime gelmeye ba şlar. Yani siz avukatl ık kavram ının ne oldu-
ğunu sorgııhımaya başlarsanız, aslında avukatl ık kavramının
arzu ettiğiniz muhtevaya utaşmasmı istiyorsunuzdur ve bunun
yolunu açars ınız. 0 anlamda, belki de burada biraz önce sayd ı-
ğımız sorunlar, meslek sorunlar ı, çözüm önerileri, bunlardan
tabii ki bahsedilecek, bunlar hepimizin y ıllardır bildiği şeyler,
sizin 30 yıldır konuştuğunuz şeyler. Ama onun dışında, ben
bugün başka bir şeyi daha konuşalım istiyorum. Bugün belki
de ç ıkabilecek en doğru soruyu biraz önce divandaki bir ar-
kada şınıızın konuşmas ı s ırasındaki bir tümcesi doğurur: "Kül-
türii ııı üzde avukathğı n ıı z ı tan ı n ı layan ıadığı nıız için" dedi. Evet,
buradan do ğru soru çıkar; avukatl ık, avukatlık nedir?
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Avukatl ı k sadece Avukatl ık Kanunu'nda tanı mlanan MUSTAFA
şey de ğildir, yaniavukatlığı yasalarla tan ımlayamazs ımz. KOROGLU'NUN
Avukatlık Kanunu'nun 1. maddesinde, 2. maddesinde, mes- KONUŞMASI
lek kurallarmda avukatlıktan bahsederek aslmda avukatl ığı
tanımlamış olmuyorsunuz. Avukatli ğı insan zihninde, bu i şi
yapanlar ve bu işin dışmda olanlar,  aç:smdan belirli bir yere
oturtmak durumundasmız ve bu yeri ancak bir şeye dayah
olarak sağlayabilirsiniz. 0 da ahlak temeline dayal ı kişisel bir
duruş . Bakın, bunun altını çiziyorum; ahlak temeline dayal ı
kişisel bir duru ş ve bunun uzantıs ı olan mesleki bir duru ş .
Siz bu duru şu sağlamak durumundas ırtız. Çünkü bir avu-
katın yanında çalıştırmak istediği avukata 600 mil yon teklif
etmesinde de ahlak temeline dayal ı bir duruş sorunu vard ı r.
Meslektaşlar ınız da, hakim-savc ılarla yaşadığınız sorunlarda
da konumsal durunidan kaynaklanan ahlaki bir duruş sorunu
vard ır. Meslek örgütünüzün kanun ç ıkartmaya dayal ı çözüm
üretme temelinde de ahlak temeline dayal ı bir sorun vard ır. 0
yüzden öncelikle bunu çözmelisiniz.

O yüzden diyorum ki, bugün burada bir şey daha yapal ım.
Meslek sorunlarını alt alta s ıralayabiliriz, çözüm önerilerini ko-
nuşabiliriz, tartışabiliriz. Ama onun d ışında, meslek sorunlar ı
ve çözüm önerilerinin öncesine dönelim. Bak ın, kaybettiğirniz
demiyorum, hiç hulamadığıınız bir şeydir.

Artık tartışmaya ba şlayalmı. Meselenin kendisini ortaya
koyalım. Bunu nas ıl mı yaparız? Buna sonuçta yaz ı lı bir metne
dönüşecek bildirge, deklarasyon, manifesto deyin, bunu bir
metni oluş turacak bir süreci ba şlatarak yapabiliriz ve o metin-
de biz, birey olarak hangi ahlaki duyarl ılıkları gösterirsek ve
hangi ahlaki duyarlil ıklar ı sergilersek, arzulad ığımız mesleğ i
ve örgütlenmeyi sağlayabiliriz, bunu konu şalım.

Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkürler.

Buyurun.
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CUMHUR	 Av. Cumhur ÇAYCI (Ankara Barosu): Merhabalar.
ÇAYCI'NIN

	KONU ŞMASI	 Staj ımı yeni bitirdim, yeni avukat ım. Hiçbir şeyin başkanı ,
genel sekreteri değilim, sadece genç bir meslekta şınızım.

Az önceki barkovizyon gösterimlerir ıin birinde, (ba ğımsız-
hkla ilgili olan da) sacaya ğından bir parça gördük; sav-savun-
ma-yargı sacayağı. Evet, 'avukatlar, adalet sisteminin kurucu
öğelerinden biri, bu yasada yaz ıyor. Yasada avukatlığın bir
kamu hizmeti oldu ğu da yazıyor, onun dışında serbest meslek
olduğu da yazıyor. Bunlar ne anlama gelir, yasalar gerçe ği tam
olarak ifade ederler mi; evet, az önceki arkada şın söylediği gibi
etmezler, ama gerçeğin geçmiş e de kalan bir parçası da olsa,
gerçeğin bir parças ıd ır, geçmi şte not edilmiş bir gerçekliktir.

Ben şundan söz edece ğim: Genel olarak dünyada ve
Türkiye'de varolan bir dönü şüm var. 0 dönüşüm ister istemez
avukatlık mesleğine de yans ıyor. Hepimiz bunun ne kadar
fark ındayız, bunu ne kadar tarhştık daha önce, bilmiyorum,
ama bence asıl mesele bu. Dünyada ne oluyor da avukathkla
ilgili Arabuluculuk Kanunu ya da ba şka ba şka tasarılar günde-
me geliyor, ne oluyor da.böyle oluyor? Şunu söylemek lazım:
Hepimizin bildiği GATS diye bir şey var, hizmetlerin serbestçe
dünyada dolaşımı, herhalde Hizmet Ticareti Anla şmas ı diye
Türkçeye çevrilir. Burada bizim gördü ğümüz, klasik, hani
sosyal devlet algısı içerisinde gördü ğümüz birçok hizmetin
biz gerek Avrupa Birli ği bünyesinde, gerek ba şka, ülkelerde,
Amerika'da sosyal do ğrultudan çıkıp bir piyasa unsuru haline
geldiğini görüyoruz. Eğitimde bunun örneği var, Türkiye'de
de buna dair yasalar, yasa tasar ılar ı var, buna dair muhalefet
eden insanlar var. En basitinden bugün belki bilmiyorsunuz,
ama bir miting var şu anda, taşeron işçilerin mitingi. 0 mi-
tinge doktorlar da, tabipler de, meslek örgütleriyle beraber
katıliyorlar, Türk Tabipleri Birli ği katılıyor. Neden katılıyorlar;
çünkü aynı sorunları onlar da yaşıyor. Yani sadece güvencesiz,
taşeron çal ıştırma biçimi, hastanenin diğer, daha alt olarak
görülen çal ış ma birirnlerinde değil, doktorlar aç ıs ından da
var ve onlar, bu eyleme bir katılım gösteriyorlar ve y ıllardır
bu konuları tartışıyorlar.
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Bizdeki mesele, yani hukuktaki, avukatl ıktaki mesele de CUMHUR
aslında bunlarla bağlantılı. "Ne alakas ı var?" derseniz, bugün ÇAYC İ 'NFN

sosyal devlet alg ısı, yine bunu tartışıyorsak eğer, piyasa gibi KONU Ş?SI
kavramlar kullan ıldı mesela, avukatl ık piyasası dedik. Bunlar
tırnak içerisinde kullan ılması gereken kavramlar, yard bunlar ın
üzerine düşünülmeli bence, tartışılmah tabii. Adalet hizmeti
nedir, yani nasıl bir hizmettir? Avukatl ık Kanunu'na bundan
önce yazılmış; kamu hizmetidir bu, yani biz kamu hizmeti gö-
rüyoruz. Evet, bunu kendi bürolar ımızda özel bir şekilde yap ı-
yoruz, yani herhangi bir yere memuriyet ba ğımı.z yok, kamuda
çalışan avukatlar dışında, ama sonuçta bu kamu hizmeti. Biz
bundan vazgeçiyor muyuz? Yani Arabuluculuk Tasar ısı 'ndan
söz edildi. Evet, tasar ıya dair söylenebilecek bence birinci cüm-
le, yargının özelleştiği tartışmasıd ır, yani yargınm özelleşmesi
tartışmas ıdır bu, başka bir tartışma değildir, en temel özelliği
budur. Devletimiz, yani Adalet Bakanl ığı diyor ki, "Biz iş yükü
problen ıini çözen ıiyoruz, biz adalete kaynak ay ı ram ıyoruz. 0 yüzden
de bazı özel hukuki nieselelerin çözün ıü için ba şka bir kurunı öneri-t
yoruz." Bunun için de arabuluculu ğu öne sürüyorlar.

Temellendirmelerini de şöyle yapıyorlar: "Bu Amerika'da da
var, Avusturya'da da var, her yerde var, bizde de olsun, ne güzel."
Ama bence yasa tasar ılarma, yap ılacak şeylere; avukatl ık mes-
leğine dair meselelere böyle bak ılamaz. Yani "orada var, burada
da olsun ", şeklinde bak ılamaz. Başta özetlemeye çalıştığım o
genel dönüşümü bir kavramak gerekir. Şunu söylemeli: Bu
Avrupa Birli ği'yle ilişkiler sebebiyle girilen süreçte, sonuçta bu
GAIS ö, hizmetin ticarile şmesi konusu da doğrudan giriyor
memleketin gündemine ve bunun uygulanmaya başlandığı
somut örnekler var. Mesele bence bununla ilgili.

Onun haricinde, söylenebilecek şeyler var, rakamlarla ilgili.
Mesela bir meslektaşın-uz, 60 hukuk fakültesi olduğunu söyledi.
Belki misal olsun diye verdi, ama benim bildiğim, 33 hukuk
fakültesi var. Belki bir tane daha geldiyse, onu bilemiyorum.
Şu kesinlikle söylenmeli: Evet, siyasi iktidar her dönemde, özel-
likle 1980'den sonra hızla üniversiteler açmaya devam etti. Şu
parantezi açmak laz ım: Eğitim herkesin hakk ı, eğitim kutsal bir
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CUMHUR hak, yani bu anayasada da var. Anayasa'ya yazmakla tabii o il-
ÇAYCI'NIN keler gerçek hale gelmiyorlar, ama e ğitim kutsal bir hak. Kimse

KONU ŞMASI yeni bir üniversitenin aç ılmas ını abes bulamaz, hani 'f üniversite

açilmas ı n, fakülte kurulnuıs ın" gibi bir gerekçe, pek mant ıklı bir
gerekçe değil. 0 açıdan, Ankara Barosu'nun açtığı davadan
söz edildi galiba, yani ben o davay ı çok mantıkli bulmuyorum.
Adana Barosu ne söylüyor o konuda, onun gerekçesi ne, onu
bilmiyorum, ama tartışma bence bu değil. Asil tartışma, eğitim
kutsal bir bakar. Üniversiteler aç ılabilir, fakülteler kurulabilir.
Ama sorun, siyasi iktidarlar ın gerekli kaynakları eğitime ayır-
mamas ı, adalet sistemine ayırmamas ı. Akademisyenleri de çok
fazla suçlayaınıvorum, yani 1980'de 1.400 tane başarılı olduğu
söylenebilecek akademisyen üniversiteden at ıld ı . Ard ından da
ağır iş yükleriyle karşılaştılar.

Şunu söylemek laz ım: Hukuk fakülteleri özelinde uzaktan
uzağa eğilim veren hocalar ımız var, bunu çok iyi biliyoruz.
Yani Ankara Hukuk Fakültesi hocas ı olup Akdeniz'e, Kıbrıs'a,
başka başka yerlere ders vermeye giden hocalarmuz var. Onun
dışında, az önce de söylendi, avukat meslekta şlarıınız baz ı taşra
üniversitelerinde kendi gönüllerindengelen bir şekilde orada
hocalık yap ıyorlar, bir şeyler anlatıyorlar. Onların iyi niyetiııi
de sorgulamıyorum, ama sorun şu: Devlet ne eğitime, ne adalet
sistemine yeterince kaynak ay ırmıyor ve bunların hepsi, az önce
bahsettiğim bu uluslararası, o küresel dediğimiz dönü şümle
alakali şeyler. Şunun savunulmas ı kesinlikle hatal ı: "Küresel
bir dönüşüm var, çok güzel bir dönü şüm, ne güzel, haydi biz de ayak
ııydural ı ni. "Bu kesinlikle yanl ış , yanlış bir değerlendirme, yard
nerede durduğunu bilméme ya da dünyay ı algılayamamayla
ilgili bir şey. Sonuçta büyük avukatl ık şirketlerinden bahsettik,
yabanc ı firmalardan bahsettilc, bu sorun da tam da bununla
ilgilidir.

Ben şeye inanmıyorum, yani daha önce Ankara Barosu'nda
bir forum yap ılmıştı . Pekin Hukuk Bürosu'nun sahibi Ahmet
Pekin de oradayd ı. 0, Türk avukatlarmm yabanc ı şirketlerleçok
da güzel rekabet edeceğinden falan bahsetmiş ti. Ben orada o
soruyu ona yine sormuştum, 'siz buna inan ıyor musunuz lıııki-
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katen?". 0 inandığım söylemişti, ama onun irianmas ı makul; CUMHUR
çünkü kendisi belki onu yapabilir. Ancak Türkiye'de şu an ÇAYCI'NIN
Barolar Birli ği'nin sitesirıde göfdüğümüz kadarıyla, 60 bine KONU ŞMASI

yakın avukat var ve bunlarm hepsinin ko şulları eşit değil. Ama
her nedense o Moliere'in bir sözü var e şitliğe, dair, herkesin
artık malumu olduğu, o söze çok fazla atıflar yapılarak '7 ıepin ı iz
eş itiz, kardeşiz" demekte. Ama bunun fiili yatta, gerçeklikte bir
karşılığı 'yok. Yani ücretli avukat tasar ısmdan söz ettik, geliş
biçimi ya da içindeki içe ı'ik, o kadar ilginçti ki, ücretli avukat,
avukat, ama baroya üye de ğil, baro genel kurulunda oy hakk ı
yok. Peki, niye yok?

Buradan şöyle bir sonuç ç ıkıyor: En baş ta söz ettiğim bu
serbest meslek olma halinden ba şka bir yere doğru gidişat
var. 0 gidi şahn ne oldu ğu, iş te şirketleşme, tekelleşme de
diyebiliriz. Tekelle şme derken, ekonomik anlamda baz ılar ı ,
çeşitli vesilelerle elinde sermayesi daha çok ya da ili şkileri daha
zengin, o avukatlık mesleğinde daha yukar ıda bir yerlerde du-
racak. I şte ona da patron deniliyor. Ama o 56 bin avukat ın da
büyük çoğunluğu, herhalde yüzde 80-90'1 da başka bir statüde
yer alacak. 0 da nedir; bu tartışılan ücretli avukat meselesi.
Ona bence artık hiç çekinmeden işçi avukat demek laz ım. Bir
meslekta şımı z zaten sürekli vurgu yapt ı ona. İşçi avukat, evet;
çünkü sigorta kayd ı var, SSK'l ı . Benim burada düşündüğüm
şey, eğer bu küresel dediğimiz dönüşüm onaylan ırsa bütün
meslek erbaplar ımız tarafından, buradan şöyle bir sonuç ç ı-
kacaktır: Artık barolar, mazur görün beni, ama sadece patron
olarak adland ırabileceğimiz avukatlar ın haklar ını savunan
ya da o çerçeveye doğru giden bir meslek örgüti,i olacakt ır
maalesef. Bu durumda da sigortal ı çalışan avukatlar ın da
kendilerine kendi haklarmı savunacakları bir meslek örgütü,
meslek teşkilatı bulmas ı gerekecektir.

Teşekkür ederim.

Ba şkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.
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MEHMF

KOCAO Ğ LU'NUN

KONU ŞMASI

Av. Prof. Dr. Mehmet KOCAOĞLU: "Profesörlük unvhn ın ı
niye kullandm ız Hocam?." derseniz, profesörlere sata şma oldu-
ğundan değil, özellikle de eğitim konusundaki baz ı hususları
eğitimin içinden gelmi ş kişi olarak aç ıklamak bak ımmdan.
Ben eski Kırıkkale Hukuk Fakültesi'nin Kurucu Dekan ı'yım,
6-7 seneye yakm dekanlığın yaptım. Şu anda Ankara Barosu
avukatıy ım.

Dediler ki emekli olduğum kamu kurumundan, "orhda
bir hukuk fakültesi var, kanunu ç ıktı, bunu kuracak hoca ar ıyoruz,
gider m ı s ı n?" Gideriz dedik, gittik, hiçbir şey yok. Bir tane oda
verdiler, "buras ı hukuk fakültesinin dekan ı n ın odas ı ."•Sandalye
yok, masa yok, sekreter yok. Biz onlar ı rektörden yalvar yakar
aldık, fakülteyi kurduk. Birinci s ınıfa 45-50 civar ında öğrenci
başlad ı . Tek hoca, ba şka yok. Biliyorsunuz, 5 tane temel ders
var, bu 5 tane temel derse Prof. Kocaoğlu, ilkokul öğretmeni
gibi çalışa çalışa girdi, başka hocLi yok. YÖK'e yazd ık, dedik ki,
"kanuna göre bir profesörün en az 10 saat, herhangi bir yerde görevi
yoksa, derse girmesi gerekir. YÖK'ün yapaca ğı, Ankara'daki hukuk
hocaları ni tespit eder, kimin kaç saatlik dersi var, alt ı na da bir güzel
araba verir,. konforlu), 'git arkada ş, K ı nkkale Hukuk Eakültesi'nde
detsini ver gel, der." YÖK Ba şkanı, "bu Kocaoğlu hoca ne yapmak
istiyor, hocalan isyan n ı; ettirecek?". Tamam, eğitimin cunibur-
başkanı böyle derse, benzetme yap ıyorum, niye isyan ediyor?
Kırmızı ışıkta geçmek suç mu? 10 saat derse girmeden maa ş
alma niye suç oluyor?

5,5 senede Mamak Köprüsü'nün doğusuna Do ğan Soyas-
lan hariç bir profesör götüremedim. Ona da özel ili şkilerden
dolay ı, "aman Doğan hoca" falan filan derken götürdük, gitti sa ğ
olsun. Dolayısıyla birçok üniversiteden hoca almak zorunda
kald ık. Dediler ki, "Hocam, alma, bunlar eğitim yapmaz, bunları n
eğitimle alakas ı yok. K ı rı kkale daha yak ı n Ankara'ya, onun için gel-
inek istiyorlar" Ama almanıak lüksüm var mı; yok. Aldım ve
adamları derse sokmak mümkün olmad ı. Bir tanesini de ald ık,
profesör unvanmı aldık, bir kere derse girdi, "only one." Kafa-
nızda kaism diye söylüyorum. Ondan sonra ayr ıldı geldi.
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"Dert çok, derman yok" diye bir türkü var de ğerli meslek- MEHMET
taşlarım. Sadece avukatlarm sorunlar ın çözmekle hiçbir şey KOCAOCIU'NUN
çözülmez, sorun geni ş . Yard o kadar çok geni ş ki, birisinidü- KONU ŞMASI
zeltmekle öbürleri düzelnı edikten sonra ortaya gelemez. Bir
kere eğitim temel sorundur. Hukuk .fakülteleri dekanlan olarak
biz 10-20 dekan, gittik, 25-30 gün Amerikan üniversitelerinde
nasıl eğitim yapil ıvör diye ara ştırdık. Bir kere orada öğrenci
alımı, en az 4 y ıllık bir eğitimi bilirmiş, hayata atılmış, hayatın
gerçeğini anlarnış, bunlar ın içerisinde tıp doktorları , 7-8 eğitim
var, onlar bizim üniversite smavma girer gibi hukuk fakültesi-
ne girme smavma giriyorlar. 183 tane de hukuk fakültesi var,
orada 3 yıl eğitim yap ıhyor. Birinci yıl nazar olarak eğitinıler
yapılıyor, iki ve üçüncüyü "case" dediğimiz olaylar, üniversite
ve mahkemeler iç içe, ö ğrenci fiilen gidip çal ışıyor. Ben dedim
ki, "K ı rıkkale'de ben bunu yapar ı m, 45 öğrenci var." Döndüm
geldim, başsavc ıya, adli komisyon ba şkamna anlattım, "böyle
bir eğitim yapal ı m Allah aşkına." Belediye başkanına gittik, "bize
bir araç ver, biz öğrencileri asistanlar vas ı tas ıyla hangi dersle ilin tili
dava varsa, ona getire/in;. Dolay ıs ıyla birebir orada, nazariyesini de
bir gün ya da bir hafta önce anlatal ı nı, fiilen öğrenci davan ı n nas ıl
olduğunu görsün." "Tamam l ıocanY' dediler. Hemen Türk gibi
başlad ılar, "biz de bumi bekliyorduk" falan ve başladık. Emin
olun, 2 hafta sonra Anadolu'da bir laf var, z ıliima, kaç ırma...
Başsavcı şey bakıyor, "efendim, sizin öğrenciler gürültü yap ıyor."
Kesinlikle de gürültü yapt ırmıyoraz, başında hocalar var. Öbür
sefer, "efendim zaman ı m ız yok, öğrenci bilmem ne... Belediye
araç veriyor, "efendim, arac ı nnz arıza yaptı, araç vere me3jeceğiz."
Özetle, Anadolu tabiriyle herkes zillad ı. Biz bir ay sonra fiili
eğitim yapma işine son verdik.

Sabahtan beri konuşuyoruz, genç meslektaşlarmı, biz de
gençken heyecanl ıyd ık. Kuruluşlarımızın çalışmadığından,
meslek sorunlar ımız ı çözmediğinden bahsediyorduk. Ben
şimdi Sayın Baro Başkanın-az, en büyüğümüz, genelkurmay
ba şkanımız burada diyelim..

Başkan: Genelkurmay de ğil, Barolar Birliği Bz ı şkaııı hocam.
Yanlış anlamayın, bizde rütbe olmadığı için söylüyorum. Bizde
iütbe değil, cüppe var.
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MEHMFT	 Prof. Dr. Mehmet KOCAO ĞLU: Tamam, kar ıştırmadık,

	

KOCAOGLU'NUN	 özür dilerim. Yani barolarm en üst düzeydeki yöneticisisiniz.
KONU ŞMASI Bir de laf var, bilmiyorum, parantez içerisinde söylüyorum:

"Cüppeli ve rüthel ıye güvenilmez" diyorlar. Ne kadar doğru, o
da ayr ı bir şey, şaka olsun diye söylüyorum.

Efendim, ben yaz ı yazd ım Hukuk Fakültesi Dekam olarak.
Bir kere hoca işini halledemedim. Sonra oradan buradan hoca
aldık. Halen hukuk fakültelerinin birçoğunda bir arkada şımız
66 dedi, biri 33 dedi, do ğrudur, 66 değil de 33. Benim bildiğim,
26 tane fiilen eğilim yapan hukuk fakültesi var Türkiye'de şu
anda. Kaç tane hoca var; 100 tane hukuk profesörü yok. Ne
olacak, yani profesör de allameyi cihan m ı arkadaş diyemeyiz.
Eğitimin içinden gelen, onu bilen, hangi dersi hangi dozda
hangi tip hocanm okutabileceğini bilmeyen, iktisadi idari bi-
limlerin bilmem ekonomisi veyahut b ırakm onu, ekonomi bile
belki bir yak ınlık duyar, ba şka bir alandan, veteriner hukuk
fakültesi dekanl ığını yap ıyor: İşte Konya'da yapb.

Efendim, avukatlar ın gelir düzeyinin düşük olduğundan
bahsedildi. 40 y ıllık bir profesörü de 2.500 YTL'ye talim et-
tiriyorsa, herkesin sorunu var bu ülkede. Rahmetli hocamız
Idris Küçükömer, İstanbul Hukuk Fakültesi'nde tek hukuk
dersi dışında, iktisat dersine gelirdi. "Arkada şlar..." çizerdi,
tahtanın ortasma şunu yazard ı: "Dünyadaki her kavgan ı n teine-
hude bölü şün ı vardır." Bazı arkadaşlar, "Hadi ulan, her şey kavga
fili? Atatürkçülük var, din var, in ıan var, bayrak var, şu var, bu
var." 40 yıl sonra ben devletin her kademesine geldim. 42 y ıl

• hizmet verdim. Emekli oldum. Devlet kademesinde, gördüm
ki, İdris Küçükömer, benden 40 yıl önce keşfetmiş, görmü ş .
Her şey bölüşüm kavgası. Bakm, buradaki kavga da bölü şüm
kavgas ıd ır.

Tamam, bu bölü şümden avukatlar üstün bir pay almak
istiyorsa, iyi örgütlenmek laz ım. Şöyle bir şey olmaz: "Ben ne
yapabilirirü?" İLESAM diye bir şey var, Türkiye Ilim Edebiyat
Sahipleri Meslek Birli ği, beni oraya divan başkan olarak ça ğır-
dilar. Sonra ba şkan bulamadılar, "1-locan ı, siz bu işi yap ıyorsunuz,
başkan olun" dediler, 3 sene başkan oldum. Profesörler, yazarlar,
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romancılar, herkesin ekonomik durumu daha iyi, ama 10 lira MEHMET
ayda aidat öde ıniyorlar, herkes "İLESAA'den ben ne al ı rı m?" KOCAOGLU'NUN
Ama "ben İ LESAM'e ne veririm	 KONU ŞMASI

Efendim, tamam barolar bize bir şey yapacak, ama "biz ne
al ı r ı z?" noktasmdan bakmayacağız, "biz ne veririz barolarh?"
Bilmiyorum, ben incelemedim, baro ba şkanlarmıız yahut da
Türkiye Barolar Birli ği, bir ücret alıyorlar mı ? Onlar da geçimini
temin edecek, avukatlık yaparak geçimini temin edecek. Bir i ş
yap ıld ı mı, o kadar yap ı l ır. Öncelikle bir kere oraya bakmam ız
laz ım. İLESAM'da biz 3 sene yaptık, efendim şeyin parasmı
ödeyemedik, aidatlar ödenniiyor, başka da gelir yok. Sonradan
ben anladım ki, daha önce herkes orada mücadele ediyordu.
Devlet yard ımı yap ılıyordu; Devlet yardımı kesilince, o devlet
yard ımıyla herkes yurtd ışına, şuraya buraya gitti. Orada bir
garip hukuk profesörü hoca buldular, "gel hocam, sen iyi yap ı-
yorsun." Onün için beni oraya seçmişler. Ben de 3 y ıl devam
ettim, elektrik parasmı falan ödeyemedik. "Sen avukats ı n, öde."
sanki avukat para süpürüyor. Dolay ısıyla biz ödedik, 3 sene
sonra "ben olam ıyorum arkada ş, işin; var" dedim, oradan ayr ıl-
dım. Onun için, meslek kuruluşlarımızı tenkit ederken "onlar
bize ne verir?" değil, "biz de onlara ne yapabiliriz?" noktasmdan
hareket edip, sorunlar ımız ı çözecek yardımda bulunmamız
gerektiği kartaatindeyim.

Eğilim işine gelince: Eğilim, özellikle hukuk eğitimi, bu
tarih eğilimi de ğil. Bir kere öğrendin, tarihi olaylar, hep orada
duruyor, bir de yeni olaylar oluyor. Ama hukuk her gün, her
mahkeme ayr ı ayr ı karar veriyor. Kanuna uygun veriyor. Ya-
salar değişiyor, uyum yasas ı falan.,. Bir kere avukat sürekli
okuyacak. Ben Pazar ğünü dahi gelip büromda araş tırma ya-
pıyorum. Kaç taneniz cumartesi-pazar geliyor, onu kendinize
sorun. Onun için, "hdkin ı azarlıyor falan" diyor. Azarlar tabii. Ben
staj yaparken gittim, "Ali bey, git dosyan; oku gel, bu üçüncüsü"
diye hkimin ko yduğunu gördüm. Üç ayağı eksik. Bir kere
bu zihniyeti ortadan kald ırd ık mı Saym Başkan; kald ıramad ık
maalesef. Yani lükim hala avukat ı küçümsüyor. Geçenlerde bir
şey oldu, anl ı şanlı, ismi değişen mahkemelerimizin birisinde ta
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MEHMET 5 yıi önceki şeye atıf yap ıyor savc ı. "Ne biçim savc ı s ı n, ne biçim

	

KOCAOGLU'NUN	 /ıukükçusun? Ben hoca olarak saç ı m ı başı nıı yoluyorum, sen böyle

	

KONU ŞMASI	 şey veriyorsun. Bak, yasalar değişti, hiçbir plakas ı var m ı ?" Orada
hakim dedi ki, "niye savc ıya böyle yap ıyorsun?" Ben de şunu de-
mek zorunda kald ım: "Ba şkan ı m, sen yargılanuı nuıkanns ın. iddia

n ıakan ıı söyledi, ben savunma olarak söyleyeceğim. Sen orada taraf-
s ı z dur, savcı n ın avukat ı mıs ın?" Bunu dedim, demek zorunda
kaldım. "Ne biçim konu şuyorsun?" dedi, "o biçim konu şuyorum,

istersen tutanağa geç' dedim.

Arkadaşlar; dünyanın her yerinde benim incelememe göre
hukukun gelişmesini sağlayan, bizatihi avukatlard ır. Bak,
bunu unutmayalim. Hukukun gelişmesini sağlayan kimdir?
Avukattı.r. Avukat, dosyas ını iyi okuyacak, okutturacak. Ben
hocayken, 'iyi bir avukat bul J ıocanı." Arkadaş, etik olarak, ah-
laki olarak her avukat iyidir, yani her şey yaz ılmış . İyi avukat,
kötü avukat yoktur. Mesle ğe başlayınca gördüm ki, dosyas ını ,
derdini hakime anlatabilen, dosyas ını okutabilen avukat...
Yargıtay'da bunu daha çok görüyoruz. Dosyay ı okutacaksın;
okutamıyorsan, zaten okuyor mu, okumuyor mu, onu siz
benden daha iyi biliyorsunuz, söylemeye bir şey yok. Bir kere
bu sorunlar çözülecek.

Kalem sorunları ayrı bir şey.. Kalem sorunlar ı , hakim
sana başka türlü davranırsa, gidiyorsun, a ğır ceza, hepiniz de
biliyorsunuz, "tutanağı almak için dilekçe ver" diyor. "Nereden
ç ıkardın bunu başkanun?" diyorsun. A şağıya götürüyor, "bak,
adalet bakan ın ı n şeyi var" diyor. Okuyoruz, "lıani, orada öyle bir
şey yok?" diyoruz. "Hadi sizinkine verelim" diyor. Böyle bir şey
olmaz. Dolayıs ıyla hakk ımıza sahip çıkmamız laz ım öncelik-
le. Avukat dik duracak. Ama bu sorunlar, bugünden yar ına
çözülmesi mümkün değildir.

Bir de bakın, ben başladım, 7 senedir filan avukatl ık ya-
pıyorum ve ülkenin her tarafına da gidiyorum öğrencilerim
dolay ısıyla. Benim Ankara'da bir muhitim yoktu ki; ö ğrencim
çağırıyor. Akrabasının falan davasmagidiyoruz. Her yere gidi-
yoruz. Sabahtan geldim, üstümü de ğiş tirme fırsatı bulamad ım,
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"gidin bakay ı m, ne oluyor" dedim. Dolayısıyla avukat, ücretini MEHMET
alabiliyor mu? Birisinin avukatı olduğunuzu duyduğu zaman, KÜCAOGLU'NUN

hemen "benim bir davam var" diyor, başlıyor bir saat anlatma- KONU ŞMASI

ya. Benim oğlum Amerika'da doktora yap ıyor. Orada bir ş ey
dedik avukata, bak bakay ım. "şu kadar dolar dakikası ndan ücret
istiyor baba, ne yapal ı m?" dedi. "Vereceksin oğlum, karşı taraf ve-
recek, sen de onu öğreneceksin:" Yani avukat, her önündeki acaba
davas ım verir mi? Vermiyor, ö ğrenip gidiyor. 40 tane avukat
dolaşıyor. Bir kere o şeyi kesmemiz gerekti ği kanaatindeyim.
Siz katılırsmız veya katılmazs ınız.

İkincisi, birisi geldi, Diyarbak ır'da "bir t/anam var." "Şu
kadar verirsen, uçak paras ı verirsen git/erini" dedik, Diyarbak ır'a
gittim. Belki biraz uzatıyorum ama... Anlaşamadık, gitti. Ben
gittim, baktım, o müvekkil olacak ki şi geldi. -Hocam, geln ıişi-
niz." "İyi, geldin ı ." "Benim davaya da bak." "Senin avukat ın yok
mu arkadaş .? "" Var." "Nerede?" "Geln ıemiş, hiçbirisine girn ıenıiş,
Diyarbak ı rl ı bir avukat tuttuydun ı ." "Allah aşk ı na kaç liraya an/aş-
tı n ız?" dedim. "Valla/ii Hocan ı 100 lira verdiydim. Bir kere girmi ş,
bir daha girmemiş " dedi. 100 liraya dava alacak duruma düştüyse
avukat, o zaman da toplumdaki şeyi bu olabilir.

Bir kere madem baro, Barolar Birli ği, ki aŞgari ücret, altında
dava almamamız gerekir diye düşünüyorum. Alan alır, başka
da yapacak bir şey yok bu hususta. Dolay ısıyla kendimiz dik
duracağız.

Ba ğımsızlik; tabii aç adam ın bağımsızlığı olmaz. Genç-
liğimde Kayseri'ye gittim, adamın buradan Demirel'in evi
kadar mağazası var. 4 oğlunu okutmu ş . "Niye birisini memur
yapnıadı n?" dedim. "Hepsi, şu inşaatçı, şu bilmem ne" diye anla-
tıyor. Dedi ki, "evladı m, 365 günde 12 kere para getireceğinize, sen
karma nas ı l hfikim olacaks ı tı, onun üzerinde nas ıl otoriten olacak?"
dedi bana. "12 kere para almakla olur mu ınen ıuriyet? Ben onları
onun için n ıen ı ur yapmadı m" dedi. Kayserililer okuyan adamı
saymaz falan değil, sonra ben inceledim baktım, öyle değil.
Kendi işini kurmayıp, risk almayan, soru ırıluliık üstlenmeyen
kişiyi tutmuyor. Risk alan, sorumluluk alan insanlar, bakm,
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MEHMET kazan ıyorlar Türkiye'de ve her yere de gelmişler. Dolay ısıyla
KOCAOGLU'NUN risk, sorumluluk almak laz ım, her konuda, Belki biraz konular ı

KONU ŞMASI dağıtarak söylüyorum, ama ba şka da şey yok.

"Efen din,, niye 100 tane avukat var da haroda, i ş te ş u ş u meslek

gruplar ı bizim hakkı m ız ı almak istiyorlar?" Çünkü bu bölüşüm
kavgas ıdır. Bu kavgada örgütlenme a ş a ğıdan yukarı da olur,
birbirini desteklerse ve o genç arkada şımız, "yar ı n Özdemir

Özok'un yerine ben geln ıeyi hedefiiyon1m" diyerek çahşırsa... Onu
tenkitle bir şey olmaz, Özdemir Özok zaten yaptığını yapıyor.
Sen ondan daha iyi yap ıyorsan, o noktaya geleceksin, gelece ğiz.
Geçen gün bir tümgeneral ö ğrencim telefon ediyor, "Hocam,

elini öpmeye geleceğiz, yerinde yoksun" diyor. Bir de arkasından
şunu söyledi: "Hocam, tek ba şı na bu çal ış mayla 70 milyon Türk in-

saninin hayat standardı biraz düşük..." Ben de dedim ki, "arkada ş
hep bera her çal ışahn ı, yükseltelin ı ." Bakın, Türk milleti çalışkandır,
dürüsttür filan, öyle bir şeyin olup olmad ığını tartışmayal ım
şimdi. Ne kdar çalışkan olduğumuz, 70 milyonda üretti ğimiz
gayri safi milli has ıladan gözüküyor. Dolay ı sıyla bir de onu
söyleyeyim.

Mesleğe ba şlayan genç bir arkadaşımız dedi ki, "Hocan ı, 10

ayd ı r kimse gelmedi." Avukatlık böyle. Ben de hukuk profesörü
diye açtım, "profesör, vay anas ın ı, herkes gelecek" zarınettim, 10
ay, 9 ay hiç kimse gelmedi. Dedim ki, ben bir y ıl sonra bu işi
kapatay ım. Gelmedi, ne yapay ım, gider hocaliğa dönerim, hiç
olmazsa elimizde höcalık var. Bir cumartesi günü baktım, 7 kişi
geldi, 5'inin davas ını aldmi. Avukatlık böyle bir şey; 5 dava
aldım, ama 3'ünün daha parasını alamad ınt Yani bilmiyorduk
o zaman. Yünün paras ım alamad ım. Avukatlığm en şey tarafı
da biliyorsunuz. Adamı eski tabirle ipten alıyorsunuz. Ama i ş i
bittikten sonra telefonlar ı da kaybediyorlar. "Ben Ankara'n ın
biln ıen ı kaç ı nc ı vergi rekortn ıeniyin ı " diyor, yemin ediyorum,
3.000 YTL'yi icra ile al ıyorum.

Daha çok konuşulacak şey var, çok doluyum, ama bu saatte
herkes ac ıkmıştır yahut başka konuşacaklar var.

Hepinize saygılar sunuyorum.
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Başkan: 13.00'te yemek aramız var değerli arkada şlarım.
Bu nedenle ancak bir ki şiye daha söz verebilece ğiz.

Buyurun.

Av. Yakup ERİKEL: Değerli divan, kıymetli genç arka- YAKUP
daşlarım, değerli meslekta şlarım, Değerli Baro Başkanı'mız, ERIKEL'IN
Barolar Birliği Başkan ı' ınız. Öncelikle hepinize saygılar ımı KONUŞMASI

sunuyorum. Böyle bir toplant ıda bulunmaktan dolay ı son•
derece mutlu oldu ğumu ifade etmek istiyorum.

• Ashnda ilk konuya girerken nas ıl gireyim dedim. Bu kadar
detayli, her arkada şımız mesleğin-izin sorunlanna ili şkin değil,
mesleği yapma şartlannııza ili şkin çok değişik görüşler ifade
ediyorlar. Elbette ki ben çok istifade ettim. Ama biz, mesle ğe
başladığımızdan bu zamana kadar bu sorun klimesini hep
eleştirdilc. Yani şöyle, mesela ben size gelsem, "hadi sorunla-
rıniiz ı konu şal ı n ı " desem, bu böyle oluyor. Dolay ısıyla bizim
asimda sorunlar ımız değil, çalişma şartlarımız ı daha iyi hale
getirmek için müzakereye, konuşmaya, sohbete ve diyaloga
ihtiyacımız var. Ben bu meseleyi bu şekilde ortaya koyuyorum.
Birincisi bu.

İkincisi, hepimiz mutlu olmak istiyoruz, yani temel mesele
mutlu olmak, ama mutlulu ğa giderken acaba mesleğimizin
katk ısı ne olacak? Acaba biz çok zengin bir insan m ı olacağız?
Yani gayrimenkulleri olan, arabalar ı olan, her gün veya her
hafta biro ülkede, bir bu ülkede, böyle birisi mi olacağız? Yoksa
kendisiyle barışık, ahlaklı, düzgün bir insan mı olacağız? Yani
buna karar vermemiz laz ım. Ben orta ya ş grubu sayılırım. Yani
ne yaşlıyım, ne gncim. Ama 17 y ılhk avukatım. Hep şunu
söyledim: Zengin olmak isti yorsak, bu mesleği bırakahm. Bir
kere bu meslek, öyle zengin olup hanlar, hamamlar, gayrimen-
kuller, çok lüks arabalar alma mesle ği değil. Elbette kendinıize
uygun, onurumuza yakışır bir mesleğimiz olacak, bir yaşan-
tın ız olacak, kıyafetimiz olacak; kendirnize yak ışan bir özel
hayahn-ıız olacak. Ama ben geçen toplantıda da söylemiştim.
-Buna benzer bir toplant ı olmuştu.- Ben bir meslekta şımızm
kazandığı paraları gayrimenkullere yatırmas ını, onları satma-
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YAKUP sını anlams ız buluyorum. Ben para kazand ığım zaman yurtd ı-
ERIKR'IN şında geziyorum. Kitap al ıyorum veya sinemaya gidiyorum.

KONU ŞMASI Yani genç arkadaşlarımıza da bunu öneririm.

Patron avukat kelimesine ben çok kar şı olduğumu burada
ifade etmek istiyorum. 17 y ıll ık avukatım, bu zamana kadar
100 avukat arkada şla birlikte çalıştık. Şu anda 4 avukat arka-
daşla birlikte çalışıyoruz. Büronun bütün sorumluluğu benim
üzerimde. Ama ben hiçbir zaman kendimi patron olarak
görmedim. Birlikte çal ışmaktan bahsediyorum, bölüşmekten
bahsediyorum. Yani bir kere hayat gerçekten de ğ işiyor. Avu-
katlik mesleğiııi belki de yeniden tarunılamak, gerekiyor. Çünkü
avukatl ık mesleği 1930'larm, adli.yenin kenarında bir büro
açarak insanların geçerken elinde 4 yumurta, 2 yoğurtla; -ben
Yerköy'de' ortaokulumu okudum, avukatl ık öyleydi-. Ama
şimdi öyle değil, bir işletme oldu. Dolay ısıyla bizim avukatl ık
mesleğini yeniden şekillendirmemiz, yeniden ne yapabiirizi
konuşmamız gerekiyor.

Laf buraya gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum:
Adliyeyi niçin gözümüzde bu kadar büyütüyoruz? Adliye ne-
dir ki... Hepimiz adliyenin etraf ında bürolar tutuyoruz, oraya
yakm oluyoruz. Ondan sonra adam telefon ediyor, "şu evrakı n
fotokopisini çek" diyor, mesele bu de ğil. Bir işletme mantalitesi
getirmek gerekiyor diye dü şünüyorum. Mesleki bir seyahat
dolay ıs ıyla Strasbourg'a gitti ğ imizde, Strasbourg Barosu
Ba şkan meslek sorunlar ını anlattığında, hiç unutmad ığım bir
lafı oldu. Dedi ki, "Strasbourg'da avukatlann yüzde 70'i, gelirini
adliye dışı ndan kazan ı r." Yani adliyede para kazan ılmıyor, bu
değil, avukatl ık da bu değil bana göre. Biz üretirken ne kadar
katk ıda bulunuyoruz. Elin adamı -kusura bakmayın, biraz
Anadolu üslubunca belki konuşacağım- parayı kazanacak,
gidecek, riskleri alacak, ondan sonra yüzde 3, yüzde 5 bir so-
runu olacak, riski olacak. Onu da seninle payla ştılctan sonra
onun yüzde 2'sini verecek. Biz niye yüzde 1001ük dilime talip
değiliz? Niçin kazanırken yanında değiliz işadamının? Niçin
buna dair bir mantalite kurmaya çalişmıyoruz? Işadamının, iş
dünyas ının ben, yanlış anlamay ın, yani hukukçuluktan sonra
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bunu söylemeye çal ışıyorum. Yok, işadamı olalım, işadamıyla YAKUP -
her türlü gereksiz işlemler yapal ım anlamında söylemiyorum. ER İ KEL' İ N
Biz bu mantaliteyle gitti ğimizde, her zaman 100 pastan ın 3'üne KONU ŞMASI
talip oluyoruz. Bu hiçbir şeye yetmez. Bunu da değiştirmemiz
gerektiğini düşünüyorum.

Tabii avukatl ık imajmdan bahsediliyor. imaj bizim eli-
mizde değil ki. Televizyon filmlerini izliyorsunuz; "gel avukat,
git avukat; getir avukat, götür avukat, avukat sorun çözsün." Genç
arkadaşları ben burada tebrik ediyorum, gerçekten gençlerin
bu kadar dinamik oldu ğunu ben olgunlaştıkça öğreniyorum.
Ve genç arkadaşlarla birlikte olmanın insana ne kadar heyecan
kattığım burada öğreniyorsunuz. Normalde bu RTÜK'le ilgili,
RTÜK'le, televizyonlarla görüşerek bu filmlerdeki avukat ima-
j ının mutlaka kald ırılmas ı lazım. Yani bu konuda bir gayret
gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Avukatlık gerçekten çok güzel bir meslek. Ben, bir karde-
şiniz olarak, bir meslektaşuıız olarak; ilkokul 2. s ınıfta avukat
olmaya karar verdim. Tek tercihim Ankara Hukuktu. Birinci
s ırayla girdim. Hiçbir imtihana girmedim, avukat oldum.
Hukuk fakültesi, ancak avukat olmak için okunur ve bizim
büromuzda da her avukat, kendisini iyi bisseder. Biz kazan-
dığmuz halde, genç karde şleriniizle veya partnerlerimizle,
ortaklarınuzla paray ı bölüşmüyor değiliz, yok ki bölüşelim.
Kazand ıkça, gelir arttıkça, elbette ki bu bölü şüm artacaktır
diye düşünüyorum.

Eğitim konusunda hocamız açıklama yaptı. Ancak hukuk
fakültesine mutlaka işletme ve yönetim dersi konulmas ı la-
zım. En az 2 sene. Artık avukatlık, biraz önce de ifade etmeye
çalıştığım gibi, sadece büroda i ş beklemek değil. Eliııize çanta
alıp, birisini ziyarete gitmeye çahşıyorsunuz, reklam yasağına
giriyor. "Gideyin ı, iş alayı m" diyorsunuz. Edilgen bir pozisyona
düştüğiinüz için, bu pozisyona da dü şmek istemiyorsunuz. İşte
bu mantaliteyi geliş tirecek potansiyel iş dünyasında ve bakın,
ben hukuku olumsuzluklar ı çözmek olarak anlamıyorum, o
zaman mutsuz olurum. Yani hep ö!dürme olayı, hep boşanma
olayı değil, inşaatı yaparken, hayatı kurarken hukukçu olarak
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YAKUP katk ı sağlamak istiyorum. "Bak arkada ş, şuradatı gitme, şu yoldan
ERIKEI' İN git; şunu yapma, bunu yap. Şu sözle ş meye şu maddeyi koydun mu?"

KONU ŞMASI Ben hukukçuluğu böyle algılamak istiyorum. 0 zaman onunla
omuz omuza ikinci pozisyonda, "avukat gel" noktasından kur-
tulabileceğiniizi düşünüyorum.

Bir başka konu; mesela Ankara'da 5.000 tane büro var.
Niye 300 tane büro yok, niye hiç bunu konu şmuyoruz? Barolar
Birliği'nin kaynak aktarmas ı filan; özgürlük kaynak aktarmakla
olmaz. Biz de nüte şebbisiz, elbette ki risk alaca ğız. Ben diyo-
rum ki, 5.000 büro yerine 300 büro kural ım. Her birimiz 500'er
lira kira ödüyoruz, sekreter paras ı ödüyoruz, elektrik paras ı
ödüyoruz. Niçin bir araya gelerek, plaza kurup, a şağıda güzel
bir kafeterya yap ıp, herks orada yemeğini yiyip, plazadan
adliyeye dolmu ş kald ırarak niçin bu sistemleri kurmuyoruz?
Kuramaz mıyız? Niye kafa yormuyoruz? Yoksa, "e bana ücret

verdi, kanunda şu." Elbette ki bütün meslektaşlarımız ın, genç
kard şlerimizin ben tespitlerini dikkatlice izledim, çok önemli
tespitler, ama biz yapmazsak, kimsenin gelip bunlar ı yapaca-
ğını düşünmüyorum.

Bak ın arkada şlar, ben İşıl hammefendiye çok te şekkür
ediyorum. Beni bugün davet etti. Benim haberim yoktu. Saat
10.00 sanıyordum, 09.00. Bugün çok mutluyum, yani sizinle
paylaşmak istiyorum, affıniza sığınarak. Ben cumartesi günleri
yüzmeye gidiyordum. Bu program ı görünce buraya geldim.
Yüzmeye giderken, Bilkent'teki o 2 bin dolarl ık Spor Center'a
gitmiyorum. Polis Koleji'nin 5 milyonluk yüzme tesisine gidi-
yorum. Yani mutlu olmaktan bahsediyorum. Para, ekonomi,
şartlar ne olursa olsun, insanlar mütevaz ı, olgun, kendisiyle
barışık, kitap okuyan, biraz kendinıizi donanımlı hale getiren
bir üslupla yakla şırsaic, bizim gücümüz kimli ğimizde, bizim
gücümüz avukat olmakta. Her birimiz sokakta, ma ğazada,
adliyede, dünyanın her tarafında dola şırken, avukatız demiyor
muyuz, ne kadar güçlüyüz, değil mi? Ben 40 kere do ğsam, yine
avukat olurum.

Sözü çok uzatmak istemiyorum. Bir ba şka bakış açısıyla
mesle ğe bakmaya çalıştım. Bütün sorunlara katılıyorum. Böyle
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bir toplantıda olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade YAKUP
etmek istiyorum. Genç arkadaşlara ve organizatörlere çok te- ERIKEL' İ N
şekkür ediyorum. Ke şke bu toplantı Bilkent Otel'de değil de, KONU ŞMASI
2 yıld ızh, daha mütevazı bir yerde olsaydı, bence daha güzel
olurdu. Odalar Birliği, ticaret grupları, yabancı unsurlarla
toplantı yaptığımızda Bilkent'te yapal ım, herkes bizi güçlü
hissetsin, ama kendi aramızda paranıızı buralara vermenin de
doğru olmadığını düşünüyorum.	 -

Hepinize saygılar ımı sunuyorum.

Başkan: Teşekkür ediyoruz.

Değerli arkadaşlar ımız; bir saatlik bir yemek aram ız var.
Yemekten sonra, saat 14'te salonda buluşmak üzere.
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Başkan: Değerli meslekta şlarım; öğleden sonraki ottıru-
mumuzda da yine sabahtan yaptığmuz gibi, avukatlıkla ilgili
sorunları tartışmaya, konuşmaya devam edeceğiz.

Ben yine sabahki konuşmalarla ilgili çok kısa bir aç ıklama
yapmak istiyorum. Türkiye Barolar Birliği, genç avukatlarm
sorunları ve bunlarm çözüm yollar ı meselesinde bir çalışma
yapmay ı eylül ay ının ortalarında günde ıne getirmi şti. 0
tarihten bugüne, bu forumun yap ıldığı güne kadar Ankara
Barosu'na kay ı tlı yaklaşık 20-22 genç arkada şımız, Türkiye Ba-
rolar Birliği'nin desteği ve katkılanyla bu forumu düzenlediler,
bu forumla ilgili hazırlıkları yaptılar. Ankara Barosu'ndan 4.350
arkadaşınuza, yani 0-10 y ıl meslek kıdemi olan arkada şınuza
bir bildiri hazırlanıp gönderildi. Özellikle bu bildiride de belir-
tildiği gibi, bu forumun, Türki ye Barolar Birliği'nin doğrudan
doğruya avukatlık mesleğiyle ilgili yaptığı bir çalışma oldu ğu
vurguland ı ve bunun hiçbir siyasi ya da ideolojik amac ının
olmadığı, herhangi bir şekilde de buna alet edilmey,eceği ko-
nusunda da özellikle vurgulama yap ıldı. Bu tamamen mesleki
bir toplanhdır ve mesleki çalışma bununla kalmay ıp devam
edecektir ve bu forum, ilk olarak Ankara'da düzenlenmi ştir.

Diğer illerden gelen baz ı arkadaşlar, özellikle İstanbul'dan
gelen arkadaşlar, bazı şeyler söylediler. Şunu hatırlatmak is-
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tiyorum: Türkiye Barolar Birli ği Başkan ı'mızın belirttiği gibi
bu forumların Ankara dışmda İstanbul, İzmir ve Adana'da
illerinde bölgesel çapta yapmay ı planlamaktad ır, düşünmek-
tedir. Türkiye Barolar Birliği'nin bu konudaki sanümiyetinin
değerlendfrilmesi söz konusu forumlar yap ıldığında görüle-
cektir, ortaya çıkacaktır. Bu konuda bir kuşku olmamas ı gerekir
diye düşünüyorum.

Sabahki konu şmalarda avukatlıkla ilgili sorunlar gündeme
gelip tartışılırken, ekonomik sorunlar, e ğitim sorunu, meslek
örgütü sorunu ve bağımsızlık diye ana başlık halinde söyle-
miştik. Arkada şlarımız çok temel konulara de ğindiler, ama hiç
konuşul.mayan da baz ı konular var. Sanıyorum bundan sonraki
çalışmalarda bunların da konuşulmas ı bize ışık tutacaktır.

Biz frum çağrı bildirisini haz ırlarken, sorunları çok kısa
ana başl ıklar halinde tespit ettik, ama bu sorunların dışında
da çok sorunumuz var dedik. Örne ğin siyasi ilctidarlarm hu-
kuka ve avukatlık mesle ğine bakışı, CMK meselesi, CMK'n ın
özellikle ceza avukatlığı yönünden getirdiği olumlu yanlar
ya da olumsuzluklar, avukatl ıkta ş irketleşme ve avukatl ık
ortakl ıkları, kaliteli avukat yeti ştirilme meselesi, avukatlara
halkın güveninin olup olmad ığı, yani bu konularda da herhalde
konuşmak, tartışmak gerekiyor.

Bunlar ı kısaca sizlere hatırlatay ım, payla$ay ım istedim.

Şimdi yine bu tartışmalar için söz almak isteyen arkada ş-
lara söz vereceğiz.

Buyurun.	 -

	

M İ SAF İ RO Ğ LUUN	
Av. İlhan MASAR İFOĞLU (Ankara Barosu): Say ın Baş-

	

KONU ŞMASI	
kan, sayg ı değer meslektaşlarım; öncelikle Barolar Birli ği'ne

• teşekkürle baş lamak istiyorum. Ülkemizin genel problemi
olduğu gibi, meslekte de genel problemiırd,bir planlama da-
hilinde hareket etmememiz. Bir hukuk politikam ız yok, belki
ülke çapında bir ekonomik politikan ız yok.
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Bizim meslek örgütü içerisinde de avukatlık mesleğiyle iLHAN
ilgili politikaları açıkçası tam olarak ortaya koyabilmiş değiliz. MISAFIROGUJ'NUN
Bu anlamda bu toplantıy ı çok önemsiyorum. Bundan sonra KONU ŞASI

bu mesleğin geleceği için çok güzel fikirlerin çıkacağını görü-
yoruz. Aynı zamanda genç avukat arkada şlar ımız ın sorunları
temelinde tüm meslekta şlarımızm geleceğiyle ilgili bir politika
belirlemeye çalışıyoruz. Bu zamana kadar Barolar Birli ği'miz,
belki benzer toplantılar yaptı. Ama bundan sonra bu toplantı
benzeri toplantılar ı bern ülke çapmda, hem de il barolarımızda
sıkça yap ıp, ülkenin geleceğiyle ilgili ve avukatlik mesle ğinin
geleceğiyle ilgili bir planlamayı mutlak suretle olu ş turmak
zorunday ız. İki yılda bir yap ılan baro genel kurullarında ya-
hut da Barolar Birli ği genel kurullarmda s ınırlı say ıda avukat
arkadağımızın katılimiyla, daha çok seçime odakl ı, daha çok
kişisel çekişmelerin ve grup çeki şmelerinin ya şandığı bir şe-
kilde bizim avukatl ık mesleğinin geleceğini belirlemerniz asla
mümkün de ğildir. Genel kurullarımız ı belki de seçime katılan
gruplardan oluşacak komitelerin olu şturduğu, her bir sorunun.
çözüm önerilerinin komitelerde açıkça tartışıldığı, bütün siyasi
mülahazalardan uzak, bütün kişisel çekişmelerden uzak, bütün
arkadaşlarımızın siyasi görü şü ne olursa olsun, genç-ya şlı ,
kamu-özel, komitelerde görev alarak bu mesle ğin geleceğini
birlikte olu şturma mecburiyetimiz vardır.

Bu niye vardır? Türk hukukçular ı, adalet sisteminin iyi
işlemesi bakımından çok önemli sorumluluğa sahiptirler. Bu
sorumluluk içerisinde avukatlar, ülkenin önünü açacak, hukuk
sisteminin önünü açacak çok önemli bir i şleve sahip olmaları
gerekir. Onun için bu toplantıyı önemsedim ve çok teşekkür
ediyorum kendilerine.

Konu şmamın başında yapmış olduğumuz bir ara ştırmada,
bir anket çal ışmasmdaki görüşleri belki payla şarak başlamak
uygun olacak. Çünkü, bireysel olarak dile getirilen sorunlarda
genel olarak genç avukat arkada şlarırnızui ykla şımı nas ıld ır
anlamında bir k ısım istatistiki bilgilerle hareket etmek daha
bilimsel olacakt ır diye düşünüyorum. İzniriizle önce bunlar ı
paylaşmak istiyorum.
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iLHAN	 Avukatl ık mesleğinin toplum nezdindeki sayg ınlığı ko-
MISAFIROGLU'NUN nusundaki dü şüncelere genç arkadaşlarıımzm vermi ş olduğu

KONU ŞMASI cevaplarda az olarak yüzde 30, orta olarak yüzde 47 Eevabı var.
Demek ki toplum nezdinde meslektaşlarımız bile yeterince say-
gın olmad ıklarını düşünüyorlar. iptal edilen, ama ara ş tırmanm
yapıldığı dönemde yap ılmas ı planlanan avukatl ık smavıyla
ilgili düşüncelere meslekta şlarımız ın vermiş olduğu cevaplar,
yüzde 76 oranında "yap ı lmal ı ", yüzde 12 oranında "yap ılmamal ı "

şeklinde. "Avukatl ık s ınav ın ı n nihai amacı ne olmal ıdı r?" sorusuna
arkadaşlarımız, kaliteyi arttırmak noktasında yüzde 61 gibi çok
önemli bir önem addediyorlar.

Avukatlık sayısmı belirli seviyede tutmak noktasında da
yüzde 10 gibi düşük bir önem addediyorlar. Bu arkada şlanmı-
zırt hakikaten meselelere ne kadar vak ıf olduğunu ve sadece
ücret bab ında, ekonomik paylaşım anlamında değil, avukatlık
mesleğinin kalitesini bunun çok üstünde önemsediklerini orta-
ya koymas ı bakımından kanmızca çok önemsenmesi gereken
bir husus.

"Avukatl ı k ınesleğini seçmenize etken olan nedenler nelerdir?"
noktas ında, serbest meslek olmas ı yüzde 30, hakkaniyetin tes-
pitindeki önemi yüzde 21 olarak rol al ıyor. "Genç avukatları n
birlik, beraberlik ve dayan ışma gibi konularda hangi noktada oldu ğu-

nu dü şünüyorsunuz ?"sorusuna, zay ıf olduğunu düşünen arka-
daşlarımız yüzde 52, orta olduğunu dü şünen arkadaşlar ımız
yüzde 32 olarak cevap veriyorlar. "Hukuk fakültesinde okurken,
ileride yapmak istediğiniz meslek neydi?" sorusuna yüzde 56 gibi
yar ıdan az fazla bir oranda, "avukat" olarak cevap veriyorlar.
"Gelir dur ıı n ı uyla ilgili değerlendirmeniz nedir, gelir durun ıunuz
nedir?" sorusuna arkada şlarımız, "çok iyi" cevabı yüzde 1,
"iyi" cevabı yüzde 15, "orta" cevab ı yüzde 63, "masrafları m ı
karşı lamakta zorlan ıyorum" yüzde 13, "n ıasrafları rn ı karşı lan ııyo-
rum" yüzde 8.

Değerli arkada şlar ım; ben toplantıdan sabahtan itibaren
bütün arkada şlardan, bütün konuşmacı arkadaşlardan çok
istifade ettim.
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Avukatlık mesleğinin geleceğinin planlanmas ında kanımca ILHAN
iki kesimin sorunlar ının öncelikle gözetilmesi ve halledilme- MISAFIRO6LU'NUN
si gerekli: Bunlardan birisi, çok k ı denıli meslektaşlarımızm KON15MASl

sosyal güvenliği ve emekli aylığıyla ilgili sıkıntılar. Ikincisi
de, genç arkadaşlarırmzm mesleğin başında namerde muhtaç
olmadan, ba ğımsızhklar ını koruyarak, istemedikleri davay ı ,
haklı görmedikleri davay ı reddetmek özgürlü ğünü içlerinde
ta şıyarak ekonomik düşüncelerden ar ınd ır ılması meselesidir.
Barolar Birliği'miz ve barolarımız, bu konuyu, bu iki kesimi
özellikle önemsemelidir. Bu sorunlar halledilmedi ği sürece,
avukatl ık mesle ğinin geleceğinin bugünden farkl ı olaca ğı
inanc ında değilim.

Üstatlarınıızla konuştuğumuzda, 1950'1i, 60'li, 70'li y ıllarda
yapılan avukatlık mesleğiyle, yapilış tarz ıyla bugün arasmda
çok fark olmadığım maalesef görüyoruz. De ğişen bir tek şey
oldu: Daktilolar ı n yerini bilgisayarlar ald ı . Onun d ışında
adlivede yine üçüncü dünya ülkeleri duru şma tarzında, bir
tane bağıran mübaşir, kap ı da bekleşen vatandaşlar, zaman-
ları çal ınan insanlar ımız ve zamanının hiçbir de ğeri olmayan
avukatlar var.

• Üçüncü dünya tarz ı yargılama sistemi, beni fazlas ıyla ra-
hatsız ediyor. Devlet, duru şma saatini bir randevu saati olarak
görmelidir. Biz buna nas ıl uyuyorsak, devlet de bu randevu
saatine uymal ıdır. Randevu saatine uymayan, kap ıda sizi bek
leşmek zorunda b ırakan devlet, aslında size önem vermiyor,
sizi önemsemiyor. Sizi bir böcek gibi görüyor demektir. Njüans
olarak görünen ve bu zamana kadar belki kürsüde arkadaş-
larnmzm dile getirmi ş olduğu hususlar, genel olarak hukuk
sistemimizin ne şekilde işlediği ve avukatlık mesleğine bakış
aç ısının ne olduğu hususunda bize ipuçlar ı vermektedir.

Arkadaşlarımızın sorunları somut olarak dile getirmesi,
genelde bir sistem değişikliği yapmanuz gereğini ortaya çıkarı-
yor. Aslında konü şmuş olduğumuz hususlarm halli konusunda
barolarınıız ve Barolar Birliği, elinden gelen münferit çabalar ını
yapıyorlar. Ama kamma avukatlık mesleğinde bir devrime
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ILHAN ihtiyaç vardır. Günlük sorunlarla, bu sorunlarm halli için nafile
MISAFiROĞLU'NUN uğraşlarla zaman kaybetmeye gerek yoktur. Dünya de ğişmek-

KONU ŞMASI tedir, bu değişimi kavramak zorunday ız. Smırlar kalkmaktad ır,
elbette milli birli ğimizi, bütünlüğümüzü ve milli değerlerimizi
sonuna kadar korumak zorunday ız. Bunlar ın geri dönü şü
yoktur, bunlar ın telafisi yoktur, bunlara sahip ç ıkmak bizim
birinci! vazifemizdir. Ancak de ğişen dünya düzeni içerisinde
bugün uluslararas ı hukuk bürolarının Türkiye'de faaliyetini
görüyor, tartışıyor ve yakında günlük hayatımıza geçeceğini
kabul ediyorsak, buna bo şu boşuna bir kar şı koyuş değil, bu
sistem içerisinde onlardan daha iyi nas ıl olabiliriz, daha güçlü
nas ıl olabiliriz ve onlar bize, bizim ülkemizde faaliyete geçme-
ye çalışırken, bunun aksine, p ırıl p ırıl yetişen, yabanc ı diliyle,
meslek eğitinıiyle, hukuk eğitinıiyle hakikaten çok güvendi ğim,
gurur duyduğum, stajyerlerimle gurur duydu ğum bir nesil
geliyor. Bu arkada şlarımız ın Almanya'da duruşmalar ı nas ıl
yaptığını, Avusturya'da müvekkillerini nas ıl temsil ettiğini
özlemle görmek istiyorum.

Birçok sorundan bahsedildi, ama ben bilhassa genç ar-
kadaşlar ımızı gördükten sonra, bu mesle ğin geleceğiyle ilgili
çok ciddi umutlar taşimaktay ım. Bu zamana kadar yakla şık
60 arkadaşımızı mesleğe kazand ırmış birisi olarak söylüyo-
rum. Her bir arkada şım şu anda (aralarında hakiıtı-savc ıhğa
geçenler de oldu) avukatlıkla çok önemli, çok güzel, maddi
ve manevi, hem ülkelerini dü şünerek, hem de mesleklerini
dü şünerek çok güzel çalışmalar yapıyorlar. 0 nedenle onlara
güveniyorum. Bu ülkenin geleceğine inamyorum, bu mesle ğe
güveniyorum. Ancak karolar ımızm ve Barolar Birliği'nin bu
genç arkada şlar ımızın dinamizmini, önünü açacak politikalar
geliştirmesinde mutlak zorunluluk vard ır. Bu politikaların ge-
liş tirilmesi bakmm-ıdan bu toplantılar çok önemlidir. Bireysel
sorunlar yerine, Avukatlık Kanunu bir devrim yaratacak şekil-
de yeniden organize edilmelidir. Bu yeni organizasyonda s ınav,
sadece meselelerin çözümü konusunda mucize formül olarak
değil; s ınav; bir sistemin sadece bir unsuru olarak görülmelidir.
Sınavdan sonra belki il kotalaruu, ülke kotalar ım tartışmak
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zorundayız. Smavdan sonra meslekte kademelendirme, hangi ILHAN
arkadaşlarımızm hangi mahkemelerde görev alabilece ği konu- MISAFIROGLU'NUN
sunda bir kademelendirmeyi tartışmak zorundayız. Meslekte KONU Ş MASI

uzmanlaşmay ı tartışmak zorundayız.

Artık bizi smırlayan, bizi engelleyen, önümüzü açmaktan
uzak, bizim önümüzü t ıkayan meslek kurallarmı çağa uygun
hale getirmek zorımdayiz. Şirketleşme tabirini çok kullanmak
istemiyorum. Bana biraz fazlasıyla kapitalist bir tabir olarak
geliyor, ama avukatl ık mesleğinde kurumsallaşmanın ne
şekilde olmas ı gerektiğini tartışmalıyız. Bu nedenle, elbette
günlük hayat ımızda yaşadığımız sorunlar çok önemlidir.
Ama bu sorunlarm kökten ham bak ımı ndan 50 y ıl öncesinin
avukatlık kisvesiyle değil, çağa uygun avukatlık kisvesiyle
hareket edebilmek bak ımından meslekte devrim yap ılmas ı
gerekti ğine inanıyorum.

Teşekkürler.

Başkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.

Av. Akın Savaş ATAÇ (Ankara Barosu): Tüm kat ılımcilan AKIN SAVA Ş
saygıyla selaml ıyorum.	 ATAÇ'IN

KONU ŞMASI
Bazı notlar aldım, kısaca anlataca ğım ve sorunlardan da

çokçabalısetmeyeceğim. Çünkü sorunlar ı tekrar tekrar burada
söyledik. Yani artık çok fazla bir gere ği olduğunu düşünmü-
yorum. Devam da edecektir. Çünkü sorunlar ımız çok fazla,
çok büyük. Ancak şunu gördük: Buradaki herkes aynı şeyleri
söylüyor, yani bizim dışımızda herkesin söyledi ği şeylerden
benzer, sorunlar da ortakla şılmış durümda. Benim belirtmek
istediğim husus ise bunun d ışmda; çözüm yollar ında da or-
taklaşmayı sağlayabilir miyiz? Bunu nas ıl yaparız? Bunun için
benim dü şüncem, somut hedefler koymaniız lazım. Bunun
için de önereceğim şey, simgesel önemi olan baz ı konular ı dile
getirmeli, bunu belki kampanyalar haline getirmeli ve sürekli
kamuoyunun gündeminde tutmaliy ız. Bunu yaparsak, bizim
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AKIN SAVAŞ bu sorunumuzu herkes bilir ve bir kıymet atfeder. Her yerde
ATAÇ'IN	 dile getirirsek, bunun arkas ında herkes durur.

KÜNU Ş SI

Örneğin ceza hukuku ile uğraşan arkadaşlar için söy-
lüyorum, savc ıların bizimle aynı hizaya indirilmesini, ayn ı
hizaya getirilmesini ısrarla, önemle savunmalıyız. Neyse, bu
ceza hukuku ile u ğra şanlar için. Bunun devamırtda, HSYK'da
da savc ılarm bence ayrışmas ı gerekiyor. Kürsüde oldu ğu gibi,
yani kurum olarak da, üstyap ıdan itibaren de ayr ı.şması gereki-
yor. HAkimlerin de ayr ı bir özerk kurumları olması gerekiyor.
Mesela örnek olarak, simgesel önemli olan şeyleri çok s ık ve
kampanyalar halinde söylersek, ciddiyetimiz anla şıh ı .

Bunca, y ıld ır sorunlar ımn birikmi ş . Bundan ç ıkaraca-
ğımız aslında kötü bir sonucu ben size söyleyeyim: Meslek
örgütlerimiz çözüm sunamarnışlar, yani bu hataları herkes
kabul etmelidir, kendimizi ele ş tireceksek bunu söylemeliyiz.
Çünkü bu sorunlar ın hiçbirisi son birkaç y ılda çıkmad ı; şimdi
bize yans ıyor, ama ne yaz ık ki bunun müsebbihi biz değiliz,
yıllardır devam eden bir şey. Bunun da çözümü için, az önce
belirttiğim şeyleri yapabilmek için bir temel olu şturmamız
laz ım. Benden önceki konu şmac ı Say ın İlhan beyin kendileri,
aslında baro seçimlerinden tanıdığımız bir arkadaşımız ve
sağ diye nitelediğimiz bir grubun adayı olarak ç ıkmıştı . Onun
söylemiş olması çok daha de ğişik ve önemli oldu benim için,
"devri n ı yapmak laz ı m" dedi. Bunu biz deseydik, herhalde bizi
dinozorlukla suçlarlard ı ve çok gülerlerdi. Yani devrim yap-
mak gerekti ğini biz de dü şünüyoruz. Sistemde evet, tam da
İlhan byin dediği gibi sistemde çal ışmal ı ve bunda bir devrim
yapmalıyız, destekliyorum, tamamen kat ılıyorum.

Bunu nasıl yaparız? Bu meslek örgütlerimizdeki ataleti
yıkmak için tüm diğer hukulcçu örgütlerinden deyard ım alma-
liyız. Buraya gelen ve konuşan pek çok arkada şımız, belirli bir
grup, ekip oluşturduklarını, birlik oluşturduklarını söylüyorlar.
Bunlardan baroların ya da Barolar Birliği'mizin haberinin ben
ancak herhalde ki bugün oldu ğunu düşünüyorum. Bunlarla
birlikte oturup' bunlarla birlikte çali şılmal ı . Derneğin-iz var,
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birlikler var? İlhan Beyin çal ışma gruplar ı var. Pek çok arkada- AKIN SAVA Ş
şımızm çali şma gruplar ı var ve ileride umuyoruz ki olacaktır. ArAÇ'IN
İşçi avukatların, Hakan arkada şımız ın çokça belirttiği üzere KONU ŞMASI
işçi avukatların da yakında bir örgütü olacağını düşünüyorum,
bu da katılacaktır çalışmalara. Bunlar olmadan da çözümün
gerçekleebileceğini düşünemivorum.

Katılıma ilişkin bir şey söylemek istiyorum: Katılım az
ve en başta çok daha azdı. Bunun nedeni, sorunumuzun ol-
mamas ı değil tabii ki. Sebebi, işçi avukatların izin alıp buraya
gelememesi diyebiliriz. Ama bu bana yeterli gelmedi. Sebebini
ben şunda buluyorum: Yıllardır süren toplumumuidaki bütün
örgütlülükleri silmeye çalışan duyars ızlaştırma çabası. Bu da
tabii ki siyasal politikalarla oluş tu. Buna karşı durduğumuz
müddetçe ve bunlar ı çıkıp eleş tirdiğimiz, bunu her yerde söy-
lediğimiz müddetçe daha fazla şey elde ederiz.

Son olarak, peki bizi ne bekliyor? Bizi bekleyen şeyi burada
ifade etmeye çal ıştım. Bunları tam bir sistem içinde söylemek
gerekirse, ülkemizin altyap ısı değiştiriliyor ve küresel sisteme
eklemleniyoruz, bu çok açık, yani herkes ç ıkıp bünu söylüyor.
Bugünkü siyasal iktidar da bu yüzden iktidarda, benim ki şisel
görüşüm budur. Bundan tabii ki üstyap ı kurumu da etkilen-
mekte, yani hukuk ve bizim alanımız çokça etkilenmekte, bu
da bir dönüşümün içerisinde doğal olarak ve bunun artık
bilinen bir ismi de var; meslekte dönü şüm. Meslekte dönüşü-
mü -örnek de verildi- sa ğl ıkç ılar yaşıyorlar ve doktorlarimız,
mühendislerimiz çokça gündeme getiriyorlar ve eylemler de
yap ıyorlar. Ama bizden bugüne kadar kar şı durmaya yönelik
hiçbir hareket, hiçbir şey gelmedi. Aksine, aslında Birlik, sadece
bir ara gündeme getirmi ş ti, bir öneri gibiydi, yasayla ilgili, bu
da bizim aleyhimizeydi.

Diyorum ki, meslekte dönüşüm, bizim için kötü olabilecek-
tir. Elimizdekileri de kaybetme ihtimalimiz vard ır. Buna karşı
harekete geçmeliyiz, devamlil ık sağlamalıyız, yani ısrarcı ol-
malıyız, yoksa biz bunlar ı da kaybedebiliriz, korkum budur.

Teşekkür ederim.
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Başkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.

N İ GÜN	 Av. Nilgün ÖZKAN (Ankara Barosu): Sayın Divan üye-
OZKAN'IN leri, saygıdeğer peslektaşlarım; ben gerek sabahki oturumda,

KONU ŞMASI gerek öğleden sonraki oturumda yapılan konuşmaların hepsi-
nin çok faydah oldu ğunu ve sorunlarm tespitinde çok önemli
katkıları olduğunu düşünüyorum. 3 senelik bir avukatım ve
bunların hepsinin bi; nesnesi, aynı zamanda öznesi olarak bu
sorunların hepsini bende yaşıyorum. Bunlar, gerek ekonomik
gerekse mesleğin itibar ıyla ilgili, hemde di ğer sorunlar. Yalnız,
ben burada bu ekonomik nedenlerin d ışmda ve sabahtan beri
bahsedilen sebeplerin dışında farklı bir noktaya değinmek
istiyorum. Özellikle bu konunun çok önemli oldu ğunu Uüşü-
nüyorum; çünkü benim gerçekten çok can ımı ac ıttı, gerçekten
çok canımı yaktı ve bu konuda gerek Birli ğimizin, gerekse
de barolar ın yeteri kadar tepki göstermedi ğini ve bu konuda
gerekli eylemleri yapmadığını düşünüyorum. Bu mesleğimize
ve meslektaşlanımıza yapılan fiili sald ır ılarla ilgili.

Bunu ben bir döneme de yaymak istiyorum. Şöyle: Polise
olağanüstü yetkiler veren 5681 say ılı Polis Vazife ve Salahiyeti
Kanunu'nun 14.6.2007 tarihinde de ğişikliğe uğramasına ilişkin
kanun yürürlüğe girdi ve bu yasayla polisin fiilen yetkileri,
bilindiği üzere fazlas ıyla genişletildi. Açıkças ı bir polis devleti
olma yoluna do ğru gidiyoruz. Nitekim bu kanunun yürürlü ğe
girdiği tarihten itibaren gerek işkence vakaları, gerekse de gö-
zaltında ölümlerin arttığını basından ve kamuoyundan hepimiz
takip ediyoruz. Bununla beraber, bunun bir yans ıması olarak
da bizim mesleğimizi yaparken yaşadığımız sıkıntılar da buna
mukabil paralel olarak artıyor. Nitekim bu yasanm yürürlü ğe
tarihten girdiği itibaren meslekta şlarımız da bu yetki geni şle-
mesinden kaynaklı ciddi sald ırılara maruz kalmışlardır.

Ben buna ilişkin bir liste ç ıkard ım, bunu sizinle payla şmak
istiyorum öncelikle. Yani PVSK'nm yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren saldırıya uğrayan avukatlarm bir listesini ç ıkardım. Av.
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Aysun Solakoğlu, İzmir Barosu, 24.6.2007 tarihinde İzmir'de NIGÜN
gözaltına alınmış . Polis, avukatın göstermi ş olduğu kimliğin OZKAN'IN
sahte oldu ğu isnad ını ileri sürmüş, ibraz edilen kimlik ise KONU Ş SI
Türkiye Barolar Birliği avukatlık kimliğidir. Av. Muammer
Öz, 29.7.2007 tarihinde Istanbul'da bir kimlik sorma olayına
müdahale etmesi s ırasında polis memurlarmca burnunda k ınk,
sağ ve sol omzunda, boynunda, sağ gözaltmda ve karnında
morluklar oluşacak şekilde dövülmüştiir. Av. Muammer Öz
gözaltına alınmış ve hakkmda görevli memura direnmekten
dolayı işlem yap ılmıştır. Av. Semih Atik, 6.8.2007 tarihinde
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gözaltına alınan müvekkil-
lerine hukuki yardımda bulunurken hakaret, tehdit ve darba
maruz kalmıştır. Av. İlyas Paran, 26.8.2007 tarihinde Urfa
Suruç Merkez Polis Karakolu önünde görevini yapt ığı sırada
psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Av. Mustafa
Rolas, 9.9.2007 tarihinde İzmir'de Emniyet Müdürlü ğü'nde mü-
vekkiliyle görü şmesi engellenmiş, "ben istersem görü ştürürünı,
istersem görü ş türınem" diyen polis amiri, binanın önündeki mer-
divenlerde duran Mustafa Rolas' ı itekleyerek ve tekme tokat
darp ederek çevrede bulunan polislere gözalt ına alma talimatı
vermiştir. Bundan sonra 10 kdar polis memuru taraf ından kol,
sırt, baş bölgesinden darp edilmeye başlayan Mustafa Rolas,
elleri arkadan kelepçelenerek ve ba şı öne eğilerek bina içine
sokularak gözaltına alınmıştır.

Bu örnekler çoğaltılabilir ve inanın, tahmin ettiğinizden
çok daha fazladırlar. Ben, hem CMK avukatlığı yapan, hem
de ceza avukatlığı yapan bir avukat olarak, Ni tarz muamele-
lere maruz kalmaktan korkuyorum. Ben bu olaylardan sonra,
özellikle Mustafa Rolas'm ba şına gelmiş olan bu olaydan sonra
Birliğimizin ve barolann neler yaptığına dair direkt olarak
bir takibe başladm-ı. Bu konuda sadece Birli ğimizin saldırıya
uğrayan avukatlar listesi şeklinde bir Internet sayfasında bir
yer verdiğini, fakat bunun dışmda herhangi bir eylemlili ği
olmadığım gördüm. Saym Özdemir Özok'un ise bu konuda-
kiaç ıklamas ının çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Kendisi
şu an burada yok, ama onu da sizinle pavla şmak istiyorum.
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NIGUN Zira, ben dört gözle Barolar Birli ği'mizin ve barolar ın üeler
OZKANIN yapacağını bu konuda beklerken, özellikle Mustafa Rolas' ın

KONU ŞMASI olaymdan dolay ı, bir gazetede okudum, Barolar Birlik Başka-
nı Say ın Özdemir Özok'un bu konuda yapmış olduğu "polis

sorun ılulnkla hareket etmeli, avukat da güvenlik güçlerine belirli bir
rneşru zemin içinde ilgi göstenneli" şeklindeki yetersiz aç ıklama-
s ını ise kabul edemiyorum.

Zira Birli ğimiz ve barolar ımız, bu koşullarda, bu sald ırılar-
da ko şulsuz yanımızda olmak zorunda. Nitekim bu olaylarda
her zaman mağdur olan bizler oluyoruz ve her zaman hakkında
yine soru ş turmalar aç ılan ve davalar aç ılan yine bizler oluyo-
ruz. Nitekim polis, kolluk kuvvetleri bu konuda gerçekten çok
iyi bir dayanışma içerisindedir. Arunda tutulan tutanaklarla
birbirlerini doğrulayan il adelerle, her şey onlar açısından sorun
olmadan aşıhyor. Bu konuda Barolar Birliği ve barolar ınıızın
koşulsuz desteği olması gerektiğini düşünüyorum.

Ben bununla birlikte şunu hissediyorum bu mesle ği yapar-
ken: Burada forumun birlik beraberlik ve güven hissi veren el
ele olan avukatlar afişinde ben aç ıkças ı J<endinıi böyle hissetmi-
yorum, ben kendimi mesle ğin-i yaparken yalnız hissediyorum.
Çünkü başıma bir ş y geldiğinde, mutlaka yalnız kalacağımı
biliyorum. Nitekim bu arkada ş larımız yalnız kaldılar ve ben,
bu arkada şlarımızın hiçbirini tan ımıyorum ve hepsinin bu
durumundan dolay ı ciddi üzüntü ve elem duydum. Onlar ın
da buradaki bu durumlar ının altının-çizilmesi gerekti ğini dü-
şündüm. Bu sebeple de benim de, bizim deba şınuza gelebilecek
olan, ama genç avukatlar sorunlar ı tartışıldığına göre, en azın-
dan CMK avukatliğı yapüğınızı yarsayarak, mutlaka birimizin
başma böyle bir sorun gelebilecekür diye dü şünüyorum. Bu
sebeple, yalnız olmak istemiyorum.

Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Başkan: Teşekkür ediyoruz.

Buyurun.

90



Mesleğ e Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

Av. Kamuran EMRE (Ankara Barosu): Çok teşekkür ,KAMURAN

ediyorum.	 EMRE'NIN

KONU ŞMASI

Say ın Başkan, değerli üstatlarım; sabahtan beri ısrarla el
kaldırdım, nihayet s ıra bana geldi. Bundan dolay ı herkese
te şekkür ediyorum. Ben İ-{UDER'in Yönetiın Kurulu üyesi-
yim. Ayrıca Adalet Gönüllüleri Derne ği'nin, Hukuk 1-layat
Derneği'nin ve Özgün Yaklaşım Derne ği'nin üyesiyim. Yani
ne kadar sağ fraksiyonlu dernek var ise, üyesiyim. 561 diye
nitelendirebileceğimiz, Demokratik Sol Grubun yönetiminde
olan Ankara Barosu'nun da üyesiyim.

Ancak şunu gördüm: Ortak kavramlarla konu şmak, ortak
aklı bulmaya yönelik oldu ğunu gördüm. Barolar Birliği'nin bu
anlamda tertip etmiş olduğu bu toplantıyı da önemsiyorum.
Biz bu sene şubat sonu, martin başında yanılmıyorsam Öz-
gün Yaklaşım Derneği olarak bu tarzda "Avukatl ık Mesleğinin
Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu yuvarlak masa toplant ısı
tertip etmi ştik. Barolar Birliği'ni d4 davet etmiştik. Faksla davet
etmiştik. Ayrıca da bu konuda davetiye göndermi ştik. Kendi-
leri katılmad ılar, temsilci de göndermediler Yine de teşekkür
ediyoruz, bize telefon mesaj ı gönderildi, biz yine de geldik.
Çünkü bu, mesle ğin-ize yönelik olan problemlerin çözümü
noktasında katk ınuz ne olacaksa, onu sunmaya haz ır ız. Ben
özellikle bu bahsettiğim dernekler içerisinde Özgün Yakla şım
Platformu adı altında Özgün Yakla şım Derneği olarak, mes-
leğimizin sorunlarına yönelik proje geli ş tirme, bu anlamda
hayata geçirme noktasında bazı çalışmalar yap ıyoruz, yapmaya
da devam edeceğiz. -

Ben bu başlık altında Barolar Birliği'nin düzeniemiş olduğu
bu toplantının neden "Mesleıje Yeni Başlayan Avukatların Sorun-
lan ve Çözüm Yollan" başlığı olduğuPp da doğrusu anlamış
değilim. Esasmda bu sorunlar, temelde avukatlık mesleğinin
sorunları ve bu anlamda avukatlık mesleğinin sorunları olarak
görüp bu doğrultuda gerekli birtakım açılıınlar sağlamamız
gerektiğini düşünüyorum.
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KAMURAN 	 Sabahtan beri dile getirilen sorunlar, gerçekten çok önemli
EMRE'NIN sorunlar ve bunların türev sorunlar oldu ğunu düşünüyorum.

KONU ŞMASI Bu anlamda, bu ba şlığın da bir türev sorun olduğunu dü-
şünüyorum. As ıl sorun, avukathk mesleğinin sorunları . Bu
bağlamda baktığımızda, belki esasa yönelik birtak ım çözüm
önerilerini de bu1abilec ğimizi düşünüyorum.

Genelde sorunlar ı, yani iki baş lık altında toparlayabili-
riz. Bir tanesi itibar sorunu; diğeri de ekonomik problemler
başlığı altında. Esas itibariyle bazı arkadaşlarımız avukatları
suçladılar. Avukatların tutum ve davranışlarını suçladılar, ki-
şiliklerini suçladılar. Yeterince mesleğe -belki bu ağır olacak,
ama- layık olmadıklarını bir nevi söyleyerek itibarma gölge
düşürdüklerini söylediler. Ben buna katftm ıyorum, yard siste-
min hiç mi problemi yok? Bence temelde bir sistem problemi
var. İlhan beyin de çok açık bir şekilde vurguladığı gibi, bir
hukuk politikaımzm olmayışından kaynaklandığmı dü şünü-
yorum. Bu esas itibariyle bir savunma sorunu; daha da öteye
gittiğimizde, bir adalet sorunu; daha da öteye gitti ğimizde,
bu bir hak sorunu. Adaleti anlaml ı ve mümkün k ılan, adaleti
güzel gösteren, dolayısıyla avukatlık mesleğini, savunmay ı
güzel ve anlamli k ılan haktır.Hak eksenli baktığımızda, belki
problemleri çözebiliriz dü şüncesiyle daha rahat konu şabiliriz
diye düşünüyorum.

Sağlıklı bir savunma ancak şu şekilde gerçekle ştirilebilir:
Özgüveni tam olan avukatlar eliyle sağlıkh, etkin bir savunma
gerçekleştirilebilir. Bu, yeterlilik sorununu ön plana ç ıkarır.
Yeterlilik sorunu ne Şekilde olabilir? Bunun da iki temel özelliği
var. Bir tanesi bilgi, yani e ğitim sorunu. Diğeri ise ekonomik
sorunlar. Ben, avukatl ık mesleğino yönelik olarak yap ılan eği-
tim sürecinin çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle
hukuk fakültesinde hiçbir derse girmeden üniversiteyi bitirip,
yine naylon diye tabir edece ğim bir stajla, avukatlık stjlarını
bitiren arkadaşlanmızm avukat olduklannı biliyoruz. (Avu-
katl ık hizmetine başlarken, ben ki kısmen derslere kat ıldım,
ama bir dilekçe yazmaya korkar hale gelmi ştim.) Onun için,
bence temelde avukatlan seçerken bilgi, birikim, donan ım, yani
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her yönüyle etkin bir meslek grubunu oluşturmak için avukat KAMURAN
seçmeliyiz. Bu, avukatlara yönelik, yani avukatlık mesleğini EMRE'NIN

işgal eden zümreye yönelik bir ayrıcalık değil, temelde bir KONU ŞMASI

hakkı savunan, savunmaya yönelik bir ayr ıcalık olarak görmek
gerekir. Bu anlamda, sınavla ilgili yapilan tartışmalarda bu
açıdan bak ılmadığını gördüm.

Evet, halihazırda olan ve kaldırılan sınavın yeterli olma-
dığını düşünüyorum. Ancak biz, ça ğdaş ülkelerin sistemlerine
baktığımızda, örneğin Frans ız özelirtde bu konuya baktığı-
mızda, 8 aşamalı bir sınav sisteminin uygulandığını gördük.
Hafta staj boyunca alman notlarla s ınava girilip girilemeyece ği
noktasında bir değerlendirmeye tabi tutulduklarmı biliyoruz.
Avukatlık okullarımn olduğunu ve bu avukatlık okuliarmda
bu yazılı veya sözlü smavlar ı tamamlayan, değerlendirmeye
tabi tutan bir jürinin, bir heyetin oldu ğunu ve bu heyetin ba-
şında da bir profesörün olduğunu görüyoruz. itibar sorunu
bununla bağlantıhdır, yani her yönüyle etkin, donan ımlı, bilgili
avukatlar ın hakim karşısındaki tutumu, hakim karşısındaki
konumu nasil olacak sizce? Bence bu yönüyle ( her yönüyle,
yani bilgi, birikim, donanım, eğitim, her yönüyle bu mesle ğin
liyakatini yerine getirebilecek donan ımda avukatlar ın her za-
man güçlü olabileceklerini düşünüyorum. Bu anlamda s ınav ı
önemsiyorum.

İkincisi, ekononıik probkmler. Avukatlık mesleğinin belli
bir ekonomik standarduı altına düşmemesi ve belli bir ekono-
mik refahta olmas ı gerektiğini düşünüyorum. Çünkü temelde
avukatl ık mesleği zihinsel bir faaliyettir, yani her türlü bask ı-
dan uzak olmas ı gerekir. Etkin, sağlıkl ı bir savunma için ön
şart budur. Yani ay sonu faturalarıyla, sekreter maa şıyla veya
sigortasıyla zihnirı i meşgul eden bir avukatın o mesleği, yani
tüm eforunu, tüm enerjisini bu alanda kullanan bir avukatm
bu mesleği çok iyi icra edebilece ğini düşünmtyorum.

Tabii biz bunu dile getirirkefı, şu yönde bir yakla şım
var; "Bit pasta var, ü pastan ı n küçülmesini istemeyen avukatlar,

bn mesleğe bir s ı mrlama getirilmesini dü şünüyorlar. Diyorlar ki,
'iyi avukat, kötü a'vukat, piyasa süreci belirleyecek, 4oğal seleks ıyon
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KAMURAN yoluyla bu ortaya ç ıkacak." İyi de, avukatlık hizmeti, bir mal,
EMRE'NIN hizmet ticareti değil ki, yani kötü tüccarlar ın eline b ırakilamaz

KONU ŞMASI ki. Hukuk devletlerinin böyle bir lüksü var m ı sizce? Yani bi-
rilerinin hakk ını savunacaksuuz ve her yônüyle yetersiz olan
avukatlar eliyle gerçekle ş tirilmesi gerektiğiriisöyleyeceksiniz.
Bu, bence problemli bir bak ış aç ıs ı . 0 anlamda ben, belli bir
süreçten zor kurallara ba ğlı olarak mesleğe kazandır ılimş olan
avukatların beraberinde de ekonomik 'problemlerin çözüle-
bilece ğini düşünüyorum. Bu yeteneğe sahip, bu donan ıma
sahip bir avukatın böyle bir tasas ı, ekonomik problemlerle
ilgili bir sıkıntıs ı olmayacaktır. Belki bir sene, belki iki sene
sıkıntı çekecektir, ama bu kabiliyetiyle bu sorunun üstesinden
gelebilecektir diye düşünüyorum.

Ayrıca bunun dışında başka etkenlere bağlı olarak avu-
katların başka sorunlar ının da oldu ğunu düşünüyorum ve
burada birtak ım çözüm önerileri sunmak istiyorum. Örne ğin
bir Anayasa çah şmas ı var. Yüksek mahkeme kararlarından di-
rekt etkilenen avukatların, vatandaşların yüksek yargı kurum-
larına bir kişi de olsa, sembolik de olsa, bir manada seçilmesi
gerektiğini dü şünüyorum, Yarg ıtay'da, Danıştay'da, Anayasa
Mahkemesi'nde. Bunun mutlaka anayasaya konulmas ı gerek-
tiğinidüşürıüyorum.

Yine adliyenin işleyişinden avukatlar do ğrudan etkilen-
mektedirler, ama kalemde, 'ama icra müdürlüklerinde, ama
mahkemelerde bu problemlerden etkilenmektedir. Dolay ısıyla
adliye yönetiminin olu ş turulmas ı ve avukatların da burada
temsilci bulundurması gerektiğini düşünüyorum.

Tabii bu noktada Barolar Birli ği'ne bir eleş tiri yöneltmek
istiyorum. Bu anlamda her ne kadar kitapç ığm ön kısmında
şöyle bir ifade kullanılıyor ise de, yani hiçbir siyasi ve ideolojik
ayrım gözetmeksizin böyle bir toplant ıy ı tertip ettiklerini iddia
ediyorlar ise de, ben son 3-4 y ıldır Barolar Birli ği'nin siyasete
angaje olduğunu, bu anlamda makul say ılabilecek birtakım
önerilerinin dahi siyasal iktidar veya siyasi irade tarafından
dikkate alııımadığını gördük. Bizzat müşahede ettik. Bu anlam-
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da, bu ideolojik ayrışmalara gidilmeksizin, .bir meslek örgütü KAMURAN
olarak kalıp, meleğimizin sorunlarma yönelik çözüm önerile- EMRE'NIN
rini sunup . ve bu doğrultuda efor ve ene4isini sarf ederek, bu KONU ŞMASI
bir mülahazalardan kaç ınarak daha muhatap alınabileceği ve
dile getirdiği, gündeme getirebilece ği sorunlarm bu anlamda
daha güzel çözünilenebilece ğine inan ıyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum.

Ba şkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.

Kemal ULUSOY (Ankara Barosu, Stajyer Avukat): Her- KEMAL
kese merhaba öncelikle. 	 ULUSOY UN

Sabahtan beri aslında "Mesleğe Yeni Başlayan Avukatları n
Sorun/an ve Çözüm Yollan" başlığma bak ıyorum ve buraya ç ı-
kan insanlara bakmıyorum, kaç tane stajyer ç ıktı, kaç tane genç
avukat ç ı ktı, sayarsak, herhalde bir elin parmaklarmı geçmez.
Bu anlamda ke şke divan başkanımız da bir genç olsayd ı . Keş-
ke burada söz hakk ı daha fazla gençlere verilseydi ve Barolar
Birliği de biraz burada konüşulanları dikkate alacak olsayd ı .
İşte bu güvensizliğin, yani gençlerin buraya gelme ınesinin en
büyük nedeni bunlar. Burada konu şulanlartn çok bir anlamı
olduğunu da çoğu insan belki dü şünmüyor.

Biraz aslında taşlamayla ba şlamak istiyorum bazı mes-
lektaşlar ımıza. Avukatlığın bir müte şebbislik oldu ğundan,
tüccarlik olduğundan bahseden üstatlar ırnı z, meslekta şlarmıız
var. Bu bence utanç verici bir şey. Bir kamu görevinin, bir kamu
hizmetinin tüccar mantığıyla çözümlenmesinin, yani savun-
maya, o terazinir üçayağından birisi dediğimiz avukatl ık ku-
rumuna tüccar mantığıyla bakman ın sorunları hangi noktada
çözeceğini inanın bilmiyorum, bu mantıkla çözebileceklerine
de inanmrvorum..

Bazı meslekta ş larım ız, bu meslek sorunlar ından çok,
arabuluculuk kurumuna da de ğindiler. Tabii bu kuruma
değinilebilir, ama yerinin buras ı olduğunu düşünmüyorum
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KEMAL en azindan. Yani profesör hocamız 4a söylemiş ti, bunlar bir
UUJSOY'UN bütünün parçalar ıd ır. Sadece kendimize dokundu ğunda bir
KONU ŞMASI şeylere ses çıkmaya çalışmanin çok bir anlamı yoktur. Baz ı

arkadaşlarınıız da bahsetti, bugün eğitimde, sağlıkta, sosyal
güvenlikte özelle ş tirmeleri savunan arkada şlar, arabuluculuk
kurumunda bir taraftan tabiri caizse adalet h ıekanizmasmın
özelleştirilmesi konusunda kendi paylarma dü şecek miktar ın
azalaca ğı gibi bir hisle belki de bu kuruma kar şı oluyor. Evet,
sonuna kadar karşı olmalıyız, ama bu noktada sadece kendi-
miz üzerinden bakarak bu konulara çözüm üretemeyiz diye
düşünüyorum.

• Anayasa'da "vergi, resim, hnrç ve benzeri yükümlülükler
kanunla düzenlen ir" diye bir madde var. Sanır ım 73. madde,
tam emin değilim. Ankara Barosu, staj kaydiyesi alt ında
Türkiye'nin en yüksek kaydiyesidir bu da, 500 Yeni Türk Liras ı
stajyerlerden staja ba şlamak için para almakta. Barolar Birliği
buna seyirci kalmakta, hatta mahkemelerimiz de maalesef buna
seyirci kalmakta. Bir arkada şımız idare mahkemesine dava
açmış, dava reddedilmi ş, baronun lehine sonuçlanmış dava.
Ankara Barosu, bu staj ı yapmak zorunda olan stajyerlerden
zorunlu olarak böyle bir haraç asl ında aliyor. Bunun hiçbir
yasal dayanağı yok, anayasamıza da ayk ırı. Bu paranın alın-
mamas ı için Barolar Birliğinin derhal harekete geçmesi laz ım.
Bazı barolar hiç almıyor, baz ıları hadi gider olabilecek, yani 50
Yeni Türk Lirası gibi cüzi miktarlar alıyor, ama.500 Yeni Türk
Liras ı alan bir Ankara Barosu, gerçekten ak ı llara zarar.

Stajyer avukatların çalışmalarının yasak olduğunu birçok
arkadaşımız söyledi. Özellikle belki bayan arkada şlarımızm
aileden gelen bir sosyal güvencesi olabilir, ama erkeklerin
sosyal güvencesi okul bitince ortadan kalk ıyor. Şu anda ben
sosyal güvencesi olmayan bir insanını, özel sa ğ lık sigortası da
vaptıram.ıyorum. Bu konuda Barolar Birli ği, maalesef bir çaba
içinde değil. Sadece baz ı barolar, helikopter ambulans san ırım,
öyle uygulamalara bel bağlamaya çalışıyor. Bunlar ın da çok bir
anlam ı olduğunu düşünmüyorum.
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Bu kredi olay ı, zaten ayrı bir komdi. Yaııılrnıyo ı sam 2001 KE?ML
yılında İstanbul'da zamamn baro ba şkanmın önerisiyle geti- ULUSOY'UN
rildi. Bunlar burs olarak verilecekti stajyerlere. Zaman içinde KONU ŞMASI

Istanbul yönetimi de değiş ti, Barolar Birliği aynı kalcli. Ama
anlayış aynıyd ı, bunların kredi olarak verilmesi gündeme geldi.
Krediyi de bir yil sonra yüzde 10 faiz talep ediyorlar. Birçok
insan okuldan ç ıktıktan sonra ö ğrenim ve harç kredilerini
ödemekte zorluk çekiyor; çünkü stajyerken 250 YTL gibi cüzi
miktarlar alıyorlar ya da hiç almıyorlar. Bu gerçekten çok bü-
yük bir sorun. Burada baz ı avukat arkadaşlarünı z ç ıktı, güzel
konu ş tu, ama hakikaten üerak ediyorum, yarnnda çal ışan
stajyerlere ya da avukatlara ne kadar veriyorlar, onlar ın SSK.
primlerirıi ne üzerinden yatı rıyorlar? Yani bu konularda biraz
samimi olmak gerekiyor diye dü şünüyorum ve çok samimi
bulmuyorum aç ıkçası bazı konuşmalar ı .

Burada Türkiye Barolar Birli ği'nin Internet sayfasında bu
baro pullarına ilişkin bir gelir gider tablosu var, ama stajyerlere
ne kadar avnldığı onun içerisinde yok. Bunun bir an önce kre-
di yerine burs olarak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani
bir arkada şımız daha söyledi, şurada görülen o birbirlerine
kenetlenmiş avukat elini ben hisse tmiyorum. Ben bu mesle ğe
soğuyarak ba ş lıyorum ve bunun dışında ne yap ıyoruz. Bu
meslekte geleceğimizirı olmadığın ı, düşünerek, çünkü tüccar
mantığıyla bakanııyoruz olaylara her zaman, ben hiç baka-
mıyorum, hakimlik-savc ılık gibi belki de hiç istemedi ğimiz
alanlara yöneliyoruz..

Şu sınav mevzuu iyi ki kald ır ıldı . Burada hala sınav ı savu-
nan arkadaş larımız, meslektaşlarımız var. Bu sınav uygulansa,
kaç tanesi bu s ınav ı geçer; belki yar ıs ı geçeNlir, belki geçemez.
S ınav mantalitesiyle hukuku yorumlamak, hukuku yorum d ı-
şında belirli, 5 seçenekten birine indirgemer ıin konük olduğunu
düşünüyorum. Yani bunun içinde çok güzel örnekler var. Ha-
kimlik-savcı l ık da sınavlı, ama bu lükimlerin ya da savc ılarm
adalete, hukuka bakişı, bizlere bak ışı değişmiyor. Sınav demek
ki bir şeylerin çözümü olmuyor. Ö ğretmenlere bakalım, bunlar
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KEMAL KPSS' ye giriyor, en yüksek puam aliyor. Türkiye'deki önemli
ULUSOY'UN say ıda insan bu smavlardan ba şar ı elde edip devlet kurumla-
KONU ŞMASI r ına giriyor, ama bir gelişmeyi görmüyoruz. Demek ki smav

hiçbir şeyin çözümü olmuyor, yani bunu bir defa akl ımıza
kazımamız gerekiyor.	 -

Onun dışında Barolar Birliğinden birisi açıklarsa sevihirim,
bu etkinliği Hilton' da yapma nedenimiz nedir? Barolar Birliği,
yanilmıyorsani kendi genel kurulunu bile Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nin salonunda yapıyor. Buraya harcanan
parayla kaç tane stajyre burs verilebilirdi? Bunu bir Yönetim
Kurulu'nun sorgulamas ı gerekir diye dü şünüyorum.

Herkes staj eğitiminin yetersiz olduğundan bahsediyor,
ama nedense genç avukatlara ve stajyerlere at ıyor buradaki
suçu ya da okullara bu suçu indirgiyor. Hakikaten bugün
33 tane, 26 tanesi san ırım aktif, ama 33 tane hukuk fakültesi
var, baz ıları önümüzdeki sene öğrenci alacak. Ama bunun
ötesinde, bu özel üniversiteler tak ır tak ır 2001'den beri özel
üniversite açarken, ki bunlar üniversite falan de ğildir, bunlar
tüccar zihniiyetleri işletilen işletmelerdir. Barolar Birli ği'nin
ya da "çok fazla stajyer var, çok fazla n ıeslektıışı nıız oldu" diyen
avukat arkada şlarımız neredeydi bu üniversiteler aç ılırken?
Niye bunlara ses çıkarmad ılar? Karşı çıkanlarm önüne niye
"siz heyecanl ı çocuklars ı n ız" dediler, niye ket vurdular? Bunu
tabii anlamakta güçlük çekiyorum.

Stajm bitmesiyle beraber maalesef yine tabiri caizse bir ha-
raç devri daha başliyor. Burada Barolar Birliği, Ankara Barosu,
Adalet Bakanlığı, çeş itli kaydiyeler altında, yan ılmıyorsa ın
şu anda 1.300 YTL civarında bir mesleğe başlamak için ücret
al ıyor. İşte bu adalet mekanizmas ının tüccarla ştır ılmasrnın
tipik bir örneğidir. Bu okul okumuş insanların, bu staj ı bir şe-
kilde yapmış insanların siz 10.000 YTL de deseniz, bu paray ı
bir şekilde bulmas ı gerekecek. Çünkü para kazanmas ı laz ım,
hayata atılmas ı lazım. Bunu nasıl içlerine sirıdirebiliyor patron
avukatlar, gerçekten aklim almıyor. -
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işçi avukatlarin sorunJar ına daha fazla eğilmek gerekiyor. KEMAL
işçi avukatlara oy hakk ının verilmediği Barolar Birliği'nin ha- ULUSOY'IJN
zırladığı o taslak metin kanunlaşmad ı. Umarım da kanunlaş- KONUŞMASI

maz. Zaten stajyerlere "haklara tabi değilsiniz, ama yükümlülüklere
tabisiniz" gibi enteresan yaptı rımlar uyguluyorlar. Bufllara
kesinlikle bel hağlamamak gerekiyor. İşçi avukatlar, yarın Ğbür
gün sendikali olabilirler, e ğer iş akdi yaparlarsa. Buna Barolar
Birliği nasıl müdahale edecek? Bunun hukuki zeniinini nas ıl
yaratacak, merak ediyorum.

Bazı arkadaşlarımız söyledi, CMK s ık ıntıs ı, PVSK ve ben-
zeri sıkıntılar, onlardan bahsetmeyeceğim. Bugün ilk arada, sa-
bahki arada sordum, "Yak ında seçimler mi var? Biz oy da kullanm ı-
yoruz, delege de değiliz, Barolar Birliği niye böyle sorunlara eğilnıeye
çalışıyor?" Hafta şuradaki slayt gösterilerinde filan ho ş şeyler
de söylüyor, ama demek ki ciddi bir güvensizlik yaratmışlar
herkeste. Genç avukatlar, illerdeki baro seçimlerinde sadece.
birer oy torbas ı olarak görülüyor zaten. Barodaki e ğilimler de
zaten bunun için veriliyor. Okullardaki verilen eğitimin, teorik
eğitimin aynısı barolardaki eğitirnlerde de veriliyor, bunların
da hiçbir anlamı yok. Hatta okullarda devam mecburiyeti yok,
ama oralarda devam mecburiyeti var, ü da ilginç.

Sonuç olarak, genç avukatlar ya da stajyer avukatlar mu-
hatap bulamamaktan şikayetçi. Barolar Birliği'ni ya da kendi
barolarmı, örneğin ben Ankara Barosu'nu yan ımda hissetmiyo-
rum. Sadece kendilerine bir ödeme yap ılacağı zaman nedense
genelde ak ıllarına geliyoruz. Bunlar ı halletmemiz g2rekiyor.

Bir de çok ilginç bir şey; bu haz ırlanan programda, yani ben
hakikaten utand ım, burada en sonunda Norveç-Türki ye maçı
filan yazıyor. Meslek sorunlarımızı bunlar çözmeyecek. Mes-
leki sorunlar ımızı patron avukatlara bir şekilde dayatmamız
gerekiyor. Bunu da yapacak olan merci, üst birlik olan Türkiye
Barolar Birliği'dir, karar almand ır ve bu karar1a ı a uymayanlar
hakkında disiplin soru şturması yapmalıd ır. Gerekiyorsa, daha
ağır yaptınmiara da gitmelidir. Bü mesleği hep beraber layı-
kıyla yapmak için bunlara ihtiyac ımız var diyorum.
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Teşekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkürler.

Buyurun.

BULUTN	
Av. Ümit BULUT (Ankara Barosu): Hepinize iyi günler

KONU Ş SI 
diliyorum.

Aslında bugün buraya gelirken, bu kürsüden sohbet et-
myeceğime karar vererek gelmi ştim. Ama iki şey, beni bu
kararımdan döndürdü. Öncelikle bu toplant ı için düzenleyen-
lere çok teşekkür ediyorum. Ben 22 yıllık bir meslektaşmızım.
Bugün burada söylenen, dile getirilen, şikayet edilen, tepki
gösterilen her şeyi 22 yıldır yaşad ık ve hala ya şıyoruz. Biz de
bu tepkilerimizi böyle bir toplantıda değil, ama bireysel olarak
baro başkanlar ına, Barolar Birli ği'ne, üstatlarınııza "şöyle ola-
bilir mi, böyle olabilir mi" diye defalarca anlatt ık. Ama bugün
genç avukatlar diye anılan ekip şanslı; çünkü onlar hep birlikte
tepkilerini dile getirebildiler. Biz bunu da sağlayamadık. Ama
şimdi ben sorunları dinliyorun ı, sorunlar genç avukatlara ait
değil. Dolayıs ıyla bu toplantının düzenleniş biçimini uygun
görmediğini söylemek isterim. Meslek sorunları tartışılıyor
olmaliydı . Halen yaşıyoruz biz bu sorunları . İşte saygml ılc me-
selesi, ekonomik sorunlar meselesi, hangi birimiz ya şantıyoruz?
Bu salonda "ben yaşanuyorun ı " diyen var mı?

0 zaman bir defa şuna inartal ım: Mesleği genç avukatlar-
yaşlı avukatlar, kadm avukatlar-erken avukatlar, diye parça-
layarak mesle ğin sorunlar ını çözebilme imkamm ız yok.

Sorunlar parçalanarak asla çözülemez. Sorunun temelini
bulaca ğız ve buna dair çözümler üretece ğiz. Demek ki bu
toplantilart daha s ık yapaca ğız, birbirimizi dinleme zahmetine
katlanaca ğız, eleş tirilebileceğimizi anlayaca ğız. Bu anlamda
çok uyumlu bir gelişmedir, o yüzden de tebrik ediyorum.

Bilmenizi isLedi ğim bir şey var, asıl sebebi de budur söz
alman ın: Hakan bey ve bir ismini hahrlayamad ığım, genç
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bayan meslekta şım, bir dava dile getirdiler; Barolar Birli ği'nin UMIT
"1.000 YTL asgari ücret verünieli" konusunda tarifeye koydu- BULUT'UN

ğu hükmün iptali için bir davay ı dile getirdiler. Bu davay ı KONU ŞMASI

Türkiye'de 3 ki şi açtı . Birisi kurum, Adalet Bakanl ığı. Birisi
ismini hatırlayam ıyorum, İzmir'den bir meslekta şımız. Bir
diğeri de benim. Yani sabaht ır bahsedilen, işçi-patron avukat
tartışmas ının, zannediyorum patron k ısnıında ben de var ım.
Dolayıs ıyla bu davay ı niye açtığını sizlere aktarmam laz ım.

Avukatlık Yasas ı'nm 12. maddesi 1969 y ıhnda yap ı lmış
arkada şlar. Ben henüz o gün 7 ya şınday ım, avukat falan de-
ğilim. Bir defa o i şçi arkadaş ları, --bu salondaki yo ğunlukları
nedir, bilmiyorum ama Avukatlık Yasas ı onlar ı avukattan
saymıyor ki, farkmdalar mı bunun? Avukatl ıkla bağdaşabilir
bir iş olarak söz ediliyor. 12. madde, t ıpkı tasfi)'t memurluğu
gibi, tıpkı şirket ortaklığı gibi, tıpkı bilirkiş iiik gibi. Sonra de-
vaminda başka maddeler var.

İşçi terimi Hakan beye ait değil. İşçi terimi yasaya dair bir
terim. Do ğrudur söylediği, işçidir. Şimdi ay ıp olan hangisi
Ne olursunuz dü şünün. İşte ayırıyorsunuz, işçi-patron da bu

- sene ç ıktı . Ne zaman ç ıktı? Şimdi genç avukatlar i'den 10 ya şa
kadar olunca, 4.600 ki şi sadece Ankara'da bulunuyor.

0 yüzden niceliğiniz çok önemli, o yüzden daha çok s ık
toplanaca ğız. Biz de söylüyorduk, ama seçmen listelerinde bu
yoğunlukta değildik. $imdi siz dinleneceksiniz.

Evet, Barolar Birliği bu tarifeyi koydu. Kendisini çok
takdir ettiğim, çok be ğendiğim Güneş beyin çok büyük u ğraş
verdiğini burada öğrendim. Ben bu konuda kendisini tebrik
edeıneyeceğim. Bakınız, bir sorunu böyle çözebilme imkan ı-
n ız yok, bu sorunu öteler. Şimdi sizin elimize bah şiş verdiler,
1.000 lira. Seneye de şunu tartışacağız: "Neden Barolar B ı rliğ i
binin 1.500 lira yapn ıadı da, 1400 lira yapt ı ? ün ı m 1400 lirayla
geçiniln ıiyor."

Hayır, çözüm bu değil. Önce bir defa benim orada karşı
baktığım nokta şu: Bakış aç ısına karşıy ım, işçi ve patrona kar-
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UMIT şıyım. Ben de işçi olarak çaliştım. 0 zaman da vard ı bu yasa.
BULUT'UN Biz anlatamad ık sadece. Lütfen tartışmanızı ve haklar ımzı

K0NU5St buradan başlatmaymız. Kaybedersiniz.

• Her 100 lirada, her 500 lirada susars ıruz. Nerede susa-
cağınıza siz karar vermezsiniz. Sonuçta asgari ücret tarife
komisyonu, Barolar Birliği'nin bünyesinde böyle bir çal ışmayı
yapıyor. Yönetime götürüyor. Yönetim bunu onayliyor. Seneye
1.700 lira olur, dolar bilmem kaç lira oluyor, "dolar yükseldi..."
Biz bu tartışmalarm içinde mi bo ğulacağız? Yoksa sistemin
münakaş asını mı yapacağız biz, hangisini istiyorsunuz? Buna
bir karar verin bakahm.

O kadar hakl ıymışım ki -hoş ben bu davay ı açtığımda,
Adalet Bakanl ığı 'n ın açtığın ı bilmiyordum. Samimiyetle
söylüyorum. Açmış olduğunu bilseydim açmazd ım. Çünkü
hukuken sakattı ve yürütmeyi durdurma alınacağı belliydi. Ba-
rolar Birliği, Internet sayfas ında bu tarifenin amlan hükmünün
yürütmesinin durduruldu ğunu açıklamad ı çok uzun süreler.
İşte İzmirli meslekta şım. Ben ve Adalet Bakanlığı 'nm tarifenin
bu hükmüne kar şı dava açtığımızı söyledi. Koridorlar bilmedi.
Ankara Barosu'ndn Internet sayfas ı çok başarılı. Ama onlar da
aç ıklamad ılar. Herkes ne yapaca ğını şaşırdı, koridorlar infial
içinde. Özellikle genç karde şlerim, kendilerine verilen ianeyi
kabul ettiler.

Arkada şlar; avukatlığın temeli ba ğıms ızliktır. Bir defa
bağımsız olacaks ınız. Bu sebeple i şçi-işvereni kabul etmeyin.
Yasanın bu maddelerinin de ç ıkarılmas ı için uğraş veriniz.
Yoksa, daha bizim de oyaland ığımız gibi, sizler de oyalanacak-
sınız. Yok ki ba şka yolunuz. Gidip pazarlıklar yapacaksınız.
Kızgınlıklar ınız ı söyleyeceksiniz, "bunlar az verdiler" diyecek-
siniz. Çok verseler ne olur ayr ıca?

Bir eleştiri geldi; denildi ki, "Barolar Birliği bir baksm ba-
kal ım, SSK primleri çalışan avukatlar ın kaçar liradan yat ıyor?"
Bir başka araştırma yaps ınlar. Gerçekleri söyleyin. Patron avu-
kat diye anılan, kendi SSK's ını -bizler de SSK'l ıyız- tavandan
yatıran kaç avukat var? Tabandan yat ıran kaç avukat var?
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Kimse kimseyi kand ırmas ın. Kendi SSK'sjnı tabandan yatıran UMIT
bir meslektaşınız, yanında birlikte çalıştığı arkadaşmızınkini BUIUT'UN
nasıl yatıracak?	 1	 KONU ŞMASI

Sorun burada değil, SOTUfl bağımsızlığın ızda, niye SSK'II
çalışıyorsunuz. Niye kendi priminizi yat ırmıyorsunuz? Neden
her biriniz vergi levhal ı değilsiniz? Neden sadece Ankara'da
3, Türkiye'de 21 tane avukat ortakl ığı var? Çünkü böyle kal ın
diye... Eğer savunmanın buradan başlatırsamz, böyle kala-
caks ınız. -

Birgün siz de benim gibi 22 y ıllık olacaks ınız ve o 22 yılı
buradan "biz de bunlan ya şadık" diye bu sefer siz aiılatacaks ınız,
kısırdöngü bitmeyecek. Bakış açıs ı yanlış .

Bu olayın hemen arkas ı ndan maillerimize düşen bir metin
geldi. Barolar Birliği diyordu ki, "yasan ı n bazı madılelerini değ iş-
üretim." Hakikaten genç avukatlarla ilgili de bir sorun vard ı,
"bu sorunu nas ıl halledelim?" derdindeydiler. Dediler ki, "bu genç
avuka'tlara tarifede değil, yasada belirleme hakk ı n ı Barolar Birliği'ne
verelim." Böylece yetki meselesi geçilmi şli. Ama bakın, bakış
aç ısı değişmemişti. Diyordu ki öneride, "bunlan ayrı bir sicile
kaydedelim, oy kullanmas ı nlar." Ankara Barosu Başkanlığı'na
çok teşekkür ederiz. Toplad ı o koridorun tepkisinin birebir ve
Barolar Birliği'ne iletilmesini sa ğladı. Oda yasallaşırdi. Bunları
kişisel değil, yemek yemek ad ına söylemı...omm. Ama buradan
ortak çıkan bir sonuç var bugün. Evet, art ık sistem sorgulanma-
ya başlandı . Benim gençliğim gibi olmayacak. Bu belli. Art ık
buradan geri dönü ş yok. Herkes hemfikir. Evet, ilhan bey dahi
"devrim" dedi, çok güzel bir tespitti.

Bakın, 2001'de yasa ç ıktı, evet yeterli görmedik. Değişik-
likler yap ıld ı, bir sürü kazanimlanımız oldu. Sınav kaldırıldı
gitti. Yasadan silindi. Hakem kurulu silindi. CMK elimizden
alınd ı. Ama biz umudumuzu tarifedeki 1.000 liral ık hükme
bağladık. Utanırım, utanırım. Ben yanında birlikte aynı bü-
royu payla ş tığım bir arkada şım, eğer dava al ınmaşmda kararı
yoksa, vekilliğini üstlenmeyeceği bir adamın vekaletini sadece
orada, o büroda çalışıyor diye alıp mahkemede onu savunmak
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ÜM İT zorunda kainuşsa, "bu iş al ı n ı r m ı kardeş ini; meslek kurallar ı na
BUIUT'UN aykı rı, ben bunu istemiyorum" diyememişse, bunu parayla tamir

KONU ŞMASI edecekseniz. Hakikaten ç ıkar ım. Ben söz veriyorum. Bir daha
size dava açmayacağım. Açtığım dava bireysel değil arkadaşlar.
Benim ofisimde böyle sorunlar yok. Ama bugün buradan lütfen
şöyle ç ıkın: "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." Keşke biz de
zamanında böyle toplanabilseydik, örgütlenebilseydik. Ama
say ımız bu kadar çok değildi, gerçekten de ğildi.

Hepinize teşekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkürler. Buyurun.

GÜLŞAH	 Av. Gülşah DENİZ (Ankara Barosu): Ümit bey iyi ki ç ıkıp
DEN İ Z İN söyledi. Çünkü ben ç ıkıp söyleyecektim. Bu .davayı kendisinin

KONU ŞMASI açtığmı ve şimdi burada olduğundan neden açtığım söylesin
diye. Ama ben cevabmdan pek tatmin olamad ım açıkças ı .
Cevabmdan tatmin olamad ığım gibi, asimda d ışarıda da çok
varolmayan şeyler üzerinden konu ştu.

Mesela "neden vergi levhal ı değiliz, neden bağı ms ı z değiliz, ne-
den kendi büro ıııuzu aç ıp neden SSK'nuz ı kendimiz ödrnjemiyoruz?"
Çünkü zaten paramız yok ki... Yani paramız olsa, bürpmu da
açarim, vergi levhamı da alırım, SSK'mı da öderim. Yani zaten
derdiniiz, paramızın olmamas ı . Kendi büromuzu açamıyoruz.
Yan ında çalış tığımız insanlardan da paramızı alam ıyoruz.
Hani asl ında sorunlar o kadar belli ki, ama siz herhalde kndi
büronuzun içirı desiniz ve dışarıya çok baknıamışsmız. Sizin bil-
ronuzda böyle sorunlar yok, ama dışanda o kadar çok sorunlar
var ki... Mesela sizin yürütmeyidurdurma dilekçenizde şöyle
yazıyor: "Bir avukat yan ı nda istihdam ilişkisiyle çalış mada ayl ıkl ı
olmakla birlikte, ayl ık artı prinı sisten ıiyle çah şaııiar. bulunmaktadı r."
Yani herhalde vardır aylık artı prim sistemiyle çalışanlar. Varsa,
primlerini alabilenler. " İsti/ıdan ı ilişkisi olmakla birlikte, nıaaş artı
büro kaza ııc ı n ın belli bir yüzdesiyle çal ışanlar da bulunmaktad ı r."
Bu zaten avukatl ık ortaklığı gibi bir şey oluyor. Ama siz de
dediniz, Ankara'da 3, İstanbul'da 21 tane avukat ortakhğı var,
böyle bir durum da söz konusu değil.
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"Tarife hükmü yle sadece ve sadece ayl ıkla, nuıaşla s ı n ı rl ı bir GULŞ AH

istihdam öngörülmü ş tür. Öngörülen bu tek model için belirlenen DENIZ'IN

n ınaşa göre vergi ve SSK yönünden gereğinin yap ıln ıas ı gerekeceğin- KONU Ş Sl

den, bunun yaratacağı ek mali yükler ve sonuçlar nedeniyle birço ğu
işsiz olan 40'a yak ın hukuk fakültesi mezunları aras ı na yeni işsizler
eklenecektir." Çünkü 1.000 YTL'yi ödemeyeceklerdir, patron
avukatlar diyoruz ya ve 1.000 YTL üzerinden de SSK'larm ı
yatırmayacaklard ır. Bu yüzden de genç avukatlar i şsiz kala-
caktır. Ama 1.000 YTL'nin nesi vard ı ki? En azından insanlar,
avukatlar bir yere oturduklar ı zaman, "sen 700 milyon lirayla
çalışacaks ı n" dediğinde, "ama tarifede 1.000 YTL tavsiye var. En
az ı ndan buna uyun" diyebilme gibi genç avukatlar ın elinde bir
güvence olabilecekti. Ama o güvence de yok art ık; çünkü ne
yazık ki dış dünyada ba ğımsız olalım, vergi levhal ı olalım,
SSK'mrzı kendimiz ödeyelim, böyle bir şey yok. Zaten genç
avukatlar sabahtan beri paras ızliklarından bahsediyorlar.

Ne yazık ki, bizden önceki avukatlar, herhalde bize iyi
bir şey b ırakmad ılar. Meslek örgütü bırakmad ılar. Bunun da
çözüm önerilerini herkes konu şuyor. Bir sürü sorun, bir sürü
çözüm önerisi var. Ama herhalde en iyi çözüm önerisi, zaten
bu yaştayken bu problemleri çözenlerin üst kademelerde yöne-
tici olmalar ı. Artık Barolar Birliği'nde ve barolarda yönetimin
gençlere b ırak ılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zaten
belirli bir a şamaya gelnıiş, iyi bir avukat olmu ş , Görece siya-
seten baroda iyi bir yere gelmiş binleri Barolar Birliği Başkan ı
olduğunda, gençlerin soruniaT ıru anlamas ı çok zor zaten. Zaten
biz hani artık yeni dünyada, küreseileşeıı dünyada iyice bencil
insanlar haline geldik, kimse kimsenin sorunuyla iigilennıi-
yor. Bunlar da hep konuşulacak. bir daha toplantılar olacak,
bir daha olacak, ama hiçbir zaman da çözüme ula şmayacak.
Tek çözümün bu sorunlar ı ya şayan insanlar ın yönetimlerde
olmas ı dır. Yönetimde olursa, ancak kendi sorunlar ını ve kendi
gibi sorunlar ya şayan insanl.m sorunlar ını aniayabilir. Ya şh
ya da ilgisiz ya da bilgisiz diye de nitelendirmek istemiyorum,
ama gençlerin herhalde yönetimlerde -olması daha çok işe
yarayacaktır.
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Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.

AYDOĞAN	 Av. Aydoğan KORU (Ankara Barosu): Say ın başkanım,

KONUM 
kıymetli meslektaşlar ım; sabahtan beri pek çok sorun, pek
çok dert anlatıldı. Şimdi bunları tekraren sunmak, tekraren
anlatmak, sadece zaman alma yolunda bir sonuç verebilir.
Ancak somut birkaç önerim olacak. Fakat bundan önce avu-
katlığın nereye gittiğini de iyice düşünmemiz laz ım. Yıllar
önce .-pek o tabiri sevmiyorum, ama- Ankara'dan veyahut
da Istanbul'dan bakınca, diğer taraflarda ta şra avukatı diye bir
ifade vardı . Şimdi Türkiye'de bakıyoruz, yani bütün meslek-
taşlarımız için yeni gelen yapıda. -hoşa gitıneyen o global yap ı
içinde- Türkiye'deki mesleğimiz taşra avukatliğa veyahut da
taşeron avukatlığa dönme yolunda gitgide ilerliyor. 0 zaman
biz yarmiar için neler yapabiliriz? Nas ıl çözüm önerileri bulabi-
liriz? Bunlar ı düşüneceğiz. Ama bunlar ı yaparken de, özellikle
meslek örgütümüzü sadece dü şünce veyahut da siyasi hareket
tarzımızda eklem noktas ı değil, mesleğimizde eklem noktası
haline getirmemiz laz ım. Baromuzu, barolarımızı veyahut da
Barolar Birliği'ni.

Özellikle genç meslekta şlar ıntz için net bir çözüm doğru
olur, yanl ış olur, gei ştirilir, azaltılir, çoğaltılır. Ama o devrim
olarak düşünülenler içerisinde uzun zamand ır çalişıyoruz Bir
şeylerin değişmesini istiyoruz. Değişik çalışma grupları mut-
laka oluşuyor. Ama oluşturduğumuz çalişma grubu içerisinde
de baroda birlik grubu içinde, Ankara'da de ğişik düşünceler
geliş tirdik, mesleğe yönelik çözüm yollar ı . geliş tirdik. Bunlar-
dan birisi de mesleki sorumluluk sigortas ıydı. Daha doğrusu
hukuki güvenlik sigortas ı. Mesleki sorumluluk sigortas ından
bunu ay ırmak istiyorum. Bu, avukatlar ın yapacağı bir sigorta
değil, bu genele yay ılmış bir sigorta. Tamamen sosyal devlet
anlayışıhın ve tamamen vatandaşa yönelik bir hukuki güven-
liğin sağlanmasına yönelik bir çözümdür.

Şöyle ki: Nas ıl analık primi var SSK bünyesinde veyahut da
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devlet memurlar ı için aynı şekilde Emekli Sandığı içerisinde; AYDO4N
Bunlar için de, yani aç ılacak bir dava için, yapılacak bir icra KORIJ'NIJN
takibi için de SSK primlerinin içerisine mutlak ve mutlak bir KONU ŞISI

prim bırakılmah ve sorun ç ıktığında da, şahısların, vatandaşın
vekalet ücreti konusundaki yükümlülü ğü buradan kar şılan-
mali. Aynı zamanda SSK veya Emekli Sand ığı bünyesinde
olmayanlar için de özel sigortalar geli ş tirilebilir.

Pekala bunun tahsili nas ıl olacak? 0 zaman i şte CMK gibi
herhangi bir şekilde Bakanlığa veya başka bir yere bağlı kal-
mayacağız. 0 zaman sigortadan asgari olan bu ücret mutlaka
ya baromuza yatırılacak yahut da aç ılacak bir dava şartı olarak
sigortadan direkt olarak tahsil imkanını sağlayacağız. Biz bun-
ların üzerinde duralim, hepimiz olu ştıtracağınuz forumlarda
bunlarm üzerine gidelim. Eğer ekonomik olarak sa ğlayaca-
ğımız vekalet ücreti garantimiz sabit olarak ortaya ç ıkarsa,
o zaman iş te hepimiz rahatl ı kla vergi kayd ıınızı açabifiriz. 0
zaman -deminden beri ele ştiriliyor, ama-patron veya i şçi avu-
katlik gibi sorunlarla kar şılaşmayabiliriz; çünkü kazanc ımız
garanti altına alınmış olur.

• Pek çok şekilde eleştirildi burada patron avukat veyahut
da "biz pul almaya gidiyoruz veya kalemle muhatap oluyoruz."
Türkiye'nin genel yap ıs ına bakalım. Türkiye'nin genel yap ısı
içerisinde yüzde 5 veya 7'dir. Zaten üst seviyede ekonomik
yap ıda kazanç elde etmi ş olan veyahut çla ha yatını garantiye
almış olan. Bu aynı şekildeavukatlar içinde de böyledir. Avukat
arkadaşlarımız beraber çalişıyör olabilirler. Bunu ben yan ında
işçi olarak çal ıştırdı diye hiçbir zaman dü şünmediın ve söy-
leyemiyorum, ama onlar ın içinde de gerçekten de kendisinin
kazanc ı garanti olmayan veyahut da kendi kazancmda kendi
ihtiyaçlarını karşılayamayan insanlar da çok fazla. Kendileri de
gidiyor pul almaya, kendileri de gidiyor her şekilde her türlü
işlemi yapmaya. Bu genç av ııkatlara yönelik sorun değil ki. Biz
ddğişik çahşmaiar içerisinde bizden çok,dah.a büyük yaşta olan
üstatlar ımızla da konuştuk. Artık, kendisi dışarı çık ıp da rahat
edecek bir ortam ararken, adliyede dava peşinde koşturuyor.
Bunun sebebi nedir? Sosyal güvenliğin eksik olması değil mi-
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AYDO ĞAN dir? Eğer sistemi kurmazsak, yapacağımız her türlü değişiklik,
KORU'NUN arkasından ba şka şekilde patlak verir.

KONU Ş!MS İ
Hukuk fakülteleri, sistemin ilk parças ıdır. Ba ş tan beri hep

söyleniyor, ele ştiriliyör. Ancak ad ı üzerinde, bu hukuk fakülte-
si, avukatlık fakültesi değil. Hukuk fakültesi 50 değil, 100 olsun,
k4lem personeileri, hukuk fakültesinden mezun olsun. Ama
ondan sonrasında özellikle avukatl ık için ayr ı bir elemeye tabi
tutalım. Ayr ı bir eğitime tabi tutal ım. 3 yıl olabilir, 5 y ıl olabilir.
Aynı zamanda ondan sonra görev bölüşünıleri vapahm. Mesela
hukuk büroları içerisinde davay ı takip eden, ilk baş langıcını
yapan meslekta şlanmız olsun. Bu şekilde isimlendirilsin. Daha
sonras ında davaya girebilen arkada şlar ımız olsun. Eğer görev
paylaşım ı yapabilirsek, o zaman aynı zamanda bunun kar şılı-
ğında da sorumluluk, yani maddi yönüyle de belli kazançlar
olur. Çünkü deriz ki o zaman, "dava takip eden avukatlar en
aşağı şu ücreti al ı r, bağı ms ı z olarak dava için vekalet alabilecekler şu
asgari ücret üzerine devam edebilir." Böylelikle mesle ğe başlayan
arkadaşlarınuz içinde a şamaland ırma yoluyla garanti sonuçlar
alabiliriz.

Sınav başlı başına bir çözüm de ğil. Smav, şu anda genç
meslektaşlarınıı z aç ısndan eJeştiriliyor, "say ıyı m ı s ı n ı rl ı tu-
tacaks ın ı z?" diye. Ama bit taraftan bakınca, bizden de daha
üstteki üstatlar ınuz tarafından bak ınca da, biz de eleş tirildik.
Çok yanlışlar yaptilc. Çok fazlas ıyla hatalar yaptık. Kaliteyi
yükseltmek diye bak ıhyor. Şimdi ikisini bir araya getirmemiz
laz ım. Sınav, sadece ve sadece şekli bir düzenleme. E ğer biz
bunu baştan itibaren alır ve yeni bir sistem olu ş turabilirsek,
hepimiz buna kafa yorabilirsek, pansuman tedbirlerle gitmez-
sek, o zaman sonuç alabiliriz.

Bu görevlendirme, görev payla şımından kast ım, lütfen
yanl ış anlaşılmas ın. Sadece sicil ayr ımı yaparak bir kısmına
baroya kay ıtl ı sicilli, bir k ısmina baroya kayıts ız sicilli; oy
verh-ıeye hakk ı var, oy vermeye hakk ı yok diye kesinlikle kas-
tetmiyorum. Bu görev payla ş ımı, özellikle mesleki olgunluk
aç ısından da gitmemiz gereken, tecrübe edinebilmek aç ısından
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da, sorumluluk alabilmek aç ısından da elzem gördü ğüm bir AYDOĞAN

sistemdir. Zira meslekta şlarırruz, ilk ba şta evet "CMI< avukrı tlığı KORIJ'NfJN

yap ıyoruz" diye söylüyor. Ama ben belki biraz cezadan çok KONU Ş SI

fazlasıyla görev almıyorum. Fakat şunu da görüyorum ki, daha
farklı bir sorumluluk da gerektiriyor, daha farkl ı bir tecrübe
de gerektiriyor. Onun için de direkt olarak bu denizin içine
tilmaktansa, belki yüzmeyi aşama aşama öğrenerek sonuç

almak daha faydalıdır diye dü şünüyorum.

Teşekkür ediyorum.

Başkan: Biz teşekkür ederiz.

Değerli arkadaşlar; bir 15 dakika kahve aramız var. Saat
16.00'da devam edece ğiz.
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Başkan: Değerli meslekta şlarımız; son bölüme geçiyoruz.
Söz almak isteyen arkada şlar ımız ellerini kald ırırlarsa, söz
vermeye haş lavacağız.

Buyurun.

Furkan KAMALAK (Ankara Barosu, Stajyer Avukat): FURKAN
Değerli meslektaşlar ım; öncelikle hepinizi selamhvorum.	 KAMALAK'IN

KONU Ş SI
Ankara Barosu'nda stajyer avukat olarak görev yapmak-

tayım. Ayr ıca 3-4 y ıldan beri özel hukuk büromuzda çal ış-
maktay ım.

Konuşulanlar ı dikkatle dinledim ve meslek problemlerini
tabii ki sizler, birçoğunuz benden çok daha iyi bilirsiniz. Burada
vurgulamak istediğim bazı raoktalar var. Problemin kayna ğı ,
bence hukuk eğitiminin ba şından başlıyor, yani üniversitelerde
başlıyor. Benim aç ıkças ı en büyük problemim; hukukun içine,
a4liyeye ilk girdiğim andan beri yaşadığım en büyük problem;
üniversitelerde e ğitim alırken bize öğretilenlerle adliyedeki
işleyişin, hukuk dünyas ındaki işleyişin çok farkl ı olmas ı . Yani
korıuşulanlarla öğretilenlerle, uygulaman ın tamamen birbirin-
den bağımsız olması, tamamen birbirinden farklı olmas ı. Bunun
haricinde, avukatl ık mesleği açık söylemek gerekirse, ilkokula
giderken hatırl ıyorum, fotoğraflarım da var, belki biraz özel
olacak, ama babamın cüppesini isteyerek tao zaman istedi ğim
bir meslekti.
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FURKAN	 Ancak şunu da üzülerek söylüyorum ki, bu y ıl staj ınıı
KAM4LAK'IN yaptığııh şu aşamada avukatlık mesleğine dair, Türkiye'deki
KONU ŞMASI hukuk eğitimine dair olan tüm güveninıi, tüm inancımı yitirmiş

bulurimaktay ıni. Bunun nedenini tartışacak olursak, sabahtan
beri yaptığımız tartışmalarda, konuşmalarda vurgıilanchğı gibi,
avukatlık mesleğinin prestijinin artı k tamamen yok olması .
Bunun nedenini verilen e ğitim olarak görebilirsiniz, ba şka
şeylere bağ]ayabilirsiniz, ama tek bir gerçek var ki, böyle bir
problemimiz var.

Burada bir soru daha akhma geliyor benim: Türk hukukun-
da avukatl ık mesleği ve avukatlığı koruyan düzenlemeler ne-
lerdir? Bir kere ben şuna inanmıyorum ki, birçok meslekta şım
bu korumalar ı, bu düzenlemeleri bilmiyor. Buna ben de dahil
olabilirim. Aç ıkçası adliyeye gittiğimiz zaman, bir anlamda icra
müdürleri, bir anlamda orada çah şanlartarafından, belki çoğu
zaman onlardan daha düz, daha alt bir sevidey ınişiz gibi ya-
pılan uygulamalar, benim bu mesleğe olan inancımı tamamen
tüketti. İnsanlar ın ayr ıca avukatlara bakış açısı, gelen müvek-
killerin avukatlara yaptığı, daha doğrusu dava açtıran avukata
vermiş oldukları harç masraflar ını bile israf olarak görmeleri,
benim bu mesleğe olan inanc ın ı bir kere daha düşürımemi, bir
kere daha yargilama yapmamı sağladı .

Sabahtan beri yapilan tartışmalarda avukatlarm durum-
ları zaten detaylarıyla ortaya konuldu. En ba ş ta mali yönden
güçsüz olmalar ı, bunun dışında avukatların belki avukatlık
mesleğinden ötürü, yani paras ını aldığı müvekkilin haklar ını
savunmasmın getirdiği sorumluluklarından ötürü bulunduk-
ları konum tartışıldı. Ancak şu noktayi önemle vurgulamak
istiyorum'ki, Türkiye'de cidden benim gözlemlediğim kada-
rıyla aşırı bir avukat fazlas ı var. Baktığımız zaman, ki açıkças ı
hukuk faküitesinf bitirdikten sonra benim de akl ı mda olan so-
ruydu bu, "şimdi ne olacak?" sorusu. Şu anda bizim bir büromuz
var, babam avukat, burada çal ışıyor. Ancak bu şartlara sahip
olmayahilirdim de. Ayrıca bunun haricinde, büronun d ışında
her şey para değil, yani sonuçta ben avukatlığı seçersem e ğer,
-yani sabahtan beri ele ş tirilen bir görüş- sırf para için seçmiş

114



Mesle ğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

olacağım. Çünkü gittiğim zaman, yani 4 yıllık ağır bir hukuk FURKAN

eğitiminden geçtikten sonra, adliyede benim kar şıma çıkan şey, KAMALAK'IN

şu anda stajyer avukat olduğum için bir şekilde, yani ütopik KONU ŞMASI

bir düşünce, ama belki bu bir yılın bitmesinden sonra belki
bütün insanlar sayg ı duyacak. Belki avukat olaca ğız. Gerçektn
bulunmamız gereken noktada olacağız, ama hiç inanmıyorum
buna. Ama gösterilen sayg ı, gösterilen özen ne yaz ık ki benim
ilkokuldan başlayan, ideallerimi süsleyen avukatl ık mesleği
değil bunu da üzülerek belirtiyorum.

Bunun haricinde, hMcim ve savcılaıın bu staj süresince göz-
lemlediğim kadar ıyla avulcatlara karşı tutumu da son derece
kötü. Ne yazık ki bu daha ac ı bir durum. Hakim ve savc ılara
karşı da avukatlar kendilerini gerektiği gibi savunamıyorlar.
Yani benim gözlemledi ğim bir olay, ya şadığım bir olay, avu-
katın savunma hakk ı kutsal bir hak, artı kendi işi değil, bir
müvekkiini savunuyor orada. Ancak öyle avukatlar gördüm
ki, ne yazık ki kendi haklannı bile savunmaktan aciz durumda-
lar. Yaşadığım olay ı söylüyordum. Avukat savunma yapmak
istiyor. Hâkim duru şmiida yapars ı n:z" diyor. Ve avukat,
hakkını savunmak istemiyor, "tamam" diyor, boynunu eğiyor,
ses çıkarmadan duruşma salonundan ayr ılıyor. -

Avukatların problemleri aras ında ücret büyük bir problem,
bunu hepimiz biliyoruz. Ahcak şu da bir gerçek ki, bir avukatın,
yani baronun belirlediği fiyatlardan, asgari tarife üzerinden alıp
ya da almadığı bir davayı başka bir avukatın bedava say ılabi-
lecek bir şekilde aiias ı da günlük ya şantıda karşıınıza çıkan
durumlar. Burada açıkças ı halk ımızın da bilinçsizliği etkin rol
oynuyor. Yani bize gelen bir davay ı, haronun belirledi ği fiyat
5 milyarsa, götürüp bunda yine avukatlar ın mali durumdan
kötü olmalari büyük bir etken- 500 milyona ya da masraflarm
üzerine 100-200 milyon gibi bir şeye başka bir avukata vermesi,
günlük yaşantıda benim gözlemledi ğim kadarıyla gayet doğal
bir durum.	 -

Bu noktanın haricinde şu 
da 

bir gerçek ki, çevresi olan,
reklamını iyi yapabilen avukatlar, cidden bu piyasada tutula-
biliyor. Bilgisi olsun ya da olmasın. Ancak eğer bir avukatın

115-



Mesle ğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

FURKAN bürosu güzelse, büronun dizayn güz.else ya da etrafta ad ıpı
K4L4K'lN öyle ya da böyle, iyii ya da kötü, Il reklarnrn iyisi kötüsü olmaz"
KONU ŞMASI mantığıyla duyurabiliyorsa, bu avukat i ş yap ıyor, ne yazık ki

bu şekilde.

Bunun haricinde, avukatlar ın yeterli olup olmamas ı
noktasmı tarhş tık. Bu arada bir noktay ı özellikle vurgulamak
istiyorum: Özel üniversitelerden bahsetti bir arkada şımız. Bir
kere şuna açıkl ık getirmek istiyorum: Türkiye'de özel üniver-
site yoktur, vakıf üniversiteleri vard ır ve şunu da söylemek
istiyorum: Ben özel üniversite mezunuyum, özel üniversiteden
devlet üniversitesine yatay geçi ş yaptım. Ancak oradaki eğitimi
beğenmeyerek kendi üniversiteme geri dönüş yaptım ve artık
Türkiye'deki, daha doğrusu üniversiteye ilk başladığım yıllar-
daki "özel üniversitede misin, paray ı verip geçersin" mantığı ve bu
mantığı bir meslekta şımdan duymak açıkçası beni üzdü.

Şunu da vurgulamak istiyorum ki, devlet üniverstelerinde
birçok öğrencinin yanına bile yanaşamadığı öğretim eleman-
ları, özel üniversitelerde ö ğrencilerle çok yak ıhdan ilişkiler
kurmaktadır. Bu yüzden aç ıkças ını söylemek ğerekirse, özel
üniversitedeki eğitimlerin devletin sınırlı, kısıtlı imkanlar ıyla
yap ılan eğitimden çok daha üstün oldu ğuna inanıyorum.

Bunun haricinde, mesleğin saygınlığmin kalmadığını vur-
gularken, aynı zamanda avukatlarm kendi aras ında ne kadar
birbirlerine sayg ı gösterdiğini ya da baronun avukatlara ya
da barolarm avukatlara ne denli özen gösterdiğini anlamay ı
cidden istiyorum. Şunu hepiniz kabul edersiniz: Avukatın iş
hayatmda iki alan önem te şkil eder; birisi adliyelerdir, di ğeri
kendi bürosudur. Biz eğer adliyelerde bile doğru düzgün bir
otopark ımız yoksa, doğru düzgün bir saygmhğımız yoksa, bu
noktadan sonra çok bir şey beklememiz bence a şırı bir lükse
girer.

Bu noktalar ı vurguladıktan sonra sizleri selamlıyorum,
dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkür ederiz.
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Buyurun.

Av. Veysel KARS (Ankara Barosu): İlk önce herkesi say- VEYSEL

gıvla selamlıvorum.	 KARS'IN
KON u şMAsr

2,5 yıla yakmd ır avukatlık yapmaktay ım. Mevcut olan
bir Avukatl ık Kanunu var. Ama ne kadar uygulamyor, ne
kadar uygulannııyor? Bu 2,5 y ıl içerisinde gözlemlerim do ğ-
rultusunda uygulanmad ığı noktaların daha fazla olduğunu
düşünüyorum.

Somut örneklerle meselelere de ğinmek istiyorum. Varolan
şu anda avukatlar ın çektiği bu sık ıntıları yaşadığım örneklerle
sizlere aktarmak istiyorum. Geçen gün Kazan Adliyesi'nde bir
duruşmam vard ı . Kahvede durıışmayı beklerken çay parası
verdim. Bozuk para ç ıkarttım. Kahveci beyefendi: "Avukatta
bozuk para olur mu?" dedi. Oysa bilmiyor, yani avukatlar ın
nasıl bir ekonomik s ık ıntı içerisinde k ıvrandiklarını, telefon
paralarmı ödeyemediklerini bilmiyor. Benim yakm arkada ş-
larım var. Bürosunu kapatıp evine gittiklerini bilmiyor. Yani
avukatlık önceden daha saygm bir meslek, daha ekonomik
olarak rahatlatıcı bir meslekken, şu aşamada maalesef ki s ıra-
danlaştı gibi geliyor.

2,5 yıldır gözlemlediklerim sadece bununla kalsa yetine-
ceğiz, ama maalesef başka, herkes bir sürü sorunu sabahtan
beri söylüyor ki, bunlar avukatlarm yaras ı olarak mutlaka dile
getirilecek ki çözüm bulunsun.

Bak ın, başka bir şey söylemek istiyorum: Somut yerlerle
yola çıkıldığı takdirde teşhisin daha iyi konulaca ğını düşü-
nüyorum. Geçenlerde Adalet Bakanlığı'na gittim. Içeri girer-
ken geçtim, kinıliğimi gösterdim, "geçiti" dedi. Daha sonra
bana "tekrar geçeceksiniz" dedi. "Ben kesinlikle bunu bir gurur
meselesi yap ın/yorum, beni ara yabilirsiniz, hiçbir s ıkmtını yok ve
üzenn ıdeki her şeyi dedökebilirim. Yaln ız beyefendi, bana söylenen
'geçebilirsiniz'dir" Bana söylediği söz aynen şudur: 'Biz sizi
Dam ş tayda gördük." Bu ne kadar onur kinci bir durum?.. Bu, her
gün ya şadığınuz bu sorunu bu o1ydan önceleri ya şıyorduk.
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VEYSEL Daha sonra kınadığınuz bu olay sonras ı avukatların üzerine
KARS'IN aşır ı derecede gelindiğini hiç kimse göremiyor mu? Yani görü-

KONU ŞMASI yon, ama neden bu hala bas ın toplantısıyla bildirilmiyor?

Bakın, içerimizden böyle birisi ç ıktı, bunu lanetliyoruz, ama
avukatlara yönelik yap ılan bu işlemlerin, bu kötü muamele-
lerin neden önüne geçilmiyor, ben merak ediyorum. Mutlaka
ve mutlaka Barolar Birliği ve Ankara Barosu taraf mdan avu-
katlarm haklar ını savunulması konusunda, iyileştirilmesi ko-
nusunda bir şeyler yap ılıyor, gözlemliyoruz, iyi şeyler olacağı
kanaatindeyint Ama yeterli mi; kesinlikle yeterli de ğil.

Saygı duyulmayan bir meslek olunduğu takdirde, teferruat
işleriyle size kimse prim vermez. Ben avukat ım, ağır cezanın
önünde duru şma bekliyorum. Özür dilerim, somut verilerle
gitmek istiyorum. Ç ıkan avukata, karşılıklı avukat, meslekta-
şının altında diğerine küfrediyor, hakaret ediyor. Saym genç
meslektaşımız, üzülerek kıpkırmızı oluyor. Yanındaki arkadaşı,
müvekkillerine "Bu kamu görevi yap ıyor, lütfen üzerine yürün ıeyin,
lütfen bunu makul karşı layı n, çünkü bunun görevidir. Siz bunu yok
ederseniz, başka bir avukat vardı r, siz buna hakaret ederseniz ba şka
birisi gelecek" demiyor. Bakın, ondan sonra avukatımıza maale-
sef, genç meslektaşıınıza küfrederek kafasını eğiyor, polis gelip
olayı örtbas ediyor, çekip gidiyor. Ne diyor orada? Diyor ki,
"bana telefon nunuıras ı ri ı verin onun, adresini verin, onun kafasın ı
patlatacağı n ı ." Çok özür dileyerek söylüyorum. Biz kamu gö-
rev yap ıyoruz. Biz bağıms ıziz, hiçbir iktidara da tabi değiliz.
Bağmısızlığımız nerede?

Peki, yanmda avukat çal ıştıran, arkadaşlarımız değindi,
yanında avukat çal ış tıran üstatlar, çocu ğunun mamasını, ço-
cuğunun sütünü ald ırma cüretini gösterip, "git sen, gen çsin,
ben sana para veriyorsan ı, sen benin, çocuğun ıun sütünü almak
zonı ndas ı n" demek, ne demektir? 0 zaman nas ıl birbirimize
saygı duyacağız? İkimiz de meslekta şız, ikimiz de avukatız,
ikimiz de Avukatl ık Kanunu'nda e şit haklara sahipsek, birbi-
rimize saygı duymuyorsak, o zaman kanun ask ıdadır. Derler
ya, "hizn ıet sözle şn ıesi askerdeyken askıda olur." Evet, Avukatl ık
Kanunu şu anda askıda.
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Hiç kendimizi eleştirmiyoruz, hiç özele ştiri yapıp da... VEYSEL

Buradaki eli herkes görüyor, hiç bütünle ştik mi? Mevzuları KARS'IN
bireyselleştirip mahkeme veya duru şma esnasında "sen göre- KONU ŞMASI

ceksin, sen yapacaks ı n." Herkes o şein vermiş olduğu, o ekono-
nü kaygiların vermiş olduğu, ben bunu da makul kar şılamak
istiyorum. Ama ekonomik kaygıların vermiş olduğu stresle
mahkeme salonunda bireyselle ştirip karşıdaki meslekta şım yok
etme pahasmahakaretler... Ben ya şıyorum, 2,5 senedir görü-
yorum. Ne yapsın?.. Ama bunlar ı en az seviyeye dü şürmek, bu
mesle ğin saygınlığını, yani yeniden bir siilciriip kalkmmasmı
sağlamak gerekir diye dü şünüyorum.

Bakın, yine başka bir örnek vermek istiyorum: Fazla vakti-
nizi almak istemiyorum, ama bunlar içimde biriken olaylar. İc-
radan para çekiyorum, verdiğim yetki belgesiyle ayni şahıstan
daha önce para çekmi şim, aym dosya üzerine, saym müdüre
uzatıyorum. Herkes "sayın müdür", hiç "say ın avukat" diyeni
duymadım, ama "sayı l ı müdürüm" herkes diyor. Ben diyorum
ki, "bak ın, sayın n ıüdürün ı, ben ayn ı yetki belgesiyle sizin dosyada,
ayn ı şah ı slardan be ıı para çektim." Sayın müdürün bana yaptığı ,
dosyayı üzerime fırlatıp 'istediğin yere gidebilirsin." Ben orada
hakkın ı savunirrak için, "bakın, : ben 7 kardeş/n ı, annem, babam
beni sizin l ıakaretetnıeniz için okutupavukat yapmad ı, siz bana bunu
söyleyemezsiniz."dedim, Ama5 dakika sonra, aynı salon içeri-
sinde üstat bir meslekta ş bana yakla ştı. Dediği laf çok ilginçtir:
"İdare edeceğiz, ekmek paras ı ." Bu zilıniyetlebu mesleğin çözümü
olabilir mi, bu meslek ayağa kailcabilir mi, göğsünü gere gere
"ben avukatı n," diyebilir misiniz? Diyemezsiniz.

Bakın, Almanya'da arkadaşım var, Köln Üniversitesi'nde
ticaret hukuku alanında mastır yapıyor. Avukatlarla görüşmek
için randevu talep ediyor. Sekreterinin dedi ği şu: "Size şu saatte
şu kadar ve şu kadar zaman verebilir. içeride kaln ıan ız şu kadard ı r.
Şu kadar bir para ödeyeceksiniz." Bizim Türkiye'de nas ıl oluyor?
Eski üstatlar bilir: Avukat gelir, konu şur, koridorda yakalar,
kahvede yakalar, gecenin 24.00'ünile yakalar. Ben mi yapt ım
bunu? Hayır, ben 2,5 senedir avukatım. Katkmı vard ır kötülüğü
yönünde, anıa önceki avukatlar ınuz ın, üstatlannıızm kendi
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VEYSEL kendilerini sorgulamas ı gerektiğini düşünüyorum. Hepsine
KARS'IN saygı duyuyorum. Bu mesle ğin iyileştirilmesi konusunda hep-

KONU ŞIflSI sinin büyük emekleri oldu ğunu da düşünüyorum. Hepsinin
önünde saygıyla da eğiliyorum. Ama ben bu mesleğin çok iyi
bir meslek olduğunu, gururla ta şınması gereken bir cüppesinin
olduğunu, mahkeme salonlarında hakkı olduğu davas ını söke
söke savunarak o zapta mutlaka onu geçirece ğini de düşünü-
yorum. Ama yok bunlar... Yani yap ılnııypr. Bu sorunu herkes
değinmiştir. Her gün kalemlerde çektilclerimiz, ikinci-üçüncü
sınıf muamelesi görmelerimiz, ekonomik kayg ılar... Ankara
Barosu'nda şey yok, halkla iç içe oturuyoruz. Yan taraftan sana
küfrediyorlar. Halk orada oturuyor. Sen de orada dinliyorsun.
Nas ıl kalkırıd ıracağız, bu mesleği nasıl iyi hale getireceğiz?

Hakim ve avukatlar aras ında ili şkiler, yaşadığım başka
bir olay... Bekliyorum, ihhyati haciz kararı almışım. Say ın
yarg ıcın içeride telefonla konu şuyor, 45 dakika geçti. içeri
girdim, kap ıyı çalarak, önümü ilikleyerek, iki büklüm olarak,
"say ı n yargıcı n ı ... Çünkü bize böyle gösterdiler. Biz de ayn ısını
yap ıyoruz. Bana dediği cevap, "ç ı k dışarı ." Arkadaşın birisi
değindi: "niye savunn ı uyorsnnuz?" Savunamazs ıniz, nas ıl sa-
vunacaksınız? Orada azar i şiteceksiniz, bir de tutanak tutacak,
ondan sonra da götürecek, şey yapacaklar... Nasıl yapaca ğız?
Önümüzü ilikliyoruz, gayet efendice. Aynen beni odadan
kovdu. Ben çıktım dışarı .

Emekli bir yargıçla çahşıyorum. Ben gittim, yargıca söyle-
dim, dedim ki, "lui ki nı bey bana böyle böyle dedi." Ben biliyorum,
Ankara Barosu'nun bu konuda kesinlikle etkin tedbirler alaca-
ğına hiç şüphem yoktur. Ama ilk önce kendi kendime muhase-
be ettim. Nasıl yapayım diye. İçie attım. Dedim ki, "büyüktür,
ben sayg ı duyuyorun ı ". Ama içimde kald ı o yara benim; çünkü
biz eşitiz, Anayasa önünde, kanunlar önünde. Bize yap ılan bir
müdahalede, bize kar şı işlenen.bir suçta hakim gibi siS atmıız
var, haklar ımız ı savunmak için koskoca bir Avukatl ık Yasas ı
var. Ama maalesef ben içime attım, içimde yara olarak kald ı .

Özetle şunu söylemek istiyorum: Barolar Birliği olarak,
Ankara Barosu olarak ve Türkiye'deki bütün avukatlar olarak

120



Mesleğe Yeni Ba şlayan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

artık silkinmenin, kaikmanın zamanı geldiğini düşünüyorum. VEYSEL

Bu mesleğin çok saygın bir meslek olduğunu herkese duyur- KARS'JN
manın zamanmın geldiğini, herkesin istediği zaman kap ısına KONU Ş MASI
tekmeyle aya ğını vurup avukatın yanına gidemeyeceği za-
manın geldiğini dü şünüyorum. 1-laikla, adliyevle avukatlarm
ilişkisinin çok sayg ın bir çerçevede düzenleıunesi gerektiğini
düşünüyorum. Büyüklerimizin bunu yapaca ğına da sonsuz
bir güven olduğunu da düşünüyorum. Bu yönde Ankara Ba-
rosu tarafmdan yap ılan çalışmalar ı ben takdirle karşılıyorum,
Barolar Birliği'nin de yap ımş oldukları mutlaka şeyler vard ır,
ben bunu fazla şey yapamam, Ankara Barosu'nda gözlemliyo-
rum. İyi şeyler olacağı kanaatini de ta şıyorum ve öyle olmas ını
diliyorum. Ben bu konuda genç bir avukat olarak, bana bir
görev verilirse de, seve seve önde yürümeyi de kesinlikle vaat
ediyorum.

Herkesi sayg ıyla selamlıyorum.

Başkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.

• Av. Alper Can AYKAÇ (Eski şehir Barosu): Öncelikle Aif CAN
değerli divana, Türkiye Barolar Birli ği Yönetim Kurulu'na AYKAÇ'IN
nazik davetlerindeh ötürü te şekkür ederim. Burada pek fazla KONU ŞMASI
iptal edilen avukatl ık sınavı üzerine.tartışıimadı ve ben bugün
bundan bahsetmek istiyorum. Süreç içerisinde, stajyerden
avukata, barolardan hükümete, kadar geni ş bir topluluk içinde
o kadar hata yap ıld ı ki, kendi bak ışımdan geçmişteki hataları
mı hatırlatsam, yoksa yönümü tamamen gelece ğe mi odakla-
sam bilemiyorum. Çünkü yanlışlardan ders çıkaramadık. Bu
nedenle kısaca geçmişe göz atarak bir iki eleş tiri getirmekte
fayda var.

TBB bu s ınavın yasal altyap ısım haz ırlarken gerçekten
öncelikli olarak "nitelik" kaygılarının rehberİiğinde ilerlemiş
olabilir. Fakat düzenleme 2001. yıl ında istenildiği gibi yasala ş-
madı ve getirilen s ınav ile staj sistemi bin arada yorumlandığın-
da avukat adaylar ını nitelikli k ılmaya yönelik bir düzenleme

121



Mesleğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı

ALP CAN olmad ığı çok aç ıktı. Amaç belliydi, hangi yolla olursa olsun
AYKAÇ'IN	 say ıyı azaltmak.

KONU Ş MASI
2002 yılındaki gerekçesi, stajyerlerin haklı beklentiye sa-

hip olmalar ıyd ı . Öteden beri kazaminuş hakka saygı gösteren
devletimizin hakl ı beklent-iye de sa ygı gösterdiğine ilk defa
bu dönemde tanık olduk. Sınav 2006 y ıhna kadar uygulan-
mayacaktı, 4 y ıll ık süre de iyi bir biçimde d ğer1endirilemedi.
23 Aral ık 2006 tarihinde uygulanması beklenen sınav ın ihlal
ettiği çalışma hürriyetine dayal ı itiraz nedenleri, geçmişte öne
sürülen hakl ı beklentiye dayal ı itiraz nedenlerinden daha sa ğ-
lam bir temel üzerindeydi. Buna rağmen hiç kimse bu sınavm
eksiklerini görmek istemedi.

Sınav ın test usulü olmas ı ÖSYM'nin işbirliği, s ınavın staj
öncesi de ğil de staj sonrası uygulanmas ı gibi oldukça ele ştirilen
sıkmtıh noktalar her ne kadar TBB'nin ilk sınav tasla ğında yer
almasa da; bu uygulamalarm, s ınavın savunulan amac ı olan
Ilmeslekté kaliteyi yükseltme ere ği" ile bağdaşıp bağdaşmadığı
da oldukça tartışmali bir konu.

Kısaca açikladığım bu ele şiirilere rağmen smavm derhal
uygulanmas ını isteyen sayın meslekt şlanmız şunu ileri sürdü-
ler: "Sınav ı derhal uygu.lamanıız gerekli, uygulama içerisinde
yanlışlar ı tespit ederek, orta vadede çözebiliriz". 4 y ıllık süre
içerisinde yanlışlan çözümlemek için çabalamayan bir toplu-
luk, kaç neslin haklar ının ihlaline göz yumduktan sonra bu
yanlışlar ın düzeltilmesi için harekete geçecekti?

Öte yandan, sınava getirilen eleştirilerin toptan kald ırma
amacını değil, iyileştirme amac ım taşımas ına rağmen hüküme-
fili sınav ı iptal etmsine gelirsek, stajyerlerin içindeki küçük bir
az ınlık dışında, kimse sınav uygulamasına karşı değilken, sınav
hükümlerinin tamamen ilga edilmesini de anlamak mümkün
değil. İş burada kaç ınılmaz olarak politikaya giriyor. Hükümet
ile TBB arasındaki çekişme CMK uygulamalarma etki ettiği gibi
sınav uygulamas ına da yans ıdı .

Bundan sonra smav ın yeniden yasala şıp yasalaşmayacağı
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ve eğer yasalaşırsa nasıl bir düzenleme ile geleceği belirsiz. 41P CAN

Kanaatimce art ık bu nicelik-nitelilc tartışmalar ıru yapalım, buna AYKAÇ' İ N

göre amaçlar ı nıız ı belirlemeye çalışalım ve bunun ardmdan KÜNU Ş SI

düzenleme getirme arayışma girelim. TBB verilerine göre y ıl-
da 3500 ila 4000 ki şiye ruhsat veriliyor. Bazı kaynaklara göre
yılda 7000 hukuk ö ğrencisi mezun oluyor. Yeni hukuk fakül-
telerir'ıin de aç ıinıası an meselesi, çünkü lisans sahibi olup da
onay bekleyen fakülteler s ırada. Bunca kişinin serbest piyasa
kurallar ı nca elenniesini beldersek, hem avukatl ık mesleğinin
yerleşmiş olan rekabet yasa ğı ilkelerini uygulayamayacak bir
hale geliriz hem de elenen kişilere haksızlık edilmiş olur. Orta
ya da uzun vadede bu kalahaliğı kaldıramayacak olan avukatlık
için niceliksel bir adilane iyile ştirme ihtiyacı yad ırganamaz. Öte
yandan artan hukuk fakülteleri sonras ı fakültelerin çoğunda
yaşanan akademik kadro yetersizli ği, akademik a şamadaki
eğitimin yeni e ğitim tekniklerine aç ık olmamas ı, öğrencilerin
sınanmas ı konusunda ayrıntılı standartlar ın bulunmamas ı,
barolardaki staj ve meslek eğitimlerine gereken önemin veril-
memesi ise kalite, yani nitelik sorununu do ğuruyor.

Smav içerikli tartışmalann yaşandığı s ırada herkesin de ka-
bul ettiği gibi, sınav sistemi bu gidişatın kesüı.çözümü değildi,
yalnzca geçici bir önlem olarak savunuluyordu. Eski sisteme
göz atarsak altı sınav hakkının tanındığı , stal ın sonrasına konan
"s ı nav baükatı " yukarıda belirtilen mezun yığmınm mesleğe
kabulünü uzun vadede zaten engelleyemeyecektj. S ınavlı ya
da smavsız, daha uzun soluklu ve bü yük çağlı iyileştirmeler
yap ılabilir ve yapilmas ı gerekir. Öncelikle sorun, avukatlık
mesleğine kabul sorunu olarak de ğil, "adalet hizmetlerinde istih-
da nı " sorunu olarak ele al ınmalı. Ayr ıca bu konuda gelecekte
istihdam edileceklerin mağdur edilmemesi çok önemli, çünkü
bu durum erteleme ve iptal sonuçlar ına yol aç ıyor. Bu nedenle
geçmiş te yaşandığı gibi, avukatl ı k smavmdaki aksakhklara
karşı duyars ız tutum sergileyen, avukatl ık mesleğini edimniş
kişilerin de adilane iyileştirme doğrultusunda çahalamalar ı
gerekir. Güçsüz bir savunma, varg ıdaki dengeleri önemli öl-
çüde etkileyeceğinden bu, ayni zamanda adalet hizmetlerinde
çalışan herkesin sorunu dur.
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ALP CAN	 Bu sorunun önüne geçebilmek için adalet hizmetlerinde
AYKAÇIN istihdam gibi çok geni ş kapsaml ı bir reforma kalkışmak hayali

KONU ŞMASI bulunabilir. Ancak bu zamana kadar Adalet Bakanlığı, TBB,
Barolar ve Fakülteler işbirliği kurmaks ızın, kendi çaplarmda,
birbirinden bağımsız girişimlerde bulunduğu için sorun daha
da ciddileşti ve derinleşti. TBB ile Üniversitelerin özerklikleri
ve bağıms ızlıkları, istihdam sorununa çözüm aray ışı çerçeVe-
sindeki işbirliğini.engellememeli. Barikat niteli ğinde bir sınavın
staj dönemi de fakülte e ğitiminden bağımsız düşünülemez.
Öte yandan fakülte e ğitimini ve avukatl ık stajmı içeren bir
düzenleme, yargının kurucu diğer iki unsurunu d ışlamamalı .
Avukatlık s ınav ının iptali ve yargıçlık-savcıl ık sınav ının yü-
rütmesinin durdurulmas ı karşis ı nda her iki alanda da güncel
nitelikte bir s ınav sistemi ihtiyac ı bulunmaktad ır. Bu fırsat
doğrultusunda YARSAV ile görü şmek de mümkün.

Kapsamlı olan bu çalışma içerisinde her grubun kendi
alan ına yönelik önerileri olacakt ır.. Müstakbel bir avukat
olarak akademi ve yarg ıçlık-savc ılik alanlar ı hakkında çok
fazla eleştiri getirirsem, bu do ğru bir tutum olarak de ğerlen-
dirilmeyebilir. Fakat bütün avukatların da benimle hemfikir
olacaklarmı düşündüğüm birkaç öneriyi dile getirmek isterim.
Akademiye yöneltilecek öneriyi aç ıklamak çok basit: öğrenci sa-
yıs ını düşürmek. Ancak bunu uygulamak çok güç görünüyor.
Böyle bile olsa yeterli bir karariil ıkla, öğrenci kontenjanlar ını
daraltabiliriz, yeni hukuk fakültelerinin aç ılmas ını zorlaştırmak
için nitelikli öğrenci yeti ş tirmeye yönelik yeni k ıstaslar belir-
leyehiliriz. Altı bini geçen yıllık mezun sayısını, mezuniyetten
sonra elemek genç i şgücünün gereksiz yere sarf edilmesinden
başka nedir ki? 23 Aral ık 2006 tarihli smav için sınav adaylarına
yönelik ücretli eğitim kursu açan fakültelerir ı, bu çalışmaya da
duyarlı yaklaşmalarmı arzular ını .

Mezuniyet sonrası istihdam sorunu hakkına birçok sistem
öngörülebilir. Kanaatimce baş lıca tartışılan birkaç sistemden
herhangi bir ;'  yukarida anılan yüksek katılıklı bir toplanma
sonucu seçilip uygulanabilir. Batı ülkelerindeki avukatl ık
stajma dair mevzuatlar ı ve ilkeleri incelediğimizde, eğer staj
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sonrasında bir sınav var ise, bu stajyerlerin devlet tarafından A İP CAN
maaşli staja tabi olduklar ını görebiliriz. Devlet de bu paray ı
herkese veremeyeceğinden bir sınav da staj öncesinde uygu- KONU54SI
lanmaktad ır. Sanırım en çok kabul edilebilir sistem staj öncesi
ve staj sonras ı birer sınav içeren uygulamad ır.

Bizim yasalarımızda yer alan düzenlemede stajyerlerin
b ırakm maaşa bağlanmaları, ücret kazanmaları bile yasak ve
sosyal güvnlik haklar ı yok. Dolayısıyla yukar ıda da belirtil-
diği gibi staj sisteminden soyutlanarak dü şünülmüş bir sınav
barikatı, bu anlamda mağduriyetlere vol aç ıyor. Halbuki staj
kredilerinin kaynağmı oluşturan vekaletname pullar ı ile ma-
a şlar ödenebilir. Zaten o pullar stajyerlere destek sa ğlanmas ı
amacıyla bir yükümlülük olarak getirilmemiş miydi? Pullardan
her sene yeni gelirler elde ediliyor, bunun üzerine kredilerin
geri ödenmesindeki menfaat nedir? E ğer staj öncesi bir s ınav
uygulanırsa bu kaynaktan pekala avukat stajyerlerinemaa ş
ödenebilir. Sonrasında bir de mesleğç kabul için sözlü ya da
yazıli sınav koşulu getirilebilir.

Staj öncesi ve sonras ı olmak üzere çift sınav uygulamasını
savunan kişiler aras ında, bununla birlikte yargıçlar ın, savc ıla-
rm ve avukatların yeterlilik sınavının tek çatıd toplanmas ını
savunanlar yo ğunlukta. Dü şünüşe göre bu yazılı yeterlilik
sınavmm ard ından iste ğe bağlı olarak yargıçlık-savcıhic ya da
avukatlık staj ı yap ılabilecektir. Böylece avukatl ık mesleğine
kabul anlamında adil biL düzenleme getirilmiş olacak, bunun
sonucu olarak da toplum, yargıya ve hukuka daha çok güve-
necektir. Ayrıca yargıç-savc ılık dal ını seçmesi durumuna kar şı,
Bakanlık kontenjan belirleyebilir, fakat bu kontenjan meselesi
bana göre ikincil düzeyde tart ışılmalıd ır.

Eğer ana hatlar ıyla bu düzenlemeyi gerçekleştirmek için
yüksek katılıml ı bir kararlı lığa sahip ola bilirsek, ikincil düzey-
de; staj eğitiminin kısmen ya da tamamen öğrencilik s ırasında
verilmesi, mesle ğe kabul s ınav ınm sözlü olmas ı, srnavm sinirli
say ıya tabi olmamas ı ve bir iki ay gibi şı k aralıklarla, birçok
ilde uygulanmas ı gibi gereklilikler üzerinde de tart ışahiliriz.
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Aksi halde bana göre bu soruna yönelik s ığ çözümler geçici
etkiye sahip olurlar.

Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkürler.

Buyurun.

	

ONUR	 Onur HELVACI (Ankara Barosu, Stajyer Avukat): Mer-

	

HELVACJ'NIN	 habalar.
KONU Ş SI

Ankara Barosu'na kayıtlı stajyer avukatım, staj ım ın son 1
aymdayınt Ben pek fazla zamanınızı almayacağım, çok uzun
konu şmayac ğ-ım. Ancak bakhğıırıız zaman, konudan sapma-
yıp ziyade, konunun özüne dönmemiz gerekti ğini düşünüyo-
rum. Avukathğm mesleki itibar ını neden kaybettiğine gelirsek,
sonuç olarak ben de sınavla ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Bir
kere en başmdan başlarsak, burada genç avukatlarm sorunla-
r ını tartışmaya geldik. Ancak ben de bakıyorum, bu salonun
şu anda yarısı aktif. Arkada bir bu kadar daha sandalye var,
ama ilginin hiç olmad ığını görüyorum.

Az önce tekrar bir stajyer arkada şım, "neden staj yerlere söz
verilmiyor da tecrübeli avukatlara söz ver ı liyor?"dedi. Ona benim
de cevabım, stajyerier ya da genç avukatlar çok ilgi gösterdi
de Say ın başkan söz vermedi mi? 0 da ayrı bir konu. Ben pek
fazla bu platforma sahip çıkılmadığmı düşünüyorum. Çok
da mazeret kabul, etmiyorum a ıkças ı . Biraz acımas ızca oldu,
ama...

Soruna en başından bakarsak, birincisi, çok fazla hukuk
fakültesi açıldı son dönemlerde. Artık hukuk fakültesi, "nas ı l
olsa hukuku bitirenin işi garanti" şeklinde yoru ınianarak ve aynı
şekilde kontenjanlar da dü şürüimeyerek işletme fakültesi sevi-
yesine getirildi ne yaz ık ki. Akademik altyap ı yeterli olmadan
yerli yersiz açılan fakülteler, ne olursa olsun yine de bunu söy-
leyeceğim, kaliterıkı düşmesinin en temel noktasında bu var.
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Esas noktaya geldiğimizde, ben kesinlikle bir avukatl ık ONUR

s ınavmın olmasmdan yanayım. Neden? Çünkü avukatlar ın HFIVACI'NIN

itibarı yerine gelsin. Asli bir meslek olsun diye. >Burada u ğra- KONU Ş SI

şıyoraz. Ama ben bugün 40 ki şilik bir staj grubunda dam şman
hocaıruzın "kaç kişi avukat olacak?" dediğinde, 40 kişiden 4 kişi
parmak kald ırmca, o zaman da sözün bittiği yer demek geliyor
içimden aç ıkças ı .

Bugün baktığım noktada ne yazık ki avukatlık, bir yerde
bir stepne meslek olarak görülüyor. Yani "beıı, stajı n ıı da şu
arada yapıverey ı m, hiikinılik s ı nav ı na gireceğini, ama staj ı da baş la-
tıvereyuıı . " Bu şekilde bunun getirisinden dolay ı nayion stajlar
yapılıyor.

Birincisi, avukatlık kesinlikle bir ideal i şi. Hakimlik gibi,
cayılmayacak ve ba ştan karar verilecek bir meslek olmal ı . En
başından başlamaliyız. Smavı da hMcimliksmav ı gibi en baştan
yapmal ıyız. Smavı 6 kereyle s ırurlamayı da kabul etmiyorum.
Sm ırsız olsun ve hakimlik sınavı kadar zor olmak zorunda
değil. Ama sonuç olarak benim kanaafim, smav bir ciddiyet
getirir. Ve sınav, bir yerde de biraz fors katar. Avukat art ık
s ınavla geldikten sonra, iş ine daha çok sar ılır.

Az önceki arkada şımız da belirtti, ondan önceki arkada-
şıınz da belirtti, "S ınav neyi çözecek? Biz bugün ÖSS ile u ğraşı -
yoruz. 4 senelik hukuk fakültesini neden bitirdik?" gibi söylemler
söz konusu. Ben buna kesinlikle kat ılmıyorum. Sonuç olarak
hukuk da ezbere dayanan, -ki ezbere dayanmayan bir e ğitim
olmadığı kanaatindeyin-t hiçbir zaman, ezbere dayand ığı gibi,
nasıl bir yabancı dil gibi, okumazsanı z, tekrarlamazsaruz- çok
nankör bir bilim. Onun için olay, 4 y ılLık hukuk fakültesi de ğil,
tamamen kendini kalifiye etme, kendini güncelleme sorunu-
dur. Onun için, kendimizi sürekli günçellememi,z laz ım ve
gerçekten eğer biz bu avukatlık sııı avıhdan korkup da biz bu
sınavı geçemeyeceksek, s ınırs ız sınav ıakkıyhı, o zaman biz o
4 y ılhk fakülteyi bitirdikten sonra o diplomayı yırtalım bence.
Ben bundan başka, daha fazla bir şey -sövleyemevece ğim bu
konuda.
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ONUR	 Şu anda her mezun avukat olabilir, "hiçbir şey ol ınazsak
HELVACI'N İ N avukat oluruz." Zaten en temelinde olaya dinamit koyan unsur
KONU Ş S İ da bu. Arkadaşımız az önce genç i şgücünü kaç ırma, "hukuk

fakültesi neden var?" gibi. Ama ben de ona kar şı bunu ifade
etmek istiyorum. Sonuçta bence sorun tamamen bu, avukatl ık
"hiçbir şey yapamozsan ı avukat olurum" şeklinde. Bu kadar önem
verilen, bu kadar sar ılman bir ıneslek. Bunun sonucu olarak tar-
tışıyoruz, "biz işçi avukatı z, 500 milyon, 600 milyona çal ışıyoruz."

Biz bu şekilde önemsemeden bir staj hayatı geçirdikten sonra,
bu şekilde işimizi ba ştan kabullenmeyip stepne olarak görüp
tabiri caizse, o şekilde ciddiyetsiz yaptıktan sonra, piyasada
600 milyona da düşer bu fiyat. Daha ilk mezun oldu ğumuz
zaman, staj bittikten sonra, 400 milyona da dü şer. Çünkü bugün
gidiyorsunuz, adam diyor, "sen çal ışn ıazsan çaliş ma, 600 milyona

seniii gibi çok adam bulururu." Bunun gibi, işçi avukatlar ın soru-
nu, bir yerde "sen .oln ıazsan bir sürü insan var" şeklinde geli şen
bir süreçin söz konusu olmas ı .

Sonuç olarak, bu kadar hukuk fakültesinin olmas ı, bu kadar
staj ın ciddiyetsizliği, avukatlık mesleğinin şu anda tam arada
kalan bir meslek olmas ı, bence sorur ıi.ar ın.ana nedeni. Özellikle
İngiltere'yi örnek verecek olursak, İngiltere'de staj dönemi 2 y ıl,
3 yıl ürebiliyor. Cidden bir avukatı tamamen siikeliyorlar. Ve
artık staj ı bittikten sonra tam bir avukat kalitesinde ç ıkabiliyor.
Onun için staj dönemi bence bu derece zorlu ve smavla gelen bir
ciddiyetle olmal ı diye düşünüyorum. Bu kesinlikle olmalı .

Bunun yanı sıra, tekrar belirtmek istediğim bir ey de;
geçen ilkhaharda Ankara Barosu'nun konferans salonunda da
çok hararetli tartışmalara sebep olan bir Avukatl ık Yasa Taslağı
vard ı : 0 geri çekildi. Ben Saym Barolar Birli ği Başkan ı 'ndan
da buradan tekrar stajyer avukat olarak rica ediyorum. Tekrar
böyle bir ş ey olduğunda, -bir kere kesinlikle stajyer avukatla-
ra SSK primi bağlanmıştı ve bu, zaten stajyer avukatların bir
meslektaş olarak değil de, işçi olarak görülmesi korkusunu
daha çok tetikleyecektir. Ben çok yere gitti ğimde, bugün stajyer
avukatlar bir yerde... Afflataynn size, hiç böyle bir zorunluluk
olmamasına rağmen, bir büroya gitti ğimde, avukatın bir tanesi,

128

1
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kendince haklı olabilir, ama şunu demişti: "Sürekli sabah git/e- ONUR

ceksin, akşam geleceksğı, seni burada gönneyeyin ı, adliyede dolaş,	 IIELVACI'NIN

adliyenin tozunu yut. Cumartesi günleri de çal ışı rı z, sabah yine KONU ŞMASI

08.00'den akşam 21.00'e kadar, ne kadar çal ışı rsan o kadar şey olur.
Hatta pazarları da gel, sürekli çalış, bir şeyler yap, uğraş . ". "Yaz ı k
değil n ı.i Karlos'a?" dedim ben de artık. İş oraya geldi. Sonuç ola-
rak bu SSK primini ya da böyle bir zorunlulu ğu çıkar ırsak, bu
sefer bir stajyer avukat meslekta ş olarak görülmekten ziyade,
yeri geldiğinde bir katip, yeri geldiğinde -belki bir çayc ı bile,
dilim de varmıyor söylemeye- "nas ı l olsa bana zorunluluk var,
para veriyorum sana" şeklinde her türlü angarya i şte kullanıla-
bilen bir unsur olarak ön plana ç ıkabilir.

Taslakta diğer söylemem gereken bir şey de, işçi avukat-
ların bir yerde kendisinin bağlı bulunduğu avukatın yanında
genel kurulda söz sahibi olmamas ıydı . Bu da bence o an, tabii
büyüklerim konu şurken şu anda gençler konu ş tuğu için o gü-
venceyle bunları dile getiriyorum. Amao gün de çok hararetli
konuşmalar olmu ş tu. Cidden bu da bana biraz deh şet veren
bir tabloydu. Çünkü zaten Mi kadar sorunun içinde bir de bu
şekilde oy kullanma hakk ını genç avukatlar ın, işçi avukatların
elinden alınca, bu sefer zaten ac ı çekilen ve tamamen tartışılan
bir platformda olay tamamen, benzetmek ne kadar doğru olur
bilmiyorum, ama şeye dönecekti. Nas ıl at yaraland ığında ac ı
çekmesin diye vurulur; o zaman tamamen biz gözden ç ılcara-
tım, gitsin gibi olacaktı diye düşünüyorum.

Tekrar başa dönüp bağlamak gerekirse, bugün Avrupa'daki
hukuk sistemlerinde çoğu bürolara baktığımız zaman, -artık
1.000 tane avukath, 1.500 tane avukath hukuk bürolar ı görmek-
teyiz- bunlar biraz daha uzmanla şarak, örnek veriyorum, "X
and partner" şeklinde, yani ortak olarak bir nevi kendileri bunu
yapıyor. Ama ortak ald ıklar ı kişiler çok yeni avukatlar olmas ına
rağmen, çok da kaliteli ç ıkan, cidden bu işi isteyen avukatlığın
saygın olduğu bir alanda söz konusu olan bir durumda bu de-
rece o ıPtaklar hemen almabiliyor. Bizde ise ruhsat ını yeni alan
bir avukat, genç avukat da zaten kafas ında bir şey yerleşiyor,
"ben işçi avukat olacağı n ı, ben büromu açaman ı " gibi bir şey geli-

129



Mesleğ e Yeni Ba ş layan Avukatlar ı n Sorun lor ı ve Çözüm Yollar ı

ONUR yor. Az önce buradan bir meslekta şımızla, büyüğümüzle de
HEtVACI'NIN konu şmuştuk. 0 da demişti. Ben "gel büroya, kendi iş ini yap"
KONU ŞMASI dememe rağmen, "hayı r, kendime güvenemiyorum, ne olursa olsun

işçi avukat olnıal ıy ı m" şeklinde bir tutum çoğumtızda vard ır.
Çoğumuzda olmasa da, yine ciddi bir ço ğunlukta.

Sonuçta benim demek istediğim, en başından beri bu iş i
sık ı tutup, avukatlığı en baştan bir meslek olarak belirleyip,
ondan sonra "avukatl ık devam ediyor, ama ben Mkih ıliği kazandı n ı
ini oraya giderin ı ' diye bir şey yok. İşte o zaman hAkimlerin
karşısında belki sayımız hem azalır, ama o say ı azalmas ına
rağmen, artık belki biraz da sözde değil, tamamen haklarını
savunan özde avukatlar olu şur ve benim danışman hocamın
çok güzel söylediği bir laf vardı: "Eğer cidden hakkı n ı veri rseniz,
benin ı en korktuğum avukat, ruhsatın ı yeni almış ya da stajı n ın
sonlarında olan avukatt ı r. Çünkü siz art ık ilk davaya at ılman ın
verdiği h ızla karşın ızdaki bir insan ı yıkmaya çalışacaks ın ız, dört elle
sarılacaksı n ı z." Bu derece önemsersek hmlar olabilece ğine göre,
o zaman avukatl ık bence bir seçenekten ziyade, idol olan bir
meslek haline getirilmeli.

Teşekkür ediyorum.

Başkan: Teşekkür ederiz.

Buyurun.

ERSOY	 Ersoy ZIRHLIOĞLU (Ankara Barosu, Stajyer Avukat):
ZIRHL İ OGLU'NUN Öncelikle herkesi saygıyla selamlıyorum. Açıkçası fazla ha-

KONU ŞtMSI zırlanarak yapmad ım konuşmanıı, baz ı teklemeler olabilir o
yüzden.

Öncelikle söylemem gereken şey, mesleğe bir saygı kazan-
d ırılmalı. Bu nas ıl bir yaptırmila olur? Belki etik kurallar ına
bir uygıılanirl ık kazand ırılmalı; çünkü sonuç olarak avukat
denildiği zaman, artık "avukat n ıı sı n; tanırı m" falan deniliyor.
Ama bir katibe ya da icra dairesindeki müdüre çok daha fazla
saygı gösteriliyor. Yani sonuçta "say ı n nıüdürürn" diyoruz, ama
kendisi bize "tan ıam, sen şuraya geç, ben sonra seninle ilgilenirim"
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tarzında davramyor. Biz aç ıkças ı okuldayken böyle bir şey ERSOY
olacağıru tahmin etnıiyorduk.	 ZIRHLIOGLU'NIJN

KONU ŞMASI

Sonuç olarak bir de şöyle bir şey var: iddia makamı savcı,
savunma makamı avukat, ama aralarında çok büyük bir uçu-
rum var. Bu uçurum neden var, neden bunu kabulleniyoruz,
neden bunu kabullenmek zorunda b ırakıliyoruz? Sonuçta birisi
iddia makamı, birisi savunma makamı . Tamam, birisi belki
kamuya yönelik bir iş yap ıyor, kamu görevi yap ıyor. Ancak
yaptığımız iş çok da birbirine ters de ğil.

Sürekli açilan hukuk fakültelerine de bir denetim getiril-
meli diye düşünüyorum. Sonuçta tıp fakülteleri çok fazla bir
maliyet gerektirdiği için çok az say ıda tıp fakültesi var. Ancak
hukuk fakülteleri nedense "tamam, bir tane de hukuk fakültesi
açal ı m." Yak ı nda kre ş açar gibi hukuk fakültesi aç ı lmaya
başlanmasmdan korkuyorum ve bu okullardan sürekli yeni
mezunlar, çıkıyor. Bütün mezunlar savcı ya da hakim olamıyor,
ama bütün mezunlar avukat olabiliyor. Avukatlık bu kadar bo ş
bir iş midir? Aç ıkças ı ben sanmıyorum. Sonuçta görüyoruz,
bazı avukatlar ı görüyoruz, yani daha mesle ğin ne olduğundan
haberleri yok, güveni kötüye kullanmayla h ırsızlık arasındaki
farkı bilmiyorlar ya da onlar ın sebep olduğu hatalardan dolayı
bir sürü yanlış kararlar veriliyor. Bunlara bir denetim getiril-
meli. Açıkças ı ben bu noktada avukatlık sınavından yana bir
insanım. Diyorlar ki, "peki, o zaman avukat da olamasak ne olaca-
ğız?" Onu da bize sormaym, o zaman okuldayken bir şeyler
öğrenmeye çalişmak lazım.

Başka bir şey; özellikle staj esnasında nedense bir ofisboy,
bir katip şeklinde kullanil ıyoruz. Ben görü şmeye gittiğim
yerlerde, "bankaya şu paralar yatı rılacak, gerektiği zaman gidip bir
yemek getirilecek." "Nas ıl yani, ben gidip yemek mi alacağı n ı, ben
bunun için mi hukuk fakültesini okudu n ı ? Sonuçta senin okudu ğun
yerle ayn ı yerden nıezunun ı, neden peki ben bu işi yapacağı nı ?" Böyle
bir şey yok diyorlar, "avukatlann efendileri olmad ı, anıtı köle de
kullannıadı lar." Bu ayki Hukuk Gündemi Dergisi'nde çok güzel
bir söz vardı: "Evet, çünkü stajyerleri vard ı ." Yani biz nedense
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ERSOY biraz köle gibi gözüküyoruz, ama bu uygulamay ı da hak et-
?IRHUOGU'NUN tiğimi düş tinmüyorum ağkçası, hiçbirimiz dü şünmüyoruz.

KONU ŞMASI Neden ben gidip adamın çaymı alay ım ki?.. Tamam, sonuçta
yaşç benden çok büyük insanlar var, ama çayc ı lık diye de bir
meslek var, sonuçta adamlar ın işini elinden almaya hakk ımız
yok bizim.

Ayr ıca bu SSK, Bağ-Kur, Emekli Sand ığı'ndan yararlana-
mama olayı. Şöyle bir şey var: Ben 4 y ılda bitirdim fakülteyi,
şu anda hala uzatmali olarak okuyan ö ğrenci arkada şlar ım,
Emekli Sandığıhdan yararlanabiliyorlar, ama bana ceza ver-
diler: "Sen neden okulunu 4 y ı lda bitirdin? Artık tanian ı, biz seni
koru ıııuyona" Ben ne yapaca ğım? Şu anda zaten kullanabiiyor
olsayd ım bile, stajyer avukatlarm böyle bir hkk ı da yoktu, ben
kendim prim yatırsam bile böyle bir hakk ım yok. Tamam da, bu
yasa ğı çıkaranlar, ben hastaland ığım zaman benim giderlerimi
karşilayacaklar mı? Buda bana aç ıkçası çok ters geliyor.

Mesela staj esnasında 250 YTL'lik kredi veriliyor. Bize
okulda Sayın Dekanımız Metin Feyzioğlu'nun söyledi ği bir
şey vard ı : "Sonuçta siz avukat olacaksan ı z, giyi ınin ize, ku şanun ı za
çok özen göstern ıelisiniz. "Sonuçta insanlar

.
	kıyafetleriyle kar şıla-

myorlar. Tamam, sonras ında kendi bilgisiyle ya da ki şiliğiyle
uğurlanıyor olabilirler. Ama ben, tabiri caizse paçoz bir şekilde
bir yere gitsem, hiç kimse beni belki de dinlemeyecek bile. Ben
ailemden bir maddi destek illa ki görüyorum. Peki, göremeyen
kişi, ayda alması bile kesin olmad ığı 250 YTL ile bunu başa-
rabilecek mi? Acaba şu anda 250 YTL ile geçinebilen bir insan
var nu aramızda, bu ne kadar gerçekçi bir şey?

Ne yap ı labilir? İstanbul Barosu'ndan birisi galiba bu
öneriyi getirmiş ti, vekalet pullar ının gelirinin en azmdan bir
kısmı bursa dönü ş t-ürülürse, ileride bunun geri ödemesi de şu
şekilde olur: Biz mesleğe başladığımız zaman bir geri ödeme
yapmayacağız. Ama biz de avukat olunca, biz de vekalet pulu
yapış tıracağız. Bu vekalet pullar ından bir burs dönü şümü
sağlanabiir. Tabii biz sonuçta kendimize ne kadar sayg ınıız
var? Bir savcının, hakimin odasma girdiğin-iz zaman önümiizü
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ilikliyoruz, yerlere kadar e ğilerek gidiyoruz. Ama bir avukatla ERSOY
konuşurken, "o da bizden nas ıl olsa" diye gayet lakayt bir şe- ZIRHLIOGIU'NUN
kilde, elimiz cepte "sen nene yap ıyorsun?" şeklinde bir konu şma KONU ŞMASI

oluyor. Biz kendimize bu sayg ıyı göstermiyoruz ki. Neden sen,
bir svcıy1a konuşurken önünü iikliyorsun da, bir avukatla
konuşurken önünü iliklemiyorsun? E ğer saygıyla bununla
gösteriyorsan, avukata da bu şekilde göster ya da savc ıya da
bu şekilde bir saygı gösterme giş • • de bulunma. 0 adam
da seninle aynı yerden mezun oldu, sen de ba şka bir tercih
yapabilirdin. Ama tabii savc ı, hMcim, bir şekilde seçilmiş de
gelmiş .

Biz ne yapıyoruz? Bakkal gibi, hiçbir denetim olmadan, her
hukuk fakültesi mezununun avukat olmasını kabulleniyoruz.
Bilgisiz bir insan neden avukat oluyor? Ba şaramayacağından
korkuyorlar, ondan sonra da diyorlar ki, "hayır, s ı nav olmainah."
Tamam, ben sınava itirazı olanlara bir laf demiyorum. Ancak o
zaman bize bu elemeyi nas ıl yapacaklarını göstersinl ı r. 20.000
tane avukat, 8.000 tane taksi var Ankara'da. İnsanlar taksiye
mi daha çok biniyor. Avukata mı daha çok gidiyor? Yani çok
saçma gelen bir şey açıkçası bana.

Fakültelerde de uygulamaya yönelik e ğitim verilmemesi
de ayrı bir şey. Ben gidiyorum bugün bir icra dairesine, "tebliğ
zarji doldur." Ben ne yazacağım peki buraya? "Sen bunu bil-
n ıeden nas ıl okuldan n ıezun oldun?" Mezun oldum, bana bunu
göstermediler ki, tebliğ zarfma ben ne yazaca ğım? "Örnek no
7" diye bir şey varmış mesela, ben bunu yeni gördüm. Belki de
başka bir şeydir, bilmiyorum. Bu şekilde söylendi, bu şekilde
yapıyoruz.

Çok fazla da zamanıruzı almak istemiyorum aç ıkças ı, ama
ya bu mesleğe bir saygı kazand ırahm ve stajyerlere kar şı olan
tutumu değiştirdim. Yani bir yaptırım yapmaliyız. Avukatlar,
stajyerleri bir köle gibi kullanmamalı, bunun önüne geçiimeli.
Biz bunun önüne • geçemiyoruz. Neden? Çünkü avukat diyor
ki, "tamam, sen eğer bu işe gitn ıeyeceksen, aynl benim yan ımdan."
Neden bunun bir yaptıtımı yok? Yani angarya yasağı var, ama
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stajyerlere gelince angarya serbestisi durumuna dönü şmüş
durumda. Ya bunu değiştirelim ya da laf ı değiştirelim, hani
avukatlar köle kullanmad ılar, ne gerek var stajyerler varken?

Saygılar ımla efendim.

Başkan: Teşekkürler.

Buyurun.

ARDA	 Ay. Arda NERSE (Ankara Barosu): Ben sabah 09.00'dan
NERSE'NIN beri buraday ım. Bütün konu şmac ıları da dinledim sab ırla

KONU ŞMASI ve buraya gelirken de aç ıkças ı biraz umudum vard ı . Çünkü
bir çözüm yolu buluruz diye geldik. Zaten öyle de yaz ıyor,
"sorunlar ve çözüm yollan" diye. Fakat onlarca sorun dinledik,
hiç de çözüm yolu dinlemedik. Bazı arkadaşlar da buraya
gelirken haz ırlanıp gelmişler, bir şeyler haz ırlayıp gelmişler.
Ben o arkadaşlar umut ettim ki bir çözüm üzerinde çah şsınlar.
Onlar onu hazırlayıp getirmişler. Ama onlar daha çok Barolar
Birliği veya mensup olduklar ı baroyu suçlay ıc ı veya onların
eksik işlerinden bahsedecek şekilde haz ırlik yapnuşlar: Kimse
çözüm yolundan bahsetmedi. Yani bir sorunumuz daha oldu,
çözüm bulamıyoruz. 10 sorunun alt ına bir sorun daha geldi,
o da çözüm bulamıyoruz.

Bence kimse çözüm üzerine konu şmadı. Mesela ben, aç ık-
ças ı çok da fazla düşünmedim. Ben de açıkçası buraya konuşma
yapmak için de gelmedim, daha çok dinlemek amac ıyla geldim,
ama gördüm ki, mesela ben biraz düşündüm, nas ıl bir çözüm
olabilir bu; herkes ekonomik sorunlardan bahsediyor dedim.
Herhalde mesela noterler. Kendi aralarmda bir şey yapmışlar.
Herkes kazancmın belli bir miktar ını bir havuza aktarıyor. 0
havuzdan daha sonra bütün noterler paylaşıyor. Böylece çok
kazanan noter, az kazanan notere bir nevi destek sa ğlamış
oluyor. Bu avukatlar arasmda da olabilir. Ki bu benim bugün
aklıma gelen, çok üzerinde çalışmadığım, bir konu. Geli ştiri-
lebilir, farklı düşünceler de ortaya at ılabilir. Yani bu tip şeyler
üzerine konuşulmas ı gerekirken, sürekli sorunlar üzerinden
konuşuldu. Barolarm yetersizliği, birliğin yetersizliği falan...
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Tamam, birlik yetersiz olabilir, baro yetersiz olabilir. Ama ARDA

bu, bugün olan bir şey değil. Yani biz avukatların bugünkü NERSE'NIN

konumuna gelmesinin sebebi, doktorlar veya mühendisler KONU Ş SI

değildir. Biz yine avukatlar yüzünden biz bugün bu a şamaya
geldik. Bu 2 günde, 2 y ılda, 3 y ılda olan bir şey değil, yıllar
sonras ında bu a şamaya geldik. Biz bu a şamaya geldiysek, so-
runu bence birlikte veya baroda de ğil, kendimizde ve geçmi ş
üstatlarınıızdaki hataları görüp en az ından bu hatala±a biz de
düşmeyelim. En az ından bizim bir şansımız var; geçmişte neler
yaşancliğını, nasıl hatalar yapıldığını biliyoruz. Aynı hataları
biz yapmayal ım.

Bugün birçok arkadaşım, "staj yerlere böyle davran ıyorlar,

biz mahkemelerde böyle davram şlarla karşı karşıya kalıyoruz" de-
diler. Ben inanıyorum ki, aradan 20 y ıl geçince, onlar da üstat
oldukları zaman, kendi yanlarına gelen stajyerlere kendilerine
nasıl davranildıysa o şekilde davranacaldar. Hiçbirinin stajyere
iyi bir maaş vereceğini, onu el üstünde tutaca ğını zannetnıi-
yorum.

Bir de baz ı arkadaşlar, bu forumu samimi bulmadilar. 0
yüzden de eleş tirdiler. Samimi bulmad ıysanız niye geldiniz.
Geldiyseniz niye konu ştunuz? Madem samimi bulmuyorsu-
nuz, o zaman çıkıp konuşmayın, derdinizi anlatmay ın. Eğer
samimi buluyorsanız da saygı gösterin.

Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkür ediyoruz. Buyurun.

Mehmet BAYIR (Noter): Arkadaşlar; ben avukat değilim, MEHMET

noterim. Yalnız, iki avukat evladım var. 16 yıl avukatlık yaptım. BAYIR İ N

Müsaaderüzle noterlerin ekonomik durumlarıyla, ekonomik KONU Ş tMSI

konumlar ından hareketle avukatlarm ekonomik konumlar ını
nasıl düzeltiriz, bir mukayese yapmak için buraya geldim.

Noterler, ilk göreve başlad ıldannda, üçüncü s ınıf noter
olarak ba ş larlar. Üçüncü s ınıf noterlikler de genellikle de
küçük ilçelerde yapılan noterliklerdir. Bu nedenle de yap ılan
hukuki işlem ve düzenlenen ka ğıtların niteliği de ona göre-
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MEHMET dir. Çok sorun ç ıkarmayacak işlemderdir. Eğer noter, üçüncü
BAYIR'IN	 s ınıf noter olarak 4yil boyunca savcılığırt 4 teftişinden, Adalet

KONU ŞMASI Bakarıhğı'nıın 2 teftişinden yap ılan işlemler ve ödenen vergiler
konusunda olumlu sidil aldığı takdirde, ikinci s ınıf noter olur.
İkinci sınıf noter oldu ğunuzda; bir üst, daha çok işler yapan
bir noterliğe gelirsiniz. Bu şekilde kazancmız artar. Hukuki
sorumliiluğunuz da artar. Yap ılan işlemler değiştiği için. İkinci
s ınıf noterliklerde yine aynı şekilde 4 tane savc ı lık teftişi, 2
tane bakanlık teftişinden olumlu netice alirsanız, birinci s ınıf
noter olursunuz.

Bundan hareketle, mesleğe yeni ba şlayan avukatlar için
de böyle bir s ın ıfland ırma yap ılabilir mi? Örne ğin büyük
şehirlerde, avukatlık yapmak bir tercih meselesi, büyük şehir
belediye s ınırları içerisinde; Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa
gibi. Örneğin ilk avukatl ıktan başlayarak 5 yıl avukatlık ya-
panlar için bir denetim sistemi getirip, bunlar ın belli davaları
alabileceğini, ama bu kentlerde avukatların yapanlar ında 1-5
yıl avukatlık yapanlarm'bakaca ğı davalara bakmavaca ğı gibi
bir kural getirilebilir mi? Birinci kafama tak ılan bu, böyle bir
sistem olabilir mi? Bence olbilir, bu bir tercih meselesi.

Bir de şöyle bir olay var: Bizler, kazanc ımızın, yani gayri
safi gelirimizin yüzde 6'sm ı kendi birliğimize göndermek zo-
rundayız. Bunu gönde,rmediğimiz takdirde ve göndermemekte
direnirsek, noterlilc belgemiz elimizden al ınır ve noterlik ya-
pamayız. Bu gönderdiğin-tiz ücretin, yüzde 6 paym 1,5'i genel
giderler için harcanır, diğer 4,5'i de bizim admuza çe şitli nam
altında nemaland ı,rıjır. Emekli olan bir noterin, bugün itibariyle
3 milyara yakın bir para geçer eline. Kendi paras ını zorunlu bir
tasarrufa tabi tutmu ş olur. Acaba avukat arkadaşlarımız için
de -tabii bunun ne kadar i ş yaptın, ne kadar vekalet aldın, bu
vekaleti hangi davalarda kulland ın, bunun takibi gerekli- böy-
le bir uygulama yap ılamaz mı? Avukatlar da kendi ald ıkları
vekaletnameleri nominalleş tirerek, yani avukatlara vekalet
çıkarırken "şu dava için veya şu konu için vekalet ç ıkarılnıış hr."
Biliyorum, ben de avukatl ık yatım, 75'ten 93'e kadar. Biz bir
müvekkilimizin vekaletini 10 davas ı için de kullanıyoruz. Böyle
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bir sistemden bir kere kaç ınmal ıyız, ki daha sonra yap ılacak MEHMET
ekonomik sisteme ciayanak te şkil etsin. Böyle bir sistem geli şti- BAYIWIN
rerek Barolar Birliği'ne gönderilecek yüzde 51erin veya yüzde KONU ŞMASI
3']erin bir altyap ısı oluşturulabilir diye düşünüyorum.

Bir de mutlaka bizim sistemimizde olan, yani noterlerin
sisteminde olan hukuk sigortas ının uygulanması gerekiyor.
Örneğin bizde 3 kademe bir hukuk sigortas ı var. İsterseniz
zorunlu sigortaya tabi tutuluyorsunuz. Bunun primini, i şte
bu demin bahsettiğim yüzde 1,5'lardan Birlik ödemekte. Sen
bir yanlış işlem yaptığın zaman, yanlış bir hukuki düzenleme
yaptığın zaman, vekaletnan-ıe yaptığın zaman, satış sözleşmesi
yaptığın zaman, bundan doğacak zarar, vatanda şm bundan
bir zarar ı olursa, örneğin sahte vekaletnameyle, örneğin kişi
kendisinin başkas ına koyarak imza atmışsa, bundan do ğacak
maddi sorumlulu ğu birlilco sigortadan karşılatıyor. Yani notere
bir mali yük getirmiyor. Örne ğin bu sistemde, bu sigortay ı da,
bu sigorta sözleşmes • • deTürkiye Noterler Birli ği'yle ilgili si-
gorta şirketi imzaliyor. Böyle bir sistem getirildi ğinde, özellikle
ilk 1-5 y ıllık avukatlarm yapaca ğı hukuki yanlışlar konusunda
bir ekonomik güvence sa ğlanabiir mi? Yani arkada şların hu-
kuk anlamında, tazminat anlamında başlarının derde girmesi
önlenebilir diye düşünüyorum.

Bir husus da, yine bizden örnek vererek, ölüm yard ımı
sigortas ı diye bir sigortamız var bizim. Fonumuz var daha
doğrusu. Yine biz, bu fona üye olan noterler, üçüncü s ın ıf,
birinci s ınıf ve ikinci olarak bulundukMr ı noterlik konumuna
göre ölen noterlere ve noterlerin yak ınlarına bir yardım yapmak
zorunddlar. Bunu yapmadıkları zaman, yine görevden al ınma
yaptırımı var. Meslekten almma yaptırımı var. Bu yaptırım
mesela bugün itibariyle Allah gecinden versin, bir meslektaşı-
mı z noter olarak yefat ettiğinde, 150 milyara yakın ailesine bir
yar ım yapılmakta. Bu bizim için gönüllü, ama yasanın bize
getirdiği zorunluluktur. Böyle bir uygulama da avukatlara
aktar ılabilir. Daha do ğrusu bu konuda ben, baroların veya
Barolar Birliği'nin Noterler Birliği'yle bir mü şterek çalışma
içerisine girerek çözüm aranabilece ğini düşünüyorum. Bizim
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MEHMET de sorunlar ımız var. Noter olarak tabii ki bizim de sorunlan-
BAYIR'IN mız var, biz de bunlar ın daha iyileştirilmesi için çalışıyoruz.

KONU Ş S İ Ama avukatlardan daha iyiyiz şu anda, gerek hukuki güvence
olarak, gerekse ekonomik olarak daha iyiyiz. Ancak mü şterek
bir çalışmayla bir AR-GE komisyonu kurarak buradaki sistemi
nas ıl avukatlara uygulayabiiriz, barolara uygulayabiliriz, nasil
fa>dah hale getirebiliriz, bunun çalışmasının yap ılması gerekir
diye düşünüyorum.

Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkür ederiz.

• Değerli arkadaşlar; bir genç arkadaşa söz verdim, ondan
sonra bitiriyoruz. Diğer arkadaşlarımız, yazılı şekilde iletebi-
lirler görüş ve düşünLelerini, belirttiğiniiz formlarla birlikte.
Divandaki arkadaşlanmız konuşacaklar genç arkada şımızdan
sonra.

Teşekkür ederim.

BURCU M İ NE	 Burcu Mine GARGIN (Ankara Barosu, Stajyer Avukat):
GARGIN'IN Öncelikle bn sayg ıdan bahsetmek istiyorum. Avukatların

KONU Ş SI birbirlerine, meslektaşlarına ve stajyerlere kar şı olan saygı-
larmdan. Biraz önce bir konu şma yapan stajyer arkadaşım,
konuşmasının arasında avukatın teki diye bir hitapta bulun-
du. Öncelikle ben buna teessüflerimi bildirmek istiyorum ve
buradan girmek istiyorum.

Daha sonra hukuk fakültelerinde verilen eğitimden bahse-
dildi ve bu hukuk fakültelerinde verilen eğitimle uygulamanın
farklı olduğundan bahsetti bir diğer stajyer arkadaşım. Hukuk
fakülteleri, adı üstünde, hukuk fakülfesidir. Oras ı avukatlık fa-

kültesi değildir. Hukuk fakültelerinden ç ıkan insanlar, hukukçu
olarak mezun olurlar. Daha sonra meslek tercihlerini yaparlar.
Avukat mı olacaklar? Hakim mi olacaklar? savc ı mı olacaklar?
Öncelikle bu ayrımın yapılmas ının gerektiğini düşünüyorum
ve staj süresinin uzatılmas ı gerektiğini düşünüyorum.
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S ınav konusurıdas ınavı destekleyenlerden biriyim aç ıkça- BURCU M İ NE
sı, mesleğin kalitsinin bu yönde çok daha ba şar ıya ulaşacak GARGIN'IN

bir şekilde yükseleceğini düşünüyorum. Ancak smav ın yine KONU ŞMASI

stajdan önce ve stajdan sonra olmak üzere 2 s ınav şeklinde
getirilmesi gerekti ğini düşünüyorum. Bu, gerçekten avukat
olmak isteyen, bunu ideal olarak dü şünen ve savunan meslek-
ta şlar ımız ın birbirinden ayr ılmas ıru sağlayacaktır.

Mesleğe inancın düşürülmesinde yine bir arkada şım, ad-
liyedeki davranışlardan bahsetti, avukatlar ın birbirine kar şı
olan davranışlarından yahut patron diye nitelendilen ya da
işçi diye ııitelendirdilen, -burada da belirteyim, ben buna çok
karşıy ım, bu nitelendirmelere de çok kar şıyım, böyle bir şey
yok- bunlardan bahsedildi. Öncelikle bu, insanlar ın kendisine
ya da stajyerlerin avukatlarmdan aldığı davranışların insan-
lar ın kendi içlerinden gelen, kendi özelinden gelen şeyle ilgili
olduğunu düşünüyorum.

Ben 6 y ıldır çaLışıyorüm, stajyer avukatım, evet; Marmara
Üniversitesi mezunuyum, 3 y ıl Istanbul'da çali ştım, 3 y ıl da
Ankara'da halen çalışmaktay ım ve bugüne kadar ne yan ında
çalıştığım avukatlardan, ne de adliyedeki memurlardan kötü
yönde hiçbir uygulama görmedim. Çünkü onlar ın bana nas ıl
davranmas ı gerektiğini birazcık da ben destekli, kar ş il ıklı hal
ederek hiçbir olumsuzlukla kar şılaşmadım. Arkadaşlarmıı da
bu yönde k ınıyorum.	 -

Baro çok eleş tirildi, Ankara Barosu Staj Kurulu çok ele ş-
tirildi. Staja ba şlarken ahnan 500 YTL'lik ücretten bahsedildi.
Ancak ben, geçen hafta İstanbul Barosu' nun Türkiye çap ında
düzenlediği bir yanşmaya Ankara Barosu'nu temsilen katıldım.
Üç stajyer arkadaştık, bunlardan biri de bendim ve ben oraya
gittim. Daha önce arkadaşlarımdan duyuyordum. Oradaki staj-
yer arkada şlarımdan duyuyordum. Eksikliklerinden, e ğitimin
ya da stajyerle ilgilenilmesinin, meslekta şlarla ilgilenilmesinin
ne kadar eksik oldu ğundan bahsediliyordu. Yerinde görebilme
şans ı nı oldu ve ben, Ankara Barosu'nun bir stajyeri olmakla
açıkças ı gurur duydum.
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BURCU MINE	 Evet, yarışmadan çok iyi bir sonuç alamad ık belki. An-
GARGIN'IN cak orada 3 gün boyunca gözlemledi ğim kadarıyla verilen

KONU ŞMASI eğit£mler, gerek stajyerlere olsun, gerek meslektaşlarınıızın
sorunlarma ya da onlarm çözüm yollar ına ilişkin olsun, An-
kara Barosu'nun bir ad ım değil, birkaç ad ım ileride oldu ğunu
gördüm ve gurur duydum.

Biraz önce de değindim, patron avukat-i şçi avukat ayr ımı .
Bir diğer arkadaşımırı bahsettiği o bahardaki seminere ben de
katılrmştım, Say ın Güne ş Gürseler vard ı . İşçi avukat üzerinde,
patron avukat üzerinde çok duruldu ve çok tepki gösterildi.
Tekrar belirtmek istiyorum. Çok yanl ış bir tabir, işçi avukat
diye bir şey söz konusu olmamal ı . Öncelikle sigortal ı avukat-
lara 1.000 YTL'iik bir asgari ücret konuldu ğundan bahsedildi.
Bunun çözüm yolunu avukatlar, patron diye nitelendirilen
avukatlar çok güzel bulmuş yaziyette. Ne yap ıyorlar? Yanlarm-
da sigortal ı olarak çaliştıracakları avukatlara "hay ı r" diyorlar,
"sen sigortal ı olarak çal ışma, sen kendi vergi levhan ı al, ama ben sana
.7.000 YTL vermeyeceğini." Şimdi nerede, asgari ücret tarifesi
nereye gitti?

Bence çözüm yollarmın üretilmesinde en büyük çözüm, ba-
rolara stajyerler alınırken belli bir kota koyulmas ı. Belli bir s ınır
koyacaksm ız, o sınırın üzerinde hiç kimseyi almayacaks ınız.
Ankara Barosu' nun kotas ı 800 stajyerdir, bitti. Nakil yoluyla ya
da diğer yollarla bu kotanın kesinlikle ve kesinlikle a şılmamas ı
lazım. Ne oluyor; kota aşılıyor. Vakıf üniversitelerinden ö ğren-
ciler geliyor. Ya da devlet ü.niversitelerinden mezunlar geliyor..
Bu kota a şıl ıyor. Kota aç ıldıkça, stajyer say ısı fazlalaştikça, o
zaman sorunlar da artıyor. Çünkü ilgi azaliyor, birebir iletişim
azalıyor ve ortaya böyle sorunlar ç ıkıyor.

Vak ıf üniversitelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ka-
patılmas ı gerektiğini düşünüyorum. Adliyede çok şanssız bir
konuşmaya şahit oldum. Maalesef bir stajyer arkada şım, -işi
de pek bilmiyor, belki çalışmamış- vakıf üniversitesi mezunu.
"Ne yapacaks ı n, yani nas ıl götüreceksin?" diyor, diğer arkada şıyla
konuşuyor. "Bilmiyorsun, çünkiiçal ışn ııyorsun." "Aman, ne olacak;
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bir Ankara Üniversitesi mezunu al ı rı m, bir İstanbul Üniversitesi BURCU MNE

mezunu alnı n ı, para bende, onları çalış tı rırını." Bu nas ıl bir saygı- G4RGIN'IN

s ızlıktır? Bu öncelikle kendine sayg ısızlıktır. Sonra mesleğine, KONU ŞMASI

meslektaşına saygıs ızlıktır. İşte bundan bahsetmek istiyorum,
konuşmama da bu yüzden buradan ba şladım. Birbirimize
kendi aramızda saygımı z yok. Evet, 6 y ıld ır bu mesle ği yap ı-
yorum, bir tane sayg ısızlıkla karşılaşmad ım, hiçbir üstadıma
ya da müstakbel meslektaşlarıma ya da stajyer arkada şlarıma
hiçbir saygıs ızlik da göstermedim.

Ben adliyedeki çalışma koşullarmm biraz kötülüğünden
de tek bir örnekle bahsetmek istiyorum. icra dairelerinde
özellikle bu durumla kar şılaşmaktay ım. Baz ı avukatlar, -icra
işleriyle çok u ğraşan avukatlar- icra dairelerinde avukatlar ın
çalışmas ı amac ıyla konulmuş olan masaları sanki bürolar ında
çalışıyorlarmış gibi bir hale getiriyorlar. Orada borçlularla ya
da müvekkileriyle temasa geçiyorlar: Tahsilat yap ıyorlar. Siz
gidiyorsunuz, icra dairesindeki memurun azar ıyla karşıla-
şıyorsunuz, "Kardeşini, görmüyor musun, buras ı bu kadar dolu.

Bugün git, yar ı n gel. Niye çal ışıyorsun, niye içeri giriyorsun, niye
dışar ı ç ık ıyors ı.ı n, niye dosya istiyorsun? Ben nas ı l çal ışacağı m?
Sen niye diğer avukat ı uyarm ıyorsun, neden?" Onun nedenlerini
sanırım buradaki hemen hemen herkes biliyor. Duygusal m ı ,
değil mi, tartışıl ır.

Dediğim gibi, tüm bu sorunlarm insan ın kendisiyle alakah
olduğunu düşünüyorum. Mesle ğe ve kendimize yeterince say-
gıımz olduğu müddetçe, tüm bu sorunlar ın da üstesinden gele-
bileceğimizi dü şünüyorum ve idealim olan bu mesleğe umutla
bak ıyorum ve gurur duyuyorum; çünkü avukat olaca ğım.

Teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkür ederiz.

Arkada oturan bir arkadaşımız da ısrarla söz istiyor, son
olarak ona söz veriyorum. Buyurun.
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CEYHAN	 Ceyhan DEMİR (Stajyer Avukat, Ankara Barosu): Bir
DEMIRIN sataşma var, vakıf üniversitelerine kar şı. Şunu söylüyorum:

KONU ŞASI Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezunum. iddia
ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk üçe girmi ş bir fakül-
tedir. Oray ı bitirmek de çok zordur. Hocalar, Ankara Hukuk
Faültesi'nin hocalarıdır. Böyle yakla şımlar çok yanlıştır. Gelsin,
bir gün vakıf üniversitesini gezsin. Muhakkak ki baz ı vakıf üni-
versiteleri vard ır, eleştirilebilir, doğrudur, ama genel indirge-
meci bir yaklaşım çok yanhştır. Kendisi gelsin, bir gün görsün,
vakıf üniversitelerinin hali nedir, ondan sonra yorum yapsm.
Böyle parçalayıcı bir şekilde, önyargılı bir şekilde yakla şmak
çok yanlıştır. Brada bir meslek örgütü olarak hepimiz birleştirici
olmamız gerekir, böyle ayrıştır ıcı konuşmalar yanlıştır. Vakıf
üniversitesi, iddia ediyorum, yine söylüyorum, kendi okulum
olduğu için demiyorum, okudu ğum için söylüyorum, Çankaya
Üniversitesi mezunu olmaktan gurur duyuyorum. Herkese de
tavsiye ederim. Hukuk fakültesine girmeyi ve okumay ı. Çok
da zordur, çok aç ık konuşayınt Çok da zordur. bu fakülteyi
bitirmek. 0 yüzden böyle konu şmalarda lütfen biraz daha
dikkat edilsin. En azmdan önyarg ıh konuşulmasın.

Çok teşekkür ederim.

Başkan: Teşekkür ederim.

Şimdi divandaki genç arkada şlarım, ikişer dakika kısaca
söz almak istiyorlar.

Buyurun Muzaffer Bey.

	

MUZAFFER	 Av. Muzaffer NERSE (Ankara BArosu): Arkada şlar;
NERSE'NIN farkınday ım, söz almak iste'en ba şka arkadaşlar da var, ama

KONU ŞMASI söylediğim gibi, Özcan beyin söylediği gibi, bunları bize size
dağı ttığımn formları doldurmak, yazıli olarak verebilirsiniz.
Ayrıca altta mail adresleri var, oraya mail yazabilirsiniz, bize
başka şekillerde de ulaşabiirsiniz.

Biz yaklaşık 20 kadar Ankara Barosu avukat ı arkadaşımla
birkaç ayd ır bunun için çalıştık, şu anda düzenlenen forum için
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çalış tık. Ama demin de söyledi ğim gibi, sizin görüş ve önerile- MUZAFFER
rinizi sadece burada almayaca ğız. Bize mail yollayabilirsiniz, NERSE'NIN
bize her şekilde ulaşabilirsiniz, hatta bizim çali şmalarımıza KÜNU Ş SI

katılabilirsiniz ve bundan da biz memnuniyet duyar ız.

Eleş tiri de ald ık biz. Aslınna bakarsanız bu eleştiriler beni
üzdü. Çünkü ben, mesle ğe, avukathğa başladım, Ankara Ba-
rosu bana bir: sicil numaras ı verdi. Türkiye Barolar Birliği bana
bir numara verdi. Bunun d ışında, ne Türkiye Barolar Birliği'yle,
ne de Ankara Barosu'yla hiç mi hiç ilgim yok. Sadece onlar-
dan aldığım sicil numaram var, onlar benim meslek örgütüm.
Onun dışında organik ba şka herhangi bir ba ğım yok, diğer
arkada şlarımm da yok.

Çok teşekkür ediyoruz Türkiye Barolar Birli ği'ne. Sayın
Başkan Özdemir Özok'tan bize yard ımcı olan personeline
kadar hepsine çok te şekkür ediyoruz. Bize sadece bu f ırsatı
verdiklerini söylediler. Maddi destek de verdiler. Hiçbir şeye
hiçbir şekilde kar ışmadılar. Bunun için onlara çok te şekkür
ediyorum, benimle beraber çal ışan diğer arkadaşlar ıma çok
teşekkür ediyorum.

Göktan bey, izlediğiniz slaytlar ı hazırlamak için son 3
gündür hiç uyumad ı . Şu anda bu şekilde burada. Bu arada bizi
ele ş tiren arkadaşlarım dahil, hepsinin de ele ştirilerini dikkate
alacağımızı da söylüyorum. Yazd ığınız kağıtlar elimizde, bu
konuşulanlar hepsi ses kay ıtlar ı alınd ı, bunlar da çözümle-
necek. İşimiz şimdi başliyor as ı l bizim, bunlar ın hepsi değer-
lendirilecek Barolar Birliği tarafından. Bundan sonrasında da
inşallah daha büyük katılmilarla başka şeylerde de yap ılacak.
Faydalı olduğunu düşünüyorum, bundan sonra daha da fay-
dalı olacağına inanıyorum.

Saygılar.

Başkan: Teşekkürler.

Buyurun Özge hanım.
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OZGE	 Av. Özge BAYIR (Ankara Barosu): Öncelikle forumumu-
BAYIR'IN za katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Biz 20 arkada ş, sadece

KONU ŞMASI genç avukatlar ın sorunların ı gündeme getirmek için ve sizin
eleştirilerinizi ya da yorumlarm ızı almak için böyle bir orga-
nizasyon yaptık.

Türkiye Barolar Birliği'ne en ba ş ta teşekkür edeceğimiz
şey, herhalde bu konuda bize her türlü deste ği sağladığı için.
Eleştiriler geldi, hepimiz onlar ı dinledik, not ald ık, o eleştirilerle
beraber yolumuza devam etmek istiyoruz, ama ben, öncelikle
şunu söylemek istiyorum: Biz bu bloknotlarm alt ına, bildiri-
lerin altma özellikle ve özellikle vurgulamak istediğimiz şeyi
yazdık, "hiçbir ideolojik ayrı m gözetmeden" dedik ve eylülden
beri çalışmalar ımıza elimiz ula ş tıkça bütün iletişim araçlarıyla
bütün arkadaşlar ın ıza duyurmaya çalış tık. Bundan sonra da
belki duyuramad ığımız insanlar tabii ki vard ır, 4.000 küsur
tane genç avukat var Ankara Barosu'nda. Siz de hak verirsiniz
ki bunlar ı duyurmak çok büyük bir emek gerektiriyor. Ama
bundan sonra da burada ele ştiri yapan arkada şlarımı zm hep-
sini bu forumun içerisindeki organizasyona bekliyoruz. Yani
hiç kimsenin aklına gelmesin ki, biz sadece 20 ki şi bu organi-
zasyonu yaptık ve bundan sonra da bu şekilde devam edecek.
Mail adreslerimiz, iletişim adreslerimiz, telefon numaralar ımız,
hafta biraz sonra oluşturulacak divanda iletişim adreslerinizi
bırakırsaruz, sizinle irtibata geçerek bu organizasyonun içeri-
sine almak istiyoruz.

Biz gerçekten samimi duygularla, Barolar Birli ği'nin bize
sunduğu bu imkan çok iyi şekilde değerlendirmek için bu
yola baş koyduk. Umar ım bundan sonraki her şey de hepimiz
için güzel olacaktır.

Teşekkür ediyorum geldi ğiniz için.

Başkan: Buyurun İşıl hanım. -

Av. Jşı l TURŞUCU (Ankara Barosu): Bu forumun ha-
z ırlanmas ı için Türkiye Barolar Birliği'nin göstermiş olduğu
çabay ı daha çok gözlemci olarak izliyorum diyebilirim. Çünkü
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çok samimiyim, böyle bir organizasyon, bu kadar ilgi dahi I Ş IL
beklemiyordum.	 TURŞ IJ(U'NUN

KONU ŞMASI

Forumumuzun ismine biz çok dü şünerek karar verniiştik.
Yani o 20 kişi, haftada en az bir gün, belki 4 saat, bazen saat
20.00'ye kadar mesaimizden ayırarak "Mesleğe Yeni Başlayan
Avukatlar ı n Sorunlan ve Çözüm Yollar ı " ba şlığını verdik. Bunda
çok saminiiyiz. Çünkü mesleğe yeni başlayan avukat, meslekte
k ıdemini ald ıkça, 10. yılını, 15. y ılını doldurdukça maddi gücü
yükseldiği için. İlk sorunları yaşayan ve ilk a ğızdan her şeyi
gören ve bunu dile getirmek isteyn şahıslar oluyor. Meslekta ş-
larımızın, bu konuda kat ılımcılarmııın desteğinden dolayı çok
teşekkür ederim. isterdim ki, biz şu arka perdeyi de açsaydık
da, 400 kişilik bir forum olsaydı. Ama maalesef ki ilgi, işte hep
konuşuyoruz, ama sonuç üretmiyonız noktas ına takılıp kaldığı
için, sanıyorum biraz az oldu. Ancak ben, konu ştuklarımızın
bugünden sonra bir ilk ad ım olduğunu düşünüyorum. Sonuç-
lara ulaşacağımızı, özellikle biz 20 arkadaş, varsa aranızda bize
katılmak isteyen, daha fazla kişi, avukatlık mesleğinin ve mes-
leğe yeni başlayan arkadaşlarınuzu-ı sorunlarını çözeceğimize
cam gönülden inanıyorum.	 -

Ancak iki-üç ba şlık var dile getirmek istedi ğim. Keşke bir
arkadaşımız çıkıp deseydi ki, "temsil sistemimizi değ iş tirdim,
barolanm ız ın temsil sisten ı leri.değişsin, da/ta nispi hale getirdim,
genç arkadaşları m ız içimizde olsun, 540 y ı l olan k ıden ı s ın ırlannazı
kaldı r-al ı m, ü seçin ılere biz de girelin ı, biz de ü koltuklarda otural ı m
ve soru n ı luluk alal ı m." Çünkü inanın, orada oturup konu şmak
çok kolay. 2001 y ılında stajyerdim ve böyle bir organizasyon-
da kürsüden herkesi ele ştirdim. Ama inanın, burada oturup,
sorumluluklar ı üstlenip çözüm üretmeye çal ışmak çok daha
zor. Bence çözüm üretmek için birlikte olmamız laz ım.

Afişimiz ele ştirildi. Foto ğraf benim fikrimdi, ama ben bu
konuda birlik olmamız gerektiğine inanıyorum. "Geçnı iş te
şöyle oldu, böyle oldu" değil, hay ır, her şey bugün ve bugünden
itibaren kanımca biz avukat olarak toplumda, yarg ıda ve sis-
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Şii temimizde en iyi yere gelecek biince sahibiz. Şu söylenenlerin
1[JR5UCU'NUN hepsi, asimda bizim bilinçli oldu ğumuzu gösteriyor. Fakat

KONU Ş SI organizasyon eksikliğimiz var. Artık barolar ın maddi gücü var.
Bu organizasyonlar her geçen gün artatakt ır. Bu bakımdan,
üniitsizliğe kapılmadan gerekli yasal düzenlemelerin yap ıla-
cağını ve çok iyi ko şullara geleceğimizi, mesleğimizin bundan
sonraki 10 yılında çok ba şarıl ı olacağımıza inanıyorum.

Te şekkür ederim katıhnılarınız için.

Başkan: Teşekkür ediyoruz. Buyurun Göktan bey.

GOKTAN	 Av. Göktan KOÇYILDIRIM: İlk başta bu oluşumdan
KOÇYftWRLMR4 haberdar oldu ğum zaman, asimda bir "acaba" dedim, bunu

açıkça itiraf etmeliyim. Sonra bir sohbet s ırasmda bir meslek
büyüğümüze demiştim ki, "üstad ı n: böyle böyle bir şey var,
katil nuıy ı dü şünüyorum." Şöyle dedi bana: "Göktan, bunlar bo ş
işler." Sonra anlad ım ki, biz avukatlar hakikaten fakiriz. Maddi
anlamda değil, biz çözüm fakiriyiz, biz kolektif hareket fakiriyiz
ve biz ayn ı şekilde ortak bilinç fakiriyiz. Ama ben umut ettim;
çünkü umut fakirin ekme ğiydi, bu yüzden buraya katılmaya
karar verdim.

Bugün ben de di ğer arkadaşlar ım gibi katı lım ın daha fazla
olmas ını çok arzu ederdim. Fakat çok sevdi ğim bir başka mes-
lek üstadmıuı bir lafı var: "Bir kişi bazen çok şeyi değiş tirir" ve
biz, burada her bir kişi olarak çok fazla şeyi değiş tirebiliriz.

Bugün çok ele ştirildik. Bir arkada şımız, organizasyonu
bütünüyle éle ş tirdi. Bana göre hakh de ğildi, fakat ben çok
mutlu oldum ve arada arkada şlar ımızla konuşurken, böyle
eleş tiriler getiren arkada şları mutlaka kazanmamız gerektiği-
ni, çünkü aslında çözümün bu şekilde geli şeceğini belirttim.
Onlar da benimle ayni fikirde olduklar ını söylediler. 0 yüzden,
bütün burada konu şan, bütün bizi eleştiren arkadaşlar ımızı
da aramızda görmek istiyoruz. Bu tip olu şumlarda genellikle
şöyle bir önyargı vardır: Sesiniz çok ç ıkarsa, sanki bastırılacak-
mışsmız gibi gelir. Fakat en azından eksiksiz demokrasi vaat
eden ve bu çal ışma sırasında çok fazla desteğini gördüğümüz
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Say ın Özok'un hareketleri sonucunda ben, bu oluşum için GOKTAN

buna ihtimal vermiyorum bütün arkada şlarımızı da mesleğe KOÇYILDIRIM'IN

omuz vermeye, bizimle beraber hareket etmeye davet ediyo- KONU ŞMASI

rum sonuçta bu i şi çözeceğimize fakir bir avukat olarak, umut
ederek inanıyorum.	 -

Çok teşekkür ederim.

Ba ş kan: De ğerli meslekta ş lar ım; kapanış konuşmas ı
yapmak üzere Türkiye Barolar Birli ği Başkan Sayın Özdemir
Özok'u kürsüye davet ediyoruz.	 -

buyurun Başkanım.

Av. Özdemir ÖZOK (Türkiye Barolar Birliği Başkanı): ÖZDEM İ R

Değerli meslektaşlarım; kendi adıma söylüyorum, çok olumlu OZOK'UN

izlenimler aldığım, çok olumlu sonuçlar ç ıkardığım bu güzel KONU Ş MASI

toplantıyı düzenleyen, o divanda oturan de ğerli arkadaşlarmıa
sonsuz teşekkür ediyorum.

Ankara'nm sonbahar ınm biteceği bir cumartesi günü,
dışarıda sıcaklığm 17-18 derece olduğu ve de çok önemli bir
konu olan meslek sorunür ım buraya taşıyan ve onları tartışan
bütün arkadaşlar ıma gönülden teşekkür ediyorum.

Değerli arkada şlar; ben burada konu şan ve özellikle eleş-
tiriler getiren arkada şlar ıma asla yanıt ver ırieyeceğint Bizim
yanıtımız, buradaki aldığımız önerileri, düşünceleri, eleştirileri
ne kadar yaşama geçirebilecğiz, bunun gayreti olacak bizim
için. Söz, savunma ve güzel sözcükler her zaman bulunabilir,
ama sorunlara çözümler bulmak çok zordur. Bu toplant ılar,
ben burada şunu gördüm: Yar ın Yönetim Kurulu üyesi arka-
daşlarla birlikte toplanacağız, bunu hepiniz bilin. Bu toplant ılar
Kars'tan Edirne'ye kadar gidecek. Ben daha çok umutland ım
mesleğim adma. İşte arkadaşlarımız görüyorlar. Yaklaşık son
3-4 yıldır zaten koridor avukatl ığını hemen hemen b ırakmış gi-
biyim. 2-3 yıl da belki böyle müşavirlik ve danışmanlık biçimin-
deki avukatliğım sürdürülecek, ama bitecek. Bu sorumluluk
duygusu üst düzeyde olan bu yeni nesil genç arkadaşlarınun
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ÖZDEM İR bu heyecan ını görmek gerçekten beni çok umutland ırd ı ve
OZOK'UN	 mutlandırdı .

KONU ŞMASI

Getirilen her öneriyi çok dikkatli şekilde izleyerek, Kars'tan
Edirne'ye kadar bu toplant ıları s ıkça yapacağız ve artık her şeyi
sözle yanı tlayan, her şeyi bir biçimde savunmayla geçiştiren
anlay ışı terk edip, daha tutarl ı, daha gerçekçi, daha çözüm
yollarını bulan bir yeni yöntemi sizlerle birlikte ya şama geçi-
receğiz.

Arkadaş lar; buradaki şu heyecan, yar ın herhangi bir soru-
numuzu tartışırken, bir çözümsüzlükle karşı karşıya kaldığmıız
vakit, "arkadaşlar, biz şurada toplan ıyoruz" dediğimiz an, oraya
biz 5.000, 10.000 kişi toplayabiliyorsak, bu söyledi ğiniz sorun-
lar ın hemen hemen büyük ço ğunluğunu çözeriz. Bakmız, şu
ana kadar avukatlara mesleğini icra ederken, keşif sıras ında,
haciz s ıras ında ya da bir savunma sonras ı yap ılan sald ırılarda
yaklaşık 48 meslekta şımız yaşamın kaybetti, bir o kadar ı da
yaraland ı . Sizi bütün içtenli ğimle temin edelim, her yerde
söylüyorum bunu, hiçbir hükümet yetkilisi, ne ba şbakan, ne
adalet bakanı, ne içişleri bakanı, bugün değil, geçmiş te de bir
başsağlığı ya da bir geçmiş olsun dileğinde bulimmad ı .

En son konu şan genç stajyer arkadaşın ı yürekten kutlu-
yorum. Onun heyecan, onun ilkesi, onun tutarhlığı, ben de
yaklaşık 37 yıldır avukatl ık yap ıyorum, hiç kimseden, ama
-gidip sorabiirsiniz, birçok tanıdık hakiminiz var, birçok icra
memurunu, müdürünü tanrsm ız- hiçbir icra memuru taraf ın-
dan ötelenmedim, hiçbir hakim tarafından da değil azarlanmak,
sert dahi konuş turmad ını. Çünkü ben dersime iyi çal ışırdmı,
ben savunduğum şeyi sağlıklı savunmaya çalışırd ım. Mecbur
kalmad ıktan sonra, hayatın-un hiçbir döneminde mazeret ver-
memeye çalıştım. Sizi bütün mukaddesat ımla temin edeyim,
gece yarısı uyanıp "acaba ben bu ten ıyizi yaptı m ıiıı, yapmad ı m
itti" diye koşa koşa gelip dosyaya bak ıp temyizi yaptığımı
gördüğüm zaman dünyalar benim olurdu. Böyle heyecanlar
yaşadık, böyle heyecanlı mesleği götürmeye çalıştık. Hayatımın
hiçbir döneminde de çok büyük paralar ı, çok büyük ekonomik
gücü düşünmedim.
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Biraz önce burada noterlik habralarını anlatan çok değerli ÖZDEMIR

dostumuza da d ışarıda söyledim, benim çok sevdiğim bir de- OZOK'UN
ğerli noter yaz ı i şleri müdürü ağabeyim, 1969 yılında fakülteyi KpNU ŞMASI
bitirdiğinde, "lüfe;ı, ne olursun, noterüğe başvur ve bir noterlik
belgesi al" dedi. Bakın, sizi bütün mukaddesat ımla temin edi-
yorum, eğer yaşamım yeniden sıfirlanmak icap ediyorsa, ben
tekrar avukat olurdum. He yecan ıyla, çilesiyle, s ık ıntısıyla,
yarınmın ne olamayaca ğını bilemeyen, o her gün yeniden
doğan, her gün yeniden ya şayan bir meslek anlay ışıyla bütün
içtenliğimle temin ediyorum, yeniden avukat olurdum.

- Mesele, ekonomik sorunlar ı çözmek değil, bir mesleği
doya doya ya şamak ve dik durabilmektir. 0 nedenle, ben
bugün çok heyecanland ım, başından bu yana izledim. Çok da
mutlu oldum. Bundan sonraki toplantımızı Istanbul'da, daha
sonra Izmir'de, daha sonra Adana'da yapacağız. Ve biz değil,
buradaki arkada şların-ha scirabilirsiniz, onlar şekillendirecek,
onlar yönlendirecek. Biraz espri, an ıa sabahki konu şmamda da
söyledim, sövme ve dövme d ışında her türlü eleş tiriyi getire-
bilirsiniz, getirmek durumundas ınız.

Bir de şunu özellikle altını çizerek söylüyorum: Asla ve asla
bizim barodan ve Barolar Birliği'ndeiı geldiğimiz siyasi anlay ış
ya da düşünce burada egemen de ğil. Burada savunma mesle-
ği, savunma örgütü, avukatl ık ve gerçekten hepimizin ortak
paydas ı olan barolar ve Barolar Birli ği tartışıliyor. Asla ve asla,
bir arkada şın-az, Istanbul'dan bir arkada şımız, "biz Çağdaş Genç
Avukatlar" dedi, onu anlayışla karşıl ıyorum. Bundan sonraki
toplantılarda da bir grup, bir ideoloji, bir siyasi anlayış , .asla
ve asla bizim bu küı-süinüze yans ımamas ı laz ım. Hepimizin
amacı, hangi dünya görüşüne sahip olursak olalım, hangi man-
ca sahip olursak olalım, hangi felsefeye sahip olursak olal ım,
tek amacımız olsun, tek dü şüncemiz olsun: Özgür, ba ğımsız,
kişilikli bir savunma örgütünü nas ıl yara br ız, avukatlığı nas ıl
yaratabiliriz ve bu duru şu nasıl sağlarız? Bu konuda Barolar
Birliği, sadece organizatör olacak. "Aman bunu böyle imal edin,
aman bu ıu ı böyle yönlendirin, aman bunu söyleyin" biçiminde asla
ve asla bir telkin ve tavsiye olmayacakbr arkada ş lar. Bu genç,
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yaşayan, sıkıntıyı birebir göğüslemek durumunda kalan genç
arkadaşlarımızın eseri olacaktır.

Peki, ne olacak bu, söylenecek de uçacak mı? Hayır, uç-
mayacak. Bunlar yine sizin gibi çok sorumluluk duygusu üst
düzeyde olan arkada şlar taraf ından teker teker incelenecek
ve hakikaten bizim önümüzü açacak, bize yeni bir vol haritas ı
çizecek bu yeni düşünce akınum bir kitap haline getireceğiz ve
biz, Barolar Birliği olarak sizlerin de desteği, enerjisiyle bunu
yaşama geçirmek için ne gerekirse yapacağız.

Ben gerçekten bugün çok mutluyum. Bu arkada şların
birebir sorunlarını duymaktan ve sizlerin ya şadığı o günkü
mesleğimin ilk 5 yıl ını, 3 yılını, staj dönemini tekrar bugün
yaşamış oldum. Yine tekrar ediyorum; bu çalışmamız, Kars'tan
Edirne'yekadar bütün genç arkadaşlarınıızınve bütün meslek-
taşlarımızın kendi sorunlarını ifade edebileceği, özgür, ba ğım-
sız bir forum biçi ıpinde gerçekleşecektir. Demin de söyledim,
buraya katkı sunan, bu forumu düzenleyen ve böylesi güzel bir
Ankara gününde bizi yalnız bırakmayan herkese, ama herkese
sonsuz teşekkür ediyorum. Biraz sonra bu salonda mütevazı bir
kokteyl ve arkada şları bu yoğun mesailerinden sonra yine ba ş
başa eğlenmeye, dertleşmeye, sohbet etmeye çağırıyor davet
ediyor, tekrar tekrar hepinize sevgilerimi, sayg ılar ımı ve başarı
dileklerimi sunuyorum.

Çok teşekkür ederim arkadaşlar.
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