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Sunucu - Değerli misafirler, öncelikle Ankara Barosunun bu sene 
dokuzuncusunu düzenlediği “Uluslararası Hukuk Kurultayı”na hoş gel-
diniz. Bugün “Hukuk Öğretimi” adlı oturumumuzda oturum başkanımız 
Sayın Prof. Dr. Erdal Onar ve akabinde konuşmacılarımız Atina Baro-
sundan Av. Konstantinos Gloumis Atsalakis, Prof. Dr. Seldağ Güneş 
Peschke, Prof. Dr. Kudret Güven, Prof. Dr. Çiğdem Kırca, Prof. Dr. 
Janez Kranjc, Prof. Dr. Arzu Oğuz, Prof. Dr. Veli Özer Özbek, Prof. Dr. 
Çağlar Özel, Prof. Dr. David Pugsley ve Alvin Santos konuşmalarından 
faydalanacağız. Çok keyifli bir sunum ve panel diliyorum, hepinize iyi 
günler diliyorum. Panelin Oturum Başkanı Sayın Erdal Onar’ı kürsüye 
davet ediyorum efendim.

Prof. Dr. Erdal ONAR
Oturum Başkanı

Değerli katılımcılar, sayın meslektaşlarım ve herhalde öğrenciler de 
var, sevgili öğrenciler; şimdi konuşma sırasıyla yer alacak olan değerli 
sunucuları ben buraya davet etmek istiyorum. Söz Prof. Dr. Seldağ Güneş 
Peschke’de, buyurun sayın hocam.

Prof. Dr. Seldağ Güneş PESCHKE
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

HUKUK ÖĞRETİMİNDE YABANCI DİLİN ÖNEMİ

I. Dil – Yabancı Dil Kavramları
Dil kendilerine anlam yüklenmiş ses kümelerinden oluşur. Her dilin 

kendine özgü bir kodlama sistemi vardır. Dil bilimcilere göre dil, bir 
iletişim aracıdır. Ama aynı zamanda da, bir düşünce aracıdır.

Bir toplumda yaşayan bireyleri birbirine bağlayan en önemli unsur-
lardan birisi dildir. İçinde bulunduğumuz çağ “bilgi” çağıdır. Bireyler 
ve toplumlar bilgiye en kolay ve en kısa yolla ulaşmaya çalışmaktadırlar. 
Küreselleşme anlamında giderek “küçülen” dünyamızda farklı toplumlar 
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arasında “iletişim” çok önemlidir. Bugün hızla gelişen ve değişen toplum 
yaşamı içinde, teknolojinin gelişmesi, uluslararası ilişkilerin artmasıyla 
birlikte, diğer uluslarla iletişime geçilmesi adeta hayatın olağan akışı 
içinde görülmektedir. Bu durum, insanları kendi anadillerinin yanında, 
diğer ülkelerin dillerini de öğrenmeye iten ana nedenlerden biri olmuştur.

İstatistiklere göre dünyada en çok konuşulan anadiller sırasıyla, Çince, 
İspanyolca, İngilizce, Urduca ve Arapçadır. Dünya üzerinde 7000 civa-
rında dilin bulunmasına karşılık, öğrenilen ikinci dillerin sayısı son 
derece azdır.

Bir dilin ikinci dil olarak öğrenilmesinde, bu dilin konuşulduğu ülke-
nin politik ve ekonomik durumu önem taşımaktadır. Bunun yanında, 
tarihsel, kültürel, ticari ilişkiler de bu dilin öğrenilmesine etken teşkil 
etmektedir.

Dünyada en çok konuşulan dil Çince olmakla birlikte, küresel ileti-
şimin ortak dili İngilizce’dir. Günümüzde ekonomik ve teknolojik geliş-
meler sonucunda, İngilizce neredeyse tüm ülkelerde kullanılan “dünya 
dili” haline gelmiştir. Bugün internet ortamında yapılan yayınların % 
55’i İngilizcedir. Ülkemizde de yabancı dil öğretimi daha çok İngilizce 
öğretimi üzerinde yoğunlaşmıştır. Türkiye’de öğretilen yabancı diller 
içinde, İngilizce ilk sırayı almaktadır.

II. Hukuk Kavramı
Hukuk toplum hayatı içine en ilkel dönemlerden itibaren giren bilim 

dallarından biridir. “Ubi societas, ibi ius” (nerede toplum varsa, orada 
hukuk vardır) sözü, yazısız kuralların egemen olduğu dönemlerde dahi, 
hukuk kurallarının toplum içinde varolduğunu bize anlatmaktadır.

Hukuk toplum içinde yaşayan ve gelişen bir bilimdir, bu nedenle, 
zamana ve yere göre değişiklikler gösterebilir. Toplumda kabul edilen 
örf adet kuralları, toplumsal düzen kuralları, toplumun kültürü, coğrafik 
koşullar dahi hukukun gelişimini etkileyebilir.

Hukuk değişirken, aynı zamanda çağın ihtiyaçları doğrultusunda 
kendini yenilemek zorundadır. Kanun koyucu çağın gereksinmelerine 
cevap veren hukuk kurallarını koyarken, hukukçu da buna paralel ola-
rak, yeni gelişmeleri ve diğer ülkelerdeki değişimleri takip etmelidir. 
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, küreselleşen dünyada bilgi aktarımı 
da son derece yoğun olarak yaşanmaktadır. Hukukçu, çağı yakalamak, 
dünyadaki değişimleri, gelişimleri takip edebilmek için teknolojinin 
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gelişimini de yakalamak durumundadır. Bu noktada yabancı dil bilgisi 
büyük önem taşımaktadır.

III. Hukuk fakültelerinde yabancı dil eğitimi:
Türkiye’de bugün 72 tane faaliyete geçmiş hukuk fakültesi bulun-

maktadır. Bunların 40 tanesi devlet, 32 tanesi vakıf üniversitesi altında 
kurulmuştur. Her bir fakülte en iyi öğrencileri kendisine çekmek amacıyla, 
öğrencilere farklı olanaklar sunmaktadır. Bunlardan bazıları, fakültenin 
fiziki şartlarını, burs veya barınma olanaklarını ön plana çıkarırken, bir 
kısmı da müfredatlarının uluslararası hukuku kapsadığını belirtmektedir. 
O halde, hukuk fakültesi tercihi yapacak öğrencinin seçimini, fakülte 
müfredatı da etkilemektedir.

Hukuk öğretimi önemli bir eğitimdir. Hukuk fakültesi mezunları 
genelde, hakim, avukat, savcı olmaktadırlar. Yani mezun olduktan sonra, 
kısa bir eğitimin ardından, hemen meslek hayatlarına başlamaktadırlar. 
Hakim ve avukat olmak istemeyenler ise, üst kurulların uzman yardım-
cılığı ve müfettişlik sınavlarına hazırlanmaktadırlar. Bu aşamada hukuk 
fakültesinde aldığı eğitim, mezunun meslek seçiminde de etkili olacaktır.

O halde “Nasıl bir hukuk öğretimi?” diye sorduğumuzda, cevap, 
yabancı dili de müfredatı içine alan bir hukuk eğitimi olmalıdır.

Küreselleşen dünyada, hukukçu da, çağın gerisinde kalmamalıdır. 
Hukukçu kendi toplumu içindeki gelişmelerin yanında, dünyadaki 
gelişmeleri de dikkatli bir şekilde incelemelidir. Bugün, internet çağında 
bilgiye erişim artık çok kolaylaşmıştır. Ancak, bu gelişmeler, yabancı dil 
bilgisi dahilinde takip edilebilir. Mezuniyet aşamasına kadar, yabancı dil 
sorununu çözemeyen öğrenci, mezun olduktan sonra yeni bir meslek 
hayatına başlamanın telaşıyla, kendi kendine bu eksikliği gidermeye 
çalışmakta, çoğunlukla da başarılı olamamaktadır. “Keşke yabancı dil 
öğrenmeye fakültedeyken başlasaydım.” sözü bugün hakim, avukat ve 
hatta akademisyen olan arkadaşlarımdan çok sıklıkla duyduğum bir 
yakınmadır.

Bugün farklı bir çağda yaşıyoruz, üniversiteler de benim 15 yıl önce 
okuduğum dönemlerdeki üniversitelerden farklı, hem sunulan imkanlar 
hem de müfredat açısından. Eğitimde teknoloji ortamı artmaktadır. 
E–erişim, online metodlar eğitim ortamlarında daha fazla rol almaya 
başlamıştır. İletişim kanallarının hızla artması, kişileri yabancı dil öğren-
meye sevk etmektedir.
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Bugün hukuk fakültelerinin bir kısmında bazı dersler yabancı dilde 
verilmektedir. Örneğin, genelde, hem devlet hem de vakıf üniversitele-
rinde, mesleki yabancı dil dersi müfredata dahil edilmiştir.

Mühendislik, işletme gibi fakültelerde %100 yabancı dilde eğitim 
mümkünken, Türkiye’de hukuk fakültelerinde %100 yabancı dille eğitim 
verilmemektedir. Bunun yanı sıra, bazı devlet veya vakıf hukuk fakül-
telerinde müfredatlarının %30’u oranında yabancı dilde eğitim yapıl-
maktadır. Hukuk fakülteleri müfredatlarına zorunlu derslerin yanında, 
seçimlik dersler de koymaktadırlar. Seçimlik derslerin, müfredatın en az 
%25’ini kapsaması gerektiği, YÖK tarafından saptanmıştır. Bu yönüyle, 
seçimlik derslerin sayısının artması müfredata da zenginlik katmaktadır.

Yabancı dille eğitim, zorunlu derslerde mümkün değilken, seçimlik 
derslerin yabancı dilde verilmesi mümkündür. Bunun sonucu olarak, bazı 
hukuk fakültelerinde seçimlik derslerin bir kısmı İngilizce verilmektedir. 
Bu fakültelerin yine bir çoğunda, yeni kayıt yaptıran öğrenciye, muafiyet 
sınavını geçemediği takdirde, 1 sene yabancı dilde hazırlık okuma şartı 
getirilmiştir. Böylece, bir yabancı dil bilgisine sahip olan öğrenci, yabancı 
dilde açılan dersleri rahatça alabilecektir.

IV. Hukuk Fakültelerinde okutulan yabancı dilin, hukukçuya 
mesleki katkıları

Hukuk fakültelerinin uyguladıkları ders programları uygulamalı 
çalışmalarla zenginleştirilerek, yabancı dil bir şekilde müfredata konul-
malıdır. Yabancı dilde derslerin müfredata eklenmesi öğrenci lehine 
durumlar yaratabileceği gibi, fakülte lehine de olumlu sonuçlar doğurur. 
Bu çerçevede hukuk fakültelerinin yurtdışındaki hukuk fakülteleriyle olan 
işbirliği artacak, ortak projeler yapılarak fakülte ülke dışına açılabilecek 
ve uluslararası platformda tanınacaktır. Örneğin, Bologna süreci içine 
giren hukuk fakülteleri bu program dahilinde, kendilerini yenileyebilir-
ler. Müfredatlarını diğer ülkelerdeki hukuk fakülteleriyle karşılaştırarak 
zenginleştirebilirler. Türkiye’de bugün, 36 hukuk fakültesinde Bologna 
bilgi paketleri erişime sunulmuştur.

Günümüzde, imkanların genişlemesi, teknolojinin ilerlemesi sonu-
cunda, öğrencilerin uluslararası değişim programlarına katılımları artarak 
devam etmektedir. Yabancı dili olan öğrenci, fakülte eğitimi boyunca, 
yurtdışındaki üniversitelerle bağlantı halinde bulunabilir. Erasmus, 
Leonardo, Socrates gibi, farklı ülkelerdeki öğrencileri birleştiren ortak 
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programlardan yararlanabilir. Bu durum, öğrencinin mesleki bakış açısını 
da genişletecektir.

Yabancı öğrenci değişimlerine ilişkin bu programlarda, Türkiye’deki 
hukuk fakültesi öğrencilerinin yurtdışındaki diğer hukuk fakültelerine 
gitmesinin yanında, yurtdışından da öğrencilerin gelmesi amaçlanmakta-
dır. Ancak, bir hukuk fakültesinin müfredatındaki tüm derslerin Türkçe 
olması halinde, yurtdışından gelen öğrenci sayısı da, ne yazık ki gidenler 
kadar olamamaktadır. Bugün bunu özellikle Erasmus programlarında 
sıklıkla gözlemliyoruz. Çok nadir de olsa yabancı bir öğrenci Türkiye’de 
bir hukuk fakültesini tercih edebiliyor, ancak seçebileceği yabancı dilde 
bir hukuk dersi olmaması halinde, sınavlarda büyük sıkıntı yaşanıyor. 
En azından yabancı dilde konulan birkaç seçimlik ders, müfredatı zen-
ginleştireceği gibi yabancı öğrencinin de ilgisini fakülteye çekecektir.

Türkiye’deki hukuk fakültelerinin sayısının artmasıyla birlikte, yüksek 
lisans ve doktora eğitimi yapan hukukçuların sayısında da artış olmuştur. 
Bu aşamalarda yer alan kişilerin araştırmalarında, yabancı kaynaklardan 
yararlanması beklenmektedir. Yabancı dil bilen hukukçu, uluslararası 
alanlarda araştırma yapabilir, teknik hukuk bilgisini yabancı dilde, sözlü 
ya da yazılı şekilde kullanabilir.

Mezunlar yabancı dil bilmenin faydasını çalışma hayatı içine gir-
diklerinde görmektedirler. Günümüzde yargılama, ülke sınırları dışına 
taşmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 
bulunmaktadır. Bugün Alman Federal Mahkemesinden çıkan bir karar 
hukukumuz için örnek teşkil edebilmektedir.

V. Hangi yabancı dili bilmek hukukçu için faydalıdır?
İngilizce bugün küreselleşen dünyada konuşulan diller içinde ilk sırada 

bulunmaktadır. Bu nedenle, çağı ve teknolojiyi yakalayabilmek için 
İngilizce bilmek neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Ancak, diğer 
dillerden birini bilmek de herzaman hukukçu için bir artı oluşturacaktır. 
Hukuk fakültelerinde açılan dersler genelde İngilizce olmakla birlikte, 
İngilizce dışında eğitim veren hukuk fakülteleri de bulunmaktadır. Günü-
müzde, yeri geldiğinde, tek bir yabancı dil dahi yeterli olmamaktadır. 
Örneğin, bazı (bildiğim kadarıyla, Türk Alman Üniversitesi, Galatasaray 
Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi) Hukuk 
Fakültelerinde, İngilizce derslerin yanında ikinci bir dil eğitimine de 
başlanmıştır.
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İşsizlik, bugün sadece Türkiye’de değil, dünyada genel bir sorun haline 
gelmiştir. Bu bağlamda, hukuk fakültesi mezunlarının istihdamının en 
iyi şekilde sağlanması gerekir. Hukuk fakültelerinin sayısı her geçen gün 
artmaktadır, bu durum ister istemez rekabetçi bir ortamı da beraberinde 
getirmektedir. Bugünkü rekabet ortamı içinde, hukuk fakültesinden 
mezun olan hukukçunun kendisini çok iyi yetiştirmesi gerekmektedir. 
Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra, yabancı dil bilgisi işe girer-
ken önem taşımaktadır. Bugün devletin veya özel kuruluşların avukat, 
uzman veya hukukçu alımlarında adayın yabancı dil bilgisine bakılmakta, 
buna göre karar verilmektedir. Bu nedenle, öğrencinin mesleki yabancı 
dili fakültede öğrenmesi onu bir adım öne geçirecektir.

Sonuç olarak, hukukçu, küreselleşmenin gereği olarak çağı yakalaya-
bilmek, gelişmeleri takip edebilmek, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik 
ve kültürel açıdan iletişim sağlayabilmek için yabancı dil bilmelidir. 
Hukukçu, teknolojik değişimlere uyum sağlayabilmeli, medyayı ve ülke 
dışındaki gelişmeleri yakından takip etmeli, ulusal ve uluslararası plat-
formda bilgiye erişebilmelidir. Bu nedenle, hukuk fakültelerinde mesleki 
yabancı dil eğitimine üniversite yıllarından başlanmalı, öğrenciye mesleki 
derslerin bir kısmını yabancı dilde alabilmesine imkan verilmelidir.

Prof. Dr. Erdal Onar - Seldağ Güneş Peschke’ye biz de teşekkür 
ediyoruz bu güzel sunumu için ve şimdi sözü Kudret Güven’e bırakmak 
istiyorum. Kudret Güven çok değerli bir meslektaşım benim Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve hâlâ Başkent Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekanlığını sürdürmekte. Kendisi bir özel hukuk anabilim dalı 
profesörüdür. Uzun deneyimlerini bizlerle idareci de olduğu için dekan 
olarak bir hukuk öğretimindeki sorunlara çok değerli katkılar sunacağını 
bu sorunların çözümü için inanıyorum ve sözü Sayın Güven’e bırakıyo-
rum. Buyurun Sayın Güven.
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Prof. Dr. Kudret GÜVEN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

HUKUK ÖĞRETİMİ
Hukuk eğitimi nasıl olmalıdır? Sorusu son zamanlarda diğer dallardan 

daha fazla sorulmaya ve üzerinde düşünülmeye başlanmıştır. Bunun sebebi 
kuşkusuz topyekûn bozulan eğitim sistemimizde tek tartışmaya açık ve 
problemli olan dalın hukuk eğitimi olması değildir. Aksini düşünmek 
hukukçulara, hukuk fakültelerine ve bu konuda büyük emeği geçen 
hukuk fakültesi öğretim üyelerine haksızlık olur. Bugün mühendislik 
eğitimimizde seviye ne ise, tıp eğitimimizde kalite ne ise, hukuk eğitimi-
mizin sorunları ve düzeyi de odur. Ancak önemine binaen bu konunun 
üzerinde durmanın doğal olarak fayda sağlayacağı düşüncesiyle şu konular 
üzerindeki görüşlerimi açıklamakta yarar ummaktayım.

1. HUKUK ÖN ÖĞRETİMİ (HAZIRLIK EĞİTİMİ-LİSANS 
ÖNCESİ EĞİTİM)

Dekanı olduğum Fakültenin bünyesinde bulunduğu Başkent Üniver-
sitesi, 1 yıllık İngilizce hazırlık eğitimine yer veren bir eğitim kurumudur. 
Yabancı dil hazırlık eğitimi pek çok üniversitede bulunmaktadır. Hazırlık 
eğitiminin sürdürülmesi, son YÖK uygulaması ile, ancak bölüm derslerine 
en az %30 oranında İngilizce ders koyulması şartı ile mümkün görül-
müştür ve Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi de bu koşula uymuştur. 
Ancak hemen şöyleyim ki bu hususun ben isabetli olduğu kanaatini 
taşımıyorum. Zira bizim üniversite olarak kuruluş felsefemizde, çıkış 
noktamızda eğitim dilimizin Türkçe olması, ancak öğrencilerimize iyi 
bir yabancı dil öğretmek ve mezun olduklarında edindikleri yabancı dili 
meslek hayatlarında kullanabilmelerini sağlamaktı. Bizi böyle düşünmeye 
sevk eden anlayış ise, özellikle sosyal bilimlerde yabancı dilde eğitimin 
yeterli biçimde yararlı olamayacağı olgusu, hatta çeşitli örnek ve dene-
yimlerimiz sonucunda derslerin yabancı dilde yapılamadığı yolundaki 
tespitlerimiz idi. Şayet %30 oranında İngilizce ders koymama yolunda 
ısrar edecek olsa idik Hazırlık Eğitimini kaldırmak zorunda kalacağımız-
dan, öğrencilerimizi yabancı dil eksiği ile mezun etmemek için bu koşulu 
yerine getirdik. Benim şahsi görüşüm hazırlık eğitiminin, bölümde belli 
oranda mesleki dersin yabancı dilde okutulması şartına endekslenmeden 
yararlı ve gerekli olduğu yolundadır.
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Diğer taraftan Hazırlık Eğitimi dönemini ki bu bazı üniversitelerde 
2 yıllık bir dönemi ifade etmektedir, sadece dil eğitimi ile geçirmek, öğren-
cilerin mesleki derslere başlamasını geciktirmekte, biraz da lise yıllarından 
sonra kendilerini boşlukta hissettikleri bir dönem olarak algılanmaktadır. 
Bu itibarla “Hazırlık Eğitimi” döneminde de hukuk derslerine alt yapı 
teşkil edecek bazı derslerin okutulmasında yarar görmekteyim.

Hukuk Fakülteleri lisans eğitiminin daha önce bir başka dalda yapı-
lacak lisans eğitiminin üzerine inşa edilmesinin (Anglo-Amerikan siste-
minde olduğu gibi) uygun olup olmayacağı sorusu ise ciddi bir sistem 
değişikliğini gerektirdiğinden bence mümkün görülmemektedir. Türkiye 
birkaç asırdır yüzünü Avrupa’ya dönmüştür ve Kıta Avrupası sistemini 
kabul etmiştir. Amerikan sistemini kabul eden Japonya’da bile yazılanlar-
dan anladığımıza göre henüz sonucun ölçülemediği ve sonucun başarılı 
olup olmayacağından emin olmadıkları vurgulanmaktadır. Ben sistem 
değişikliğine gidilmektense, tutucu olmak isnadını göze alarak var olan 
sistemin ihya ve Islahından yanayım.

2. ÖĞRETİM DİLİ
Yukarıda da ifade ettiğim üzere genelde üniversite eğitimi, özelde ise 

hukuk eğitimi en iyi şekilde o ülkenin ana dilinde yapılabilir. Çağdaş 
ülkelerde de farklı bir yaklaşımın olduğunu düşünmüyorum. Belki 
yabancı öğrencilere hizmet sunmak üzere kurulan istisnai bir üniversite 
bu yola gidebilirse de, bir Alman, İtalyan üniversitesinde eğitim dilinin 
İngilizce, Fransızca olacağına Fransız üniversitesinde İngilizce Almanca 
olacağına ihtimal vermiyorum. Bazı üniversitelerimizin tamamen yabancı 
dilde eğitim yaptıklarını ifade etmelerine rağmen buradaki ciddiyetin de 
affınıza sığınarak sorgulanması gerektiğine inanıyorum.

3. ÖĞRETİM SÜRESİ
Hukuk eğitimi ülkemizde 4 yıllık bir öğrenim süresine sahiptir. Bu 

sürenin yeterli olup olmadığı tartışmasında, ben de yeterli olmadığı 
kanaatini taşıyanlardanım. Bu konuda makul süre beş yıl olarak düşü-
nülmelidir. Öğrenim süresi beş yıla çıkartıldığında, 1+4 modeli veya 
4+1 modeli şeklinde iki tür uygulamadan bahsedilebilir. 1+4 modelinde; 
1.nci sınıfta hukuk fakültesi öğrencisi için gerekli görülen genel felsefe, 
genel sosyoloji, mantık, sosyal psikoloji, medeniyetler tarihi, metodoloji 
gibi dersler verildikten sonra 4 yıllık hukuk programı uygulanabilir. 4+1 
modelinde ise ilk dört sene hukuk programı işlendikten sonra son sene 
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hukuk uygulamasına dönük derslerle; metodoloji, sosyal psikoloji, kri-
minoloji, victimoloji gibi derslere ağırlık vermek suretiyle öğrencilerin 
mezuniyet sonrasına hazırlanmaları sağlanabilir.

4. HUKUK KLİNİKLERİ
Son zamanlarda Adalet Bakanlığı-Baro-Üniversite işbirliği ile ortaya 

çıkan hukuk klinikleri projesi ve uygulamasının faydalı olacağı kanaa-
tini taşımaktayım. Hukuk fakültesi mezunu olup avukatlık stajı yapan 
gençlerle dahi fazla ilgilenilmeyen bir sistemde, adli personelin hukuk 
klinikleri kapsamında öğrencilerin yapacakları eylem ve işlemlerin ne 
denli ciddiye alınacağı soru işaretli ise de ben şahsen iyi organize edil-
diği ve denetiminin ciddi tutulması şartıyla yararlı sonuçlar vereceğini 
ummaktayım.

5. KREDİLİ VEYA YILLIK EĞİTİM
Türk Hukuk Fakültelerinin çoğu 20-25 senedir dönemlik ders esasına 

dayalı kredili sisteme geçmiş bulunmaktadır. Dönemlik ders esası, her 
dönem okutulacak derslerin içeriğini belirlemedeki zorluklar (örneğin 
Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku gibi derslerin her iki 
dönemde eşit biçimde bölünerek eşit ağırlıklı içerikle öğretilmesinde 
zorluk taşıdığı iddiasıyla); aynı dersin 1.nci yarıyılında başarısız olan 
öğrencinin 2. yarıyıldaki bölümünden başarılı olması durumunda dersin 
bütünlüğünde ortaya çıkan bozulma gibi nedenlerle eleştirilmektedir. 
Üstelik dönemlik ders esasında her dönem vize-final-bütünleme gibi üç 
sınav yapıldığından bunun öğretim elemanları bakımından aşırı zaman 
israfına ve yorgunluğa yol açtığı da açıktır.

Ancak eğitim bilimcilerinin de ortaya koyduğu bir sonuca göre öğrenci-
lerin en fazla sınav dönemlerinde öğrendikleri ifade edilmektedir. Demek 
ki ne kadar sınav yapılırsa, öğrencinin derse yönelmesi, çalışması o kadar 
fazla olacaktır. Onun için ben dönemlik ders esasından yana olduğumu 
ifade edebilirim.

Diğer taraftan bu sistem dünya ile entegre olmanın da bir gereğidir. 
Bizim öğrencilerimiz gerek ERASMUS kapsamında, gerekse mezun 
olduktan sonra yüksek lisans yapmak üzere yurtdışına çıktıklarında kredili 
eğitim yönünden hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade etmektedirler. Bu 
nedenlerle kredili-dönemlik ders esasının muhafazasının yararlı olacağını 
değerlendirmekteyim.
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6. ÖĞRENİMİN İÇERİĞİ
Hukuk fakültelerinde okutulacak dersler tespit edilirken benimsenen 

klasik ve yaygın olan yaklaşım, asal ders-seçimlik ders ayırımı üzerine 
inşa edilen bir sistemdir. Asal dersler olarak nitelendirilen; Medeni 
hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri Haklar, Ceza Hukuku, 
Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Genel ve Özel Hukuku, İş 
Hukuku, Ceza ve Usul Hukuku, İcra-İflas Hukuku, Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisi gibi dersler zorunlu ders olarak müfredatta yerini alırken, gün 
geçtikçe hukuk hayatında önem kazanan ve kendisine ihtiyaç duyulan 
hukuk dalları seçimlik dersler listesine dahil edilmektedir. Tüm hukuk 
fakültelerine baktığımızda seçimlik ders listelerinin hayli uzun olduğu 
görülmektedir. Bu derslerin sayısından çok içeriğinin ne olduğunun ve 
ne ölçüde verildiğinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Hukuk fakültelerinin bundan sonraki dönemlerde bugünün hukuku-
nun yanı sıra programlarına geleceğin hukukuna yol gösterecek konu-
larda ders koymaları gerekmektedir. Bazı dersler seçimlik ders olmaktan 
çıkarılmalı zorunlu ders haline getirilmelidir. Örneklemek gerekirse pek 
çok programda bugün seçimlik ders olarak okutulan metodoloji çevre 
hukuku, insan hakları dersleri mutlak surette zorunlu ders yapılmalıdır.

Kriminoloji, Victimoloji, Hava ve Uzay Hukuku gibi dersler konu-
sunda farkındalık yaratılmalı, bu konularda öğretim kadrosu geliştirmenin 
yolları aranmalı ve hukuk fakültelerinin görmezden gelemeyeceği dersler 
olarak müfredatlarında yer almalıdır.

7. ÖĞRENİMİN UYGULAMA İLE BÜTÜNLEŞMESİ
Yüksek öğrenim kurumlarının alanlarında geçerli uygulama ile yakın 

ilişki içinde bulunması, tıpkı Tıp Fakülteleri öğrencilerinin uygulama 
hastanesinden çıkmadıkları gibi, hatta inturn olarak son sınıfta hasta 
bakmaya ve hastane işlemlerini öğrenmeye başladıkları gibi faydalı ve hatta 
gereklidir. Bu bağlamda hukuk fakülteleri öğrencilerinin de adliyelerle 
mezun olmadan tanışmalarında yarar görmekteyim.

Biz “Hukuk Uygulaması” dersi yapan ve öğrencilerimize bu derste 
öğrendikleri bilgileri bire bir hayata geçirme olanağı veren bir duruşma 
salonuna sahip şanslı fakültelerdeniz. Öğrencilerimiz iddianame yazmayı, 
savunma yapmayı, dava dilekçesi kaleme almayı iki dönem okuttuğu-
muz dersler halinde, henüz mezun olmadan öğrenmektedir. Ben kendi 
mezun olduğum yılları hatırlıyorum. Avukatlık stajına başlamadan davacı 
ve davalının nerede duracağını bilmiyordum, hiçbir hukuki metin de 
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yazmamıştım. Öğrencilerimizin bizden daha şanslı olduğunu ve bir adım 
önden hayata atıldıklarını düşünüyorum.

Bu yeterli mi? Kuşkusuz hayır. Bu bağlamda Bakanlık-Baro-Üniversite 
işbirliği ile başlatılan “Hukuk Klinikleri” projesini son derece faydalı 
buluyorum ve Fakültemiz öğrencilerinin en kısa zamanda bu projenin 
bir parçası olmak arzusunu taşımaktayım.

8. DENKLİK (AKREDİTASYON) SORUNLARI
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön lisans, lisans 

ve yüksek lisans diplomalarının eşdeğer sayılması işlemine verilen isim 
olarak denklik (akreditasyon), YÖK tarafından gerçekleştirilen bir idari 
işlem niteliği taşır. 2547 s. YÖK Kanunu’nun 2880 s. Kanun ile deği-
şik 7/p md.si uyarınca ve 06.11.2010 tarihli Yurtdışı Yükseköğretim 
Diplomaları Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca yapılan bu işlem 
yabancı ülke üniversitelerinde alınan diplomaların tanınmasını (akredi-
tasyonunu) sağlamaktadır.

Başvuru halinde, diplomanın alındığı kurumun ilgili ülke makam-
ları ve YÖK tarafından tanınmış bir kurum olduğu, eğitimin yapıldığı 
programın benzeri Türk Yükseköğretim programına denk olduğu, eğitim 
düzeyi ve öğrenim alanı açıkça tespit edilenlere mezun olduğu düzeye 
göre ön lisans denklik belgesi, lisans denklik belgesi veya yüksek lisans 
denklik belgesi verilir (yönetmelik md. 9/a).

Mezun olunan lisans programının eğitim düzeyi ve içeriğinin yeterli 
bulunmaması sırasında başvuru sahibi, usul ve esasları kurul tarafından 
belirlenen seviye tespit sınavına tabi tutulur (Yönetmelik md.9/ç). Seviye 
tespit sınavında asgari başarı puanı YÖK tarafından belirlenir.

YÖK Genel Kurulu, hukuk alanında bazı ülkelerdeki yüksek öğre-
tim kurumlarından alınan diplomaların denklik işleminin seviye tespit 
sınavında başarılı olma şartı aranmadan yapılacağını belirleyerek resmi 
internet sayfasında ilan etmektedir. (Yönetmelik 19.2.2013 t.de Değişik 
md. 9/ç-2). Yapılan inceleme sonucunda denkliği talep edilen programın 
Türk Yüksek öğretim programına eşdeğer görülmemesi halinde diploma 
denklik talebi gerekçe belirtilerek reddedilir (Yönetmelik md.9/e).

Denklik, globalleşen dünyada kuşkusuz gerekli bir müessese olma 
özelliğini taşımaktadır. Bu konu, önemine binaen büyük bir ciddiyetle 
yapılmalıdır. Bu bağlamda başvuru sahibinin seviye tespit sınavına tabi 
tutulup tutulmayacağı konusunda yapılan incelemede, AKTS kredilerine 
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geçilmesinin büyük fayda sağladığı görülmekte, Türk üniversitelerinde 
AKTS kredisi tutmayan öğrenciler doğrudan seviye tespit sınavına 
alınmaktadır.

9. UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Teknoloji kuşkusuz hayatın her alanına girmiş durumda olduğun-

dan, eğitim ve öğretimin de bundan payını alması kaçınılmaz. Uzaktan 
eğitim bilindiği üzere bilgisayar teknolojisi gelişmiş ülkelerde ve “ömür 
boyu eğitim” sloganının bir gereği olarak uygulamaya geçmiş, öğrenci ve 
öğretim elemanının internet bağı ile bir araya getirilerek bilgilendirme 
faaliyetinin sürdürüldüğü bir sistemi ifade etmektedir. Mühendislik 
başta olmak üzere teknik dallarda uzaktan eğitimin mümkün olduğunu 
düşünmekteyim. Ancak tıp fakülteleri gibi insan sağlığını konu edinen 
ve “hastalık yok hasta var” esası üzerinde yürüyen bir dalda uzaktan eği-
timin sakıncalı sonuçlar doğurabileceği söylenebilir. Hukuk eğitiminde 
de uzaktan eğitimin doğru olmayacağı kanaatindeyim.

Şöyle ki; yüksek öğretim kurum ve süreç olarak sadece öğretim değil 
aynı zamanda eğitim kurumudur. Öğrenciyle sağlayacağınız göz teması, 
yapacağınız bir güncel değerlendirme ve espri, dersteki hal ve tavrınız, 
giyim kuşamınız öğrenci üzerinde ciddi bir etki bırakır, yeri geldiğinde 
onun için bir rol model oluşturursunuz. Dijital ortamda bu sıcaklık 
sağlanamayacak, belki bazı bilgiler aktarılacak ancak bu sürecin eğitim 
ayağı eksik kalacaktır.

Diğer taraftan uzaktan eğitimin günümüz toplumlarında sosyolojik 
bir yara olan “yabancılaşmanın” bir parçası olmaması, onu daha da 
hızlandıran bir unsur olmasından açıkçası çekinmekteyim. Bugün ölen 
komşusunun yakınlarını ziyaret etmektense e-mail, sms atmakla yetinen, 
bunu yapmakla ahlaki borcunu yerine getirmiş sayan bir insan modeli 
türettiğimizi biliyoruz. Kendine mahsus bir bilgisayar dile geliştirip 
dilbilgisine aykırı anlamsız kelimelerle anlaşma yoluna giden, kelime 
haznesi 150-200 kelimeyi geçmeyen, giderek kısırlaşan ifadelerle mera-
mını anlatmaya çalışan bir toplumda, bir de uzaktan eğitimle diploma 
verirsek, bu kimselerin mesleklerini nasıl yerine getirebilecekleri merak 
konusu olacaktır. İnsanların sosyal temasını, her anlamda ortadan kaldıran 
bir yaşam biçimi, değer yargısı alışverişinden nasibini almamış bir insan 
modeli yaratacak olursak, hukuk gibi insan için var olan bir disiplinde 
uzaktan eğitimin yargı mensuplarının insani özelliklerini sıfırlayacağını 
düşünmekteyim. Dileyelim ki Adalet Bakanlığımız uzaktan eğitimden 
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hareketle “uzaktan duruşma” yapılabilir mi diye düşünmesin. O da olursa 
o zaman görün siz yabancılaşan hukuku ve yargıyı.

Uzaktan eğitimin öğretimin elemanı ve öğrenciyi istediğinde evlerin-
den çıkmaksızın bu işi yapabilecekleri bir ortama sürükleyeceği endişesini 
taşıyorum. Zaten şimdiden bilgisayara kilitlenen hiç dışarı çıkmayan, 
kendisini bu ortamda kaybeden kişilerin içinde bulunduğu durum, sos-
yoloji, psikoloji ve tıp bilimi ile uğraşanların işaret etiği bir sorun haline 
gelmişken, bunu körükleyen bir sistemin faydası var ise de, zararın daha 
fazla olduğu açıktır. Evden ders veren öğretim elemanlarının ise aran-
dığında fakültesinde değil ancak bir “tık” ötedeki hoca haline geleceği, 
üniversite atmosferinden uzak, fikir alışverişinden yoksun, içine kapanık, 
bir hale gelmesi de kaçınılmaz olacaktır. Üniversite adı, üniversal (evrensel) 
bir anlam taşır iken, uzaktan eğitim ile bir tarafında öğretim elemanı, 
diğer taraında öğrenci bulunan bir bilgisayar ağına dönüşmüş olacaktır.

Türk insanı teknolojiye yakındır. En çok cep telefonu kullanan ülke-
ler arasında olduğumuz bilinmektedir. Ancak ölçü kaçınca, korkarım 
ki “uzaktan staj”, “uzaktan duruşma ve mürafaa”, “uzaktan doktora ve 
doçentlik” ve nihayet “uzaktan emeklilik” kapıdadır. Tanrı bizi “uzaktan 
mezun olanlardan” korusun.

10. BOLONYA SÜRECİ
1998 yılında Fransa, İtalya, Almanya ve İngiltere Eğitim Bakanlarının 

Sorbonne’da gerçekleştirdikleri toplantı sonunda yayınladıkları Borbanne 
Bildirisi ile Avrupa’da ortak bir yükseköğretim alanı yaratma fikri ortaya 
atılmıştır. Bununla;

1. Kolay anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir Yükseköğretim 
diploma ve/veya dereceleri oluşturmak,

2. Yüksek öğretimde lisans ve yüksek lisans ve doktora olmak üzere 
iki aşamalı derece sistemine geçmek,

3. AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ni uygulamak,
4. Öğrenci ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak ve 

yaygınlaştırmak,
5. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını oluşturmak ve 

yaygınlaştırmak,
6. Yükseköğretimde Avrupa boyutunu geliştirmek amaçlanmıştır.
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Prag’da 2001’de yapılan toplantıya Türkiye, Hırvatistan ve Kıbrıs Rum 
kesiminin katılımı ile üç hedef daha eklenmiştir.

7. Yaşam boyu öğrenim teşvik edilmesi,
8. Öğrencilerin ve yükseköğretim kurumlarının sürece aktif katılı-

mının sağlanması,
9. Avrupa Yüksek Öğretim alanının cazip hale getirilmesi.
Berlin’de 2003’de yapılan toplantıda üye sayısı 40’a çıkmış, Norveç/

Bergen’de 2005’de yapılan toplantıda ilave amaçlar benimsenmiş, bu 
amaçlardan öncelik alanları tespit edilmiştir.

Bologna süreci kapsamında yayımlanan bildirilerin yasal bir bağla-
yıcılığı bulunmamakla beraber sürecin oluşturmayı hedeflediği Avrupa 
Yükseköğretim alanı içinde yer alan ülke vatandaşlarının yüksek öğrenim 
görmek ya da çalışmak amaçları ile kolayca dolaşabilmeleri sağlanmaktadır.

Türkiye henüz Avrupa Birliği’ne girmemiş olmasına ve birliğin amaç-
larından olan “serbest dolaşma hakkına” sahip olmamasına rağmen 
Bologna süreci sayesinde Türk vatandaşları bu hakkı gerçekleştirme 
olanağını yakalamış bulunmaktadır. Bir ülkeden veya yüksek öğretim 
sisteminden bir diğerine geçişin kolaylaşması, böylece öğrenci ve öğre-
tim elemanlarının hareketliliği ve istihdamının artırılması, üye ülkelerin 
eğitim sistemlerinin tek tip yükseköğretim sistemi haline getirilmesi 
arzulanmamaktadır. Avrupa Yükseköğretim Alanında asıl hedeflenen 
çeşitlilik ile birlik arasında denge kurulmasıdır. Bolonya süreci ile göze-
tilen amaç, sistemlerin kendilerine özgü farklılıkları korunarak birbir-
leriyle karşılaştırılabilir olması ve uyumlu hale getirilmesinden ibarettir. 
Bugün Başkent Üniversitesi dahil pek çok üniversitede uygulanan çift 
ana dal (çift diploma), yan dal, kurum içi geçiş gibi sistemleri Bolonya 
sürecine borçluyuz. Üniversitelerimizdeki stratejik planlama çalışmaları 
kapsamında “kalite yönetimi” etkinlikleri Bolonya sürecinin üniversiter 
hayata yaptığı kazanımları oluşturmakta ve çok faydalı bulunmaktadır. 
Uluslararasılaşma hedefine yönelik en önemli adım olarak gördüğümüz 
Bolonya sürecinin başarı ile devamını dilerim.

SONUÇ
Hukuk eğitimi ile ilgili arzettiğim yukarıdaki görüşlerim, dilek ve 

temennilerim biz konuşmacılara yöneltilen sorularla sınırlıdır. Oysa 
hukuk eğitiminde başkaca sorunlar da mevcut ve bunların da mutlaka 
dile getirilmesi gerekli.
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Hukuk öğretiminin bugün için en büyük sorunu kanımca henüz 
yeterli öğretim elemanı bulunmaksızın çok sayıda fakülte açılmış olma-
sıdır. Özellikle büyük şehirler dışında ki illerde açılan fakültelerde 3-5 
yardımcı doçentle öğretim yapılmaktadır. Bir ilde Devlet Üniversitesi 
açılmakta, arkasından hemen bir veya birkaç vakıf üniversitesi ve içinde 
mutlaka hukuk fakültesi açılmaktadır. Hani “göç yolda düzelir”, zamanla 
öğretim üyesi de yetiştirilir diye düşünülmektedir her halde. Ama bunun 
her zaman doğru bir yöntem olmadığı bilinmelidir. Şu anda hukuk 
öğretimininde ne yazık ki nicelik, niteliği katletmektedir.

Ne yapılabilir sorusunun cevabını hepimiz vermeliyiz. Aksi takdirde 
söylenen sözler, buza yazılmış yazı gibi erir gider. Bence; bundan sonra 
hukuk fakültesi açılmasına izin verilmemelidir. Yeterli öğretim elemanı alt 
sınırı belirlenmeli (ki bu konuda Barolar Birliğinin çalışmaları olduğunu 
biliyoruz) bu sınırın altında öğretim elamanı ile eğitim yapan Fakülte-
lerin öğrencileri yeterli kadro oluşturulana kadar bir başka kurumda 
eğitimlerini sürdürmelidir. Öğretim üyesi yetiştirme projeleri geliştir-
melidir. Örneğin; YÖK, doktora programları açılması başvurularında 
yeterli öğretim kadrosu olmayanlara izin verirken, kadrosu olanlara izin 
vermekten kaçınma yolundaki çoğu duygusal yaklaşımlarını terk etme-
lidir. YÖK Kanunu’nun 35.nci maddesi sadece devlet üniversitelerinde 
uygulanmamalı, vakıf üniversitesi doktora programları da yeni kurulan 
üniversite araştırma görevlilerine açılmalıdır. Bu suretle yurtdışına gön-
derilen doktora öğrencilerinin devlete olan maliyetleri düşünüldüğünde 
maddi olanakların en verimli biçimde kullanılması sağlanabileceği gibi, 
ülke ekonomisi açısından da en tasarruflu yol benimsenmiş olacaktır. 
Nazik davetleri için Ankara Barosuna, beni dillendiğiniz için hepinize 
teşekkür ederim.

Prof. Dr. Erdal Onar - Değerli meslektaşım Sayın Kudret Güven’in 
bu içten konuşması ve sorunlara gerçekten duyarlı bir şekilde parmak 
basmasından ötürü teşekkür ediyorum ve şimdi sözü Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dekanı Prof. Çiğdem Kırca’ya bırakmak istiyorum. Çiğdem Kırca da 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve anılan fakültede 
uzun yıllar öğretim üyeliği görevinde bulunmuş, ama bir müddettir 
kadrosuyla TOBB ETÜ Üniversitesine geçmiştir. Söz Sayın Kırca’da, 
buyurun Sayın Kırca.
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Prof. Dr. Çiğdem KIRCA
TOBB ETÜ Üniversitesi

Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Ankara Barosuna hukuk 
eğitimi konusunda bize de söz verdiği için çok teşekkür ediyorum. Say-
gıdeğer konuklar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler; ben de hukuk 
eğitimi açısından herhalde bana söz verilmesinin sebebi de bir vakıf 
üniversitesinin kurucu diyebileceğim bir dekanlığını yapmış olmam ve 
2010 yılından beri de bu mesleği yürütmemden kaynaklanıyor. Aslında 
akademik çalışmalara çok fazla önem veren, çok da yoğun olan bir 
kişiyken tamamen tesadüf bir an Ankara Hukuk Fakültesinin dekan 
yardımcısıyken bir şekilde bu görevi hatta geçici olarak kabul etmeyi 
düşünmüştüm. Fakat o kadar içine girdim ki, hukuk eğitimine o kadar 
gönül verdim ki sonunda emekli olarak bir vakıf üniversitesinde bu eği-
timi hem yürütebilmek, hem de belki bir katkı sunabilirim düşüncesiyle 
devam etme kararı aldım.

Şimdi tabii Kudret Güven Hocama çok katılıyorum. Bizim mevcut 
hukuk eğitimimiz konusunda çok da üzerinde duracak efendim, aman 
aman bir şey yok diye düşünüyorum. Yani hukuk alemindeki bu sorunları 
hukuk eğitimine bağlamanın doğru olmadığını ve ben bu konuşmayı 
onun için yapmak istemediğimi belirtmek istiyorum. Olsa olsa şu ola-
bilir, yani asıl sorunun kaynağının şu olduğunu hepimiz biliyoruz, belki 
vurgulamak da gerekiyor: Hukuk eğitimi ağır bir eğitimdir zaten, fakat 
ne kadar ağır olmasına, ne kadar iyi verilmiş olmasına rağmen sonunda 
öğretilen tüm bilgiler öğrencinin kafasında içselleştirilemeden, daha 
hazmedilemeden, daha küçük kısa hafızaya alınan sınavlar sonucunda 
verildikten sonra genel bir sınava tabi tutulmadan mesleğe atılması dola-
yısıyladır diye düşünüyorum. Bence ağır ve yoğun bir eğitim veriliyor. 
Fakat bu verilen eğitimler her biri ders düzeyinde, dersin sınavı yapılıyor. 
Dersin sınava yapıldıktan sonra, hele mesela bu 1. sınıf dersiyse daha 
4. sınıfta bile fark ediyorsunuz, öğrenci o dersi unutmuş, ama hukuk 
eğitiminde şimdi sonuçta meslek mensubu oluyor kişiler ve hâkimlik sına-
vımız var. O sınavın da kalitesinin tartışılabilir olduğunu düşünüyorum, 
ama avukatlık sınavımız yok. Dolayısıyla mesleğe giren kişinin hukuk 
fakültesinden almış olduğu o dersten geçme notuyla -hadi 50 diyelim- 
yeterli olduğu sonucuna varamayız. Ben sanmıyorum dünyanın diğer 
yerlerinde böyle bir sistemin olduğunu, en azından kendim duymadım 
birkaç hani dikkate alınabilen sistemler göz önünde bulundurulduğu 
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takdirde, mutlaka bir sınav vardır. Avrupa sistemlerinde de vardır. Ya 
devlet yapar bu sınavı, ya barolar yapar. Sınavın olmadan mesleğe kabul 
edilmesi ve bunun sorumluluğunun hukuk fakültelerine bırakılması 
oldukça yadırgatıcıdır. Dolayısıyla hukuk eğitiminin bir parçası olan 
o son sınav evet, bu olmuştur, bu yeterli hukukçu olma konumuna 
gelmiştir kararını verebilmemiz için bizim o sınavı yapmamız gerekir. 
Sonuçta Avrupa ülkelerinde ne yapılır? Amerika’da da öyledir, barolar 
da öyle, öğrenci hukuk eğitimini o sınavı kazanmak için alır. Sizin kendi 
öğretim üyesinin çabasıyla onu öğrenmeye çalışmaz, o öğrendiğiyle aldığı 
bilgi sonucunda o sınavı geçmek için yapar. Siz öyle olunca ne yapıyor? 
Sizin verdiğiniz bir bilmem borçlar hukuku dersinde alacağı BB notuyla 
borçlar hukukunu tüm haksız fiilleri bildiği düşüncesiyle verip, ondan 
sonra tamamen sistem içerisinde neden bu sonuçlar ortaya çıkıyor gibi 
bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bu kısmı tamamlanmadan diğer 
anlattıklarımızın, şu anda anlatacaklarımız lükstür diye düşünüyorum. 
Çünkü zaruri olan eksiktir. O eksiklik tamamlanmadan, o eksiklik gereği 
gibi yapılmadan sınav da gerçekten gereği gibi yapılmalıdır ve sınavı 
eğitimi veren yapar. Dolayısıyla hukuk eğitimi hukuk fakültelerinde 
alınır ve benim kanaatime göre de bu sınavın yapılması diğer ilgili baro 
yapabilir, devlet yapabilir veya hâkimlik sınavı için kurum yapabilir, fakat 
eğitimi veren esas eğitimin alındığı yer hukuk fakülteleri olduğuna göre, 
oradaki bilgilerden yararlanılması ve bunun test olmaması gerekir. Test 
olarak yapılan sınav birkaç ezber yeteneği gelişmiş kişinin kısa hafızaya 
aldığı, içselleştiremediği bilgiler sonucunda ortaya çıkan bence sağlıklı 
olmayan bir sistemdir. Bunlar düzeltilmeden diğerleri olmaz.

Şimdi tabii o zaman kendi konumuza geliyorum. Hukuk eğitimiyle 
ilgili olarak biz bir vakıf üniversitesi olarak Türkiye’de gerçekten de az 
öğrenci alan vakıf üniversitelerindeniz. En son 85 öğrenci aldık. Bu 
âdeta hukuk fakülteleri açısından rüya gibi bir şey, acaba öyle şey olur 
mu denilecek kadar azdır. Ben şimdi gittikçe düşünüyorum, neden 
rüya gibi olsun, neden hukuk fakülteleri ya da 80-100 arasında öğrenci 
almasın? Madem bu kadar çok hukuk fakültesi kuruluyor, neden 800 
kişilik bir Ankara Hukuk, bir İstanbul Hukuk bir güruh halinde ders 
verilsin? Hukukçu az öğrenciyle doğrudan doğruya öğretim elemanından 
alacağı nitelikli eğitime neden talip olmasın? Neden takrir usulünde ders 
yapılmak zorunda olsun, neden takrir usulünde ders yapılıyor? Çünkü 
öğrenci çok, her şeyin sebebi o, devlet üniversitelerinde deriz ki ne 
yapayım, 600 kişi, 450 kişi, 300 kişi, 200 kişi bakın, 200 bile çok, 150 
çok, neden 100 kişilik sınıflar olmasın? Neden ben öğrencinin ismini 
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bilmeyeyim öğretim üyesi olarak, neden onun ben gelişimini takip 
etmeyeyim? İnanın takip ediyorum şu anda, 1. sınıftan 4. sınıfa gelme 
özelliğini görebiliyorum ve öğrencileri tabii anlatacağım diğer sistemler 
sayesinde de ne kadar sonra derse hazırlandıklarını, ne kadar daha çok 
bilinçli olduklarını da görebiliyorum. Şimdi benim kanaatim o, ne olur 
biz birazcık daha kendimizi sevelim. Hukukçular biz kendimizi pek sev-
miyoruz, hukuk fakültesinden mezun olanlar kendilerinin çok da büyük 
lükslere sahip olduklarını düşünüyorlar eğer iyi bir eğitim alırlarsa veya 
koşullarda hizmet ederlerse, bu onlar için hayal edemeyecekleri bir şey 
diye düşünülüyor. Yok, hayır, hayal edebilirler. Hayal edebilirler, talep 
edebilirler, isteyebilirler ve biz de ona o eğitimi verebiliriz. Yeter ki bunu 
fark edelim. Ben buna inanıyorum, bu bilinci fark edelim. Çünkü ben 
de kendi kendime görerek bunu zaman içinde fark ettim. Kendim de o 
kalıplar içerisinde düşündüğüm için bu böyledir zatenden hareket ediyo-
rum. Hayır değil, biz bunu eğer bu bilince sahip olabilirsek değiştirebiliriz.

Şimdi bu nasıl bir eğitim sistemi? Özellikle yine TOBB ETÜ, TOBB 
Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Amerika’da yaygın bir şekilde uygula-
nan ortak eğitim denilen bir sistemi gerçekleştiren bir üniversite. Burada 
felsefesi şu: Tüm bölümleri açısından geçerli, öğrenci aynı zamanda 
lisans zamanındayken bile uygulamayı görsün. “Öğrenci daha okurken 
staj yapsın” diyor, adı bu, staj ifadesini biz kullanmasak bile anlaşılması 
gereken bu. Öğrenciyi dolayısıyla biz gerçekten bir yıl staja gönderiyoruz. 
4 yıllık eğitim yapıyoruz ve bunun 1 yılını stajda geçiriyor öğrenci ve 
biz bunu gerçekten uyguluyoruz. 3.5 aylık dönemler halinde staj, her 
biri bir dönem, bir ders dönemi olarak kabul ediliyor ve sistem buna 
göre uyarlanmış, 3 dönem okutuluyor. Öğrenci birinci, ikinci, üçüncü 
ders dönemi -bu yaz dönemi asla değil, 1, 2, 3, 4 ders dönemi, 4, 5 ders 
dönemi, sonra geliyor, 6. ders döneminde staja gidiyor. Nereye gidiyor 
öğrenci? Nereye isterse. Nereye isterse derken şöyle, bizim bir ortak eği-
tim, kurumsal bir koordinatörlüğümüz var. Önceden gidiyoruz diyoruz 
ki avukatların yanına gidiyoruz: “Bizim öğrencimizi kabul eder misiniz?” 
Onlar hayhay diyorlar, ederiz diyorlar veyahut kurumlarla anlaşmamız 
var. Bakanlıklar olabilir, yüksek mahkemelere gidebiliyorlar, Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay kabul etti, Danıştayla şu anda sözleşmemiz var. 
Doğrudan doğruya 3.5 ay boyunca o kurumun sorumluluğunda ve bir 
mesai yapacak gibi sabah 09.00, akşam 18.30 mesai yapacak şekilde 
orada bulunmak durumundalar. Onların, o iş başkanının onlara verdiği 
işleri yapmak durumundalar. Öğrenci dolayısıyla eskiden şöyle bir şikâ-
yet vardı: Belki hep var. Ben bir dilekçe yazmadan bile mezun oldum. 
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Dilekçe yazmayı değil, dilekçenin kendisini yazıyor, dosyasını takip 
ediyor, mahkemeye gidiyor, icra takibi yapıyor, işte kendi bir hukukçu, 
bir avukat ne yapıyorsa, onu olduğu gibi görebiliyor. Görürken de 
öğrenci ne yapacak? Bilmiyor, daha her şeyi öğreniyor, geliyor sonra bize 
sorarak öğrenmek istiyor. Daha ilk dönem o ana kadar çok yoğun bir 
eğitim aldıktan sonra ciddi bir şekilde uygulamayı görerek a diyor, ben 
avukat olmak istiyormuşum, benim içimde avukat olmak duygusu varmış 
veya tam tersi, ben istemiyormuşum, aslında hâkim olmayı çok daha 
arzu ediyorum ya da akademisyenliğe daha da kendimi yatkın görmeye 
başladım şeklinde bir kararı daha öğrenciyken verebiliyor. Bu kararları 
çeşitli öğrenci sonraki zamanlarda da verir, burada vakit geçirebilir, göre-
biliyor. Biz bunu uyguluyoruz. Ben örnek olarak söylüyorum. Tabii her 
üniversite bunu yapmalıdır, yapmamalıdır, bu zorlanmalıdır asla değil, 
bu bir üniversitelere bırakılması gereken bir seçimlik olgu olmalıdır diye 
düşünüyorum. Bu anlamda faydalı bir uygulama olduğunu görüyorum. 
Biz zorlanıyoruz. Bakınız, zorlanıyoruz, ama 4 yılda bile bunu yapıyoruz. 
Derslerinizi mi kısıyorsunuz? Hayır, bizim derslerimizi kısmadığımız gibi 
biz zorunlu derslerin tamamının verilmesine, ben buna kesinlikle çok 
inanıyorum. Özellikle teorik derslerin, ana derslerin, medeni hukuk, 
borçlar hukuku, ceza hukuku, ticaret hukuku, belki özel hükümler bir 
döneme indirilebilir, ama diğerlerinin gereği gibi hepimizin bildiği bu 
zorunlu derslerin mutlaka verilmesini ve ki biz veriyoruz. Sadece biz 
haftaları 12 haftaya indirdiğimiz için öğrenci bunları 3 saat görecekken 
4 saat görüyor, işte 4 saat görecekken 5 saat görüyor. Öğrenci çok yoğun 
çalışmak durumunda, öğrenci çok çalışıyor sadece bu sistemde, ama çok 
çalışmaya da çok alıştığı için yapamıyor diye bir sorunla karşı karşıya 
kalmıyorum. Dolayısıyla aslında mutlaka 5 yıla çıkarılması gerektiğini 
en azından böyle bir sistemde benim savunmam gerekirken hâlâ idare 
edilebilir, çok zor değildir, 5 yıl olması şart da değildir diyorum, hâlâ 
bu görüşteyim, ama mesela böyle bir ortak eğitim sistemi için daha iyi 
olurdu elbette, fakat şart değil.

Diğer taraftan ben bu lisedeki tarih bilgisinin eksikliği ya da sosyoloji, 
felsefe, vesaire eksikliğinin hukuk fakültelerinde giderilmesine çok sıcak 
bakmıyorum. Hukuk fakültesi hukuk fakültesidir. Hukuk dersleriyle 
ilgili, hukukla ilgili dersleri vermeye yoğunlaşmalıdır. Daha hangi birini 
biz yapalım? Eğer burada bir sıkıntı varsa biz orta eğitimin düzeltilmesi 
yoluyla bunun çözümlenmesinin daha isabetli olduğunu düşünüyorum. 
Diğer taraftan ayrıca bu sürelerle ilgili olarak 3+2 modelinin önerildiğini 
görüyorum. Bologna sürecinin bir sonucu olarak iddia ediliyor. Ben 
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bu kanaatte değilim. Bu 3+2 modelinde 5 yıllık bir sürenin sonunda 
yüksek lisans yapmış olacaklar ve onun sonucunda ancak hâkim ve savcı 
olabilecekler gibi bir sistemin çok da uygun olmadığını, bu kadar 5 yıla 
çıkartılmasının gerekmediğini ve ayrıca yüksek lisans az öğrenciyle yapılır. 
Neden yüksek lisansı yaparken şimdi bu kadar çok öğrenciyle yüksek 
lisans, hani tez nasıl yazacak? Yazamayacak, niçin bunu böyle bir sistem 
içerisinde değerlendiriyoruz? Ben sürelerle ilgili olarak o kanaatte değilim.

Birkaç cümleyle ekleyeyim. Şöyle bir eğilim olduğunu gördüğüm 
için Hocam, birkaç, sadece bir-iki cümleyle bir dakikada bitireceğim. 
Hukuk felsefesi, hukuk sosyoloji ve hukuk metodolojisi gibi derslere 
ağırlık verilmesi öneriliyor. Biz zaten bunlara ağırlık veriyoruz. Hukuk 
sosyolojisi, felsefesi bütün devlet üniversitelerinde zaten zorunlu ders, bir 
dönem olmadı. Neden bunun altı bu kadar vurgulanıyor sorusuna yine 
Kudret Hocamın söylediği uygulamacının, uygulamanın altındaki amacı 
bilmeden doğrudan doğruya lafzından hareket ederek bunun felsefesini 
algılamadan karar vermesinden kaynaklandığını düşünüyorum, ama bu 
hukuk felsefesi ve sosyoloji derslerine ağırlık vermeyle giderilecek bir konu 
değil. Zaten eğer öyle olsaydı şu ana kadar bu oluşmazdı, zaten ağırlık 
verilmiştir. Bütün devlet üniversitelerinde ben bilmiyorum, hemen hemen 
tüm üniversitelerde, belki şimdi yeni vakıf üniversitelerinde zorunlu 
olmayabilir. Çünkü verecek hoca yok, verecek hoca olmadığı için ders-
lerinden bunu çıkartmış olabilirler, ama şu anki sistemde bunu görmüş 
olan kişilerdir. Yani oraya bağlamanın bu derslerin üstüne ağırlık verin, 
bunu zorunlu kılalım, işte müfredata biz şöyle getirelim gibi bir çözümle 
bu sonuca ulaşabileceğimizi düşünmüyorum. Olsa olsa evet, teşvik edile-
bilir, bu konuda akademisyenler geliştirilebilir ve bu derslerin iyi verilmesi 
sağlanabilir. Yoksa bir dayatma şeklinde sen şu dersi vereceksin, bunu, 
hukuk metodolojisi dersini biz zorunlu 4.sınıfa koyduk, ama sonuçta 
verecek kişi bulamadığım için ben bir medeni hukukçu olarak kendim 
veriyorum. Neden koydum? Çünkü ve 4. sınıfa konulması gereken bir 
derstir. Eğer öğrenci dogmatik bilimi bilmezse, onun ne olduğunu, Kara 
Avrupa’sı sisteminden alınan bilgiye sahip olmazsa, onun yorumuyla 
ilgili argümantasyonu siz anlatamazsınız. Yorumun, boşluk doldurmanın 
onu kendisinin içselleştirecek şekilde olmasını, işte yorum yöntemlerini, 
tarihi, sistematik yorumun ne olduğunu ona ancak belli bir seviyeye 
geldikten sonra anlatırsınız ki bu hukuk felsefesi, sosyoloji derslerinin 
de hele 1.sınıfta verilmesi kadar yanlış bir şey olamaz. Sistem doğrudur, 
en az 2. sınıftan itibaren başlaması, 1. sınıfta hukuku bilmeyen öğrenci 
felsefesini nasıl bilecek? Daha biz 1. sınıfta ona hukukla ilgili belli temel 
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kavramları anlatıyoruz, onları öğretiyoruz, ondan sonra felsefesiyle ilgili 
bir şey yapacağız. Ayrıca hukuk Türkçedir, kavramlardan oluşur ve kav-
ram dilidir. Bizim tek argümantasyonumuz kavramlardır. Evet, İngilizce 
evrensel bir dildir, öğrensinler, nerede isterlerse öğrensinler. Üniversiteler 
öğretiyorsa sistem ona izin versin, fakat İngilizce ders yapılmaz. İngilizce 
o dersin konusu olan, onunla ilgili olan kısımda yapılır, kavramlarımızla 
lütfen, hukuk kavramlarla anlatılır. Oynayacağız diye farklı kavramları 
getirip, bizim kafamızı karıştıracak işler yapmamamız gerekir. Ben kesin-
likle o kanaatteyim, hatta yüzde 100 Türkçe olması gerekir. Yüzde 100 
İngilizceye karşıyım, yüzde 30 zorunluluğu getirmesini isabetli bulmu-
yorum. Seçimlik dersler verir, İngilizce bilmek isteyen öğrenci, almak 
isteyen ki en çok biz programımızda İngilizce ders sunan bir fakülteyiz, 
yine de bunu önermiyorum. Diğeri de uzmanlaşmaya yer verme zorun-
luluğu olmalıdır. Seçimlik dersler yeni oluşmuş yeni seçimlik derslerle 
mümkün olduğu kadar çok seçimlik ders verilmesi, 8 adet seçimlik ders 
almak zorunluluğunu biz getirdik. Hocam, azıcık aşkın galiba sabrınıza 
sığınarak, çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Prof. Dr. Erdal Onar - Rica ederim efendim. Çok yararlandık, çok 
teşekkür ederim Sayın Çiğdem Kırca ve şimdi sözü Prof. Dr. Janez Kranjc 
Viyana Üniversitesinde profesör ve kendilerine bırakıyorum mikrofonu, 
buyurun Sayın Profesör.

Prof. Dr. H. C. Janez KRANJC
Assistant Professor, Ljubljana University Faculty of Law

… invitation to speak at its annual conference. Secondly; let me 
apologize for not being able to speak into Turkish, I would regret it very 
much. And thirdly; let me give a notice to the interpreters; I will not be 
reading from the paper I submitted, I will try to summarize it.

In 2005, 1500 years elapsed since the first law on legal education. It 
said so to speak the framework of legal education that with much different, 
so to speak, concretization has remained in power until recently. It had 
a common denominator which means certain legal disciplines that are 
taught and the duration between three and five years. Its main elements 
are teaching of basic legal knowledge and more specific competencies in 
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the field of positive law. One of the qualities of this education is learning 
by heart of legal acts, of cases, of regulations and so on.

The Bologna System added some further accents that are not chang-
ing dramatically the basic structure, which means practice-oriented 
skills and competencies guaranteeing the employability of graduates. 
Lifelong learning meaning giving a graduate the possibility to upgrade 
the knowledge to specialized in a new field and so on. And of course, 
meta-competencies which are essential for legal work communication 
skills, negotiations, alternative dispute resolution and so on and so on.

Recently we are facing developments that may change substantially not 
only the legal profession but also legal education. The first development 
is computer software that can perform routine legal work. And secondly, 
it is the electronic accessibility of the sources of law; of cases, of legal 
literature and so on from anywhere at any time. These two developments 
will change the nature of legal work and they will certainly bring about 
a selection of good lawyers compared to those who will not be able to 
follow this changes.

Let me give some examples; you see here; “Save time and money, 
no attorney required, you can make it online”. Another example; “Do 
it yourself legal software from standard legal self-health prophecy law 
documents for common legal topics”. You can file a divorce claim and 
so on and so on in every field of law for the time being in English but it 
will be in some months for some years in all other languages probably. 
Another one; if you have a computer, a printer, a scanner and a debit 
or credit card; you can legally sell file, prose, everything online and so 
on. Another example; “Justice for self-represented litigants; A2J which 
means access to justice, guided interviews which mean interviews in 
which you provide data of your case and they make a formulation. And 
the worst thing about that is; this software was not developed by lawyers 
but by engineers, making use of vast case law. Anyway, access to justice 
guided interviews removes many of the barriers faced by self-represented 
litigants allowing them to easily complete and print court documents 
that are ready to be filed with the court system.

The question is how to adapt legal education to this new reality and 
what to do to so to say to speak save legal profession. Are we facing the 
development we are facing in the field of medicine when did people get 
the diagnosis from the internet and the prescription of drugs the same 
way and only the rich ones go to a doctor?
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The first what I think is that the law schools need to be proactive; 
they have to focus on competencies which cannot be outperformed by 
computers. Future-oriented legal education will have to develop a new 
profile of law graduate. His or her main qualities will have to be creativity 
and the capacity to think independently, to provide new ways to provide 
solutions which are not routine ones. Flexibility, which means to be able 
to adapt to new circumstances in a proactive way to again produce new 
ideas and new answers to let me say permanent questions. And of course 
the clear commitment to the promotion of legal values. This might be 
the most important one because a machine cannot promote legal values, 
it can maybe only be programmed in so to speak in harmony with the 
legal values but it cannot promote them and it is one of the missions of 
a good lawyer.

Another point; a graduate of a law school has to be a broadly educated 
intellectual. Why is it so important to have basic general subjects at the 
law faculty; to provide this intellectual education, giving the graduate 
the creativity.

Another one; he has to be skilled in the positive law, but in which way? 
To be able to position a specific legal regulation inside the legal system 
and to interpret and apply it conformity with general legal principles. 
Not any interpretation but the interpretation which is harmonized with 
general legal principles and which is taken into consideration, the legal 
system as a whole. Mastering legal reasoning and methods of legal syllo-
gism and social control through law. The method is the most important, 
everything else can be stored on the hard disk but the method should 
be present in the head of any good lawyer.

Able to reconcile diverse and sometimes competing for loyalties which 
are very important. Every lawyer taking decisions have to take into con-
sideration these competing loyalties to his client, to the administration of 
justice, to the community, to his associates in practice and to his ethical 
standards in accordance with the fundamental legal principles. They are, 
so to speak, crucial for a proper decision to be taken.

And of course, he must be able to adapt to changes. There is no 
definite legal education, everything is fluent, everything is developing.

What are the measures to be taken to achieve these goals? There are 
some institutional requirements; I would say something which needs 
or presupposes money, introduced an appropriate system of admission. 
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If I’m not mistaken the president of the Ankara Bar Association talked 
yesterday about that; it is essential, not everyone can become a lawyer. 
Not everyone has the talent and so it is so essential to making or to adapt 
the appropriate system of admission to find who has talent, who is able 
to solve problems not to memorize but to solve problems.

Another organized teaching is smaller groups to achieve active par-
ticipation. It is such a waste of time for many students to sit in the back 
row and to think I don’t know what order to surf the Internet. It to be 
an active participation; everyone has to be prepared and to take an active 
part in this education. And of course reduced teaching of routine legal 
operation to its minimum, not to avoid them. A graduate has to know 
what is the meaning of routine legal work but it is not the core element 
of legal education. He has to master them but not, so to speak, limit 
himself or herself to those routine operations.

And of course, engage creative law professors with practical experience 
and research-based theoretical background. We speak too much about 
students and not enough about professors. Students are not vessels to be 
filled but the lights to be lit. It is the duty of professors to motivate, to 
show the way and of course to be able to do that it requires for themselves 
to be created and broadly educated.

And then there are substantive requirements depending of on law 
professors, requiring no money. The first encourage interactive teach-
ing aimed at promoting creativity and intellectual independence. Not 
repeating the laws but trying to interpret them, solving problems and so 
on and so on. Writing essays which require a lot of time for a professor 
to read them, to commend them, to correct them and so on.

Stimulate the process of using the mind. Using the mind to carefully 
consider legal and the broader dimension of the notions and problems 
dealt with during the study of law. Important to teach them to think 
legally and of course explain how legal work can be supported by modern 
informatics technology and at the same time show them how important 
the ideas are and the creative approach. A lawyer has to know what is new 
in the field of technology but it is not his task, so to speak, to develop it 
but to use it. And that should be taught at the university.

Legal studies should provoke a process of responsible thinking and 
reflection. and not that much of memorization. Nothing wrong as if I 
learned by heart certain things but it is no more essential because I have 
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everything on my smartphone. And legal education should explicitly 
have enhanced the broader intellectual, ethical and social development 
of the personality of the students allowing them to make real balanced 
personal judgments taking into consideration the fundamental values, 
especially that of justice. It is essential, it’s a crucial time of personal 
development and the students should be shown the way, should be given 
examples and so on to make him or her able to make those well-balanced 
personal judgments.

What to do to achieve these goals, what to do? I think law schools 
should rethink the basic paradigm of legal education and answer the 
question; who will teach whom, how and what. The so-called Bologna 
reform remained on the formal level. The whole discussion was four 
or five years, three plus two or four plus one and so on. And very few 
asked themselves what to do in those four or five years. It was about 
teaching laws not about the substance, not about in which way to bring 
these problems to the student and so on. And that’s why it’s so impor-
tant to think about how to choose appropriate students, how to choose 
appropriate professors, how to choose these disciplines which have to 
be taught, the core legal subjects and how to transmit knowledge or 
competencies in that field. It is not an easy task, it is a permanent task 
which can be, so to speak, solved only gradually and with I would say 
permanent endeavors to do so.

And of course, this process will cause certain selection. Not everyone 
can graduate a law school and it will bring forth elite lawyers because 
only elite lawyers can survive in this competitive environment. This 
selection is not a pleasant thing but it is much pleasant than the later 
selection after the legal studies which cannot be avoided and it is made 
by legal practice, where some people succeed and some do not. And 
then those who do not succeed maybe blame the education which was 
not able to transmit them real competencies and knowledge to be able 
to survive in the field.

İlginiz için teşekkür ederiz. İkinci olarak, bu sunumumu Türkçe 
olarak yapamadığım için sizlerden özür dilemek istiyorum, bu konuda 
gerçekten çok üzgünüm. Ve üçüncü olarak da çevirmenlere bir bilgi 
vermek istiyorum; sizlere verilen tebliği burada aynen sunmayacağım, 
özetlemeye çalışacağım.

2005 yılına geldiğimizde, tarihte hukuk eğitimi ile ilgili ilk kanunun 
ortaya çıkmasının üzerinden 1500 yıl geçmiş oldu. Bu ilk kanun, hukuk 
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eğitimi sisteminin temellerini atmış ve etkisini bugüne kadar korumayı 
başarmıştır. Söz konusu sistemde hukuk disiplinlerinin eğitimleri üç ya 
da beş yıllık bölümlere ayrılmıştı. Sistemin ama hedefi, öğrencilere temel 
hukuk bilgisinin verilmesi ve müspet hukuk alanında daha özellikli yet-
kinliklerin kazandırılmasıdır. Bu eğitim biçiminin niteliklerinin birisi de 
hukuki edimlerin, davaların, kanunların ve diğer hususların öğretiminin 
ezbere dayandırılmasıdır.

Bologna Sistemi; bu mevcut sisteme, mezunların iş bulmalarını 
güvenceye alan ancak temel yapıyı çarpıcı bir şekilde değiştirmeyen, 
öğrencilere uygulama odaklı beceriler ve kabiliyetlerin kazandırılmasını 
amaçlayan bazı yeni özellikler eklemiştir. Bu özelliklerden hayat boyu 
öğrenim, mezun avukata yeni bir alanda uzmanlaşmasını sağlayacak 
şekilde bilgilerini geliştirme şansının verilmesi demektir. Ve buna ek 
olarak, hukuki çalışmaların temelini oluşturan iletişim becerileri, pazarlık, 
alternatif tartışma çözümleri ve benzerleri yetkinlikler de kazandırılmasını 
hedeflemektedir.

Son dönemlerde, sadece hukuk mesleğini değil, aynı zamanda hukuk 
eğitimini de önemli bir biçimde değiştirebilecek gelişimler gözlemliyo-
ruz. Bunlardan ilki rutin hukuk işlemlerini yerine getirebilen bilgisayar 
programları, ikincisi ise, hukuk kaynaklarına, davalara ve hukuki metin-
lere her an her yerde ulaşabilmemize olanak sağlayan elektronik erişim 
sistemleridir. Bu iki gelişme hukuk çalışmalarının doğasını değiştirecek 
ve başarılı avukatlarla, bu gelişimleri takip etmeyi başaramayan avukatlar 
arasında bir seçim yapılmasını zorunlu kılacaktır.

İzninizle bu konuda birkaç örnek vermek istiyorum; mesela bu gör-
düğünüz; “Zaman ve paradan tasarruf edin, artık avukata ihtiyacınız 
yok, hukuki işlemlerinizi internet üzerinden kendiniz de yapabilirsiniz”. 
Başka bir örnek; “Sık karşılaşılan yasal meseleler için hazır hukuki bel-
geler, kendi kendinize kullanabileceğiniz yasal yazılım”. Bu yazılımla bir 
boşanma davası açabilir ve buna benzer pek çok işlemi kendiniz yapa-
bilirsiniz. Şu anda bu yazılım sadece İngilizce dilini destekliyor ancak 
yüksek olasılıkla birkaç ay ya da yıl içinde diğer tüm dillere de çevrile-
cektir. Bir başkasında ise; eğer bir bilgisayarınız, yazıcınız, tarayıcınız ve 
banka ya da kredi kartınız var ise bu yazılım vasıtasıyla türlü yasal belge 
ya da metni satabilirsiniz. Başka bir örnek daha; “Kendi kendini temsil 
eden davacılar için adalet yazılımı”; A2J terimi; adalete ulaşımın kısal-
tılması olarak kullanılmış. Burada gördüğünüz rehber destekli görüşme 
terimi ise, sizden davanız hakkında gereken bilgileri vermeniz sonrasında 
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gereken belgelerin sizin için hazırlanması anlamına geliyor. Buradaki 
en kötü nokta ise, bu yazılımın avukatlar tarafından değil, hâlihazırda 
kolaylıkla ulaşılabilen geçmiş davaların engin verilerinden yararlanan 
mühendisler tarafından hazırlanmış olmasıdır. Kısacası, rehber destekli 
hukuki görüşmeler, kendi kendisini temsil eden davacıların önündeki 
pek çok engeli kaldırmakta ve mahkemelere sunulmaya hazır halde yasal 
belgeleri kolaylıkla hazırlamalarını ve basmalarını sağlayabilmektedir.

Burada sorulması gereken soru, hukuk eğitimini bu yeni gerçekliğe 
nasıl adapte edeceğimiz ya da tabiri caizse, hukuk mesleğini nasıl kurta-
racağımızdır. Acaba biz hukukçular da, tıp alanında da karşılaştığımız, 
insanların teşhislerini internetten yaptıkları ve ilaç reçetelerini de aynı 
yoldan elde ettikleri, sadece zenginlerin doktorlara gittikleri gelişimin 
bir benzerini mi yaşıyoruz?

Bu konudaki ilk düşüncem, hukuk fakültelerinin proaktif olmaları 
gereğidir; bu okullar bilgisayarlar tarafından yerine getirilemeyecek 
yetkinliklerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmalıdırlar. Gelecek odaklı 
hukuk eğitimi, yeni bir hukuk fakültesi mezunu profili oluşturmak 
zorundadır. Bu mezunun yetkinlikleri, yaratıcılık ve bağımsız düşünme 
kabiliyeti ve rutin olmayan durumlara yeni şekillerde çözüm üretebilme 
yetisi olmalıdır. Bu kişiler, yeni durumlara uyum sağlama yetisi anlamına 
gelen esneklik yeteneğine sahip olmalı ve sorulara yeni fikirler ve yeni 
cevaplar üretebilmelidir. Ancak aynı zamanda elbette ki yasal değerlerin 
teşvikine de açık bağlılıkları olmalıdır. Bu, belki de olması gereken en 
önemli yetkinliktir, çünkü bir makine bunu yapamaz, belki hukuki 
değerlere uygun olarak konuşabilecek şekilde programlanabilir ama 
bir avukatın temel görevlerinden birisi olan hukuki değerleri koruya 
görevini yapamaz.

Diğer bir önemli nokta ise şudur; hukuk fakültesinden mezun olan 
bir kişi entelektüel açıdan da oldukça donanımlı olmalıdır. Yeni mezun 
avukata bu entelektüel birikimi ve yaratıcılığı verebilmek için, temel 
konuların hukuk fakültelerinde öğretilmesi çok önemlidir.

Bir başka nokta ise; hukuk fakültesinden mezun olan bir kişi, müspet 
hukuk konusunda da uzmanlaşmış olmalıdır, ama bu ne derecede olma-
lıdır? Bu kişi, bir yasal düzenlemeyi hukuk sistemi içerisinde konum-
landırabilmeli ve bu düzenlemeyi genel hukuk esaslarına uygun bir 
şekilde yorumlayabilmeli ve uygulayabilmelidir. Ancak yapacağı bu 
yorum alelade bir yorum olamaz; hukuk sistemini bir bütün olarak 
dikkate alan ve genel hukuk prensipleri ile uyumlu bir yorum olmalıdır. 
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Bunu yapabilmek için ise, bu kişinin hukuk muhakemesinde, hukuki 
tümdengelim yöntemlerinde ve sosyal kontrol konularında ustalaşması 
gerekmektedir. Burada en önemli nokta usuldür; çünkü usul dışında 
her şey bir bilgisayarın hafızasında saklanabilirken, usul iyi bir avukatın 
kafasının içinde yer almalıdır.

Farklılıkları ve çatışma durumlarını çözümleyebilme yeteneği de çok 
önemlidir. Her avukat bir karar verirken, müvekkilinin, yargı idaresi-
nin, halkın, iş arkadaşlarının ve kendi etik standartlarının, temel hukuk 
prensipleri ile çatışıp çatışmadığına dikkat etmelidir. Bu, tabiri caiz ise, 
doğru bir karar verilebilmesi için çok önemlidir.

Ve elbette, bir avukatın değişikliklere uyum sağlayabilme yeteneğine 
de sahip olması şarttır. Çünkü her bir duruma uyabilecek, belirlenmiş bir 
hukuk eğitimi olamaz, hayatta her şey akışkandır, her şey değişmektedir.

Peki, bu eğitim hedefleri gerçekleştirmek için yapılması gerekenler 
nelerdir? Bazı kurumsal hedeflerin sermayeye ihtiyacı vardır; örneğin 
mesleğe kabul şartlarının değiştirilmesi gibi. Yanılmıyorsam, dün Ankara 
Baro Başkanı da bunun hakkında konuştu; herkesin avukat olamaması 
gerekiyor. Herkeste avukat olacak yetenek bulunmuyor, bu nedenle 
avukatlığa giriş sisteminin, bu yeteneğe sahip ve problemlerin çözümle-
rini ezberlemek yerinde, problemleri çözme yetisine sahip kişileri tespit 
edebilecek şekilde değiştirilmesi çok önemlidir.

Organize eğitimin bir diğer yolu da, aktif katılımı sağlayacak şekilde 
daha küçük gruplar kurmaktır. Pek çok öğrenci, ders sırasında arka sıra-
larda oturup, internetten bir şeyler satın alarak boşa vakit geçirmektir. 
Eğitimin aktif katılımlı yapılması, böylece herkesin hazırlanarak derse 
gelmesi ve eğitim sırasında aktif rol alması gerekir.

Bu eğitim sisteminde rutin hukuk işlemleri hakkında da minimum 
seviyede bilgi verilmesi, bu işlemlerin eğitim sürecinden tamamen dışlan-
maması gerekmektedir. Bir hukuk fakültesi mezunu, rutin hukuk işlemle-
rinin neler olduğunu bilmeli, ancak bu işlemlerin hukuk eğitiminin özünü 
oluşturmadığını gerçeğini de kavramalıdır. Bu konularda uzmanlaşmalı, 
ancak tabiri caiz ise kendisini bu rutin işlemlerle sınırlandırmamalıdır.

Yaratıcı yönü güçlü olan profesörlerin, uygulamalı ve araştırma tabanlı 
teorik çalışmalar ile desteklenmeleri gerekir. Öğrenciler hakkında çok 
fazla yorum yapıyoruz ancak eğitimi veren profesörler hakkında bu kadar 
konuşmuyoruz. Öğrenciler içerileri doldurulacak kaplar değil, yakılabilir-
lerse etraflarındaki karanlığı aydınlatacak ışıklardır. Profesörlerin görevi, 
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onları motive etmek, yol göstermek ve elbette en iyi şekilde eğitilmeleri 
için ne gerekiyorsa sağlamaktır.

Bunlar dışında hukuk profesörlerinin giderebilecekleri ve bunun 
için herhangi bir sermaye gerektirmeyen önemli ihtiyaçlar bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki yaratıcılığı ve entelektüel bağımsızlığı destekleyen, 
kanunları ezberlemek yerine yorumlayan ve problem çözmeyi hedefleyen 
etkileşimli eğitimdir. Öğrencilerin hazırlayacakları ve profesörlerin de 
vakitlerini ayırarak okuyacakları, üzerine yorumlarını ekleyecekleri ve 
düzeltmeler yapacakları makale çalışmaları buna bir örnektir.

Eğitim sürecinde aklı kullanmayı da tetiklemek gerekir. Öğrencilerin 
akıllarını hukuk eğitimi sırasında karşılaşacakları kavram ve problemlere 
daha geniş bir bakış açısı ile bakmak ve sorunların hukuki boyutlarını göz 
önünde bulundurarak yorumlamak için kullanmaları gerekir. Öğrencilere 
hukuk çerçevesinde düşünmeyi öğretmek, hukukun modern bilişim 
teknolojileri nasıl desteklenebileceğini açıklamak ve aynı zamanda da 
fikirlerin ve yaratıcı yaklaşımın ne kadar önemli olduklarının öğretilmesi 
gerekmektedir. Bir avukat, teknolojik alandaki yeniliklerin neler olduğunu 
bilmeli, ancak bunları geliştirmeye değil, kullanmaya odaklanmalıdır. 
Tüm bunların da üniversitelerde öğretilmesi gereklidir.

Hukuki çalışmalar mantıksal ve derin düşünceyi desteklemelidir ve 
ezberi azaltmalıdır. Bazı şeyleri ezberlemenizde bir sakınca yoktur, ancak 
akıllı telefonunuz ile istediğiniz her bilgiye kolayca ulaşabilirken, bunları 
ezberlemeye çalışmak artık gereksiz hale gelmiştir. Hukuk eğitimi, öğren-
cilerin bir konu hakkında kişisel hükümlerini verirken, temel değerleri, 
özellikle de adalet kavramını dikkate almalarını sağlayarak, onların ente-
lektüel, etik ve sosyal gelişimlerini desteklemelidir. Bu mutlaka olmalıdır, 
çünkü bu dönem, kişilerin hayatlarındaki önemli bir gelişim evresidir ve 
bu süreçte öğrencilere doğru yol gösterilmeli, örnekler verilmeli, böylelikle 
dengeli kişisel kararlar verebilmelerine imkân sağlanmalıdır.

Peki, bu hedeflere ulaşmak için neler yapılmalıdır? Bence hukuk fakül-
teleri, hukuk eğitiminin temel yaklaşımlarını tekrar gözden geçirmeli ve 
şu sorunun cevabını bulmalıdır; kim kimi eğitecek, nasıl eğitecek ve ne 
öğretecek? Sözde Bologna reformu sadece şekilsel olarak kalmıştır. Tüm 
tartışma dört yıl mı, beş yıl mı, üç artı iki mi, dört artı bir mi olmalı 
üzerinde olmuştur. Süreç esnasında bu tartışılan dört ya da beş yılda 
neler yapılması gerektiği sorusunu çok az kişi kendi kendisine sormuş-
tur. Tartışılan konu, hukukun özünü kavratmak ya da hukuki soruların 
öğrencilerine nasıl sunulacağı değil, nasıl hukuk öğretmeli olmuştur. Bu 
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nedenle hukuk eğitimine uygun öğrencilerin nasıl seçilmesi gerektiği, 
hukuk eğitimine uygun profesörlerin nasıl seçilmesi gerektiği, öğretilecek 
disiplinlerin nasıl seçilmesi gerektiği, temel hukuk konuları ve bu alan-
lardaki bilgi ve kabiliyetlerin nasıl aktarılması gerektiği hakkında fikir 
üretmek çok önemlidir. Bu basit bir görev değildir, bu sorun yalnızca 
yavaş yavaş ama sürekli bir çalışma ile çözülebilecek aralıksız bir görevdir.

Bu süreç sırasında, elbette ki bazı elemeler de olacaktır. Herkes hukuk 
fakültesinden mezun olup seçkin bir avukat olamayacaktır, çünkü sadece 
seçkin avukatlar bu rekabetçi ortamda ayakta kalabilecektir. Elbette böyle 
bir eleme yapmak hoş bir şey değildir, ancak mezuniyet sonrasında hukuk 
sisteminin kendisi tarafından yapılacak, bazı kişilerin başarıp, bazıları-
nın başarısız olacağı bir seçimden daha hoştur. Ve bu seçim sonrasında 
başarısız olanlar, kendilerine bu sahada hayatta kalmalarını sağlayacak 
gerçek kabiliyet ve bilgileri vermemiş olan eğitim sistemini suçlayabilirler. 
İlginiz için teşekkür ederiz.

DILEMMAS AND PROBLEMS OF  
FUTURE ORIENTED LEGAL EDUCATION

Janez KRANJC
Assistant Professor, Ljubljana University Faculty of Law

Legal education is probably the oldest among systematic and insti-
tutionalized types of professional education. The first law schools were 
established in the course of the fourth century. The most famous among 
them were the schools in Rome, Beryt (today Beirut), and from 425 
on, in Constantinople (today’s Istanbul). These law schools were public 
institutions and professors were paid by the state.

The working method in these law schools was similar to that of the 
medieval glossators. The main attention was paid to legal texts, their 
analysis, interpretation and commenting. It is probable that the duration 
of legal education was prescribed for the first time in 505 by a constitu-
tion of the emperor Anastasius, aimed at defining the requirements for 
becoming an advocate. Unfortunately, the constitution did not mention 
the number of years but stated simply that the candidate had to study law 
for the prescribed period of time. We also don’t know what else, besides 
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the duration of legal studies, was regulated by law. It is reasonable to 
assume that it also prescribed the curriculum and the main literature.

Unfortunately we have only some indirect information on this first 
official system of legal education. Introducing its major reform Emperor 
Justinian criticized the previous system pointing at some of its short-
comings. It is possible, however, that by criticizing the previous system 
Justinian only wanted to emphasize the advantages of the reform he was 
introducing. The new system of legal studies was introduced in 533 by a 
law which introduced three main changes to the previous one. It defined 
the exact literature the students were to study, established five years as 
the normal duration of legal studies, and limited the study of law to the 
schools in Rome, Constantinople and Berytus.

The curriculum was structured so that in the beginning the students 
were acquainted with basic and general legal notions and then moved 
towards more specific and complex ones.

Since Justinian’s time legal studies have been subject to innumerable 
reforms. Nevertheless their basic structure and nature, as well as their 
duration have remained by and large unchanged. In general, their dura-
tion have varied from three to five years, they would provide certain basic 
legal knowledge in the beginning and more specific competences in the 
field of law during the latter course of study.

Recently there were two major developments which have influenced 
the system and possibly also the nature of legal studies. The first one 
was the so called Bologna reform. The second one, which is presently 
just starting to influence the nature of legal studies and will undoubt-
edly reach its full impact in the near future, is the automation, i.e., the 
development of techniques and equipment aimed at achieving automatic 
performance and control of legal work.

The Bologna reform has influenced legal education beyond the Euro-
pean borders. Its main goals were to increase the employability of uni-
versity graduates, in particular of bachelors at the end of the first cycle 
of the university curriculum, to increase teacher and student mobility, 
to increase the international competitiveness of European higher educa-
tion, to attract more students from outside Europe, and to establish a 
common European area of higher education with a uniform system of 
quality control.
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The reform was aimed at shortening legal education and making it 
more practical. One of the main objectives of the reform was to make 
law graduates directly employable and at the same time to engage them 
in the process of life-long-learning during which they would be able 
to upgrade their knowledge, specialize in a new field of law, etc. One 
of the main ideas of the reform was also the two- (and later three-) tier 
education, each of the tiers aimed at guaranteeing the employability and 
a clear educational profile of the graduate. By reducing the number of 
so called “contact hours” the reform wanted to give students more time 
for independent research and study, and to increase their mobility by 
introducing the ECTS credits.

The reform that has been both criticized and praised. It has achieved 
its more formal objectives but failed to answer the following more 
substantial and basic questions related to legal studies: what should 
be the profile of a law graduate, what belongs into legal curriculum, 
what should be the qualities of a law professor, and what would be the 
optimal method of teaching law. Although the reform was stressing the 
importance of optional subjects it has never endeavored to formulate at 
the European level a core legal curriculum that could be regarded as the 
minimal requirement of every legal education. The reason behind this 
seems to have been on the one hand different legal frameworks regulat-
ing legal studies in specific states and on the other hand a more or less 
a complete absence of a clear idea what should be the core competences 
a graduate should possess.

Although there is a general agreement that the basic aim of law schools 
is to edify good lawyers there is no consensus about how law schools are 
to achieve this. It is thus essential to define the main characteristics of a 
good lawyer, and in which way and to what extent they can be achieved by 
legal education. Throughout Europe there are considerable differences in 
the way the states set out to achieve the goal of educating good lawyers. To 
some extent it is conditioned by the legal regulation of a specific country, 
by the tradition that has been forged over centuries, and by many other 
factors, such as the size and the profile of the teaching staff, the extent 
of financial resources, the existence of a critical mass of motivated and 
talented students, etc. Some of the resources cannot be made available 
to and some conditions cannot be influenced by a specific law school. 
Therefore, law schools should focus on what lies within their reach. They 
should especially endeavour to foresee and to decrypt long term future 
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developments in the field of law and to become as much as possible their 
active players. It is not enough to try to survive (economically); it is also 
essential to arm the graduates with competences that would enable their 
survival in a permanently changing environment.

In the field of the legal profession the future seems to be quite uncer-
tain. Computer programs capable of performing basic legal writings and 
counselling (e.g., A2J – http://www.a2jauthor.org/home) are becoming a 
reality. They seem to be threatening the very existence of the legal profes-
sion. Therefore, it is essential not only to recognize this danger but also 
to deal with it in a proactive way. In order to do this it is indispensable to 
identify the nature of the threat and to develop the appropriate measures.

Presently it is obvious that machines can challenge only the routine 
legal work. While their capacity is steadily increasing they are currently 
not able to exceed routine, unvarying, and unimaginative procedures. So 
far they are incapable to develop ideas and to promote legal values. Due 
to the development of more and more sophisticated machines the legal 
education has to focus on those areas of legal work in which lawyers can-
not be replaced by machines. Thus it should emphasize and stimulate the 
ability of a creative legal work and promote legal values. It should focus 
on methods stimulating intellectual independence giving its graduates 
the ability to solve the most complex legal problems in accordance with 
basic legal values and principles.

Legal education should take into consideration and adapt to changes 
in the working environment, its automation and the expansion of smart 
technologies in the field of law. The worst possible reaction to these 
changes would be to resist instead of trying to adapt. Law schools should 
develop strategies to become part of these processes and prepare gradu-
ates for the radically changing working environment in which legal work 
will only to a very limited extent be the exclusive domain of lawyers.

As a result, law schools should strive to develop a new profile of a 
law graduate. His/her main quality would have to be creativity and 
clear commitment to the promotion of legal values. To achieve this, law 
schools would have to introduce an appropriate system of admission 
and encourage interactive teaching aimed at promoting creativity and 
intellectual qualities.

The appropriate method of legal teaching is much more than learning 
and using new technologies, such as Power Point, Internet etc. It is about 
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the academic approach stimulating intellectual and creative potential of 
students. New technologies can be a tool to facilitate legal studies and 
improve their quality. But they cannot replace the process of thinking 
and logical reasoning, i.e., the process of using the mind to carefully 
consider legal and broader dimensions of the notions and problems 
dealt with during the study process. New technologies fascinate young 
people who tend to believe that all the problems can be resolved with a 
suitable hardware and software. It is, however, the task of legal studies 
to demonstrate that the understanding of legal notions and the master-
ing of legal method are essential qualities of a good lawyer which, while 
possibly supported and stimulated, can never be substituted by smart 
technologies and equipment. This balance can be achieved when the 
legal teaching is problem-oriented and explains how legal reasoning can 
be supported by modern informatics technology while at the same time 
showing that ideas can only be produced by the proper way of thinking.

In the modern society inextricably dependent on technical progress, 
a system of higher education which is limited to the transmission of 
the existing knowledge is of no value. A system of higher education 
able to educate and promote intellectual elites is a matter of survival. A 
knowledge-based society cannot result from political declarations and 
advertisements; it can emerge only as a result of a system of (higher) 
education capable of identifying talents and stimulating their proper 
development and a broad education.

A graduate of a Law School should be able to apply and interpret the 
law in specific cases as well as reason the decision. He/she should not 
only master legal institutes, system and regulations but also the legal 
method. He/she should be capable to properly position a specific legal 
regulation inside the legal system and to apply it correspondingly by 
interpreting it in conformity with general legal principles, taking into 
consideration the legal system as a whole. A graduate should also be able 
to reconcile diverse and at times competing loyalties (e.g., to his client, 
to the administration of justice, to the community, to his associates in 
practice, and to his ethical standards) with wisdom and in accordance 
with the fundamental legal principles, especially that of justice.

This is only possible if he is made aware of the importance of these 
principles during his studies. To achieve this, a simple transfer of knowl-
edge and skills does not suffice. Legal studies should provoke a process of 
a responsible thinking and reflection, and not only one of memorization.
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Legal education should explicitly enhance the broader intellectual, 
moral, and social development of the personality of students, allowing 
them to make well-balanced personal judgements, taking into consider-
ation fundamental values in addressing the wide array of societal prob-
lems. In this respect the commitment to complement a solid professional 
knowledge by appropriate ethical and moral attitudes and values is a key 
element in the teaching and learning of law.

To achieve this goal, law schools have to attract, select and inspire 
good students. Well-prepared admission tests assessing the ability of legal 
reasoning can prevent those who have no such talent from entering law 
schools and from fruitlessly wasting their own as well as the law school’s 
time and resources. Law schools can attract good students by offering 
them a good programme and good working conditions. Although this 
depends also on material resources, a future oriented legal curriculum 
and the right teaching method are of the greatest importance.

Prof. Dr. Erdal Onar - Sayın Prof. Kranjc’e bu güzel sunuşu için 
teşekkür ederiz. Zaman akıp gidiyor, şimdiye kadar tam oturumda tebliğ 
sunacak olan değerli katılımcıların yarısını tamamladık. Bir bu kadar 
daha var, açıkçası bir ara vermeyi düşündüm, ama tekrar bir araya gelmek 
ve soru-cevaba zaman tanımak imkânsız gibi görünüyor. Bu nedenle 
devam etmenin daha doğru olacağı inancıyla, zaten böyle bir ara verme 
de öngörülmemişti, buradaki programa ben uyarak devam ediyorum ve 
sözü Prof. Dr. Arzu Oğuz’a bırakmak istiyorum. Prof. Dr. Arzu Oğuz 
çok değerli bir meslektaşımdır benim, kendisiyle yıllarca aynı fakültede, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde birlikte görev yaptık. Tabii 
benden çok sonraki genç kuşaktan Arzu Hanım ve son dönem Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinin dekanı olarak görev yapmaktaydı. Aralık 
ayı sonu itibariyle süresi tamamlandığı için bu görevi şimdilik sürdürmü-
yor. Fakat en az Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevi 
kadar, hatta ondan belki biraz daha önemli bir başka görevi bir bakıma 
da kurucusu olarak sürdürdüğü bir başka görevi ünlemek isterim. O da 
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Mer-
kezi Müdürlüğü, bu merkezin kuruluşunda gerçekten çok çabaları oldu 
Sayın Oğuz’un, bunun altını çizmeden geçemeyeceğim ve sözü şimdi 
Sayın Arzu Oğuz’a bırakıyorum. Buyurun Sayın Oğuz.
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Prof. Dr. Arzu OĞUZ
Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve  

Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Değerli İzleyiciler, öncelikle Ankara Barosu tarafından düzenlenen 
“Hukuk Eğitimi” konulu Sempozyum’da sizlerle birlikte olabilmekten 
duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Eminim Sempozyum 
sonucunda değerlendireceğimiz çok önemli sonuçlar elde edeceğiz.

Konuşmamda öncelikle hukuk fakültelerinde hukuk eğitiminin kalitesi 
ve bunun hukukçuluk mesleğine yansımasını konu edineceğim. Bu bağ-
lamda ilk önce diğer Avrupa ülkelerindeki gelişmeleri de dikkate alarak 
ders programlarımızdaki ve derslerin işleniş biçimindeki eksikliklerden 
bahsederek söze başlamak istiyorum.

Çeşitli Avrupa ülkelerindeki hukuk eğitimine ve bu konuda yapılan 
reformlara bakıldığında, hemen bütün Avrupa ülkelerinde Avrupalılaşma 
ve küreselleşme çizgisinde bazı değişikliklerin yapıldığını görmekteyiz. 
Eğitimdeki yeni arayışların nedeni, Dünya özellikle Avrupa içerisindeki 
toplumsal ve ekonomik gelişmeler karşısında hukukçuluk mesleğinin de 
değişime uğramasıdır. Hukuk eğitiminde yapılan yeniliklere, yetiştiril-
mek istenen hukukçuya bugüne kadar hukuk eğitiminde öngörülmeyen 
nitelikler kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu nitelikler nelerdir ve nasıl 
bir hukukçu tipi yetiştirilmek istenmektedir. Başka bir deyimle bugün 
toplum, nasıl bir hukukçu tipi beklentisi içerisindedir?

Hukukçuluk mesleğinin yeni gereksinimlerini karşılayacak hukukçu-
nun, çok iyi teknik bilgiye sahip olmaktan ziyade, esnek bir iş anlayışına 
sahip olması beklenmektedir. Ancak metodolojik bir hukuk eğitimi 
almış hukukçuların bu beklentiyi karşılayabilecek şekilde görev yap-
ması mümkün olabilecektir. Bundan başka, gelecekte ulusal hukuk 
düzeninde derin bilgiye sahip, ancak farklı alan ve hukuk düzenlerinde 
uyum sağlamakta zorlanan çok bilgili uzmanlardan ziyade, uygulamada 
farklı alanlara uyum sağlayabilmelerini mümkün kılan metodolojik 
bir eğitim almış hukukçulara daha fazla gereksinim duyulacaktır. İşte 
bu noktada kişisel gelişimi destekleyecek nitelikte eğitim verilmesi ve 
öğrenciye bazı anahtar özelliklerin kazandırılması önem taşımaktadır. 
Günümüzde hukuk, hem giderek daha uluslararası bir karaktere sahip 
olmakta, hem de ihtilaf çözmeye yönelik hukuk anlayışı yerini ihtilafları 
önlemeye yönelik hukukçuluğa bırakmaktadır. Artık hukuki danışmanlık, 



45

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

müzakere, uzlaştırma ve arabuluculuk hukukçuluk mesleğinin faaliyetleri 
içerisinde daha geniş bir yer tutmaktadır.

Hukuk fakültesi öğrencinin eleştirel, analitik, bağımsız, yaratıcı, hoş-
görülü, etik, sosyal sorumluluğa haiz yetişebilmesini sağlayan bir eğitim 
modeli izlemelidir.

Ülkemizdeki hukuk eğitiminin fazlasıyla ulusal olduğunu söylemek 
mümkündür. Oysa biraz önce saydığımız niteliklere haiz bir hukukçu, 
uluslararası düşünebilmeye başladığı zaman yetişebilecektir. Hukuku 
sadece ulusal sınırlardan ibaret gören bir anlayış, Avrupalılaşma veya 
küreselleşme devrinde artık çok yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle ulus-
lararası kamu hukuku, Avrupa birliği hukuku ve karşılaştırmalı hukuk 
derslerinin artırılması, desteklenmesi hatta zorunlu hale getirilmesi 
gerekmektedir. Öğrencinin hukuka, kendi ulusal sınırlarının ötesinde 
bakabilmesi gerekmektedir. Ancak öğrenciler zaten çok sınırlı verilen 
bu derslere yeterince ilgi göstermemekte, ilerdeki kariyerleri için gereksiz 
görmektedirler. Bu derslerin daha çekici hale getirilmesi belki yabancı 
hocaların getirilmesi (ki vakıf üniversiteleri yapabiliyorlar), yaz kursları 
düzenlenmesi şeklinde gerçekleştirilebilir. Artık uluslararası yatırımların 
artmasının istendiği bir dönemde hâkimlerimizin de uluslararası hukuk 
konusunda donanımlı olmalarının gerektiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Elbette böyle bir eğitim modeli için 4 yıl yeter mi diye bir soru akla 
geliyor. Hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılması bazen önerilen konular 
arasında yer almaktadır.

Özellikle hukuk bütünleşmesinin karşılaştırma ve genelleme yapabilen 
hukukçulara ihtiyaç duyması olgusu, sayılan niteliklere haiz hukukçu-
lar yetiştirilebilmesi için, hukuk eğitiminin 5 yıla çıkarılmasını, ulusal 
hukuku konu alan derslerin yanı sıra, başka ülkelerin hukuk sistemlerine 
de yer verilmesini tartışmaya açmıştır.

Bu konuda bir örnek Belçika’dan verilebilir: Bu ülkede hukuk eğitimi 5 
yıl sürmektedir ve ilk üç yıl disiplinler arası veya evrensel nitelikteki ders-
ler işlenmektedir. Bu dersler genel hukuk tarihi, Roma hukuku, felsefe, 
ahlak felsefesi, doğal hukuk, sosyoloji, psikoloji, iktisat bilimi, muhasebe, 
yabancı dil, yabancı hukuk dili, hukukun temellerine giriş olmakla birlikte 
daha ileri sınıflarda karşılaştırmalı hukuk, Avrupa hukuku, uluslararası 
hukuk, hukukun genel teorisi, hukuk felsefesi ve ulusal bir bakış açısıyla 
görülmekle birlikte milletlerarası özel hukuk bunlara eklenmektedir. Son 
iki yıl ise ulusal nitelikteki dersler işlenmektedir. Başka bir deyimle ilk 
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üç yıl eğitim metodolojiye ve uluslararası hukuka ayrılırken, son iki yıl 
ulusal ve teknik nitelikte gerçekleştirilmektedir.

Bu arada temel hukuk bilimlerinin hukuk formasyonuna katkısı 
yadsınmamalıdır. Bir dönem hukukta klasik alanların yanı sıra gelişen 
teknoloji nedeniyle ağırlık kazanan bazı özellikli alanların eğitimde yer 
alması çok güncel olmuştur. Bu alanlar, internet hukuku, çevre hukuku, 
telekomünikasyon hukuku, elektronik hukuk gibi alanlardır. Ancak 
kısa bir süre sonra bu gelişmenin hukuk fakültesi eğitim programlarını 
karmaşaya sürüklediği, böyle bir eğitimin Avrupa’da ulaşılmaya çalışılan 
hukuk birliğine yararı olmadığı anlaşılmış ve temel hukuk bilimlerine 
daha fazla ağırlık verme eğilimi başlamıştır. Temel hukuk bilimleri ise, 
hukuk teorisi, metot, hukuk tarihi, karşılaştırmalı hukuk, hukuk felsefesi 
ve sosyolojisi ve hatta hukuk etnolojisi gibi alanlardır. Elbette pozitif 
hukuk, medeni hukuk, ceza hukuku, kamu hukuku, idare hukuku, usul 
hukukları ve Avrupa hukuku gibi alanlar yer almalıdır ancak bu derslerin 
altında yer alabilecek derslerle kapsam sürekli genişletilmemelidir. Yeni 
anlayışa göre, hukuk eğitimi kuralların ezberletilmesinden ya da çok iyi 
teorik bilgi verilmesinden değil, kavrayış kazandırmaktan ibaret olmalıdır. 
Temel hukuk bilimlerine daha fazla yer veren ve anahtar bazı özellikler 
kazandırılan hukukçu, herhangi bir hukuk düzeninin içinde gelişeceği 
koşulları bilmesi nedeniyle yerli yabancı her türlü hukuki materyali 
daha rahat kavrayabilecektir. Tarih ve yöntem bilen bir hukukçunun 
gerek ulusal gerek uluslararası hukuk materyalini araştırması, kavraması, 
yorumlaması ve uygulaması daha kolaydır. Ayrıca hukuk eğitimi ancak 
bu şekilde bilimselleştirilebilecek olup, çok çabuk değişen ve bu nedenle 
de eskiyen özellikli alanlarda verilmiş bir eğitimin hukuk eğitimi almış 
hukukçular değil, teknik bilgiye sahip teknokratlar yetiştirmeye yönelik 
olacağı unutulmamalıdır.

Gerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerekse diğer devlet 
üniversitelerinde hem bina, kütüphane ve derslik gibi altyapısal hususların 
hem de eğitim kadrosunun geliştirilmesine yönelik çalışmalar son derece 
yetersizdir. Buna karşılık mevcut hukuk fakültelerinin kontenjanları 
her yıl orantısız bir biçimde arttırılmaktadır. Bunun yanı sıra her sene 
birçok üniversitede hukuk fakültesi kurulduğu ve lisans eğitimi verildiği 
görülmektedir. Hal böyleyken, yeni açılan üniversitelere öğretim elemanı 
yetiştirmek ve dört senelik hukuk fakültesini bitirdikten sonra uzmanlık 
eğitimine ihtiyaç duyan bireylerin yetiştirilmesini sağlamak adına, özel-
likle Ankara Hukuk Fakültesi başta olmak üzere, lisans eğitiminin arka 
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planda kalması ve kontenjanların mümkün olduğu kadar azaltılması, 
buna karşılık yüksek lisans ve doktora eğitimi ile öğretim elemanı yetiş-
tirme projesi gibi projelere öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu şartlar 
altında hem hukuk eğitiminin kısa olması sebebiyle uzmanlaşma fırsatı 
bulamayan hukukçuların kendi seçtikleri alanda gelişmesini sağlamak, 
hem de yeni kurulan ve gelişmekte olan fakültelerin ihtiyaç duyduğu 
öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlama açısından Ankara Hukuk 
Fakültesi öncü olmaya adaydır. Nitekim artık tüm Dünya’da sadece lisans 
eğitiminin meslek sahibi yapmaya yetmediği anlaşılmış olup yüksek 
lisans ve doktora eğitiminin ve bu eğitimden yararlananların sayısının 
artırılması bir eğitim politikası olarak benimsenmektedir.

Bu kadar kalabalık sınıflarda sadece kuru bir şekilde ders anlatıl-
makta, etkileşimli bir ders hele uygulama hiç yapılamamaktadır. Bu 
teknik imkânlarla powerpoint ya da diğer multi medya aygıtlarının 
kullanılarak ders anlatılması çok zordur. Kurgusal duruşma ise hemen 
hiç yapılamamaktadır. Bundan başka öğrencilere kişisel gelişim, sözlü 
veya yazılı ifade sanatı, arabuluculuk veya uzlaşma teknikleri ile ilgili 
dersler verilmemektedir. Dolayısı ile nitelikli eğitim almış bir hukukçu 
kitlesi değil, nicelik olarak hukukçu kitlesi yetiştirilmektedir. Hâkimlik 
savcılık sınavında en azından bir eleme vardır, ancak temelde eksik kalan 
bazı hususların daha sonra telafisi zor ve geç olabilmektedir. Avukatlık 
mesleğinde böyle bir elemeden de söz edilememektedir.

Elbette bu uygulamadan tamamen kopuk hukukçular yetiştirilmesi 
anlamına da gelmemektedir. Bununla birlikte hukuk kliniklerinin kurul-
masıyla birlikte bu konuda belli bir mesafe kaydedebildiğimize inanıyo-
rum. Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki öncülüğü ve desteği olmaksızın 
kliniklerin amaçlanan işlevlerine kavuşması mümkün gözükmemekte, 
zaten Adalet Bakanlığı da gereken desteği ve öncülüğü göstermektedir. Bu 
kapsamda Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara 
Barosu Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü arasında işbirliği 
hususunda mutabakata varılmış ve 06/07/2015 tarihinde “Ankara Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin 6284 Sayılı Kanuna Yönelik Hukuk 
Kliniği Uygulamalarında Bulunmalarına Dair Protokol” imzalanmıştır.

Bu vesileyle Fakültemizdeki hukuk kliniği uygulamasına da kısaca 
değinmek isterim. Hali hazırda İnsan Hakları Hukuk Kliniği seçmeli ders 
olarak müfredatımıza eklenmiştir. Hukuk klinikleri dersleri kapsamında 
öğrencilere ev içi şiddet hukuk kliniği, hapishaneler hukuk kliniği, mül-
teciler hukuk kliniği, toplumsal cinsiyet hukuk kliniği, Türkiye’de işçi 
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olmak hukuk kliniği, hasta hakları hukuk kliniği, bireysel başvuru hukuk 
kliniği ve fikri haklar hukuk kliniği olmak üzere çeşitli klinik seçenekleri 
sunulmaktadır. Öğrenciler ilgi alanlarına göre bu kliniklerden birini tercih 
etmekte ve konunu uzmanı öğretim üyeleri eşliğinde çalışmaktadır. Böy-
lelikle hukuk fakültesi öğrencilerinin insan hakları problemlerini görebi-
lecekleri bir düşünme yolunu, uygulamadan hareket ederek kazanmaları 
ve adalete nasıl katkıda bulunulacağına dair en başta adil olma, saygı, 
dürüstlük ve güven değerlerine dayalı bir hukukçu kimliğini uygulamaya 
yönelik olarak ortaya koymak amaçlanmaktadır. Uygulamaya yönelik 
çalışmalar, hukuki bilgiye ihtiyacı olanlara, toplumda sosyal-ekonomik 
veya diğer nedenlerle hukukun düzenlenmesi gereken gruplara yönelik 
olmaktadır. Bu çalışmalarda Ankara Barosu ve Barolar, Türkiye Barolar 
Birliği, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak 
üzere ilgili Bakanlıklar ve kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ile 
işbirliği yapılmaktadır.

Bunun dışında yatırım ortamının iyileştirilmesi olgusundan ekonomik 
gelişme adına çok şey beklendiği bir dönemde hâkimlerimizin uluslararası 
nitelik taşıyan uyuşmazlıkları çözme konusunda çok yetersiz kaldıkları 
tespiti maalesef tarafımdan yapılmış bulunmaktadır. Özellikle uluslararası 
anlaşmalar hâkimler tarafından az tanınmakta, hatta ulusal hukukun bir 
parçası olan MÖHUK’un uygulanmasında sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
Bunu en çok tanıma tenfiz davalarında bizzat yaşamış bulunmaktayım. 
Bu nedenle uluslararası nitelik taşıyan derslere daha fazla yer verilmesi 
gerekir.

Şu anda Fakültemizin öğrenci sayısı 4.900 civarındadır. Açıklanan 
nedenlerle Fakültemizin alt yapısını çağdaş gereklere uydurabilmek ama-
cıyla bu yıl ÖSYM kontenjanımızın artırılmaması, hatta düşürülmesi ve 
bu inşaat işlemleri için Fakültemize ödenek ayrılması hususlarını YÖK’ten 
talep ettik, kontenjanı 680’e kadar düşürebildik.

Önceki sene sınıflar, üç şubeye ayrıldı, ancak yer yokluğundan oluş-
turulan bazı sınıflar hem öğrencilerin hem öğretim üyelerinin şikâyet-
lerine konu oldu. Öğretim üyeleri, devam takip edilemediği için sınıf 
mevcudunun sene ortalarında azaldığı, aynı dersleri iki defa tekrar etmek 
istemedikleri noktasında toplanınca şubeleri tekrar ikiye indirdik. Bu kez 
de öğrenciler üst üste ders yaptıklarından şikâyet etmeye başladılar. Bu 
durumda öğretim üyelerimiz ile öğrencilerin menfaatlerini dengelemek 
zor bir konu haline geldi.
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Yüksek Öğretim Genel Kurulu’nun 27/08/2009 tarih ve 2009/15/1433 
sayılı Hukuk Fakültelerinde Anabilim Dalları’nın yeniden yapılandırıl-
ması kararı ile Karşılaştırmalı Hukuk, Deniz Hukuku, Avrupa Birliği 
Hukuku, Roma Hukuku ve Çevre Hukuku Anabilim Dalları kapatıl-
mıştır. Bu karara Karşılaştırmalı Hukuk, Deniz Hukuku, Avrupa Birliği 
Hukuku, Roma Hukuku Anabilim Dalları öğretim üyeleri tarafından 
dava açılmıştır. Bu arada yapılan girişimler sonucunda Yükseköğretim 
Kurulu Yürütme Kurulunun 17/11/2009 tarihli kararı ile bahse konu 
karar iptal edilmiş ve hukuk fakültelerinin bölüm ve anabilim dallarının 
yapılandırılmasına ilişkin tekliflerini sunmaları talep edilmiştir. Bu geliş-
meler üzerine Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından dava konusunu 
teşkil eden Anabilim Dallarının yeniden kurulmasına dair önce Fakülte 
Kurulu ardından Üniversite Senatosu’ndan alınan karar iletilmiş olup, bu 
talep karşılığında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Ankara 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne gönderilen yazı ile anabilim dalları yeniden 
kurulmuştur.

Anabilim dallarının tekrar kurulması Fakültelerde ve Üniversitede 
bu anabilim dallarının kapatılması yönünde bir irade olmadığını, tam 
aksine bu anabilim dallarının gerekliliğine olan inancı göstermektedir.

Ancak 2015 Ekim Döneminde doçentliğe başvuru yapmak isteyen 
adaylar hukuk temel alanındaki Karşılaştırmalı Hukuk, Deniz Hukuku 
ve Avrupa Birliği Hukuku bilim alanlarının, başvurulacak bilim alanları 
arasında yer almadığı bilgisi ile karşı karşıya kalmışlardır. Daha detaylı 
bakıldığında Avrupa Birliği Hukukunun tamamen yok edilmeyip, sosyal, 
beşeri ve idari bilimler temel alanının, Avrupa Birliği bilim alanı altında 
bir anahtar kelime olarak düzenlendiği görülmektedir. Oysa bu alanlarda 
başvuru yapacak olan adaylar ya bahse konu Anabilim Dallarında çalış-
maktaydılar, ya da Fakültelerinde bahse konu Anabilim Dalı kurulması 
prosedürünü başlatmışlardı. Bugüne kadar akademik çalışmalarını söz 
konusu alanlarda yapan ve dolayısıyla doçentlik tezlerini ve makalelerini 
bu alanlarda yapan adaylar birden bire başka bir alandan başvuru yapmak 
durumunda bırakılmışlardır.

Üniversitelerimizi dünya standartlarına yükseltmeye çalışırken, çeşitli 
kurum ve kuruluşların yapmış olduğu sıralamalarda yer alabilmesi için 
yapılması gerekenlerin neler olduğunu saptamaya çalışırken bu karar, 
hukuk alanında dünyadaki gelişmelerin görmezden gelinmesi ve bu alan-
larda uzman yetiştirilmesinin önüne geçilmesi sonucunu doğuracaktır. 
Ayrıca bu alanların doçentlik bilim alanlarından çıkartılmasıyla, anabilim 
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dallarının içleri boşaltılmış olacaktır. Zira hiçbir akademisyen akademik 
hayatının başından beri çalıştığı alanın dışında bir alanda doçentlik sına-
vına girmek istemeyecek, doçentlik sınavına girmiş olsa bile bu sınavdan 
ne kadar başarılı olabileceği tartışmaya açık olacaktır. Akademik hayata 
yeni başlayan adaylar ise başka bir alandan doçentlik sınavına girecek-
leri için, akademik çalışmalarını görev yapmakta oldukları alanda değil, 
ileride sınava girecekleri alanda yapacaklardır. Böylelikle anabilim dalları 
kendi alanlarında değil, başka alanlarda uzman yetiştirecek ve anlamsız 
hale gelecektir, diyorduk ki doçentlik kriterlerinde yapılan değişiklikle, 
kişilerin sadece doktora yaptıkları alanda doçentliğe başvurabilecekleri 
kuralı da getirildi. Böylece bir anda belki 10-15 akademisyene artık 
akademiden “git” denilmektedir.

Dolayısıyla hukuk temel alanından söz konusu bilim dallarının çıkar-
tılmış olması, hatta karşılaştırmalı hukuk anahtar sözcüğünün dahi 
listeden çıkarılmış olması, Fakülte Kurulu ve Senato Kararı teklifiyle, 
Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla kurulan Anabilim dallarının hukuken 
olmasa da fiilen kapatılması anlamına gelmektedir.

28.12.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu tarafından düzenlenen 
toplantıda da temel hukuk bilimlerinin hukuk formasyonuna katkısı 
vurgulanmıştır. Ancak bu hususun vurgulanıp, tam tersi bir uygulama 
yapılması anlaşılır gibi değildir.

Doçentlik bilim alanı olmaktan, hatta anahtar sözcük olmaktan çıka-
rıldıkları için fiilen yok olmaya itilen anabilim dalları fakültemizde ve 
bazı diğer fakültelerde uzun zamandır varlıklarını sürdürmekteler, halen 
bu alanlarda doktora yapan araştırma görevlileri mevcut olup, yardımcı 
doçentlik kadrolarını alan öğretim üyeleri görev yapmaktalar ve kendileri 
kısa bir süre sonra doçentliğe başvurmayı planlamaktaydılar. Konu ile 
ilgili olarak YÖK Başkan vekili ile Fakültemiz Yönetim Kurulu olarak 
görüştüğümüzde, ABD’nı kapatmak yerine doçentliğin önünü kesmeyi 
uygun bulduklarını, zira bilişim hukuku gibi pek çok “gereksiz” alanda 
anabilim dalı açma tekliflerinin önünü alamadıklarını ifade etmiş, bu 
kararın 1-2 danışmanın istişari görüşü ile gerçekleştiği tüm katılanların 
önünde ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili bilgi edinme kanunu çerçevesinde sorulan soruya ise 
şu şekilde cevap verilmiştir: “Doçentlik sınavı, Üniversitelerarası Kurulca 
belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan bilim alanları 
ve kriterleri çerçevesinde yapılır. Bilim alanlarındaki güncellemeler izleyen 
dönemde, doçentlik kriterindeki güncellemeler ise kabul edildikleri tarihten 
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sonraki ikinci doçentlik başvuru döneminde uygulanır. Güncellenmiş Doçent-
lik Temel Alanları ve Bilim Alanlarına ilişkin bilgiler www.uak.gov.tr 
adresinde bulunmaktadır”. Bu cevap ile ilgili olarak bir üst kurula sorulan, 
bu kararın hangi idari karar ile alındığı sorusu da “böyle bir idari karar 
yoktur” şeklinde yanıtlanmıştır.

Hatta Fakültemiz Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları üzerine 
Üniversitemiz Senatosunda bu kararın değiştirilmesi talebi içeren ve Aralık 
ayı başında alınan karara da halen cevap verilmemiştir.

Bu uygulamanın genç akademisyenlerin özlük haklarını ihlal etmesi 
hususu bir yana, idari, istişari hiçbir karara dayanmadan, hangi kurumun, 
hangi sayılı toplantısında, hangi gerekçe ile alındığının belli olmaması ve 
son derece keyfi ve birkaç kişinin herhangi bilimsel dayanağı olmayan 
bakış açıları sonucunda olması nedeniyle kabul edilebilirliği yoktur.

Ayrıca, belli konularda derinleşme ve uzmanlaşmanın bilimsel geliş-
mede dünyaca kabul gören bir yaklaşım biçimi olduğu bir dünyada, keyfi 
ve acımasız kararlarla tektipleştirmeye, basitleştirmeye eğilim herhangi 
bir bilimsel gerekçeye dayanmamaktadır. Son siber saldırı çerçevesinde 
bilişim hukukunun gereksiz olduğunun peşinen söylenmesi ne kadar 
doğru ise, inovasyonun artık ekonomik gelişme üzerindeki etkisi düşü-
nüldüğünde belki bir fikri haklar anabilim dalı açılması tartışılmak 
gerekirken, halihazırdaki kazanımlar yok edilmeye çalışılmaktadır. Bizim 
akademik örgütlenme biçimimizde Anabilim Dalı yapılanması önemli 
bir rol oynamaktadır, zira kurumsallaşmanın tek yoludur.

Paydaşlara sorulmaksızın, bilimsel dayanakları ortaya konulmaksızın, 
uluslararası örnekler dikkate alınmaksızın kağıt üzerinde yapılan (sözü-
mona kurnazca) keyfi değişiklikler, ne ülkemizin yabancı sermaye çekme 
ekonomi politikası ne Adalet Bakanlığımızın strateji politikası ile zerre 
kadar bağdaşmamaktadır.

Konunun sahiplenilip, bu mağduriyetin biran önce giderilmesini 
umuyorum, aksi halde bu toplantılarda hukuk eğitimi konuşmanın hiçbir 
anlamı kalmaz.Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Prof. Dr. Erdal Onar - Arzu Oğuz’un bu konuşmasına ve tabii bazı 
anabilim dalı disiplinlerinin bir anda kaldırılmasına yönelik duyarlılığını 
da içeren bu konuşmasına teşekkür ediyoruz. Gerçekten önemli bir konu 
ve şimdi sözü Veli Özer Özbek’e bırakmak istiyorum. Veli Özerk Özbek 
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Ceza ve Ceza Muhakemesi 
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Anabilim Dalında görev yapmaktadır ve kendisi aynı zamanda bu fakül-
tenin de dekanıdır. Sayın Özbek, buyurun efendim.

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli hocalarım, değerli konuklar; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ben de teşekkür etmek istiyo-
rum bu güzel toplantıyı düzenleyen Ankara Barosuna, Baro Başkanlığına 
ve emeği geçen tüm kişilere.

Efendim, benim burada tabii belli bir konuyu tartışmıyoruz, ama biraz 
hukuk kliniği ağırlıklı olacak. Fakat hemen hemen hukuk eğitiminde 
göz önünde bulundurulması gereken bütün hususları kendi bakış açımla 
sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yorulduk, biraz süremiz de az, mümkün 
olduğunca özetleyerek konuyu ortaya koymaya çalışmak istiyorum.

Bir defa öncelikle bence eğitim mi, öğretim mi, bunu tartışmakta 
fayda olduğunu görüyorum. Çünkü eğitimle öğretim arasında önemli 
bir farklılık var. Eğitim bir süreci ifade ederken, öğretim daha kısa, bir 
kimseye bir konuda bir bilgi ve beceri kazandırmak olarak ifade ediliyor. 
Dolayısıyla bizim burada hukuk alanında öncelikle neyi öncelemeliyiz 
sorusuna cevap bulmak zorundayız. Herhalde Türkiye’de bu konuda şu 
an ortaya çıkan sorun daha çok öğretimden ziyade eğitimle ilgili, çünkü 
eğitim bir süreç ve bazı noktalarda bu eğitimin tıkandığını ve uygula-
macıların özellikle biraz hukukun gerisinde kaldıklarını söyleyebilirim. 
Niçin böyle söylüyorum? Yakın gelecekte çok önemli davalar görüldü. 
Bir ceza hukukçusu olduğum için aynı zamanda bu konudan söz etmek 
isterim. Ergenekon, Balyoz, bugün geldiğimiz noktaya bakıldığında çok 
daha farklı bir noktayla karşı karşıyayız. Sebebi muhtemelen biraz da 
tabii kanunlarımızın çok sık bir şekilde değişmiş olması ve çok önemli 
değişiklikler getiriyor olması. Hukuk öğretimini ya da eğitimini ciddi 
anlamda almış olan uygulamacıların zaman zaman bu ciddi değişiklikler 
karşısında buna yeterli reaksiyon veremediğini görüyoruz. Dolayısıyla 
sorun sadece hukuk fakültesi eğitimiyle sınırlı değil, bu konuda diğer 
hocalarımıza da katılıyorum. Hukuk fakültesi eğitiminin masaya yatı-
rılmış olması açıkçası konunun gözden geçirilmesi için yeterli olmuştur, 
ama diğer alanlarda olduğu gibi hukuk fakülteleri de ara ara kendilerine 
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ciddi anlamda çeki-düzen vermekte, özellikle öğretim müfredatını, eğitim 
müfredatını ciddi anlamda gözden geçirerek, kendilerini yenilemektedir, 
ama bu bir fırsattır. Bu fırsatı da hukuk eğitiminin geliştirilmesi açısından 
iyi bir şekilde değerlendirmek isteriz.

Eğitim, neden eğitim? Çünkü artık biraz evvel de söylendi, hukuk 
alanında uzaktan eğitim dahi tartışılır bir noktaya geldi. Dolayısıyla 
demek ki öğretimden çok eğitimin öncelenmesi zorunlu. Asıl olan iyi 
öğrenimli ve fakat eğitimli hukukçular yetiştirmek olmalı ve bu anlamda 
hukuk alanında yapılması gereken faaliyetlerin iyi bir hukuk eğitimi 
vermeye dönük olması zorunludur diye düşünüyorum. Hukuk eğiti-
mini buradaki konuşmalardan da anlaşıldığı üzere meslek etiğinden ve 
hukukun temelini oluşturan diğer dallardan, mantık, felsefe, vesaireden 
uzak düşünebilmemiz mümkün değil. Bu anlamda hukuk mesleğinde 
temel amacın para kazanmak olmadığı ve adaletin sağlanması olduğunun 
da bu eğitim süreci içerisinde öğrencilere aktarılması gereken bir husus 
olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hukukçu sadece hukuk kurallarını bil-
mekle yetinemez, adalet ve hakkaniyeti sağlamak fikir ve idealine sahip 
olmalıdır. O halde iyi bir hukuk eğitiminin bu ideali sağlamaya elverişli 
olması gerekir. Bu yönüyle eğitim modelleri tartışıldığında bazı eğitim 
modellerinin buna yeterli olmadığını söyleyebiliriz, bunun için yeterli 
olmadığını ifade etmek mümkün. Mesela, uzaktan eğitim sadece konuyu 
çeşitlendirmek açısından önemli olabilir, ama tek başına uzaktan eğitimin 
yeterli olmayacağını ifade etmeliyiz. Sokrat’ın da ifade ettiği gibi bir yargıç 
iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli, tarafsızca 
karar vermelidir. O halde bu çerçevede hukuk fakülteleri adalet idealini 
önceleyen ve aynı zamanda da hukuk yaratabilen hukukçu yetiştirme 
yeteneğine sahip kurumlar olmalıdır. Bu anlamda biz hukuk eğitimi 
bakımından sadece öğretimi genellikle tartışıyoruz, ama öğretimden 
çok iyi öğretimli hukukçunun aynı zamanda iyi bir hukuk yaratabilme 
kapasitesine de sahip olan bir hukukçu olması zorunluluğunu gözden 
uzak tutuyoruz genellikle. Hukuk eğitimini sadece hukuk kurallarının 
öğretilmesiyle sağlayabilmemiz mümkün değildir. Etik değerlere sahip 
çıkan ve felsefe, sosyoloji, mantık, sanat, dilin etkin kullanımını sağlayan 
derslerle desteklenmiş eğitim planı zorunludur. İşte hukuk eğitimi bu 
yeteneği kazandırmanın en önemli aşamasını oluşturur.

Hukuk eğitiminin temel hedefleri neler olmalıdır? Hukukun temel 
prensiplerini kavramak, hukuksal kurum ve terimleri kavramak, hukuksal 
kaynakları kavramak, hukuksal sorunları zamanında doğru belirleyip, 
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doğru çözümler üretmek yeteneği kazandırmak ve geliştirmek şeklinde 
ifade edilebilir bu hedefler. O halde günümüz hukuk eğitimi bu hedeflere 
ulaşmak için yeterli midir? Yeni eğitim ve öğretim yöntemlerine ihtiyaç 
var mıdır, varsa bu nedir ve nasıl olmalıdır? Bu soruların cevabını vermek 
gerekir.

Günümüz klasik hukuk eğitimine bakıldığında daha çok bilgi aktarma 
ve sınava esaslı bir eğitim planının bulunduğunu görüyoruz. Bizim fakül-
temizde de bu şekilde zorunlu seçimlik dersler var. Hemen hemen bütün 
fakülteler aslında son zamanlarda belki derslerin isimleri değişik olabilir, 
ama kapsamı, belki sınıfları değişik olabilir, ama sonuç itibariyle 4 yıllık 
eğitim süresinde aşağı yukarı Türkiye’deki bütün hukuk fakülteleri aynı 
benzer müfredatlara sahip. Bizim fakültemizde yıllık eğitim veriyoruz. 
İki ara sınavımız, bir yılsonu sınavımız var. Dersler yıllık olup, her bir 
dönemde 12-13 haftalık bir eğitim programı uyguluyoruz. Farazi duruşma 
artık bütün fakültelerde neredeyse yaygınlaştı, dosya hazırlama, ödev 
hazırlama ve sunum şeklinde katılımların ya da faaliyetlerin olduğunu 
söyleyebiliriz. Bizler de programımızı değiştirip geliştirmeyi düşünüyo-
ruz. Hocalarımızın ifade ettiği gibi bazı fakültelerde şu an uygulanmış, 
zorunlu olanlar var. Yaz stajı, yaz okulu, hukuk kliniği seçimlik ders, 
etkili konuşma teknikleri, yazma teknikleri gibi bu tür derslerle de 
eğitim müfredatımızı güçlendirmek istiyoruz. Tabii Barolar Birliğinin 
bu konuda bir arayışın içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir akreditasyon 
birimi oluşturmak çabası çerçevesinde bütün fakültelere aşağı yukarı 
sanıyorum bir yazı geldi Barolar Birliğinden, belli bazı kriterler benimse-
nip, bu kriterlerin fakülteler için geçerli olup olmadığı her bir fakültenin 
tabii ihtiyarına, takdirine bırakılmış bir şekilde belirtildi. Bu çerçevede 
bakarsak daha çok bu kriterlerin öğretim üyesi öğrenci sayısı, öğretim 
üyesi başına düşen öğrenci sayısı, kütüphanesinin bulunup bulunmadığı 
ve kütüphanesinde bulunan kitap sayısı, yabancı üniversitelerle işbirliği, 
fiziksel yeterlik şeklinde sıralandığını söyleyebiliriz. Fakültelerin yine 
büyük ölçüde bina yeterliliğinin bulunduğunu söylemek mümkün, ama 
devlet üniversiteleri açısından ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle 
biraz evvel hocalarımızın ifade ettiği gibi kontenjan konusunda son yıl-
larda devlet üniversitelerinde ciddi bir baskı vardır. Çünkü sürekli artma 
eğilimindedir, ama son 2-3 yıldır artmamakta, hatta son yıl İstanbul 
ve Ankara’da bir miktar düşme tespit edildiğini görüyoruz. Geleneksel 
hukuk öğretiminde takip edilen yolu dört adımda ifade etmek mümkün, 
tabii burada öğretimden söz ettiğimizi ifade etmeliyiz. Somut olayın 



55

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

özelliklerinin belirlenmesi, vesaire şeklinde bunlardan uzun uzadıya 
bahsetmek istemiyorum.

Peki, “hukuk eğitiminde yeni arayışlar” şeklinde bir başlık ortaya 
koyarsak neden söz edebiliriz? Buradaki temel hedef hukukçu kalitesinin 
yükseltilmesi şeklinde olmalıdır. Açıkçası ciddi eleştiriler yöneltiliyor 
son zamanlarda çok kalitesiz öğrenci yetiştirdiğimiz şeklinde, buna çok 
katılmıyorum. 25 yıldır bu işin içinde bir kişi olarak evet, nispeten iyi 
olmayan öğrenciler gelebilir, ama iyi öğrenciler fakültelerde karşılaştıkları 
ortama göre bazen çok kaliteli sonuçlar ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla 
eğer mevcut kaliteyi yükseltmek istiyorsak bence hukukun ya da hukuk-
çunun çok kalitesiz ya da kalitesiz olduğunu ifade etmek yerine -çünkü 
bu bizi de alçaltıyor açıkçası- mevcut kalitenin arttırılması ifadesinin bu 
yöndeki çabayı arttıran bir etki yaratacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla 
daha baştan kendimize negatif bir değer yüklüyoruz çok kötü hukukçular 
yetiştirdiğimizi ifade etmek suretiyle, eğitimin içinde olan hocalarımın 
buna çok destek vereceğini düşünmüyorum. Genellikle dışarıdan hukuk 
fakültelerine yapılan, son günlerde yapılan önemli bir eleştiri, ama ben 
yine hocalarımın görüşlerine katılıyorum bu konuda, maalesef Türki-
ye’de herhalde meslek birlikleri ya da başka kurumlara eleştiri tam olarak 
yöneltilemiyor ya da değişik çekinceler var. Son zamanlarda mercek altına 
yatırılan hukuk fakültesindeki eğitimler olmuştur, ama biz hiç kimseye 
gidin, kararları şöyle verin demiyoruz. İcra takiplerini şu şekilde yapın 
diye hiçbir hocamız sanıyorum öğrencilerine bu yönde beyanda bulun-
muyor. Dolayısıyla bazı şeylerin uygulamada değiştiğini ifade etmeliyim, 
ama dediğim gibi bu bir fırsattır. Yine de biz hukuk eğitimini tartışmaya 
devam edebiliriz.

Yeni arayışlar bakımından neler başlığa çıkmış görünüyor. Benim 
birkaç tespitim burada mevcut: Hukuk eğitiminde süre biraz evvel 
hocalarım da söz etti, 4 yıl olsun diyenler var, 1+4 yıl diyenler var, 3+2 
diyenler var, 2+3 diyenler var, 4+1 şeklinde söyleyenler var. Bu konudaki 
kendi görüşlerimi konuşmamın sonunda ifade edeceğim. İkinci olarak 
başlığa çıkan hususun devlet sınavı olduğunu görüyoruz. Aslında burada 
bildiğim kadarıyla YÖK’ün, Adalet Bakanlığının bu alanda tasarısı var, 
bir taslak hazırlandı diye biliyorum. Fakat bu taslak kimseyle paylaşıl-
madı. Keşke paylaşılsaydı da bu taslak üzerinden konuşma yapsaydık 
daha iyi olurdu. Çünkü açıkçası bu tür tartışmaları ben çok doğru da 
görmüyorum. Neticesiz olduğunu düşünüyorum. Ortaya bir taslak çıkar 
ve bu taslağın üzerinden biz somut üzerine tartışırsak sanıyorum onun 
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sonunda doğru bir tasarıya ulaşabiliriz. Bu bir muamma şu an, kimileri 
diyor ki devlet sınavı geliyor. Açıkçası bunu kulaktan kulağa yayılacak 
bir durum olmaktan da çıkarmalıyız. Çünkü herkesi sıkıntıya sokuyor, 
özellikle okuyan öğrenci arkadaşlarımız açısından neyin ne olacağı konusu 
her sene belirsiz, bu tartışma yapıldığı sürece de belirsiz kalmaya devam 
edecek. Hukukta uzmanlık sınavı gelsin deniliyor, ama burada da önemli 
bir sorun var. Bu sınavın şekli nasıl olacak, test mi olacak, yazılı mı olacak, 
kim değerlendirecek, soruları kimler hazırlayacak, değerlendirmeyi kim 
yapacak, bunların çok iyi tartışılması lazım.

Üçüncü başlık: Meslek sınavları. Yani hâkimlik ve savcılıkta olduğu 
gibi avukatlık sınavı gelmeli mi? Benim şahsi görüşüm şimdiden söyle-
mek gerekirse evet, gelmeli, ama bu sadece yöntemlerden bir tanesidir. 
Evet, dünyada Kıta Avrupa’sı bakımından da özellikle bakacak olursak 
sınavsız mesleğe kabul eden tek meslek Türkiye’de avukatlık maalesef, 
dolayısıyla bu da başka bir sorun tabii. Kim hazırlayacak, kim yapacak, 
o da yine tarafların bir araya gelip, sağlıklı bir tartışmayla, uzlaşıyla 
sonuçlandırabileceği bir meseledir diye düşünüyorum.

Bir başka konu: Kariyer planlama, uzmanlaşmaya yönlendirme. Bu 
öteden beri tartışılan bir şey. Evet, yüksek lisans, doktora programlarımız 
var ve son zamanlarda çok sayıda bu programlara adaylarımız katılıyor, 
ama açıkçası bu alanın da ben gözden geçirilmesini zorunlu görüyorum. 
Çünkü öyle alanlar duyuyoruz ki uzaktan eğitime dönmüş onlar da, 
öğrenciye ödev veriyor, ödevin tartışılıp tartışılmadığı belli değil, değer-
lendirilip değerlendirilmediği değil, sonuçta bir yüksek lisans diploması 
veriyoruz. Diplomaları maalesef son zamanlarda biraz basitleştirdik, kolay 
verilir diplomalar haline dönüştürdük. Bir taraftan kalitenin artmasını 
savunurken, öbür taraftan kolay diplomalar verilmesi açıkçası kendisi 
içerisinde çelişen bir husus. Bu anlamda tabii kariyer planlama değişik 
zamanlarda farklı fakültelerde kariyer günleri düzenlenir, ama bundan 
söz etmiyorum. Bu tek başına yeterli değil, bence fakültelerde kariyer 
planlama merkezleri oluşturulmalı ve aslında demin sözü edilen 2, 3 ya 
da 3+2 modelinde 2 ya da 3. sınıftan sonra öğrenciler ileride yapacak-
ları meslekler konusunda bir yönlendirmeye tabi tutulmalıdır. Hepimiz 
yaşadık, ben de aynı şeyi yaşadım, 4. sınıfı bitirdiğimde ne yapacağımı 
bilmez bir durumdaydım. Kafamda bir sürü soru işareti vardı. Bu konu 
fakültede eğitim sırasında çözümlenebilir ve daha kaliteli mezunların 
yetiştirilmesine, daha ne yaptığını bilen mezunların yetişmesine sebebiyet 
verebilir. Özellikle yan dal, başka dallardan gelme gibi son zamanlarda 
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yaygınlaşan uygulamalar açıkçası bu alandaki sorunu daha da arttırıyor. 
Çünkü hukukçu olup olmama konusunda bile tereddüt yaşayan bir 
adayın iyi hukukçu olabilmesi, iyi avukat, hâkim, savcı olabilmesi son 
derece zor diye düşünüyorum.

Bir başka konu: Hukuk fakültelerinin akreditasyonu. Biraz evvel 
ifade ettim, Barolar Birliğinin konuya ilişkin bir girişimi var. Açıkçası bu 
akreditasyon konusunu destekliyorum. Çünkü son zamanlarda madem 
eğitimde kaliteyi arttıracaksak bu eğitimin bir standardının olması lazım, 
bu standardın da bir kurumun benimsemesi lazım. Barolar Birliği bu 
konuda kendisine bir akreditasyon kurumu olarak kabul etmiş görünü-
yor, fakat tek başına yeterli değil. Çünkü biraz sonra da ifade edeceğim, 
bizim hukuk mezunlarımızın tamamı barolardan geçmiyor, dolayısıyla 
hâkim, savcı olan, başka alanlarda çalışan hukukçular da var. Amerika 
Birleşik Devletlerinde Barolar Birliğinin tek başına bu konuda akredi-
tasyon yetkisi olduğunu görüyoruz. Sebebi şu: Hâkim, savcı da olsanız, 
avukat da olsanız baroya üyesiniz, dolayısıyla yolunuz barodan geçtiği 
için baronun böyle bir yetkisinin bulunması Amerika Birleşik Devletleri 
bakımından doğru kabul edilebilir. Fakat bizim ülkemiz açısından alana 
eleman yetiştiren, hukukçu yetiştiren tarafların bir arada bulunduğu bir 
üst kurum mu olur, başka bir şey mi olur, bu da mesela çok tartışılması 
gereken bir konu diye düşünüyorum. Biraz evvel ifade ettiğim hususlarda 
olduğu gibi

Diğer bir konu: Okul sırasında staj. Bu bir çare evet, fakat burada 
şuna dikkat etmemiz lazım: Biz ne yetiştirmek istiyoruz? Bir defa bu 
konuda da bir karar vermemiz gerekiyor. Biz hâkim mi yetiştireceğiz, 
avukat mı yetiştireceğiz, yoksa akademisyen mi yetiştireceğiz? Durum 
ortada, hepsini yetiştiriyoruz. Dolayısıyla sanki son zamanlarda böyle 
bir eğilim de ortaya çıktı, biz uygulamacı yetiştiriyoruz. Yok, böyle bir 
hedefimiz olamaz bizim, yani biz tek başına uygulamacı yetiştirmiyoruz. 
Bizim mezunlarımız ileride uygulamacı olabilir. Bizler de akademisyen 
olarak uygulamacı olabiliriz. Bir de bilindiği üzere bir şehir efsanesi vardır. 
Açıkçası bunu elbirliği yaparak yıkmak zorundayız ve bu konuda özel-
likle avukatların buna taraf olmasını rica ederim. O da uygulama farklı, 
teori farklı. Bu lafı ortadan kaldırmadığımız sürece bu hukuk eğitimi 
konusunu da tartışılabilir olmaktan çıkartamayız. Çünkü bu söz açıkçası 
hukuk fakültesinde yapılan bütün eğitimi bir anda sıfırlıyor. Bir stajyeri 
düşünün, yeni başladığı bir büroda avukat diyor ki: “Şu ana kadar öğren-
diğin her şeyi unut, burada yepyeni bir dünya başlıyor” Şimdi böyle bir 
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sözle karşılaşan öğrenci acaba hukuk eğitimine inanıp güvenir mi? Benim 
anlattığım şeylere inanıp güvenir mi? Tabii ki arsa sıralarda internette 
dolaşır. Çünkü hukuk fakültesini şu an sadece 4 yıllık eğitim veren ve 
sonunda bir mesleğe ulaşma konusunda diploma veren kurumlar haline 
dönüştürmüş durumdayız. Bir defa bu durumdan hukuk eğitimini ve 
hukuk fakültelerini çıkarmak zorundayız. Bu psikolojiyi yıkmadığımız 
sürece istediğiniz kadar ağzınızla kuş tutun, yaz stajı getirin, klinik eğitim 
getirin, mantık getirin, felsefe getirin, onu getirin, 5 yıla çıkarın, yabancı 
dil öğretin, herkes yabancı dil öğrenmek istemiyor. Kısa süre içerisinde 
fakülteden mezun olup, bir an evvel maaş almak isteyen arkadaşlarımız 
da var. Yani hukuk fakültesine gelen öğrenci profili çok çeşitlendi. Eski 
idealist öğrencileri bulamayabiliriz. Bizler de öyle söylüyoruz, bizim gibi 
düşünenler farklıydı. Bizde o zaman öyle, fakat geçmiş geçmişte kaldı. 
Sonuçta yeni bir profil var, fakat yeni profile yeni bir eğitim modeli 
gibi bir tartışmayı da doğru görmüyorum. Çünkü hukukun klasik bir 
eğitim modeli vardır ve bu eğitim modelini bir tarafa bırakarak, yeni 
arayışlar söz konusu olamaz. Aksi halde hukukçu değil, o zaman avukat 
yetiştirelim. O zaman herkes bir sene bir yere gitsin hukuk fakültesine, 
bir temel hukuk bilgisi alsın, ondan sonra 2 yıl bir yerde staj yapsın, 3. 
yıl efendim, biz tekstilci, makineci yetiştirmiyoruz, biz hukukçu yetişti-
riyoruz. Buna dikkat etmemiz lazım. Staj evet, ben katılıyorum. Staj yeni 
bir bakış açısı geçirmek açısından önemli olabilir, ama mevcut sisteme 
entegre etmek suretiyle stajın doğru olacağını düşünüyorum. Bu anlamda 
Erciyes Hukuk Fakültesi de devlet fakülteleri arasında yönetmeliklerini 
değiştirmişler, zorunlu hale getirmişler. Fakat stajda da önemli bir sorun 
var ki bu normal stajda da vardır. Hiç avukatın yanına gitmeden avu-
katlık stajını bitiren çok kişi var. Doğru düzgün bir şey yazıp çizmeden, 
bir araştırma yapmadan stajını bitiren çok kişi var. Dolayısıyla staj tek 
başına çözüm değil, staj zaten var. Dolayısıyla hukuk fakülteleri zaten 
uygulamada mevcut bir duruma alternatif üretmek zorunluluğunu his-
setmemeli diye düşünüyorum.

Bir başka konu: Yan dal. Evet, yan dal aslında hukukçunun kalitesini 
arttırmak açısından bir fırsat olabilir. Mesela, iş idaresi, çevre, gazete-
cilik, siyaset bilimi, iktisat, psikoloji gibi alanlarda hukuk fakültesinde 
okuyan arkadaşlarımız yan dal yapabilirler. Fakat bunları bir bütün 
olarak düşünmek lazım, yani sadece yan dal, sadece staj, sadece klinik 
eğitim şeklinde değil. Bunları değişik aşamalara entegre ederek sorunu 
çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu noktada bir örnek olarak klinik hukuk 
eğitimi birkaç hocam durdu üzerinde, ama biraz daha yakından ifade 
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etmek gerekirse, Ankara Hukuk Fakültesi geçen senelerde başlamış, daha 
eski Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde birkaç yıldır 
uygulanıyor. Bir birimleri de oluşmuş. Geldiler, bizlere de bilgi verdiler 
sağ olsunlar, konuyla biz de ilgileniyoruz. Önümüzdeki sene seçimlik 
ders haline dönüştüreceğiz, ama dediğim gibi hukuk klinikleri de aslında 
hukuk eğitiminin bir süreç olması ve entelektüel bir hukukçu yetiştirmek 
konusunda sadece bir araç, bir basamak, yoksa şu anki hukuk eğitimini 
bütünüyle bir tarafa bırakıyoruz, onun yerine klinik hukuk eğitimi geti-
riyoruz şeklinde bir iddianın da gerçekçi olmayacağını düşünüyorum.

Kavram olarak hukuk kliniği öğrencilere meslek hayatlarında kar-
şılaşabilecekleri hukuki uyuşmazlıkları çözerken öğrendikleri teorik ve 
soyut bilgileri somut olaya nasıl uygulayacakları, bu uyuşmazlıkları adalet 
ve hakkaniyet çerçevesinde nasıl çözümleyecekleri kapsamına alan bir 
terim olarak karşımıza çıkıyor. Neden hukuk kliniği? Değişik sebepleri 
var. Bizim ülkemiz açısından da şunu ifade etmeliyim: Avrupa Birliği 
ilerleme sürecinde hazırlanan yargı reformu stratejisi bakımından Adalet 
Bakanlığının da hukuk kliniğini öncelediğini görüyoruz. Bunlar üzerinde 
durmak istemiyorum. Sonuç, tabii buradaki temel hedef öğrenci odaklı 
eğitim. Hukuk eğitiminin, klinik eğitimin tarihçesine bakacak olur-
sak Amerika’dan doğduğunu, Kıta Avrupa’sında şu an Polonya’da ciddi 
anlamda uygulandığını söyleyebiliriz. İki yönü var hukuk kliniğinin: 
Okul içinde -ki bunu zaten şu an çoğu hukuk fakültesi yapıyor farazi 
duruşmalar yapmak suretiyle ya da dosyalar hazırlatmak suretiyle- okul 
dışında olanlar da biraz evvel ifade edilen, işte sokak klinikleri şeklinde 
ifade edilen değişik yöntemlerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Konunun 
avukatlar açısından sorunu şu: Avukatlık Kanununun 35. maddesi bakı-
mından bazı okulların bu tür sorunlar yaşadığını görüyoruz. Yani bu bir 
avukatlık faaliyeti midir danışmanlık diye bu eleştiriye şöyle yanıt vermek 
mümkün: Bu mütalaa değil, kazanç amacı da güdülmüyor ve üstelik bu 
kliniklerde öncelikle bilgi verildikten sonra avukata yönlendirme söz 
konusu olduğu için önemli bir sakıncanın bulunmadığını söyleyebiliriz.

Sonuç olarak bir meslek grubunu hedef alan bir hukuk eğitimi söz 
konusu olamaz. Bu görev her meslek için öngörülen stajlara bırakılma-
lıdır. Bu nedenle eğitim modeli aranırken belli bir meslek grubu hedef 
alınmamalıdır. Bu çerçevede her hukuk dalı için geçerli olan teorik eği-
timden vazgeçilmemelidir, ancak temel eğitimin verildiği 2-3 yıllık bir 
temel hukuk eğitiminden sonra uzmanlığa dayalı derslerin seçilmesini 
mümkün kılan bir model tercih edilebilir. Hukuk kliniği modeli temel 
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hukuk eğitimini destekleyen bir role sahip olmalı ve tüm hukuk eğiti-
mine kapsamına almamalıdır. Klinik hukuk eğitimi olarak takdim edilen 
modelin bazı unsurlarına öteden beri şu anki eğitim sistemimizde de yer 
verilmektedir. Hukuk eğitiminde akreditasyon kurumu oluşturulmalıdır, 
ama Barolar Birliği yanında YÖK, akademi de bu alana dahil edilmelidir. 
Şu an ulaşılan fakülte sayısının yeterli olduğu düşünülmektedir. Dolayı-
sıyla eğer eğitimde kaliteyi arttırmak istiyorsak artık yeni hukuk fakültesi 
açılmamalıdır. Hani nüfusla bağlantılı değerlendirecek olursak, örneğin 
Almanya’da 80 milyon nüfusa 43 hukuk fakültesi bulunmakta, bizde 83’e 
ulaşmış ya da aktifler 74’e ulaşmış durumda. Yazın staj imkânı getirilebilir. 
Fakülteyi bitirmenin bir şartı mesela, Almanlar böyle bir şart getirmişler. 
Bitirme tezi faydalı olabilir, ders anlatım yönteminden vazgeçilmemeli-
dir. Sebebi şu: Türk hukuk öğrencisi kendi kendine öğrenme becerisine 
şu an için sahip değil. Yani biz öğrencilere iki satır bir şey anlatıp, geri 
kalanı şu şu kitaplardan bakın diyemiyoruz henüz daha, Almanya’da 
veya başka ülkelerde genellikle bu şekilde kısa öğretimler yapılıyor ve 
ilgili yerlere bakınız demek suretiyle hocaların öğrenciyi yönlendirdiğini 
görüyoruz. Devlet sınavı getirilebilir. Bu bütün hukuk fakültelerinden 
mezunlar için getirilmiş genel bir şey olabilir, ileride tartışılabilir. Devlet 
sınavının soruları tabii ciddi anlamda sorun, üç büyük ilde avukatlık için 
sınırlı sayı ilkesi getirilebilir. Mesela, bazı Fransa’da, Paris’te olduğunu 
biliyorum. Dolayısıyla bizde de getirilmeli artık, çünkü rakamlar gittikçe 
yukarıya doğru çıkıyor. Staj eğitimi gözden geçirilmelidir bence, bu son 
zamanlarda memnuniyetle görüyoruz, sürekli bir eğitime dönüştürülmüş 
durumda. Doğrusu da budur zaten, yani hukuk fakültesi sadece hukuk-
çuluğa bir adım olarak düşünülmelidir. Yoksa bizim öyle bir iddiamız 
yok, süper hukukçular yetiştirdik, artık bundan sonra her şey bitecektir 
şeklinde bir amacımızın olmadığını ifade etmeliyiz. Tabii şunu da ifade 
etmek lazım: 150.000 barajı getirildi biliyorsunuz, bunun biraz daha 
aşağı doğru çekilmesi lazım, 100.000 barajına doğru indirilmesi lazım. 
Çünkü ciddi anlamda hukuk fakültelerinde öğrenciler arasında ciddi 
farklılıklar bulunduğunu söyleyebiliriz yüzdelik dilimler açısından, bu 
önemlidir-önemsizdir ayrı bir tartışma konusu, ama 150.000 barajını ilk 
adım olarak ciddiye alıyoruz, ama hızla aşağı doğru inmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu anlamda da kontenjanların tabii ki gözden geçirilmesi 
gerektiğini ifade etmeliyiz. Çok da fazla uzatmayalım, teşekkür ediyorum 
sabırla dinlediğiniz için, teşekkürler.

Prof. Dr. Erdal Onar - Rica ederim. Şimdi sıra yine değerli bir mes-
lektaşım Sayın Çağlar Özel’e gelmiş bulunuyor. Sayın Özel Hacettepe 
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Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır ve ben 
de bu uzatılmaya bir pay katmayayım, Çağlar Özel’i zaten tanıyorsunuz 
hepiniz, sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Sayın Özel.

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Çok teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Baromuza bu yaptığı düzenleme 
için çok çok teşekkür ediyorum ve katılımcılara bu katılımlarından dolayı.

HUKUK ÖĞRETİMİ NASIL OLMALIDIR?
Hukuk öğretimi gerçekten çok önemli bir konu. Uzun süredir bu 

konuya ilişkin olarak çeşitli toplantılar yapılıyor, kongreler, konferanslar 
düzenleniyor.

Kasım 2014 tarihinde Hacettepe hukuk olarak 2. Hukuk öğretimi 
kongresini düzenledik. Birincisi Akdeniz Hukuk tarafından düzenlen-
mişti. İlki ulusal düzeyde olmuştu, biz bunu uluslararası düzeye taşımıştık. 
2015 içinde 3.sü Her hangi bir hukuk fakültesi tarafından düzenlenmedi.

Ama bu konuya ilişkin toplantılar bu gün de olduğu gibi yoğun bir 
biçimde devam ediyor. Ankara Barosunu’nun düzenlediği bu toplantı ise 
hukuk öğretimi konusuna ilişkin bu katıldığım son bir yıl içerisindeki 
4. Toplantı.

En son 15 gün önce YÖK tarafından sayın Adalet Bakanı’nın da 
katılımında bir hukuk fakültesi dekanlarıyla toplantı gerçekleştirildi ve o 
toplantının da temel konusu hukuk öğretimiydi Mevcut hukuk fakültesi 
dekanlarının hemen hepsi oradaydı. Tabii YÖK tarafından toplantıya 
çağırılınca bütün dekanlar özel bir titizlik gösterip toplantıya katılıyorlar. 
Ondan önce Adalet Bakanlığı ve HSYK tarafından düzenlenen toplantıda 
yargının diğer sorunları yanı sıra hukuk öğretimi de önemli bir başlık 
olarak yer almış ve ulusal ve uluslararası alanda tartışılmıştı. Bir de epey 
uzun bir süreç içinde gerçekleşen arka arkaya pek çok toplantının ger-
çekleştiği yine hukuk fakültesi dekanlarının bir bölümünün yer aldığı 
barolar birliğinin hukuk fakültelerinin akreditasyonuna yönelik yapılan 
çalışmaları söyleyebilirim. Bu gün de yine hukuk öğretiminin sorunları 
hakkında konuşma fırsatı bulacağız. Bu fırsatı bana verdiği için öncelikle 
bu toplantıyı düzenleyen ben de bir üyesi olmaktan gurur duyduğum 
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Ankara Barosunun değerli yöneticilerine ve sevgili Başkanımız Av. Hakan 
Canduran’a şükranlarımı sunuyorum.

Ben bu süre içinde bana konuşma davetiyesinde bildirilen konularla 
sınırlı kalmak ve bu konularla ilgili somut düşüncelerimi sunmak ve 
bu yolla da zamanımı verimli kullanmak istiyorum. İlerleyen zaman 
içinde eğer süre yeterse yapılan konuşmalar ve dinleyicilerin katkıları 
çerçevesinde hukuk öğretimi konusunun diğer alanlarıyla ilgili olarak 
görüşlerimi bildirmekten memnuniyet duyacağım.

Şimdi, işlenecek konular arasında yer alan birinci konu:

1. Hukuk Ön Öğretimi (Hazırlık Eğitimi) (Lisans Öncesi Eğitim)
Öncelikle bir gerçeği tespit etmekle başlayalım. Hukuk öğretiminin 

öncesinde, hukuk fakültesine gelen gençlerde yani, lisede almış oldukları 
bir hukuk temel eğitimi bulunmuyor. Yani bir mühendislik eğitimi alacak 
öğrenci lisede türevi, integrali iç açıların toplamını, Pisagor teoremini 
vs. öğrenmiş olarak geliyor; bir tıp fakültesi öğrencisi lisede biyolojinin, 
kimyanın temel kavramlarını öğrenmiş olarak geliyor. Hukuk fakültesi 
öğrencisi için ise böyle bir temel yok maalesef. Bu durumda ilk sınıfta 
anayasa hukuku ile karşılaşan öğrenci, medeni hukukun temel kavram-
larıyla karşılaşan öğrenci dolayısıyla bu kavramları anlamakta zorlanıyor. 
Bu bağlamda 1+4 formülü 2000’li yıllardan beri belki daha da önceler-
den tartışılıyor. Yani hukuk öğretiminin amacı insan haklarına saygılı, 
iletişim becerisine sahip, uzlaştırıcı yaklaşımı benimseyen ve uygulayan, 
etik değerleri ön plana çıkaran, adil ve aynı zamanda hukuk kurallarının 
temelinde yatan felsefi düşünceyi özümsemiş sosyolojik ve tarihsel çözüm-
lemeler yapabilen hukukçular yetiştirmek. İşte bu amacın gerçekleşmesini 
sağlamak için, özellikle liseden donanımsız bir biçimde gelen bu gençlere 
tarihsel, felsefi, sosyolojik temel bilgileri, etik değerleri ve özellikle dilin 
etkin kullanımını öğrenebilecekleri bir hukuk öğretiminin yararlı ola-
cağını düşünüyorum. Özellikle ABD’deki hukuk öğretiminin öncesinde 
bir lisans eğitiminin bitirilmiş olması gerekliliği bizde ortaya çıkan bu 
sorunun giderilmesine yönelik özel bir yöntem olarak değerlendirilebilir. 
Pek çok Avrupa ülkesinde fiili olarak lise öğrencisinin üniversiteye gele-
meden önce belirli bir olgunluğa ulaşmış olduğunu görüyoruz. Örneğin 
İngiltere’de liseden sonra “gap year” (ara yıl) olarak belirlenen dönemde 
öğrenci gezerek, görerek, kendini tanıyarak üniversite öncesinde belirli bir 
olgunluğa ulaşmış oluyor. Benim de aslında şahsi tercihim bu olmasına 
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karşın ülkemiz şartlarında 1+4 yıl olarak gerçekleşecek bir hukuk öğre-
timinin yerinde olacağını düşünüyorum.

2. Öğrenim Dili
Öğrenim dili ile ilgili düşüncem, temel hukuk öğretiminin ana dilde 

olmasından yana. Ancak bu yabancı dilde eğitimin hiç olmaması gerek-
tiği düşüncesinde olduğum anlamına kesinlikle gelmemeli. Geçen gün 
bira önce sözünü ettiğim YÖK’te yapılan dekanlar toplantısında sayın 
Adalet Bakanı, yine orada da konuşulan hukuk fakültelerinde öğrenim 
dili meselesine yönelik olarak bir şey söyledi. Hukuk öğretiminin Türkçe 
olması çok güzel, ancak ben dedi bir hukukçu olarak yabancılara kendi 
hukuki düşüncelerimi yabancı dilde anlatamamamın eksikliğini yaşı-
yorum. Keşke Türkçeyi konuştuğum gibi konuşabildiğim bir hatta iki 
yabancı dilim olsaydı dedi. Ben de kesinlikle aynı şekilde düşünüyorum. 
Bu gün gelinen noktada bir üniversite mezununun bir yabancı dili, bir 
hukukçunun ise artık lingua franca haline gelen İngilizceyi ve bir diğer 
yabancı dili bilmesi gerekiyor. Ne kadar çok ürün üretirseniz üretin, ne 
kadar çok inovasyon gerçekleştirirseniz gerçekleştirin, bundan kaynak-
lanan haklarınızı yeterli biçimde savunamıyorsanız yapılanların hiçbir 
değeri kalmaz. Bütün hukukçularımız uluslararası alanda mı çalışacaklar 
herkesin bu şekilde dil öğrenmesine ne gerek var diyebilirsiniz. Bu haklı 
bir eleştiri de olabilir. Ancak bu ülkenin bahsettiğim bu ihtiyacını karşı-
layacak hukukçularının önemli bir bölümünün bu gerçeklerin farkında 
olması gerekmektedir.

Sonuç olarak hazırlık sınıfı mı koyulur, %30 İngilizce öğretim mi 
olur bilemem. Ama hukukçu mezun olduğunda bu meziyetlere, yani 
yabancı dil bilgisine, yabancı dil ile hukukçuluk yapabilme becerisine 
kavuşturulmalıdır. Belki yurtdışında bir hukuk fakültesi ile ortak diploma 
verilmesi yolu açılarak bu sorun kökten halledilebilir.

3. Öğrenim Süresi
Mevcut 4 yıllık öğrenim süresinin, ister hazırlık sınıfı eklemek gerekti-

ğini ileri sürenler tarafından olsun, ister 4 yılın sonunda bir yıllık uzmanlık 
eğitimi verilmesi gerektiğini ileri sürenlerce olsun yeterli kabul edilmediği 
zaten savunuluyor. Bunlardan bağımsız olarak özellikle Bologna sistemi 
çerçevesinde derslerin ¼’ünün seçimlik derslerden oluşması zorunluluğu 
karşısında, zorunlu temel dersler için zaman kalmadığı, bu yüzden 4 
yıllık sürenin uzatılması gerektiği de savunuluyor. Bir kere ben baştan 
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söyleyeyim hukuk öğretiminde onlarca zorunlu temel ders olduğu düşün-
cesine katılmıyorum. Bence temel ders diyebileceğimiz ve zorunlu olarak 
hukukçu olacak bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları ders sayısı 
bir elin parmakları civarında olmalı. Bunun dışında öğrencinin seçmek 
istediği hukukçuluk alanının ihtiyaçlarına cevap veren derslere ağırlık 
verilmeli diye düşünüyorum. Bu konuyla ilgili olarak da ilerde soru 
sorulacak olursa görüşlerimi daha geniş olarak paylaşabilirim.

4. Hukuk Klinikleri
Natinal Training Laboratories’in verilerine göre akılda kalma
Pasif öğretim
Takrir yöntemi    :   %5
Okuyarak      : %10
Görsel-İşitsel Malzemeden yararlanılarak : %20
İspata dayalı öğretim yöntemi  : %30
Aktif Öğretim
Grup içi tartışma    : %50
Uygulamaya dayalı öğretim   : %75
Başkalarına öğretme/Hemen uygulama : %90
Hukuk klinikleri aktif eğitimin bir parçası olarak değerlendirilmekte. 

Buna göre öğrenciyi iş yaşamının gerçeklerine, meslek ahlakına, toplum-
sal sorumluluğa ve sosyal hizmete yönelik standartların öğretilmesine ve 
dezavantajlı gruplara hukuk hizmeti vermeye yönelik bir teknik olarak 
ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda pek çok hukuk fakültesinin katıldığı 
kurgusal duruşmalar, canlı müvekkil hukuk klinikleri, herkes için hukuk 
“Street law” hukuk klinikleri kapsamında değerlendirilmektedir. Herkes 
için hukuk , interaktif bir öğretim yöntemi olup çeşitli grupların –örneğin 
cezaevindeki hükümlüler, lise öğrencileri gibi- özellikle haklarını bilme 
ve bunlara sahip çıkma konusunda bilgilendirilmelerini hedefleyen, 
öğrencilerin katılımcı öğrenim tekniklerini uygulayarak ders vermelerini 
ifade eder. Öğrenciler danışmanlık faaliyetleri sayesinde gerçek müvek-
killere ücretsiz danışmanlık hizmeti vererek hem avukatlık mesleğini icra 
etmeyi öğrenirler hem de sosyal adaletin gerçekleşmesine hizmet ederler. 
Bu yöntemler öğrencilerde sosyal sorumluluk bilincini geliştirdikleri ve 
hukukun “insan”la ilgili olduğunu hatırlattıkları için toplumsal bir işleve 
de sahiptirler.
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5. Kredili veya Yıllık Eğitim
Bütünselliği sağlamak yıllık eğitimle daha kolay gerçekleşir. Bu bağ-

lamda temel dersler açısından yıllık eğitimin tercih edilmesi yararlıdır. 
Buna karşılık dönemlik derslere de yer verilerek modüller oluşturulabilir.

6. Öğrenimin İçeriği
Hukukçu olabilmek için gerekli asgari dersleri içeren bir öğrenim 

programı bütün fakülteler için getirilebilir. Bu durum ders içeriklerinin 
birebir bütün fakülteler için aynı olması anlamına gelmeyip temel bil-
gilere yer verilmiş olması anlamında değerlendirilmelidir. Fakültelerin 
hepsinde aynı içeriğin olmasını istemek tekdüzeliğe yol açabileceği gibi, 
öğrenciler için uzmanlık alanlarına yönelme ve fakülteler için farklı alanlar 
için aranan, tercih edilen okul olma özelliğini de ortadan kaldıracaktır.

7. Öğrenimin Uygulama ile Bütünleşmesi
Hayattan kopuk öğretim öğretimi zorlaştıracağı gibi, öğrencinin 

okul sonrası dönemde karşılaşacağı hukuksal sorunların çözümünde 
hep kendisini eksik hissetmesine neden olacaktır. Temel teorik bilgilerin 
öncelikle verilmesi, uygulamanın bunun üstüne bina edilmesi önemlidir. 
Buna karşılık uygulayarak öğrenmenin de önemli bir öğrenme yöntemi 
olduğu, her zaman bunların belli bir sırasının olduğu söylenemez.

8. Denklik (Akreditasyon) Sorunları
Denklikle ilgili sorunlardan öncelikle yurt içinde ve yurt dışındaki 

hukuk fakültelerinde okumakta olan öğrencilerin yurt içindeki bir hukuk 
fakültesine yatay geçmek istediği zaman, geldiği okulda başarılı olduğu 
derslerin, gittiği fakültedeki programla örtüşüp örtüşmemesi ya da bu 
derslerin saydırılmasını anlıyorum. Bu konularda karar verme ve standart 
belirleme yetkisinin üniversitelere özellikle de fakültelere bırakılması 
gerektiğini düşünüyorum.

Bir diğer husus ise dikey geçiş meselesidir. Belirli sayıdaki başarılı 
yüksek okul mezununun teşvik amacıyla fakültelere geçiş imkanının 
verilmesi faydalı sayılabilir. Buna karşılık bu gün olduğu gibi bu yolu 
yaygınlaştırıp neredeyse her mezuna bu yolun açılması yapıyı tamamen 
bozucu niteliktedir. Yukarıda belirtilen 3+2 sisteminin getirilmesiyle bu 
tür bir sorun da kalmayacak demektir.
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9. Uzaktan Eğitim ve Öğretim
Uzaktan eğitim ve öğretimin geleceğin en önemli eğitim ve öğretim 

türü olacağını söylemek kehanet sayılmaz. Bu gün bilginin kapsamı ve 
bilgiye erişim şekil ve hızında değişimler yaşanmaktadır. internet ortamı 
hemen hemen internet olanağına sahip olan herkesin dünya da sunul-
muş olan bilgiye erişim fırsatlarını sunmaktadır. Fakat bu erişimden 
yararlanabilmek için öncelikle bilişim altyapısına sahip olmak, diğeri de 
yabancı dil, daha doğrusu İngilizce becerisi gereklidir. Çünkü internet 
ortamındaki bilgilerin büyük ölçüde paylaşılmış olduğu dile sahip olarak 
bizim bu erişimden yararlanma fırsatlarımız daha da artacaktır. Hukuk 
öğretiminin de bu gelişmeden uzak kalamayacağını söylemek gerekir. 
Buna karşılık, hukuk öğretiminin kendine özgü yapısı pür anlamıyla bir 
uzaktan öğretime uygun değildir. Bu çerçevede uzaktan eğitim materyal-
leri hukuk öğretiminde de bir yardımcı olarak kullanılabilecek olmasına 
karşılık, tek başına uzaktan eğitimle hukukçu olmanın yollarının açılması 
uygun değildir.

10. Bolonya Süreci
1999 yılında ortak bir Avrupa yükseköğretim alanı oluşturmak ama-

cıyla imzalanan Bologna Deklarasyonu tüm Avrupa’yı dünyanın bilgiye 
dayalı en büyük ekonomik gücü haline getirmeyi amaçlıyordu. Ortak 
bir yükseköğretim alanı oluşturulmasının yanı sıra aslında Avrupalılık 
olarak adlandırılabilecek bir kültür birliği de oluşturmayı amaçlamaktaydı 
bu süreç. Bu süreç ile mezunların serbestçe dolaşımı için diplomaların 
tanınması ve standartlaşma da konula hedefler arasında yer almaktaydı. 
Türkiye bu sürece 2001 yılında dahil olmuştur. Bu süreçle birlikte:

1. Avrupa Birliği’nin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarına uygun bir 
“Avrupa Yükseköğretim Alanı” oluşturulmaya başlanmış

2. Yükseköğretim sistemleri birbiri ile uyumlu, kolay anlaşılır, ulusal 
ve uluslararası çerçevede tanınır duruma getirilmeye başlanmış,

3. Yükseköğretim kurumları arasında işbirliği, öğrencilerin ve akade-
misyenlerin hareketliliği ve mezunların istihdam edilebilirliği artırılmıştır.
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Zorluklar:
1. Eğitim süresi 3+2 Olarak değişmekte. 3: Lisans (Bachelor) 2: Yüksek 

Lisans (Master)
2. 3 yıllık lisans eğitiminde 240 AKTS’den fazla ders yükü olmaması 

gerekmektedir.
- Zorunlu ders sayısında azalma gerektirmektedir.
- Öğrencinin ders dışında derse yönelik tüm ders dışı yükü de hesaba 

katılması gerekir
3. Standartlaşma ve diploma eki için derslerin öğrenim çıktılarının 

ilgili programa katkısının belirlenmesi gereklidir
4. Öğrenciyi kişisel ilgi ve becerileri doğrultusunda eğitmeye yönelik 

olarak daha esnek yapıda programlar ve çok sayıda seçmeli dersin prog-
ramda yer alması gereklidir.

HukukÖğretimi Nasıl
Olmalıdır?

Ankara  Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı,  

13-‐16  Ocak 2016

Ankara
Prof.  Dr.  Çağlar ÖZEL

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
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Ana  Başlıklar

• 1. Hukuk ÖnÖğretimi (Hazırlık Eğitimi)  (Lisans Öncesi Eğitim)

• 2. Öğrenim Dili

• 3. ÖğrenimSüresi

• 4. Hukuk Klinikleri

• 5. Kredili veyaYıllık Eğitim

• 6. Öğrenimin İçeriği

• 7. Öğrenimin Uygulama ile Bütünleşmesi

• 8. Denklik (Akreditasyon)  Sorunları

• 9. Uzaktan Eğitim veÖğretim

• 10. Bolonya Süreci

1. HukukÖnÖğretimi (Hazırlık
Eğitimi)  (Lisans Öncesi Eğitim)

• Ortaöğretim süreci öğrenciyi hukuk

fakültesine hazırlayıcı temel eğitimi içermiyor
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2.  Öğrenim  Dili

• TürkçeHukukÖğretimi

• Yabancı dil (İngilizce)  Bilen Hukukçu

3.  Öğrenim  Süresi

• Mevcut süre yeterli değil

• 1+4  ?

• 4+1  ?

• 3+2?
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4.  Hukuk  Klinikleri  
– akılda  kalma:

• Pasif  öğretim

– Takrir  yöntemi :  %5

– Okuyarak   :%10

– Görsel-‐İşitsel  Malzemeden  yararlanılarak :%20

– İspata  dayalı  öğretim  yöntemi :%30

• Aktif  Öğretim

– Grup  içi  tartışma :  %50

– Uygulamaya  dayalı  öğretim :%75

– Başkalarına  öğretme/Hemen  uygulama :%90

5.        Kredili  veya  Yıllık  Eğitim

• Bütünselliği sağlamak yıllık eğitimle daha

kolay gerçekleşir.
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6.        Öğrenimin  İçeriği

• Ortak içerikli temel dersler

• Farklı uzmanlık konuları

7.        Öğrenimin  Uygulama  ile  
Bütünleşmesi

• Akılda kalan,  etkin kullanılabilen ve

uygulanabilen bilgiye ulaşmayı sağlayacak her  

türlü yöntem
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8.        Denklik  (Akreditasyon)  
Sorunları

• Yatay geçişte

• Dikey geçişte

9.        Uzaktan  Eğitim  ve  Öğretim

• Uzaktan Eğitim Kaçınılmaz

• Hukuk öğretiminin özgün nitelikleri vardır.
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10.  Bolonya  Süreci

• Süreç sistemin sorgulanması ve denetlenmesi

açısından faydalıdır

• HukukÖğretiminin kendine özgü nitelikleri

dikkate alınmalıdır

Prof. Dr. Erdal Onar - Teşekkür ediyoruz ve şimdi sözü David 
Pugsley’a vermek istiyorum. Prof. Pugsley çok geniş bir müfredata sahip, 
İngiltere’de değişik üniversitelerden, Güney Afrika’da Malitus’ta ve Fran-
sa’da So Paris 2 ve Paris 5 olmak üzere ve en sonda Uluslararası Karşılaş-
tırmalı Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi, sözü kendisine bırakıyorum, 
buyurun Sayın Pugsley.

Prof. Dr. David PUGSLEY
International Faculty of Comparative Law, Strasbourg

Thank you, chairman, thank you for that introduction. It sounded 
to me a little bit like an obituary, and as I shouldn’t be there for my 
obituary, it was nice to hear all the things I’ve done. Can I also place 
on record; my thanks to the Ankara Bar Association for their invitation 
and the hospitality here. It’s the first time I’ve been to Ankara; I hope it 
won’t be the last because I’m enjoying it here.
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So, my learned friends of the Ankara Bar Association, I should say a 
little more about learned friends later, distinguished colleagues, almost all 
of you seemed to be deans and dear students, some of you have stayed, 
quite a lot of disappeared, I hope we can say something useful for you. 
And I’m glad to see most of you are not wearing headphones, I hope 
you will be able to follow.

Why are the English always different from everyone else? I went to 
get my headphones before this session and they said to me “give us your 
identity card” and I said, “In England, we don’t have identity cards”. 
The rest of you do, but the English are different. And we are different 
in law and in legal education.

I think I’ll start from the profession but the education and training of 
practicing lawyers is a joint function of law faculties and the professions. 
It’s not altogether clear what is or should be the best division of labor 
between the two. If the law faculties are not good, should the professions 
do more? If the professions are too busy should they ask the law to help? 
And help them to help? That’s my message this morning.

Let me start with an extraordinary rule of English law. It is possible to 
become a barrister or a judge in England without a University law degree. 
The quality of English justice and I think the reputation of English law 
have not suffered as a result. I think people think English Law is good 
as we say, with a little understatement but you make your own minds 
up about that. You can be a barrister or a judge in England without the 
university law degree.

When I lecture in France, at that point, I talked about Asterix and I 
looked at the audience “Does Asterix the Gaul in the French cartoons 
mean anything to you? Asterix the Chieftain in about 50 before era, 
who was fighting the Romans successfully?” And every now and again it 
would be; “Tock, tock, they are mad, these Romans”. Well, tock, tock, 
they are mad, these English. You can be a judge without a law degree.

Indeed, for centuries, because we have an uninterrupted history of 
development, English lawyers did not need to go to the university at all. 
The universities taught law, but the law they taught was a Roman law or 
international law and that was no use for practice in England. And in 
any case for centuries the universities were at Oxford and at Cambridge 
and the law was centralized in London.
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Well, all barristers and the future judges not having to go to university 
had to join one of the four inns of court, near the strand, near the law 
courts, this is a place of work, it’s a club, it’s a student society. And the 
training of English lawyers in English law started off in those four inns 
of court and to some extent still continues in those inns of court, train-
ing of lawyers by senior barristers and judges, training by the profession.

The law taught in the universities, I was saying, was not frightfully 
useful for English lawyers. Oxford started teaching English law in 1872, 
comparatively late. They didn’t teach the law of contract, until 1877, 
they didn’t teach the law of tort, civil liability, until 1902, and they didn’t 
teach criminal law until 1930. I was listening yesterday to people saying; 
74 law faculty is in Turkey but there are not 74 professors of criminal 
law. The answer is, to do something about it.

It is one of the curiosities of the English legal terminology, the bar-
risters traditionally refer to each other as “my learned friend”. I started 
off my learned friends of the Ankara Bar Association. In England, the 
learned in the law are not the professors, as you would think, they are 
the barristers and the judges. And you can see that, if you read English 
law reports, the English judges don’t just decide a case, they have to do 
that, the judgment is a mini-lecture explaining what law is, where you 
can find it, how it has developed to that point. And in our Supreme 
Court with five judges sometimes they all give lectures. So, English 
cases can go over 100 pages. And if you have had five lectures from the 
Supreme Court on what the law is, students don’t really want to have a 
sixth lecture from a professor to explain it.

So, education by the professions and that system went on well into 
the second half of the twentieth century. I take as one example Margaret 
Thatcher whom some of you may recall as Prime Minister of England in 
the 1980s. Before she became a politician she had been a barrister and a 
very successful tax barrister, she did have a degree; with her degree was 
in chemistry and having gone to university and learned chemistry she 
went to the inns of court and learned her law.

As a better example; I was talking last week to our last attorney general, 
now the attorney general is a barrister, he is a member of Parliament and 
he is the senior legal advisor to the government. That attorney general 
had a degree but it was in history and then he went to the inns of court 
and learned his law.
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We have begun to change the system a bit. Eventually leaving the 
English notice that they’re doing something a little bit odd and we have 
introduced the system recently whereby any future barrister or attorney 
or judge must have a university degree. But it needn’t be in law, it can 
be in chemistry or history or anything else but they must have a degree. 
And if that degree is not in law, they must take a one-year diploma in 
law to recycle into the English legal system. And I’m very struck here 
while you’re discussing it is a 4-year law degree sufficient or should you 
have 5 years? You can learn English law in one year, or perhaps you can 
learn enough.

Those who do a law degree, the universities are totally free to set up 
their law degrees as they wish. The government doesn’t interfere, the pro-
fession doesn’t interfere and you will find a wide variety of law degrees; 
sometimes law with a bit of history or law with a foreign language or law 
with some options in English literature and there are over 600 different 
degrees with some law in them. The universities and free to do what they 
like from that point of view but from the professions’ point of view, only 
certain degrees will be recognized and in a typical 3-year law degree, at 
least two years must be spent on the law for the professions to recognize 
it. We’ve still a long way from four of five. You can learn it in two or do 
something else and learn it in one.

And the fact is, that newly qualified barristers and solicitors today; 
one-third of them have none law degrees plus the one-year course. And 
some of the big London firms of solicitors actually advertise. We should 
take on new solicitors’ half-and-half law degrees and non-law degrees.

After the law degree stage, there is, of course, the legal practice stage, 
training in legal skills of advocacy, mediation, drafting and things of 
that kind. This used to be a matter for the professions; they had schools 
which told those skills but the professions are too busy and organizing 
these things is something better left to universities. So, these legal practice 
courses are now put on at a limited number of universities, limited by 
the professions. If you wish to be a barrister in England there are eight 
universities which will teach this legal practice course. If you wish to 
become a solicitor, there are 29 universities that you can do this legal 
practice course. At listening to our discussion here, I did think if you’ve 
got 74 universities teaching for four years and you haven’t enough aca-
demics, do you really want 74 universities teaching law for 5 years when 
there are still two fields of academics? If your extra year could be limited 
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and I imagine they may be internal problems or political problems but 
that is what we have done in England, I think that might be better for 
the five-year course everywhere.

So the pendulum swung back into the universities, the legal practice 
course is taught in the universities. The Inns of Court School of Law is 
amalgamated into the University of London but the professions are able 
to take a close interest in the legal practice course. They can’t interfere 
with degrees but they can control the teaching and the standards of the 
legal practice course and they can help. So that solicitors and barristers 
go and teach in some of these courses in the universities. I don’t know if 
that could be done here, but before the chairman tells me to stop, there 
is another way that professions can help. They can help financially; if 
there are not enough professors of criminal law, as we keep being told, 
why doesn’t someone, an attorney or a barrister provide the money to 
fund a chair? The Americans are terribly good at that; look at the lists 
of their faculties, it’s all named professor of this, that and the other. In 
England we are getting there; so you can have the Allen & Overy Chair 
and intellectual property at the University of Oxford. They put up the 
money, they have got the chair there and it is quite good advertising at 
the same time and if you wanted to follow along those lines, how about 
the Hakan Canduran Chair of Criminal Procedure of Ankara? Thank 
you for listening to this eccentric Englishman.

Teşekkürler Sayın Başkan, tanıtımınız için çok için teşekkür ederim. 
Ancak bu bana sanki bir parça kendi cenaze törenimdeki anma konuşma-
sını dinliyormuşum gibi geldi, yine de kendi cenazeme katılamayacağım 
için bugüne yaptığım şeyleri bu şekilde sizlerden dinlemek gerçekten 
çok hoşuma gitti. Ayrıca, Ankara Barosu’na beni buraya davet ettikleri 
ve misafirperverlikleri için de teşekkürlerimin kayda geçmesini isterim. 
Ben hayatımda ilk kez Ankara’ya geliyorum, umarım bu son kez olmaz, 
çünkü burada olmaktan çok memnunum.

Ankara Barosu’ndan “saygın dostlarım”, saygın dostlarım tabirini 
neden kullandığımı sizlere daha sonra açıklayacağım, seçkin meslektaşla-
rım ki gördüğüm kadarıyla hemen hepiniz dekansınız ve sevgili öğrenciler, 
sizlerden bir kısmınız toplantıdan ayrılmayıp bizleri dinlediniz, ancak 
büyük bir kısmınızın da kaybolduğunu görüyorum, umarım siz kalanlar 
için yararlı bir şeyler anlatabilirim. Ayrıca bir kısmınızın beni çeviriye 
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ihtiyaç duymadan, kulaklıksız dinlediğinizi görüyorum, umut ediyorum 
beni takip etmekte zorlanmazsınız.

Neden İngilizler her zaman herkesten farklıdır? Bu oturumdan önce 
simultane kulaklıklarımı almaya gittim ve oradaki görevliler bana “lütfen 
kimliğinizi verin” dediler, ben de onlara “biz İngiltere’de kimlik kartı 
kullanmıyoruz” dedim. Sizler hepiniz kimlik kartı kullanıyorsunuz, 
ama biz İngilizler farklıyız. Hukuk sistemimiz ve hukuk eğitimimiz de 
sizinkilerden farklıdır.

Sanırım konuşmama öncelikle mesleğimiz hakkında konuşarak başla-
yacağım; öncelikle şunu belirtmek isterim ki, yeni avukatların eğitim ve 
öğretimleri hukuk fakülteleri ve meslektaşlarımızın ortak bir görevidir. 
Ancak bu ikisi arasında en iyi işbölümü nedir ya da nasıl olmalıdır, bu 
konu çok da net değildir. Eğer hukuk fakülteleri iyi değilse, meslektaşları-
mız mı daha fazla çalışmalıdır? Ya da eğer meslektaşlarımız çok yoğunsa, 
hukuk fakültelerinden mi yardım istemeliler? Ya da yardım edilmesine 
mi yardım etmeliler?

Konuşmama İngiliz Hukuku’nun olağanüstü bir kuralıyla devam 
etmek istiyorum. İngiltere’de, bir hukuk fakültesi diplomanız olmadan, 
avukat ya da hâkim olabilmeniz mümkündür. Buna rağmen, İngiliz 
adaletinin kalitesi ve İngiliz Hukuku’nun ününün, bu kural nedeniyle 
olumsuz olarak etkilendiğini düşünmüyorum. Bence insanlar, her ne 
kadar biraz küçümsemeyle de olsa, İngiliz Hukuku’nun iyi olduğunu 
düşünüyorlar ancak ben bu konuda sizlerin kendi kararınızı kendiniz 
vermenizi istiyorum. İngiltere’de, bir hukuk fakültesi diplomanız olma-
dan, avukat ya da hâkim olabilmeniz mümkündür.

Bir gün Fransa’da ders verirken bir ara Asterix hakkında konuşmaya 
başladım ve izleyicilerime dönüp, “Fransız çizgi romanlarındaki Galyalı 
Asterix’i biliyor musunuz? Milattan önce 50 yılında Romalılara karşı 
başarılı bir şekilde savaşıyordu?” diye sordum. O çizgi romanda sık sık 
“Tok tok tok, bu Romalılar delirmiş” derlerdi. Tok, tok, tok, bu İngiliz-
ler delirmiş, hukuk fakültesi diplomanız olmadan avukat ya da hâkim 
olabiliyorsunuz.

İngiliz tarihinde bir kesinti olmadığından, geçmişe doğru ilerlediği-
mizde gerçekten de yüzyıllar boyunca İngiliz avukatlarının üniversiteye 
gitmelerine gerek olmadan avukatlık yapabildiklerini görebiliyoruz. 
İngiltere’de üniversiteler de hukuk eğitimi veriyorlardı ama orada öğre-
tilen hukuk, Roma hukuku ve uluslararası hukuktu ve İngiltere’de bu 
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hukukunun hiç bir işlevi yoktu. Ve yüzyıllar boyunca üniversiteler Oxford 
ve Cambrige’de bölgelerinde yerleştiğinden, hukuk da İngiltere’de Londra 
merkezliydi.

Üniversite’ye gitme şartı olmayan geleceğin avukat ve hâkimlerinin, 
limanlarda ve mahkemelerin yakınlarda bulunan bir işyeri, kulüp ya da 
öğrenci topluluğu olarak da düşünebileceğiniz, dört adet hukuk lonca-
sından birine kaydolma zorunlulukları vardı. İngiliz Hukuku ve İngiliz 
avukatlarının eğitimleri bu dört loncada başlamıştır ve günümüzde de 
halen kıdemli avukatlar ve hâkimler, yani profesyoneller tarafından genç 
avukatlara bu loncalarda eğitim verilmesi geleneği bir ölçüde de olsa 
devam etmektedir.

Söylediğim gibi, İngiltere Üniversitelerinde öğretilen hukuk, avu-
katların pek bir işine yaramıyordu. Oxford Üniversitesi, İngiliz Hukuk 
eğitimine nispeten geç bir tarih olarak kabul edilebilecek olan 1872 
yılında başladı. 1877 tarihine kadar sözleşmeler hukukunu, 1902 yılına 
kadar haksız fiil ve hukuki sorumluluğu ve 1930 yılına kadar da ceza 
hukukunu müfredatlarına eklemediler. Dün burada sizlerin konuşmalarını 
dinlerken, Türkiye’de 74 hukuk fakültesi olduğunu ancak 74 tane ceza 
hukuku profesörü olmadığını söylediğinizi duydum. Bence bu konuda 
bir şeyler yapılması gerektiğini düşünmeniz lazım.

Avukatların birbirlerine geleneksel olarak “saygın dostum” diye hitap 
etmeleri, İngiliz hukuk terminolojisinin en ilginç yönlerinden birisidir. 
Ben de konuşmama Ankara Barosu’ndan saygın dostlarım şeklinde 
başladım. İngiltere’de hukuk terminolojisinde saygın terimi, profesörler 
için değil, sizlerin de tahmin edebileceğiniz üzere avukatlar ve hâkimler 
için kullanılmaktadır. Eğer İngiliz mahkeme zabıtlarını okursanız, İngiliz 
hâkimlerin dava sonunda sadece verdikleri kararlarını açıklamadıklarını, 
bunun yanı sıra hukukun ne demek olduğu ve nasıl bir gelişim sürecinden 
geçerek bu noktaya geldiği konusunda mini bir de ders verdiklerini göre-
bilirsiniz. Bazen Yüksek Mahkeme’mizde, karar aşamasında, beş hâkimin 
de ayrı ayrı buna benzer mini dersler verdikleri olmaktadır. Bu nedenle 
İngiliz mahkeme zabıtları bazen yüz sayfanın üzerine çıkabilmektedir. 
Ve bir öğrenci olarak Yüksek Mahkeme’de bir davayı izleyip, hukukun 
ne olduğu konusunda beş ayrı hâkimden, beş ayrı ders dinlemişseniz, 
okulda da profesörünüzden de aynı konuda altıncı bir dersi dinlemeyi 
gerçekten istemeyeceksinizdir.

Profesyoneller tarafından verilen lonca eğitimi sistemi yirminci yüzyılın 
ikinci yarısına kadar devam etti. Burada, sizlerden bazılarının 1980’lerin 
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İngiltere Başbakanı olarak hatırlayabileceğiniz Margaret Thatcher’ı örnek 
olarak vermek istiyorum. Politikaya atılmadan önce kendisi bir avukattı, 
oldukça da başarılı bir vergi avukatıydı, üniversite mezunuydu ve mezun 
olduğu bölüm de kimyaydı; üniversiteye gidip, kimya okuduktan sonra, 
hukuk loncasına gitti ve hukuk eğitimi aldı.

Daha iyi bir örnek vereyim; bir avukat, parlamento üyesi ve hükümetin 
kıdemli hukuk danışmanı olan bir başsavcı ile geçen hafta bir görüşme 
yaptım. Kendisinin üniversiteden mezun olduğu bölüm tarihtir, ancak 
sonrasında hukuk loncasına giderek hukuk eğitimi almıştır.

Ancak biz artık bu sistemimizi bir parça değiştirmeye başladık. 
Sonunda İngilizler de bir şeyleri garip yaptıklarını fark ettiler ve artık 
ileride avukat ya da hâkim olmak isteyen herkesin üniversite mezunu 
olmasının zorunlu olduğu bir sisteme geçtik. Ancak mezun olunan 
bölümünün illa hukuk olması gerekli değildir, kimya ya da tarih ya da 
herhangi başka bir şey olabilir ancak üniversite mezuniyeti şarttır. Ve eğer 
bu kişilerin mezuniyetleri hukuk alanında değil ise, hukuk diploması 
almak ve İngiliz Hukuk Sistemi’ne dâhil olabilmeleri için ekstra bir yıl 
daha okumaları gerekmektedir. Bu nedenle, sizler burada dört yıl eğitimin 
mi ya da beş yıl eğitimin mi gerekli olduğunu tartışırken ben anlamakta 
biraz zorlandım. Çünkü İngiliz Hukuku’nu bir yılda öğrenebilirsiniz, ya 
da en azından yeterince öğrenebilirsiniz.

Üniversite’de hukuk bölümü okuyanlara gelirsek; İngiltere’de üni-
versiteler hukuk fakültelerini istedikleri gibi düzenlemekte serbesttirler. 
Devlet bu konuya karışmaz, meslektaşlarız bu konuya karışmaz ve bu 
nedenle çok geniş bir yelpazede hukuk diplomaları ile karşılaşabilirsi-
niz; bazen bir parça tarih içeren hukuk ya da yabancı dil içeren hukuk 
veyahut İngiliz edebiyatı içeren hukuk gibi 600’ün üzerinde içerisinde 
hukuk kelimesi geçen farklı diploma bulunuyor. Üniversiteler bu bakış 
açısıyla istediklerini yapmakta özgürlerdir ancak, meslek örgütümüz 
sadece belirli diplomaları hukuk fakültesi diploması olarak tanınmakta-
dır ve bu kabulün alınabilmesi için tipik bir üç yıllık hukuk eğitiminin 
en az iki yılının hukuk alanında geçmesi şartı aranmaktadır. Yani bizim 
İngiltere’de dört ya da beş yıl hukuk eğitimini konuşabilmek için daha 
çok yolumuz var. Bizdeki sistemde, iki yılda hukuk öğrenebilirsiniz, ya 
da başka bir bölüm okuyup, bir yılda da öğrenebilirsiniz.

Ve işin gerçeği, bugünün yeni avukat ve hâkimlerinin üçte biri, hukuk 
fakültesi dışında aldıkları eğitimlerinin üzerine bir yıllık kurs görmüş 
durumdalardır. Londra’nın bazı büyük avukatlık firmaları aslında bunun 
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reklamını yapmaktadırlar. Benim fikrime göre, yeni avukatların yarısını 
hukuk bölümü mezunlarından, yarısını da hukuk dışı bölüm mezunla-
rından almalıyız.

Hukuk eğitimi sürecinden sonra, elbette, müdafaa, arabuluculuk, 
planlama ve benzeri yasal beceri eğitimlerini içeren bir pratik süreci 
gelmektedir. Bu eğitimi vermek, eskiden meslektaşlarımızın işiydi; bu 
becerilerini yeni avukatlara aktardıkları okulları vardı ancak artık mes-
lektaşlarımız çok meşgul olduklarından bu tür şeyleri organize etme işini 
üniversitelere bıraktılar. Bu nedenle, artık pratik eğitim alabileceğiniz 
sınırlı sayıda üniversite ve sınırlı sayıda profesyonel var. İngiltere’de 
avukat olmak istiyorsanız, bu pratik eğitimleri alabileceğiniz sekiz üni-
versite bulunmaktadır. Eğer bir savcı olmak istiyorsanız, pratik deneyim 
kazanabileceğiniz 29 üniversite bulunmaktadır. Yine bu nedenle, sizlerin 
buradaki tartışmanızı dinlerken, eğer dört yıl boyunca eğitim veren 74 
üniversiteniz var ve yeterli sayıda akademisyeniniz yok ise, halen iki 
akademik alan varken, gerçekten 5 yıl hukuk eğitimi veren 74 üniversite 
istiyor musunuz diye düşünmekten kendimi alamadım. Ben bu ekstra 
yılı, bizim İngiltere’de uyguladığımız gibi; her üniversitede değil de sınırlı 
sayıda üniversitede bir şekilde uygularsanız daha başarılı olabileceğini 
düşünüyorum ancak bu konuyla ilgili iç sorunlar ya da politik problem-
lerin de ortaya çıkabileceğini yadsımıyorum.

Sonuçta sağa sola sallanan sarkaç tekrar üniversiteler tarafında kaldı ve 
hukuk pratiği eğitimi üniversitelerde yapılmaya başlandı. Hukuk loncası 
Londra Üniversitesi ile birleşti ancak yeni avukatlar halen pratik hukuk 
eğitimi alabiliyorlar. Loncalar diploma türlerine müdahale edemezler, 
ancak hukuk eğitiminin yöntem ve standartlarını kontrol edebilirler 
ve yardımcı olabilirler. Avukat ve savcılar da, bu üniversitelerdeki bazı 
derslerde eğitim vermeye gidiyorlar. Bu yöntem burada da uygulanabilir 
mi bilemiyorum.

Sayın Başkan eğer süremin bittiğini söylemezlerse, meslektaşlarımı-
zın eğitime katkıda bulunabilecekleri başka bir yoldan daha bahsetmek 
istiyorum. Eğer sizlerin belirttiği şekilde yeterli sayıda ceza hukuku 
profesörünüz yoksa neden bir avukat ya da savcı bir kürsü kurulması 
için para sağlamıyor, yani finansal olarak yardımcı olmuyor? Amerika-
lılar bu konuda son derece başarılılar; fakültelerinin isimlerine bakın; 
hepsi bir profesörün adını taşıyor. İngiltere’de biz de bu yolu izliyoruz; 
böylelikle Oxford Üniversite’sinde bir Allen ve Overy Fikri Mülkiyet 
Kürsüsü kurulabiliyor. Parayı onlar verdikleri için orada kendi adlarını 
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taşıyan bir kürsüleri oluyor, aslında ben bu yönetimin çok da iyi de bir 
tanıtım yolu olduğunu düşünüyorum. Eğer sizler de aynı yolu izlemek 
isterseniz, Ankara’da Hakan Canduran Ceza Muhakemesi kürsüsü kurul-
ması konusunda ne düşünürsünüz? Bu tuhaf İngiliz’i dinlediğiniz için 
teşekkür ederim.

ON THE EDUCATION AND TRAINING OF 
PRACTISING LAWYERS

A DIFFERENT VIEW

David PUGSLEY
Professor, International Faculty of Comparative Law, Strasbourg

Professor, European Academy of Private Law, Salzburg

Honorary Archivist of the Western Circuit

I regret that I know so little about Turkish law and Turkish lawyers, 
but comparative law is about different ways of doing things, and I hope 
that what I have to say may be of some interest.

The education and training of practising lawyers is a joint function of 
the university law faculties and the professional bodies of advocates, in 
your case the Ankara bar, but it is not altogether clear what is, or should 
be, the best division of labour between them.

I
Let me start with an extraordinary rule of English law: it is possible 

to practise law, to become a barrister or a judge without a university 
law degree. The quality of English justice and the reputation of English 
law have not suffered as a result, but it is such a remarkable rule that it 
is worth emphasising: English lawyers and judges do not need a uni-
versity law degree. Indeed for many centuries English lawyers did not 
need to go to university at all, and many of them did not do so. Until 
the nineteenth century there were only two universities in England, at 
Oxford and Cambridge, and there was no university in London; but the 
main courts and legal institutions were centralised in London, and it was 
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from London that the King’s judges went out on circuit twice a year to 
try civil and criminal cases in the main provincial towns and cities, fol-
lowed by the barristers of each circuit, who were also based in London. 
English law was made by the judges, not by the professors (and that is 
why there was no reception of Roman law in the English common law); 
and English barristers learnt their law, not from the commentaries of the 
professors, but from the judgments of the judges, who made a running 
commentary on the law at the same time as they made it.

In the absence of a university or college in London, the lawyers 
congregated in the Inns of Court, near the Strand in central London, 
where they had their chambers (their offices), but which were also a kind 
of gentlemen’s club and a law students’ society. Anyone who wished to 
become a barrister, or later a judge, had to start by becoming a member 
of one of the Inns of Court. That has been the law for centuries, and it 
is still the law today. And some training still takes place in the Inns of 
Court. Traditionally prospective barristers had to eat a certain number 
of dinners before they could be called to the bar. Now they must attend 
twelve “qualifying sessions,” consisting of formal dinners followed by 
lectures or moots, or training weekends which are equivalent to several 
qualifying sessions. The four Inns still have the sole right to call students 
to the bar, that is, to admit them to the profession of barrister.

In the second half of the nineteenth century it was recognised that 
legal education in the four Inns was unsatisfactory. At the same time there 
was very little English law being taught in the universities, and indeed 
very few universities. Hence in 1852 the Inns combined their resources 
to form the Inns of Court School of Law, where legal education was 
provided under the auspices of the legal profession, and a compulsory 
examination for call to the Bar was introduced in 1872. Students could 
start as soon as they left school, without going to university first, or at all.

At the same time, in the second half of the nineteenth century, uni-
versity law faculties began teaching English law for law degrees (1872 in 
Oxford, 1875 in Cambridge). Academic freedom means that university 
law faculties can decide for themselves what degrees they will offer and 
what courses they will teach for those degrees. They are independent of 
the government; they are also independent of the legal professions. The 
Bar cannot dictate to law faculties what they must teach for their degrees. 
At that time there were many courses in jurisprudence, constitutional 
history, international law and Roman law, which would now be regarded 
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as fringe subjects, but which were thought to be of suitable intellectual 
standing for university courses alongside history or the classics. Private 
law was slow to start. At Oxford the English law of contract only entered 
the undergraduate degree syllabus in 1877, the law of torts only in 1902 
(when the law of succession was dropped), criminal law only in 1930, 
and family law only in 1970. In those circumstances it is not surprising 
that a law degree was not necessary or sufficient for prospective barristers.

It is one of the curiosities of English legal terminology that barristers 
traditionally refer to each other as “my learned friend.” In England the 
“learned in the law” are not the professors, as in other countries, but 
the barristers and the judges. There has always been a certain tension 
between the academics and the practising lawyers and judges. Whereas 
la doctrine, the writings of the docteurs, the learned in the law, is an 
important source of law in civil law countries, the writings of the profes-
sors is much less important in common law countries, and, indeed, for 
half a century after 1884 it was practically forbidden to cite textbooks 
in court and even now it is comparatively rare. On the whole the legal 
profession has not had a high opinion of the teaching or writings of the 
professors.

The old system lasted well into the second half of the twentieth 
century. Margaret Thatcher, better known as Prime Minister for more 
than ten years, had been a successful barrister before she started her 
political career. She did actually have a university degree, but it was in 
chemistry and not in law. She learnt her law in the Inns of Court and 
the Bar School. Since then the situation has changed profoundly and 
the pendulum has swung a long way in favour of the universities. At a 
time when the proportion of young people going to university has gone 
up from 5% to 50% prospective barristers must now have a university 
degree, but it does not have to be a degree in law; that is, future barristers 
and judges still do not have to have a law degree, though in fact more 
and more of them do have one. For anyone in a civil law country that is 
an extraordinary rule, but it has to be understood in its historical context 
as a considerable reform. According to the Legal Education and Train-
ing Review, 2013, 42.8% of newly qualified solicitors in 2010-11 had a 
law degree, and it was estimated that about two-thirds of those starting 
practice at the Bar also had a law degree. (I find the figure for solicitors 
hard to believe, but it is very precise and its source is impeccable.) That 
still means that the rest did not have law degrees. Some of the large law 
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firms in the city of London actually advertise that they recruit half and 
half law and non-law graduates.

As far as law degrees are concerned the legal professions cannot dictate 
to the law faculties what they teach, and the government does not impose 
any uniformity. As a result there is an enormous variety of courses that 
are partly law and partly non-law. There are said to be over 600 different 
courses. But the professions can say which courses they will recognise for 
admission to the profession. In a typical three-year law degree students 
may take a minor subject or one or more non-law optional courses. The 
degree will only be recognised by the Bar if at least two-thirds of the 
time is spent on law courses and if at least half the time is spent on seven 
“Foundation subjects.” The Foundation subjects are public law, human 
rights, EU law, criminal law, obligations, property, Equity and trusts.

That means that students can learn enough English law in two years, 
compared with four or more years in civil law countries. Obviously they 
cannot learn all the law in that time, but they can learn how the law 
works and they can study a limited number of substantive courses. That 
should be sufficient to enable them to start legal practice and to learn 
more law later on. There is a good precedent for this: when the Emperor 
Justinian promulgated his Digest in the year 533 it was in 50 books but 
students were only required to study 36 (though they did take more than 
two years to do so); the rest could be studied later. As we have seen the 
essential subjects are specifically laid down. That means that students 
need not study the law of persons or family law, or the law of succession 
(or other major subjects like commercial law). If we had a Civil Code 
we might expect students to study all the major parts of it; but English 
law is unsystematic and a choice had to be made on practical grounds.

Students with a non-law degree are required to take a one-year gradu-
ate diploma in law, which covers the seven Foundation subjects and 
leaves room for one further option. They can learn enough English 
law in one year. That should surprise lawyers in other jurisdictions but 
can be explained by its historical background when no law degree was 
required at all, and by the intellectual maturity of students who have 
already graduated in some other subject. Some universities allow students 
to turn the diploma into a Master’s degree by the addition of further 
study or a thesis.

The old Inns of Court School of Law which was set up in 1852 to 
provide legal education for future barristers was incorporated in the City 
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Law School, one of the seven schools in the City University in the City of 
London, in 2001. The name, Inns of Court School of Law, was officially 
dropped in 2008 but is still used by many students and former students. 
The academic education of barristers has passed from the profession to 
the universities. And indeed the profession, and in particular the large 
London firms, now subsidise chairs or other activities in the university 
law faculties.

II
The practical training of lawyers was for a long time neglected alto-

gether. If anyone thought about it at all, it was assumed that barristers 
would pick up practical skills as they went along. The Inns of Court 
used to organise moots, but much more was needed by way of practical 
skills, like advocacy, opinion writing, drafting, conference skills, resolu-
tion of disputes out of court, and professional ethics. The one-year Bar 
Vocational Course was introduced by the Inns of Court School of Law, 
which had the monopoly in providing it until 1997. There are over 
1500 students each year, and the course (now renamed the Bar Profes-
sional Training Course) is now available in eight law faculties. Unlike 
law degrees, which are organised by the individual universities subject to 
recognition by the Bar, these courses are subject to direct supervision by 
the Bar. Practical training remains under the control of the profession. 
But some universities allow students to turn the course into a Master’s 
degree by the addition of a thesis or further study, and that is a matter 
within the discretion of each university.

Arrangements for solicitors are similar. The one-year Legal Practice 
Course was introduced in 1993. It covers business law and practice, 
property law and practice, civil and criminal litigation, practical legal 
research, writing, drafting, interviewing and advising. There are over 
8,000 students each year, and the course is available in 29 law faculties 
under the strict control of the Law Society, the professional body of 
solicitors. The control is so strict that some law faculties have preferred 
to give up the course.

III
After the academic education and the practical training students 

may be called to the Bar or admitted as solicitors but a further period of 
training is required. Trainee solicitors must complete a two-year training 
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contract in a solicitors firm, normally divided into four periods of six 
months in different areas of solicitors’ practice. They become employees 
of the firm and are paid a salary, and indeed frequently the firm will have 
paid a grant to help with the expenses of the year on the Legal Practice 
Course. This is a substantial investment for the firm who hope that most 
of the trainees will remain with the firm at the end of the two years.

Barristers must complete twelve months pupillage (apprenticeship) 
in barristers chambers, normally divided into two periods of six months 
with different pupil-masters (practising barristers of five years standing) 
and in different areas of practice. It is another curious rule of English 
law that the members of a set of barristers chambers are not partners or 
employees but independent practitioners (self-employed). That creates a 
financial problem for pupils who cannot earn fees until the second six-
month period when they are entitled to undertake work independently, 
but most sets now guarantee a minimum income for the first year. This 
is again a considerable investment but the hope is that a good pupil will 
stay on after completion of pupillage as a permanent member of the 
chambers.

Prof. Dr. Erdal Onar - Çok teşekkürler Prof. Pugsley’e bu renkli 
sunumundan ötürü ve şimdi en son konuşmacımıza sıra gelmiş vaziyette, 
hepiniz çok yoruldunuz, tabii ki bizler de ve son konuşmacımız Alvin 
Juel Santos, kendisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Buyurun, söz sizin Prof. Santos.

Alvin SANTOS
Lecturer, Yildirim Beyazit University Faculty of Law

Hello. Being mindful of the time, I’m going to just go ahead and 
quickly summarize my presentation and just touch on the main points, 
so we can have some time for discussions.

First off, I’d like to thank the Ankara Bar Association for the organi-
zation and for inviting me. I’m honored to be in the company of such 
distinguished colleagues.

Now my presentation will mainly focus on legal education in the 
United States and given that that’s where I’m from and most familiar 
with. My learned colleague has noted; Professor Pugsley, in the past 
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we really didn’t have a custom of requiring formal education to be an 
attorney. Before the American Revolution, we basically transplanted the 
English legal system to the United States and imported lawyers from 
England. With the time that change than those a trend to try to for-
malize the training of lawyers in the United States. Legal education was 
seen as something to be more involved with the training and vocational 
preparation. So, a famous Lord Denning for example; his background 
was actually in mathematics and he studied at Oxford afterward law. 
As for myself, I studied politics and anthropology. In the United States, 
legal education is actually a postgraduate level of education. The idea of 
having such a system is to have more well-rounded advocates. They have 
the opportunity to study whatever subject they wish; history, particle 
physics, engineering. And by doing this it allows the lawyers to acquire 
the analytical and critical reading skills, writing skills at the undergraduate 
level. So at the post graduate level for legal education, there’s a tendency 
to focus more on practice and the needs of the market. Now, this wasn’t 
always the case; many critics of the US legal education have a criticized 
as legal education at the United States of being stuck in the 20th century. 
With an emphasis on legal doctrine and large lecture halls with falls to 
properly train attorneys with the required lawyering skills necessary to 
properly represent their clients.

Now the trend to lecture legal doctrine can be traced back to Chris-
topher Langdell, the dean of Harvard Law School, from 1870 to 1895. 
Langdell introduced many innovations to legal education; introducing 
entrance exams, two-three-year curriculum and teaching of core man-
datory courses such as contracts, property, torts, criminal law and civil 
procedure. Langdell’s approach was quite different from the old Dwight 
method; the Langdell approach requires students to read original sources 
and critically evaluate cases, using the case study method. The profes-
sor would randomly select a student, ask questions about the case and 
ask questions in order to guide the student to the main ideas and the 
principles of the case itself. Now this method does require a lot more 
time and I know in Turkey, there’s a problem with larger classes and it 
might be difficult at times to be able to have such a method that with 
a large class.

So, to be a lawyer in the United States, after you acquire your under-
graduate education, you have to take the law school admissions test the 
LSAT. The LSAT is a standardized test, doesn’t necessarily test the student 
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on legal knowledge because they’re basically applying to law school so 
it’s it assesses reading comprehension and logical reasoning. After that, 
the students can apply to any law school they wish considering their 
undergraduate grade point average and the law school admissions test 
score that they received. Now, law schools have the freedom to select 
their students and they don’t only evaluate the scores and the tests of 
the students but they also consider you know the background of the 
student, the social-economic aspect, their awards and future goals for 
the future. So, universities like Columbia Law School and the University 
of Chicago actually incorporate an interview process where students are 
invited to come to school and there’s an admissions committee that can 
assess the students by the ability to be a prospective lawyer in the future. 
So this does help with the quality of law students and give the students 
the opportunity to present themselves in a whole way to the committee.

The market has changed since 2008, the financial crisis has caused 
many businesses to pay attention more to their bottom line. Legal services 
are one of those things that they are more critical now these days. So, in 
the interest of limiting the expenses for legal services, some companies 
have resorted to outsourcing legal services to India and using software 
like legal document atomization as noted earlier by my colleague. This 
lowers the cost of legal services and causes more competition in the legal 
markets. So it’s difficult for legal entry-level attorneys to be able to enter 
such a market so they need to be able to provide something more than just 
a legal qualification. So, law schools in the United States acknowledging 
in this need have resorted to evaluating the legal market and providing 
training and courses that are reflective of the needs of the market. In 
this way, they’re offering more skill-based courses and interdisciplinary 
courses where students are able to take courses in marketing, account-
ing, business administration, project management and these are skills 
that are not traditionally taught in a law school, maybe in a business 
school. But given the competitive nature of the market, there is a need 
to make the students have a broader set of skills and offer value to the 
work that they’re doing. Now, some law schools have actually incorpo-
rated other degrees from other departments, so there’s a possibility to 
have joint degrees; you can have a law degree and an MBA in a shorter 
time period and this allows students to be better prepared for the needs 
of the market. So, legal education should aim to provide students with 
real-world problem-solving skills, knowledge alone is not enough and 
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it’s not important what a student knows but what they can do with what 
they know. Thank you.

Merhaba. Zamanımızın oldukça kısıtlı olduğunun farkındayım, bu 
nedenle mümkün olduğunca hızlı bir şekilde ilerleyip, sadece ana noktalar 
hakkında konuşarak sunumumu özetlemeye çalışacağım, böylece soru 
cevap kısmı için vaktimiz kalabilir diye düşünüyorum.

Öncelikle Ankara Barosu’na bu organizasyonu düzenledikleri ve beni 
de davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Böyle seçkin bir meslektaş 
grubu tarafından ağırlanmaktan gurur duyuyorum.

Benim sunumum yaşadığım ülke ve bu nedenle en iyi bildiğim yer 
olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hukuk eğitimi üzerine yoğun-
laşacak. Saygın dostum Profesör Pugsley’in de belirttiği gibi, geçmişte, 
avukat olmak için örgün bir eğitim alınması şeklinde bir gelenek yoktu. 
Biz, Amerikan Devrimi’nden önce hukuk sistemimizi temelde İngiliz 
Hukuku’nu Birleşik Devletlere kopyalayarak ve İngiltere’den avukatlar 
ithal ederek oluşturmuştuk. Zamanla bu anlayış yerini Birleşik Devlet-
lerde avukatların eğitimlerinin belirli bir düzene sokmaya çalışan bir 
eğilime bıraktı. Bu yeni eğilimde hukuk eğitimi ağırlıklı olarak yeni 
hukukçular yetiştirme ve mesleki hazırlık üzerine yapılandırıldı. Buna 
örnek vermek gerekirse; ünlü bir Lord olan Denning’in üniversite lisans 
eğitimi matematik alanındayken, sonrasında Oxford’da hukuk eğitimi 
almıştır. Ben ise, politika ve antropoloji mezunuyum. Esasında, Birleşik 
Devletlerdeki hukuk eğitimi bir lisans eğitiminden ziyade daha çok bir 
lisansüstü eğitim gibidir. Bu sistemin ana fikri ise, çok yönlü avukatlar 
yetiştirebilmektir. Avukatların; hukuk, parçacık fiziği ya da mühendislik 
gibi istedikleri herhangi bir dalda lisans eğitimi alma şansları vardır; bu da 
onlara analitik düşünce ve çok kritik bir yetkinlik olan okuma ve yazma 
yeteneklerini henüz daha lisans düzeyinde kazanma fırsatı sunmaktadır. 
Hukuk eğitiminin lisansüstü düzeyinde ise daha çok uygulama ve pazar 
ihtiyaçlarına yönelik yetkinliklere yoğunlaşma eğilimi vardır.

Ancak bu durum her zaman böyle değildi; Amerika Birleşik Devlet-
lerinin hukuk eğitimini eleştirenlerin pek çoğu, Birleşik Devletler hukuk 
sistemini 20. yüzyılda takılıp kalmakla, yasal doktrine takılmakla, gereksiz 
büyük mahkeme salonları ve müvekkillerini doğru düzgün temsil etmek 
için gerekli avukatlık yeteneklerini avukatlara öğretilemediği konusunda 
eleştirmektedirler. Yasal doktrini öğretme eğilimi, 1870’den 1895’e kadar 
Harvard Hukuk Fakültesi dekanlığını yapan Christopher Langdell’e 
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kadar dayanır. Langdell, hukuk eğitimine; fakülteye kabul sınavları, 
iki ve üç yıllık müfredatlar hazırlanması, sözleşme hukuku, mülkiyet 
hukuku, haksız fiil hukuku, ceza hukuku ve medeni usul gibi temel 
zorunlu derslerin öğretilmesi gibi pek çok yenilik getirdi. Langdell’in bu 
yaklaşımı eski Dwight yönteminden oldukça farklıydı; Langdell yakla-
şımı, öğrencilerin temel kaynakları okuyarak çalışmalarını ve davaları, 
eleştirel vaka çalışması yöntemini kullanılarak değerlendirmelerini bek-
ler. Bu yöntemde, profesör sınıftan rastgele bir öğrenci seçer, ona dava 
hakkında sorular sorar ve bu soruları kullanarak davanın ana fikri ve 
ilkelerini öğrenmeye yönlendirirdi. Ancak bu eğitim yöntemi çok daha 
uzun süre gerektirmektedir ve bildiğim kadarıyla Türkiye’de sınıflar çok 
büyük ve kalabalık ve bunlarla ilgili sıkıntılar mevcut, bu nedenle böyle 
büyük sınıflarda bu metodun kullanılması zor olabilir.

Birleşik Devletlerde avukat unvanını alabilmek için, lisans eğitiminden 
sonra hukuk fakültesi giriş sınavı olan LSAT’ye girmeniz gerekir. LSAT 
standart bir testtir ve öğrencilerin hukuk fakültesine başvurduklarını 
da göz önünde bulundurarak onların hukuk bilgilerini sorgulamaktan 
ziyade, bunu yerine okuduğunu anlama ve mantık yürütme yetenekle-
rini test eder. Bu sınav sonrasında ise öğrenciler lisans eğitimi notlarının 
ortalamaları ve hukuk fakültesi giriş sınavından aldıkları puanları da 
göz önünde bulundurarak istedikleri hukuk fakültesine başvurabilirler. 
Hukuk fakültelerinin de istedikleri öğrenciyi seçme özgürlükleri vardır 
ve bu seçimi yaparken öğrencinin geçmişini, sosyoekonomik durumu, 
ödüllerini ve gelecekle ilgili hedeflerini de göz önünde bulundururlar. 
Columbia Hukuk Fakültesi ve Chicago Üniversitesi gibi üniversiteler ise 
bu sürece, öğrencilerin okula davet edildikleri bir ön görüşme sürecini ve 
öğrencilerin gelecekte iyi bir avukat olabilme yeteneklerini değerlendiren 
bir başvuru komitesini aşamasını da dâhil etmişlerdir. Bu yöntemler 
sayesinde hukuk fakültesi öğrencilerinin kalitesini artmakta ve öğrencilere 
kendilerini komiteye tam olarak anlatabilme şansı tanımaktadır.

Piyasalar 2008 yılından beri değişim göstermektedir ve mali kriz pek 
çok işyerinin kârlılığına daha fazla odaklanmasına yol açmıştır. Hukuk 
hizmetleri de bunun gibi günlerde daha önemli hale gelen konulardan 
birisidir. Hukuk hizmetlerinin masraflarının azaltılması amacıyla, bazı 
firmalar bu hizmetleri Hindistan gibi ülkelerden temin etmeye başla-
mışlar ve bazı firmalar ise sayın meslektaşımın da sunumunda belirttiği 
gibi yasal belge otomasyon programları kullanmaya başlamışlardır. Bu 
yöntemler hukuk hizmetlerinin maliyetlerini düşürürken, piyasalarda 
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da rekabeti arttırmaktadır. Bu nedenle, iş hayatına yeni atılan genç 
avukatların böyle bir pazara girmeleri zorlaşmakta ve sadece piyasada iş 
yapabilmek için hukuki yeterlilikten daha fazla şeyler sunmaları gerek-
mektedir. Birleşik Devletlerde bu ihtiyacı fark eden hukuk fakülteleri, 
pazarın ihtiyaçlarını değerlendirdiler ve gerekli olan eğitim ve dersleri 
müfredatlarına eklemeye başladılar. Böylece bu okullar geleneksel hukuk 
eğitiminde olmayan, öğrencilerin belki de sadece işletme fakültesinde 
verilen pazarlama, muhasebe, işletme ve proje yönetimi gibi disiplinler 
arası dersleri de almalarını sağlayan ve böylece daha geniş bir yelpazede 
becerilerle donanmalarını sağlayan bir eğitim modeli sunmaya başladılar. 
Ancak pazarın rekabetçi doğası göz önüne alındığında, öğrencilerin daha 
yeni beceriler sunmaları ve yaptıkları işe değer katabilmelerine ihtiyaç 
vardır. Günümüzde hukuk fakülteleri diğer bölümlerden çeşitli derece-
leri de programlarına dâhil etmişlerdir, böylece öğrencilerin birden fazla 
derece ile mezun olma olasılıkları ortaya çıkmıştır; mezun olurken hem 
hukuk diplomanız, hem de MBA dereceniz olabilir ve bu da öğrencilerin 
piyasanın ihtiyaçlarına daha hazırlıklı olmalarını sağlamaktadır. Kısacası, 
artık hukuk eğitimi öğrencilerin gerçek dünya sorunlarına çözümler 
üretme becerileri kazandırmaya odaklanmalıdır, çünkü öğrencinin ne 
bildiği değil ama bu bilgileri ile ne yapabildikleri önemlidir; bilgi artık 
tek başına yeterli değildir. Teşekkür ederim.

LEGAL EDUCATION AND THE NEED FOR REFORM 
(presentation text)

A.J. Santos, J.D.*

Good morning, my name is A.J. Santos. I am an Assistant Professor 
at Yildirim Beyazit University Faculty of Law. This presentation will 
address legal education from the U.S. prospective since that is where I 
am from and most familiar with. However, I am sure that there are some 
areas of overlap that could be beneficial in reflecting on legal education in 
Turkey. I will start this presentation first from giving a general overview 
of the process of qualifying as an attorney in the U.S. and then move on 
to highlight the problems faced by recently qualified lawyers and finally 
end by stressing the need for legal education reform.
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Many critics of legal education in the United States have pointed out 
that it is stuck in the 20th century with an emphasis on the instruction 
of legal doctrine in large lecture halls, which fails to properly train stu-
dents with adequate lawyering skills1. This approach can be traced back 
to Professor Christopher Langdell, who was the Dean of Harvard Law 
School from 1870 to 1895. Langdell introduced many innovations to 
legal education, such as incorporating entrance exams, the two/three-year 
curriculum, and the teaching of core law courses, such as: Contracts, 
Property, Torts, Criminal Law, and Civil Procedure in the first year2. 
Langdell also influenced the change of the function of Harvard Law 
School from being a vocational-based training institution to a research-
focused institution similar to German universities3. By institutionalizing 
legal education within the European tradition, it brought order and 
prestige to the scientific study of law4.

Langdell’s approach was different from the old “Dwight Method” in 
that students were asked to read original sources and draw their own 
conclusions via the case study method5. This involves a professor randomly 
selecting a student and asking the student a series of questions. There 
is a back and forth discussion between the student and professor, with 
the professor guiding the conversation by asking narrower questions to 
reach the core facts and issues of the case. This method often requires a 
very close reading of cases6.

In contrast, the Dwight Method involved the use of a mix of lec-
tures and textbooks. Students read books that summarized the law and 
were expected to memorize rules7. During recitations, professors would 
extensively lecture on the assigned reading materials and students were 
not questioned on cases, but instead would remember cases based on the 
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January 6, 2014 available at:
 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2375480
2 David S. Clark and Tuğrul Ansay (eds.), Introduction to the Law of the United States, 

2002, Kluwer Law International, The Hague, The Netherlands, pp. 14-15.
3 Id.
4 Id.
5 David A. Garvin, “Making The Case: Professional Education For The World Of Practice” 

September-October 2003, available at:
 http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html
6 Id.
7 Id.
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comments made by their professor8. Students were subsequently tested 
orally on their level of memorization and were later given on-the-job 
training during the apprenticeship phase9.

Thus, the Langdell’s approach of emphasizing critical analysis of origi-
nal sources over apprentice training shifted the focus of legal education 
from law offices to the library10. This shift eventually led to the end of 
apprenticeships in the United States, making the United States unique 
in this aspect in that an apprentice training period after the academic 
stage in not required to become qualified11.

Today, to become a lawyer in the United States, one would have to 
obtain a bachelor’s degree before entering law school, which is a post-
graduate level of study. At the undergraduate level, students are able to 
study any subject they wish, from Biology to Philosophy. After four years 
of undergraduate study, a student then takes the Law School Admission 
Test (LSAT). The LSAT is a half-day standardized test, which assesses 
reading comprehension and logic reasoning by way of multiple-choice 
questions and a writing section at the end of the exam. The Law School 
Admission Council (LSAC), a nonprofit organization, administers the 
LSAT.

A prospective law student then applies to the law schools of their 
choice, taking into account their undergraduate grade point average 
and the score from the LSAT. Each law school has its own admissions 
criteria and application process. The grades are very important, but most 
schools use a holistic approach in evaluating applicants by considering 
past achievements, awards, academic and professional accomplishments, 
socio-economic backgrounds, and the future goals of the prospective 
student. Some schools like the University of Chicago Law School and 
Columbia Law School have an interview process where applicants are 
invited to the school to interview before an Admissions Committee.

8 Thomas Fenton Taylor, The “Dwight Method” Harvard Law Review, Vol. 7, No. 4 (Nov. 
25, 1893), pg. 206.

9 David A. Garvin, “Making The Case: Professional Education For The World Of Practice” 
September-October 2003, available at:

 http://harvardmagazine.com/2003/09/making-the-case-html
10 Id.
11 Clark D. Cunningham, “Should American Law Schools Continue to Graduate Lawyers 

Whom Clients Consider Worthless?” Maryland Law Review, Vol. 70, p. 499, 2011, 
available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1805936
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Once admitted to law school, students undertake 3 years of post-
graduate legal education. The first year includes Langdell’s traditional 
core law courses: Contracts, Property, Torts, Criminal Law, and Civil 
Procedure. In the second and third years, students can select elective 
courses in subjects they want to specialize in. For instance, if a student 
is interested in Criminal Law, they are able to take courses on Crimi-
nal Procedure, Evidence, Trial Advocacy and participate in a Criminal 
Justice Clinic in their final year. In most jurisdictions, there is a special 
temporary bar license that enables students to represent clients under 
the supervision of an attorney.

Before the 2008 financial crisis, a law degree was viewed as a “golden 
ticket” to a great career with prestige, job security, and a high salary. 
In 2007, a new law graduate was able to find many job opportunities 
offering full-time employment and a starting salary of around $150,000 
per year. Unfortunately, this expectation has drastically changed. With 
the uncontrolled growth of tuition fees over the years, the demand for 
more cost-effective legal services by corporate clients, and the reduction 
of entry-level attorney jobs in law firms, new law graduates are left with 
a bleak career outlook burdened with a large student loan debt.

According to recent statistics published by the National Association 
for Law Placement, the aggregate national data on law graduate employ-
ment outcomes for the class of 2014 show that approximately 73 percent 
were employed in long-term, full-time positions that require bar passage 
ten months after graduation. This is down from the employment rate of 
around 82 percent six months after graduation in 200712. The average 
salary for the class of 2014 was $63,000.

Since 2008, businesses have sought to remain competitive by cutting 
costs and increasing efficiencies. Some clients have resorted to outsourc-
ing legal services to places like India to undertake time-consuming tasks 
such as legal research, document review, and e-discovery, tasks that were 
traditionally assigned to entry-level attorneys in the past. In addition, 
more businesses are using “Legal Document Automation” software 
and services offered by companies like legalzoom.com to streamline 
the process of drafting contracts, letters, and other legal documents 
without the need of a lawyer. Therefore, with the development of tech-
nology, changes to business practices, and increased globalization and 

12 NALP, Employment Report & Salary Survey (ERSS), Class of 2014, Class of 2007
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competition from non-traditional legal services providers, there will be 
a continued downward pressure on entry-level attorney jobs. The legal 
market is tough for new law graduates and law school should do more 
to better prepare students.

The current legal education model is good at teaching students cogni-
tive skills in legal analysis, but fail to properly train students in essential 
skills, such as “teamwork, problem solving, effective oral and written 
communication, practical judgment, time management, project man-
agement, organizational behaviour, business skills, and leadership13.” 
Law students do not know how to speak with clients, how to identify 
issues, or offer creative solutions to problems14. Law firms tend to view 
new law graduates as inadequate, requiring re-training, mentoring, and 
continued supervision to bring them up to speed and instill value to the 
service they are providing.

With this in mind, legal education needs to be reformed to reflect 
the needs of the market place. Law graduates should not only know the 
law, but also be able to offer value added services and have specialized 
knowledge to make them more competitive. To achieve this, we should 
move away from Langdell’s approach, but not necessarily go back to 
the Dwight Method. A middle ground should be found between the 
scientific study of law and the need to train competent skilled advocates.

Law school should be open to offering more “skill-based” and inter-
disciplinary courses that teach students about accounting, finance, global 
economics, business management, law office administration, market-
ing, and negotiation skills. Indeed, doctrine is important and students 
should understand complex legal concepts, but a cursory understanding 
of contentious academic issues should be sufficient. The main focus of 
legal education should be more vocational-orientated. A higher-level of 
analysis of academic issues ought to be reserved for elective courses or 
the Masters level of study.

Moreover, joint-degrees should be more widely available at law schools, 
where students are able to earn two degrees from different departments. 
In the United States, many law schools offer joint-degree programs where 
students are able to earn two degrees in a shorter time than doing them 

13 Alice Woolley, “Legal Education Reform and the Good Lawyer” Alberta Law Review, 
January 6, 2014 available at:

 http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=2375480
14 Id.
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separately, such as a M.B.A. and J.D. Allowing students to take courses 
in other departments and earn other degrees besides a law degree will 
allow them to become more competitive and flexible with their career 
choices after graduation. Given the current weak legal market, law gradu-
ates may very well end up in a position that is not totally legal in nature.

Legal education should aim to provide students with real world prob-
lem solving skills. Knowledge alone is not enough. It is not important 
what a student knows, but what they can do with what they know.

Prof. Dr. Erdal Onar - Alvin Santos’a çok teşekkür ederiz. Böylece bu 
oturumu tamamlamış bulunmaktayız. Başta Ankara Barosuna bu orga-
nizasyonu yaptığı ve bizleri de davet ettiği için teşekkür ederiz. Umarız 
bir pencere açılmıştır, ama mutlaka en azından bazı sorulara artık daha 
yatkın hale gelmişizdir diye umuyorum. Sadece iki soru alabiliriz ancak, 
var mı soru sahibi? Çok kısa olması koşuluyla, zaten yok. O zaman tekrar 
çok teşekkür ediyorum bütün katılımcılara.

(Ara Verildi)





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Meslek Öncesi Eğitim  
(Avukatlık Stajı)
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Sunucu - Değerli katılımcılar, “Meslek Öncesi Eğitim” konulu otu-
ruma hepiniz hoş geldiniz. Oturumu yönetmek üzere Ankara Barosu 
önceki başkanı Sayın Av. Semih Güner’i sahneye davet ediyorum.

Av. Semih GÜNER
Oturum Başkanı

Sayın Başkanlarım, çok değerli konuklar, değerli meslektaşlarım; 
Kurultayımızı izlemek, bizi dinlemek için büyük onur verdiniz, katılı-
mınız için Baromuz adına çok teşekkür ediyorum.Toplantıyı yönetmek 
üzere görevlendirildim. Öncelikle konuklarımızı huzurunuza davet etmek 
istiyorum. Almanya’dan bir konuğumuz var, Sayın Guido Plassmeier, 
kendisini kürsüye davet ediyorum. Avusturya’dan bir konuğumuz var, 
Sevgili Banu, onu da kürsüye davet ediyorum, Banu Kurtulan’ı da. İTÜ’de 
değerli meslektaşım bize birikimlerini aktaracaklar, paylaşacaklar, Sayın 
Av. Özcan Çine ve Sayın Av. Mustafa Köroğlu’nu da huzurlarınıza davet 
ediyorum, buyurun efendim, başarılar. Değerli konuklar yerlerini aldılar.

Değerli meslektaşlarım, değerli izleyenler, bugün bu salonda yapa-
cağımız çalışma, esasında 1. Salonun genel amacı hukuk öğretimini ve 
meslek eğitimini ele alan bir çalışmaların yapıldığı salon olma özelliği var. 
Bu bağlamda sabah hukuk öğrenimini, olması gerekeni izledik, dinledik. 
Şimdi meslek eğitimine geçiyoruz. Meslek eğitimimizin de ilk durağı 
staj, yani meslek öncesi eğitim. Hemen anımsama amacıyla yasamıza 
bakıyorum, Avukatlık Yasamızda meslek öncesi eğitim veya diğer atıyla, 
kısaltılmış adıyla staj için birkaç madde var, ama bunun tanımı yok. Sadece 
işte stajın bir yıl olarak yapılacağına ilişkin, nerede nasıl yapılacağına 
ilişkin düzenlemeler var, bir de 23. maddede stajın yapılmasına ilişkin, 
stajyerin ödevlerine ilişkin bir açıklayıcı madde var. Bunun yanı sıra bu 
konuya yön veren alt norm olan Avukatlık Staj Yönetmeliğinde sübjektif 
duygularla söylemek istiyorum katkıda bulunduğum için yazılımına, son 
derece güzel bulduğum bir düzenlemeyle karşı karşıya kalıyoruz. Çalış-
mamıza başlamadan önce bu tanımlamayı sizinle paylaşmak istiyorum. 
Bu yönetmeliğin amacı avukatlık stajının hukuk bilgilerinin bilimsel 
verilerden ayrılmaksızın ve bilimin yöntemlerini kullanarak somut olaylara 
uygulayabilen, yargılama süresince yargılama faaliyetinin yönetimine ve 
kararların oluşumuna etkin biçimde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına 
bağlı, hak arama özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan 
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haklarına saygılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan 
bağımsız ve özgür avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel 
olanakların sağlanmasıdır. Kısacası ne arıyorsanız, geleceğimiz için neyi 
görmek istiyorsanız burada görebileceksiniz.

Şimdi değerli konuklar, önümüzdeki süreç büyük bir ihtimalle Tür-
kiye’nin başta Anayasa olmak üzere bir yapılanma sürecini iyi veya kötü 
yaşayacağız. Bu süreç içerisinde de Avukatlık Yasası şu anda zaten bir 
çalışma vardı, seçime gidildi, bundan sonra aynı çalışma mı önümüze gelir, 
yeni bir çalışma mı yapılır, bunu birlikte göreceğiz. O aşamada katkıda 
bulunmasını hedeflediğimiz bu Hukuk Kurultayımızda o çalışmalara 
dönük bilgilere ulaşmayı amaçlıyoruz. Bu çalışmada…

Av. Guido PLASSMEIER
Köln Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

(Bu bölüm mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Av. Semih Güner - Sayın konuğumuza verdiği bilgilerden dolayı çok 

teşekkür ediyoruz. Süreye uyumundan dolayı da ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum. Buradan yapacağımız tasarrufu ileri sorularınızla daha zen-
ginleştireceğimiz açısından değerlendirmekte yarar var. Şimdi Avusturya 
modelini bize aktaracak olan Değerli Banu Kurtulan lisans ve yüksek lisan-
sını Viyana’da yaptı. Şu anda Viyana’da Viyana Barosuna kayıtlı avukat 
olarak mesleki faaliyetini sürdürmekte ve girişimci bir avukat kardeşimiz. 
Avrupa Türk Avukatlar Birliği başkan yardımcısı olarak da uluslararası 
bir görev üstlenmiş durumda, kendisini dinlemekten büyük mutluluk 
duyacağız. Sunumunu Türkçe yapacak. Evet Banu, seni dinliyoruz.

Av. Banu KURTULAN
Avrupa Türk Avukatlar Birliği Başkan Yardımcısı - Viyana Barosu

Teşekkür ederim. Öncelikle Ankara Barosuna ve Semih Bey’e daveti 
için çok teşekkür ederim. Şimdi ben de biraz bozuk Türkçem için özür 
dilemek istiyorum, ama umarım beni anlayacaksınızdır.
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Avusturya’da staj dönemi Avrupa’daki başka ülkelerle kıyaslandığı 
takdirde daha uzun ve en yüksek zaman içinde yapılıyor, 5 senelik bir staj 
dönemi var, ayrıca da bir avukatlık imtihanı var. Ben öyle düşünüyorum 
ki bu nedenle Avusturya’da avukatlık çok saygın ve güvenilir bir meslek. 
Her sene yapılan güvenilir meslekler sıralamasında 11. yerde ve Avrupa 
ülkelerindeki kıyasla da öbür ülkelere nazaran daha fazla güven duyuluyor 
avukata, bunun en büyük nedeni Avusturya’da tecrübesiz avukat yok. 
Çünkü en tecrübesiz avukatın 5 sene tecrübesi var. Bu tabii ki avukat 
sayısını da etkiliyor. Avusturya 8.5 milyon nüfusu olan bir ülke ve 2015 
senesinin sonunda yaklaşık 6000 avukat vardı tüm Avusturya’da, son 5 
senedir bu rakam sadece 400 avukat arttı. Bu insanların hukuk okuma-
dığından dolayı gelen bir süreç değil, tam tersi Avusturya’da hukuk çok 
sevilen bir bölüm ve çok mezun veriyor, ama avukatlığı tercih eden daha 
az ve staj zamanını da bitiren herkes avukat olmuyor. Birçok özel şirket 
hukukçu aldığında avukatlık stajını yapıp yapmadığına bakıyor, avukatlık 
stajını yaptıysa o zaman işe alıyor. Çünkü avukatlık stajını yapmak bir 
kalite belirtisi olduğundan dolayı onlar iş sektöründe iş bulmakta zorluk 
çekmiyorlar. 6000 avukatın yanında 2015 senesinde 2000 stajyer var-
mış, ondan önceki sene de yaklaşık o kadar, ama senede 100 avukat bile 
çoğalmadığına göre o stajyerlerin çoğu avukat olmuyor. Başka hukuki 
mesleklerle kıyasladığımızda da mesela, hâkimlik stajı 3 sene, avukatlık 
stajı 5 sene, avukatlık imtihanı da hâkimlik imtihanından daha zor, 
hem daha fazla hukuk dalları soruluyor, hem de oradaki imtihan eden 
kişilerin komisyonun topludan daha zor bir süreç geçiriyor ve ben kendi 
açımdan şunu söyleyebilirim: Avukatlık imtihanı hayatımda girdiğim en 
zor imtihandı ve aynı burada üniversite sınavında herkes aylarca buna 
çalışıp, bütün aile buna heyecanlandığı gibi avukatlık imtihanı da buna 
benzer bir imtihan.

Staj kademeli bir staj sistemi, staja normalinde 5 ay mahkemede staj 
yaparak başlanıyor ve mahkemedeki staj da iki kademeli; ilk önce yerel 
mahkemede, ondan sonra bir üst mahkemede görülüyor ve bu süreç içe-
risinde stajyer belirli görevler yapıyor. Bu tutanak tutmaktan halka açık 
günler var mahkemede, o halka açık günlerde danışmanlık vermekten 
geçiyor. Savcılıkta staj yapma imkânı var, savcılıkta staj yaptığı zaman 
düşük suçlarda duruşmaya da girebiliyor savcı olarak, hâkime yardımcı 
oluyor, kararları yazmakta yardımcı oluyor. Hâkim son Yargıtay karar-
larını arıyor ve orada aslında staj gerçekten hem mahkemedeki sistemi 
stajyere öğretiyor, hem de hayatın gerçeklerinin başladığını gösteriyor. 
Bunun için stajyer 850 Euro gibi bir maaş alıyor, onu devletten alıyor. 
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Ondan sonraki staj dönemindeki aldığı maaşın tümü çalıştığı avukattan 
ödeniyor. Avukatta staja başladığı zaman da iki kademe var. İlk kademe 
hemen mahkeme stajı bittikten sonra 1.5 sene bir avukatın yanında 
çalışıp, avukat zorunluluğu olmadığı duruşmalara girebiliyor. Türkiye’de 
sanıyorum avukat sorumluluğu biraz farklı, ondan dolayı onu da anlat-
mak istiyorum. Ağır ceza davalarında, jüri önünde olan ceza davalarda 
ve tutuklu olan ceza davalarda avukat olması zorunlu, ayrıca da 5000 
Euro’yu geçen hukuk davalarında da avukat olması zorunlu, yani biz 
ona küçük stajyer diyoruz. Küçük stajyer sadece 5000 Euro’ya kadar 
davalara girebiliyor ve ağır olmayan ceza davaları yapılıyor. Ofisin içinde 
her türlü davaya bakabiliyor, her türlü temyiz dilekçesi yazabilir, kontrat 
hazırlayabilir ve bunun yanı sıra 12 yarım gün eğitim semineri görmesi 
gerekiyor. Bu dönem bittikten sonra ikinci staj dönemi başlıyor. İkinci 
staj döneminde de her davaya girebiliyor. Ancak işte avukatla arasındaki 
fark imza yetkisi olmadığı için ofisten çıkan her evrakta avukatın imzası 
olması gerekiyor ve ondan dolayı avukat onu denetliyor. Mahkemede 
öyle bir denetleme yok, ama dediğim gibi 1.5 sene bir avukatın yanında 
çalışan bir stajyer zaten normalinde o konulara hâkim oluyor. O süre 
içerisinde de avukatlık imtihanını yapmadan önce yine 12 yarım gün 
seminere gitmesi gerekiyor ve ondan sonra da zaten sınava hazırlık başlıyor.

Stajyer olarak o Avusturya’da çok önemli, stajyer kendini hiçbir zaman 
avukat olarak tanımlayamaz, avukatım diyemez. Tek bir istisna var, istisna 
değil aslında, çünkü avukata meslektaşım da diyemez. Ancak mahke-
mede eşitlik olması için duruşma esnasında meslektaşına meslektaşım 
diyebilir, ama bu sadece duruşma esnasında müvekkilinin önünde küçük 
düşmemek için, ama duruşmanın dışında yine her avukata ismiyle ve 
unvanıyla hitap etmek mecburiyetinde. Ondan dolayı da tabii ki müvekkil 
de avukatın daha ayrıca bir şey olduğunu anlıyor. O da tabii saygınlığı 
arttırıyor. 3 sene avukatın yanında çalıştıktan sonra avukatlık imtihanına 
başvurma imkânı var.

Avukatlık imtihanı stajın 3. senesiyle 5. senesi arasında yapılması 
gerekiyor. Avukatlık imtihanının hem sözlü, hem yazılı, yazılı imtihan 
üç ayrı günde yapılıyor, 8 saatlik imtihanlar ve o 8 saatlik imtihanda 
bir gün medeni hukuk işleniyor, bir gün idare hukuku işleniyor ve bir 
gün ceza hukuku işleniyor. Onlara mahkemeden bir dosya geliyor ve o 
dosyada ceza hukukunda bir Yargıtaya başvuru yazması gerekiyor. Tüm 
dosyayı okuyup, o 8 saat ondan dolayı o kadar uzun, hukuk dosyasında 
da buna benzer ve idari hukukunda da, daha doğrusu orada ya Anayasa 
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Mahkemesine veya Danıştaya bir dilekçe yazması gerekiyor. Onları 
başardıktan sonra sözlü bölüm geliyor. Sözlü bölümde de 4 saat sürü-
yor. Avukatlık imtihanı da hep bir partnerle iki kişi girmesi gerekiyor. 
O dört saatin 2 saati bir stajyere, 2 saati de öbür stajyere ayrılıyor. Avu-
katlık imtihanında iki hâkim, iki de avukat var. Hâkimler ceza hukuku 
ve medeni hukuk soruyorlar, avukatlar da avukatlık hukuku, disiplin 
hukuku, idare hukuku, kamu hukuku ve ticaret hukuku ve sonunda 
da dördü beraber stajyerin sözlü imtihandan geçip geçmediğine karar 
veriyorlar. Kurulun başkanı hâkim ve iki kişi kalmasını istiyorsa, iki kişi 
geçmesini istiyorsa, o zaman kurul başkanı karar veriyor. Onun verdiği 
karar belirliyor. Yazılıyı geçip sözlüyü geçemeden ondan sonra tekrar 
yazılıyı ve sözlüyü de yapmak zorunda, yani daha önce yazılıları başarıyla 
bitirmesi önemli değil, çünkü tüm imtihanı bir defada yapmak zorunda 
ve bu imtihana sadece üç defa girilebiliyor. Üç defa bu imtihana girip 
de başaramayan Avusturya’da avukat olamıyor, bir daha mümkün değil. 
Dediğim gibi bundan dolayı da bu imtihana hazırlanmak çok stresli, 
çünkü Avusturya küçük bir ülke, 8.5 milyon bir nüfus var, 6000 avukat 
var. 6000 avukat tabii ki çok küçük bir camia olduğu için herkes herkesi 
tanıyor. Ondan dolayı birinci defada imtihanda geçememek çok büyük 
bir prestij kaybına yol açıyor. Ondan dolayı dediğim gibi hatta dereceli 
geçmeye çalışıyor avukatlar, çünkü mutlaka bu konuşuluyor ve ondan 
sonra da staj dönemi hâlâ gerekiyorsa, avukatlık imtihanında üçüncü defa 
geçmiş biri bir daha iş bulması imkânsız gibi bir şey. Bundan dolayı da 
kötü hukukçuları bir şekilde zaten rekabet çıkarıyor. Çünkü bir avukat, 
bu arada stajyer bütün bu süre içerisinde ücret alıyor avukat tarafından ve 
ortalama küçük stajyerde ortalama ücret 1300 Euro netse, büyük stajyerde 
bu daha fazla olabiliyor. Hatta 3000 Euro kazanan stajyerler var. Tabii 
ki çünkü avukatın yaptığı işlemleri yapabiliyor ve büyük ofislerde çok 
stajyerle çalışıyor. Bundan dolayı tabii ki iyi çalışmayan bir stajyer hiçbir 
yerde iş bulamıyor. Mesela, çok iş değiştirmiş, kısa kısa kalmış stajyerler 
ve ondan dolayı hani bu rekabeti arttırıyor ve mesleğe girişinde zorluyor.

Bu senelerden beri Avusturya’da tartışılıyor. Çünkü Avrupa Birliğin-
den gelen başka avukatlar Avusturya’da avukat olarak çalışabiliyorlar ve 
oraya mesleğe giriş şartları çok daha kolay, onlar çok daha az bir staj 
süresiyle girebilir. Mesela, Almanya’yı örnek alırsak, Almanya’dan gelen 
avukat çok daha geniş bir şekilde avukatlığa başlayabiliyor. Bundan 
dolayı bu Avusturya’daki hukukçuları biraz daha diskrimine ettiğini 
düşünen meslektaşlar var, ama bu sabahki oturumda dinlediğimiz gibi 
avukatlar Avusturya’da çok muhafazakâr bir topluluk ve Avusturya’da 
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bunlar tartışılmasıyla birlikte böyle bir hafifletilmesinin geleceğini pek 
düşünmüyorum. Çünkü dediğim gibi Avusturya’da bu konuda sistem 
gerçekten güzel yürüyor, kalite standartları yüksek, disiplin hukukumuz 
çok keskin ve ondan dolayı da dediğim gibi bu saygınlığı arttırıyor ve 
dışarıdan gelen, Avrupa Birliğinden gelen avukatların bazıları büyük 
ofislerde çalışmadığı sürece mahkemelerde çok sevilmiyor, hâkimler 
tarafından sevilmiyor, müvekkiller tarafından tercih edilmiyor. Ondan 
dolayı biz Avrupa Birliğinden gelen avukatlardan da çok korkmuyoruz. 
Yani toplam sayısı onun da baktım, Avusturya içerisinde 40’mış Avrupa 
Birliğinden gelen avukatların, onun da yarısı büyük ofislerde çalışıyorsa, 
yarısı da maalesef kendi barolarından çıkarılmış ya da başka nedenlerle 
kendi ülkelerinde sorun yaşamış avukatlar. Dediğim gibi onların o 
rekabete girme şansları zaten olmadığı için de çok fazla rahatsız etmiyor.

Sanırım Avusturya bu staj dönemindeki en zorlu sistem Avrupa içeri-
sinde, tüm dünyayı bilmiyorum, ama dünyada da en zorlarından mutlaka 
biridir. Öbür yandan da buradaki avukat sayılarını duyduğum zaman 
burada avukatlık yapmanın çok daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
bu şekilde rekabet artarsa tabii işin değeri de düşüyor. Bizde dediğim 
gibi yapılan iş ondan dolayı daha değerli olarak algılanıyor ve ondan 
dolayı da dediğim gibi avukata saygınlık da ona göre artıyor. Ayrıca da 
böyle bir kapalı sisteme girmek de hem zor, hem de bunu başardıktan 
sonra, o kadar uğraştıktan sonra, çünkü staj dönemi gerçekten zor bir 
dönem, avukatın yanında çok fazla çalışılması gerekiyor. Bazen gecelere 
kadar çalışıldığı oluyor, ama onu da atlattıktan sonra en azından rahat 
bir dönem başlıyor. Teşekkürler.

AVUSTURYA’DA AVUKATLIK MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMİ

Av. Banu KURTULAN
Viyana Barosu, Avrupa Türk Avukatlar Birliği Başkan Yardımcısı

GİRİŞ
Avusturya’nın, avukatlık meslek öncesi ve meslek içi eğitimi konu-

sunda diğer ülkelerden farklı esaslar benimsemesi sebebiyle, Avusturya’da 
avukatlık, en saygın ve güvenilir meslekler arasında bulunmaktadır. 
Avukatlık, meslekler arası güven sıralamasında, öğretmenlerin arkasında 
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11. sırada yer almaktadır1. Kuşkusuz, söz konusu durumun en önemli 
nedenlerinden biri, avukatlık meslek öncesi eğitimidir. Avrupa Birli-
ği’nde avukat olabilme koşulları ülkelerin iç hukuklarına bırakılmıştır 
ve Avusturya’nın, avukatlık mesleğine ve bu mesleğin mensuplarına özel 
önem atfetmesi sebebiyle, Avusturya’da avukat olabilmek oldukça güç 
bir sürece bağlanmıştır.

Avrupa Birliği içinde kıyaslama yapılacak olursa, avukatlık stajı açısın-
dan 5 yıl ile en uzun süre koşulunun, Avusturya tarafından öngörüldüğü 
rahatlıkla söylenebilecektir. Avusturya’da avukatlara duyulan güven, 
Avrupa Birliği içerisinde avukatlara duyulan güvenle kıyasla oldukça 
fazladır2. Avusturya içinde, hukuk fakültesi mezunlarının arasında kıyas-
lama sonucunda ise, hakimlerin 3 sene, savcıların yine 3 sene ile sınırlı 
olmasına karşın; 5 sene staj zorunluluğu, avukatların hem hukukçular 
arasında mesleki bilgi ve tecrübeleri sebebiyle prestijini arttırmış, hem de 
toplum içinde güven duyulan bir meslek mensubu olmalarını sağladığı 
sonucuna ulaşılabilecektir.

Avukat sayısına değinilecek olursa, 8.5 milyonluk Avusturya’da, 2015 
sene sonu itibariyle 5940 avukat bulunmaktadır. Ancak bir noktaya dikkat 
çekilmelidir: 2010 sene sonu itibariyle avukat sayısı 5518’dir3. Başka bir 
ifadeyle, 5 sene içerisinde 400 avukat mesleğe katılmıştır. Bu durum, 
hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık mesleğini tercih etmemelerinden 
değil, meslek öncesi eğitimin ağırlığından kaynaklanmaktadır. Zira, 2015 
senesinde, stajyer avukatların sayısı, 2072’dir.

I. Avukatlık Stajına Başlangıç ve Kademeli Staj Sistemi
Avusturya’da avukat olunabilmesi için, kademeli bir staj dönemi öngö-

rülmüştür. Toplamda en az 3 sene 5 ay avukatın yanında fiilen çalışma 
ve 5 ay da mahkeme stajyerliğinin öngörüldüğü toplam stajda, stajyerin 
42 yarım gün seminere katılmış olması gerekmektedir.

Hukuk fakültesinden mezun olunduktan sonra avukatlık stajının yapı-
labilmesi için baroya başvurulması gerekmektedir. Bu başvuru esnasında 
sadece kimlik belgesinin çıkarılabilmesi için çok cüz’i bir miktar talep 
edilmektedir. Başvuru sonucunda ilk olarak alınan kimlik belgesine “kleine 

1 Reader’s Digest European Truted Brands 2015, Avusturya, www.rdtrustedbrans.com/
tables/trust%2520in%2520proffessions.country.austria (son erişim tarihi: 31.12.2015)

2 Ibid.
3 Avusturya Barolar Birliği raporu, www.rechtsanwaelte.at/kammer/kammer-in-zahlen/

mitglieder/ (son erişim tarihi: 30.12.2015)
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Legitimationsurkunde” adı verilmektedir. “Kleine LU” ile 18 ay boyunca 
avukatın yanında fiilen çalışılması, 12 yarım gün seminere katılınması, 
buna ilaveten 5 ay da mahkeme stajı yapılması öngörülmüştür. Bu süreçte 
mahkeme stajı ile avukatın yanında yapılan staj iki farklı süreçtir. Stajye-
rin mahkemede staja başlayabilmesi için, öncelikle eyalet mahkemesine 
başvurup ardından staj yapacağı mahkemeyi öğrenmesi gerekmektedir. 
Mahkeme stajında, stajyer ilk olarak yerel mahkeme, ardından da şehir 
mahkemesi veya savcılıkta fiilen mahkeme çalışanı olarak çalışmakta, 
karşılığında da aylık 850 Euro ücret almaktadır. Mahkeme stajı esnasında 
stajyer hakime veya savcıya yardım etmektedir. Tutanak tutmak ve dos-
yalama düzeninin öğrenilmesi ile başlayan süreç, genellikle fiilen savcı 
olarak duruşmaya katılmak ile son bulmaktadır. 18 aylık avukat yanında 
çalışma esnasında ise, stajyer avukat zorunluluğu olmayan4 duruşmalara 
temsilci olarak katılabilmekte ve büroda avukatın yapabileceği tüm işleri 
yapabilmektedir; ancak imza yetkisinin olmaması sebebiyle, yaptığı işler 
avukat tarafından kontrol edilip imzalanmak zorundadır. Stajyer bu 
hizmeti karşılığında sigortalı şekilde çalışmakta ve ortalama 1300 Euro 
ücret almaktadır. Bu safahatın tamamlanması sonucunda, stajyer “grosse 
Legitimationsurkunde” almaya hak kazanmaktadır.

“Grosse Legitimationsurkunde” ile stajyer avukat zorunluluğu olan 
davalar da dahil olmak üzere, tüm davalarda savunma yapabilmektedir. 
Bu süreçte stajyerin avukattan tek farkı imza yetkisinin bulunmamasıdır. 
Mahkemede hangi temsil belgesi ile hangi avukatı temsil ettiğini söylemek 
suretiyle mahkemede taraf olarak bulunabilme ehliyetine sahip olmak-
tadır. “Grosse LU” ile stajyerin avukatın yanında en az 37 ay çalışması 
gerekmektedir. Bu süre zarfında stajyer yine sigortalı pozisyondadır ve 
aylık geliri ortalama 1600 Euro olmaktadır.

Önemle belirtilmelidir ki, 5 yıllık bu staj süresinde, stajyerin kendini 
avukat olarak tanıtması ve avukatla muhatap olması esnasında avukata 
“meslektaşım” şeklinde hitap etmesi yasaktır ve bir disiplin suçu olarak 
düzenlenmiştir. Ancak, duruşma esnasında tarafların eşitliği ilkesi dikkate 
alınarak, yalnızca stajyerin karşısındaki avukatın stajyere “meslektaşım” 
şeklinde hitap etmesini müteakip, stajyer de daha alt bir pozisyona düş-
memek adına avukata “meslektaşım” şeklinde hitap etme hakkına sahiptir.

4 Avukat zorunluluğu olan davalar, müddeabih olarak 5000 Euroyu geçen hukuk davaları 
ve sanığın tutuklu bulunduğu ceza davaları ve ağır ceza (jüri önünde yapılan) davalarıdır.
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II. Avukatlık Sınavı
Avukatlık sınavına giriş, “grosse Legitimationsurkunde”ye sahip olun-

duğu esnada ve bu kimlik kartına sahip olunduktan sonra en az 13 ay 
geçmesi ve avukatlık stajına başlanmasından itibaren toplamda 24 yarım 
gün seminere katılınması sonucunda mümkün olmaktadır. Bu sınava 
başvuru, sınavdan 4 ay önce yapılıp, sınav ücreti 700 Eurodur.

Stajyer sınava mutlaka bir stajyer arkadaşıyla girmek zorunda olup, 
sınav yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Yazılı sınav özel hukuk, 
ceza hukuku ve kamu hukuku olmak üzere üç bölümde yapılmakta 
olup toplamda 3 gün (24 saat) sürmektedir. Sınavın yazılı aşamasından 
yeterli notun alınmasını müteakip sözlü aşamasına geçilmektedir. Sözlü 
aşamasında adaylar sınava birlikte hazırlandıkları diğer adayla birlikte 
toplamda 4 saat sınanmaktadırlar. Sınavı, iki hakim iki avukat olmak 
üzere, 4 kişiden oluşan bir jüri yapmaktadır. Sözlü esnasında adayın 
hem teorik bilgisi hem de uygulamaya dönük tecrübesi araştırılmakta-
dır. Jürideki iki hakim özel hukuk ve ceza hukuku konusunda sorular 
sorarken, avukatlar kamu hukuku, avukatlık hukuku ve ticaret hukuku 
konusunda sorular yöneltmektedir.

Avukatlık sınavına aday yaşamı boyunca en fazla 3 defa girme hak-
kına sahiptir. Üçüncü denemesinde avukatlık sınavını geçemeyen adayın 
Avusturya’da bir daha avukatlık yapma şansı bulunmamaktadır. Sınav, 
oldukça zor bir sınav olduğundan, uzun bir hazırlık sürecini gerektirmek-
tedir, bu durum da stajyerler üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır.

III. Avukatlık Mesleğine Giriş İçin Diğer Şartlar
Avukatlık sınavının geçilmesinin ardından, staja başlanılmasından 

itibaren mahkeme staj süreci de dahil olmak üzere toplamda 5 yıl fiilen 
staj yapılması gerekmektedir. Sınavın stajın üçüncü yılının sonunda 
geçilmesi ile beşinci yılın sonunda geçilmesi arasında, avukatlığa kabul 
açısından bir fark bulunmamaktadır. Bunun yanında, 42 yarım gün 
seminer katılımı ve stajyerin güvenilirliğinin kanıtlanmasını -ki bu da 
adli sicil kaydının gönderilmesi ve ağır disiplin suçunun olmadığının 
kanıtlanması yoluyla olur- müteakip yemin töreninde edilecek yemin 
ile avukatlığa kabul sağlanmaktadır.

SONUÇ
Avusturya Devleti’nin, avukatlığa kabul için öngörmüş olduğu şart-

ların ağırlığı ortada olmasına rağmen, kanımızca diğer devletlerce de 



110

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

benimsenmelidir. Zira ancak bu yolla avukatların kalitesi arttırılacak ve 
bu durum da avukatın hem toplum düzeyinde hem de hukuk mesleğine 
mensup kişiler arasında saygınlığı artacaktır.

Av. Semih Güner - Sevgili Banu’ya da süreye uymadan dolayı ve katkı-
larından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aklınızda sorular vardır, zamanımız 
olacak, onları yanıtlarsan mutlu olacağım. Şimdi efendim, Türkiye’ye 
dönüyoruz. Bu konuda ilk sözü genel anlamda konuyu ele alacak olan 
değerli meslektaşım Av. Özcan Çine olacaktır. Değerli meslektaşım 1977 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, avukatlığı 1979 yılında 
başladı. İzmir Barosunda başladı, sonra Ankara Barosunda birlikte uzun 
yıllar çalıştık. Türkiye Barolar Birliğinde 1997 yılında görev yaptı İnsan 
Hakları Komisyonu başkanı olarak, 2002 yılında Türkiye Barolar Birliği 
başkan danışmanı olarak ve zaman zaman yönetim kurulu raportörlüğü 
olarak görev yaptı. 2006 yılından sonra Türkiye Barolar Birliği hukuk 
müşavirliği görevini üstlendi. Şu anda da mesleki çalışmasını Başkent 
Üniversitesinin avukatlık hukukuyla ilgili dersini üstlenerek sürdürmekte, 
kendisini dinlemekten büyük mutluluk duyacağız efendim, buyurun 
Özcan Bey.

Av. Özcan ÇİNE
Başkent Üniversitesi

Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli konuklar, değerli katılımcılar; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi avukatlık stajıyla ilgili konuya 
geçmeden önce çok kısa bazı saptamalarda bulunmak istiyorum. Birço-
ğunuzun bildiği gibi Türkiye’de 1136 sayılı yürürlükte olan Avukatlık 
Kanunumuzun 1. maddesi: “Avukatın yargının kurucu unsurlarından 
olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil edeceği” hükmünü taşımak-
tadır. Yani yargının kurucu unsuru olma olmazsa olmazı demektir, 
temelidir, esasıdır, aslıdır. Bu anlamda avukatlık mesleğinin çok nitelikli 
olarak, hukukçu olarak çok nitelikli yetiştirilmesi gerekir. Daha önceki 
konuşmalarda Sayın Almanya ve Avusturya modellerini de kısaca anlattı 
değerli meslektaşlarımız, hakikatin bir avukatın yetişmesi, yetiştirilmesi 
son derece önemli. Bu konuda öncelikle avukatlık meslek eğitimini, 
yani avukatlık stajına geçmeden önce çok kısaca lisans eğitimiyle ilgili 
birkaç şey söylemek istiyorum. Yani üniversitedeki hukuk eğitimi, hukuk 
fakültelerindeki hukuk öğretimiyle ilgili, daha doğrusu lisans eğitimine 
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geçmeden önce ilk ve ortaöğretimde sıkıntılarımız var. Bu da tabii lisans 
eğitimine giren öğrencileri doğrudan etkiliyor, bu öğretimi doğrudan 
etkiliyor. İlk ve ortaöğretimde daha çok ezbere yöneltme, öğrenme 
yerine ezbere yöneltme, süratli bir şekilde test çözmeye yönlendirme, bu 
anlamda da sorgulama, sözlü ve yazılı anlatım, düşünme, analiz, sentez 
gibi birtakım yetenekler geliştirilmiyor ya da yeterince geliştirilmiyor. 
Hukuk fakültesine giren öğrencilerimizde bu konuda büyük sıkıntı 
oluyor. Öncelikle ilk ve ortaöğretimin çok ciddi bir reformdan geçmesi 
lazım bu anlamda hukuk fakültesine girecek öğrenciler açısından.

Bir başka önemli nokta da yine hukuk bilincinin ilk ve ortaöğretimde 
de yaş ve seviye durumlarına göre de yavaş yavaş verilmesinde de bir 
yarar var. İnsan hakları, hak arama hakkı gibi hukukun temel birtakım 
kurumlarıyla ilgili de basit de olsa bunların kavratılması gerekli. Şimdi 
bu çerçevede daha kaliteli hale getirilecek bir ilk ve ortaöğretimden 
sonra hukuk lisans eğitimine girişte de bazı sıkıntılarımız var. Merkezi 
sistemle ve birtakım farklı puanlarla alınma durumu söz konusu. Bu 
çerçeve içerisinde üniversiteye girişte asgari bir puanın altında öğrenci 
kabul edilmemesinin daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Yine hukuk 
fakültesine giriş sınavlarının bu merkezi sınav dışında anlatım yeteneği, 
genel kültür, analiz ve sentez, sorun çözme yeteneklerini ölçecek ve 
değerlendirecek bir biçimde yapılması daha yararlı olacaktır. Yine aynı 
şekilde fiziki ortamı ve altyapısı yetersiz hukuk fakültelerinin açılmaları 
da büyük ölçüde engellenmelidir. Bu hukuk fakültelerindeki eğitimimiz 
avukatlık meslek eğitiminin önemli bir altyapısını teşkil etmektedir.

Şimdi bu kısa girişten sonra konuyla ilgili Türkiye’deki, ülkemizdeki 
mevzuatın tarihi gelişiminden kısaca söz etmek istiyorum. Tabii cum-
huriyet öncesi dönemde birtakım nizamnamelerle, yani 1856 ıslahat 
fermanından sonra I. Meşrutiyete kadar süreç, ondan sonra da yine 
cumhuriyet öncesi dönemde de avukatlık mesleğiyle ilgili birtakım çalış-
malar, tartışmalar, vesaireler, bazı işte İstanbul Barosuyla ilgili birtakım 
çalışmalar olmuş. Özellikle 1915 civarında Osmanlı Meclis-i Mebu-
sanında da stajla ilgili konular da tartışılmış, ama esas 1924 tarihinde, 
yani cumhuriyette ki ilk Türkiye Cumhuriyetinin 24 Anayasası kabul 
edilmezden önce 1924 yılında bir Muhamat Kanunu çıkarılmış, kabul 
edilmiş, yürürlüğe girmiş. Bu 1924 yılında çıkartılan Muhamat Kanu-
nunda staj süresi 3 yıl olarak belirlenmiş. İki sene sonra ancak 1926’da 
Muhamat Kanununun adı da Avukatlık Kanunu olarak değiştirildi ve 
staj süresi iki yıla indiriliyor. Bu iki yıllık staj süresinin bir yılı avukat 



112

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

yanında, diğer bir yılı da o zamanki Adliye Vekâleti, yani bugünkü Adalet 
Bakanlığının göstereceği bir adliyede görev ifa etmek suretiyle yapılıyor 
ve bunun sonucunda da bir sınav var. Hâkim yardımcılığı sınavı, hâkim 
muavinliği sınavı veriyor. İşte hukuk fakültesini bitiren aday önce bir yıl 
avukat yanında staj yapacak, daha sonra Adalet Bakanlığının göstereceği 
yerde bir yıl görev yaptıktan sonra hâkim yardımcılığı sınavına girecek. 
Bu sınavı başardığı takdirde ancak baroya kaydolabilecek. Daha sonra 
süreç 1938’e geliyoruz. 1938’de daha kapsamlı bir 3499 sayılı Avukat-
lık Kanunu yürürlüğe giriyor. Bu 1938 yılındaki 3499 sayılı Kanunda 
bu söylediğim geçerli, yani bir yıl, bir yıl avukatlık. 1969’a geliyoruz. 
1969’da hepinizin bildiği gibi 1136 sayılı Avukatlık Kanunu yürürlüğe 
giriyor. Bu 1969 tarihli Avukatlık Kanununda iki yıllık olan staj süresi, 
yani başta sözünü ettiğim 3499 sayılı Kanun yerini alan 69’da iki yıllık 
staj süresi 1.5 yıla indiriliyor. Bu 1.5 yılın 6 aylık kısmı adliyede, 1 yıllık 
kısmı da avukat yanında, o süreye de denk geldiğim için ben 1977 yılında 
benim dönemimdeki arkadaşlar 1.5 yılı tam tamamlayamadan kanun 
çıktı ve bir yıl 5 ay staj yapmış olduk. 1979’da bu 1.5 yıllık olan staj 1 
yıla indiriliyor ve getirilen sınav 1969’dan 1979’a kadar çeşitli nedenlerle 
ertelenip, tam olarak yapılamayan bu sınav 1979 Şubat ayında çıkartılan 
bir kanunla da tamamen ortadan kaldırılıyor. Yani sadece bir yıllık bir 
staj söz konusu hale geliyor.

Şu andaki yürürlükte olan Kanunumuza geldiğimiz zaman bu 1969 
yılında yürürlüğe giren 1136 sayılı Kanun 2001 yılında kapsamlı bir 
değişikliğe, 100’ün üzerinde madde değişti. 4667 sayılı Kanunla 100’ün 
üzerinde madde değişti, ancak bu bir yıllık staj değişmedi, bir yıllık 
staj muhafaza edildi, ama bir yılın sonunda bir sınav getirildi. Önceleri 
baroların ve Barolar Birliğinin görüşü Barolar Birliğince yapılmasıydı 
bu sınavın, ama Mecliste değişikliğe uğradı, merkezi sistemle stajın 
sonunda bir sınav getirildi 2001 yılında, fakat bu da uygulanmadı. O 
sırada hukuk fakültesine girmiş olan öğrenciler işte kazanılmış haklar, 
vesaire şey yapılarak 2006 yılına kadar ertelendi bu sınavın yapılması, 
2006 yılında da bir gece içerisinde yine Mecliste popülist düşüncelerle 
bu sınav da kaldırıldı. Yani sınav hiç yapılmamış oldu. Şu anda bir yıl-
lık stajın 6 aylık bölümü adliyede, 6 aylık bölümü de avukat yanında 
yapılıyor ve bu şekilde staj bittikten sonra da avukatlığa kabulle birlikte 
avukatlık mesleğine intihap ediliyor.

Şimdi Avukatlık Kanunumuzun 3, 4, 5 maddelerinde bu düzenleniyor. 
Stajdan muaf tutulanlar dışında, çünkü bazı hâkimlerin veya üniversite 
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hocalarının veya belli bir yerde hukuk müşavirliği yapmış olanların 10 
yıl süreyle stajdan muaf tutulanlar dışında stajını yapıp staj bitim belgesi 
almış olmak avukatlığa kabul şartı olarak düzenlenmiş. Yine Avukatlık 
Kanunumuzun 15-27. maddeleri arasında bu staj hükümleri düzenlen-
miş. Sayın Başkanın da belirttiği gibi ayrıntılı düzenleme Türkiye Barolar 
Birliği Staj Yönetmeliğinde, bu staj yönetmeliğinin 1. maddesinde yine 
Sayın Başkanın bahsettiği gibi stajın amacı belirtilmiş. Yani hukuk bil-
gisinin bilimsel veriler çerçevesinde öğretilmesi, pratiğe geçirilmesi. Bu 
sürenin dediğimiz gibi 6 ayı adliyede, 6 ayı da 5 yıllık meslek kıdemi olan 
bir avukatın yanında ifa ediliyor. Bu staj dönemi stajyer adayın baroya 
stajyer kabulü için başvurmasıyla başlıyor ve sürecin sonunda da baro 
yönetim kurulunun staj bitimine dair staj bitim belgesini vermesiyle 
birlikte sonuçlanıyor.

Şimdi avukatlık stajına başlayabilmek için tabii avukatlığa kabul 
şartlarının da bulunması gerekiyor. Avukatlıkla ilgili birtakım yasaklar 
var, birtakım engel haller var. Bunlar aynıları, bunlar stajyerler için 
de geçerli, Avukatlık Kanunumuzun 5. maddesinde ayrıntılı olarak 
düzenlenmiş. Avukatlık stajı dedik, adayın baroya başvurması ve stajyer 
listesine yazılmasıyla başlıyor. Bu staj baronun, cumhuriyet savcısının ve 
hâkimin denetiminde yapılıyor. Baro hem iki dönemde de, yani adliye 
stajı döneminde de, avukat yanındaki stajı döneminde de denetim ve 
gözetim görevini yürütüyor. İlk 6 ay Adalet Komisyonunun gözetiminde 
işte cumhuriyet savcısı ve hâkimin denetiminde yapılıyor. Özellikle bu 
bir yıllık staj dönemindeki 2001 yılında değişiklikle bu ayrıntılı olarak 
düzenlenen staj yönetmeliğinde belirtilmiş, barolara önemli bir eğitim 
görevi veriliyor. 120 saatlik bir eğitim almak zorundalar stajyerler, barolar 
bunun programını yapacaklar ve uygulayacaklar. Stajın yine bir özelliği 
kesintisiz olarak yapılması, yani staja ara verilip, herhangi bir şekilde 
tekrar kaldığı yerden başlama mümkün değil, ancak zorunlu hallerde 
adliye stajı döneminde Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro Başkanı avukat 
yanındaki dönemde de avukatın da görüşü alınarak yine kendisine 30 
günü geçmemek üzere stajyere izin verilebiliyor. Engel bu hal bittikten 
sonra da yine stajına devam edebiliyor.

Şimdi yine bizim ülkede demin değerli meslektaşımız Almanya’da, 
bu dış ülkelerde yapılmasıyla ilgili konudan bahsetti. Bizim ülkede de 
bu tartışılmış bu olay, mevzuatımızda yok, ancak İstanbul Barosu Frank-
furt Barosuyla bir stajyerler arası değişim programı yapıyor ve o sırada 
avukat yanında stajını ifa eden stajyer arkadaşımızı gönderiyor. Bu staj 
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bittikten sonra ruhsatın verilmesine ilişkin zamana gelindiğinde Adalet 
Bakanlığı bunu kabul etmiyor, yurtdışında stajın bir kısmı yapılmasını 
kabul etmiyor. İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği stajı kabul 
edip, ruhsat verilmesi gerektiğine karar veriyorlar. Ancak Adalet Bakan-
lığı dava açıyor idari yargıya, idari yargı da, idare mahkemesi de Adalet 
Bakanlığının bu iddiasını, yani mevzuatta böyle bir şey olmadığı ve bu 
stajın kesintisizliğine de aykırı düştüğü gerekçesiyle Bakanlığın talebini 
kabul ediyor. Yine İstanbul Barosu ve Türkiye Barolar Birliği tarafından 
temyiz edilen karar Danıştay Dairesinde yerel mahkemenin kararı bozu-
luyor, ama yerel mahkeme ısrar kararı verince bu sefer Danıştay İdari 
Dava Daireleri Kuruluna gidiyor. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 
da hakikaten iyi bir gerekçeyle diyor ki: “Uyuşmazlık konusu olayda 
stajyer yanında staj yaptığı avukatın muvafakati ve İstanbul Barosunun 
Frankfurt Barosuyla gerçekleştirdiği stajyer değişim programı çerçevesinde 
görevlendirmesi sonucu yabancı bir ülkede stajına devam ettiğinden bu 
süre içinde kesintiden ve ara vermeden bahsedildiği açıktır. Stajın meslek 
öncesi eğitim niteliğinin bulunduğu da dikkate alındığında stajın amacına 
da aykırılık taşımamaktadır” diyerek karar veriyor, bu şekilde de sorun 
bir idari yargı kararıyla çözümlenmiş oluyor.

Yine avukat yanında, adliyelerdeki staj, staj yönetmeliğinde belirtilmiş. 
Cumhuriyet savcısında başlayıp, ceza mahkemelerinde, hukuk mahke-
melerinde devam eden bir süreç, işte bir ay, bir ay, 15 gün, vesaire, ama 
bunu her zaman Adalet Komisyonu değiştirebiliyor. Avukat yanında staj, 
yani 6 aylık staj daha bir önem taşıyor. Bu stajyerin yetişmesi konusunda 
baroların katkılarının yanında, yani eğitim, panel, vesaire gibi katkısı-
nın yanında, yanında yetişen avukatın da katkısı zorunlu. Bu Avukatlık 
Kanununun 26. maddesinde düzenlenmiş. Bu kanunumuzda şöyle diyor 
26. maddede: “Stajyerler avukat yanında staja başladıktan sonra avukatın 
yazılı muvafakatiyle ve onun gözetim ve sorumluluğu altında sulh hukuk 
mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri, icra tetkik mercilerinde avukatın 
takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara girebilir ve icra müdürlük-
lerinde işleri yürütebilirler. Bu yetki staj bitim belgesinin verilmesi ve 
staj listesinden silinmeyle sona erer” denilmektedir. Yine bizim avukatlık 
meslek kurallarımızın 33. maddesinde de: “Yanına stajyer almayı kabul 
eden avukat stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi gösterir 
ve olanakları sağlar” demektedir. Bu maddelerden anlıyoruz ki asıl amaç 
stajyere bir iş yaptırılması değil, stajyerin gireceği mesleği en iyi şekilde 
öğrenmesi, stajyer bu öğrenimini, uygulamayı mahkeme salonlarında, 
kalemlerde, icra dairelerinde ve avukatın bürosunda yapacak.
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Yine mevzuatımız çerçevesi içerisinde stajyerlerle ilgili sosyal güven-
lik durumu nedir, ona baktığımızda 2001 yılından önce bu konuyla 
ilgili sıkıntılar var. Yani stajyerlerin bu anlamda bir sosyal güvenlik ya 
da bir kredi, ücret durumları söz konusu değil. 4667 sayılı Kanunla 
bir kaynak yaratılıyor. Bu kaynakta işte avukatların yetkili mercilere 
sundukları vekâletnameye yapıştırılan pul baro pulu ya da vekâlet pulu 
diye adlandırılıyor. Bu kaynağın bir bölümü avukatların sosyal dayanış-
ması ve barolar için, bir kısmı da stajyerlere kredi şeklinde verilir. Daha 
sonra 2011, yani bu çerçeve içerisinde stajyerlere bir Barolar Birliğince 
kredi veriliyor daha sonra ödenmek üzere, tabii bu zaman zaman da 
eleştiri konusu olabiliyor. Daha sonra 2011 yılında Meclis Bütçe Plan 
Komisyonundaki çalışmalar sırasında yine Avukatlık Kanununa bir 
ilaveyle kaynakta arttırım yapıldı bu baro puluyla ilgili, bu kaynaktaki 
arttırımdan sonra da stajyerlerin sosyal güvenlikleri için sosyal sigortalar 
çerçevesinde sağlık sigorta primleri Türkiye Barolar Birliğince ödenmesi 
kararlaştırıldı ve o günden bugüne de, yani 2012’den itibaren stajyerlerin 
sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlikleri Barolar Birliğince staj süresi 
için sınırlı olmak üzere ödenmektedir.

Bu çerçeve içerisinde genel olarak şöyle bir Türkiye’deki staja baktığı-
mızda avukatlık stajının hukuk fakültelerinde verilen bilgilerin tamam-
lanması, hukuk biliminin yaşama geçirilmesi bir statik halden dinamizme 
taşınması olayı. Burada stajyer karşılaştırmalı hukukla uygulama düze-
yinde ilgilenecek, ekonomik ve politik bilgisini geliştirecek, psikoloji, 
sosyoloji, felsefe konularında formasyon sahibi olacak, anadille birlikte 
en az bir yabancı dille yazılı, sözlü anlatım yeteneğini kazanacak, ileri 
teknolojileri, özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerini öğrenecek. Yargı 
dilini öğrenecek, yine vücut dilini kullanmayı öğrenecek. İş sahipleriyle 
avukatlar arasındaki diyalogu öğrenecek, büro yönetimini öğrenecek ve 
bu şekilde bir pratik yapmış olacak. Peki, bu süreç, bu staj süreci verimli 
mi? Maalesef değil. Şimdi bir kere adliyelerde 6 aylık adliye stajının 
verimsiz olduğu herkes tarafından ifade edilmekte, hem yargının her 
cephesi tarafından da ifade ediliyor. Stajyer sayısı çok fazla, bugünkü 
şeylere göre bu günden güne arttı. Tüm avukat sayısının yüzde 5’ini 
teşkil ediyordu stajyerler, sonra yüzde 10’u oldu, şu anda yüzde 15 ve 
yüzde 20’ye doğru tırmanıyor, 14.000’i geçmiş vaziyette Türkiye’deki 
şu anda tüm stajyerlerin sayısı. Şimdi bu kadar stajyerin adliyelerdeki 
stajı sırasında mahkemelerin durumları, kapasiteleri, iş yükleri de belli, 
hâkimlerin ilgilenmeleri, stajyerlerin dosya üzerinde çalışmaları falan 
maalesef mümkün olmuyor. Bu nedenle adliye stajı tamamen büyük 
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ölçüde verimsiz geçiyor. Avukat yanındaki staj bölümündeyse, yine 
barolarımızın bütün fedakarlıklarına rağmen bu bahsettiğimiz 120 saatlik 
eğitim programı, vesaire çerçevesi içerisinde ellerinden geleni yapmaya 
çalışıyorlar, ama onların da tabii maddi zorlukları çıkıyor. Çünkü çok 
ciddi bir eğitim verilmesi lazım. Ayrıca büyük kentlerdeki barolarımızla, 
yani fazla avukat sayısına sahip, yani bir Ankara’daki şeyle Kırşehir’deki 
ya da diğer başka illerdeki, Artvin’deki, Ağrı’daki, Edirne’deki imkânlar 
aynı değil, aynı eğitimin verildiğini söylemek mümkün değil.

Bu çerçeve içerisinde sonuç olarak staj ve mesleğe kabul için şunları 
söylemek mümkün: Bir kere üniversite, yani hukuk lisans eğitiminden 
sonra, yani staja başlamadan önce bir eleme sınavının yapılması gerekli, 
staj süresinin iki yıla çıkartılması gerekli, bu staj süresinin 6 ayı mahke-
melerde, diğer 6 ayıysa baroların görüşü alınarak, baroların oluşturacağı 
staj akademilerinde, bu süre zarfında adliyede yapılan stajda devletçe 
maaş verilmesi, diğer kesimdeyse Türkiye Barolar Birliğine yine ek kaynak 
yaratılarak, bunun Barolar Birliğince karşılanması ya da yanına staj yapan 
avukatın katkısının bir şekilde düşünülmesi, stajda çalışma yasağının 
biraz yumuşatılması, yine stajın içeriği ve standartlarının Türkiye Barolar 
Birliğince belirlenmesi, sonuç olarak da bu sınavın kaldırılmasını iptal 
eden Anayasa Mahkemesi kararı karşısında da stajın sonunda da mutlak 
surette bir sınavın yapılması hukuka ve anayasal zorunluluk olarak önü-
müze çıkmaktadır. Sürem bitti herhalde, teşekkür ediyorum, sağ olun.

MESLEK ÖNCESİ EĞİTİM (AVUKATLIK STAJI)

Av. Özcan ÇİNE

1136 sayılı Av.K’unun 1’inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Avukat, 
yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe 
temsil eder” denilmek suretiyle avukatlık mesleğinin “yargının kurucu 
unsuru” olduğu açıkça ifade edilmiştir. “Kurucu unsur olma” ile ifade 
edilen, “esas unsur”-”asli unsur” olmadır. Yargının olmazsa olmazı savun-
madır, savunmayı temsil eden “avukat”tır. Savunma hakkı, hak arama 
özgürlüğü gibi sözcükler, soyut kavramalardır .Bu hakları soyuttan somuta 
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geçiren tek kurum, “avukatlık” tır. Avukat, yargının yardımcısı değil, asli 
unsuru, temeli ve “olmazsa olmazı”dır.1

Toplumsal yaşamda genelde hukukçunun, özelde de avukatların büyük 
sorumlulukları ve görevleri vardır. Bu görev ve sorumlulukların gereği 
gibi yerine getirilebilmesini ancak her bakımdan donanımlı avukatlar 
sağlar. Tüm bu nedenlerle genelde hukukçunun özelde de yargıç ve 
savcılar gibi avukatların da çok özel bir eğitimden2 geçmesi gereklidir. 
İyi yetişmiş, iyi ahlaklı olmayı içselleştirmiş, kişilikli, bilgili, yetenekli ve 
cesur avukatlara gereksinim olduğu açıktır.

“bir yandan bireylerin hukuki sorunlarının çözümünde görev alacak, 
onları en üst düzeyde savunacak, bu kişisel görevleri yanında, yargının 
kurucu öğesi olarak bağımsız savunmayı en iyi şekilde temsil edecek, bunun 
doğal sonucu olarak, ülkede hukuk kurallarının herkese, eşit, adil ve etkin 
şekilde uygulanmasını gerçekleştirecek, bu duygu ve düşüncenin toplumun 
tüm kesimlerine yerleşmesi için örnek davranışlar sergileyecek…” avukatlara 
ihtiyaç vardır. Avukatın kalitesi, yargılamanın kalitesini oluşturur.

Üniversite öncesi eğitimde, bu gün gelinen noktada ilk ve orta öğre-
timin gerekli eğitim ve öğretimi vermekten uzak, öğrencilerin bilgi 
düzeylerinin olması gerekenden düşük olduğu, sadece nasıl daha süratli 
biçimde test sorularını yanıtlamaya yönlendirildikleri, öğrenme yerine 
ezberin tercih edildiği, okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlığı, düşünme, 
analiz ve sentez yapma, sorgulama, sözlü ve yazılı anlatım yeteneklerinin 
yeterince kazandırılmadığı, ilk ve orta öğretim programlarının bu neden-
lerle yetersizliği bilinen bir gerçektir. Öğretim ve eğitim programlarının 
bu yetersizlikleri aşacak bir şekilde değiştirilip yenilenmeleri gerekir. 
Hukuk eğitim ve hukukçu öğretiminin ilk alt yapısını oluşturmak amacı 
ile; ilkokuldan başlayarak, ve orta öğretimde de devam edecek şekilde 
öğrencilerin yaş ve bilgi düzeylerine göre, yıllara yayılacak şekilde, insan 
temel hak ve özgürlüklerini, hak arama yollarını, hukukun temel kav-
ramlarını ve kurumlarını öğreterek, hukukun diğer disiplinlerle olan 
ilişkisini, devlet-toplum içindeki rolünü, önemini ayrıntılara girmeden 
basit bir şekilde kavratmak gerekir.

1 DİNÇ, Güney, Pençeli Adalet, Boyut Yay., 1988 İstanbul, s.51
2 Bkz. Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi ve Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından 

31 Mart /1 Nisan 2011 tarihleri arasında düzenlenen “HUKUK ÖĞRETİMİ VE 
HUKUKÇU EĞİTİMİ” konulu İzmir 1. Uluslararası Hukuk Kongresi’ne konuşmacı 
olarak katılan önceki dönem (2009 - 2013) Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı 
Av. Talay Şenol’un sunduğu, “Barolar Birliği Gözüyle Hukuk Öğretimi ve Hukukçu 
Eğitimi” konulu tebliğ



118

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Nitelikli hukukçu yetiştirmenin ilk adımlarından birisi de yeterli ve 
düzeyli bir hukuk lisans eğitiminden geçmektedir

Bu gün Ülkemizde Devlet ve vakıf üniversiteleri bünyesinde faaliyet 
gösteren, kurulup da henüz öğrenci kabul etmeyenlerle birlikte hukuk 
fakültelerinin sayısının yüz’ü (100), öğrenci sayısının da ellibin’i (50.000) 
geçtiği söylenmektedir.

Hukuk fakültelerine giriş sınavlarının, merkezi sistem dışında ayrı bir 
sınavla, anlatım yeteneğini, genel kültürü, analiz ve sentez, sorun çözme 
yeteneklerini ölçecek ve değerlendirecek biçimde yapılması, yanıtların 
sınırlı bir zaman süresi içinde, yanıtları tek bir sözcükle verilen test yön-
teminden vazgeçilmesi sağlanmalıdır.

Hukuk fakültelerinin tamamının, hukuk eğitiminin önemi de dikkate 
alınarak, belirlenecek asgari bir puanın altında öğrenci kabul etmemesi 
sağlanmalıdır.

Yeterli öğretim kadrosu ve fiziki ortamı elverişsiz, alt yapısı yetersiz yeni 
hukuk fakültelerinin açılması engellenmeli, mevcutların fiziki ortamları, 
öğretim üyesi kadrolarının, kütüphane ve diğer donanımlarının “hukuk 
nosyonuna sahip” hukukçu yetiştirmeye yeterli olup olmadığı araştırılmalı, 
yetersiz olanlara bu eksikliklerin ivedi olarak giderilmesi için makul bir 
süre verildikten sonra, eksikliklerin giderilmemesi halinde, öğrencilerin 
de mağdur edilmeyeceği düzenlemelerin yapılarak bu fakültelerin kapa-
tılması sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, Hukuk Fakültelerimiz, yerleşik uygulamalarında olduğu 
gibi sadece hukuk mezunu vermekle kalmamalı, nitelikli hukukçu 
yetiştirmeyi de amaçlayarak öğretim, eğitim ile birlikte yapılmalı ve 
nitelikli hukukçuların temelleri Hukuk Fakültelerinde atılmalıdır ki, 
Meslek Öncesi Eğitimin alt yapısı sağlam oluşturulmuş olsun.

Konu ile ilgili mevzuatın tarihi
Ülkemizde ilk defa 1924 yılında 460 sayılı Muhamat Kanunu (Avu-

katlık Kanunu) ile düzenlenen Avukatlık stajının süresi 3 (üç) yıl olarak 
belirlenmişken, daha sonra 1926 yılında 2 (iki) yıla indirilmiş, 1938 
yılında çıkan 3499 sayılı kanun ile daha kapsamlı bir yasal düzenleme 
getirilerek 2 (iki) yıllık staj süresi sonunda ciddi bir sınav sistemi kabul 
edilmiştir. Bu kanun hükümlerine göre Avukatlık mesleğine kabul için, 
“…avukatlık stajını yapmış olmak ve hakim muavinliği imtihanında ehliyet 
göstermiş olmak…” şarttır.
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Hukuk Fakültesini bitiren aday önce 1 (bir) yıl avukat yanında staj 
yapacak, daha sonra Adliye Vekaletinin (Adalet Bakanlığı) göstereceği 
yerde 1 (bir) yıl vazife gördükten sonra hakim muavinliği (yardımcılığı) 
imtihanına (sınavına) girecek ve başarılı olduğu takdirde baroya kaydo-
larak avukatlık mesleğini icra edebilecektir3.

7 Haziran 1969 tarihinde kabul edilen ve halen yürürlükte bulunan 
1136 sayılı Kanun’da ise önceleri 1,5 yıl olan staj süresi, 1136 sayılı 
Av. K.’nın staj ve staj sonunda sınavın yapılmasına ilişkin bu hükümleri 
30.01.1979 tarihinde kabul edilen ve 07.02.1979 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanıp yürürlüğe giren 2178 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılarak 
avukatlık sınavından vazgeçilmiş ve staj süresi de 1 (bir) yıla indirilmiş-
tir. 2001 yılında 4667 sayılı Kanunla yapılan değişiklikte staj süresinde 
bir değişiklik olmamış ancak bu kanunla tekrar getirilen sınav ise önce 
ertelenmiş, sınavın 2006 yılında yapılması için bütün hazırlıklar tamam-
lanmışken popülist düşüncelerle 5558 sayılı Kanunla yapılan değişikle 
bir gece içinde tekrar kaldırılmıştır.

Halen yürürlükteki mevzuat
Halen yürürlükte olan 1136 sayılı Av.K.’unun 3,4 ve 5. maddeleri 

avukatlık mesleğine kabul şartlarını düzenlemektedir. Hukuk lisans eği-
timi şartından sonra, ifa ettikleri görev, görev süresi ve niteliklerine göre 

3 (… 27.06.1938 kabul tarihli 3499 sayılı Avukatlık Kanununun stajla ilgili 
hükümleri:
Madde 8 - Avukatlık stajı bu fasılda yazılı şartlar dairesinde bir avukat nezdinde ve Adliye 
Vekâletinin tensip edeceği mahkemelerde ifa edilir.
Stajın icabında, mahkeme nezdinde başlatılmasına Adliye Vekili izin verebilir.
Bu takdirde, bu fasıldaki hükümler ona göre tatbik olunur.
…
Madde 16 - Avukat nezdinde yapılacak staj müddeti kesintisiz olarak en az bir senedir.
…
Madde 17 - 16 ncı maddede yazılı staj, nezdinde çalışılan avukatın nezareti altında ifa 
edilir…
… Stajın kanun hükümleri dairesinde yapılmamasından avukat mesuldür.
Madde 18 - Baro idare meclisi staj hakkındaki senelik raporun tevdiini müteakip 
Müddeiumuminin yazılı mütalaasını alarak staj vesikasının verilmesine veya müddetin altı 
ay uzatılmasına karar verir.
İdare Meclisinin bu husustaki kararları kat’î olup aleyhine hiç bir mercie müracaat 
edilemez.
Madde 19 - Staj vesikasını istihsale muvaffak olanlar Adliye vekaletinin tensib edeceği 
yerde bir sene müddetle vazife görürler. Bu müddet içinde 2556 sayılı hakimler kanununun 
5, 6, 7, 8, 9,10 ve 11 nci maddeleri avukat stajyerleri hakkında da tatbik olunur.
Bunlardan muavinlik imtihanında ehliyet göstermiş olanlara aid mazbataların bir sureti 
kayidli oldukları baroya gönderilir.
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stajdan muaf tutulmuş olanlar4 dışında avukatlık stajını tamamlanıp 
staj bitim belgesi almış olmak avukatlığa kabul şartlarındandır

Ülkemizde Avukatlık Stajı; 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 15-27.
maddeleri arasında (bu maddeler dahil) ve Avukatlık Kanunu Yönetmeli-
ği’nin 13-26. maddelerinde düzenlenmiş olup 19.12.2001 tarih ve 24615 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj 
Yönetmeliği’nde yazılı hükümler çerçevesinde yapılmaktadır.

Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 1. maddesinde avukatlık stajının amacı; 
“hukuk bilgilerini bilimsel verilerden ayırmaksızın ve bilimin yön-
temlerini kullanarak somut olaylara uygulayabilen,yargılama süre-
since yargılama faaliyetinin yönetimine ve kararın oluşumuna etkin 
bir şekilde katılabilen, meslek ilke ve kurallarına bağlı,hak arama 
özgürlüğünün yaşama geçmesi için uğraş veren, insan haklarına say-
gılı, demokrasi ve hukukun üstünlüğünden ayrılmayan, bağımsız ve 
özgür avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel olanakların 
sağlanması” olarak belirtilmiştir.

Mevzuatımıza göre avukatlık stajının süresi bir yıldır. Bu sürenin altı 
ayı adliyede, takip eden altı ayı en az 5 yıllık meslek kıdemi olan bir avu-
kat nezdinde yapılmaktadır5 Staj dönemi; stajyer adayının başvurduğu 
Baronun stajyeri kabulü ile başlayıp, Baro Yönetim Kurulu‘nun staj 
bitimine dair verdiği kararla sonuçlanmaktadır.

Sonraki süreç avukatlık mesleğine kabul, yemin ve ruhsatname 
verilmesi aşamaları olup Av. K’unun 5 ila 10 uncu maddeleri arasında 
düzenlenen hükümlere göre gerçekleşmektedir.

4 Ülkemizde staj yapılması asıl olup istisnaları da bulunmaktadır. Bazı kişiler ifa ettikleri 
görev, görev süresi ve niteliklerine göre avukatlık stajından muaf tutulmuşlardır. Avukatlık 
Kanunu’nun 4. maddesinde kimlerin ve hangi görevi ifa edenlerin stajdan muaf tutuldukları 
belirlenmiştir. Buna göre;
Adli, idari ve askeri yargı hakimlik ve savcılıklarında, Anayasa Mahkemesi 
raportörlüklerinde, Danıştay üyeliklerinde, üniversiteye bağlı fakültelerin hukuk bilimi 
dersleri dalında profesörlük, doçentlik, yardımcı doçentlik görevlerinde dört yıl, kamu kurum 
ve kuruluşlarının hukuk müşavirliği görevinde on yıl süre ile hizmet etmiş olanlarda staj 
koşulu aranmayacaktır.
Ayrıca, Türk vatandaşları ve Türk uyruğuna kabul olunanlardan yabancı hukuk 
fakültelerinden mezun olup da, geldikleri yerde dört yıl süreyle mahkemelerin her derecesinde 
hakimlik, savcılık veya avukatlık yapmış ve avukatlığı meslek edinmiş bulunanlar, Türkiye 
hukuk fakülteleri programlarına göre noksan kalan derslerden usulüne uygun olarak yapılan 
sınavlarda başarı göstermiş ve ayrıca Türkçeyi iyi bilir oldukları da bir sınavla anlaşılmış 
olmak kaydıyla, staj koşulunun dışında tutulurlar.

5 Nezdinde staj yapılacak avukatın 5 yıl kıdem şartı olmasının yanında diğer şartlar 
Avukatlık Staj Yönetmeliğinin 15. maddesinde belirtilmiştir.
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Avukatlık mesleğine kabul ve staj
Avukatlık stajına başlayabilmek için Avukatlığa kabul şartlarının da 

bulunması gerekir. Bu şartlardan birincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmaktır. Ancak istisnai olarak;

1. Türk soylu yabancılar ile
2. Sonradan Türk uyruğuna kabul olunanlar da diğer koşulları yerine 

getirdikleri takdirde avukatlığa kabul olunabilirler.
Türk Hukuk Fakülteleri’nden birinden mezun olmak6 ya da yabancı 

memleket hukuk fakültelerinden mezun olup da Türkiye hukuk fakül-
teleri programlarına göre noksan kalan derslerden başarılı sınav vermiş 
olmak avukatlığa kabul şartlarındandır.

Avukatlığa kabul için levhasına yazılmak istediği baro bölgesinde 
ikamet ediyor olması da zorunlu bir koşuldur. (Av. K. m. 3)

Diğer şartlarla birlikte avukatlık stajına kabul için Avukatlık Kanu-
nu’na göre avukatlığa engel bir halin de olmaması7 gereklidir. (Av. K. m. 3)

Avukatlık ile ilgili yasaklar ve avukatlığa kabulde engel haller avukat 
stajyerleri için de geçerlidir. Stajyer olabilmek için Avukatlık Kanunu’nun 
“aranacak şartlar” başlığı altındaki 16. maddesinin (f ) bendinde avukatlığa 
engel bir hali olmamak koşulu getirildiği için avukatlıkla birleşmeyen hal-
lerin stajyerlikle de birleşmesi mümkün değildir. Ayrıca avukatlık stajının 
amacının avukatlık mesleği için bir hazırlık olduğu gerçeğinden hareketle 
Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesindeki “avukatlığa kabulde engellerin” 
stajyerlik için de geçerli olması, doğal bir sonuçtur. Bu maddede sayılan,

• Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş 
olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla süreyle 
hapis cezasına ya da Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal 
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)8 zimmet, irtikâp, 

6 Anayasa Mahkemesi kararı - Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun ve idari yargı 
hakimi olarak görev yapan davacının avukatlık mesleğine kabul için … barosuna yaptığı 
başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali amacıyla açılan davada mahkeme 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesinin b bendinde yer alan avukatlığa kabul edilebilmek 
için hukuk fakültesinden mezun olma şartını arayan hükmün Anayasa’ya aykırılığı savını 
ciddi bularak iptali için yaptığı başvurunun sonucunda Anayasa Mahkemesi 4.6.2003 
gün ve 2002/8 E ve 2003/47 K sayılı kararıyla Anayasa’ya aykırılık iddiasını reddetmiştir. 
Aynı günlü bir diğer 2002/132 E ve 2003/48 K sayılı karar da aynı niteliktedir.

7 Avukatlığa kabulde avukatlığa engel hallerin neler olduğu Avukatlık Kanunu’nun 5. 
maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

8 Madde metninde bulunan, “milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı 
suçlar ve casusluk” ibareleri Anayasa Mahkemesinin 25.2.2010 tarihli ve 2008/17 
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rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, 
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık 
suçlarından mahkum olmak.

• Kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucunda hakim, memur veya 
avukat olma niteliğini kaybetmiş olmak,

• Avukatlık mesleği ile birleşemeyen bir işle uğraşmak,
• Mahkeme kararı ile kısıtlanmış olmak,
• İflas etmiş olup da itibarı iade edilmemiş bulunmak (Taksiratlı ve 

hileli müflisler itibarları iade edilmiş olsa dahi kabul olunmazlar),
• Hakkında aciz vesikası verilmiş olup da bunu kaldırmamış 

bulunmak,
• Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut veya 

akılca malul olmak.
şeklindeki engeller aynen avukat stajyerleri için de gereklidir.

Stajın başlaması
Avukatlık stajı adayın baronun stajyer avukatlar listesine yazılması 

ile başlamaktadır. Staj baronun, Cumhuriyet Savcısının ve hakimin 
denetiminde yapılmaktadır.

Avukatlık stajında meslek örgütü Baro’lara önemli eğitim görevi 
düşmektedir. Avukatlık Staj Yönetmeliğine göre stajyerler, bir yıllık staj 
süresi içinde baroların hazırlayıp uygulayacakları en az 120 saatlik bir 
eğitimi almak zorundadırlar9

Stajın kesintisiz olarak yapılacağı
Kural olarak staj kesintisiz yapılır. Staja ara verip sonra istenildiği zaman 

kaldığı yerden devam etmek mümkün değildir. Ancak haklı sebeplerin 
varlığı halinde Adalet Komisyonu Başkanı ve Baro Başkanı yanında staj 
yaptığı avukatın da görüşünü alarak stajyere otuz günü geçmemek üzere 
izin verebilir. Stajyerin haklı nedenlere dayanarak devam edemediği 
günler, engelin kalkmasından sonraki bir ay içinde başvurduğu takdirde, 

E., 2010/44 K. Kararıyla iptal edilmiş olup Mahkemece kararın Resmi Gazetede 
yayımlandığı 1.12.2010 tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

9 Bkz. GÜNER, Semih, Avukatlık Hukuku, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 5. baskı, 
2011, Ankara, s.139
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mahkeme stajı sırasında adalet komisyonu, avukat yanındaki staj sırasında 
ise baro yönetim kurulu kararı ile tamamlattırılır.

Stajyerler staj süresi içinde “stajın kesintisizliğini” ihlal etmemek, 
baroca ve yanında staj yaptığı avukatın verdiği görevleri aksatmamak 
ve avukatlıkla birleşmeyen (Avukatlık Kanunu’nun 11. maddesinde 
sayılı) işlerden de olmamak kaydı ile bir işte çalışmalarında yasal olarak 
engel bulunmamakla birlikte idari yargıda bu durum Av. K. 11. maddeye 
aykırılık olarak değerlendirilmektedir. Oysa stajyerin yanında staj yaptığı 
avukat tarafından sigortalanması ve çalışması karşılığı belirli bir ücret 
ödenmesi hukuka uygun ve hakkaniyet gereğidir.

Stajın bir kısmının bir başka ülkede yapılması
Barolarası değişim programı çerçevesinde stajının bir kısmını yabancı 

bir ülkede yapan avukat stajyerinin stajının İstanbul Barosu ve Türkiye 
Barolar Birliği’nin kabul kararına karşı dava yoluna giden Adalet Bakan-
lığı, mevzuatta bunun yeri olmadığı gibi stajın kesintisizliğine de aykırı 
olduğunu iddia etmiş, yerel İdare Mahkemesince bu iddia doğrultusunda 
verilen karar Danıştay’ca bozulmasına rağmen yerel mahkemenin ısrar 
kararı vermesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu; “… uyuş-
mazlık konusu olayda stajyer, yanında staj yaptığı avukatın da muvafakatı 
ile İstanbul Barosunun Frankfurt Barosu ile gerçekleştirdiği stajyer değişim 
programı çerçevesinde görevlendirilmesi sonucu yabancı bir ülkede stajına 
devam ettiğinden, bu süre için kesintiden ve ara vermeden bahsedilemeye-
ceği açıktır. Kaldı ki, ilgilinin yanında staj yaptığı avukatın muvafakati ve 
İstanbul Barosunun görevlendirmesi suretiyle stajının bir kısmını yabancı 
bir ülkede yapmış olması, stajın meslek öncesi eğitim niteliğinin bulunduğu 
da dikkate alındığında, stajın amacına da aykırılık taşımamaktadır…” 
diyerek stajın kabulü gerektiğinden bahisle temyiz edilen bu kararı pek 
haklı gerekçelerle bozmuştur (Danıştay İDDK, 11.7.2012 T., 2007/2973 
E., 2012/1074 K.)

Avukat yanında Staj
Stajyerin yetişmesi konusunda baroların katkılarının yanında, stajyeri 

yanında yetiştiren avukatın katkısı da zorunludur. Avukatın katkısı, staj-
yeri ile ilgilenmesi ve kendisine verilen görev ve sorumluluğu iyi şekilde 
yerine getirmesi ile mümkün olabilecektir. Avukat bu görevini 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesinin hükmü gereğince yerine 
getirecek, stajyerinden sorumlu olacaktır.
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Avukatlık Kanunu’nun 26. maddesinde; “Stajyerler, avukat yanında 
staja başladıktan sonra, avukatın yazılı muvafakati ile ve onun gözetimi ve 
sorumluluğu altında, sulh hukuk mahkemeleri, sulh ceza mahkemeleri ile icra 
tetkik mercilerinde avukatın takip ettiği dava ve işlerle ilgili duruşmalara 
girebilir ve icra müdürlüklerindeki işleri yürütebilirler. Bu yetki, staj bitim 
belgesinin verilmesi veya staj listesinden silinme ile sona erer.” denilmektedir. 
Yine Meslek Kuralları’nın 33. maddesinde; “Yanına stajyer almayı kabul 
eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiliyi gösterir 
ve olanaklarını hazırlar.” denilerek yanında staj yaptığı avukata stajyeri 
ile ilgili olarak görev ve sorumluluk verilmiştir.

Maddelerin asıl amacı avukatın stajyerine iş yaptırması değil, staj-
yerin gireceği mesleği iyi şekilde öğrenmesidir. Stajyer bu öğrenimini 
ve uygulamayı mahkeme salonlarında, mahkeme kalemlerinde ve icra 
dairelerinde yapacaktır.

Stajyerlikle birleşebilen işler (Stajyerlerin yapabileceği işler)
Avukatlık ile ilgili yasaklar ve avukatlığa kabulde engel haller avukat 

stajyerleri için de geçerlidir. Stajyer olabilmek için Avukatlık Kanunu’nun 
“aranacak şartlar” başlığı altındaki 16. maddesinin (f ) bendinde avukatlığa 
engel bir hali olmamak koşulu getirildiği için avukatlıkla birleşmeyen 
hallerin10 stajyerlikle de birleşmesi mümkün değildir. Ayrıca avukatlık 
stajının amacının avukatlık mesleği için bir hazırlık olduğu gerçeğinden 
hareketle Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesindeki “avukatlığa kabulde 
engellerin” stajyerlik için de geçerli olması, doğal bir sonuçtur. Stajyer, staj 

10 Danıştay 8. Daire 16.5.2000 T., 1999/2767 E. ve 2000/3657 K. sayılı kararı. “… 
Dosyanın incelenmesinden, …Jandarma Okullar Komutanlığı emrinde jandarma 
öğretmen teğmen olarak görev yapan davacının, bir yıllık avukatlık stajını… Barosu staj 
listesine yazılı olarak 28.4.1997-6.5.1998 tarihleri arasında tamamlandığı, … Barosu 
levhasına avukat olarak yazılması talebinde bulunduğu… Barosu Yönetim Kurulu’nca 
da talebi uygun görülerek baro levhasına avukat olarak yazılmasına karar verildiği, 
onay mercii sıfatıyla inceleme yapan Adalet Bakanlığı’nca, davacının görev yaptığı… 
Jandarma Okullar Komutanlığı’nın askeri kurum kapsamında olduğu gerekçesiyle 
baroya kaydının uygun görülmediği anlaşılmıştır.
Uyuşmazlığın çözümü için Jandarma Okullar Komutanlığı’nın ilk, orta ya da yüksek 
öğretim düzeyinde bir okul olup olmadığı önem kazanmaktadır.
211 sayılı İç Hizmet Kanunu’nun 12/c fıkrasında askeri okullar askeri kurum olarak 
nitelendirilmiştir.
Jandarma Okullar Komutanlığı, ortaokul, lise ve Kara Harp Okulu sonrası, Jandarma 
Genel Komutanlığı’na subay, astsubay ve uzman çavuş yetiştirmek üzere askeri eğitim ve 
öğretim veren bir okuldur.
Bu durumda, davacının öğretmenlik yaptığı kurumun Avukatlık Yasası’nın 12/b 
bendinde belirtilen öğretim kurumlarından olmadığı açıktır… kararının bozulmasına 
…”.
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süresinde Av.K.’nun 16. maddesi ile atıf yapılan 3. maddenin (f ) bendi 
ve 19. maddesindeki ifadelerden anlaşıldığı üzere, ancak “avukatlıkla 
bağdaşabilen bir iş” ile iştigal edebilir.

Stajyerlerin sosyal güvenlikleri
2001 yılında 1136 s. Av. K.’unun 4667 sayılı kanunla değişiklik yapıl-

masından önce stajyerler için herhangi bir şekilde ekonomik yardım, ücret 
ya da kredi sözkonusu değildi. Bu kanunla avukatların yetkili mercilere 
sundukları vekaletnamelere pul (Türkiye Barolar Birliği’nce bastırılan 
bu pullar vekalet pulu ya da baro pulu olarak adlandırılmaktadır) yapış-
tırılma zorunluluğu getirilmiş ve bu pul bedellerinden elde edilen gelir 
ile hem avukatların sosyal yardım ve dayanışmaları için bir kaynak ve 
hem de stajyerlere verilecek kredinin kaynağı oluşturulmuştur. Kredinin 
kimlere ve nasıl verileceği, geri ödemelerin nasıl olacağı TBB Staj Kredi 
Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.11

Daha sonra 2011 yılında yapılan kanun değişikliği ile pul gelirlerinde 
artış sağlanarak stajyerlerin sosyal güvenlik sigorta primlerinin TBB ‘ ce 
ödenmesi de gerçekleştirilmiştir.

Avukatlık stajı, hukuk fakültelerinde verilen bilgilerin tamamlan-
ması hukuk biliminin yaşama geçirilmesi “ statik halden dinamizme 
taşınması “ devresidir. Bu devrede stajyer genel kültürünü geliştirecek, 
karşılaştırmalı hukuk ile uygulama düzeyinde ilgilenecek, ekonomik ve 
politik bilgilerini geliştirecek, psikoloji,sosyoloji ve felsefe konularında 
formasyon sahibi olacak, anadili ile birlikte en az bir yabancı dilde yazılı 
ve sözlü iletişim yeteneğini geliştirecek,ileri teknolojileri – özellikle bili-
şim ve iletişim – kavrayacak asgari bir teknoloji bilgisine sahip olacak, 
yargı faaliyetlerinde kullanılan dil ile birlikte vücut dilini ve konuşma 
sanatını öğrenip geliştirecek,büro yönetimini öğrenecek, iş sahipleri ile 
avukatlık mesleğinin gerektirdiği diyalogu kurmayı öğrenecek, meslek 
etik ve kurallarını öğrenecek ve içselleştirecek, avukatlık hukukunun 
teorik bilgilerini geliştirip ilerlettiği gibi aynı zamanda pratik yapacaktır.

Stajyerler, hukuk öğrenimi sırasında elde ettikleri teorik bilgileri staj 
aşamasında yaşama geçirmeyi ve uygulamayı öğreneceklerdir. Stajını 
bitirdikten sonra yasal prosedürlerin tamamlanması ile mesleğe adım 
atan stajyerlerin iyi yetişmiş olmaları, mesleğin geleceğini doğrudan 
ilgilendirmektedir.

11 Ancak yardımın kredi şeklinde verilmesi eleştiri konusu yapılmaktadır.
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UYGULAMA
Avukatlık stajının Adliyede yapılan altı (6) aylık kısmının verimsiz 

olduğu, çok fazla stajyer ve adalet dairelerinin ve mahkemelerin yükünün 
çok ağır olduğu bilinen bir gerçekliktir. Özellikle büyük kent adliyelerinde 
hakim ve savcıların stajyerlerle ilgilenmesi, stajyerlerin kalemlerde dosya 
üzerinde ve adli işlerde çalışmaları mümkün olmamaktadır. Barolarımız ise 
tüm fedakarlıklarına rağmen staj eğitimi konusunda maddi zorluklarının 
da etkisi ile yeterli olamamaktadırlar. Avukatlık staj eğitiminin de tüm 
barolarda aynı şekilde ve eşit olanaklarla verildiğini söylemek mümkün 
değildir. Mevcudu çok, kentlerinde bulunan hukuk fakültesi ve diğer 
sosyal olanaklardan yararlanma şansı bulunan, staj eğitim merkezleri 
kurmak suretiyle bu işe gereken önemi veren barolarla, bu olanaklara 
sahip olmayan barolarda staj yapan avukat stajyerlerinin, aynı eğitimi 
aldıklarını söylemek olanaksızdır.

STAJ VE MESLEĞE KABUL İÇİN ÖNERİLER
• Bugünkü koşullarda çok sayıdaki hukuk fakültelerinin öğretim 

ve eğitimlerinin daha kaliteli hale getirilmesine katkı sağlamak 
ve yargıda toplam kaliteyi yükseltmek için gerek hakim, savcı ve 
gerekse avukatlık meslek eğitimine girişten (stajdan) önce mutlaka 
bir eleme sınavının (yazılı-sözlü) yapılması kaçınılmaz bir zorun-
luluktur. Ancak bu sınavı geçenler stajyerliğe kabul edilmelidir.

• Staj süresi 2 yıl olmalıdır.
• Staj süresinin 6 ayı mahkemelerde, diğer 6 ayı ise yapılanma-

ları, sayıları ve yerleri Türkiye Barolar Birliğince belirlenecek Staj 
Akademilerinde, geri kalan 1 yılı da yine Türkiye Barolar Birli-
ğinin belirleyeceği esaslar dahilinde barolar gözetiminde avukatlar 
yanında yapılmalıdır.

• Yanında staj yapılabilecek avukatlar Türkiye Barolar Birliği 
tarafından belirlenen niteliklere sahip olmalıdırlar.

• Stajyerlere, yüksek öğrenim görmüş devlet memurlarına öde-
nen asgari maaş ödenmeli, Mahkemede yapılan staj süresinde 
bu ödemeler devlet tarafından karşılanmalı, akademi ve avukat 
yanında yapılan staj döneminde stajyerlere ödenecek ücretin en 
azından bir bölümü Türkiye Barolar Birliğine ek kaynak yaratılarak 
Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenmeli, yanında staj yaptığı 
avukatın da bu ücrete katkısı olmalı, staj süresinde çalışma yasağı 
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da (avukatın meslek onur ve vakarını olumsuz etkilemeyecek 
şekilde) yumuşatılmalıdır.

• Ülkemizde Avukatlık mesleğinin icrası coğrafi kısıtlamaya tabi 
tutulmadığı için her avukatın asgari bir kaliteye sahip olması 
gerekir. Bu nedenle barolar gözetiminde yapılan stajın içeriği ve 
standartları Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmelidir.

• 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasının 
(d) bendi, 6. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Avukatlık sına-
vını başarmış olanlar veya” ibaresi, 28 inci, 29 uncu, 30 uncu, 31 
inci maddeleri, 121 inci maddesinin 1. fıkrasının (20) numaralı 
bendi, geçici 17. maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “ve sınav” 
ibaresi ve geçici 20 inci maddesinin 2 inci fıkrası ile 02.05.2001 
tarihli ve 4667 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin 1 inci 
fıkrasını yürürlükten kaldıran 28.11.2006 tarih ve 5558 sayılı 
Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, 
Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009 tarih, 2007/16 sayılı kararı12 
ile iptaline karar verilmiştir. Bu karar karşısında, kaliteli ve yeterli 
bir staj eğitiminin sonunda, hukuk kurallarını somut olaylara 
uygulayabilme yeteneğinin ve meslek kuralları bilgisinin ölçü-
leceği, merkezi sistemle yapılacak bir “mesleğe kabul” sınavının 
yapılması hukuksal ve anayasal bir zorunluluktur.

Av. Semih Güner - Sayın Çine’ye teşekkür ediyorum. Şimdi değerli 
izleyenler, son konuşmacımıza geçmeden önce farklı bir, iki farklı modelle 
karşı karşıya geldik. Yanlış anlama var mı, yok mu, onu düzeltmek 
açısından ben oturum başkanı olarak değerli iki konuşmacımıza kendi 
ülkelerinde baroların, mahkeme ve avukatın dışında baroların staj eği-
timinde görev alıp almadıkları konusunda çok kısa bilgi vermelerini 
istirham edeceğim. Banu’dan değerli konuğumuza da çevirmesini aktarır, 
çevirirse sevineceğim.

12 Any Mhk. 15.10.2009 tarih, 2007/16 sayılı kararı-özet- “…Hukuk devletinin olmazsa 
olmaz koşulu olan “bağımsız yargı”, yargının olmazsa olmaz koşulu olan “savunma” ile 
birlikte anlam kazanır. Savunma, “sav-savunma-karar” üçgeninden oluşan yargının 
vazgeçilmez öğesidir. Adaletli bir yargılamanın varlığı, ancak avukatın etkin katılımıyla 
sağlanabilir. Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi koşul ve 
kayıtlamalara bağlı kılınması, hukuk devletinin ve adil yargılanma hakkının gereğidir.
Avukatın seçkinliği ve üstün nitelikler taşıması, hem kamunun hem de yargının beklediği bir 
husus olup, bunun sağlanmasında mesleğin gelişmesine katkı kadar mesleğe seçilme de önem 
kazanır. Sadece temel hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği yürütmek için yeterli 
olamaz. Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin yanı sıra mesleğe girişte 
seçme ya da elemeyi de içerir.,,”
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Av. Banu Kurtulan - Almanya’da barolar bu staj eğitimine bir görevleri 
yokmuş. Avusturya’da da bu benzer baronun sadece denetleme görevi 
var. Stajyerler de aynı avukatlar gibi disiplin, aynı disiplin hukukuna 
girdikleri için disiplin suçu işledikleri zaman baroyla bir ilgileri oluyor. 
Onun haricinde baronun bir görevi yok, sadece toplam 48 yarım gün 
eğitim seminerleriyle ilgili baro hangi eğitim seminerinin uygun olduğuna 
onay veriyor, o kadar.

Av. Semih Güner - Teşekkür ediyorum. Türk modeli diyelim, şimdi 
ülkemizdeki tarihsel gelişimini aktardıktan sonra Özcan Bey, Mustafa 
Bey neresindeyiz, neyi uyguluyoruz, ne hedefliyoruz, onları aktaracak. 
Sayın Mustafa Köroğlu 2001 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu, 2002 yılında avukatlık stajını tamamladı. O tarihten beri 
baromuzda serbest avukatlık olarak görevini sürdürmekte, buna ilaveten 
son yaklaşık 6 yıllık bir dönemde staj kurulunda görev yaptı, iki yıldır 
da Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı olarak görevini yapmakta, yani 
bu işin mutfağında ve sıcağında yer alan bir değerli kardeşimiz, meslek-
taşımız. Türkiye’deki ve Ankara’da uygulanan modeli ondan dinliyoruz, 
buyurun Mustafa Bey.

Av. Mustafa KÖROĞLU
Ankara Barosu

Merhaba Değerli Konuklar,

ÜLKEMİZDE AVUKATLIK STAJI VE STAJ EĞİTİMİ
2010 yılından bu yana Ankara Barosu Staj Kurulu vesilesi ile içerisinde 

yer aldığım ve artık sonuna yaklaştığım bir hikâyeden yola çıkarak Avu-
katlık Staj Eğitimi adına olması gerekenden bahsetmek istiyorum sizlere.

Avukatlık stajı ve avukatlık staj eğitimi nedir? Soru da sorun da bu. 
Kayseri deyimi ile meselinin ya da sorunun adını doğru koyarsak çağır-
ması da çözmesi de kolay olur.

Avukatlık Stajı bir eğitimdir. Ancak bu eğitim meslek eğitiminin çok 
ötesinde; Hukuk Fakültesini bitirmiş ve hayatının en önemli döneminde 
olduğunu düşünen, geleceğine nasıl yön vereceğini bilemeyen, belirsizlik-
lerle dolu olduğunu düşündüğü bir zamanı Hâkim-Savcı, KPSS sınavları 
arasında adeta aradan çıkarılacak bir şey olarak gördükleri avukatlık 
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stajını tamamlamaya çalışan genç meslektaşlarımız için aynı zamana ve 
aslında önemli bir hayat deneyimidir. Bunu anlamak, ülkemiz yaşam 
koşulları içinde karşılaşma olasılığınızın çok yüksek olduğu bir mesleki 
tükenmişlik ve mutsuzluk karşısında stajyerler ve avukatlar için büyük 
bir imkânın başlangıcı olabilir

Ankara Barosu, bunu yıllar önce fark etmiş ve avukatlık staj eğitimi 
anlayışını TBB Staj Yönetmeliği’nde yer alan “bağımsız ve özgür avu-
katların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel” bir model üzerine 
oluşturmuştur.

Binlerce yıllık geçmişi olan avukatlık mesleği günümüzde kurum-
sallaşmış, kendine özgü yazılı ve sözlü hukuk kuralları olan bir yapıya 
kavuşmuştur. Ama böyle köklü bir geçmişe sahip mesleğe dahil olabil-
menin Türkiye’de karşılığı nedir? Hemen bakalım Avukatlık Kanunu’na : 
“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türk hukuk fakültelerinden 
birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk fakültelerinden 
mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan 
kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak, Avukatlık stajını 
tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,” (Av. Kanunu 
madde 3/a,b,c).

Güncelliği ve kapsayıcılığı tartışılabilirse de, Avukatlık Yasası’nda 
4667 Sayılı Yasa ile 2001 yılında yapılan köklü değişikliklerden biri, 
staj konusunda gerçekleşmiştir. Yasal değişikliğin temel felsefesi, avu-
katlık stajının barolar tarafından verilecek bir eğitim faaliyeti olarak 
kabul edilmesi ve daha sonra kaldırılan bir sınavın getirilmesidir. Bunun 
devamında 1 yıl içerisinde TBB tarafından hazırlanan 8 adet yönetme-
lik ile bu amaca uygun yönetsel düzenlemeler de hayata geçmiştir. İşte, 
bugün ülkemizde halen geçerli olan Avukatlık Staj Eğitiminin hukuki 
dayanakları, bu düzenlemelerden önce Ankara Barosu’nun kısmen ve 
fiilen uyguladığı sistemin olması gerektiği şekilde düzenlenmesidir. O 
zaman bugün başta İstanbul, Ankara ve İzmir Baroları olmak üzere 
bütün barolarımızın yaşadığı staj Eğitimine ilişkin temel sorun nedir? 
Bu soruyu unutmayın bir süre!

BİLİNÇ DÖNÜŞÜMÜ
Ülkemizdeki hukuku konuşmak istemiyorum. Çünkü Wittgenstein 

“üzerinde konuşulamayan hakkında susulmalı” der ve bu ülkede 
hukuk cidden üzerinde konuşulabilir bir şey değildir uzun zamandır. 
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Bunda bende dahil herkesin de payı vardır kuşkusuz ve lüften herkes 
payına düşeni alsın, üstlensin önce.

Yaşadığımız zaman ve mekanda insanın modern yaşam karşısındaki 
çaresizliklerinin artması, çalışma yaşamının insanı her anlamda büyük 
bir esaret altına alması, hukukun işlevine dair eleştirel bakış açısına sahip 
hukuk fakültesi mezunlarının giderek yok olması, hukuk fakültelerinin 
sayısının ülkemizde aşırı artmasına bağlı olarak ortaya çıkan mezun sayısı; 
zihnini ve ruhunu bir makine gibi kutsal bir çalışma anlayışı tahakkümüne 
sokmaya hazır bireylerin meslek eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu 
yeniden düşünmemiz gerektiği ile bizi karşı karşıya bırakmıştır.

Avukatlık mesleğini çağın getirdikleri karşısında yeniden okumak, 
mesleki bir eğitimin ancak ve ancak birebir temasla, “dokunmak” tabi-
rinin en saf hallerinden birini yansıtan “usta-çırak” ilişkisinin günümüz 
anlayışı ile yeniden yaratılmasına bağlı olduğunu fark etmemiz lazım. 
Çünkü giderek daha kötüye giden ülkemizdeki hukuku hayata geçirecek 
sistemin dönüşüm kilidi buradan açılacaktır

İşte bu farkındalık nedeni ile biz yıllardır 40 haftaya yayılan sürekli bir 
eğitim modelini başarılı şekilde uygulayan Ankara Barosu’nda, dayanışma 
kültürü içinde, avukatlık mesleğini her anlamda özümseyen avukatların 
yetişmesi için staj eğitiminde köklü değişiklikler uygulamaya başladık. 
Dünyanın giderek daha da yaşanması zor hali karşısında yerinde durmak 
ve olup bitene razı olmak bizler için de kolay seçenek iken bunun yerine 
bir şey yapmayı tercih etmemiz ve zor olana talip olmamız insanlık idealine 
giden tek yolun “adalet” olduğunu çok iyi bilmemizdendir.

Benimle beraber anlattığım yaşadığım büyük hikâyenin parçası olan 
bir sürü güzel insanla beraber büyük bir dönüşümün parçası olmamızı 
sağlayan şey büyük ama çok büyük bir umuttur aslında. İşte o umut 
sayesinde mesleğin geleceğinde önemli olduğunu düşündüğümüz cesur 
adımları aynen 2001’de Avukatlık Kanunu değişikliklerinde olduğu 
gibi Ankara Barosu Staj Eğitiminde bizler attık. Endişe edilecek sayı-
lara ulaşan hukuk fakültelerinden mezun olarak avukatlık stajı 
için başvuran stajyer avukat sayısındaki ciddi artış karşısında ne 
yapacağını şaşıran bir Baro olmayı kabul etmedik. Stajyer avukat 
meslektaşlarımızın yıllardır dile getirdikleri taleplerini de dikkate 
alarak; pratik uygulamalarla ve somut dava dosyaları hazırlanması 
üzerine kurulu, Avukatlık mesleğini Avukatlık Kanunu ve Mes-
lek kuralları kapsamında özümsetmeyi amaçlayan yeni bir eğitim 
modeline 2015 Eylül ayı itibariyle başladık. Ankara Barosu ismi ve 
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çatısı altında, 120 saatlik staj eğitimini ortalama 40 kişilik staj eğitim 
grupları ile 40 haftaya yayılan şekilde uygulamanın ötesine geçerek bir 
bilinci harekete geçirdik. O bilinç, “evet, değişebilir”, “neden olmasın 
?”, “Avukat-Hâkim-Savcı birarada birbirine inanarak neden çalışmasın” 
diye soran sorgulayan ama herşeyi sorgulayan, bunu yaparken kendine 
ve yanındaki meslektaşı olacak arkadaşına inanan kişinin bilincidir. Bu 
nedenle yılda 2500 kişiye uygulanan bu eğitim Adalet Akademisinin de 
ötesinde bir büyük deneyimdir. Ama bununla yetinmeyeceğiz çünkü 
sorunun çözümünde bu bilinç dışında maddi somut dönüşümlere de 
ihtiyacımız var. Avukatlık Sınavı gibi örneğin. Tereddüt hasıl değil. O 
sınav gelecek arkadaş! Başka bir yolu yok.

STAJ EĞİTİMİNE İLİŞKİN TEMEL SORUNLAR
Şimdi yukarıda sorduğum temel sorun nedir? sorusunun ilk ceva-

bını vereyim size; sınavın uygulanamamasından ziyade 2001’den bu 
yana ülkemizde stajyer avukat sayıları giderek artmasına rağmen birçok 
baromuzda o kurallara uygun Staj Eğitiminin gerçek anlamda başla-
tılmamasıdır. Bu sorunu stajyer avukat sayısının son derece büyük bir 
hızla artmasından daha öncelikli görmemim sebebi konuşmamım satır 
aralarında yer almaktadır.

Adana, Antalya Barosu 200, Samsun Barosu, Kayseri Barosu 100 
stajyer sayısını geçti diye biliyorum. Doğru sanırım değil mi? Aramızda 
var sanırım o baroların da temsilcileri.

Barolar arasında Staj Eğitimi Koordinasyonu ile görevli olan Birliğimiz, 
Stajyerlerin Ankara’ya getirilerek kısıtlı bir sürede aldıkları bir eğitim 
modeli ile mesleğe hazırlanmalarını sağlamaya çalışıyor. Bunu elbette 
takdir ediyor hatta farklı barolardan gelen Stajyerlerin mesleki dayanışma 
içinde birbirlerini tanımaları açısından faydalı da buluyorum. Ama bu 
bir eğitim modeli değildir sayın konuklar ve olamaz da.

2011 Yılında Ankara Barosu Stajyer Avukatları tarafından çıkarılan 
“Hukuk Gündemi” dergisinde yer alan “Avukatlık Staj Eğitimi: Ruh-
suz Bir Meslek Deneyimi” isimli yazımda bu konuya dikkat çekmiş-
tim. O yazımda “Bir avukatlık staj eğitimi planlıyorsanız eğer ve 
hakkını vermekse niyetiniz, stajyer avukatların ruhlarına girmeye 
de meyletmeli kalpleriniz.” demiştim. Yani mesleki bir eğitimin ancak 
ve ancak birebir temas ile yani benim “dokunmak” tabiri ile anlattığım 
şekilde ve mesleki bir model alma yöntemi ile verilmesi gerekliliğinden 
bahsediyorum.
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Hep söylerim örneğin ben şanslı bir adamım çünkü mesleğe, bu 
mesleğin duayenlerinden, Avukatlık Hukuku deyince hemen akla gelen 
eski Ankara Barosu Başkanlarından ve şimdi bu oturumu da yöneten 
Av. Semih GÜNER’in yanında staj yaparak başladım ve halen de onla 
çalışıyorum. Dolayısı ile önümde izlediğim gözlemlediğim öğrendiğim 
harika bir model avukat vardı. Onların giyinişleri, konuşmaları, düşünüş 
tarzlarını öğrenerek anlayarak ve hatta onlardan bunları çalarak yetiştik. 
Biz staj eğitimini bu anlayış üzerine yıllardır vermekte olan ve üstelik 40 
haftaya yayılan sürekli bir eğitim modeli ile sunmakta olan bir baroyuz. 
Ama artık bununla övünmemize gerek yok. Bunun ötesine geçilmeli. 
2001 yılında TBB Staj Yönetmeliği ile gelen sistem de bunun üzerine 
kuruludur biz sadece bunu uyguladık. Ama bu ne yazık ki tüm barola-
rımızda hayata geçirilemedi.

UZAKTAN VEYA TAŞIMA EĞİTİM OLMAZ. DOĞRU 
DEĞİLDİR.

Avukatlık Staj Eğitimi “uzaktan eğitim Programları” ile olmaz. Çağı-
mız teknoloji çağı ama avukatlık mesleği bilgisayar başına oturularak 
öğrenilecek bir meslek değil. Siz uzaktan değil yakından birebir eğitimle 
bu mesleğe hizmet etmiş olursunuz. Bu nedenle Barolarımızın istemesi 
halinde Bölgesel Staj Eğitim Merkezlerini kurmak ve her baronun ayağına 
meslek ve staj eğitimi götürmek, her baronun kendi yerel özelliklerini 
de dikkate alarak orada kendilerinin eğitimcilerini yetiştirmesini sağla-
malıyız. Bunu yapmadığınız takdirde ne yazık ki doğru bir staj eğitimi 
vermiş olmayacaksınız. Biz Ankara Barosu olarak bu konuda elimizde 
avucumuzda ne varsa gerek insan gerekse doküman açısından sunmaya 
hazırız. Her hafta sonu gelip eğitimler verelim, Avukatlık Hukukunu 
anlatalım. TBB de bunun altyapısını oluştursun, koordinasyon ve lojistik 
görevini yerine getirsin.

13 Ekim 2010 tarihinde Ankara Barosu Staj Kurulu’nun o dönem ki 
ilk toplantısında hem baro başkanı hem de Staj Kurulu başkanı olarak 
Sayın Feyzioğlu yapmış olduğu konuşmada, stajyer avukatlarımız için 
“stajyerler size zimmetlidir, meslek dışında her türlü sorununda da 
siz görev alacaksınız” demişti benim de içerisinde ilk kez yer aldığım 
Staj Kuruluna hitaben.

Evet, haklıydı onlar mesleğimizin geleceğiydi ve bu yüzden onlara iyi 
bakmak lazımdı. Ancak onlar avukatlık diye bir meslek hikâyesinde yol 
arkadaşlarımızdı. Biz de o dönem hasbelkader bir araya gelmiş birkaç 
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güzel insan olarak denileni yaptığımıza inanıyoruz. Çünkü onlar mes-
leklerine ve birbirlerine nasıl sahip çıkmaları gerektiğini çok iyi bilerek, 
meslektaş ama dost bilinci ile yetiştiler ve bunu da hepimize gösterdiler. 
Öyle ki bazıları şimdi başka barolara kayıtlı ve emanetler.

İstanbul Barosu Başkanım, Ümit Hocam, sizde çok kıymetli 8 ema-
netim var, bizde yetiştiler, hele ki içlerinden Ozan Oran’a dikkat edin, 
avukatlık yapmak üzere doğmuş çok güzel bir adamdır ki 15 yıl içinde 
İstanbul Barosu Delegesi olarak muhtemelen TBB Genel Kurulunda sizi 
temsil edecek ve hatta Yönetim Kurulunda yer alacaktır. Erşen Gökçe 
Demiral yeni döndü Hollanda’dan 4 dil bilir mutlaka ondan yararlanın.

İzmir Baro Başkanım, Aydın bey üstadım, sizde 2 değerli emanetimiz 
var, Ziynet Gökçimen, Neslihan Katı. İkisi de daha 27 yaşında 30 yıllık 
bir avukatlık bürosunu tek başına çevirecek bir yetkinlikle aranızdadır, 
bilesiniz.

Samsun Baro Başkanım, Kerami bey üstadım, Arslan BOLAT diye bir 
emanetimiz var sizde. Kültür Sanat namına ne isterseniz verin kendisine 
yapsın. O kadar yetenekli bir adamdır

Şimdi ben size kısa bir slayt çalışması ile adını en son vereceğim bir 
ülkenin avukatlık Staj sürecinden bahsedeyim . Bu sayede hem ülkemizle 
karşılaştırmasını yaparız hem de olması gerekenleri daha iyi anlarız diye 
düşündüm

SLAYT ÇALIŞMASI

SONUÇ
1. Avukatlık Sınavı derhal getirilmeli ve uygulanmalıdır. Bu Adalet 

Bakanlığının 2016 yılı için öngördüğü Yargı Reformu Stratejisi’n-
deki “Avukatlık mesleğine kabul esaslarının yeniden belirlen-
mesi”ne gayet uygun düşecektir

2. Yönetsel düzenlemelere uygun olarak her Baronun Avukatlık Staj 
Eğitim Merkez ve Bölge Merkezleri oluşturulmalı ve en az 120 
saat üzerinden Staj eğitimi uygulanmalıdır.

3. Avukatlık stajının amacı Anayasa Mahkemesi’nin 15.10.2009 
tarih 2007/16 E, 2009/147 K sayılı kararında “…sadece temel 
hukuki konularda eğitilmiş olmak, bir mesleği yürütmek için 
yeterli olmaz” şeklinde ifade edilen görüşte saklıdır. Bu nedenle 
Barolar tarafından yapılması zorunlu eğitimin “ bağımsız ve özgür 
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avukatların yetişmesi için hukuksal, sanatsal, eğitsel” bir model 
olarak uygulanması zorunludur. Avukatlık bir sanattır ve sanat 
olarak da öğretilmelidir.

4. Sanat eğitimi, kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabil-
mek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak ama-
cıyla yapılan bir eğitim faaliyetlerinin tümüdür. Bu nedenle hayat 
boyu danışmanlık (Mentörlük) ve model oluşturma yöntemleri ile 
yerine getirilmelidir

5. Eğitim içerik ve müfredatları oluşturulmalı ile Eğitici Eğitimleri 
başlatılmalıdır.

6. Avukatlık Hukuku ağırlıklı bir eğitim anlayışı benimsenerek staj-
yerin mesleğin ilk yıllarında Avukatlık Kanunu ve Meslek Kural-
larına karşı duyarlı olması sağlanmalı. Bu durum aynı zamanda 
kendi mesleki yükümlülük ve haklar konusunda bilinçli olmayı 
ve farkındalığı sağlayacaktır. Bu sayede stajyerin disiplin yaptırımı 
ile karşılaşmasını gerektiren bir eylemden kaçınması da mesleki 
anlayış içinde diğer avukatlara karşı bir meslektaş bilinci kazanması 
da sağlanacaktır

7. Eğitim içeriğinde mesleki pratikler kullanılmalıdır. Bu pratiklere 
stajyerin sözlü ve yazılı yanıt vermesi istenerek bir avukat için 
son derece asli bir unsur olan kendini doğru ve iyi ifade edebilme 
yeteneği geliştirilmelidir.

8. Adalet Akademisi kendi müfredatına bizleri dahil etmemeli, bizzat 
stajyer hakim-savcılarını aynen Yargıtay, Danıştay, Mahkemeler 
gibi yargı organlarına gönderdiği gibi Baroların bu eğitimlerine 
göndermelidir. Farkındalar mı bilmiyorum ama şu anda sahip 
oldukları stajyerlerin sanırım 3/2’si bizim staj eğitimizden oraya 
geldiler ve evet farklılar. Ayrıca bu Adalet Bakanlığı’nın 2015 
yılında açıkladığı Yargı Reformu Stratejisi’ndeki “avukatlıktan 
mesleğe geçiş usulünün kolaylaştırılması doğrultusunda da 
adımlar atılmıştır” ifadesine uygun düşmektedir. Madem avu-
katlıktan hakim-savcılık mesleğine geçişi daha önemli görmeye 
başladı Bakanlık o zaman bırakın hakim-savcı stajyerleriniz de 
gelsin bizden eğitim alsınlar. Almış olanlar varsa o kısımlarını muaf 
sayalım, eksiği olanları tamamlayalım.

9. Bizlerin Ankara Barosu’nda stajyer avukatlara vermiş olduğu-
muz Etkili iletişim ve Diksiyon eğitimlerinde bir dönem beraber 
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çalıştığımız değerli sanatçı Adnan ERBAŞ hocamızın söylediği gibi 
“Eğitim, düşüncenin kapısını açmak, görünene başka yönden 
bakmaktır. O kapıyı açacak olanlar bizleriz”

Saygılar sunarım.
Av. Semih Güner - Değerli izleyiciler, bir pozitif ayrımcılık yaptım, 

farkındayım, bağışlayın, ama modeli uygulayan kurul başkanımız Nazlı 
Hanımı dinlemekte de yarar var. Evet, zamanımızı iyi kullandık. Konuş-
macılar özen gösterdiler. Şimdi size dönüyoruz. İkinci toplantıya yetişiriz. 
Salondan konuşmacılara yöneltilecek soru var mı? Tebliğ sunmaya izin 
vermeyeceğimi eklemek istiyorum, sadece soru istiyorum. İlginç, soru yok.

Değerli izleyenler Alman modelinden bahsettik, Avusturya modelinden 
bahsettik ve burada avukatın meslek öncesi eğitiminin mahkemelerde 
yargıçlar ve savcılar tarafından yapıldığını ve büyük bir bölümünün de 
avukatlık bürosunda belli niteliklere sahip bürolarda avukatlık tarafından 
yapıldığını gördük. Baro işe sadece sınav yapmakla müdahale ediyor. 
Türkiye’de böyle olmuyor, Türkiye’de umuda yolculuğu gördüğünüz gibi 
barolara ve açıkça söylemedi, ama asgari bir standart eğitiminin Türkiye 
genelinde yaygınlaşabilmesi için Türkiye Barolar Birliğine çok önemli 
görevler düştüğünü, en azından bir süre daha görmek durumundayız. 
Avukatlık mesleğini çağdaş, insan haklarına saygılı ve bu mesleği sürdü-
ren değerli meslektaşlarımızın yaptığı işten onur alacak, para kazanacak, 
keyifle yapacakları bir ortama taşımak için barolarımızın daha bu konuda 
yapması gereken çok işler olduğunu belirtmek istiyorum.

Biz bu konuda yalnız değiliz dünya çapında, Türk modeli dedim, 
ama Fransa da bizden çok farklı değil, Fransa’da da barolar bu eğitimin 
içinde, başlangıcında içinde, sınavında içinde, staja başlamada eğitim 
veriyorlar, staj eğitimini veriyorlar, vesaire orada da bize benzer karma 
model var. Biz her koyun kendi bacağından asılır misali ülkemiz için, 
geleceğimiz için, bu ülkede yaşayan bireylerin hukukun güvencesinden en 
üst düzeyde yararlanmaları için, sabah katlıklarında kuşkusuz bir yaşam 
sürmeleri için avukatlar olarak çok önemli görevlere sahibiz. Barolarımız 
bu konuda çok önemli görevler yapmaktalar ve bunun bilincindeler ve 
bu bilinçle de mesleğimizi ileriye taşımak için her türlü çabayı harcıyor-
lar. Bunun eşgüdüm içinde birliğimizin katılımıyla yapılmasında büyük 
yarar vardır. Sayın Başkanın dünkü açılış konuşmasından bu konuda yeni 
projeler olduğunu da gördük. Eğer sınav gerçekleşirse, avukatlık stajına, 
yani meslek öncesi eğitime başlamada sınav ölçütü gelirse eğer, kredinin 
burs şekline döneceğini kişisel görüşü müdür, yönetim kurulu görüşü 
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müdür bilmiyorum, ama çok güzel bir dilek olduğunu ben katılarak 
burada yinelemek istiyorum. Bu modele geçebilirsek eğer çok önemli 
aşamalar kazanacağız. İki yıllık bir staj, bursla yapılan bir staj, ölçümle 
başlayan bir staj, stajın sonunda da ölçümle mesleğe başlama, işte değerli 
meslektaşlarım, küreselleşmeymiş, globalleşmeymiş, bunlar o zaman 
korkulu rüya olmaktan çıkacak. O zaman biz çağdaş avukat profilini 
yakalayacağız. Bunun için 5 yıla ihtiyacımız var, en fazla 10 yıla ihtiyacımız 
var. Biz bunun altyapısını, üstyapısını gerçekleştirecek birikime sahibiz. 
Ankara Barosu olarak da kararlıyız, başka baroların değerli başkanları 
da burada, onlar da kararlılar. Elbirliğiyle biz ülkemizdeki avukatlığı 
norm olarak onlardan çok farklı bir düzeyde olmamakla beraber hukuk 
fakültelerindeki öğretimin niteliksizliğinden dolayı, sayısal çokluklardan 
dolayı, sabah duyduğumuz bütün eleştirilerden dolayı avukatlık meslek 
öncesi eğitimini istediğimiz gibi yapamıyoruz. Biz onların boşluğunu 
doldurmak için barolarımızı devreye sokuyoruz. Bu işin doğası değil, 
olması gereken bu değil, ama bunu yapmak zorundayız. Çünkü hukuk 
fakültesindeki eğitime buradan müdahale etme şansımız yok. Ülkemiz-
deki hukuk eğitimi nitelikli hale gelinceye kadar da barolarımız bu görevi 
sürdürmek zorundalardır, sürdüreceklerdir, daha da ileriye taşıyarak, 
önlemlerini alarak sürdüreceğiz. Biz bu işin altından kalkacağız, buna 
inanıyoruz, bunun için birikimimiz var, kararlılığımız var. Ben oturum 
başkanı olarak bu duygularımı sizinle paylaşmak istedim. Çok teşekkür 
ediyorum. Eğer soru yoksa değerli konuklardan, oturumu kapatıyoruz. 
Hepinize katıldığınız için baromuz adına, şahsım adına sonsuz teşek-
kürlerimi sunuyorum. Çalışmamızın mesleğimiz için katkı yapmasını 
diliyorum, saygılar sunuyorum efendim.

Sunucu - Ben de öncelikle konuşmacılarımız, ardından siz değerli 
misafirlerimize çok teşekkür ederim. Şimdi konuşmacılarımızın plaketini 
takdim etmek üzere Sayın Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’ı 
sahneye davet ediyorum.



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Avukatlığa Kabulde Ölçüm  
(Mesleğe Kabul Sınavı)
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Sunucu - Ankara Barosu tarafından 9.su düzenlenen Uluslararası 
Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. “Mesleğe Kabul Sınavı”, bir 
başka deyişle “Avukatlığa Kabulde Ölçüm” konulu oturumu sunmak üzere 
Ankara Barosu önceki başkanı Sayın Av. Sadık Erdoğan’ı sahneye davet 
ediyoruz. Beraberindeyse tebliğlerini sunmak üzere Sayın Yrd. Doç. Dr. 
Artuk Ardıçoğlu’nu, Sayın Av. Demet Gots’ı, Sayın Yrd. Doç. Dr. Emel 
Hanağası’nı, Sayın Av. Bilinç Isparta’yı, Sayın Av. Sofia Koutsogianni’yi 
ve Sayın Av. Peyman Zamani’yi kürsüye bekliyoruz.

Av. Sadık ERDOĞAN
Ankara Barosu Önceki Başkanı / Oturum Başkanı

Değerli başkanlarım, sayın misafirler; Kurultayımızın bu oturumunda 
bizi kalabalık bir grup halinde görüyorsunuz. Konumuz gerçekten çok 
ilişkin hukukla ve hukukun içerisindeki birtakım ilkelerle. Sınava ilişkin 
bir Türkiye uygulaması var. Bunu gözden geçireceğiz. Ülkelere göre kar-
şılaştırmalı avukatlık sınavını gözden geçireceğiz. Sınav yapacak merci 
kimdir, o noktada bir araştırma yapacağız. Sınava girme sayısı, sınav 
süreleri, sınav türü, her konuyu aklımıza geldikçe konuşacağız.

Türkiye bir hukuksuz ortamın içinde, bunu sadece ben söylemiyo-
rum. Türkiye’de yaşayan hukukçuların çoğu söylüyor. Bu ülkede yaşayan 
hukukçu dışı insanlar söylüyor ve ülkenin bu hukuksuzluktan kurtulması 
için gerekenin hepimiz tarafından yapılmasını da hepimiz biliyoruz ve 
bunun üzerinde uğraşıyoruz. Bugün toplantımıza katılan arkadaşlarım 
New York Barosundan Sayın Demet Gots, Atina Barosu avukatlarından 
Sayın Sofia Koutsogianni, Yrd. Doç. Dr. Ozan Turhan, İran’dan bir arka-
daşımız Peyman Zamani, Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu ve Yrd. Doç. 
Dr. Emel Hanağası. Aramızda bir sıra yapmadık, ben kendime göre bir 
düzenle bunu götürmeye çalışıyorum ve ilk sözü de Yrd. Doç. Dr. Ozan 
Turhan Beyefendiye vermek istiyorum. Kendisi Özyeğin Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi dekan yardımcısıdır. Gelmemiş, bana da gelmedi diye 
bildirilmedi, özür diliyorum. Onun yerine Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu 
eski bir baro başkanımızın oğludur, Sabahattin Ardıçoğlu’nun, kendisini 
de saygıyla anmış oluyorum. 1980 yılına kadar Ankara Barosu başkanıydı 
babası, buyurun efendim. Süremiz 10’ar dakikadır.
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Yrd. Doç. Dr. Artuk ARDIÇOĞLU
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli katılımcılar, hemen 
hızlı bir şekilde o zaman sunumumu yapmak istiyorum. Bir slayt olacaktı. 
Benim tebliğimin konusu avukatlık sınavına ilişkin değerlendirmelerde 
bulunacağım, ama avukatlık sınavı olmalı mı, gerek var mı, içeriği nasıl 
olmalıdan ziyade idare hukuku açısından mevzuatta avukatlık sınavı nasıl 
düzenlenmiştir, bir tarihi geçmişine değindikten sonra bugün mevcut 
belki düzenlemeler ışığında gün için staj sınırı ya da avukatlık sınırından 
bahsedebilir miyiz, buna gireceğim.

Bu avukatlık sınavı tartışması günümüzün tartışması değil, açıkçası 
cumhuriyete de yine Osmanlı’dan miras kalmış bir tartışma. O zamanlar 
dava vekili olmak için bir fakülte bitirmek, bir mektep bitirmek gerek-
miyor. Belki sabahki oturumda da İngiliz değerli katılımcının anlattığı 
gibi, yani bu işe yetenekliyseniz dava vekilliğini yürütebiliyorsunuz, ama 
Osmanlı’nın son döneminde Tanzimat’la beraber özellikle yabancıların bu 
konudaki hâkimiyetini kırmak için yeni bir düzenleme yapılmak istenmiş 
ve ilk olarak da 1875 tarihli Dava Vekilliği Nizamnamesi çıkartılmış. 
O zaman avukat adı yok, ama dava vekilliği üzerinden bir ruhsatname 
almak için bu tür düzenlemeler yapılmış ve onlar için bir imtihan ilk 
defa öngörülmüş. Hukuk mekteplerinden mezun olanlar mektepten 
çıkarken o dönemde bir sınavdan geçiyorlar ve ondan sonrasında dava 
vekilliği ruhsatnamesi alıyorlar.

Cumhuriyete geldiğiniz zaman 1924 tarihinde ilk defa 460 sayılı 
Muhamat Kanununda yine buna ilişkin düzenlemeler var, ama hep bir 
dava vekilliğinden işte nasıl avukatlığa geçiş olur, ama buradaki ana sis-
tem baktığınız zaman hukuk mektebinden mezun olmak aslında avukat 
olmanız için yeterli oluyor. Bu konudaki ana düzenlemeyi asıl olarak 
1938’de çıkan 3496 sayılı Avukatlık Kanunu yapıyor ve o dönemde 
öngörülen sınav biraz farklı, hukuk mektebinden çıktıktan sonra avu-
katlık stajınıza başlıyorsunuz, önce bir avukat yanında bir yıl yaptıktan 
sonra adliyede görev alıyorsunuz ve orada da hâkim muavinliği sınavına 
girip başarılı olursanız siz ondan sonra ancak bir baroya işte bu staj biti-
minde hâkim muavinliği sınavında başarılı olduğunuz bildiriliyor ve baro 
kaydınızı yapıp, size avukat ruhsatı veriyor. Bu düzenleme sonra 1136 
ve bugünkü mevcut kanunda, 69’da çıkan kanunda ana sistem olarak 
getiriliyor avukatlık sınavı, staj bitim belgesi aldıktan sonra avukatlık 
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sınavına girmek gerekiyor. Burada bir geçici maddeler dönemi başlıyor 
ve geçici maddeye göre asıl olarak kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 
stajına başlamış olanlar sınavdan muaf, ama bundan sonra işte o sırada 
fakültede okusa da, mezun da olsa staja başlamamışsa, staja başladığı 
tarihten itibaren avukatlık sınavına tabi olacak. 70’le beraber ilk defa 
işte bu 1136’nın getirdiği ana sistem yavaş yavaş eritilmeye başlanıyor. 
1136 ilk çıktığında bir fakültede mezun olan öğrencilere kapsam dışında 
bırakma niyeti var, öngörülebilirlik açısından bir düzenleme var. 6 yıl 
içinde mezun olurlarsa ve 3 yıl içinde başvururlarsa staj için sınavdan 
muaf olacaklar. Sonrasında işte bunun tarih belirleniyor, 7 Temmuz 
1975 tarihinde mezun olanlar tabi değil, sonra yeni bir değişiklik geliyor. 
Bu sefer 31.12.1976’ya uzatılıyor 3 yıl içinde başvuru şartı, sınavdan 
muafiyet getiriliyor ve nihayet 1979’da 2178 sayılı Kanunla avukatlık 
sınavına son veriliyor. Böylece hukukumuzda aşina olduğumuz, ama 
uygulaması bir kere yapılmış mı, yapılmamış mı muğlak olan hani ben 
de tespit edemedim, olduğu söylenen avukatlık sınavı var. Hani buna 
bir oyun gibi bakarsak birinci perdeyi indiren de bu kanun oluyor. 1979 
tarihinde avukatlık sınavı bitmiş oluyor.

Sonrasında avukatlık alanı, avukatlık hukukuna ilişkin önemli değişik-
likler getiren 2001 yılındaki 4667 sayılı Kanunla tekrar avukatlık sınavı 
gündeme geliyor ve bu kanunda işte geçiş çok fazla öngörülmeden kanu-
nun yayınından sonra avukatlık stajına başvuruda bulunanlar hakkında 
sınava ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı söyleniyor, arkasından çıkan 
bundan sonrakilere uygulanacak. Buna bağlı olarak da 2001 tarihinde 
Barolar Birliği bir sınav yönetmeliğini çıkartıyor. 2002’de başka bir kanun 
görüşülürken yine torbalardan birisine eklenen bir hükümle bu kanunun 
hemen yürürlüğe girme iradesi ortadan kaldırılacak şekilde 2001 tari-
hinde, 15/2001 kanun yayınlandığı tarihte hukuk fakültesinde öğrenci 
olanlara sınavdan muaf oldukları, sınava tabi olmayacakları söyleniyor. 
5558 2006’da bir kanunla getirilen, 2001’le getirilen avukatlık sınavına 
ilişkin bütün hükümleri yürürlükten kaldırıyor.

Şimdi ilkinde gene şey yaparsanız, ilki daha önceki o kanun yürürlük-
ten kaldırmış, 2001’de gelmiş, ilki bir perde kapatmış, 2001 açmış ikinci 
perdeyi, bu kanun da tekrar yürürlükten kalktığı zaman perde kapandı 
diyemiyoruz. Niye diyemiyoruz? Bunun akabinde Anayasa Mahkemesi 
bu 5558 sayılı avukatlık sınavını kaldıran hükümleri Anayasaya aykırı 
bularak iptal ediyor. Kararı incelediğimiz zaman gerekçeleri ilginç ve çok 
güçlü, hukuk devleti, hak arama hürriyeti, adil yargılanma hakkına aykırı 
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buluyor. İçeriğine çok fazla girmeden ana hatlarıyla geçiyorum. İptal 
ediyor, sonrasında ne oluyor? Yasa koyucu tarafından bir şey olmuyor, 
ama 2014 tarihinde Türkiye Barolar Biriliği Avukatlık Staj Yönetmeliğine 
hükümler getiriyor. İki sınav öngörülüyor: Staja kabul değerlendirmesi 
ve staj yeterlilik değerlendirmesi. Buna baktığınız zaman isimleri farklı 
da olsa bunlar basbayağı açıklıkla bir avukatlık sınavı. Şimdi bu hüküm 
çıktıktan sonra da yasa koyucu böyle bir oldu-bitti karşısında birazcık canı 
sıkılmış şekilde bir kanun maddesini, yine bir torba kanuna bir hüküm 
ekliyor. Diyor ki: “Ancak yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle 
avukatlık stajına kabulde staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde 
sınav veya benzeri bir rejim öngörülemez” Şimdi bütün bunlara baktığımız 
zaman ne dersiniz, bugün için avukatlık sınavı var mı, yok mu? Bu soruya 
yanıt vermek için de şu ana soruları sorarak yola çıkmıştım. Açıkçası 
bu tebliğ hazırlanırken staj yönetmeliğiyle avukatlık sınavı getirileme-
yeceği düşüncesindeydim, ama birazcık bu soruları sorup, yanıtlamaya 
başladıktan sonra biraz sonra sizlerle paylaşacağım sonuçlara vardım. Bir 
kere bir Anayasa hukuku problemi olmakla beraber şu sorunun cevabı 
önemli: Anayasa Mahkemesi avukatlık sınavını kaldıran hükümleri 
içeren 5008 sayılı Kanun zaten 3 maddelik bir kanundu. 1.si ayıklama 
suretiyle bütün avukatlık sınavına ilişkin hükümleri kaldırıyordu, diğer 
iki maddesiyse yürürlük ve yürütme maddeleriydi. Bütün ana hükmü 
iptal edince diğerlerini de uygulama kabiliyeti olmadığı için iptal etti. 
Yani yasa koyucunun 5558 sayılı Kanunla getirdiği avukatlık sınavını 
kaldırma iradesi Anayasaya aykırı bulundu. Avukatlık sınavı bu anlamda 
Anayasa Mahkemesi tarafından hukuk devleti ve hak arama hürriyeti-
nin gerçekleştirilmesi için elzem bulundu. Bu durumda ne olacak? Bir 
kanun iptal edildiği zaman eski kanun, özellikle yürürlükten açık ilgayla 
kaldırdığı kanun yürürlüğe girer mi, girmez mi? Hukukumuzda bir tek 
bu konu için değil, daha da farklı kanunlarda da tartışılmış, ama Ana-
yasa Mahkemesi kararlarının bir etkisi olması gerekiyorsa, Anayasanın 
üstünlüğü esas olarak anayasal sistemde benimsendiyse, bu tür açık ilga 
durumlarında irade iptal edilince Anayasaya uygun eski iradenin yürürlüğe 
girmesi kabul edilebilir gözüküyor kanımca, ama bu kabul gören bugün 
için bir görüş değil. Yani açık ilga durumunda o açık ilga eden kanun 
hükmü iptal edilirse, eski kanunun yürürlüğe girmesi konusunda ne bir 
yargı kararı var, ne de bir doktrinde görüş birliği var, ama bu konuda 
ciddi tartışmalar da var. Böyle bir görüş birliği olmadığı için eski kanun 
yürürlüğe girmese bile bu bilgi bizim için önemli.
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Sonrasındaki soru: Bu Avukatlık Kanunu 182’ye eklenen, işte “bu 
staj yönetmeliği çıktıktan sonra bu konular yönetmelikle düzenlenemez” 
hükmü Anayasaya uygun mudur, değil mi, belirlenmesi lazım. Kanımca 
iki yönden, iki açıdan bu hüküm Anayasaya aykırı: Bir kere düzenleme 
yetkisini yasa koyucu bu tür bir hükümle yürütmenin, idarenin Ana-
yasadan kaynaklı düzenleme yetkisini kaldıramayacağı için, neden? 
Anayasa hem tüzüklere ilişkin maddede, hem 124. maddede yürütmeye 
kanunlara aykırı olmamak üzere bunların uygulanmasını sağlamak için 
yönetmelik ve düzenleme yapma yetkisini tanıdığı için. Bu bir anlamda 
bir anayasal yetki, yine bir medeni işbölümü olarak düzenlediği kuvvetler 
ayrılığında bu alanda yasama yürütmenin, idarenin alanına doğrudan 
tasarrufta bulunacak işlem yapamaz. Ne bu anlamda düzenleme yapma 
yetkisini kaldırabilir, ne de idari karar mahiyetinde işlemler yapabilir. Bu 
birinci yönü, ikinci yönü Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı 
açısından bir Anayasaya aykırılık sorunu var. Burada aslında Anayasa 
Mahkemesinin iptali kararından sonra yasa koyucunun yapması gereken 
yeni düzenleme, yapmaması da işte bir yasama ihmali olarak değerlendi-
rilebilecek bir durum. Hani yasama ihmali denilen, yani Anayasaya göre 
aslında yapması gereken bir düzenlemeyi yapmaması da kimi hukuklarda 
Anayasa Mahkemesinin ayrıca değerlendirildiği bir Anayasaya aykırılık 
hali, bizim hukukumuzda bunun açık bir düzenlemesi olmamasına 
rağmen Anayasaya kararlarıyla bağlı bir yasamanın bunu yapması yine 
gerekiyor. Bunu işte yapmayıp da, aslında yapması gereken düzenlemeyi 
yapmayıp, ama bunu yapan düzenlemeyi, idari düzenlemeyi yok etmek 
için getirilen bu hüküm aslında Anayasanın bir şekilde ihlali, mahkeme 
kararını da etkisiz hale getirilmesi, yargı kararının etkisiz hale getirilmesi 
ve Anayasanın dolanılması mahiyetinde, bu bakımdan iki açıdan da 
Anayasaya aykırı bir hüküm. Yani bu şu anda Anayasa Mahkemesinin 
önünde, neticesini bilmiyorum, ama büyük bir ihtimalle iptal edilme 
potansiyeli yüksek bir hüküm olarak gözüküyor 182’ye eklenen bu 
182’nin 2. fıkrası.

Bunun iptali peki, staj yönetmeliğinin akıbetini nasıl etkileyecek? 
Çünkü ona karşı da Danıştayda bir dava açılmış, o da neticesini bilmiyo-
rum, ama süren bir dava sanırım. Şimdi burada o zaman bu iptal edilirse 
Anayasa Mahkemesi tarafından 182/2 Danıştay bu yönetmeliği hukuka 
uygun mu bulacak, aykırı mı bulacak? Burada da gene çözümlenmesi 
gereken sorun bir temel hak ve özgürlüğün kısıtlanması mıdır avukatlık 
sınavı ve bu bakımdan bu kanunla mı düzenlenmeli, yoksa idari işlemle 
de olabilir mi? Burada da o zaman bakılması gereken yine düzenleme 
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yetkisinin niteliği. Malumdur, iki özelliğinden bahsedilir: Secundum 
legem özelliği ve intra legem özelliği. Bir kere secumdum legem açısından 
ikinci türevselliği şu anda sağlanmış durumda, çünkü Avukatlık Kanunu 
hem avukatlığa ilişkin hükümleri düzenlemiş, hem staja ilişkin hükümleri 
düzenlemiş. Bu bakımdan alan, avukatlık alanı kanunla düzenlenmiş bir 
alan ve buna bağlı olarak idare ikincil düzenlemeleri yapılabilecektir. O 
zaman bakılması gereken bu intra legem, yani kanuni çerçeve içinde 
bir düzenleme mi, değil mi? O açıdan baktığınızda da bir görüş olarak 
temelsiz bulmadığım bir görüş avukatlık sınavı gibi bir konu öteden 
beri cumhuriyet tarihi boyunca sınav konusu olmuştur, kanun konusu 
olmuştur, ya kanunla getirilmiş ya da kanunla kaldırılmıştır. Bu da demek 
ki meselenin bir teferruata, uygulamaya ilişkin olmadığını göstermekte-
dir diyebiliriz. Bu bakımdan yönetmelik idarenin düzenleme alanında 
olmadığı söylenebilir, ama biraz önce söylediğim Anayasa Mahkemesi 
bütün bu yorumları başkalaştıracak mahiyette. Bu anlamda Anayasa 
Mahkemesinin iptal kararıyla bir avukatlık sınavı hayaletinden bahse-
debiliriz. Belki pozitif hukukta yasal planda gözükmüyor, ama Anayasa 
Mahkemesinin iptal gerekçeleriyle birlikte olması gereken bir sınav var 
ve bunu yapması gereken yasama organı ihmali davranışıyla yapmayarak, 
bu düzenlemeyi yapmamış oluyor. Şimdi acayiplik, söylediğimde bir 
acayiplik olduğunu bilmekle beraber söylemeye devam edeceğim. Yani 
aslında olmayan bir düzenleme var, olması gerekiyor. O zaman bir yönet-
melikle siz bir düzenleme yapıyorsanız, o düzenlemeye artık aykırılıktan 
söz edemezsiniz. Yani Burak Hoca da şöyle kaşını kaldırdı, yani avukatlık 
sınavı tamam, mevzuatta gözükmüyor, ama yasama organının bu alanda 
bir düzenleme yapmasını da Anayasa Mahkemesi şart koymuş. Demek 
ki ister işte zımni ilga sonrasında, açık ilga sonrasında tekrar yürürlüğe 
deyin, ister demeyin, böyle bir hukuka uygunluk bloğu içinde Anayasa 
Mahkemesi kararı var. Yasal seviyede avukatlık sınavı öngörülecektir. O 
zaman bunu öngören bir yönetmelik düzenleyici işlem de ona uygun 
demektir. Ona aykırı değildir. Avukatlık sınavında olmaması onu bizzat 
aykırı kılmaz. Bu yan oturumda Burak Hoca da söyledi, bu bir kamu 
hizmetine girme olarak Anayasa Mahkemesi kamu hizmetine girme hakkı 
da değil, orada kamu hizmeti değil o Avukatlık Kanunu, ama Anayasa 
Mahkemesi o 70. madde anlamında kamu hizmetine girme hakkı olarak 
görmüyor. Yani onun da sınırlanması değil avukatlık sınavı, 48. maddeye 
baktığınız zaman yine çalışma hürriyetinin de özel bir sebebi zaten yok, 
onun için ne yapıyorsunuz? Çalışma özgürlüğünün doğasına bakıyorsu-
nuz. İşte Anayasadaki diğer değerlerle pratik uyuşumuna bakıyorsunuz ve 
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oradaki pratik uyuşumundan baktığınızda çalışma özgürlüğü açısından 
bakarsanız hukuk devleti, hak arama hürriyeti, adil yargılanma, bütün 
bunları da Anayasa Mahkemesi kararından emanet yanıma alıyorum. 
Bütün bunları bu pratik uyuşumuna baktığınız zaman avukatlık mesleğine 
giriş bu anlamdaki çalışma hürriyeti bu anayasal değerleri korumak için 
düzenlenebilir bir düzenleme oluyor ve bunun idare tarafından yapılması 
da staj yönetmeliğinde, hele avukatlık sınav yönetmeliğiyle yapılması da 
kanımca ne kanuna, ne de Anayasaya aykırı oluyor diye düşünüyorum. 
Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.

AVUKATLIK SINAVI: VARDI, YOKTU, VAR MI?

Yrd. Doç. Dr. Artuk ARDIÇOĞLU*

I. AVUKATLIK SINAVINA İLİŞKİN DÜZENLEMLERİN SEYRİ
Avukatlık sınavı, Cumhuriyetin Osmanlıdan devraldığı bitmeyen bir 

tartışmanın konusudur. Bu tebliğde, avukat ruhsatnamesi alabilmek için 
bir sınavın gerekli olup olmadığı, hangi konuları (hukuk bilgisi – avukatlık 
meslek bilgisi) içermesi gerektiği ve hangi kurum tarafından yapılacağı 
gibi her biri kendi içinde önemli başlıklara girmeden; konuya ilişkin 
yasal düzenlemelerin seyri, Anayasa Mahkemesi iptal kararı sonrasında 
hangi düzeyde bir düzenlemenin yapılabileceği ve mevcut durumda bir 
sınavın mümkünlüğü çerçevesinde bir inceleme yapılacaktır.

1. 1924 - 1969 arası dönemde avukatlık sınavı
Aslında avukatlık sınavı, ekteki tablodan da anlaşılabileceği gibi, 

Osmanlı ve Cumhuriyet hukukuna tamamen yabancı bir kavram ve 
uygulama değildir1. 1924 tarih ve 460 sayılı Muhamat Kanunu’nda 
belirli bir ayrımla avukatlık sınavı öngörülmüştür. Mektepliler (Türkiye 
darülfünunu hukuk medresesinden mezun olanlar) için sınav öngö-
rülmemiş, ancak ruhsatnamesi olmaksızın kesintisiz on seneden fazla 
çalışmış davavekillerinin mesleklerine devam edebilmeleri için, Adalet 
Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarı göstermeleri aranmıştır2 (md. 12).

*  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
1 1875 tarihli Davavekilleri Nizamnamesinde, benzeri tartışma davavekilleri üzerinden 

yürümüştür.
2 Aynı sürelerde ruhsatnameli olarak çalışan davavekillerinin üç ay içinde baro levhasına 

kayıt için başvurmaları halinde sınavsız avukat olabilme hakkı tanınmıştır (md. 11).
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Ancak 1926 tarih ve 708 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerle bu 
kişilere de sınavda başarılı oldukları takdirde avukatlık hakları tanınmış-
tır3 (md. 5). Değişiklikler öngören anılan Kanunla, muhamat sözcüğü 
avukatlık, muhami sözcüğü avukat olarak değiştirilmiş, staj (mülâzemet) 
süresi de üç yıldan iki yıla indirilmiştir. Ayrıca siyasal bilgiler fakültelerin-
den (mektebi mülkiye) mezun olanlara, fark derslerini vermek suretiyle 
avukat olabilme hakkı tanınmıştır.

27.06.1938 tarihli ve 3499 sayılı Avukatlık Kanunu’nda ise avu-
katlık stajı ve sınavı konusunda farklı bir sistem getirilmiştir. Kanun 
uyarınca (md. 1/1-D) avukatlık mesleğine kabul olunmak için, diğer 
şartların yanı sıra, “avukatlık stajını yapmış ve hâkim muavinliği imtiha-
nında ehliyet göstermiş olma(ya)” yer verilmiştir. Avukatlık stajı da, avukat 
nezdinde ve mahkemelerde olmak üzere (md. 8 ve devamı) iki kısma 
ayrılmıştır. Avukat nezdinde yapılacak staj süresi, kesintisiz olarak en az 
bir yıldır (md. 16/1). Avukat nezaretinde yapılan stajın bitiminde avu-
katın yazacağı ayrıntılı rapor üzerine, baro yönetim kurulu, savcının da 
görüşünü alarak staj belgesinin verilmesi veya sürenin altı ay uzatılmasına 
kesin olarak karar verir (md. 18) . Staj belgesini almaya hak kazananlar, 
Adalet Bakanlığının belirleyeceği yerde bir yıl süreyle vazife gördükten 
sonra, “muavinlik imtihanında” başarı gösterenlere ait mazbatanın bir 
örneği kayıtlı oldukları baroya gönderilir (md. 19). Bu sınav, TBMM’nin 
1146 sayılı Tefsir Kararına konu olmuş ve hâkim stajyerleri için dahi bu 
sınavın aranmaması geçici ve istisnai bir durum olarak görülerek, 3499 
sayılı Kanunun yayımlandığı tarihte stajı devam etmekte olanların da 
bu sınava girmelerinin zorunlu olduğu ve tefsire gerek olmadığına karar 
verilmiştir4.

2. 1969 – 2001 arası dönemde avukatlık sınavı
Halen yürürlükte olan 19.03.1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 

Kanunu’nun, ilk kabul edildiği halinde, “avukatlık sınavını başarmış 
olmak”, avukatlığa kabul şartları arasında sayılmıştır (md. 3/1-a). Staj 
süresi de ilk altı ayı mahkemelerde, kalan bir yılı da avukat yanında 
olmak üzere toplam bir buçuk yıl olarak öngörülmüştür (md. 15/1). 
Staj bitim belgesi alanların girebilecekleri avukatlık sınavı ise, Kanunun 
bugün için mülga 28 ila 33 üncü maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak 

3 Davavekilliğine devam edebilmeleri için süre beş yıla düşürülmüş ancak sınav şartı 
devam ettirilmiştir (md. 6).

4 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/KANUNLAR_KARARLAR/kanuntbmmc020/
karartbmmc020/karartbmmc02001146.pdf
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Kanun’un geçici 7 nci maddesiyle, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte 
hukuk fakültelerine kayıtlı öğrencilere (altı yıl içinde mezun oldukları 
ve üç yıl içinde avukatlık stajına başvurdukları takdirde) bu sınavın 
uygulanmayacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

26.02.1970 tarihli ve 1238 sayılı Kanun ile değiştirilen geçici 7 nci 
madde ilgili hükmü uyarınca, “7 Temmuz 1975 tarihine kadar Hukuk 
Fakültelerinden mezun olanlar”ın sınava tabi olmayacakları düzenlenmiş; 
23.06.1976 tarihli ve 2018 sayılı Kanun ile de bu kez, “31/12/1976 
tarihine kadar hukuk fakültelerinden mezun olanlar mezuniyet tarihinden 
itibaren 3 yıl içinde” başvurmaları halinde sınavdan muaf tutulmuştur.

Ve nihayet 30.01.1979 tarihli ve 2178 sayılı Kanun ile, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu’nun avukatlık sınavına ilişkin tüm hükümleri (md. 
3/d, 28 ila 33 ve geçici 7 madde) kaldırılmakla birinci perde inmiştir5.

3. 2001 sonrası avukatlık sınavı
İkinci perde ise 02.05.2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanun ile açılmıştır. 

Anılan Kanun 1136 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (d) bendine gene 
“avukatlık sınavında başarılı olmak” şartını getirmiş, yeniden hayat ver-
diği 28 ila 31 inci maddeleri ile avukatlık sınavına ilişkin düzenlemelere 
yer vermiştir. Geçici madde 1 ile de, avukatlık staj sonu sınavına ilişkin 
hükümlerin “Kanunun yayımından sonra avukatlık stajına başvuruda bulu-
nanlar hakkında” uygulanacağı düzenlemesine yer verilmiştir. Kanunla 
öngörülen avukatlık sınavının uygulanmasına ilişkin olarak da Türkiye 
Barolar Birliği tarafından “Avukatlık Sınav Yönetmeliği” çıkarılmıştır6.

25.06.2002 tarihli ve 4765 sayılı Kanun yeni bir geçici madde 
getirmiştir. 1136 sayılı Kanuna eklenen geçici madde 20/2 ile, “Avukatlık 
Kanununun 3 üncü maddesinin (d) bendi hükmü, 10.5.2001 tarihinde 
hukuk fakültelerinde öğrenci olanlar hakkında uygulanmaz; bunlar sınava 
tabi tutulamaz.” hükmü getirilmiştir.

28.11.2006 tarihli ve 5558 sayılı Kanun ise, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun avukatlık sınavına ilişkin tüm hükümlerini, ayıklama sure-
tiyle, bir maddeyle yürürlükten kaldırmıştır7. Ancak bu kez ikinci perde 
kapanmamış, ama sahne kararmıştır.

5 Anılan Kanunla staj süresi bir yıl olarak belirlenmiştir.
6 R.G. 30.11.2001 – 24599.
7 Yürürlülük ve yürütme maddeleri dâhil toplam üç maddeden oluşan Kanunun mezkur 

maddesi şu şekildedir: “MADDE 1 –  19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 6 ncı maddesinin birinci 
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4. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı
Anayasa Mahkemesi’nin anılan 5558 sayılı Kanunu iptal etmesiyle8 

sahne tekrar aydınlanır. Anayasa Mahkemesi diğer gerekçelerin yanı sıra; 
“Yeni kural, eski kuralı yürürlükten kaldırabilir. Bu tür düzenlemeler, yasa 
koyucunun takdir yetkisi içinde olan bir yasama işlemidir. Tıpkı, yürürlüğe 
giren yasalar gibi, yürürlükten kaldırılan kurallar da yasama tasarrufudur 
ve yasa koyucu bu yetkisini kullanırken Anayasa’ya bağlı kalmak durumun-
dadır. // Avukatlığın önemi ve özelliği nedeniyle bu mesleğe girişin kimi 
koşul ve kayıtlamalara bağlı kılınması, hukuk devletinin ve adil yargılanma 
hakkının gereğidir.// Mesleki açıdan yetkinlik, stajyerlik gibi özel eğitimlerin 
yanı sıra mesleğe girişte seçme ya da elemeyi de içerir.// Yargının kurucu 
unsurlarından olan, bağımsız, serbestçe temsil eden, hukuksal ilişkilerin 
düzenlenmesinde, her türlü hukuksal sorun ve uyuşmazlıkların adalet ve 
hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesinde ve hukuk kurallarının tam 
olarak uygulanmasında temel görev üstlenen avukat, hak arama özgürlüğü 
ve adil yargılanma hakkının da önemli bir unsurudur. Yukarıda açıklanan 
hususlar gözetilmeden yasalaştığı anlaşılan dava konusu kural Anayasa’nın 
2. ve 36. maddelerine aykırıdır.” belirlemeleri neticesinde düzenlemeyi 
iptal etmiştir. Bu noktada, sonraki tartışmalara da yön vermesi bakım-
dan, şu tespitte bulunmak gerekir: Anayasa Mahkemesi yasa koyucunun 
avukatlık sınavını kaldırma iradesini anayasa aykırı bulmuş ve hükmü 
değil, üç maddeden ibaret olan Kanunu iptal etmiştir.

5. Avukatlık sınavına Staj Yönetmeliği’nde yer verilmesi
Sonrasındaki süreçte, Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönet-

meliği’nde9, Resmi Gazete’de 17.06.2014 tarihinde yayımlanabilen 
değişikliklerle iki aşamalı bir sınav öngörülmüştür.

Birinci aşama avukatlık stajına başlayabilmek için başarılı olunması 
gereken “staja kabul değerlendirmesi”dir (md. 4/A). Staja kabul değer-
lendirmesinde Türkçe, mantıksal akıl yürütme ve genel kültür konuları 
otuz, alan bilgisi soruları (anayasa hukuku, medenî hukuk, borçlar 

fıkrasında yer alan “Avukatlık sınavını başarmış olanlar veya” ibaresi, 28 inci, 29 uncu, 
30 uncu, 31 inci maddeleri, 121 inci maddesinin birinci fıkrasının (20) numaralı 
bendi, geçici 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve sınav” ibaresi ve geçici 
20 nci maddesinin ikinci fıkrası ile 2/5/2001 tarihli ve 4667 sayılı Kanunun geçici 1 
inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.” (R.G. 14.12.2006 – 26376). 
Böylece kanuni dayanaklarını yitiren Avukatlık Sınav Yönetmeliği, TBB’nin yönetmeliği 
ile yürürlükten kaldırılmıştır (R.G. 09.06.2009 – 27253).

8 AYM, E. 2007/16, K. 2009/147, k.t. 15.10.2009; R.G. 08.01.2010 – 27456.
9 R.G. 19.12.2001 - 24815.
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hukuku, hukuk yargılaması usulü, ticaret hukuku, icra ve iflâs hukuku, 
ceza hukuku, ceza yargılaması usulü, idare hukuku ve idari yargılama 
usulü, hukuk felsefesi, hukuk sosyolojisi ve vergi hukuku konularını kap-
sayan) yetmiş puan olacaktır. Bu başarı ile başlayacak avukatlık stajının 
tamamlanabilmesi için stajyerlerin, “staj yeterlilik değerlendirmesi”nde 
de başarılı olmaları şarttır (md. 29). Bu sınavda ise otuz puanlık mantıksal 
akıl yürütme ve yetmiş puanlık avukatlık hukuku ve meslek kurallarına 
ilişkin sorular olacaktır. Her iki sınavda Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan yapılacak, imzalanacak protokole göre ÖSYM veya belirlenecek bir 
yükseköğretim kurumuna yaptırılacaktır. Sınavlardan yüz üzerinden en 
az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Bu noktada şu belirlemeyi yapmak gerekir, her ne kadar bir ad deği-
şikliği olsa da anılan Yönetmelikle öngörülen, biri ağırlıklı olarak hukuk 
bilgisinin, diğeri avukatlık meslek bilgilerinin sınandığı iki aşamalı bir 
“avukatlık sınavı”dır.

Anılan değişikliklerin mevzuatta yerlerini almaları da kolay olmamış-
tır. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 182 nci maddesi gereği, Birlik 
tarafından hazırlanan yönetmelik onaylanmak üzere Adalet Bakanlığı’na 
gönderilmiş ancak onaylanmamış, bunun üzerine gene ilgili hüküm 
gereği Birlik Yönetim Kurulu’nun üçte iki çoğunluğuyla aynen kabul 
edildiğinden, yayımlanmak üzere Resmi Gazeteye gönderilmiştir. Bu 
kez de Başbakanlık tarafından değişiklik mevzuata uygun bulunmayarak 
yayımlanmamış, ancak bu karara karşı açılan iptal davasında yürütmenin 
durdurulması kararı verilmesi üzerine 17.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de 
değişiklikler yayımlanabilmiştir.

Kanun koyucu, bunca tarihi olan bir konuya böyle bir finali yakıştı-
ramadığından, 10.09.2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanun’un 94 üncü 
maddesi ile mezkûr 182 nci maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir:

“Ancak, yönetmelikle veya diğer bir düzenleyici işlemle avukatlık 
stajına kabulde, staj döneminde ve avukatlık mesleğine kabulde sınav 
veya benzeri bir rejim öngörülemez.”

 Şimdi o zaman sormak gerekir, hukuken avukatlık sınavı (veya benzeri 
bir rejim) var mı?

Bu sorunun yanıtı aşağıdaki soru ve önermeler çerçevesinde aranacaktır:
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1. 5558 sayılı Kanun’un iptali ile avukatlık sınavına ilişkin hükümler 
tekrar yürürlüğe girmiş midir?

2. 182 nci maddeye eklenen ikinci fıkra hükmü anayasaya uygun 
mudur?

• Avukatlık sınavını kaldıran Kanun’un Anayasa Mahkemesince 
iptalinden sonra kanun koyucunun yeni bir düzenlememe yap-
maması “yasama ihmali” midir?

• Kanun ile idarenin düzenleme yapma yetkisi kaldırılabilir mi?
3. Avukatlık sınavı, hangi düzeydeki hukuksal metinle düzenlenebilir?
• Avukatlık sınavı bir temel hak ve özgürlüğün kısıtlanması mıdır?
• Kanunda öngörülmemiş bir koşul idarenin düzenleyici işlemi ile 

getirilebilir mi?
• Cumhuriyet döneminde öteden beri kanunla getirilmiş veya kal-

dırılmış avukatlık sınavı, yönetmelik düzeyinde düzenlenebilir mi?

II. AVUKATLIK SINAVININ YAPILABİLİRLİĞİ
1. İptal kararı sonrası hukuki durum
5558 sayılı Kanun’un Anayasa Mahkemesi tarafından iptali ile avukat-

lık sınavına ilişkin hükümler tekrar yürürlüğe girmiştir denilebilir. Zira 
mevcut 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na avukatlık sınavına ilişkin 4667 
sayılı Kanunla getirilen hükümler, 5558 sayılı Kanun ile kaldırılmış, yasa 
koyucunun bu iradesi ise Anayasa Mahkemesi tarafından, hukuk devleti, 
hak arama hürriyeti ve adil yargılanmaya ilişkin anayasal düzenlemelere 
aykırı bulunarak iptal edilmiştir. İptal edilen kanun koyucunun açık ilga-
sıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürür etkisi bulunmamakla 
beraber, iptal kararının yayımlanması ile ileriye yönelik etkileri başlar.

Bu durum matematikteki iki eksinin çarpım sonucunun artı olmasına 
benzetilebilir. Normun yürürlükten kaldırılması (olumsuz/-) x Yürür-
lükten kaldıran normun iptali (olumsuz/-) = Önceki normun yürürlüğe 
girmesi (olumlu/+).

5558 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 
14.12.2006 ile AYM iptal kararının yayımlandığı tarih olan 08.01.2010 
tarihleri arasında avukatlık sınavına ilişkin hükümler yürürlükte değildir, 
ancak iptal kararı yayımlanmakla anayasaya aykırılığı tespit edilen sonraki 
yasal irade ortadan kalkmış, anayasaya uygun kabul edilen önceki yasal 
iradenin tezahür ettiği hükümler devreye girmiştir.
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Bu çözüm genel manada anayasal sistemden (özellikle anayasanın 
bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi ile Anayasa Mahkemesi’nin işlevi gibi) 
çıkarılmakla beraber, uygulamada kabul edilebilirliği güçlü görünmemek-
tedir10. Bu nedenle diğer soruların yanıtları aranmaya devam edilebilir.

2. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 182 nci maddesine eklenen 
ikinci fıkra hükmünün anayasaya uygunluğu

a. Yasama ihmali
Yukarıda da belirtildiği gibi, avukatlık sınavını kaldıran Kanun Ana-

yasa Mahkemesi’nce iptal edilmiş ve bu yöndeki karar 08.01.2010 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak aradan geçen altı yıllık süreye 
rağmen kanun koyucu avukatlık sınavını yeniden düzenlememiştir. 
Anayasa Mahkemesi bir kararında kararlarının, gerekçeleriyle birlikte 
kanun koyucuyu bağladığını belirtmiştir11. Ayrıca bir başka kararında 
kanun koyucunun Mahkemenin kararları doğrultusunda işlem yapma 
mecburiyetinden bahsetmiştir12. Bu iki karar çerçevesinde avukatlık 
sınavı konusunda bugüne kadar kanuni bir düzenleme yapılmamış olması 
“yasama ihmali” olarak değerlendirilebilecektir. Ancak bu kavramda 
pozitif hukukumuzda düzenlenmiş değildir. Bu ihtimali de zihnimizde 
tutarak, çözüm arayışına devam edebiliriz.

b. İdarenin düzenleme yapma yetkisinin kanunla kaldırılması
Avukatlık sınavına ilişkin bir düzenlemeyi yapma durumunda olan 

yasama organı, kanuni bir düzenleme ile bu konuda idarenin düzenleme 
yapmasını engellemiştir. Bu hüküm (6552/94, md. 182 - ek ikinci fıkra) 
kanımca iki yönüyle anayasaya aykırıdır.

Birincisi idarenin düzenleme yetkisi ile ilgilidir. Anayasa 115 (tüzük-
ler) ve 124 (yönetmelikler) üncü maddelerinde idarenin düzenleme 
yetkisine yer verilmiştir. Konu özelinde bakarsak, AY md. 124 hükmü 

10 Anayasa Mahkemesi iptal kararının önceki norm üzerindeki etkisi konusundaki 
tartışmalar için bkz.: Ardıçoğlu, Artuk; Anayasa Mahkemesi Kararlarının Yasama, Yargı 
ve İdare Üzerindeki Etkileri, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü (yayımlanmamış yüksek lisan 
tezi), Ankara 1995, sf. 55 vd.

11 “Anayasa Mahkemesi kararları ile bağlılık, özellikle yasama organı yönünden, Anayasa 
Mahkemesi kararlarındaki iptal gerekçesiyle de bağlılığı içerir”; AYM, E. 1988/11, K. 
1988/11, k.t. 25.04.1988.

12 “Anayasa’ya göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama organını da bağladığından, 
Yasakoyucunun Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda işlem yapması ve 
Anayasa’ya aykırı biçimde oluşmuş bir sistemin geçerliliğine son verecek yasal 
düzenlemede bulunması gerekir”, AYM, E. 1989/11, K. 1989/48, k.t. 12.12.1989.
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gereği kamu tüzelkişileri, “kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların 
ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak 
şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler”. Yürütmenin ve idari makamların 
üst hukuk metinlerinin uygulanmasını sağlamak ve bunlara aykırı olma-
mak şartıyla düzenleyici işlemler yapabilmeleri anayasadan kaynaklı bir 
yetkinin kullanımıdır.

Yasamanın asliliği, en ince ayrıntıya kadar düzenleme yapabilmeyi, 
böylece idareye bir alan bırakmamayı veya mevcut bir yönetmeliğin 
getireceği yeni üst norma aykırı hale gelmesini sağlamayı kapsar. Ancak, 
idarenin düzenleme yapma yetkisini önceden ve doğrudan kaldırmaya 
cevaz vermez. Üst norma aykırı hale gelen düzenleyici işlem de ya bizzat 
idare tarafından kaldırılmak, kaldırılmadığı takdirde idari yargı organ-
larınca iptal edilmek durumundadır. Anayasada medeni bir işbölümü 
olarak öngörülmüş kuvvetler ayrılığı ilkesi uyarınca, yasamanın, yürütme 
ve idare alanında doğrudan etkisi olacak tasarruf yapma yetkisi yoktur.

Anayasaya aykırılığın ikinci yönü Anayasa Mahkemesi kararlarının 
bağlayıcılığıyla ilgilidir. AY md. 153/5 uyarınca “Anayasa Mahkemesi 
kararları Resmi Gazetede hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar”. Bu hüküm 
AY md. 138/4 de yer alan “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme 
kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını 
hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” 
hükmünün özel olarak da düzenlenmesidir. Kanun koyucu idarenin 
düzenleme yapmasını engelleyici bu hükümle aslında ‘anayasaya karşı hile’ 
yapmaktadır. Asıl muradı avukatlık sınavının yapılmamasıdır. İdarenin 
bu yönde bir uygulama yapmasını engellemek istiyorsa, getirmesi gereken 
hüküm “Avukatlık stajına veya avukatlığa kabulde sınav yapılamaz”dır. 
Ancak böylesine bir hükmün Anayasa Mahkemesi’nin ilgili kararına açıkça 
aykırı olacağını bildiğinden, ne kendisi bu iptal kararı gereği avukatlık 
sınavını düzenlemekte, ne de idarenin kendi iradesinin hilafına böyle bir 
uygulama başlatmasını istemektedir. Bu da Anayasa Mahkemesi kararını 
bir şekilde ‘dolanmak’ anlamında olduğundan anayasaya aykırıdır.

3. Avukatlık sınavı hangi düzeydeki bir düzenlemenin konusu 
olabilir?

a. Konunun temel hak ve özgürlüklerle ilişkisi
Avukatlık sınavının hangi düzeydeki bir hukuksal metinle düzenlen-

mesi gerektiği de ayrıca incelenmesi gereken bir husustur. Avukatlık sınavı 
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bir temel hak ve özgürlük sınırlaması olarak değerlendirilecekse, öncelikle 
hangi özgürlüğü sınırladığı belirlenmelidir. Kamusal bir boyutu olduğu 
tartışmasız olan avukatlık mesleği hukukumuzda bir kamu hizmeti olarak 
öngörülmüştür. Ancak bu klasik anlamda idarenin üstlendiği bir kamu 
hizmeti değildir. Bu terminolojik karışma, avukatlığın bir idari faaliyet 
sahası olarak görülmesine yol açmamalıdır. Anayasa Mahkemesi de bir 
kararında, avukatlığın AY md. 70 de yer alan “kamu hizmetine girme 
hakkı”13 kapsamında olmadığına hükmetmiştir.

İlgi kurulabilecek diğer temel hak ve özgürlük, AY md. 48 de yer 
alan “çalışma hürriyeti”dir14. Madde uyarınca herkes dilediği alanda 
çalışma hürriyetine sahiptir ve maddede özel bir sınırlandırma sebebine 
yer verilmemiştir. Bu durumda AY md. 13 gereği bu hürriyetin sınır-
landırılamayacağı söylenebilir. Ancak doktrin ve yargı, özel sınırlama 
nedeni öngörülmeyen özgürlüklerin dahi içkin değerleri gözetilerek 
düzenlenebileceği görüşündedir15. Bu anlamda avukatlık mesleği için 
öngörülen belirli bir eğitime sahip olma, avukat olarak çalışma hürriyeti-
nin anayasaya aykırı bir sınırlanması olarak kabul edilemeyecekse, alınan 
eğitimin düzeyini ölçecek bir sınav da aykırı kabul edilemez. Ancak bu 
içkin değerlerin neler olduğunu tespit etme yetkisinin esas olarak yasama 
organında olduğu gene kabul edilmektedir.

b. Kanunda öngörülmeyen bir koşula düzenleyici işlemde yer verilmesi
Türk hukukunda yasamanın düzenleme yetkisi asli, idareninki türev-

sel (tali – ikincil) kabul edilmektedir16. Bu, ilk elden düzenleme yapma 

13 A. Hizmete girme
Madde 70 – Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.
Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.

14 IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti
Madde 48 – Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel 
teşebbüsler kurmak serbesttir.
Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun 
yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

15 Anayasanın temel hak ve özgürlüğü düzenleyen ilgili maddesinde özel sınırlama sebebine 
yer verilmediği hallerde, bu özgürlüğün sınırlanıp sınırlamayacağı, bir özgürlüğün 
içkin sınırları, nesnel sınırı, eşyanın tabiatında mevcut olan objektif sınırları ve pratik 
uyuşum gibi ilke ve görüşlerin anlam ve farklılıklarını hak arama özgürlüğü çerçevesinde 
ve genel olarak değerlendirilmesi ve doktrindeki yaklaşımlar ve Anayasa Mahkemesi 
kararlarındaki yansımaları konusunda daha fazla bilgi ve tespit için bkz; Burak Öztürk, 
Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Yetkin Yayınları, Ankara – 
2015, sf. 94 vd.

16 İdarenin düzenleme yetkisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz; Burak Öztürk, Fransız ve 
Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara – 
2009, passim.



154

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

yetkisinin yasama organında olduğu, idarenin ise secundum legem olan 
düzenleme yetkisini intra legem kullanabileceği anlamına gelir. Daha açık 
bir ifadeyle, idare, kanunun düzenlemediği bir alanda kural koyamaz, 
ancak kanunla düzenlenmiş bir alanda ve kanuni çerçeve içinde uygula-
maya yönelik düzenleme yapabilir.

Bu manada ve konumuz özelinde Yönetmelik ile staj öncesi ve sonrası 
getirilen sınav, secundum legem bir yetkinin kullanımıdır. Zira kanun 
koyucu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile avukatlığı ve stajını ilk elden 
düzenlemiştir. Belirlenmesi gereken bu düzenlemenin intra legem olup 
olmadığıdır.

Anayasa idarenin düzenleyici işlemlerinin üst hukuk normuna aykırı 
olmamasını aramıştır. O zaman ilgili Yönetmelik hükümlerinin kanuna 
aykırılığı incelenmelidir. Şu iddia temelsiz değildir: Cumhuriyet döne-
minde avukatlık sınavı hep bir kanun konusu olmuştur ve bu hal bile 
konunun teferruata ilişkin olmadığının kanıtıdır. Tarihi seyri içinde 
teferruata ilişkin olmayan konunun, yukarıda yer verilenler değerlen-
dirmeler neticesinde, yönetmelik ile düzenlenmesinin mümkünlüğüne 
aşağıda yer verilmiştir.
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4. Sonuç: Avukatlık Sınavı Var mı?
Avukatlığa kabul koşulları 1136 sayılı Avukatlık Kanunu md. 3 de 

düzenlenmiş17 ve avukatlık sınavı, bu maddede yukarıda yer verilen 
serüveninde bir var olmuş, bir yok olmuştur. Açıkçası mevcut kanunda 
öngörülmeyen avukatlık sınavını, staja bağlı olarak dolaylı olarak getiren 
düzenleyici bir işlem kanuni çerçeve içinde olmasa da, hukuka uygundur. 
Bu acayip cümlenin dayanağı ise şudur, kanunda avukatlık sınavına engel 
bir düzenleme olamayacağından, vaz edilmesi zorunlu ama henüz olma-
yan bir hükme (eksik düzenlemeye) aykırılıktan söz edilemez. Avukatlık 
sınavına ilişkin bir kanuni düzenleme bulunmaması anayasaya aykırı 
olduğu için, bu yönde bir düzenlemeye yer vermeyen bir kanuna, bu 
yönde bir düzenleme getiren yönetmelik aykırı olamaz.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında, “avukatlık sınavı 
hayaleti”, kanun koyucunun ihmali ile aramızda dolaşmakta olduğun-
dan, kanımca bu yöndeki bir idari düzenlemenin hukuka aykırılığına 
son vermektedir. Bir başka deyişle, hukukun sadece pozitifine değil, 
negatifine de bakılarak avukatlık sınavının fotoğrafı yorumlanmalıdır.

Ezcümle; Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği hukuka 
uygundur ve avukatlık sınavı iki aşamalı olarak vardır.

17 Avukatlığa kabul şartları:
Madde 3 – (Değişik: 30/1/1979 - 2178/1 md.)
Avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Türk hukuk fakültelerinden birinden mezun olmak veya yabancı memleket hukuk 
fakültesinden mezun olup da Türkiye hukuk fakülteleri programlarına göre noksan 
kalan derslerden başarılı sınav vermiş bulunmak,
c) Avukatlık stajını tamamlayarak staj bitim belgesi almış bulunmak,
d) (Ek: 2/5/2001 - 4667/3 md.; Mülga: 28/11/2006-5558/1 md.)
e) Levhasına yazılmak istenen baro bölgesinde ikametgahı bulunmak,
f ) Bu Kanuna göre avukatlığa engel bir hali olmamak gerekir.
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AVUKATLIK SINAVININ HUKUKİ SEYRİ

DÜZENLEME SINAV VAR SINAV YOK

1875 tarihli Davavekilleri 
Nizamnamesi

Asıl: Hukuk mekteplerine devam + 
imtihan ile ruus alma sonrasında 
davavekili ruhsatnamesi.
Geçici madde: Mevcut davavekillerin 
imtihan ile ruhsat alması.
İmtihan neticesine göre davavekillerinin 
üç sınıfa ayrılması.

1924 tarih ve 460 sayılı 
Muhamat Kanunu

Ruhsatnamesiz on seneden fazla 
kesintisiz çalışmış davavekilleri, Adalet 
Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarılı 
olursa davavekilliğine devam edebilir.

Mektepliler için yok.
Aynı koşulları taşıyan 
ruhsatnameliler üç ay içinde 
başvurursa sınavsız muhami 
olabilir.

460 sayılı Kanunda 
değişiklik yapan 1926 tarih 
ve 708 sayılı Kanun

Yukarıdakiler sınavda başarılı olurlarsa 
avukat olabilir.
Mülkiye mezunları fark derslerini vere-
rek, staj sonrası avukat olabilirler.

1938 tarih ve 3499 sayılı 
Avukatlık Kanunu

Hâkim muavinliği sınavında başarılı 
olma

1969 tarih ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu (mevcut 
Kanun)

Staj bitim belgesi aldıktan sonra giri-
lecek avukatlık sınavını başarmış olmak

Geçici madde: Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte Hukuk 
Fakültesi öğrencisi olanlar, 
altı yıl içinde mezun olup üç 
yıl içinde staja başvururlarsa 
sınavdan muafiyet

1970 tarihli değişiklik 
getiren 1238 sayılı Kanun

Değiştirilen geçici madde: 
“7 Temmuz 1975 tarihine 
kadar Hukuk Fakültelerinden 
mezun olanlar”ın sınava tabi 
olmayacakları

1976 tarihli değişiklik 
getiren 2018 sayılı Kanun

İkinci değişiklik: “31/12/1976 
tarihine kadar hukuk 
fakültelerinden mezun olanlar 
mezuniyet tarihinden itibaren 3 
yıl içinde” başvurmaları halinde 
sınavdan muaf tutulmuştur

1979 tarihli 2178 sayılı 
Kanun

Avukatlık sınavına ilişkin 
tüm hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır.
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DÜZENLEME SINAV VAR SINAV YOK

2001 tarihli 4667 sayılı 
Kanun

Avukatlık sınavında başarılı olmak
Geçici madde: “Kanunun yayımından 
sonra avukatlık stajına başvuruda 
bulunanlar hakkında” sınava ilişkin 
hükümler uygulanır.

2001 tarihli Yönetmelik Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav 
Yönetmeliği

2002 tarihli 4765 sayılı 
Kanun

Ek geçici madde uyarınca, 
10.5.2001 tarihinde hukuk 
fakültelerinde öğrenci olanlar 
sınava tabi tutulamaz.

2006 tarihli 5558 sayılı 
Kanun

Avukatlık sınavına ilişkin 
tüm hükümler yürürlükten 
kaldırılmıştır.

09.06.2009 tarihli Resmi 
Gazete

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav 
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 
15.10.2009 tarihli iptal 
kararı

Avukatlık sınavının kaldırılmasına ilişkin 
hükümler, Anayasa’nın 2 ve 36 maddel-
erine aykırı bulunarak iptal edilmiştir 
(hukuk devleti, adil yargılanma hakkı, 
hak arama özgürlüğü).

2014 tarihli TBB Avukatlık 
Staj Yönetmeliği değişikliği

Staja kabul değerlendirmesi +
Staj yeterlilik değerlendirmesi

2014 tarihli 6552 sayılı 
Kanun

Madde 182 ek fıkra 2:
“Ancak, yönetmelikle veya diğer 
bir düzenleyici işlemle avukatlık 
stajına kabulde, staj döneminde 
ve avukatlık mesleğine kabulde 
sınav veya benzeri bir rejim 
öngörülemez.”

14.01.2016 Ankara 
Barosu Uluslararası Hukuk 
Kurultayı

VAR MI? YOK MU?

Av. Sadık Erdoğan - İsmi burada olduğu halde demin söylemedik, 
değerli bir avukat arkadaşımız aramızda, Berlin Barosu Yönetim Kurulu 
üyesi, kendisi 13 yıldır avukatlık yapıyor. Bilinç Isparta, o kendi adına 
bununla ilgili, bu konularla ilgili görüşlerini anlatacak. Buyurun.
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Av. Bilinç ISPARTA
Berlin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Sayın Başkan teşekkür ediyorum. En başta burada olmaktan da son 
derece kıvanç duyuyorum. Burada Berlin Barosunu temsil etmek de ayrı 
bir onur bana kalırsa, şimdi bugün bütün panellere ben katıldım. Birtakım 
söylemleri aldım, birtakım değerleri de kendimde gördüm. Fakat temel 
ayırt etmek gereken noktalardan biri hukuk eğitimiyle avukat eğitimi 
arasında dağlar kadar fark var. Almanya’daki avukatlık eğitimi denildiği 
zaman prensipte iki koşulu yerine getirmeniz gerekmektedir: Birinci 
koşul burada olduğu gibi hukuk fakültesini yeterli sınavlarıyla beraber 
bitirmek, yani üniversite tahsilini tamamlamak, ikinci koşuluysa ikinci 
devlet sınavı olarak adlandırılmış olan bir eğitim sonucundaki olan sınavı 
başarılı bir derecede sona erdirmek.

Benim buraya çağrılma sebeplerinden biri Almanya’daki olan avu-
katlık eğitimi modeli tanıtımı olacaktı. Ben o yüzden görüşmelerimde, 
konuşmalarımda bu ikinci devlet sınavı olarak adlandırılmış olan konuya 
ağırlık vereceğim. Fakat avukatlık sınavı denilirken benim bahsetmiş 
olduğum ikinci devlet sınavı bir avukatlık sınavı değil, burada Almanya’da 
farklı bir model, farklı bir yol çizdi kendisine. Bunun arkasında yatan 
birtakım temel ilkeler -de var, onları da sizlerle paylaşacağım inşallah- 
neticesinde Almanya’da avukat olmak için hâkimlik sınavını geçiriyorsu-
nuz. Almanya’da hâkim olmak için, avukat olmak için, savcı olmak için 
veya üst düzeyde memuriyet sıfatını kazanabilmek için aynı eğitimden 
geçiyorsunuz ve o eğitimin sonunda ikinci devlet sınavını veriyorsunuz. 
Yani şurada temel ilke avukat, hâkim ve savcı aynı adalet unsurlarının 
parçaları olduklarından dolayı, aynı … (148.50) çalışmaları gerektiğinden 
dolayı aynı eğitimden geçiriyorlar sizleri. Bu eğitim nedir? Birinci devlet 
sınavından sonra gereken devlet kurumlarına -o da Adalet Bakanlığına 
bağlı olan bir kurumdur- başvurunuzu yapıyorsunuz, devlet sizi kabul 
ediyor yeterlilik sınavınızı başarılı bir şekilde sonuçlandırdıktan sonra 
ve bu eğitim 24 ay sürüyor. Burada siz devletten maaşlı çalışıyorsunuz. 
Yani burada bir burs, demin burs konuları söz konusu olmuştu. Bizde 
burs değil, tamamı devlet tarafından memur sıfatını kazanmakla birlikte 
2 yıllık bir maaşlı eleman olarak sizi işe almaktalar.

Diğer husus: Eğitim hem pratik olarak, hem de teori derslerle bütün-
leşiyor. Pratikteyse, yaklaşık ilk 4 ay adliyede bir hâkim yardımcısı ola-
rak görev almaktasınız ve duruşmalara giriyorsunuz. Oradaki aldığınız 
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görevlerden bir tanesi esas var olan dosyaları incelemek ve raporlaştırmak, 
kararları yazmak, hâkimle beraber o kararları gözden geçiriyorsunuz. 
Yeterliyse aynı kararı birebir yansıtıyor ve … (150.04) ediyor, değilse 
onun üzerinde törpüleyip, bir çalışma geçiriyorsunuz. Onun akabinde, 
o 4 aylık eğitimden sonrasında ayriyeten haftada bir sefer 5’er saat 
ders görüyorsunuz. O da mahkeme usulüyle alakalı; oradaki prensipler, 
temeller, mahkeme usulleri, vesairesi onun eğitiminden geçiyorsunuz. 
4 ayı tamamladıktan sonra 3.5 ay savcılığa geçiyorsunuz. Savcıdaki olan 
göreviniz savcı yardımcılığı değil, tamamen bir savcı sıfatını üstlenerek, 
duruşmaya savcı olarak giriyorsunuz. Orada yaklaşık iki haftalık bir ön 
eğitimden sonra teori dersleri almakla birlikte savcı görevleriyle beraber 
hem iddianameleri hazırlıyorsunuz, hem de iddianamelerin savunması 
çerçevesinde mahkemelere gidip, orada bir savcı görevliyle beraber savcı 
görevini yerine getiriyorsunuz.

Onun sonrasında 3.5 ay idarede görev alıyorsunuz. Bu bir vergi dai-
resi olabilir, farklı bir adliye olabilir, başka bir devlet kurumu olabilir, 
iş kurumu olsun, süt işleri kurumları olsun, vesaire orada da yöneticilik 
pozisyonu yakalıyorsunuz ve idari mahkemelerde temsilen görev almak-
tasınız. İdare mahkemelerde de görev alma çerçevesinde gerçekleştire-
bilirsini bu hadiseyi, şimdi Almanya bundan birkaç sene evvelinden şu 
bilince vardı: “Bu eğitimden geçen çoğu insanın yaklaşık yüzde 80’i mesleği 
tamamladıktan sonra avukatlık mesleğine giriyorlar” dediler. Orada da bir 
novülurung … (151.44) yapıldı, yani bir yeni döneme girdi. Eskiden 
sadece bir avukatın yanında 3 aylık bir stajyer dönemi geçirirken dediler 
ki bu yeterli değil, biz avukatta yapılması gereken pozisyonu 9 aya art-
tırıyoruz. Yani demin bahsetmiş olduğum 3 aylık idare çerçevesindeki 
stajyerlikten sonra 9 ay bir avukatın yanında eğitim almaktasınız ve yine 
onun akabinde teorik dersler zoraki ders olarak katılım şarttır. Derslere 
katılıyorsunuz, sınav da veriyorsunuz. Toplam hesapladıysanız 20 aylık 
bir dönem tamamlanıyor. Bu 20 aylık dönemin sonunda da ikinci devlet 
sınavı yer almakta. İkinci devlet sınavı prensip olarak bir hâkimlik sınavı 
olarak adlandırılıyor. Sonrasındaki aldığınız sıfat avukatlık değil, assessor 
… (152.31) denilen bir isim, verdiğiniz devlet sınavlarının içerisinde 
sekiz sınav veriyorsunuz. İkisi normal Borçlar Kanunu çerçevesinde 
zoraki ders, Medeni Kanun, Borçlar ve Ticaret Kanunları çerçevesinde 
iki sınavı siz ceza hukuku çerçevesinde veriyorsunuz, iki sınavı idare 
hukuk çerçevesinde vermektesiniz, iki tane de seçmeli hakkınız var. 
Hep ikişer ders sınav dediğimde birini hâkimlik çerçevesinde değer-
lendirmektesiniz ve esas dosyalar geliyor. Bugün bir hâkimin normal 
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görevlerinden biri sınavlara uygun olan esas bir dava masasına geldiği 
takdirde kapakta bir işaret vardır, gider kapağı işaret eder. Der ki lütfen 
onu Adalet Bakanlığına gönderin, bu dosya ilerideki devlet sınavları için 
uygundur diyerek dosyayı gönderiyor, fotokopisi çekilip, daha sonrasında 
esas sınavlara yansıtılıyor bu dosya, yani hâkimlik sınavlarını verirken 
birini karar yazarak bitiriyorsunuz, diğeriyse dosya, yine esas bir dosya 
göz önünde bulundurularak bir avukat çerçevesinden bakarak, avukatlık 
penceresinden bakarak bir dilekçe hazırlamanız gerekiyor. Bu bir dava 
dilekçesi olabilir, bir savunma dilekçesi dahi olabilir. Ceza hukukundaki 
sınavlar yine bu sefer ayrılıyor. Hâkim çerçevesinde bir karar yazmanız 
gerekiyor yeni esas dosyaları göz önünde bulundurarak, ikincisiyse savcı 
çerçevesinden bakarak bir savunma, bir iddianame hazırlamaktır. Aynı 
şey idare hukuku çerçevesinde de geçerli, prensip bu. 8 sınavı başarılı 
geçirdikten sonra 4 aylık seçmeli yurtdışı da dahil olmak üzere pratik 
kazanabilirsiniz, ondan sonra da son olarak sözlü sınavı vermekle birlikte 
o assessor ikinci devlet sınavı olarak adlandırılmış diploması alınca ister 
hâkim olabilirsiniz, ister savcı, ister makamlara başvurup üst düzeyde 
memur olarak görev alabilirsiniz veya baroya kayıtlarınızı yaptırıp, ruh-
satınızı alabilirsiniz. Yani direkt bir avukatlık sınavı aslında Almanya’da 
yok, tamamen eşit davranılmış olan ve yaklaşılmış olan bir genel eğitim 
var: Tüm üst düzeydeki hukuk camiasının içerisindeki var olan görevler 
hâkimlik, savcılık ve avukatlık. Teşekkür ediyorum.

Av. Sadık Erdoğan - Şimdi sözü Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası’na 
veriyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi kendisi.

Yrd. Doç. Dr. Emel HANAĞASI
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ben öncelikle günün bu saatinde sabırla bizimle olan herkesi saygıyla 
selamlamak istiyorum. Ardından da hem organizasyonda emeği geçen 
herkese, özellikle de 4 gün boyunca aslında en zor işi yapan çevirmenle-
rimize teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Akademik açıdan benim sunumum artık hocanın sunumu kadar heye-
can verici olmayacak. Ben de size Fransa’daki avukatlık mesleğine giriş 
sürecinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Avukatlık stajını da yapmış biri 
olarak bilmiyorum sizler de belki benimle aynı düşünceyi paylaşacaksınız, 
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Almanya’daki sistemi de gördünüz, Fransa’yı da tanıdıktan sonra aslında 
tabir yerindeyse biz burada bir tür cennette sayılabiliriz avukat olmak 
açısından. Şöyle bir eğitim sistemini de ve bütün bir süreci de gözler 
önüne sererek başlamak istiyorum: Şimdi iki önemli sınavı geçmek 
zorundasınız Fransa’da da avukat olabilmek için ve uzun ve meşakkatli bir 
yol aslında avukat olabilmek. Öncelikle kanunda sayılmış belirli türden 
diplomalara ki bu diplomanın en önemlisi tahmin edebileceğiniz gibi 
hukuk eğitiminin sonunda verilen master 1 diploması olarak andığımız, 
anacağımız bir diploma, bu diplomaya sahip olduktan sonra ikinci elde 
etmeniz gereken önemli diploma bizdeki ruhsatnamenin karşılığı belki 
diyebiliriz, avukatlık mesleğine yetkinlik sertifikası ki ben sunumumda 
CAPA … (157.10) olarak Fransız hukukundaki tabirine uygun bir 
biçimde kullanacağım, bunun elde edilmesi. Şimdi öncelikle bu master 
1 diplomasına kural olarak sahip olan kişiler çeşitli eğitim merkezlerinde 
bir mesleki formasyon eğitimi alacaklar, ama o eğitimi alabilmek için 
de öncelikle bir sınavda başarılı olmaları gerekiyor. Arkasından 18 ay 
süren ki bu 18 ay yeni bir değişiklikle bu süreye indirilmiş, yakın zamana 
kadar iki senelik bir süreç söz konusuymuş. 18 ay müddetince 6’şar aylık 
bölümlere ayrılan bir eğitim sürecimiz var sonuncusu avukat yanında 
staj olmak üzere, bunun hemen arkasından da formasyon eğitimini 
tamamlayan aday, öğrenci avukatlar daha doğrusu diyelim, CAPA’nın 
alınabilmesi için yine bir sınava giriyorlar. O sınavdan başarılı olan kişiler 
de CAPA’yı elde etmek suretiyle avukatlık yeminini ediyorlar ve bir baro 
levhasına yazılabiliyorlar.

Şimdi sabahleyin kısaca bahsedildi, ama ben yine de çok kısa vaktimi 
de fazla aşmadan söz etmek istiyorum. Bir kere alışık olduğumuz bir 
biçimde buradaki gibi avukat olabilme koşullarını olumlu koşullar ve 
olumsuz koşullar olarak temel olarak ikiye ayırmak mümkün. Olumlu 
koşullardan birincisi -fazla ayrıntısına girmeyeceğim- bir Avrupa Bir-
liği ülkesinden netice itibariyle söz ediyoruz, ama kural olarak Fransız 
vatandaşı olmak, ama Avrupa Birliği vatandaşı olan kişilere de bu ülkede 
avukatlık yapabilme şansı, imkânı tanınmış. Diyelim vatandaşlık kısmını 
bu biçimde geçelim. Şu anda gördüğünüz hemen şunu da söyleyeyim, 
bizde de birtakım çalışmalar yürütülüyor. 2000’li yıllarda Bologna süreci 
çerçevesinde Fransa’daki yüksek öğretim sisteminde bir reform çalışması 
gerçekleştirilmiş. Şu anda gördüğünüz bu karmaşık sistem aslında Fran-
sa’daki yüksek öğretim sisteminin basit de sayılabilir bir şeması, hemen 
şunun da altını çizeyim: Sadece üniversitelerden alınan diplomalar değil, 
daha doğrusu sadece üniversiteler değil, üniversitelerin yanı sıra yüksek 
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öğretimde görev alan bu hizmeti veren başka kuruluşlar da var Fransa’da, 
şimdi bu gördüğünüz Fransa’da “elemde” … (159.29) sistemi denilen bir 
sistem Bologna sürecini dediğim gibi getirisi, bizdeki gibi bir ön eleme 
süreci yok. Bakaloryasını alan, olgunluk sınavını alan her lise öğrencisi 
Fransa genelinde arzu ettiği bir üniversiteye kayıt, hukuk fakültesine kayıt 
gerçekleştirebiliyor. Arkasından lisans eğitimi diyeceğimiz üç sene süren 
bir eğitim sürecini geçiriyor. O eğitim süreci içerisinde medeni hukuk, 
borçlar hukuku gibi temel hukuk alanlarında bir eğitim veriliyor ve buna 
ek olarak da işletme, muhasebe, uluslararası ilişkiler gibi ek dersler de 
alabiliyor öğrenciler, bir genel hukuk kültürü oluşturuluyor. Bununla 
birlikte 3. sınıfta bir tür uzmanlığa doğru gidiş olabildiğini görüyoruz, 
öğrenciye seçim hakkı tanınıyor. Arkasından lisans diploması bu biçimde 
elde edildikten sonra master 1 denilen bir 4. yıla geçiş söz konusu, master 
aşamasına geçiyoruz. Masterı da özellikle master olarak ifade ediyorum, 
yüksek lisanstan farklı bir sistemden çünkü söz ediyorum. Master 1 ve 
master 2 iki sene sürüyor, arkasından da 3 yıllık bir doktora eğitim süreci 
asgari olarak öngörülmüş vaziyette. Şimdi bu sistem içerisinde master 1, 
bu M1 diploması diyeceğimiz diplomaya, yani 4 senelik hukuk eğitimini 
geçirmiş öğrencilerin aldıkları bu diplomayla avukatlık mesleğine giriş 
sürecine başlayabilme şansları var. Uygulamaya baktığınızda master 2’yi 
tamamlayan öğrencilerin çoğunlukla bu yola girdiğini görüyorsunuz, ama 
imkân M1 diplomasıyla birlikte başlıyor. Bu evde bu diplomaya muadil 
gene kanunda, mevzuatta birçok denge, unvan ve muadili diploma da 
düzenlenmiş vaziyette.

Şimdi sistemi böyle özetledikten sonra gelelim şu meşhur sınavları-
mıza, dediğim gibi bizim ikinci aşamamız avukatlık mesleki formasyon 
eğitimini alabilmek Fransa’da avukatlık yapabilmek için, ama bu eğitimi 
alabilmenin bir kere ön koşulu bu merkezlere giriş sınavını başarıyla 
tamamlayabilmek ve o giriş sınavı da hakikaten zorlu bir süreç. Şöyle 
diyelim, gene Türkçeye benim hukuk eğitim enstitüleri diye çevireceğim 
Adalet Bakanlığı tarafından, daha doğrusu Adalet Bakanlığının görüşü 
alınarak üniversitelerden sorumlu bakanlık tarafından belirlenen üni-
versiteler bünyesinde birtakım enstitüler kuruluyor bütün bir Fransa 
genelinde. Bu enstitülerin birincil görevi söz konusu bu mesleki eğitim 
sürecine giriş için eğitim vermek, bu aynı zamanda hâkimlik, avukatlık 
için de ayrı şey geçerli, aynı eğitim sürecinden geçebiliyorsunuz, arzu 
ediyorsanız bir hazırlık eğitimi veriyor bu enstitüler, ama daha da önem-
lisi bu enstitülerin kendisi söz ettiğim giriş sınavını hazırlıyor. Her bir 
enstitü kendi giriş sınavını hazırlıyor. Bunun da özellikle altını çizmek 
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istiyorum, çünkü birlik söz konusu değil bu sınav bakımından Fransa 
genelinde. Şimdi sınava bir gene kısaca göz atacak olursak, yılda bir 
kere düzenlenen bir sınavdan söz ediyorum. Sınavın genel hatları evet, 
mevzuatta belirlenmiş, ama dediğim gibi içeriğini enstitüler dolduruyor. 
Aynı zamanda o sınavın genel hatlarını belirleyen kim dersek Türki-
ye’deki tartışmalar bakımından aslında bizdeki Türkiye Barolar Birliğinin 
muadili olan diyelim, Fransa Ulusal Barolar Konseyinin olumlu görüşü 
alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı ve üniversitelerden sorumlu bakanlık 
ana çerçeveyi çiziyor.

Her bir adayın sadece üç defa bu sınava girme şansı var, üçten daha 
fazla söz konusu sınava girilmesi mümkün değil. Jüri oluşturuluyor sınavın 
değerlendirilmesi için hâkimlerden, avukatlardan, öğretim üyelerinden 
ve yabancı dil öğretmenlerinden gerçekleşen bir jüri gerçekleştiriyor söz 
konusu sınavı ve yazılı ve sözlü olmak üzere iki ana aşamada, ama gör-
düğünüz gibi 8 ayrı oturumda gerçekleştirilen gerçekten verilmesi zor 
sınavlardan bir tanesi. Şimdi yazılı sınav bölümüne baktığınızda üç ayrı 
farklı oturum var, 13 saat sürüyor. Bu sınavlar aslında farklı farklı günlerde 
gerçekleştiriliyor. Bunlardan birincisi sentez notu bölümü, bu sentez notu 
dediğimiz kısımda öğrenciden güncel siyasal, ekonomik, politik birtakım 
meselelere ilişkin hukuki bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Öğren-
ciye en az 50 sayfalık birtakım belgeler veriliyor ve bundan böyle yaklaşık 
5-10 sayfalık bir sentez gerçekleştirmesi bekleniyor. Sınavın süresi 5 saat, 
hemen arkasından hukuki muhakeme yeteneği sınavı diyebileceğimiz 5 
saat süren ikinci bir sınavla karşı karşıya kalıyor öğrenci, bu aşamada da 
iki kompozisyon yazması bekleniyor. Kompozisyonlardan birincisi borçlar 
hukukuna ilişkin, seçim hakkı yok, ikincisi de usul hukuku alanlarından 
idare olabilir, ceza olabilir, medeni usul olabilir, seçimine göre aday bir 
seçim yapıyor ve o alanda da bir kompozisyon yazıyor. Yani iki kompozis-
yondan söz ediyoruz. İçeriği karar incelemesi olabilir, bir pratik çalışması 
gerçekleştirmesi söz konusu olabilir ya da deneme türünde bir hukuki 
alanda makale yazması da gene içeriğini oluşturabiliyor. Bunun da bu 
arada not kısmında görüyorsunuz, her bir sınava da 1-20 arasında bir 
puan veriliyor ve her birinin de bir farklı katsayısı var. Arkasından pratik 
çalışma sınavına geçiyoruz. Kanunda 11 temel hukuk alanı belirlenmiş, 
öğrenci bunlardan birini seçiyor ve kendisi bunun üzerinden bir pratik, 
yazılı pratik olay çözümlemesi gerçekleştiriyor. Şimdi bu bir yarışma sınavı 
değil, en az 10 puanı bu sınavdan toplayan öğrenciler başarılı sayılıyorlar 
ve arkasından sözlü sınava, yani mülakata alınmaya hak kazanıyorlar. 8 
sınav söz konusu, vaktim de fazla geniş olmadığı için hepsinden teker 
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teker geçmeyeyim, ama çeşitli sunumların önden bir hazırlık süreci 
öğrenciye tanınmak suretiyle bir saat, daha doğrusu yarım saatle 15 
dakika arasında değişen çeşitli sunumlar veya sözlü sınavlar yapması 
ve bunlardan da başarılı olması bekleniyor. Tüm bu sistemde 10 puan 
almayı başaran öğrenci avukatlık mesleki formasyon eğitimini alabilmek 
için merkeze kayıt yapma şansını elde ediyor. Fransa’da bu elemenin asıl 
bu sınavda gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi şu benim Paris 1’e 
bağlı olan hukuk enstitüsünün verileri gördüğünüz ve çok iyimser bir 
veri Fransa açısından, çünkü bu sınavı ancak sınava giren kişilerin yüzde 
40’ı -yüzde 40 da altını çiziyorum, iyimser bir rakam olarak sunulmuş 
vaziyette- başarabiliyor. Şöyle diyelim, Paris 1’deki en yoğun katılımın 
gerçekleştirildiği enstitü 2 304 kişi kayıt yapıyor, ama sadece 589 kişi 
sınavdan başarılı olmak suretiyle avukat olmaya, daha doğrusu avukatlık 
eğitimini almaya hak kazanıyor.

Merkeze gelelim. Özel hukuk tüzelkişiliği olan bir kurumdan söz 
ediyoruz, ama kamuya yararlı bir kurum olduğu da kanunda ayrıca 
düzenlenmiş vaziyette. 18 aylık, bu duruma göre bazı merkezler bakı-
mından 20 aya kadar da çıkabiliyor, ama asgari 18 ay olarak öngörülmüş 
bir eğitim sürecinden geçiyor öğrenci avukatlar. Çünkü buraya kayıt 
yapıldığı andan itibaren de öğrenci avukat sıfatı tanınıyor bu kişilere, 
6 aylık dönemlere bölüyoruz stajı, şunun da altını çizmek istiyorum: 
Bu merkezlerden 11 tane var Fransa’da, hiçbir biçimde ne bahsettiğim 
ve bahsedeceğim sınavlar bakımından, ne de esasen bu eğitim biçimi 
bakımından bir tek tiplik söz konusu değil Fransa’da, hepsinin genel 
çerçevesi mevzuatta belirlenmiş, ama içeriği ilgili kurumlar tarafından dol-
duruluyor. Sabahleyin bir eşitlik ilkesi tartışması yapılmıştı. Hani Fransa 
örneği böyle sunulabilir belki. Birinci 6 aya baktığımızda merkeze kayıt 
yaptıran bütün öğrenciler bakımından ortak bir teorik eğitim sürecinden 
söz ediyoruz. 253-320 saatlik bir eğitim sürecinden geçmek zorunda 
öğrenciler, mesleki kurallardan tutun da aslında avukatlık uygulamasına 
ilişkin çeşitli derslerin yer aldığı bir süreçten söz ediyoruz. Yabancı dil 
eğitimi de bunun bir parçası. Arkasından ikinci 6 aylık dönem bizim 
gene Türkçeye belki kişisel gelişim projesi olarak çevirebileceğimiz bir 
projenin hazırlanmasına yönelik bir ikinci aşama. Bu aşamada avukat 
yanında çalışmanın dışında hukuk alanında, hukuk uygulamasında olan 
noterler gibi, mahkemeler gibi merkezin uygun bulacağı bir alanda bir 
çalışma gerçekleştirmesi bekleniyor öğrenciden avukatlığın yanı sıra mes-
leğin diğer alanlarına ilişkin de bir bakış açısı kazanabilmesi açısından, 
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bunun sonunda bir rapor hazırlamak zorunda. O raporu da daha sonra 
göreceksiniz, bir sınavda öğrenci savunmak zorunda kalacak.

Son aşamamız avukat yanı staj bölümü, bu arada bu 18 aylık sürecin 
sadece sonuncu ayı, son 6 ayı avukat yanında gerçekleştirilen kısmı ücretli, 
iki senedir 18 aya çekilmesinin önemli nedenlerinden biri hakikaten uzun 
süreç içerisinde parasal birtakım sıkıntılar öğrencilerin çekiyor olması, 
çünkü burs elde etmeleri son derece güç ve fiili olarak da her ne kadar 
teorik olarak avukatlar ücret ödemek zorunda olsalar da benim gene 
takip edebildiğim, öğrenebildiğim kadarıyla büyük bir çoğunluğu da bu 
stajyer avukat diyelim iç hukuk tabirimize, terimimize uygun olarak pek 
de arzu edilen o ücreti alamadan geçiriyorlar. Bu dönemde ne yapacaklar? 
Avukat ne yapıyorsa birlikte onunla yapmak zorunda staj yapan avukat 
öğrenci, tamam diyelim, geçelim. 18 aylık eğitim sürecimizi tamamladık. 
Son aşamamız bu bakımdan bir formasyon eğitiminin sonundaki sınavı 
başarıyla verebilmek. O sınavda gene gördüğünüz gibi 6 ayrı oturumdan 
oluşan yazılı ve sözlü önemli aşamaları olan ve daha çok bu ilk sınav gibi 
hukuka ilişkin teorik bilgilerin ölçülmesinden ziyade avukatlık mesleğine 
yönelik, hukuk uygulamasına yönelik bilgi birikiminin ölçüldüğü bir 
sınav gerçekleştiriliyor. Bu sınavı da formasyon eğitimini veren her bir 
merkez kendi sınavını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla altını çiziyorum, bu 
sınav bakımından da bir tek tiplik söz konusu değil. Olumsuz koşullar 
aslında bizim gene iç hukuktan tanıdık bizlere olan koşullar; kişilerin 
avukat olabilmesi için belirli türden ceza mahkumiyetlerinin bulun-
maması, idari yaptırıma tabi olmamaları, disiplin cezası almamaları ve 
avukatlık mesleğiyle birleşmesi mümkün olmayan mesleklerde çalışmıyor 
olması gerekiyor.

Netice itibariyle bu çok kısaca anlatmaya çalıştığım hem olumlu şart-
ları gerçekleştiren, hem de bünyesinde olumsuz şartları barındırmayan 
kişiler arzu ettikleri kayıt olacakları baronun bağlı bulunduğu istinaf 
mahkemesinde avukatlık yeminini etmek suretiyle -ki bizim yeminimize 
çok benzeyen bir yemin biçimleri var- arkasından da baroya kayıt olmak 
suretiyle avukatlık mesleğini icra edebilir vaziyete geliyorlar. Bir tek şunun 
altını çizeyim: Sabahleyin gene hocalarımdan biri, konuşmacılardan biri 
değinmişti. Aslında yemini eden her avukat, daha doğrusu şöyle diyelim, 
bu süreci tanımlayan her kişinin arzu ettiği bir baroya kayıt hakkı var gibi 
görünüyor. Bununla birlikte her bir baro da duruma göre böyle benim 
tespit edebildiğim kadarıyla bir sayı kotası getirmemiş kayıt açısından, 
ama bunu zorlaştıran sözgelimi bireysel olarak avukatlık mesleğini icra 
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edebilmek için bir büro tutması ve bireysel avukatlığa başlamış olması ya 
da belirli avukatlık mesleğinin yapma biçimleri var. Onlardan bir sayım 
gerçekleştirmiş kanun, onlardan birini icra ediyor olması ön koşulunu 
getiriyor baroya kayıt yaptırılabilmesi için, özellikle Paris bakımından 
aynı şeyi söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum. Birtakım paylaşılabi-
lecek enteresan istatistiki bilgiler de vardı, ama süremizi aştık. Sabırla 
dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

Sunucu - Av. Peyman Zamani sunumuna başlamadan evvel çevirmeni 
Sayın Turaj Alipur’u sahneye davet ediyoruz.

Av. Peyman Ahmadabad ZAMANİ
Elbruz Barosu / İran

Elbruz Barosu adına selamlarımı diliyorum. Bize bu fırsatı tanıdığı-
nız için kardeş baro olan Ankara Barosuna teşekkür ediyorum. Benim 
sunumumun bir kısmı Türkçe olacak, bir kısmı Farsça, önce Farsçasını 
söylüyorum, sonra Türkçesini de söylerim.

Sunumumuza böyle başlayacağız. Avukatlık ruhsatının verilmesi için 
sınav neden yapılmalıdır ve bir hukuk fakültesi mezunu avukatlık ruhsatı 
almak için neden sınava girmelidir? Her ülkede yükseköğrenimin belli 
bir programı vardır. Bu program ülke genelinde mesela, 100 doktor, 100 
avukat, 200 hâkime ihtiyaç duyduğunu belli ediyor. Mesela, diyorlar ki 
her sene ülke genelinde ortalama 500 avukata ihtiyaç vardır ve buna göre 
1000 hukuk öğrencisi alıyorlar ve diyorlar ki ortalama bu öğrencilerden 
500 kişi avukat olacak ve diğer 500 kişi hukukla ilgili diğer mesleklere 
yönelecekler ve bu arada 500 avukat emekli olacaktır. Bu kadar belirgin 
ve iyi bir programa rağmen hâlâ işsizlik sorunu üniversite mezunları için 
büyük bir problemdir. Kısaca söylemek istediğimiz üniversite mezunla-
rının sayısının gittikçe artmasıdır ve işsizlik oranının da aynı zamanda 
yükselmesidir. 3 sene önce İran istatistiklerine baktığımızda 25.000 hukuk 
öğrencimiz vardı. Bana göre 25.000 hukuk öğrencisi asla olmamalıdır 
ve bu 25.000 hukukçu arasından ne kadar avukat alınacaktır? Diyelim 
ki bu 25.000 öğrenciden 1000’i hâkim, 2000’i avukat ve 2000’i memur 
olacaktır. Genel olarak en fazla 10.000 kişi istihdam olacaktır ve sonuçta 
15.000 kişi işsiz kalacaktır. Diyorlar ki bu 15.000 kişiye avukatlık ruhsatı 
verelim. Diyelim ki ruhsat verildi ve daha sonra onlara sorulduğunda 
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ne iş yapıyorsunuz? Avukatız diyorlar, ama işsiz olduğu önemli değil, 
ancak önemlidir. Çünkü işsiz bir avukat illegal iş yapmaya yönelecektir 
ve avukatlık mesleğinin şanını zedeleyecektir.

Şimdi bu mevzulardan anlattığımız gibi bir geçiş yapacağız, avukatlık 
sınavıyla ilgili nasıl yapılıyorum yanında işlemler nelerdir? Buna dayanarak 
bir 4 sene bitiren hukuk öğrencisi diyelim ki bu 4 sene bitiren öğrenci 
arkadaşımız İran’da avukat olmak istiyor. Şimdi bunu belirteceğiz ki bu 
avukat sayısının alma sayısı kimler tarafından belirtiliyor? 1954 yılında 
yürürlüğe giren Baroların Bağımsızlığına İlişkin Kanunun 7. maddesine 
göre, Avukatlık Ruhsatını Alma Niteliğine İlişkin Kanunun 1. mad-
desinin 1. fıkrasına göre her yıl stajyer alma sayısının belirlenmesi için 
barolar ayrı ayrı olarak üçlü bir heyet kurarlar. Birincisi her ilde bulunan 
devrim mahkemesinin 1. dairesi başkanı, ikincisi her ildeki cumhuriyet 
başsavcısıdır. Bu iki makamın baro başkanlarının daveti ve katılımıyla 
baroda üçlü bir heyet kuruluyor ve bunlar her ilde, yani ayrı ayrı olarak 
her ilde avukatların sayısını ve bunlara her ilde ne kadar avukata ihtiyaç 
duyuluyor, bu üçlü bir heyet tarafından belirleniyor. Bu üçlü heyetten 
bir rapor çıkıyor. Bu raporların hepsi Barolar Birliğine gönderiliyor ve 
Barolar Birliği bunu bir bilgilendirme olarak stajyer almalarına ilişkin bir 
yayın yapıyor. Buna dayanarak ilam ediliyor ki mesela, 20.000 başvuru 
yapılmıştır ve bu 20.000 başvurudan 2000 avukat alınacaktır. Yani ilk 
yapılan sınav diyelim test olarak yapılıyor, ilk sınava başvuruya hak kaza-
nanlar 2000 kişi ilam ediliyor. İlk sınavı geçen arkadaşlar baroya başvuru 
yapıyorlar ve 18 aylık staj sürelerini başlatmak üzere işlem yapıyorlar. Bu 
stajyerlik döneminde stajyer 18 ayında ne yapacak? Bu baroya başvuruyor, 
baroda dosyalarını veriyor oraya, belgelerini veriyor. Onun için 5 gün 
içerisinde bir danışman avukat baroya seçecek, onu söyleyeceğim. Ondan 
sonra onun denetiminde, 18 ay o avukatın denetiminde stajyerliğini 
yapacak. Ondan sonra ama İran’da kendi başına stajyerlik zamanı afiz … 
(184.11) koyabilmez, dosya tutabilir, bir sınırı vardır dosya tutmanın, 
oraları yapacak, ondan sonra bu ayda iki kere mahkemeye gidecek. Orada 
mahkemede dosyaları yazacak ve bunu 18 ay içinde olan bilmiyorum 
anlatabiliyor muyum? İsterseniz Farsça söyleyeyim. Bunları yazıp ve 
baroya iletecek, teslim edecek. Ondan sonra bizim genel olarak bizim 
baromuzda bu stajyerler için konuşma koyuyorlar, üstatlar, avukatlar 
olarak konuşuyorlar. Ondan sonra toplantıda bunlar gelecekler, iki defa 
gelmeseler bu toplantıya bunların stajyerlikleri bir daha düşecek. Ondan 
sonra bu üç ay içinde de bir makale, 8 unvanda bir makale baroya gön-
derecekler, söyleyecekler. Baro birini tayin edip, onlar makalelerini yazıp 
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18 ay içinde baroya verecekler. Bunun için de stajyerlik de yapıyorlar, 
mahkemeye de gidiyorlar, o Danıştay olan avukat bunlara öğretiyor. 
Bizim 18 ay içinde bunları sözümüz buradaki öğrensinler, avukatlık nasıl 
yapılıyor, avukat olmak nasıl, nasıl savunma yapılır? Her savunmanda 
dilekçesini kendi yazacak, ama o Danıştay avukata gösterecek. O Danıştay 
avukat onu teyit ederse mahkemeye götürecek onu kendi başına, ondan 
sonra avukat Danıştay avukatla birlikte dosyalarını tutabilir. Bu birinci 
şey, ondan sonra bir de bunu söyleyeyim size: Bunları yaptıktan sonra 
18 ay içinde -ki yapıldı- ondan sonra ayrı bir sınav vardı. İhtibar adında 
bir sınavımız var. Bu sınava girecek, bu sınavda sözlü olarak ve yazılı 
sınav olacak. Sözlü sınav üç gündür, yazılı sınav da üç gündür, bunları 
verdikten sonra bu avukatlık mesleğine yemin edip oraya gelecek. Ben 
özür dilerim, Türkçeyi biraz iyi konuşamadım, teşekkür ederim.

Av. Sadık Erdoğan - Özür diliyorum tabii, çok az zamanımız var, 
iki de değerli misafirimiz var. Şimdi bunlardan sırayla geldik ve İran’ı 
da bitirdikten sonra Yunanistan’a geçelim istiyorum. Sofia Koutsogianni 
Yunanistan Atina Barosu avukatı kendisi, vergi hukuku alanında çalışıyor. 
Hukuk eğitimini Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ve Freiburg 
Hukuk Fakültesinde tamamlamış. Sözü ona veriyorum.

Attorney Sofia KOUTSOGIANNI
Athens Bar Association

Dear ladies and gentlemen, thank you for inviting me in the Inter-
national Law Congress organized by Ankara Bar Association.

The scope of my presentation is referred admission to the legal profes-
sion as applicable in different jurisdiction around the world focusing on 
the bar examination system as in force in Greece, after recent amendments 
of the Greek Lawyers Code.

As a general comment, becoming a lawyer is a quietly varied process 
around the world. Common jurisdiction requirements of phase and 
competence, some jurisdictions are also required documentation citizen-
ship or immigration status. However, the most varied requirements of 
those about the preparation for the license; whether it includes obtaining 
a law degree, passing an exam or serving in an intensive. Basic require-
ments vary from country to country. In order to get an idea of different 
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processes applicable through, I had included in my presentation a certain 
analysis, the bar exam systems in force and some major jurisdictions 
including England, France, Germany, and Greece. However, since they 
have already been totally analyzed, I will proceed with my analysis of 
the Greek System.

Coming in the case of Greece, for a lawyer to practice law should be 
admitted to a local bar association. Basic requirements and this respect 
include an undergraduate law degree; LLB which typically lasts four years, 
from recognized law school and internship period of eighteen months 
and the passing of the bar exams.

As far the bar exams concerned, the applicable procedure has recently 
changed in Greece. After the introduction of the lawyers’ code, applicable 
for training lawyers as of 1st January 2014 and onwards, further to the 
introductory report of the new law, there a need for reforms to the existing 
framework with respect to the legal profession as the old lawyers’ code 
was very old, effective from 1954. At this point, it should be noted that 
in Greece there no limitation with the respect to the number of lawyers 
that can practice law for its local bar association. Up until now, the bar 
exams have a reduced degree of difficulty and therefore, almost every law 
graduate gained admission to the bar. This is evidence through a large 
number of the already registered lawyers in the respective bar associa-
tion across the country. To be more precise, today there’s a total number 
of approximately 42.000 already registered lawyers across the country, 
22.000 of them being registered with the Athens Bar Association. This 
number can be considered too high taking the concentration that the 
total population of Greece is around 11 million and this was one of the 
reasons that led to the replacing of the old lawyers’ code.

The innovation of the new system is that the bar exams are organized 
in the paneling basis, meaning that they organized nationwide by a central 
organization committee, appointed by the Ministry of Justice and not 
by the local bar association as was the case before. In specific; the central 
organization committee of the exams which responsible for selecting the 
questions and cases with that the candidates will be required to answer, 
consists of three judges of the Supreme Courts of Greece, one profes-
sor from the law schools Greece and four presidents of certain local bar 
associations. In addition to this central organization committee, there 
are local organization committees in the region of Court of Appeal, 
as well as three-member teams of examiners for the evaluation of the 
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examination papers. The information changes aim to a more merit-based 
and fair exam system which is very new and not tested yet.

As regards, the criteria for a candidate lawyer to succeed in bar exams, 
the following should be noted. It is a prerequisite for an applicant to have 
the right to participate and subsequently success in the bar is already 
mentioned to complete and the 18th month period of internship in a by 
an attorney at law, or in the state council or any other Greek court. With 
respect to the score required for success, each candidate should receive 
an average of six in the scale of ten scores in all examined subjects. While 
the candidate does not pass the exam if receives a score of three at the 
point of ten, even in one of the exam attempted of law.

Further to the above, it should be noted that as a rule; there’s no 
kind of pre-exam required for accepting training in the event that the 
candidate lawyer has a law degree from one of the three recognized law 
schools in Greece. However, a pre-exam for excepting training may be 
required in case of applicants have been obtained a law degree from a 
law school within an EU member state or a law degree from a non-EU 
country law university.

On the basis of the provisions of the Greek lawyers’ code and the EU 
directive 2005/36 of the European committee; there is a special commit-
tee for testing the applicants, candidates who want to practice the law 
profession in Greece with the professional qualifications required accord-
ing to the Greek law. In this respect, applicants have to participate in a 
test, organized by the aforementioned committee in relation to specific 
areas of Greek law, where there’s a mismatch of qualifications required.

With respect to the number of candidates that can take the exam; 
there’s also no limitation in Greece. Every trainee law that fulfills the 
prerequisite of 18 months’ period of internship before the exam, has to 
sit one of the two exams following the completion of a period. If ever for 
any reason, someone cannot attend any of these exams to is admitted at 
the later bar exam, disciplinary board decision of their level of the local 
bar association is required.

The bar exams in Greece are organized twice a year in April and 
October each year. The relevant ministerial decision issued for the call 
of the bar exams is published in the government gazette and notified to 
every local bar association of the country at least forty days before the 
date of the exam.
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The last point I would like to address in my presentation is the kind 
of exam. The former one was under the old lawyers’ code provisions, 
the admission test consists of two parts; a written examination asking 
the applicants to answer queries on issues regarding the practical imple-
mentation of law and there another exam under the prerequisite that 
the applicant succeeded in the written one, both covering the following 
areas of law; civil and civil procedure law, corporate and commercial law 
and the criminal law and the criminal procedure. Nevertheless, accord-
ing to the recent provisions of the new lawyers’ code, the test required 
to gain admission to the bar is a panel in accordance, consisting of a 
two-day written exam on practical issues regarding the implementation 
of law in the following areas; civil and civil procedure law, criminal and 
criminal procedure law, corporate and commercial law, public law and 
administrative procedure law, lawyers’ code and lawyers’ code of conduct. 
This is briefly how the new exam of admission to the bar is structured 
in Greece. Thank you for your attention.

Bayanlar ve baylar, Ankara Barosu’nun düzenlediği Uluslararası Hukuk 
Kongresi’nde beni de davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim.

Benim sunumumum kapsamı Yunan Avukatlar Kanunu’nda yapılan 
son değişikliklerin ardından Yunanistan’da halen yürürlükte olan baro 
sınav sistemi ile dünyanın diğer değişik yerlerinde yapılmakta olan mesleğe 
kabul sistemlerinin karşılaştırılması üzerine olacaktır.

Genel bir yorum olarak, avukatlığa hak kazanmanın tüm dünyada 
çeşitlilik gösteren bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Geçilmesi beklenen 
ortak evrelerin yanı sıra, bazı ülke yasaları vatandaşlık ya da göçmenlik 
statüsü de istemektedir. Ancak, tüm bunların içinde en fazla farklılık; 
hukuk diplomasına sahip olma, bir sınavı geçme ya da staj yapılması 
gibi, avukatlık ruhsatını alabilmek için yapılan hazırlık kısmında görül-
mektedir. Temel gereklilikler ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 
Uygulanabilecek farklı süreçler hakkında sizlere bir fikir verebilmesi 
amacıyla, sunumuma İngiltere, Fransa, Almanya ve Yunanistan gibi bazı 
önemli hukuk sistemlerinde yürürlükte olan baro sınav sistemlerinin bir 
analizini dâhil etmiştim. Ancak, benden önceki sunumlarda söz konusu 
sistemlerin tamamı detaylı bir şekilde incelendiklerinden analizime sadece 
Yunan sistemi ile devam edeceğim.

Yunanistan yasaları uyarınca; hukuk alanında çalışmak isteyen bir 
avukatın, yerel bir avukatlık barosuna kaydolması zorunludur. Baroya 
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kayıt için istenen gerekliliklerden en temel olanları ise şunlardır; genel-
likle dört yıl süren bir hukuk fakültesi lisans eğitimi almış olmak, söz 
konusu eğitimi baro tarafından kabul edilen bir hukuk fakültesinden 
almış olmak, on sekiz ay süren bir staj süresini bitirmek ve baronun 
açtığı sınavlarda başarılı olmak.

Baro sınavları konusunda, son zamanlarda Yunanistan’da bazı uygu-
lama değişiklikleri oldu. 1954 yılından beri yürürlükte olan mevcut, 
eski avukatlık kanununda bazı değişiklikler yapılması gereği ortaya çıktı 
ve bunun sonucunda da 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren halen hukuk 
eğitimi görmekte olan avukatları da kapsayacak şekilde, yeni bir avukatlar 
yasası yürürlüğe girdi. Bu noktada şunu belirtmek isterim; Yunanistan’da 
yerel baroya kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra eden avukatların 
sayısı bakımından herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Bugüne 
kadar, baro sınavlarının zorluk dereceleri düşük olduğundan, hemen 
her avukatlık fakültesi mezunu, baroya kabul hakkını kazanmıştır. Ülke 
genelinde ilgili baroya hali hazırda kayıtlı olan avukat sayısına baktığı-
mızda da bunu görebilmekteyiz. Daha ayrıntılı bilgi vermek gerekirse; 
bugün ülke genelinde hali hazırda baroya kayıtlı yaklaşık 42.000 avukat 
bulunmaktadır ve bunların da 22.000 tanesi Atina Barosu’na kayıtlıdır. 
Bu rakamın Yunanistan nüfusu olan 11 milyon kişi içindeki payı göz 
önüne alındığında çok yüksek olarak kabul edilebilir, bu da eski avukatlık 
kanununun yenilenmesine yol açan sebeplerden birisidir.

Bu yeni sistemin getirdiği yeniliklerden birisi, baro sınavlarının artık 
eskisi gibi yerel barolar tarafından değil, ülke genelinde, Adalet Bakan-
lığı’nın atadığı merkezi bir organizasyon komitesi tarafından yapılmaya 
başlanmasıdır. Daha fazla detay vermek gerekirse; adayların cevaplama-
larının beklendiği soruları ve vakaları seçmekle yükümlü olan merkezi 
organizasyon komitesi, Yunanistan Yüksek Mahkemesi’nden gelen üç 
hâkim, Yunanistan hukuk fakültelerinden gelen bir profesör ve yerel 
barolardan gelen dört temsilciden oluşmaktadır. Bu merkezi organizas-
yon komitesine ek olarak, Temyiz Mahkemesi’nin altında yer alan yerel 
organizasyon komiteleri ve bunların yanı sıra sınav kâğıtlarının değer-
lendirilmesinden sorumlu üç kişilik inceleme ekipleri de bulunmaktadır. 
Bu sistem değişikliklerinin amacı daha liyakate dayalı ve adil bir sınav 
sistemi oluşturmaktır, ancak bunların hepsi çok yeni ve henüz sonuçları 
test edilmemiş gelişmelerdir.

Bir avukat adayının, baro sınavlarında başarılı olarak sayılabilmesi için 
bazı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Bir adayın sınava 
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katılma hakkı kazanabilmesi ve sınavda da başarılı olarak sayılabilmesi 
için, daha önce de bahsettiğim gibi öncelikle bir avukatın yanında, 
Danıştay’da ya da diğer herhangi bir Yunan mahkemesinde on sekiz ay 
boyunca staj yapmış olması gerekmektedir. Sınavda başarılı olarak kabul 
edilebilmesi için de söz konusu adayın, tüm konulardan on üzerinden en 
az altı puan almış olması gerekmektedir. Ayrıca aday, söz konusu konu-
ların herhangi birinden on üzerinden üç puan alırsa da tüm sınavdan 
başarısız olarak sayılmaktadır.

Yukarıdakilere ek olarak, avukat adayının Yunanistan’ın kabul görmüş 
üç hukuk fakültesinin birinden mezun olmuş olması şartı ile eğitime 
kabulü için herhangi bir ön sınava girmesine gerek bulunmadığının da 
bir kural olarak not edilmelidir. Ancak, söz konusu adayın hukuk dip-
lomasının bir AB üye ülkesi üniversitesi hukuk fakültesinden ya da AB 
üyesi olmayan bir ülke üniversitesi hukuk fakültesinden alınmış olması 
durumlarında eğitimin atlanması için bir ön sınava girilmesi gerekebilir.

Bu kapsamda, adayların yukarıda bahsettiğim komite tarafından 
hazırlanan ve Yunan Hukukunun belirli alanlarıyla alakalı olan bir teste 
katılmaları gerekmektedir.

Sınava katılacak adayların sayısı bakımından da Yunanistan’da herhangi 
bir sınırlama bulunmamaktadır. Sınav öncesinde on sekiz ay staj şartını 
yerine getiren her adayın, bu dönem sonunda yapılan iki sınavdan birine 
katılması gerekmektedir. Eğer adaylar baro tarafından yapılan bu sınavlara 
herhangi bir gerekçe nedeniyle katılamazlarsa, yerel barolarında yer alan 
disiplin kurulu bu konu ile ilgili bir karar verecektir.

Yunanistan’da söz konusu baro sınavları senede iki kere Nisan ve Ekim 
aylarında yapılmaktadır. Baro sınavı çağrısı yapılması ile ilgili bakanlık 
kararı resmi gazetede yayınlanmakta ve ülkedeki tüm baro birliklerine 
sınav tarihinden en az kırk gün önce bildirilmektedir.

Sunumumda değinmek istediğim son nokta, bu sınavın içeriğinin 
nasıl olduğudur. Eski Avukatlık kanununa istinaden yapılan seçme 
sınavı iki aşamadan oluşmaktaydı; adaylardan hukuk kurallarının pratik 
uygulamaları hakkında sorulara cevap vermelerinin beklendiği yazılı 
bir sınav ve sonrasında da sadece yazılı sınavda başarılı olan adayların 
katılabildiği medeni hukuk ve medeni usul hukuku, ticaret ve iş hukuku 
ve ceza hukuku ve ceza usul hukuku alanlarını kapsayan bir ikinci sınav 
bulunmaktaydı. Yeni Avukatlık yasasındaki değişikliklere göre de, baroya 
katılım için bir test sınavı ve sonrasında medeni hukuk ve medeni usul 
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hukuku, ceza hukuku ve ceza usul hukuku, ticaret ve iş hukuku, kamu 
hukuku ve idare hukuku ile avukatlık yasası ve avukat davranış kuralları 
hakkında iki gün süren yazılı bir sınavın geçilmesi istenmektedir. Yuna-
nistan’da yeni baroya kabul sınav sistemi kısaca bu şekildedir. İlginiz için 
teşekkür ederim.

Av. Sadık Erdoğan - Efendim, ben teşekkür ediyorum. Şimdi son 
konuşmacımız Demet Gots. Özgeçmişi şudur: Haziran 2013’ten bu yana 
Gots Hukuk Bürosunda işveren, New York Brooklyn Hukuk Okulundan 
mezun olmuş kendisi, göçmenlik ve iş hukuku üzerinde çalışıyor. Ondan 
soruyoruz, buyurun Sayın Demet Hanım.

Av. B. Demet GOTS
New York Barosu

Teşekkürler Sayın Başkanım. İlk önce bu kapsamlı ve kaliteli organi-
zasyon dolayısıyla Ankara Barosuna beni çağırdığınız için, davet ettiğiniz 
için çok teşekkür ediyorum.

Şimdi konumuz: Baroya kaydolmadan önce, avukatlık yapabilmeden 
önce bir sınav olmalı mı, olmamalı mı, olacaksa bu sınavın içeriği, for-
matı ne olmalı? Bir sınav yapılmalı mı, yapılmamalı mı konusu benden 
önce konuşan insanlar bu çalışma özgürlüğünün önünde bir kısıtlama 
getirir mi, getirmez mi gibi sorulara değindiler. Bence getirmez. Neden 
getirmez? Çünkü avukat işini doğru yapmadığı zaman kendi başarısız-
lığının sonucunu sadece kendisi çeken bir profesyonel değil, avukatın 
başarısızlığının, işinin kalitesizliğinin sonucunda etkilenen müvekkil 
olduğu için avukatların mesleğe girmeden önce müvekkillerini düzgün, 
yeterli bir şekilde temsil edebileceklerinin garantiye alınması gerekiyor. 
Bu garanti hukuk eğitimi üzerinden de yapılabilir, hukuk eğitimi okul 
bittikten sonra girilen bir sınavla da yapılabilir.

Türkiye’de anladığım kadarıyla şu anda bir baro sınavı yapılsın mı, 
yapılmasın mı tartışmaları var. O yüzden benden önce konuşanlar 
Almanya, Fransa, Yunanistan, Amerika da bunlardan biri, birçok ülkede 
bu uygulama şu anda devam ediyor, uzun süredir devam ediyor. Ayrıca 
bir önemi de ne işe yarıyor baro sınavı? Avukatın kalitesinin üstün, 
yeterli olmasını ölçüyor. Bu konu Kurultayın diğer konularıyla da alakalı, 
Kurultay hukukun üstünlüğünden, yargının bağımsızlığından bahsedilen 
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toplantılara sahne oldu. Avukatların işlerini iyi yapabilmeleri, avukatların 
konularını bilmesi bir ülkede hukukun üstünlüğünün sağlanması için 
çok önemli olduğu için, bir ülkenin yargısının bağımsız olabilmesinin, 
hukukun üstünlüğünün olabilmesi için, kanunların düzgün yazılması 
gerektiğini bildiğimiz için, bunun da avukatlar tarafından yapıldığını 
bildiğimiz için bence ille de sınav olması gerekmiyor tabii, başka şartlarla 
da bakılabilir, test edilebilir avukatların kalitesi, fakat bunu yapmanın 
yollarından biri de sınav.

Şimdi Amerika’da nasıl oluyor bu sınav? Amerika’da bir federal devlet 
yapısı olduğu için 50 eyaletin 50’sinde birbirinden farklı kanunlar var. Bir 
de bunların üzerinde bütün eyaletlerde geçerli olan federal kanunlar var. 
Birbirinden bağımsız özerk olduğu için eyaletler, her bir eyaletin barosu 
kendi baro sınavını düzenliyor ve veriyor. Ben New York Barosuna üye 
olduğum için o üyenin sınavıyla ilgili bilgileri vereceğim. Şimdi New 
York’ta iki temel sınav veriliyor. İlk önce sınavdan önce biraz eğitimden 
bahsedeyim. Hem hukuk eğitim, hem de sınavda sorulan soruların odak-
landığı şey Amerika’da tabii ki hukuk prensiplerini bilmek önemli, ama 
avukatların, daha doğrusu avukat olmak isteyen adayların mantık yürütme 
güçleri nedir, argüman ortaya çıkarma becerileri ne kadardır, karşılarına 
çıkan bir bilgiyi ya da durumu analiz etme kabiliyetleri ne kadardır, bu 
konulara çok önem veriliyor. Yani sadece kanunları ezberlemek, ondan 
sonra o sorulan kanunların ne olduğunu söylemek, yazmak yetmiyor. 
Hukuk Fakültesinde de bu şekilde, oradaki sınavlar da böyle, New York 
Barosunun sınavı da bu şekilde. Şimdi Baronun ben ilk önce sınavına 
girebilmek için kimler ne yapmalı, onu anlatacağım. İkincisi, içeriğinden 
biraz bahsedeceğim, üçüncüsü de formatından bahsedeceğim. En sonra 
geçiş istatistikleri nedir, onu söyleyeceğim.

Şimdi baro sınavına girebilmenin dört yolu var. Bunlardan biri ve de 
en çok kullanılan yol 3 senelik hukuk fakültesini bitirmiş olmak. Hukuk 
fakültesi 3 sene Amerika’da, fakat üst lisans düzeyinde bir eğitim, ilk 
önce 4 senelik lisans eğitimi alınıyor, ondan sonra hukuk eğitimi başlı-
yor. Amerikan Bar Association’un onayladığı hukuk fakültelerinden bir 
tanesinden mezunsanız girebiliyorsunuz New York Barosuna. İkincisi, 
eğer mezun değilseniz, fakat belirli düzeyde ders aldıysanız, onun üzerine 
pratik yaptıysanız başka bir avukatın yanında, o şekilde girebiliyorsunuz. 
Üçüncüsü, baronun onaylamadığı bir hukuk fakültesinden mezunsanız ve 
başka bir eyalette son 7 senenin 5 senesini avukatlık yaparak geçirdiyseniz 
o zaman alabiliyorsunuz. Dördüncüsü de New York’taki hukuk eğitimine 
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denk gelen bir eğitimi yurtdışında aldıysanız girebiliyorsunuz. Şimdi 
bunlar arasında en çok girebilmenin yolu pratikte görünen Amerikan 
Barosunun kabul ettiği bir üniversiteden, daha doğrusu hukuk fakül-
tesinden mezun olmak, yolu bu. Şimdi içeriği nedir baro sınavının? İki 
günlük bir sınav, hem New York hukukunu test ediyor, hem de Federal 
Kanunları test ediyor. Ayrıca da tabii birbirinden farklı eyaletler olduğu 
halde bu eyaletler birbiriyle pratikte çok sıkı ilişkiler içinde olduğu için, 
kanunlar da birbirinden tamamen farklı olmadığı için ikinci gününde 
de sınavın bir ortak yer eyaletlerin kanunları soruluyor. Hem prosedürü 
soruyorlar, hem prensipleri soruyorlar, hukuk prensiplerini soruyorlar, artı 
Anayasa hukukunu soruyorlar. New York Barosunun sınavında 13 konu 
mevcut, bunlar nelerdir? İdari hukuk, iş hukuku, usul hukuku prosedür, 
anayasal hukuk, Sözleşme Kanunu, Ceza Kanunu, delil hukuku, aile 
hukuku, emlak hukuku, haksız fiil hukuku, mülkiyet hukuku gibi, bir de 
bunun dışında avukatlık proffessional responsability denilen avukatların 
etik sorumluluklarıyla ilgili sorunlar da geliyor.

Şimdi nasıl oluyor bu sorular? Biraz önce dedim ya, hep odaklanılan 
konu avukatın hukuk prensiplerini bilmesinin yanı sıra aynı zamanda 
bu prensipleri uygulayabilmesi, analiz edebilmesi diye, formatı şu şekilde 
sınavın: 5 tane kompozisyon sorusu, 100 küsur tane seçmeli soru New 
York Kanunlarıyla ilgili. Bu kompozisyon soruları şu şekilde oluyor hep: 
Bir senaryo veriyorlar size, şöyle şöyle bir durum var diyorlar. Bu durumla 
ilgili ne düşündüğünüzü bize söyleyin, yazın diye soruyorlar. Şimdi ilk 
önce yapması gereken avukat adayının bu durumun ortaya çıkarttığı 
hukuki sorunlar nelerdir, bunları tespit etmek, belirlemek, ondan sonra 
bunları belirledikten sonra o sorunlara bildiğimiz hukuk prensiplerini 
uyguladığımızda ne tür sonuçlar çıkartırız, bunları belirtmek. Tek bir 
senaryo içerisinde birden fazla, bazen iki, bazen üç, bazen dört hukuk 
alanına değinen problemler olabiliyor. Eğer öğrenci, daha doğrusu avukat 
olmamış, fakat yeni mezun kişi tam olarak soruya doğru cevabı vermese 
bile eğer güçlü bir argüman üretebildiyse, prensipleri yüzde 100 bilmediği 
halde ikna edici bir sunum yapabildiyse, o zaman ona da kredi veriliyor, 
not veriliyor. Yani yüzde 100 not alamasa da oradan not alıyor. İkinci 
kısmı sınavın pratik beceriyle alakalı. O kısmında da bir dosya veriyorlar 
öğrenciye, bu dosyanın içerisinde bir, bu kısmı vermelerinin amacı bu 
kişi bu sınavı geçtiğinde, biz bu insana avukat olma yetkisini verirsek yeni 
başlamış bir avukatın yapması gereken işleri yapabilir mi, yapamaz mı, 
buna bakmak için, yani sadece teorik olarak anladım anlamadım değil, 
pratikte de becerisi ne kadar? Verilen dosyada diyelim ki yeni işe başlamış 
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bir genç avukatın bir üst düzeydeki avukattan alacağı bir mektup var. 
Diyor ki üst avukat: Al bu dosyayı bak ve bana şu işi yap. Diyelim ki 
dosyanın içerisinde birtakım gazete yazıları, birtakım kanunlar, birtakım 
içtihatlar var, vesaireler var. Bunlarla ilgili müvekkile bir mektup yaz 
şu konuyla ilgili ya da bir breef hazırla, ne yapmalıyız, onunla ilgili bir 
sunum yap. Verdikleri dosyanın içerisindekiler çok böyle düzgün özel 
olarak öğrencinin anlayabileceği şekilde hazırlanmış şeyler değil, bazen 
birbiriyle çelişen bilgiler olabiliyor, bazen konuyla hiç alakası olmayan 
belgeler olabiliyor. Hakikaten gerçek hayatta siz herhangi bir konuyu ele 
aldığınız zaman durumunuz neyse, ona benzer bir durum yaratılmaya 
çalışılıyor. Bu eldeki belgeler ve bilgiler üzerinden hangilerinin konuyla 
alakalı olup olmadığına ilk önce öğrenci karar veriyor, arkasından hiç 
daha önce görmemiş olabileceği kanunlarla ilgili orada bulunan metinleri 
okuyup, gereken, kendisinden istenen işi yapıyor. Bu da yine avukatlık 
sınavında Amerika’da en büyük önemin ezberleme bilgiyle birlikte, ondan 
çok demeyeyim, bu tür bilgiyle birlikte aynı zamanda pratik analiz ve iş 
yapabilme becerisini ölçmesi. Bu New York kısmıyla ilgili, arkasından 
bir genel diğer eyaletlerin hukuki prensiplerinin ölçüldüğü bir kısım var 
ikinci gün, bu tamamen çoktan seçmeli, bir kompozisyon, vesaire bir 
şey yok. 200 soru yanlış hatırlamıyorsam soruluyor. Sonuç olarak bu 5 
kompozisyon bu bahsettiğim pratik iş yapma kısmı ve de ondan sonra 
artı çoktan seçmeli kısmından yeterli puanı alan kişiler sınavı geçiyorlar. 
Sınavı geçtikten sonra bir baro üyesi olmadan önce bir background check 
yapılıyor. Yani bu kişinin geçmişinde bir etik problem var mı, bir suç var 
mı, işlediği bir şey var mı, buna bakılıyor. O araştırma da ortadan kalk-
tıktan sonra kişiler yemin edip baroya üye olabiliyor. Baroya girmeden 
önce ya da sonrasında 3 sene içerisinde bir de professional responsibility 
sınavı var. Avukatların sorumluluk, etik sınavı yine, o sınav tamamen 
çoktan seçmeli bir sınav, onu da ayrıca 3 sene içinde geçmek gerekiyor.

Şimdi New York Barosunun istatistiklerine bakalım. 2015’te 3 997 
kişi sınava almış, bunlardan yüzde 56’sı sınavı geçmiş. Bu düşük bir 
oran, yüzde 56’sı başarılı olmuş. Bu bütün sınavı alan, iki kere veriliyor 
sınav: Bir şubat ayında, bir temmuz ayının sonunda, bu ikisinin ortala-
ması. Genellikle temmuz ayının sonundaki başarı oranları daha yüksek 
oluyor. Çünkü yeni mezun olmuş kişiler giriyorlar o sınava, şubat ayın-
daki oranlar daha düşük oluyor, çünkü temmuzda geçemeyenler ikinci 
defa giriyorlar. Birinci sınavı geçemeyip de ikinci sınavı geçme oranı ya 
da sonraki, yani üçüncü, dördüncü döneme de geçme oranı çok daha 
düşük, yani yüzde 20’lerde falan. İlk sınavda geçtiyseniz geçiyorsunuz, 
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geçemediyseniz şansınızın daha düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi 
bu yüzde 56 2015, bu normale göre biraz daha düşük bir oran, genelde 
yüzde 65-70’lerde New York’ta geçiş oranı. Böyle olmasının bir nedeni 
biraz son zamanlarda, son yıllarda, bu 2008’den sonraki krizden sonra 
da okulların, hukuk fakültelerinin çıtayı biraz düşürdüğü söyleniyor. 
Niye düşürdüğü söyleniyor? 2008’den sonraki 4-5 yıllık kriz sırasında 
avukatlar, Amerika’da birçok avukat işini kaybetti, birçok yeni mezun 
olan kişi de iş bulamadı. Böyle olduğu zaman biz boş yere mi girdik bu 
sınava, bu okula bu kadar da para verdik gibi bir genel his ortaya çıktı. 
Hukuk fakültesine başvurma oranı da o yüzden biraz düştü, yüzde 20 
civarında bir düşüş oldu. Başvuran insanların kalitesinin oranı da aynı 
nedenle biraz düştü. Belki de o yüzden New York Barosunun geçiş 
oranı 2015’te düştü diye tahmin ediyorum, ama bu şu anki durumdan 
kaynaklanan bir şey, kalıcı bir durum olduğunu sanmıyorum. Büyük 
ihtimalle önümüzdeki senelerde yine eski yüzde 70’lere falan dönecek 
diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar New York Baro 
sınavıyla ilgili, çok teşekkür ederim herkese.

THE STATE AND STATUS OF AMERICAN LAW, 2015 
AN OVERVIEW

Basak Demet GOTS
Gots Law Firm

Nothing is more fundamental to a stable, democratic society than the 
rule of law and the independence of the judiciary. This paper offers an 
overview of how these principles function and are protected in the United 
States, and how they, along with recent historical events, have shaped the 
legal profession and legal education in that country. As a native of Turkey 
and a practicing immigration attorney in the United States, I hope to 
shed some light on the differences between the American and Turkish 
legal systems for the benefit of my Turkish and international colleagues. 
The US legal system is extraordinarily complex, and whole libraries have 
been devoted to analyzing its intricacies. Such detailed analysis is beyond 
the scope of this paper, whose purpose is simply to highlight some of 
the key features that make that system unique.
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The law, the legal profession, and the judiciary of the United States 
grew first and foremost out of two founding documents: the Declaration 
of Independence and the US Constitution. Written by Thomas Jefferson 
and signed by 56 members of the Continental Congress, the Declara-
tion establishes America as a sovereign nation and states its clear intent 
to protect the legal rights of its citizens from governmental tyranny. It 
cites numerous violations of such rights by the then King of England, 
George III. For example:

He has refused his Assent to Laws, the most wholesome and necessary for 
the public good.

and
He has made Judges dependent on his Will alone, for the tenure of their 

offices, and the amount and payment of their salaries.
These are unequivocal statements of two core principles: first that 

government exists in order to make laws for the benefit of the people––to 
serve the people rather than to enforce servitude from them––and second 
that, in order to protect those laws, the judiciary must be independent 
from the executive functions of government. The US Constitution 
further elaborates these principles, specifying the separate rights and 
responsibilities of the states and the federal government for the purpose 
of protecting the rights of US citizens. A series of 10 later amendments 
to the Constitution, collectively known as the Bill of Rights, elaborates 
the rights of US citizens that are broadly outlined in the Declaration of 
Independence under the umbrella phrase “life, liberty, and the pursuit 
of happiness.”

The importance of the historical fact that the United States was 
specifically founded in opposition to royal tyranny cannot be overem-
phasized: personal liberty is a fiercely protected, near-universal value 
among Americans and a significant driving force behind the evolution 
of the law and the legal profession in that country. Real or perceived 
threats to individual liberties protected by the Constitution, such as the 
first amendment right to freedom of speech and peaceful protest against 
the government have resulted throughout the nation’s history in mas-
sive public demonstrations, media outrage, and cases argued before the 
Supreme Court, the highest court in the land.
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An Independent Judiciary
During the sessions of the Continental Congress that resulted in the 

ratification of the Constitution, Alexander Hamilton argued fiercely for 
the importance of an independent judiciary1, saying that “Liberty would 
have everything to fear from [the judiciary’s] union with” [the legislative 
or the executive branches of government]. (The Federalist, no. 78), and 
that judicial independence was essential to “a steady, upright, and impar-
tial administration of the laws.” The Constitution clearly and specifically 
establishes the Supreme Court as an independent counterbalance to the 
power of the legislative (congressional) and the executive (presidential) 
branches of government.

In practice, and as it has evolved in the centuries since the Constitu-
tion was ratified, the US court system is complex, and rules vary from 
state to state as to which judges are elected and which appointed. Federal 
judges, including the nine Justices of the Supreme Court, are appointed 
by the President of the United States, with Congressional approval. These 
are lifetime appointments, which, along with the necessary approval of 
Congress, is intended to ensure that no Supreme Court is loyal to any 
one president. These variations raise some serious questions about judi-
cial independence and objectivity, questions that America continues to 
wrestle with to this day.

Any judiciary, no matter how constituted, faces many unanticipated 
threats to its independence. The relative merits, for example, of electing 
vs. appointing judges have been subjects of fierce debate and evolving 
practice throughout the history of the United States. Another subject of 
intense scrutiny is the question of judicial oversight––that is, how best 
to ensure not only the judiciary’s independence from the executive, but 
its accountability to the citizens it exists to protect. The ferocity and the 
persistence of these debates in America are themselves clear indicators 
that judicial independence remains a core value of the nation.

The Status of the Legal Profession in the United States
Given all of the above, it should come as no surprise that the legal 

profession enjoys high social status in the United States. Since the nation’s 
founding, the lawyer has been seen as the direct defender of its most 
precious value: the freedom and legal rights of its citizens. The sixth 
amendment to the Constitution (part of the aforementioned Bill of 
Rights) establishes, among other things, every citizen’s right to a criminal 
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defense attorney. Later legal precedent2 established the responsibility of 
the state to provide a lawyer if the accused is unable to afford counsel. 
This right to legal defense is a further check against potential abuses of 
judicial power and another obvious reason lawyers are valued in America.

An additional, crucial difference between the legal system of the US 
and that of many other countries also helps to explain the high status 
of the legal profession. Here it is helpful to make a distinction between 
statutory and common law. The former refers to written laws created by 
a nation’s legislature or Constitution. Turkey’s government and those of 
many European countries including France and Germany operate on the 
basis of statutory law. Common law, on the other hand, a British innova-
tion, allows for the evolution of law based on legal precedent––that is, 
decisions made in individual court cases. A lawyer or judge may argue 
for a particular defense or prosecutorial decision based on the results of 
similar cases in the past. What this means, in practice, is that lawyers are 
not mere mouthpieces for the law; instead, they take an active part in 
shaping it. This gives US attorneys significantly more power than those 
in nations without common law.

Last, and by no means least important when considering status, the 
law has historically been one of the highest paid professions in the United 
States. In 2015 lawyers earned an average of $133,470, with a projected 
increase of 10% by 2022.3

Recent Setbacks
In spite of all these advantages, the US legal profession experienced 

significant setbacks after the 2008 economic crisis. Many law firms 
significantly reduced their personnel and pay rates. Graduates from the 
nation’s most prestigious law schools, schools that had formerly been 
considered a “golden ticket” to top jobs, struggled to find employment 
in an increasingly competitive job market.4 Suddenly, the significant 
student loan debt law students had previously been able to pay off in just 
a few years post-graduation became a crippling liability, causing many 
new college graduates to question the value of a law degree altogether. 
From 2010 to 2014, US law school enrollment dropped nearly 20%, 
and experts disagree on whether or not, and to what extent, this trend 
will continue.5

Still, while salary expectations and job numbers may fluctuate, it is 
safe to say that American law will likely prove resilient in the long run. 
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Due in part to the efficiency of the legal system (established in the afore-
mentioned 6th amendment through the “right to a speedy trial”), and 
in part to deep cultural expectations around individual liberty, America 
remains one of the most litigious and legalistic societies on Earth.

Legal Education in the United States
Legal education and training is a useful lens through which to evaluate 

the state of the legal profession in any country. Law school in Turkey is 
a standard bachelor’s program, with admission controlled centrally and 
tied directly to the results of examinations that students take at the end 
of high school. In the US, by contrast, the legal degree is Juris Docto-
rate, requiring three additional years of doctoral study after four years 
of undergraduate education. Each law school makes its own admissions 
decisions based on its own criteria, which include but are not necessarily 
limited to student scores on the LSAT, a standardized test of reading and 
verbal reasoning skills designed specifically for law school applicants. 
This approach has several unique advantages over the Turkish system, 
and reveals a great deal about the nature of legal practice in the US.

To begin with, undergraduate training in the liberal arts and sciences 
provides American lawyers-to-be with a broad intellectual base that pre-
pares them to view the law in the wider context of human history and 
society. Before specializing in a particular subject major, these students 
take foundational courses in subjects like literature, sociology, mathema-
tics and physics, acquiring essential critical thinking skills and habits of 
mind. Far-ranging topics and subject areas challenge and develop their 
persuasive writing abilities, preparing them for graduate training in the 
Law. In short, better thinkers make better lawyers.

Also, while almost all undergraduate programs in the United States 
require students to take a significant number of core courses in major 
subject areas, students also specialize, taking additional courses in their 
preferred subject areas. Law schools admit students with college majors as 
varied as, say, Art and Economics, ensuring diversity of thought, healthy 
debate, and ongoing innovation within the law. There are many cases, 
too, in which an undergraduate specialty is directly applicable to legal 
practice––for instance, the patent attorney with a background in engi-
neering or physics that better enables her to evaluate patent applications, 
or the entertainment lawyer who trained in theater as an undergraduate.



183

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

American lawyers are also at least four years older than most of their 
Turkish counterparts at the time of choosing their profession and legal 
specialty. Many enter law school after several years of acquiring life 
experience and professional maturity through post-undergraduate emp-
loyment. They are therefore at a significant advantage when it comes to 
making an informed decision about their careers.

Law school admissions
The most important factors in law school admissions decisions are 

grade point average at the undergraduate level and the LSAT score. 
In fact, the Law School Admissions Council offers an online tool that 
predicts your likelihood of admission to any US law school based solely 
on these two numbers.6 At top law schools such as Yale or Columbia 
University, it is the rare student who is admitted with anything less than 
a near-perfect GPA and LSAT score. Other factors, which schools weigh 
variously, include admissions essays, recommendation letters, and prior 
life experience. It should be noted that admission to a top law school 
is an essential factor in career success mainly for lawyers competing for 
spots at top law firms.

It is noteworthy that the standardized test for US law school admis-
sion does not test legal knowledge. Students aren’t expected to enter 
law school with prior knowledge of the law. Rather, they are tested on 
persuasive writing, analytical reasoning, logical reasoning, and reading 
comprehension. These are the “deep thinking” skills attorneys need to do 
their jobs effectively, regardless of specialty––for example, the ability to 
analyze and critically evaluate the soundness of an argument, or to infer 
what could be true from a given set of facts and rules. While the LSAT’s 
validity as a predictor of becoming a “good lawyer” is impossible to assess, 
the test is a reasonably good predictor of success in law school, which 
is to say it measures more or less what it was designed to measure––the 
kind of student law schools want.7

Legal Training
In keeping with this thinking-skills-based approach to admissions, 

law school in the United States focuses heavily on theory. Unlike medical 
students, who spend the vast majority of their education working with 
living patients, law students in America mainly learn statutes and study 
past examples of case law. In recent years this “hands-off” approach has 
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met with increasingly vocal criticism from students and employers, and 
many law schools have added or increased clinical components to their 
curriculums as a result. Most law students now have the option of doing 
pro bono work in any number of legal specialties before they graduate 
and begin their careers.

While clinics add a much-needed dimension to legal training, they 
remain a relatively insignificant part of most JD programs. As a result, 
most newly-trained lawyers must rely heavily for guidance on more 
experienced attorneys to navigate the daily realities of the profession. 
Legal education in most law schools places strong emphasis on legal 
reasoning skills. Almost all law school exams have the same format: they 
give students hypothetical scenarios and ask them to apply the law to 
the facts of the scenario to reach a legal conclusion. Students who reach 
opposing conclusions on the basis of the same facts may receive the same 
grade, if they argue their cases equally well. Newly graduated attorneys, 
therefore, are highly skilled in nuanced argumentation but they may 
not know where to find the clerk in a courthouse or how to initiate a 
court case. Ironically, the same American idealism that is responsible 
for the high status of the legal profession in the US may be doing it a 
disservice when it comes to practical training in law school. Values such 
as individual liberty and the rule of law, which form the main substance 
of the classic legal texts students study and the theoretical discussions 
they have in class, may be only peripherally related to the actual practice 
of law in most present-day firms.

Admission to Legal Practice
After three intensive years of law school, would-be American lawyers 

must study for the bar exam, often spending thousands of additional 
dollars on private tutoring courses. The qualifications for practicing law 
vary from state to state, and each state administers its own bar exam. 
This typically consists of complex essay questions that test the examinee’s 
knowledge of general legal principles and the state’s own laws as well as the 
Constitution and various federal laws that apply in all fifty states. While 
bar exams do test mastery of established laws, their primary purpose is to 
assess the would-be lawyer’s ability to apply those laws through complex 
legal reasoning. This, like the LSAT, is an attempt to identify and promote 
not just good memorizers, but flexible, analytical legal minds.
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Additionally, and tellingly, all but two states require the MPRE––a 
multistate test of professional responsibility.8 This is a measure of the 
would-be attorney’s knowledge of legal professional ethics. Many states 
also require a personal interview and a formal investigation into an app-
licant’s personal moral character before admission to the bar. Violating 
the ethical standards of the profession can result in disciplinary mea-
sures, disbarment, and even criminal proceedings, so any lawyer would 
obviously be wise to master them. But the ubiquity of the MPRE and 
other assessments of personal and professional character is important for 
another reason; it’s a clear sign of how seriously the US legal profession 
takes its own ethical responsibilities––a fact that distinguishes it from 
most other professions and further underscores its high status.

Conclusion
The legal profession in the United States has the advantage of emerging 

from a defining set of national principles––a firm belief in the sanctity 
of individual liberties and the responsibility of the government to pro-
tect them. These principles inform every aspect of the legal profession, 
from law schools’ emphasis on iconic American legal case studies, to 
the emphasis on deep critical thinking skills in law school and state bar 
admissions procedures, to the high social status lawyers, as a class, enjoy. 
Also admirable is American law’s commitment to teaching and enforcing 
high ethical standards.

At the same time, lawyers in the US today face challenges, including 
shrinking salaries, high burnout rates, and a shrinking job market, that 
are causing many talented young people to question seriously the value 
of a legal education.

There are valuable lessons and cautionary tales to be learned here––
the US system is well designed to produce broad-minded, flexible legal 
scholars who are passionate about the protections the US constitution 
provides. It falls woefully short, however, in preparing young lawyers to 
navigate the realities of the profession. If, in the coming decades, US 
law schools can make legal clinics more central to their curricula and 
the legal profession can take stock of the very real challenges facing new 
lawyers, it will go a long way toward bringing the profession back in 
balance with its founding principles.
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Av. Sadık Erdoğan - Süre epey geçti, ama ilgiyle izledim. O sistemi 

gerçekten bilmiyorduk veya az biliyorduk, onu da tam olarak öğrenmiş 
olduk. Şimdi sabahtan beri burada oturumları izlemeye çalışıyorum. 
Sabah stajyer avukatların toplantısına katıldım. Israrla sorulan bir soru 
vardı: Ağabey, niçin avukatlara kötü bakılıyor? Ona cevap vermeye çalı-
şıyorlardı. Türkiye’de avukatlara kötü bakılmasının sebebi şudur dedi 
bir arkadaş: Hâkim, savcı olamadım, bari avukat olayım diyor herkes 
ve herkes avukat oluyor, ama şurada oturduk, uzun süredir arkadaşlarım 
anlatıyorlar, öyle kolay kolay avukat olunmuyor dünyada, her taraftaki 
avukat olma kriteri bambaşka. Bunu ciddiyetle izledim, sanıyorum siz 
de öyle izlediniz. İki de ufak misal vermek istiyorum. Birisi Sayın Semih 
Başkanla beraber Avukatlık Yasasının o sınav hikayesinde neler çektiğimizi 
ben biliyorum, arkadaşlar da hatırlıyorlar, Hakan Başkan da hatırlar. Neler 
çektik, neler, çıkarttık diyebiliyorum, ama ondan sonra maalesef çıkmasını 
önleyemedik. Biz değil, bütün hukukçular önleyemedi. Şu anda Türkiye’de 
büyük bir hukuk kavgası var. 45 senedir hukukla uğraşıyoruz, bu 45 
yıl içerisinde görüyorum ki aynı noktada bile değiliz. Türkiye’de hukuk 
devamlı geri gidiyor. Yargıtaya alınmıyoruz şimdi, Danıştaya alınmıyoruz 
şimdi, avukat olarak gidip herhangi bir belgeyi inceleme yetkimiz yok 
şimdi, avukat denildiği zaman milletin alkışlaması maalesef yok şimdi. 
Bunun olması için çalıştık, hâlâ da çalışıyoruz ve bunun da olması için 
ölene kadar da çalışacağız. Biliyorum ki tüm arkadaşlarım da çalışacaklar. 
İki ufak misalle toplantıyı kapatmak istiyorum. Birisi meslekteyken bir 
arkadaşım elinde bir dosyayla geldi: “Sayın Başkan, bunlardan bir kaçı 



187

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Türk avukatların yazışmaları, birkaç tanesi de Amerika’dan, İngiltere’den, 
Fransa’dan, Almanya’dan avukat arkadaşların yazışması” dedi. “Neden 
getirdin” dedim. “Lütfen okuyun” dedi. Türk avukat şöyle yazıyor: “Seni 
yerim ha” Çok affedersiniz, böyle değil, ama buna benzer tabirler, “döverim 
ha” neredeyse, yani Türk avukatı bir cevap dilekçesini böyle yazıyor, ama 
İngiltere’de bir avukat saygıyla başlıyor ve sonunda “saygılarımla” diye 
bitiriyor, Amerika’da da öyle, Fransa’da da öyle, her yerde öyle. Semih 
Başkan da gelmişti belki, Paris’e gitmiştik. Paris Barosu adli yılın açılış 
törenini yapıyordu. Salonda tüm Yargıtay üyeleri, tüm Paris adliyesinin 
hâkimleri, belediye başkanları, biraz sonra baro başkanı dediler ve tak, 
tak, tak diye ayak sesleri duyuluyor, bütün salon ayakta. İşte bu hukuka 
saygıdır. Baro Başkanına değil, hukuka saygı, bunu gözlerimizle gördük. 
Türkiye’de de böyle olmasını istiyoruz. Sorunuz var mı diye sorup, ondan 
sonra kapatayım. Çünkü sorular da olabilir. Çok ciddi bir konuyu tar-
tıştık, var mı efendim sorunuz?

Prof. Dr. Meral Sungur Özkan - Sorum Sayın Ardıçoğlu’na: Avu-
katlık hukukuyla ilgili yıllardır çalışıyorum ve bu avukatlık sınavıyla ilgili 
Anayasa Mahkemesince iptal edilen yasa gereğince resen geriye dönüşü 
mümkün değil tabii, yasaya, yani avukatlık sınavını getiren … (218.12) 
düzenlemeye dönüş mümkün gözükmüyor. Öğretide de bu konuda farklı 
görüşler var. Ancak anımsadığım kadarıyla bazı ülkelerde Anayasa hukuk-
çusu olmadığım için çok fazla … bilemiyorum, ama yasama organının 
bir yasa çıkarma konusu ihtimali karşısında Anayasa Mahkemesinin 
yasama organının göreve çağırı gibi bir mekanizması var. Bu ülkemizde 
de sanıyorum … olsaydı Türkiye Barolar Birliğinin bu konuyu yönet-
melikle düzenlemek yerine o eksiklik olduğu için o eksikliği telafi etmek 
amacıya sınav … düzenleyici idari işlem yapılmaya çalışıldı ve o da … 
Asıl sorunun Anayasa hukuku bağlamında mademki Anayasa yapıyoruz, 
yeni Anayasamız söz konusu olacak, o zaman hiç olmazsa bu konuda 
yasama organının … var gibi Anayasa Mahkemesinin … mekanizması 
… getirilmesi konusundaki düşüncelerimizi …

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - Ben teşekkür ederim Meral Hocam, 
o yetkiyi Başkan hariç kimseye vermezler. Onu da istemeyiz herhalde, 
yani yasama ihmali denilen bu yol dediğiniz gibi kimi ülkelerde kabul 
edilmiş, hatta kimi ülkelerde Avusturya örneğinde olduğu gibi Anayasa 
Mahkemesi bir yasayı iptal ederken, daha önceki yasanın yürürlüğe girip 
girmemesi konusunda da kararını veriyor. Yani birçok yol var, ama bunlar 
tercih edilir mi? Zannetmiyorum.
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Prof. Dr. Meral Sungur Özkan - Bu konuda belki de bir şeyler, 
kamuoyu yaratarak sağlayabilir miyiz?

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - Olabilir, düşünülecektir.
Prof. Dr. Meral Sungur Özkan - Sadece idari işlem … mümkün 

görmüyorum, onun için yasaya ihtiyaç olduğunu kanısındayım. … 
düzenleme gelmesi gerektiği, onun zorlanması gerektiğini düşünüyorum.

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - Muhakkak en doğru yol o, bugüne 
kadar yapmamış olması da zaten yasamanın bir ihmali davranışı oldu-
ğunu gösteriyor, ama bizim sistemimizde buna karşı bir başvuru yolu 
öngörülmemiş. Yeni Anayasada umarım ki bu yer alacaktır, ama gene de 
bütün bunlardan benim değerlendirmem o kadar da kötü bir durumda 
değiliz. Neden? Düzenleme yetkisi kapsamında da bu staj çözümlenebilir 
gibi artık bugün için Türkiye’de, Sayın Demet Hanımın da söylediği gibi 
bu bir özgürlük kısıtlaması olarak da değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani 
avukatlığa kapatmıyor, sadece onun içkin değerleri, içkin sınırları, norm 
alanı içinde ve Anayasadaki diğer hükümleriyle birlikte değerlendirdiği-
mizde getirilebilecek bir düzenlemedir. Teknik bir sınırlama değil diye 
düşünüyorum ben de, teşekkür ederim.

Prof. Dr. Meral Sungur Özkan - O zaman ben bir katkıda bulu-
nabilir miyim? Belki … baroların mesleğe kabul bağlamında sadece 
mesleki professional responsability dediniz, değil mi? O anlamda bir 
sınav yapabileceklerini düşünüyorum, ama onun dışında muhakeme 
yeteneğini adayın ölçme, sınav komisyonu önünde örneğin ceza hukuku, 
idare hukuku ya da bir sorumluluk hukukuyla ilgili komplike bir olayı 
çözün, hadi başarın bakalım bunu deme konusunda yetkisi var mıdır, 
o soru işareti taşıyor.

Av. Sadık Erdoğan - Çok teşekkür ederim. Şimdi ben bir de bir şey 
sormak istiyordum Amerikan hukukunu anlatan arkadaşıma, “baronun 
onaylamadığı hukuk fakülteleri” dedi. Türkiye’de böyle bir şey yok, duy-
madık, dünyada da yok herhalde. Çok ilginç bir şey bu ve çok güzel 
bir şey, yani baro hukuk fakültesini onaylamıyor ve bu kabul görüyor. 
Bizde Alanya Hukuk Fakültesi vardı, kapısında kilit vardı, hâlâ da öyle 
herhalde, şu anda onlarca hukuk fakültesi var, üç profesör var, ikisi git-
miyor, gidemiyor, geri kalanları zaten uğramıyor, ama hukukçu yetişiyor, 
bol miktarda da yetişiyor.

Av. B. Demet Gots - Amerika’da sırf hukuk fakülteleri değil, diğer 
bütün üniversiteler, yani bir akreditasyon sistemi var. Fakat bu sistemin 
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kriterlerini yerine getirmese de bir okul, o okul kapanmak zorunda değil, 
yani okul işleme hakkı olduğu için devam ediyor. Oraya gitmek isteyen 
öğrencinin o okulda okuma hakkı elinden alınmıyor, orada öğretmenlik 
yapan kişinin de öğretmenlik yapma hakkı elinden alınmıyor, ama tabii 
bu tür okulların genel üniversiteleri akredite eden kurum tarafından 
onaylanmayan ya da Amerikan Barosu tarafından onaylanmayan hukuk 
fakültelerinin prestiji çok düşük. Yani alıyor şeye New York Baro sına-
vına, ama bu tür okullardan gelen öğrencilerin -ona da bakayım, var mı 
yanımda istatistik- bu sınavı geçme şansları onaylı okullarınkine nazaran 
çok daha düşük. Bir kişi almış, 2 001 kişi sınava girmiş 2015 yılında, Non-
ABA Law School’dan geçememiş. 2014’te hiç öyle bir şey yok, 2013’te 
yine bir kişi geçememiş, 2012’de bir kişi geçmiş. Dolayısıyla böyle bir 
hak var, böyle teoride bir hak var, ama pratikte uygulamada çok nadir 
görülen bir durum. İşte binlerce insan arasında bir kişi o şekilde girmiş, 
3 senenin 2’sinde başarılı olamamışlar, birinde kimse o kişi geçmiş sınavı.

Av. Sadık Erdoğan - Çok teşekkür ediyorum. Başka soru? Size vere-
yim, sonra arkadaşa, ondan sonra bir kişiden daha soru alacağım, iki, 
varsa bir kişi daha, buyurun efendim.

Av. Cemalettin Gürler (224.50) - … stajın sonundaki sınav sadece 
yazılı mı, sözlü mü?

Av. Peyman Ahmadabad Zamani - Hem yazılı, hem sözlü.
Av. Cemalettin Gürler - Sözlü sınavda neler sorulur, genel hukuk mu?
Av. Peyman Ahmadabad Zamani - Hukuk.
Av. Cemalettin Gürler - Yoksa kendisini ifade ediş biçimi, yetenekleri 

üzerinden mi sürüyor?
Av. Peyman Ahmadabad Zamani - Hukuk soruluyor. Medeni olan 

bir konuyu ona söylüyor nasıl olmalı, o da ona cevap veriyor, böyle.
Av. Cemalettin Gürler - Peki, bu sözlü sınavlar video kaydı ya da ses 

kaydı altına alınıyor mu, yoksa tamamen şifahi mi?
Av. Peyman Ahmadabad Zamani - Hayır, alınmıyor, şifahi.
Av. Cemalettin Gürler - İtiraz etme hakkı var mı?
Av. Peyman Ahmadabad Zamani - Evet, edebilirler.
Av. Cemalettin Gürler - Peki, nasıl ispat ediliyor burada başarılarını?
Av. Peyman Ahmadabad Zamani - O kalmış, zaten o itiraz ederse 

itibar olan bizim sınavımız vardı. Şimdi bu itiraz meselesine gelince itiraz 
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evet, oluyordur ve itirazlar tekrar oradaki bulunan hocaların inceleme-
sinden tekrar geçiyor ve sonuca göre karar veriliyor.

Av. Cemalettin Gürler - Şimdi birinci staj dönemini bitirdik, başarılı 
olamadı. Yeni staj süreci süre olarak 18 ay mı, yoksa baro tarafından tespit 
edilecek 3 aylık, 5 aylık ek süre mi?

Av. Peyman Ahmadabad Zamani - İkinci dönem eğer başarılı olmazsa, 
yani 18 aylık bir dönemi tekrar geçirmek zorunda değil, ama ne kadarı 
ve niceliğini oradaki bulunan hocalar tespit ediyor. Şimdi ikinci kere 
eğer başarısız olursa, yani bu stajyerler dönemi 18 aylık tekrardan baş-
lanmalı, yani hocaların artık, stajyerlik aradan gidiyor, tekrardan gene 
sınav vermeli, ikinci sınavı.

Av. Sadık Erdoğan - Evet arkadaşım, hanımefendi, sonra da size söz 
vereyim, bitirelim.

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - Ben teşekkür ediyorum. Aslında 
özellikle tebliğde şeyden kaçınmak istemiştim, yani avukatlık sınavı 
olmalı mı, olmamalı mı, içeriği nasıl belirlenmeli, sahiden bunu alanında 
çok daha uzman kişiler var, avukatlar var, barolar var, onların yapması 
gerekiyor. Tamamen hiçbir zaman benim için hukuki bir değerlendirme 
olmayacak, şahsi fikrim olacak, hani avukatlık sınavına gerek var mı? 
Bunun altı kezle sınırlandırılması bir kere şey bakımından haklısınız, 
yani bunu yönetmelikle yaptığınız zaman o sıkıntı başlıyor. Yapılacaksa 
kanunla yapılacak. Manası olur mu, neyi sağlamış olursunuz? Bir sınav 
ciddiyetini mi sağlarsınız, yoksa 7. girdiği zaman başarılı olacak bir 
kişiyi engellemenin de bana göre bir manası yok, ama bütün işte ülke 
uygulamalarında gördüğümüz gibi sınırlandırmışlar, belli yıl içinde bizde 
de vardı, 3 yıl içinde dediğiniz gibi 6 kez o hak verilmiş. Bunun şeyini 
gerçekten çok indi bir şey, yani birimize göre uygundur, birimize göre 
değildir, ama belki o konuda ülke uygulamalarına bakarak neden böyle 
bir şeyi tercih ettiler, ne gördüler, onu araştırarak biraz daha objektif, 
biraz böyle toplayıp verebileceğiniz bir karar gibi geliyor. Tam bir yeterli 
cevap olmadığını biliyorum, özür diliyorum.

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - Anayasa hukuku açısından kanun 
olacaktır, ama 48 açıkçası böyle bir şeye cevaz veriyor diyebilirim.

Av. Sadık Erdoğan - Çok teşekkür ediyorum. Evet hanımefendi, 
son söz sizde.

Salondan - Demet Hanıma bir sorum olacak. Amerikan uygulama-
sında mesleğe kabul … Bu noktada acaba bu sistem tamamlandıktan 
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sonra ne tür problemlerle karşılaşıyor avukatlar? Yani temelde Amerikan 
sistemine dahil olan … avukatların en temel …

Av. B. Demet Gots - Şimdi avukatların yetkinliği konusundaki prob-
lem bence hem hukuk eğitiminin, hem de baro sınavının çok teorik 
olması, yani her şey işte analiz etme, okuduğunu anlama, bir eleştiri 
getirme, vesaire konuları üzerinden gidiyor. Çok pratikte, yani bir yeni 
avukat mezun olduktan, baroya kaydolduktan hemen sonra tek başına 
bıraksanız bir mahkemede kâtibi nerede bulacağını bilemez, neyi ne 
yapacağını, bir dava açmak için ne yapması gerektiğini bilemez eğer 
okul süresince staj yapmadıysa, çünkü bir staj gerekliliği yok. Bence bu 
büyük bir problem, son zamanlarda, son birkaç yılda bir klinik şey geti-
rilmeye başlandı. Bu hem öğrencilerin, hem hukuk firmaları bu konuyla 
ilgili biraz seslerini yükseltmeye başladılar. Hukuk fakülteleri de kendi 
müfredatlarına bir klinik dersler, ders demeyeyim de pratiğe yönelik 
uygulamalar eklemeye başladılar. Bu iyi bir şey, yani başka bir avukatın 
yanında probonu … olarak öğrenciler işte bir sömestr boyunca çalışı-
yor hangi konuda çalışmak istiyorsa, o zaman hakikaten günlük olarak 
avukatlar bu işleri nasıl yapıyorlar, hangi belgeler nerelere sunuluyor, 
nasıl gidiyor, bunu görüyorlar, ama yine de bugün itibariyle yeri, ölçüsü, 
genel hukuk eğitimindeki aldığı hacmi çok fazla değil. Bunun dışında 
avukatların kendi işleriyle ilgili yetkinliğin dışında çalışma şartlarıyla ilgili 
problemler var. Özellikle çok büyük firmalarda, yani bunu genellemek 
aslında hiç doğru değil, çünkü nasıl bir işte çalıştığınıza, nasıl bir firmada 
çalıştığınıza, devlette mi çalışıyorsunuz, kendiniz için mi çalışıyorsunuz, 
küçük bir şirkette mi çalışıyorsunuz, büyük bir şirkette mi çalışıyorsu-
nuz, buna bağlı olarak durumunuz çok çok farklı olabilir, ama büyük 
firmalarda çalışan avukatların çalışma yükleri inanılmaz derecede yüksek. 
Yani böyle haftada 80 saat, 70 saatlere kadar çıkabiliyor çalışma saatleri, 
o yüzden pek çekilir bir şey değil. Genelde olan şey mezun olduktan 
sonra bu büyük firmalara giriyorlar avukatlar, 3, 4, 5 sene çalışıyorlar. 
Hukuk fakültesi borçlarını ödüyorlar, ondan sonra ayrılıp, daha küçük 
firmalara geçiyorlar, daha normal bir yaşam tarzına geçiş yapmak isti-
yorlar. Problemlerin en büyüklerinden biri de bu meslekle ilgili, onun 
dışında finansal olarak güçlü bir durumdalar, iyi kazanıyor Amerika’da 
avukatlar, prestijli bir meslek, saygı gören bir meslek, ama dediğim gibi 
ne tür firmada çalıştığınıza bağlı olarak koşulları çok aslında ağır olan 
bir meslek Amerika’da, doktorlar da böyle, avukatlar da böyle.
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Av. Sadık Erdoğan - Evet, Ankara Barosuna bu güzel Kurultayı 
izlettirdiği için bizlere çok teşekkür ediyorum. Bu arada sözlerimi bir 
cümleyle bitirmek istiyorum. Hukuk bulutları hep üstümüzde olsun, 
biz onun altında devamlı bulunalım. Bütün isteğimiz budur, teşekkür 
ediyorum. Bitirdik, ama peki, dinleyelim sizi de, buyurun.

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - … benim anladığım çok bir şey 
vermiyor … ne bekleyeceğiz? Yani bütün sistemlere baktım, dinledim, 
gerçekten de staj dönemi de olsun, diğerleri de olsun ciddi bir verme ve 
ondan sonra da bunun almanın sınandığı sistemler olmuş, ama bizde 
gerçek anlamda stajyere ne kadar bilgi veriyorsunuz da ondan sonra 
sınayacağınız bir sınavı bu kadar önemsiyoruz, şey yapıyoruz, o benim 
kafamda kuşku oldu. Öyle bitireyim.

Av. Sadık Erdoğan - Çok teşekkürler.
Salondan - Ben de aslında biraz Artuk Hocaya katılacağım. İşe biraz-

cık ben hukuk eğitimimizden başlamamız gerektiğine inananlardanım. 
Önce hukuk eğitimi, arkasından belki staj üzerine düşünmek lazım. İşin 
açıkçası Fransa, Almanya veya Amerika içerisinden de tam bir tercihte 
bulunabileceğimi şu an itibariyle söyleyemeyeceğim, ama biraz daha 
vermek lazım diye düşünüyorum ben de bir hukuk hocası olarak.

Yrd. Doç. Dr. Artuk Ardıçoğlu - Soru vermek açısından zannediyo-
rum ki her ülkenin kendine ait olan tarihçesinin getirmiş olduğu bir sistem 
var yürürlükte olan, bunları birbiriyle rekabete sokmak yanlış sonuçlara 
yol açar. Esas soru: Buradaki var olan ve bahsedilmiş olan farklı sistemlerin 
hangisi Türkiye için daha uygundur? Ortada olan sorun görüldü, bunun 
için gereken çözümler de bulunmalı, Kurultay zaten tahminin büyük 
bir anlamda bunu amaçlıyor. Almanya sistemi Türkiye için uygun bir 
sistem mi sorusuna tekrarlıyorum, Almanya sistemi devlet sınavı, yani 
bir devlet kurumu sınavların konularını belirtiyor ve böylelikle yetişecek 
olan avukatların kendi vermiş olduğu dersler çerçevesinde etkileyecek. 
Bu şu anki şartlar altında Türkiye için uygun bir çözüm müdür? Ortada 
bırakıyorum bu soruyu, teşekkür ederim.

Av. Peyman Ahmadabad Zamani - Bana göre de hangi sistemin 
iyi mi, kötü mü olduğunu tartışmak bence yanlıştır. Kanımca Türkiye 
Fransa’da olan Meksplan … müessesesinden yardım alabilir bu konuda, 
çünkü her ülkenin kendine göre bir özgün hukuk sistemi vardır. Yani 
bu konuyla ilgili hangisi iyi mi, kötü mü bir yorum yapamayacağım.
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Yrd. Doç. Dr. Emel Hanağası - Ben de tek bir ülkeden çok biraz 
önce de bahsettiğim gibi hem sınavı zor ve kapsamlı olan, hem de onun 
yanında staj gerekliliği olan bence bir sistem iyi bir sistem, çünkü sadece 
teorik bilgi bence iyi avukat olmak için yeterli değil.

Av. Sadık Erdoğan - Vallahi ben de Amerika’yı beğendim, açıkça 
söylüyorum. Yedi senelik bir eğitim sonunda hukukçu oluyorsunuz, 
güzel olan bu, ondan sonra staj sistemi çok güzel, yani diğer ülkeler de 
belki güzel, ama Amerika çok güzel. Teşekkür ediyorum, hepinize iyi 
akşamlar diliyorum, sağ olun.

Sunucu - Katılımınız için teşekkür ederiz. Şimdi konuşmacıların 
plaketlerini takdim etmek üzere Sayın Ankara Baro Başkanı Av. Hakan 
Canduran’ı sahneye davet ediyoruz.





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Avukatlıkta Teknolojik Gelişmeler
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Sunucu - Rheinische Friedrich Wilhelms Üniversitesinden Sayın 
Dr. Lutz Peschke, Kampüs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Sayın Paola 
Todini’yi kürsüye davet ediyorum.

Av. Erinç SAĞKAN
Ankara Barosu / Oturum Başkanı

Değerli konuklar, biraz geç başladık, kusura bakmayın öncelikle, 
Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayının 2. Gününe hoş geldiniz. 
Panel konumuz: “Avukatlıkta Teknolojik Gelişmeler” Belki de hepimizin 
gündelik hayatta kullandığı UYAP gibi bazı teknolojik araçların olumlu ve 
olumsuz taraflarının değerlendirileceği panel olacaktır diye düşünüyorum. 
Öncelikle konuşmacılarımızı takdim ederek başlamak istiyorum müsaade 
ederseniz. Sayın Prof. Av. Paola Todini Roma Barosu avukatı ve e-Kampüs 
Üniversitesi profesörü avukatlık için sürekli eğitim konusunda çalışıyor. 
Sayın Dr. Lutz Peschke 1999’dan beri Bonn’da Eizerent Schmit … (01.43) 
Bilim İletişimi Kurumunda multimedya ve IT departmanının başkanlı-
ğını yapmaktadır. Ankara Bilkent Üniversitesi ve Bonn Üniversitesinde 
iletişim ve medya çalışmaları alanında öğretim görevlisidir. Sayın Servet 
Gül İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur, yurdun çeşitli 
yerlerinde hâkimlik yapmıştır. Kamu İhale Kurumunda uzman ve daire 
başkanı olarak görev yapmıştır. Yine Strateji Geliştirme Başkanlığında 
daire başkanı olarak görev yapmıştır. Bilgiişlem Dairesi Başkanlığında 
başkan yardımcısı ve 10 Şubat 2014 tarihinden itibaren Adalet Bakanlığı 
Bilgiişlem Dairesi Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Av. Çağatay 
Cengiz Ankara Barosu mensubu avukattır, Ankara Barosu Bilişim Kuru 
başkanıdır. Süremizi biraz aştık, panelimizin konusu: “Avukatlıkta Tekno-
lojik Gelişmeler” ve yaklaşık 1.5 saatlik bir zamanımız var. Konuşmacılara 
yaklaşık 15 dakika sunumu için vermeyi ve daha sonra da olursa eğer 
soru-cevap olarak devam etmeyi planlıyorum.

Değerli konuklar, teknolojinin gündelik hayatımıza, avukatlık mes-
leğine etkilerini yoğun şekilde yaşadığımız günlerdeyiz. Bir kısım olum-
suzluklarını görsek de UYAP sisteminin nasıl kolaylıklar getirdiğini 
mesleğimiz için birebir yaşayarak görüyoruz. Ofisimizin içerisinden 
dava açabilmek, dilekçe gönderebilmek gibi birçok imkâna kavuşmuş 
durumdayız. Yine devamında sesli ve görüntülü bilişim sistemi dediğimiz 
SEGBİST sisteminin kullanılmasıyla yargılamanın hızlanması, video 
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konferans yöntemiyle ifadelerin alınması ve duruşmaya katılım gibi hem 
yargının hızlı olması, hem de yol tutuklaması gibi bazı haksız hürriyeti 
tahdit eden uygulamaların ortadan kaldırılması yönünde faydalı oldu-
ğuna hepimiz şahit oluyoruz. Ancak bunun yanında hukuk mesleğinin 
getirdiği özellikten dolayı bir kısım uygulamadan kaynaklı sorunların 
yaşandığı da kaçınılmazdır. Özellikle cezaevleri girişlerinde retina ve 
parmak izi alınarak avukatların giriş yapmasının bazı ihlallere sebebiyet 
vereceği düşünülmektedir. Yine SEGBİST sisteminin, yani video kon-
ferans yoluyla yapılan duruşmaların yüz yüze yapılması, yüze karşılık 
ilkesi, doğrudan doğruyalık ilkesi ve Ceza Muhakemesi Kanununun 
149. maddesinde düzenlenen avukatın yargılamanın her aşamasında 
müvekkilinin yanında olma hakkına engel teşkil edeceğine ilişkin bir 
kısım çok da dikkate alınması gereken görüşler var. Bu tartışma sadece 
Türkiye’de yapılmıyor, dünyanın birçok ülkesinde bu husus yoğun olarak 
tartışma konusu yapılmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesinde de Marselo Viyola … (04.59) İtalya davasında bu 
konu ayrıntılı olarak görüşülmüştür. Bir sanığın, video konferans yoluyla 
duruşmalara katılan bir sanığın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
6. maddesi uyarınca adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 
yaptığı başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi video konferans 
yönteminin kullanılmasında bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiğini, 
özellikle avukatın üçüncü kişilerin duyamayacağı ve göremeyeceği bir 
ortamda müvekkili olan sanık veya şüpheliyle görüşme hakkının kesin-
likle kısıtlanmaması şartıyla video konferansın uygun olacağını belirt-
miştir. O dava özünde bu hakların kısıtlanmaması gerekçesiyle Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin ihlal edilmediği kanaatiyle 
başvurunun reddine karar verilmiştir. Ancak Türkiye’deki uygulamaya 
baktığınızda az evvel bahsettiğim hususun yargılamalarda sağlanmadığı 
açıkça görülmektedir. Bu sebeple teknolojik gelişmelerden bahsederken 
gündelik hayatımızı kolaylaştıran olumlu yanlarının yanında hukuk 
sisteminin özelliğinden kaynaklanan olumsuz taraflarının da birlikte 
değerlendirilmesi halinde daha faydalı bir sonuca ulaşacağımızı düşü-
nüyorum. Hazır İtalya kararından bahsetmişken sözü Sayın Todini’ye 
bırakarak, programı başlatmak istiyorum.
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Prof. Attorney Paola TODINI
eCampus University Lecturer, Rome Bar Association

Thank you very much. At first, I would like to thank you every one 
of you and the Ankara Bar Association for the invitation. I would speak 
about lawyers between consumer protection and right of establishment, 
from lawyers of the advertising to e-lawyering. Then I spoke with my 
colleague and we will try to make a comparison between our system of 
online civil trial, between your system.

In order to achieve article 49 of Treaty of the European Union, article 
56 / 3 functioning of the European Union on right of establishment and 
prohibition of the restriction on the freedom to provide services, direc-
tive 1980 number 5 as it is known; facilitated practice to profession of 
lawyer on a permanent basis in a member state other than that in which 
qualification was obtained. The directive provides a generic definition 
of the lawyer; the lawyer is any person who is a national of a member 
state of who is authorized to pursue his professional activities under a 
professional title, recognized in his state.

Under article of 57 of number 3 of the European Union; services shall 
be considerate as such where they are normally provided for remuneration. 
Services, shall, in particular, include activities of industrial, commercial, 
activates of the craftsman and the activities of the professions. According 
to this article, the professional lawyer involves both customer protection 
and the fundamental freedoms in EU.

As laid down in the article 56 of the Treaty on the functioning of the 
European Union, is an obligation of a member state to ensure of estab-
lishment on EU and in any member state and the freedom to provide 
cross-border services. The exception to this rule is set out in directive 
89 number 5. The purpose of directive 89 number 5 is to facilitate the 
practice of the professional lawyer on a permanent basis in a member 
state other than that in which the professional qualification was obtained. 
In contains provision concerning the practice of the profession of lawyer 
in a self-employed capacity and regulate also, that’s important for Italian 
because we have a very big problem about to this difference qualification 
of a lawyer. So this directive regulates also the practice of the profession in 
a self-employed capacity. At the same time, the directive allows members 
state to impose national measures pursuing a legitimate aim compatible 
with the treaty and justify it on the over reading public interest ground 



200

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

that our justice and protection of consumers. This made us in certain 
circumstances adopt or maintain measures constituting a barrier to 
freedom of movement.

The right of establishment is guaranteed as it is known by the right to 
be entitled to pursue on a permanent basis in any other member state, 
under his home-country professional title; this is the Article 2. To be 
registered by the competent authority in the state article 3, to carry on 
the same professional activities under the relevant professional title using 
in the host member state and many in trial give up face on the law on 
this host member state on community law, on international law and on 
the law of the host member state; that’s article 5.

 In the same time, as noted above, the member state shall take measure 
constituting a barrier to freedom of movement. The provision on directive 
1998 number 5, concerning activities relating to the representation or 
defense of a client in legal proceeds, when the law of the host member 
state preserves such activities to the lawyer presenting under the profes-
sional title of the state. The latter, may require lawyers practicing under 
their home-country professional title to work in conjunction with a 
lawyer who practice before the judicial authority in question and who 
ruled when necessary, be answerable to that authority or with a lawyer 
practicing before it.

It also permits the member states in order to ensure the smooth opera-
tion of the justice system, because we have every time more different 
ground and more different a problem to solve. So it permits in order to 
ensure this multiple operations of the justice system to lay down specific 
rules for access to Supreme Court, such the use of a specialist lawyer trial. 
It should be read as a consumer protection rules the following provisions. 
Article 4, number 1; a lawyer practicing in a host member state under 
his home-country professional title, is required to do so under the title 
which must be expressed. In an intelligible manner and such a way is 
asked to avoid confusion with the professional title of the host member 
state. In this way, customer or informed that the professional to whom 
they and trust the defense of their interest has now obtained his qualifica-
tion in a host member state and that his initial training did not necessary 
cover the most host member state national law. Article 6.1; makes lawyer 
practices under his home-country professional title subject not only to 
the rules of professional conduct applicable his homemade state but also 
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to the same rule of professional conduct has lawyer practicing under the 
professional title of the host member state.

There are many other provision with this line of consumer protec-
tion. According to the Court of Justice of the European Union case 
C168 of 1919, we can’t say that the community legislature with a view 
of making it easier for particular class of immigrant lawyers to exercise 
the fundamental freedom of establishment has chosen in preference to a 
system of a priori testing of qualification in the national law of the host 
member state, a plan of combining customer information restriction. A 
number of applicant’s rule of professional conduct compels insurance 
and as well as a system of independence involving both the component 
authorities of the home member state and the host state.

Every one of us knows that lawyer has a special rule in a society 
founded on respect for the rules. The preamble of the code of conduct 
of lawyers in the European Union explained that; this duty, do not begin 
and end with the faithful performance of what he is instructed to do. A 
lawyer must serve the interest of justice as well as the right of liberty he 
is trusted to serve and defend. It is his duty not only to play this client 
quotes but to be his adviser. That’s the reason why article 7 of the dec-
laration of Perugia of 1977 on the personal publicity of lawyer provide 
that in all member country of the EU community lawyer is forbidden 
to seek personal publicity for themselves or for business. This provision 
is designed for the protection of the public and of the high standing of 
the profession. In general, there is nothing to prevent a lawyer using a 
card and writing paper.

Behind it, he would wise to ask the professional organization of the 
host country for the guidance of this kind of advice. That’s the ground 
why member state provides advertising by lawyers. The adoption of a 
specific publicity rule in the legal profession in a European country was 
the consequence of summit European directives. For example; on com-
merce advertising on liberal the profession etc. Some decisions are also 
of the European Court of Justice and the code of conduct for lawyers in 
the European Union permits to many member states to give approvals 
that probate lawyer advertising.

Article 2.6 of the code of conduct for lawyers in the European Union 
admit lawyer advertising. A lawyer is entitled to inform the public about 
his services provided that the information is accurate and not mislead-
ing and respectful of the obligation of confidentiality and other core 



202

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

values of the professional. Personal publicity by a lawyer in any form of 
media, such as the press, radio, television or by electronic commercial 
communication or others is permitted to extend it compliance with the 
recommends that we have above mentioned.

Also in the Italian system, the legal profession is one of which neces-
sarily need to be carried out with dignity and decorum. Italian system 
reforms the field of lawyer sub advertising with law 248 of 2006. Accord-
ing to customer protection rule, it permits a lawyer to contact and form 
advertising about their professional qualification and specialization as 
well as about the characteristics of the service being offered and the price 
and the total cost, provide that is done in accordance with the criteria of 
transparency and truthfulness. Subsequently, law 148 of 2011 and 274 
of 2012 have established that informative advertising can be conducted 
in any form of media. And that the information must be transparent, 
truthful, correct and should be not ambitious, derogatory on misleading.

The professional training and the academic education are the only 
solution for a separate lawyer for another type of profession but also are 
the solution to guarantee consumer protection. The Lisbon Treaty has 
given the European Union competence to support the training of the 
judicial staff in a matter related to the judicial cooperation in civil and 
criminal law. The Council of Bar and Law Society of Europe has argued 
that lawyers should be included in EU plans to support judicial training 
and to be treated on equal in access to funding in this area. Article 5.8 
of Code of Lawyers in the European Union concerning the training of 
young lawyers, decrees in order to improve trust and cooperation amongst 
lawyers of different member states, that’s for the client benefits, that there 
is a need to encourage a better knowledge of the laws and procedure in 
different member states. The European Parliament has concisely have 
agreed of a genuine European traditional culture as a prerequisite of the 
European judicial area. The European Council has called for strong union 
action to foster in genuine European judicial and law enforcement culture.

In 2011, the European commission published a communication, 
building trust in an EU-wide justice; a new dimension to European 
judicial training. The objective of the European Commission is to enable 
half of the legal practitioner in the European Union to participate in 
European judicial training activities by 2020, through the use of all 
available resources at the local, national and European level, in line with 
the objectives of the Stockholm Program.
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Italy works with and for lawyers training activities. Article 11 / 247 of 
2012 in the regulation of Italian National Bar Council number 2/2004, 
regulate continuous training system. Continues training system includes 
both upgrades education activities. Every activity is in connection with 
his direction and difficulty, gives a number of training credit. Training 
activities would be a class, master, conference, panel, discussion or self-
training and in any other vehicle that can improve the judicial knowledge. 
Self-training for example; consisting publication, teaching etc. Training 
mode allows a lecture or online lecture but for the online lecture, they 
have not to exceed to the measure of 40% of the training credit per year. 
The demonstration, classroom discussion, cooperation, debriefing and any 
other teaching method, every lawyer must collect 60 training credits in 
three years. Unfortunately, specialization system is not enough available 
in Italy. Regulation number 144 issued in August 2015 by Minister of 
Justice was contested and now we are waiting for their judgment.

I should like to hand with a final taught on the e-lawyering and 
new activities and conception of a lawyer. Italian online civil trial was 
developed by Italian Ministry of Justice to increase the availability of 
online services by building a two-way data and document interchange 
and application interoperability between the external users, that means 
lawyers, expert, witnesses, etc., all the court that we have in Italy and 
that means all the court uses that means clerks, judge, etc., and all the 
public administration involved in civil cases.

We have a key; we need Internet connection obviously. Our bar 
association has given us this one that includes also some keys for the 
protection of data, that means our personal identification number then 
PIN, then PUK and everything is under the control of the ministry.

I have to use only my PC or if I want I would like to use the PC of 
my colleague I need to make a special upgrade and I have to install on 
his PC some particular program and give some data. This is my key, 
“Disco rimovibile” and the name is Lextel key. It doesn’t work, I don’t 
know why. I can have my subscription that I can put on my act and I 
can send to the court. With this kind of system, if we have time we will 
look on, every lawyer is able to create and digitally signs and transmit 
their legal act to the court through high-security connection, I showed 
you how many passwords and things we need, receiving by the court 
by the central system and the digital receipt of acceptance by the court, 
receipt notification. That means that we can notify to another colleague 
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directly by this system and the electronic act regarding day or civil cases 
with a wide range of searching criteria. The online civil trial realizes the 
following goals; save time, money, make public administration easy and 
improve freedom of movement of a lawyer. We know that I can use it 
also when I’m here. It’s on the base and that means that I can work for 
other country and I can have other cases that I don’t know in France or 
where I would like to have and I can work with my studio in my office 
in Rome.

This is the base for our virtual law firm. Our law firm characterized 
by access to the firm’s clients to a password, protect ensure by web space, 
where both the attorney and the client may interact and legal service 
consumed by the client. Our law firm based only on a cloud computing 
on lawyer’s professionalism. Thank you.

Prof. Av. Paola TODINI
e-Kampüs Üniversitesi Öğretim Üyesi, Roma Barosu

Çok teşekkür ederim. Sunumuma başlamadan önce sizlere ve Ankara 
Barosuna beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Sunu-
mumda, avukatlık mesleğinde tüketicinin korunması, yerleşme hakkı, 
reklam yapma ve e-avukatlık hakkında görüşlerimi iletmeye çalışacağım. 
Sonrasında da bir meslektaşım birlikte bizim İtalya’da kullanmakta oldu-
ğumuz çevrimiçi dava sistemimiz ile sizin burada kullanmakta olduğunuz 
sistemi karşılaştırmaya çalışacağız.

Avrupa Birliği anlaşmasının 49. maddesinin ve Avrupa Birliği’nin 
işleyişi hakkındaki 56/3 maddesinin yerleşme ve çalışma hakkının engel-
lenmesinin önlenmesi maddesinde belirtilen şartların sağlanması amacıyla, 
bilinen adıyla 1980 5 nolu direktif, avukatların, diplomalarını aldıkları 
ülkeden farklı bir üye ülkede sürekli olarak mesleklerini icra etmelerine 
olanak sağlamaktadır. Bu direktif aynı zamanda avukat kelimesinin de 
genel bir tanımını yapmaktadır; buna göre avukat, bir üye ülkenin vatan-
daşı olan ve mesleki faaliyetlerini, devleti tarafından tanınan mesleki bir 
unvan altında devam ettirme yetkisi verilmiş kişidir.

Avrupa Birliği Anlaşması madde 57, bölüm 3’te, hizmetlerin normalde 
sunuldukları yerlerde olduğu gibi kabul edilmesi gerektiği belirtilmek-
tedir. Bu sunulan hizmetlerin kapsamına endüstriyel, ticari, sanatkâr ve 
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profesyonellerin faaliyetleri girmektedir. Bu madde uyarınca, avukatlık 
mesleğinin hem tüketicinin korunması, hem de Avrupa Birliği’nin temel 
özgürlükleri kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.

Avrupa Birliği’nin işleyişini düzenleyen 56. Maddesinde belirtildiği 
üzere, Avrupa Birliği içinde yerleşim hakkının ve sınır ötesi hizmet hare-
ketleri özgürlüğünün güvenceye alınması üye devletlerin yükümlülüğün-
dedir. Bu kuralın istisnası direktif 89, no 5’te tanımlanmıştır. Direktif 89, 
no 5’in amacı, profesyonel olarak avukatlık yapanların, bu mesleklerini, 
diplomalarını aldıkları ülke dışında bir üye ülkede de sürekli olarak 
icra edebilmelerini kolaylaştırmaktır. Bu madde avukatlık mesleğinin 
serbest meslek kapsamında nasıl uygulanacağı konusunda hükümler ve 
düzenlemeler de içermektedir, bu konu biz İtalyanlar için çok önemlidir, 
çünkü avukatlığın niteliğinin ne olduğu konusunda bizim ülkemizde 
ciddi görüş ayrılıklarımız bulunuyor. Yani, bu direktif avukatlığın serbest 
meslek olarak nasıl uygulanacağını konusunu da düzenlemektedir. Bu 
direktif aynı zamanda üye devlete, anlaşmanın korunması ve kamu yararı 
olması şartı ile hukukun ve tüketicilerin korunması amacına yönelik 
ulusal önlemler alma yetkisi de vermektedir. Bu da bizi bazı durumlarda 
serbest dolaşımın önüne engeller koyma konusunda yetkilendirmektedir.

Avukatın kendi ülkesinin dışında başka bir üye ülkede, kendi ülke-
sinde kullandığı unvanı ile kalıcı olarak iş yapabilmesin anlamına gelen 
yerleşme hakkı, anlaşmanın 2. maddesinde düzenlenmiştir. O ülke yetkili 
mercii tarafından sicile kabul edilmesi konusu madde 3 ve ev sahibi üye 
ülkede, benzer bir unvan ile aynı mesleki faaliyetleri yürütebilmesi ile 
topluluk hukuku, uluslararası hukuk ve ev sahibi devletin hukuku ile ilgili 
davalarda ev sahibi devlette görev yapabilmesi konuları ise 5. maddede 
düzenlenmiştir.

Aynı zamanda, yukarıda da belirttiğimiz üzere, üye ülke serbest dolaşı-
mın önünde engel oluşturacak önlemler de almalıdır. Avukatın, ev sahibi 
ülkenin kendisine tanığı mesleki unvanı ile müvekkilin temsili ya da 
savunulması ile konularda engellerinin bulunması durumunda, 1998/5 
sayılı direktifin ilgili hükümleri uygulanmaktadır. Dahası, kendi ülkesinde 
mesleki unvanı ile çalışan bir avukatın, ev sahibi ülkede çalışabilmesi için; 
o ülkede bir adli makamda görev yapan ya da sorgu avukatlığı yapan bir 
avukat, ya da mahkemede hüküm veren bir hâkim ile birlikte çalışması 
veya bu makama ya da bu makamda görev yapan avukata karşı sorumlu 
olması da istenebilir.
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Söz konusu direktif aynı zamanda üye ülkelere hukuk sistemlerinin 
düzgün bir şekilde çalışmasını sağlama izni vermektedir, çünkü zaman 
içinde birbirinden çok farklı konular ve çözülmesi gereken farklı çok 
farklı sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle bu direktif, hukuk sisteminin 
bu çoklu çalışmasının devamını sağlamak amacıyla Yüksek Mahkeme’ye 
erişimi sağlayacak özel kurallar konulmasına da izin vermektedir. Şimdi 
sayacağım hükümler, tüketiciyi koruma kuralları il ilgilidir. Madde 4.1; 
ev sahibi bir ülkede mesleğini kendi ülkesindeki unvanı ile icra eden 
bir avukat, söz konusu unvanını ancak şu şartlar altında kullanabilir; 
unvan açık ve anlaşılır olmalıdır ve ev sahibi ülkedeki diğer unvanlar 
ile bir karışıklığa mahal vermemelidir. Bu şekilde, söz konusu ev sahibi 
ülkede çıkarlarının korunması konusunda kendisine güvenen müşterileri, 
avukatın nitelikleri ve kendi ülkesinde aldığı eğitimin, ev sahibi ülkenin 
hukuk kurallarının tamamı hakkında eğitim alıp almadığı hakkında 
bilgi sahibi olabilirler. Madde 6.1; kendi ülkesinde kullandığı unvan ile 
ev sahibi ülkede mesleğini icra eden bir avukat, sadece kendi ülkesinde 
geçerli olan mesleki davranış kurallarına değil, aynı zamanda kendi 
ülkesinde kullandığı unvanını kullanarak mesleğini icra ettiği ev sahibi 
ülkenin de mesleki davranış kurallarına uymak durumundadır.

Bunlara benzer farklı daha pek çok müvekkillerinizi korumaya 
yönelik düzenleme bulunmaktadır. Avrupa Adalet Divanı’nın 1919 yılı 
C168 nolu davasına göre; ev sahibi devletin ulusal hukukunda bir ön 
yeterlilik sınavının uygulamayı tercih etmesini, göçmen avukatların bir 
bölümünün temel yerleşme hakkından yararlanmalarını kolaylaştırıl-
masına yönelik topluluk düzenlemesi kapsamında değerlendirmemiz 
doğru olmaz. Mesleki davranış kurallarının bir kısmı ile ev sahibi ülke 
ve avukatın kendi ülkesinin yetkili organlarının bağımsız çalışmaları da, 
avukatın sigorta yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Hepimizin bildiği gibi, avukatların sosyal kurallar bakımından top-
lumda özel bir durumları vardır. Avrupa Birliği’nin avukatlık iş etiği 
kuralının ön sözünde de bu belirtilmektedir; avukatlık görevi ne avukatın 
yapması gereken görevini doğru bir şekilde yapması ile başlar ne de bu 
görevi bitirmesi ile sona erer. Bir avukat, adalete hizmet ettiği kadar, 
koruması ve hizmet etmesi beklenen özgürlük hakkını da korumak için 
çalışmalıdır. Avukatlar, müvekkillerine klişe laflar etmek yerine, onların 
danışmaları şeklinde görev yapmalıdırlar. Bu nedenle, 1977 tarihli Peru-
gia beyanatının kişisel tanıtım ile ilgili 7. maddesinde; tüm Avrupa Birliği 
üye ülkelerinde avukatların kendileri ya da meslekleri hakkında tanıtım 
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yapmaları yasaklanmıştır. Bu yasak avukatlık topluluğun ve avukatlık 
mesleğin yüksek saygınlığının korunması amacıyla konulmuştur. Ancak 
temelde, avukatların kartvizit ya da başlıklı kâğıt kullanmasının önünde 
herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Bunun dışında, avukatların ev sahibi ülkedeki meslek örgütünden 
tanıtım konusunda yardım istemesi yararlarına olabilir. Üye ülkelerin, 
avukatlara tanıtım konusunda yardımcı olmalarının temelinde de bu 
amaç yatmaktadır. Avrupa direktiflerinin sonucunda, hukuk mesleğinde 
görev yapanların kendileri ile ilgili tanıtım yapabilmelerini sağlayan özel 
bir kural ortaya çıkmıştır. Ayrıca Avrupa Adalet Divanı’nın da tanıtım 
konusuyla ilgili bazı kararları bulunmaktadır ve Avrupa Birliği’nin avukat-
lık etiği kuralları da pek çok üye ülkeye, avukatların kendi tanıtımlarını 
yapabilmelerine izin vermelerinin yolunu açan izinler vermektedir.

Avrupa Birliği’nin avukatlık etiği kurallarının 2.6 nolu maddesi avu-
katların reklam yapmasına imkân tanımaktadır. Bir avukatın, verilen 
bilginin doğru, yanıltıcı olmayan, gizlilik yükümlülüğü ve mesleğin 
diğer temel değerlerine saygılı olması kaydıyla, kamuoyunu verdiği hiz-
metler hakkında bilgilendirme hakkı vardır. Kişisel tanıtımın, yukarıda 
bahsettiğimiz şartlara uygun olması kaydıyla; basın, radyo, televizyon 
ya da elektronik tanıtım veya diğer her çeşit medyada yapılmasına izin 
verilmektedir.

İtalyan sisteminde, hukuk mesleği haysiyet ve nezaket kuralları çer-
çevesinde sürdürülmesi şart olan nadir mesleklerden birisi olarak kabul 
edilmektedir. İtalyan sisteminde avukatların reklam yapabilmesi konusu 
2006 yılında yapılan reformun 248 nolu kanunu ile düzenlenmiştir. 
Tüketiciyi koruma kuralına göre, bu kanun, sunulacak hizmetin niteliği, 
fiyatı ve ortaya çıkacak toplam maliyetin, şeffaflık ve doğruluk kıstasları 
ile uyumlu bir şekilde sunulması halinde, avukatların mesleki yetkinlik-
leri ve uzmanlıkları ile ilgili olarak müşterileri ile iletişime geçmelerine 
ve tanıtımlarını yapmalarına izin vermektedir. Bunun akabinde, 2011 
tarihli 148 nolu kanun ve 2012 tarihli 274 nolu kanun ile de söz konusu 
tanıtımın herhangi bir medya üzerinden yapılabileceği hususu karara 
bağlanmıştır. Ancak bu bilgilerin şeffaf, dürüst ve doğru olması ve hiç 
bir şekilde abartılı, alçaltıcı ya da yanıltıcı olmaması gerekmektedir.

Mesleki ve akademik eğitim, avukatlık mesleğini diğer mesleklerden 
ayırt edecek ve aynı zamanda da müşteri memnuniyeti güvence altına 
alabilecek tek ve yegâne çözümdür. Lizbon Anlaşması, Avrupa Birliği’ne 
medeni hukuk ve ceza hukuku konularında işbirliği ile ilgili olarak adli 
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personelin eğitilmesinin desteklenmesi konusunda yetki vermiştir. Baro 
Konseyi ve Avrupa Hukuk Toplumu, avukatların da adli eğitimi desteleyen 
Avrupa Birliği planlarına dâhil edilmeleri ve bu alana yapılan finansman 
desteklerinden avukatların da eşit olarak yararlandırılması gerektiğini 
savunmaktadır. Avrupa Birliği avukatlık etiğinin genç avukatların eğitimi 
ile ilgili olan 5.8 nolu maddesi, farklı üye devletlerde avukatlar arasında, 
müvekkillerin yararına olan güven ve işbirliğini arttırabilmek için, farklı 
üye ülkelerin yasalarının ve uygulamalarının daha iyi bilinmesine ihtiyaç 
olduğunu belirtmektedir. Avrupa Parlamentosu, Avrupa hukuk alanının 
öncelikli şartlarından birisi olarak özgün bir Avrupa geleneği kültürünün 
oluşturulması gerektiği konusunda mutabık kalmıştır. Avrupa Konseyi 
de, özgün bir Avrupa hukuku ve hukuk uygulaması kültürünün teşviki 
için güçlü bir birlik çağrısında bulunmuştur.

2011 yılında, Avrupa Komisyonu, Avrupa hukuk eğitiminde yeni 
bir boyut adı altında tüm Avrupa Birliği çapında güven inşa edici yeni 
bir tebliğ yayımladı. Avrupa Komisyonu da, Stockholm Programı ile 
uyumlu olarak, tüm yerel, ulusal ve Avrupa Birliği seviyesindeki kaynak-
ları kullanarak, Avrupa Birliği’nde faaliyetlerini sürdüren hukukçuların 
yarısının 2020 yılına kadar hukuk eğitimlerine katılımının sağlanmasını 
amaçlamaktadır.

İtalya da avukatların eğitimleri için çalışmalar yapmaktadır. 2012 yılı 
11/247 nolu düzenleme ve İtalya Ulusal Baro Konseyi›nin 2/2004 nolu 
yönetmeliği, sürekli eğitim sistemini düzenlemektedir. Sürekli eğitim 
sistemi hem eğitimi, hem de eğitim faaliyetlerinde yapılacak iyileştir-
meleri kapsamaktadır. Her etkinlik, amacı ve zorluğu ile ilintili olarak 
bir eğitim kredisi rakamına denk gelmektedir. Eğitim faaliyetleri, bir 
sınıf içi eğitim, yüksek lisans, konferans, panel, tartışma, kendi kendine 
eğitim ya da hukuki bilgiyi arttırmaya yarayan herhangi başka bir araç 
vasıtası kullanılarak yapılabilmektedir. Örneğin kişinin kendi kendisini 
eğitmesi konusunun kapsamına, makale yayınlamak ya da eğitim vermek 
sayılabilir. Eğitim sistemi sınıf içi olabileceği gibi, çevrimiçi eğitimi de 
desteklemektedir, ancak bunun bir yıl içinde kazanılan toplam kredi 
rakamının %40›ını geçmemesi esastır. Her avukatın; örnekleme, sınıf 
içi tartışma, işbirliği, geri bildirim ve diğer eğitim metotları vasıtasıyla 
üç yılda 60 eğitim kredisi toplaması zorunludur. Ne yazık ki, İtalya›da 
uzmanlık sisteminde eksiklikler bulunmaktadır. Ağustos 2015›te Adalet 
Bakanlığı tarafından yayınlanan 144 nolu düzenlemeye de itiraz edildi 
ve bizler de bu itirazla ilgili kararı bekliyoruz.
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Sunumumun sonunda bir miktar da e-avukatlık ve avukatlık anlayışı 
hakkındaki yeni görüşler üzerine konuşmak istiyorum. İtalya çevrimiçi 
yargılama sistemi, İtalya Hukuk Bakanlığı tarafından, hâkimler, uzmanlar 
ve şahitler gibi kullanıcılar arasında çift yönlü veri ve belge paylaşımı ile 
uygulama çalışabilirliğini sağlayarak çevrimiçi hizmetlerin erişilebilirliğini 
arttırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, kâtip ve hâkimler de dâhil 
olmak üzere İtalyan mahkeme sistemindeki her çalışanı kapsamakta ve 
kamu davalarının tamamında kullanılmaktadır.

Sistemi kullanabilmek için hepimizin bir anahtarı vardır ve sistem 
çevrimiçi çalıştığından aynı zamanda da Internet bağlantınız olması 
gerekiyor. Bağlı olduğumuz baromuz da ayrıca bize şu elimde gördüğünüz 
anahtarları veriyor ve bunun içinde de kişisel bilgileriniz, PIN ve PUK 
kodu gibi bilgilerin korunması için bazı şifreler bulunuyor ve ayrıca tüm 
sistem de bakanlığın kontrolü altında işliyor.

İşlem yapabilmek için sadece kendime ait kişisel bilgisayarımı kullana-
bilirim, eğer bir çalışma arkadaşımın bilgisayarını kullanmak istersem, o 
bilgisayarda özel bir yükseltme yapmam ve belirli programlar ile verileri 
yüklemem gerekir. Bu benim anahtarım; «Disco rimovibile» ve Lextel 
anahtarı olarak adlandırılıyor. Şu anda burada çalıştıramadım, nedenini 
bilemiyorum. Bunları kullanarak sisteme giriş yapabilir ve mahkemeye 
kendi dosyalarımı yollayabilirim. Eğer ileride vaktimiz olursa sistemi 
tekrar çalıştırmaya ve incelemeye çalışırız. Buna benzer bir sistemle, 
her avukat yüksek güvenlikli bir bağlantı üzerinden kendi dosyalarını 
oluşturabilir, dijital olarak imzalayabilir ve mahkemeye gönderebilir ve 
bu bilgiler merkezi sistem vasıtasıyla da mahkemeye aktarılıp, size de 
dosyaların alındı bilgisi ulaştırılabilir. Sistem yüksek güvenliklidir, size 
ne kadar çok şifre kullandığımızı ve ne kadar fazla programa ihtiyacı-
mız olduğunu gösterdim. Bu sistem sayesinde bir iş arkadaşınıza sistem 
üzerinden bir elektronik düzenleme ya da bir hukuk davası hakkında 
bilgi gönderebilir, ya da geniş arama seçeneklerini kullanarak ihtiyacınız 
olan bilgiye ulaşabilirsiniz. Çevrimiçi yargılamanın amaçları; zamandan 
ve paradan tasarruf etmek, kamu yönetimini kolaylaştırmak ve avukatın 
hareket özgürlüğünü arttırmaktır. Bunun başarıyla kullanılabileceğini 
biliyoruz, çünkü ben bu sistemi buradan kullanabiliyorum. Bu, ben bura-
dan ya da herhangi bir ülkeden çalışabilir, Fransa’dan ya da bilemiyorum 
başka bir ülkeden davalar alabilir ve istediğim herhangi bir yerden ya 
da Roma’daki stüdyo ofisimden de çalışabilirim anlamına gelmektedir.
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Bizim sanal hukuk firmamız hakkında anlatabileceklerim kabaca 
bunlar. Hukuk firmamız müvekkillerin bilgilerine şifreli bir sistem üze-
rinden ulaşılan, hem avukatların hem de müvekkillerin karşılıklı etki-
leşime girebildikleri ve müvekkiller tarafından hukuk hizmetlerinin de 
yine web üzerinden alınabildiği bir sistem altyapısı ile çalışmaktadır. 
Firmamız hukuk hizmetlerini tamamen bulut bilişim üzerinde çalışarak 
sunmaktadır. Teşekkür ederim.

LAWYERS BETWEEN CONSUMERS PROTECTION AND 
RIGHT OF ESTABLISHMENT 

FROM LAWYER’S ADVERTISING TO e-LAWYERING

Paola TODINI
Università e-Campus, Consiglio Ordine Avvocati Roma

In order to achieve article 49 Treaty on European Union -(article 
56 of Treaty on the Functioning of the European Union) on right of 
establishment and prohibition of restrictions on “freedom to provide 
services”- Directive 98/5 EU, as is known, facilitate practice of the pro-
fession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than 
that in which the qualification was obtained.

Directive 98/05 EU provides a generic definition of ‘lawyer”. Lawyer 
is any person who is a national of a Member State and who is authorised 
to pursue his professional activities under a professional titles recognized 
in his State.

Under Article 57 of Treaty on the Functioning of the European Union 
(ex Article 50 Treaty on European Union) “services” shall be considered 
as such where they are normally provided for remuneration, in so far as 
they are not governed by the provisions relating to freedom of move-
ment for goods, capital and persons. “Services” shall in particular include 
activities of industrial and commercial character, activities of craftsmen 
and activities of the professions.
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According to these articles the profession of lawyer involves both 
costumer protection and fundamental freedoms in EU (specifically free 
movement services of legal services).

As laid down in the Article 56 of the Treaty on the Functioning 
of the European Union is on obligation of Member States to ensure 
unhampered right of establishment of EU in any member State and the 
freedom to provide cross-border services. Exceptions to this rule are set 
out in Directive 89/5/EC; it represents the core piece of acquis in this 
area for profession of lawyer. The purpose of Directive 89/5/EC is to 
facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a 
Member State other than that in which the professional qualification 
was obtained.

It contains provisions concerning the practice of the profession of 
lawyer in a salaried capacity and regulates, also, the practice of that 
profession in a self-employed capacity.

At the same time the Directive allows Member States to impose 
national measures pursuing a legitimate aim compatible with the Treaty 
and justified on overriding public interest grounds: justice and protec-
tion of consumers. States may thus, in certain circumstances, adopt or 
maintain measures constituting a barrier to freedom of movement.

The right of establishment is guaranteed, as is know, by the right 
to be entitled to pursue on a permanent basis, in any other Member 
State under his home-country professional title (article 2); to be register 
with the competent authority in that State (article 3), to carries on the 
same professional activities under the relevant professional title used in 
the host Member State and may, inter alia, give advice on the law of his 
home Member State, on Community law, on international law and on 
the law of the host Member State (article 5).

At the same time, as noted above, Member States shall take measures 
constituting a barrier to freedom of movement.

Article 5 of Directive 98/5/EU allows Member States which “authorise 
in their territory a prescribed category of lawyers to prepare deeds for 
obtaining title to administer estates of deceased persons and for creat-
ing or transferring interests in land which, in other Member States, are 
reserved for professions other than that of lawyer to exclude from such 
activities lawyers practising under a home-country professional title 
conferred in one of the latter Member States”. With the same line the 
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prevision concerning activities relating to “the representation or defence 
of a client in legal proceedings when the law of the host Member State 
reserves such activities to lawyers practising under the professional title 
of that State, the latter may require lawyers practising under their home-
country professional titles to work in conjunction with a lawyer who 
practises before the judicial authority in question and who would, where 
necessary, be answerable to that authority, or with a Lawyer practising 
before it. It also permits the Member States, in order to ensure the smooth 
operation of the justice system, to lay down specific rules for access to 
supreme courts, such as the use of specialist lawyers”.

It should be read as consumer protection rules the following provisions.
Article 4, 1: “ a lawyer practising in a host Member State under his 

home-country professional title is required to do so under that title, which 
‘must be expressed… in an intelligible manner and in such a way as to 
avoid confusion with the professional title of the host Member State”. 
In this way consumers are informed that the professional to whom they 
entrust the defence of their interests has not obtained his qualification 
in the host Member State and that his initial training did not necessarily 
cover the host Member State’s national law.

Article 6, 1 makes a lawyer practising under his home-country profes-
sional title subject not only to the rules of professional conduct applicable 
in his home Member State but also to the same rules of professional con-
duct as lawyers practising under the professional title of the host Member 
State in respect of all the activities which he pursues in its territory.

Article 6, 3 authorises the “host Member State to require a lawyer 
practising under his home-country professional title either to take out 
professional indemnity insurance or to become a member of a profes-
sional guarantee fund in accordance with the rules which that State 
lays down for professional activities pursued in its territory, unless he is 
covered by insurance taken out or a guarantee provided in accordance 
with the rules of his home Member State, without prejudice to the pos-
sibility of requiring additional insurance or an additional guarantee to 
be contracted where the equivalence is only partial.”

According to the Court of justice of the European Union (judgment 
07 November 2000, Case C-168/98) we can say that “the Community 
legislature, with a view to making it easier for a particular class of migrant 
lawyers to exercise the fundamental freedom of establishment, has chosen, 
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in preference to a system of a priori testing of qualification in the national 
law of the host Member State, a plan of action combining consumer 
information, restrictions on the extent to which or the detailed rules under 
which certain activities of the profession may be practised, a number of 
applicable rules of professional conduct, compulsory insurance, as well 
as a system of discipline involving both the competent authorities of the 
home Member State and the host State”.

Everyone of us knows that lawyers have a special role in a society 
founded on respect for the rule. Preamble of Code of Conduct for Law-
yers in the European Union explains that “His duties do not begin and 
end with the faithful performance of what he is instructed to do so far 
as the law permits. A lawyer must serve the interests of justice as well as 
those whose rights and liberties he is trusted to assert and defend and 
it is his duty not only to plead his client’s cause but to be his adviser”.

Article 7 of Declaration of Perugia of 1977 on Personal publicity of 
lawyer provided that “In all member countries of the Community lawyers 
are forbidden to seek personal publicity for themselves or to tout for 
business. This prohibition is designed for the protection of the public 
and of the high standing of the profession. The extent of the prohibi-
tion is not the same in every country. In some countries, it is laid down 
in national legislation which provides for a criminal penalty in case of 
breach. It is therefore possible that a lawyer from another country who 
engages in a prohibited form of publicity may mislead the public and 
run the risk of criminal proceedings. In general, there is nothing to 
prevent a lawyer using cards and writing paper in the form authorised 
by his own professional body. Beyond that, he would be wise to ask the 
professional organisation of the host country for guidance in advance.”

That is the reason why member State frowned upon or prohibited 
advertising by lawyers.

The adoption of the mentioned specific Publicity Rules of the Legal 
Professions in European countries was the consequence of some Euro-
pean directives (2000/31/CE on e-commerce, article 22 of 2006/123/
CE on advertising of liberal professions), some decision of the European 
Court of Jutice, and the Code of conduct for lawyers in the Europen 
Union permit to many member States to give up rules that prohibiting 
lawyer advertising.
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Articles 2.6 of Code of conduct for lawyers in the european Union 
admits Lawyer advertising. “ A lawyer is entitled to inform the public 
about his services provided that the information is accurate and not 
misleading, and respectful of the obligation of confidentiality and other 
core values of the profession. Personal publicity by a lawyer in any form 
of media such as by press, radio, television, by electronic commercial 
communications or otherwise is permitted to the extent it complies with 
the requirements of 2.6.1.”.

Also in italian legal system the legal profession is one which necessarily 
needs to be carried out with dignity and decorum.

Italian system reforms the field of lawyers advertising and law 248/06, 
according to consumer protection rules, has permitted lawyers to con-
duct informational advertising about their professional qualifications and 
specializations, as well as about the characteristics of the service being 
offered and the price and the total cost thereof, provided that this is done 
in accordance with criteria of transparency and truthfulness.

Subsequently Law 148/11 and Law 274/2012 have established that 
informational advertising can be conducted by any in any form of media 
and that the information must be transparent, truthful, correct and should 
not be ambiguous, misleading, derogatory. Informational advertising in 
Italy is now permitted, provided that it does not constitute misleading, 
laudatory and comparative advertising.

Colin Tyre, previous President of Council of Bars and Law Societies 
of Europe in one of his speech says: “There are profound changes across 
Europe in the perception of the role of lawyers. More and more, lawyers 
tend to be seen as a kind of subspecies of businessman… The Services 
Directive, which is about the come into force, addresses lawyers along 
with everybody else as a type of provider of a consumer service rather 
than something that is identifiably different… What is a lawyer? What 
is the difference between a lawyer and a businessman? These are ques-
tions which are coming sooner or later to every member state in Europe. 
And we have to ask ourselves whether there should continue to be an 
identifiable profession of lawyer which is separate from other types of 
profession, or business, or other means of earning a living. And it seems 
to me that if, like me, you think the answer to that question should be 
yes, then the solution lies here in legal education and training. If the legal 
profession is to survive as such, then it must, in my view, be through 
appropriate education and training.”
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Professional training and academic education are the solution for 
separate lawyer form other types of profession but also are the solution 
to guarantee consumer protection.

Mutual recognition is the cornerstone of judicial cooperation in civil 
and criminal law matters as enshrined in Articles 67, 81 and 82 of the 
Treaty on the Functioning of the European Union.

The Lisbon Treaty has given the European Union competence to 
“support the training of the judiciary and of the judicial staff” in matters 
related to judicial cooperation in civil and criminal law.

The Council of Bars and Law Societies of Europe has argued that 
lawyers should be included in EU plans to support judicial training 
and to be treated on an equal footing in access to funding in this area.

Article 5.8. of Code of Conduct for Lawyers in the European Union 
concerning Training Young Lawyers decrees “In order to improve trust and 
co-operation amongst lawyers of different Member States for the clients’ 
benefit there is a need to encourage a better knowledge of the laws and 
procedures in different Member States. Therefore, when considering the 
need for the profession to give good training to young lawyers, lawyers 
should take into account the need to give training to young lawyers from 
other Member States”

The European Parliament has consistently advocated the development 
of a genuine European judicial culture as a prerequisite of the European 
judicial area. The European Council has called for strong Union action 
to foster a genuine European judicial and law enforcement culture.

In 2011 the European Commission published a communication 
“Building trust in EU-wide justice – A new dimension to European 
judicial training”. The objective of the European Commission is to 
enable half of the legal practitioners in the European Union to partici-
pate in European judicial training activities by 2020 through the use of 
all available resources at local, national and European level, in line with 
the objectives of the Stockholm Programme.

According to this Communication, the objective of the European 
Commission is to enable half of all legal practitioners in the Euro-
pean Union to participate in European judicial training activities by 
2020 through the use of all available resources at local, national and 
European level.
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Italy works with and for lawyers training activities. Article 11 of Law 
247/2012 and Regulation of italian national bar Council number 6/2004 
regulate continuous training system. Continuous training system includes 
both upgrade and education activities. Every activities –in connection 
with his duration and difficulty- give a number of training credits.

Training Activities could be class, master, conference, panel discussion, 
self-training and any other vehicle that can improve juridical knowledge. 
Self training consists in publication, lectures, teaching assignments etc.

Training mode allowed are lectures, on line lecture (but not exceed-
ing the measure of 40% of the training credit pro year), demonstration, 
classroom discussion, cooperation, debriefing and any other teaching 
method. Every lawyer must collect 60 training credit in 3 years.

Specialization system is not enough available in Italy. Regulation 
number 144 issued on 12 August 2015 by Ministry of Justice was con-
tested and we are waiting of judgment.

Others rules concerning lawyers activities issued with the aim of con-
sumer protection are in law 218/2015 issued on 28 December 2015. The 
law for the first time, in the field of European founds, equalizes lawyers 
with Small and medium enterprises. That is the reason why introduce 
some new obligation on lawyers i. e. the obligation to have a point of sale, 
to have fulfills conditions (have a VAT, have an office, a telephone line, a 
certified e-mail, an insurance agreement, be in ). On the other side law 
218/15 allows lawyers to have a credit insurance and set-off of claims.

I should like to end with a final thought on e-lawyering and new 
activities and conception of lawyer. Italian on line civil trial was devel-
oped by Italian Ministry of justice to increase the availability of on-
line services building a two-way data and document interchange and 
application interoperability between all the external users (lawyers, 
expert witnesses,…), all the Courts’ internal users (clerks, judges,…) 
and all the public administrations involved in civil cases, implementing 
a high-security PKI architecture and adopting state-of-the-art technical 
standards, according to the recently available Italian laws.

On line civil trial enable lawyers to create, digitally sign and trans-
mit their own legal acts to the defined Court, through a high-security 
encrypted connection, receiving the official timestamp by the Central 
System and the digital receipt of acceptance by the Court; receive notifica-
tions from the Court at their certified e-mail addresses; get full access to 
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the information and the electronic acts, regarding their own civil cases, 
with a wide range of searching criteria, information retrieval functions 
and conceptual searches.

On line civil trial realizes the following goals: save time, money, make 
public administration cuts, improve freedom of movement of lawyers.

It is the base of a virtual law firm, a law firm characterized by access 
by the firm’s clients to a password protected and secure web space where 
both the attorney and client may interact and legal services consumed 
by the client. A law firm based only on a cloud computing ad lawyer’s 
professionalism.

Av. Erinç Sağkan - Sayın Todini’ye sunumu için teşekkür ediyoruz. 
Ben sözü Sayın Servet Gül’e bırakmak istiyorum, buyurun Başkanım.

Servet GÜL
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

Herkese günaydın. Değerli meslektaşlarım, ben malumunuz üzere 
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen UYAP projesini yürütmekte olan 
Bilgiişlem Dairesi başkanıyım. Kısaca öncelikle tabii avukatlık alanında 
bu teknolojik gelişmelere değinmeden önce bunun başlangıcı olan adalet 
alanında, yargı alanındaki teknolojik gelişmelerin kısa bir tarihçesini 
anlatmak istiyorum.

Bakanlığımızda otomasyon faaliyetleri 1999 yılında başlamış bulun-
maktadır. Tabii bilgisayar kullanımı henüz ülkemizde yaygın değilken bu 
faaliyetlere bakanlığımız 1999 yılında başlamak suretiyle öncelikle merkez 
teşkilatı olmak üzere teşkilatta bilgisayar kullanımıyla otomasyon faaliyet-
lerini başlatmıştır. Daha sonrasında 2003 yılı içerisinde UYAP dediğimiz 
ulusal yargı ağı projesi proje olarak faaliyete geçilmiş, hazırlıkları daha 
ziyade başlatılmış olup, özellikle yargı çalışanlarının katkılarıyla ulusal 
yargı ağı projesi bir noktaya getirilmiştir. 2009 yılında da bu projenin 
tüm projede yaygınlaşması sağlanarak, yargının bütün paydaşlarının 
hizmetine sunulmuştur. Şu an itibariyle yüksek yargı Yüksek Seçim 
Kurulu da dahil olmak üzere, Barolar Birliği de olmak üzere yargının 
bütün paydaşları ulusal yargı ağı projesi kapsamında faaliyet sürmekte, 
bir kısmıyla da birtakım web servis üzerinden bilgi alışverişleri gerçek-
leştirilmektedir. Yine 2009 yılı başlangıcı itibariyle, yani ulusal yargı ağı 
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projesinin yaygınlaştığı tarih itibariyle ülkemizde avukat portal hizmeti 
de verilmeye başlanmıştır avukat meslektaşlarımıza, tabii birçoğunuz 
bunu kullanıyorsunuz ve birçok kolaylık sağladığını da biliyoruz. Tabii 
taleplerimizin hepsini karşılama noktasında da belki olamıyor olabilir, 
kısaca ben şu anda avukat portalın giriş dahil hangi faaliyetler yürütül-
düğünü sizlere arz etmeye çalışacağım.

Öncelikle avukat portal avukatlık işlemlerini kolaylaştırmayı hedef-
leyen ve hızlandırmayı amaçlayan bir elektronik platformdur ve şu 
an itibariyle bu hizmetler Adalet Bakanlığı tarafından avukatlarımıza 
ücretsiz olarak sunulmaktadır. Avukat portal hizmetiyle avukatlarımız 
neler kazanıyor? Kısaca onlardan bahsetmek gerekirse, adliyelere ve icra 
dairelerine gitmeksizin davalarını buradan açabilmektedirler. Bunlar da 
tabii kırtasiye, yol ve zaman gibi avukatlar için, herkes için çok önemli, 
ama avukatlar için çok önemli olan birtakım kazanımlar sağlamaktadır. 
Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir başka olmak üzere büyük şehirlerde 
avukatlarımızın birden fazla adliyelerin olduğu da düşünüldüğünde trafik 
yoğunluğu ve uzak mesafe dikkate alındığında çok önemli bir görev ifa 
ettiğini hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Dolayısıyla avukatlarımız ofis-
lerinden hiç bu trafik yoğunluğuna ve yola katlanmaksızın icra takiplerini 
ve davalarını bulundukları yerden açabilmektedirler.

Avukat portaldan nasıl faydalanabilir bir avukat arkadaşımız? Öncelikle 
avukat portaldan faydalanabilmek için giriş seçeneklerinden birinin tercih 
edilip, buna uygun bir edinimde bulunulması gerekiyor. Avukat portala 
girebilmek için elektronik imza ya da mobil imza sağlanması gerekiyor. 
İlgili elektronik imza sağlayıcıları tarafından elektronik imza alınabilir ya 
da GSM firmalarından mobil imza edinmek suretiyle avukat portalın ilk 
adımı, giriş adımını sağlayabilmek mümkün. Bunun dışında da farklı giriş 
seçeneklerimiz de bulunmakta, e-devlet üzerinden e-devlet şifresi almak 
suretiyle ya da UBAP üzerinden de bu sisteme giriş sağlanabilmektedir. Bu 
tabii elektronik anlamda edinilmesi gereken bu cihazlardan sonra bir de 
avukat portala girebilmek için bizim avukat portal kullanım sözleşmemiz 
mevcut Adalet Bakanlığı Bilgiişlem Daire Başkanlığı olarak, girerken 
bu sözleşmenin de avukatlar tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Avukat portal üzerinden ne gibi hizmetler alıyoruz? Ona baktığımızda 
da idari yargı davaları şu anda sistemimizde açılabilmesi fonksiyon olarak 
yüklenmiş durumda, ancak şu an devam eden bir vezne programımız 
var. Bu vezne programıyla da yargının bütün parasal işlemlerinin adli, 
idari yargının tamamında icralar da olmak üzere elektronik ortamda 
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vezne modülümüz üzerinden kredi kartı ve pos cihazları kullanımını da 
sağlayacak şekilde, hatta icra ödemelerinin de buradan yapılmasını sağ-
layacak şekilde ve parayı ortadan kaldırmayı hedefleyen bir programımız 
söz konusu. Bu programımızı şu an yazılım itibariyle bitirmiş bulunuyo-
ruz, ancak avukat portal tarafından bunun uyumlaştırma süreci henüz 
bitmediğinden bu e-vezne dediğimiz programımızı sisteme aktif etmiş 
değiliz şu an itibariyle, ama bir 15 gün sonra falan bunun aktif olacağı 
müjdesini de buradan verebiliriz. Eğer bu aktif olursa bizim idari yargı 
davası dediğimiz ve sisteme daha önceden yüklediğimiz bir fonksiyonu da 
aktif hale getirmiş olacağız. Böylelikle avukatlarımız idari yargı davasını 
da avukat portal üzerinden açabilme şansına kavuşacaklar. Malumunuz 
hukuk davaları zaten şu an itibariyle açılabilmekte, ayrıca ilamsız icra 
takibi yapılmakta ve cumhuriyet başsavcılığının şikâyet dilekçesi gön-
derme işlemleri de buradan gerçekleştirilmektedir. Yine avukat portal 
üzerinden “dosya sorgulama işlemleri” başlığı altında avukatlarımızın adli, 
idari birimlerdeki vekil oldukları dosyaları görme imkânları sağlanmakta, 
Danıştay, Yargıtay dosya sorgulama işlemlerini de avukat portal üzerinden 
gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca adli yargıda safahat sorgulama fonk-
siyonu da bulunmaktadır ve avukatlarımız arzu ettiklerinde bu safahatı 
da kendileri görebilmektedirler.

Yine avukat portal üzerinden harç, masraf, teminat ödeme işlemleri 
yapılmakta, vekâlet gönderme ve cevap dilekçesi gönderme imkânı da 
bulunmaktadır. Avukatlarımız kendi dosyalarına ilişkin olarak duruşma 
listelerini de buradan görebilmektedirler. Duruşma listesi konusunda 
da Ankara Barosuyla aramızda devam eden ve son noktaya gelmiş bir 
projeden de bahsetmekte fayda var diye düşünüyorum. Bu projeyle 
birlikte Ankara Barosuyla bir web servis üzerinden ve güvenli bir hat 
üzerinden duruşma bilgileri, sadece Ankara Barosu avukatlarına yönelik 
olarak duruşma bilgileri paylaşılmak suretiyle baro tarafından günlük 
olarak da avukatın duruşmasının ne zaman başlayacağı bilgisi de baro-
muz tarafından bizden alınan bilgi üzerine anlık olarak avukatlarımızın 
mobil cihazına iletilecektir. Böylelikle duruşma takibi avukat açısından 
kolaylaşacak, duruşma bekleme sürelerinin de bu ölçüde azalacağını biz 
değerlendiriyoruz. Yine mazeret dilekçelerini de avukat portal üzerinden 
gönderebilmek şu an itibariyle mümkün bulunmaktadır.

Avukat portala ilişkin olarak birtakım istatistiki verileri yansımızda 
görebilirsiniz. Şu an itibariyle avukat portalı kullanan aktif avukat sayısı, 
kullanıcı sayısı 62.250’dir. Günlük oturum açma sayısı 244.546’dır, yine 
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ortalama günlük işlem sayısı 5.333.000 adettir. Avukatlarımız tarafından 
günlük ortalama görüntülenen evrak 700.000 adet, avukatlar tarafından 
gönderilen günlük ortalama evrak sayısı da 95.000’dir. Avukat por-
tal üzerinden açılan e-takip sayısı günlük ortalama 13.250’dir, hukuk 
davasıysa 2650 adet açılabilmektedir. Bu rakamlar gerçekten büyük 
ölçekli rakamlardır, sistem şu an itibariyle bunlara cevaz verebilmektedir. 
Yine avukat portal sistemi üzerinden mesai saatleri bağımsız olarak bu 
işlemler yapılabilmektedir. Bizim belirlemelerimiz çerçevesinde gece saat 
23.55’e kadar bu davalar açılabilmektedir, bir 5 dakikalık opsiyon söz 
konusudur. Bunun sebebi de vezne işlemlerinin gün içerisinden hazine 
ya da maliye tarafına intikalinin net bir şekilde sağlanabilmesidir. Bu 
nedenle 5 dakikalık bir opsiyonumuz söz konusudur. Bu bize ne sağlıyor 
mesai saatleri dışında da dava açılabilmesi? Gün içerisinde yoğun olarak 
çalışıyorsunuz, ola ki mesaiyi kaçırdınız. Süreli işlemlerde bu işlemleri 
avukat portal üzerinden 23.55’e kadar yapabilme imkânını da avukat 
portal platformu size sunabilmektedir.

Tabii bundan sonra avukat portalda neler yapmayı planlıyoruz, onu da 
kısaca sizlerle paylaşmak isterim. Biraz önce bahsettiğim idari yargıda dava 
açılış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, şu an yazılım itibariyle bu bitmiş ve 
sisteme yüklenmiş durumdadır. Vezne programının bitimiyle birlikte bu 
fonksiyonu da aktif hale getireceğiz. Tabii ki bunun açılmasıyla birlikte 
idari yargıda vekil olunmayan dosyalarda da vekâletname gönderme 
fonksiyonunu da kazanmış olacaksınız. Şu an itibariyle avukat portalda 
birtakım giriş, yani tarayıcı sorunları yaşanıyor malumunuz, bize yapılan 
geri dönüşlerden bunu biliyoruz. Bunun sebebine de kısaca değinmek 
istiyorum. Avukat portala gelirken avukat meslektaşlarımız tabii web 
üzerinden, internet üzerinden geldikleri için kendi kullandıkları internet 
tarayıcıları, yani internet Explorer, Google Crom gibi bunlar üzerinden 
geldikleri için, avukat portal da Java tabanlı bir yazılımdır, Java update 
desteklerinin zaman zaman bu tarayıcılar çekmektedir. Mesela, en son 
internet Explorer’da bu yaşandı, Google Crom’da kısmen yaşandı, Java 
update desteği çekildiği zaman gelmek isteyen, elektronik imzayla gelmek 
isteyen avukat meslektaşlarımız avukat portala giriş problemi yaşıyorlar. 
Bu problem aslında bizim tarafta bir problem değil, tamamen desteği 
çeken yazılım firmalarının internet Explorer ya da Google Crom’un bir 
politikasından kaynaklı bir eksiklik. Bunu aşmanın yolları nedir? Tabii 
biz kendimiz Barolar Birliğiyle de görüşmek suretiyle bu çözme gayreti 
içerisine girdik. Öncelikle bu desteğin devam ettiği tarayıcıları ilanen 
duyurarak avukatlarımızın bu sisteme geliş sorunlarını ortadan kaldırmayı 
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hedefledik. Bunun dışında mobil imza tarafında böyle bir sorun olmadığı 
için avukatlarımızın mobil imzayla avukat portala gelişlerinin her zaman 
mümkün olabileceği hususunu duyurduk. Bir de tabii belki yama yazılım 
ya da arayazılım dediğimiz bir yazılımın da hayata geçirilmesi açısından 
bir faaliyet de yürüttük. Hedefimiz bu noktada tarayıcı işlemlerinin 
yapılabilmesini temin edecek Java update destekleri çekildiği halde bile 
avukat meslektaşlarımızın bu platformu rahat bir şekilde girmek suretiyle 
kullanabilmelerini hedefliyoruz. Bu hedefi inşallah 2016 yılı içerisinde 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Yine avukat portal tarafında verdiğimiz bir yardım masası hizmeti 
de bulunmaktadır. Bu yardım masası hizmetini bakanlığımız olarak iki 
arkadaşımızla yürütmeye çalışıyoruz. Zaman zaman avukat portaldan 
kaynaklı olmayan, tamamen ya tarayıcıdan ya da avukatın kullandığı 
bilgisayardan olabilir, network bağlantı problemlerinden olabilir, yaşanılan 
problemler konusunda da bu yardım masamıza sıklıkla avukatlarımızın 
başvurduğunu görüyoruz. Bizim dışımızda olan problemler konusunda 
yine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ancak bu alanda barolar tarafından 
ya da Barolar Birliği tarafından bir yardım masası hizmetinin verilmesinin 
de faydalı olacağını biz değerlendiriyoruz. Bizim dışımızdaki sorunların 
halledilmesi noktasında tabii yetki sınırlarımız dışında olduğu için çok 
fazla inisiyatif kullanma şansımız bulunmuyor. Ancak Barolar Birliği 
tarafından böyle bir hizmetin verilmesi halinde oluşturulacak bir ekibin 
bu noktada avukatlarımıza yardımcı olabileceğini de değerlendiriyoruz.

Oturum Başkanımız SEGBİS’den bahsetti, kısaca buna da değinmek 
istiyorum. SEGBİS projesi Bakanlığımız tarafından 2012 yılında faali-
yete geçirilen ve üç fazla olan bir yatırım projesidir. Bu projeyle yargının 
daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde sağlanması, duruşmaların hızlı bir 
şekilde gerçekleştirilmesi ve mekan bağımsız olarak insanların bulunduk-
ları yerden davasının bulunduğu mahkemeyle yüz yüze görüşmelerinin 
sağlanması ve ifadelerini bu şekilde verebilmeleri hedeflenmiştir. Bu 
noktada şu an itibariyle 3400 duruşma salonu ve cezaevi toplam olmak 
üzere 3400 noktada bizim SEGBİS cihazlarımız faaliyet görmektedir. 
Özellikle yol yakalaması diye tabir ettiğimiz ve mağduriyetlere ve özgür-
lüklerin kısıtlanmasına yol açan işlemlerin bu SEGBİS video konferans 
sistemiyle yakalanan şahsın en yakın yerdeki SEGBİS cihazıyla dosyasının 
bulunduğu mahkeme üzerine çıkarılıp, özgürlüğünün kısıtlanmaksızın 
bırakılması sağlanmıştır. Yine yapılan yatırımların da 1.5 yılda kendi-
sini amorte ederek kâra geçirdiği görülmüştür. Bu alanda tabii birtakım 



222

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

hukuki altyapı eksikliklerinden bahsedildi. Marsella Viyola kararından 
da Başkanımız bahsettiler. Marsella Viyola kararı yüz yüzeliğin gerçek-
leştiği şeklinde tecelli etmiştir. Özellikle mahkumların veya sanıkların 
bulunduğu yerden doğrudan dosyasının bulunduğu hâkim tarafından 
dinlenmesi sağlanmıştır. Bizim şahsi kanaatimiz ve hukuki görüşümüze 
göre yüz yüzelikte bir sorun yoktur. Zaten mahkeme kararı da yüz yüze-
likte bir problem olmadığı şeklinde tecelli etmiştir. Ancak Yargıtay 16. 
Ceza Dairemizin ekstra birtakım talepleri olmuştur. Kendisi de zaten 
16. Ceza Dairesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu kararlarını 
da orada irdelemiştir. Benim bir hukukçu olarak bu noktada şöyle bir 
eleştirim sadece söz konusu: Marsella Viyola kararı temyiz duruşması 
aşamasına yönelik bir karardır. Bizim Yargıtay 16. Ceza Dairesi bu kararı 
irdelerken o kararda hâkimlerden birisinin görüşüne de yer vermiştir ve 
bu görüş şu şekilde tecelli etmiş: Marsella Viyola kararı temyiz aşama-
sına yönelik olduğu için ilk derece aşamasının temyiz aşamasından daha 
önemli olduğu gibi bir hukuki görüş ortaya serdedilmiş, konulmuş. Bu 
noktada ben veya herhangi bir hukukçu, burada bulunan herhangi birisi 
hangisinin daha önemli olduğu noktasında kendine göre farklı değerlen-
dirme yapacaktır diye düşünüyorum. Bana göre temyiz duruşması daha 
önemlidir. Eğer bir ceza davasında son aşama duruşma görülüyorsa, 
artık ondan sonra ceza kesinleşecektir. Kimine göre de ilk derece aşama 
daha önemlidir yargılamada, dolayısıyla hani böyle bir noktadan hareket 
edilerek sonuca gidilmesinin hukuki olarak ben çok da doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Tabii ki altyapı ya da mevzuat sorunları varsa bunlar da 
giderilecektir. Lakin bilişim teknolojisi alanında, özellikle yargı alanında 
UYAP ve avukat portal gibi hizmetler görüldüğünde gidişatın hep elekt-
ronik platform üzerinden ve yargının hızlı, etkin, bunu sağlarken de 
kamu kaynaklarının da önemli ölçüde tasarruf sağlayıcı ölçüde bir yön 
çizilmesi gerektiğini değerlendiriyorum. Bu noktada da zaten SEGBİS’le 
ilgili yatırımlarımız devam ediyor. İnşallah 2016 içerisinde hukuki olarak 
eksik olduğu düşünülen hususlar varsa, bu noktada da faaliyetlerimizi 
sürdürmek suretiyle etkin bir şekilde SEGBİS projesini de tamamlamayı 
hedefliyoruz. Proje sadece bir video konferans projesi değildir, bunun da 
altını çizmek gerekir. Bu projeyle hedeflenen şey duruşmaların tamamen 
video kaydının alınması, alınan bu kayıtların merkeze taşınarak, yani bir 
data centera taşınarak, buradan da eğer ilk derece mahkemesi kaydıysa, 
temyiz aşamalarında ya da istinaf aşamalarında o görüntülerin de kulla-
nılmak suretiyle yargının daha da hızlanmasını, tamamen posta ve kâğıt 
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ortamının ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Ben beni dinlediğiniz için 
teşekkür ediyorum, herkesi saygıyla selamlıyorum.

Av. Erinç Sağkan - Sayın Gül’e gerek bugünkü sunumu, gerekse 
Baromuzla Bakanlık arasındaki teknolojik konulardaki işbirliğine sağ-
ladığı katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Çok kısa bir ekleme yapmak 
istiyorum. SEGBİS’le ilgili olarak avukatla müvekkilinin, şüpheli veya 
sanık olan müvekkilinin video konferans yoluyla ifadesi alınırken üçüncü 
kişilerin -yani mahkemedeki avukat ve müvekkil dışındaki herkesten 
bahsediyorum üçüncü kişi olarak- görüp duyamayacağı ikinci bir ayrı 
ağ bağlantısının kurularak avukat-müvekkil görüşmesinin sağlanması 
halinde hem CMK 149. maddedeki avukatın müvekkiliyle her an yan 
yana olabilme ve görüşebilme hakkının sağlanabileceğini, hem de adil 
yargılanma hakkına etkileri konusundaki eleştirilerin de azalacağını 
düşünüyoruz. Ben sözü Sayın Peschke’ye bırakmak istiyorum.

Dr. Lutz PESCHKE
Rheinische Friedrich Wilhelms University – Bonn, Germany

Ladies and gentlemen. Today, I am a foreigner in two different ways; 
in one way and according to my nationality I’m German and in the 
other way according to the subject I’m from the subject of media studies. 
So for me, it’s really really exciting to exchange my ideas, my research 
expertise to different cultures and different subjects. And therefore, I’m 
really happy and thank you very much for the invitation that I can make 
here my speech about social media. This is my main research area and I 
would like to talk about blogs, how blogs can be used in the legal sector.

I divided my presentation into three parts; basic information about 
social media from the point of media studies, then what consequences 
raised from the usage of social media in the journalism and in the third 
part of course I will talk about what can be changed for the lawyers.

Reading the invention of social media in the middle of the first decade 
of the 21st century, the world wide web mutated to a platform where 
every user got a new option of content participation. The users themselves 
could be the active generator of content. They are not anymore only the 
consumers of content and which is provided by a relatively small group 
of content providers. With the help of the social media and technology, 
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that users can be producers and consumers of the content at the same 
time. The border between producing and consuming starts to blur. Toffler 
introduced the term “prosumer” for that kind of user groups and for the 
prediction of Marshall McLuhan and Nevitt, with the introduction of 
the electronic technology, the consumers will become producers.

With the help of commenting, drafting the once own article, rating, 
uploading of media files and so on, such like images and videos, the user 
can influence in the digital world and to take a public position. This 
introduce a change into question, which personal information should 
be made public available? The consequence of social networking is the 
evolution of a participation society.

This, of course, the introduction of social media, has an effect on 
journalism. Before the social media communication, the newsmakers and 
the global storytellers were journalists escorted by a big army of public 
relations and marketing experts. The 20th century was characterized by 
mass media with its pure top-down structure. The big media companies 
with their journalists brought news to the people like lectures. They 
decided what is a good story and what it’s worth to publish. The mass 
was reduced only to receive messages. Their only choice was to decide 
whether to consume or not to consume. The only power of the consumers 
was to unsubscribe newspapers and to turn off the radio and TV channel 
if they didn’t like the information. The journalistic Gillmor said; “It was 
the world that bred complacency and arrogance to our part”.

With the development of social media, the journalism branch changed 
dramatically. It is transformed from a mass mega structure to something 
more from the grassroots, something more democratic. The mass was 
dismissed from the passive role of a consumer, so the social media gave 
a voice to the people which could be globally perceived. In the system of 
global newsmakers, appeared a new player; the active blogger and other 
social content producers. So, the advantage of a blog is its credibility for 
the public. In 2004 an American survey showed that 61% of the partici-
pants regard the blog as more trustable and serious than other platforms 
for example Facebook or Twitter or something like that. On one reason 
for the higher credibility web blogs is it is identifiable and the indepen-
dence of advertisement and other interest groups. This has an impact 
on the public understanding of blogging which is regarded as a kind of 
grassroots journalism with a high degree of professionalism. And this is 
of course very important because this gives the chance for professionals, 
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for experts to use blogs for their own aims. That’s contrasts of blogs from 
the activities on other social media platforms like Facebook, Twitter of 
YouTube. Some activities contain also a high degree of professionalism 
but they are almost marketing activities to promote products or ideas. 
Blogs are accepted as java of online journalism and there are many pro-
fessional prominent bloggers like in Germany; Stephan Niggemeyer in 
Germany he is very popular.

Also, lawyers discovered blogs as a platform to inform people about 
new regulations and court decisions. In Germany, there are many blogs 
where regulations and the cases in the environment of social media are 
discussed. Social media as a network and communication position has 
a quite young tradition. Facebook, for example, was firstly published in 
2004 and because of its high impact in the society many questions and 
cases are raised during these years about social media law. For example; 
to whom belongs the context of professional network platforms like 
LinkedIn in Germany? If someone dies in the real world, how you get the 
access of network data of a dead relative? Or, what is cyber mobbing? Is 
it legal to fire an employee because of comments on Facebook and how 
do you define digital privacy? These are of course typical questions which 
arise in the society because of usage of Facebook and other social media.

For a better understanding of the legal situation, many forums and 
blogs offers news, new interpretations, and opinions of these teams. 
Hereafter, I analyzed two German law blogs with an emphasis on social 
media. One of them is “Socialmediarecht.de” which is published by 
Nina Diercks and Stephan Dirks. Both are practicing media lawyers in 
Hamburg and Kiel Germany. The first blog they wrote in June 2010 
and until this December 2015, they wrote 288 blog posts. The blog is 
structured by categories almost related to correspondent law subjects. 
The blog software WordPress enables to assignment to more than one 
category.

The second blog which I analyzed, is the blog called “Recht 2.0 – The 
Internet, Social Media and Law” by Carsten Ulbricht. Carsten Ulbricht 
is also a practicing media lawyer. All posts of his platform were written 
by himself. He started writing in January 2007 and his last post is at 10 
of November 2015. At these 8 years, he posted 227 blog contributions, 
nearly the same like socialmediarecht.de. He also assigned his posting 
two different categories, but as distinct from socialmediarecht.de, he 
uses terms of services like to practice tips and social media related terms 
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like user generated content and Facebook, but besides that all sorts of 
law subject. Overall he used 51 categories nearly twice of the number 
of categories of socialmediarecht.de used. The most of the posting were 
assigned into category practical tips which are sort of similar to social-
mediarecht.de is the most frequently used category related with law 
subjects about data protection. This is obviously for the lawyers and for 
the public, the most relevant theme; data protection.

This blog gives the biggest importance to the category social media 
guidelines, copyrights, as I told data protection and tips. Very interest-
ing is that the two blogs have two different styles and how they wrote 
the blogs. Socialmediarecht addressed informally by in German we say 
“Du” in Turkish you say “Sen”, while Recht 2.0 used the formal “Sie”, 
in Turkish “Siz”. Socialmediarecht obviously understands the blog as a 
community platform where themes are discussed between peer to peer. 
The style of Dirks is more related to storytelling so the text looks more 
like a thought of a diary. An example is, “After 15 years’ safe harbor, this 
autumn it was time to say goodbye and farewell dear safe harbor privacy 
principle”. This is a very typical of style he uses.

The socialmediarecht blog is flanked by Facebook and Twitter blogs 
as well as a podcast called “Jurafunk”. But although the blog authors use 
an entertaining style with a high degree of storytelling, the blog transfers 
serious information. This is very important, so it is not only entertain-
ment, they of course transfer really professional knowledge about legal 
subjects. The feedback in this blog is independent and the blog posts 
are quite high. In contrast, it is written in a much more family style as 
mentioned. The information transferred in it in the text with a much 
higher density of information which is shown in the following examples. 
“After the court decision of the European Court of Justice from October 
6th 2015, caused the safe harbor privacy principal made it quite valid on 
only the world of data protection, but also, the media and a high number 
of companies and the affected players arranged themselves step by step 
and look for solutions and on position to handle the court decision and 
the recited consequences”. So, you can directly understand the style 
is much more formal, much more informative like a consultant. This 
will prove the primary aim is to inform the participant in an objective 
and factual way and to give them practical tips. So, the articles are well 
structured to subheaders and sometimes with graphics.
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The discussions between participant look more like a scientific dis-
course in Recht 2.0. But blogs like socialmediarecht depend on the 
theme, there are a higher number of comments which are carefully and 
professionally answered and moderated by the editors of the blogs.

For arriving a high degree of attention of many users, a blog needs a 
good network of course. This can be achieved with a help of so-called 
trackback function. This a technical function where it is possible to get 
information which is a related interest on blogs and you directly get a 
feedback on your own blog where you can see who read this blog and 
who was working with it.

So, as a conclusion, I can say that with the development of social 
media, the journalism branch changed in different ways. Because of 
social media platforms and especially blogs, journalism is transformed 
from a top down to a democratic grassroots profession from the bottom 
up the profession. The blogs are made by experts and they enlarged the 
new media by bottom-up media. The professionals made us understand 
that there are no longer the journalists and consultants, but also blogging 
experts. With the help of the blogs, the society including experts of every 
branch, got a platform to communicate their expertise in a professional 
way directly to the end user. Blogs are platforms for own publications and 
possess a high potential of indirect public relations while your lawyers 
have the opportunities to inform their potential clients about new cases 
and court decisions, they increase the publicity in the interest groups.

As it is forbidden for Turkish lawyers and by the way for German 
lawyers as well, I think you know it, to make active advertisements and 
save promotion campaigns, blogs are suitable tools to present expertise 
to a wide range in a credible way.

The content of blogs is permanently available for the potential readers, 
so readers can read it if they needed. The vast appreciation of blogs with 
good quality content is very high. Furthermore, I could show that the 
two German law blogs; socialmediarecht and Recht 2.0 used different 
styles. These two different styles of blogging succeed nearly at the same 
way; the style of storytelling wits its higher degree of entertainment, as 
well as a serious style which offers the theme in the scientific discourse. 
The first style is more affine to the web community; the latter reaches a 
user group who are not so familiar with social media.
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It is easy and cheap to build up and operate a blog. The most popu-
lar blog software is open source software and their use is free of charge. 
In addition, the promotion of blogs can be realized actively with other 
social media platforms like Twitter, Facebook, etc. on the other side the 
readers submit and promote blogs in their own social media network. 
As mentioned blogs are excellent tools to reach potential clients and the 
return of investment is the secondary aspect of public relations. Thank 
you very much for your attention.

Bayanlar ve Baylar. Ben bugün burada iki sebepten dolayı yabancı 
sayılırım; öncelikle milliyetime bakarsanız Alman’ım, ikincisi ise konuya 
bakarsanız, benim uzmanlık alanım medya çalışmaları. Bu nedenle, 
benim için fikirlerimi ve araştırma bilgilerimi farklı kültürler ve farklı 
konular hakkında bilgi sahibi olan kişilerle paylaşmak çok heyecan verici. 
Ve yine bu nedenle, sizlerle burada olduğum için çok mutluyum, beni 
buraya sosyal medya hakkında konuşma yapmaya davet ettiğiniz için de 
çok teşekkür ediyorum. Bu konu benim ana araştırma alanım, bugün 
burada özellikle bloglar hakkında ve blogların hukuk sektöründe nasıl 
kullanılabilecekleri hakkında bilgi vermek istiyorum.

Sunumumu üç ana bölüme ayırdım; öncelikle medya çalışmaları açı-
sından sosyal medya hakkında temel bilgiler vereceğim, sonrasında sosyal 
medyanın gazetecilikte kullanılmaya başlamasının ortaya çıkarttığı sonuç-
ları ele alacağım ve üçüncü bölümde de elbette bu konunun avukatlar 
için ne gibi değişiklikler getirebileceği konuları hakkında konuşacağım.

21. yüzyılın ilk on yılında, world wide web’in değişime uğrayarak 
her kullanıcının içerik paylaşabilme seçeneğine sahip olmasıyla birlikte, 
sosyal medyanın keşfi gerçekleşti. Böylece kullanıcılar, içeriğin aktif 
üreticileri haline geldiler. Kullanıcılar artık nispeten çok daha küçük bir 
grup tarafından sağlanan içeriğin sadece tüketicisi konumunda değildir-
ler. Sosyal medya ve teknolojinin yardımıyla, kullanıcılar içeriğin hem 
üreticisi, hem de aynı zamanda tüketicisi olabilirler. Üretim ve tüketim 
arasındaki sınır bulanıklaşmaya başlar. Toffler, bu gibi kullanıcı gruplarını 
tanımlamak için “prosumer” tanımını geliştirdi ve Marshall McLuhan 
ve Nevitt’in tahminlerine göre de elektronik teknolojisinin gelişimiyle 
tüketiciler zamanla üretici halini alacaklardır.

Yorum yapabilme, kendi makalesini hazırlayabilme, derecelendirme, 
resim ve videolar gibi medya dosyaları yükleyebilme ve bunun gibi pek 
çok farklı yöntemle, kullanıcı dijital dünyayı etkileyebilmekte ve toplumda 
bir yer edinmektedir. Bu da bir soruya yanıt aramamıza neden oluyor; 
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hangi bilgiler topluma açık hale getirilmelidir? Sosyal ağların sonucu 
olarak bir paylaşım toplumu evirilmektedir.

Elbette sosyal medyanın ortaya çıkışının gazetecilik mesleği üzerinde 
etkisi olmuştur. Sosyal medyanın ortaya çıkmasından önce, haberciler ve 
küresel hikâye anlatıcıları dev bir halkla ilişkiler ve pazarlama uzmanları 
ordusu ile çevrili gazetecilerden oluşmaktaydı. 20. yüzyıl, kitle iletişiminin 
saf ve tepeden aşağıya kurgulanmış olan yapısı ile karakterize edilmiştir. 
Büyük medya şirketleri ve onların gazetecileri, insanlara haberleri bir 
ders gibi sunmaktaydılar. Hangi olayın iyi bir haber olduğuna ve neyin 
basılmaya değer olduğuna onlar karar vermekteydiler. Kitle sadece mesaj-
ları almaya indirgenmişti. Kitlenin elindeki tek seçenek bunu tüketip 
tüketmemeye karar vermekti. Tüketicilerin bu bilgiyi beğenmemeleri 
durumunda elindeki tek güç ya gazete aboneliklerini iptal ettirmek ya 
radyoyu kapatmak veya televizyonun kanalını değiştirmekten ibaretti. 
Gazeteci Gillmor bu dönemle ilgili olarak; “Bizim açımızdan oldukça 
rahat ve kibirli bir dünyaydı” demiştir.

Sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte, gazetecilik mesleği de dramatik 
bir şekilde değişti. Medyanın dev kitlesel yapısı değişerek, daha tabana 
yaygın, daha fazla demokratik bir şekle dönüştü. Kitle, pasif tüketici 
rolünden sıyrılmış ve sosyal medya insanların küresel düzeyde duyula-
bilen bir sese sahip olmalarını sağlamıştır. Böylece, küresel haberciler 
sisteminde yeni bir oyuncu ortaya çıktı; aktif bloggerlar ve diğer sosyal 
içerik üreticileri oyunda yerlerini aldılar.

Blog yazılarının avantajı, toplum tarafından daha çok itibar görme-
leridir. 2004 yılında yapılan bir Amerikan araştırmasına göre katılım-
cıların %61’inin blog yazılarını Facebook ve Twitter ya da buna benzer 
diğer platformlara nazaran çok daha güvenilir ve ciddi gördükleri ortaya 
çıkmıştır. Blog yazılarının daha güvenilir olarak görülmelerinin bir 
nedeni de ayırt edilebilir olmaları ve reklam ve diğer çıkar gruplarından 
bağımsız olmalarıdır. Bu, blog yazılarının, gazeteciliğin temellerinden 
gelen ve yüksek derecede profesyonellik içerdiği kabul edilen yazılar 
olarak görülmeleri yönünde ciddi bir halk desteğinin oluşmasına neden 
olmuştur. Bu çok önemlidir çünkü bu destek profesyonellere ve uzmanlara 
blogları kendi amaçları için kullanabilme şansı vermektedir. Bu özellik-
ler blogların, Facebook, Twitter ya da YouTube gibi diğer sosyal medya 
platformlarından farklılıklarıdır. Bloglar dışında da bazı yüksek derecede 
profesyonellik içeren yazılar da bulunmaktadır ancak bunların neredeyse 
tamamı bazı ürün ya da fikirlerin tanıtımını yapmayı amaçlayan pazarlama 
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faaliyetleridir. Bloglar çevrimiçi gazeteciliğin javası (Java: Popüler ve güçlü 
bir programlama dili) olarak kabul edilmektedirler ve Almanya’da da çok 
popüler olan Stephan Niggemeyer gibi pek çok ünlü blog yazarı vardır.

Avukatlar da blogların yeni hukuki düzenlemelerin ve mahkeme 
kararlarının paylaşılarak insanlara bilgi verilebileceği bir ortam olduğunu 
keşfettiler. Almanya’da hukuki düzenlemelerin ve davaların sosyal medya 
ortamında tartışıldığı çok sayıda blog bulunmaktadır. Sosyal medyanın 
bir iletişim ve haberleşme ağı haline gelmesi nispeten yeni bir gelişmedir. 
Facebook 2004 yılında ilk kez ortaya çıktığında, toplum üzerindeki etkisi 
çok güçlü olmuş ve o yıllarda sosyal medya hukuku konusunda davalar 
ortaya çıkmıştır. Bunlara başka örnek olarak; LinkedIn gibi profesyonel ağ 
platformlarında yayınlanan içeriğin kime ait olarak kabul edilmesi gerek-
tiği sorusu verilebilir. Ya da bir kişi gerçek dünyada vefat ederse, bu ölen 
akrabanızın sosyal ağlardaki verilerine nasıl ulaşabilirsiniz? Veyahut siber 
mobbing nedir? Bir çalışanın Facebook’taki paylaşımlar nedeniyle işine 
son verilmesi yasal mıdır ve dijital gizliliği nasıl tanımlarsınız? Elbette, 
Facebook ve diğer sosyal medyanın kullanımı ile ilgili olarak toplumda 
ortaya çılan bunlara benzer pek çok başka soru da bulunmaktadır.

Yasal konuların daha iyi anlaşılabilmesi için pek çok forum ve blogda, 
haberler, yeni yorumlar ve görüşler paylaşılmaktadır. Ben burada sosyal 
medya kapsamında iki Alman hukuk blogunu inceleyeceğim. Bunlardan 
biri Nina Diercks ve Stephan Dirks tarafından yayınlanan “Socialmedia-
recht.de”dir. Yazarların her ikisi de Hamburg ve Kiel Almanya’da medya 
avukatlığı üzerine çalışmaktadırlar. İlk blog yazılarını Haziran 2010 
tarihinde yazdılar ve 2015 yılı Aralık ayına kadar blog yazılarının sayısı 
288’e ulaştı. Blog ilgili hukuk konularına göre kategorilere ayrılmış bir 
yapıdadır. Blog yazılımı WordPress bir yazının birden fazla kategoride 
etiketlenmesine izin vermektedir.

İkinci incelediğim blog Carsten Ulbricht’ten tarafından yazılan 
«İnternet, Sosyal Medya ve Hukuk - Recht 2.0»dır. Carsten Ulbricht 
de medya alanında çalışan bir avukattır. Platformda yer alan yazıların 
tamamı da kendisi tarafından yazılmıştır. Yazılarına 2007 yılının Ocak 
ayında başlamış ve son yazısını da Kasım 2015 tarihinde yollamış. Bu 
8 yılda 227 blog paylaşımı olmuş ve bu rakam socialmediarecht.de ile 
hemen hemen aynı. Kendisi paylaşımları iki kategoride toparlamış, 
ancak socialmediarecht.de den farklı olarak sadece hukuk konularını 
değil, «uygulama ipuçları» gibi hizmetlerle ilgili terimler ve Facebook›-
taki gibi «kullanıcı tarafından üretilen içerik» gibi sosyal medyaya ait 
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terimler de kullanmaktadır. Toplamda, 51 kategori ile socialmediarecht.
de nin yaklaşık iki katı kadar kategori kullanmaktadır. En çok kullanılan 
kategorinin pratik ipuçları olduğunu görüyoruz, bu socialmediarecht.
de›nin en çok kullanılan kategorisi olan veri koruması hakkında hukuk 
bilgileri ile benzerlik göstermektedir.

Bu blog, sosyal medya kuralları, telif hakları ve daha önce de belirtti-
ğim gibi veri korunması ve bu konuyla ilgili ipuçları kategorisine büyük 
önem vermektedir. Bu iki blogun yazılış stillerindeki farklılıklar da dikkat 
çekicidir. Socialmediarecht bizim Almanca’da “Du”, sizin de Türkçe’de 
“Sen” şeklinde kullandığınız gayri resmi hitap biçimini kullanırken, Recht 
2.0 bizim Almanca’da “Sie”, sizin Türkçe’de “Siz” şeklinde kullandığınız 
resmi hitap biçimini tercih etmektedir. Socialmediarecht, belli ki blog 
ortamını, konuların karşılıklı olarak tartışıldığı bir topluluk platformu 
olarak görmektedir. Dirks’ün stili hikâye anlatan bir tarza daha yakın 
olduğundan yazıları daha çok bir günlüğü andırmaktadır. Buna bir örnek 
vermek gerekirse; “Güvenli limanda geçen 15 yıldan sonra, bu sonbaharda 
gizlilik ilkesinin sevgili güvenli limanına hoşçakal deme vakti gelmişti.” 
Yazıları genellikle bu örnekte gördüğünüz tarzdadır.

Socialmediarecht blogu ise Facebook ve Twitter’ın yanı sıra “Jurafunk” 
adlı bir podcast de içermektedir. Ancak blog yazarları her ne kadar öykü 
anlatan ve eğlenceli bir tarzı bol miktarda kullansalar da, blogda son 
derece ciddi bilgiler paylaşmaktadırlar. Bu konu çok önemlidir, yazarlar 
bu işi sadece eğlence için değil, hukuk konuları hakkında gerçekten 
profesyonel bilgiler paylaşabilmek için yapmaktadırlar. Bu blogda geri 
bildirimler bölümü bağımsızdır ve gönderi sayısı da son derece yüksektir. 
Ancak, buna karşın, daha önce de bahsettiğim gibi, yazım dili son derece 
sıcaktır. Yazılarda aktarılan bilgiler, birazdan vereceğim örneklerdekiler-
den daha yoğundur. “6 Ekim 2015 tarihli Avrupa Adalet Divanı kararı 
ile, güvenli liman yani gizlilik prensibi sadece veri güvenliği dünyasında 
geçerli bir hale geldi; bu karardan etkilenen medya kuruluşları, çok 
sayıda şirket ve taraf kendilerini adım adım bu duruma göre ayarladılar, 
mahkeme kararı ve açıklanan sonuçları karşısında çözümler bulmaya ve 
pozisyon almaya çalıştılar”. Evet, fark edeceğiniz üzere bu blogun çok 
daha resmi, bir danışman edasında çok daha bilgilendirici bir stili var. 
Bu da bu blogun ana amacının katılımcıyı objektif ve somut bir biçimde 
aydınlatmak ve onlara pratik ipuçları vermek olduğunu kanıtlamaktadır. 
Makaleler de alt başlıklar ve bazen de grafikler kullanılarak çok iyi bir 
şekilde yapılandırılmışlardır.
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Recht 2.0’de katılımcılar arasındaki tartışmalar daha çok bir bilimsel 
söylem havasında geçmektedir. Ama socialmediarecht gibi bloglar, daha 
ziyade bir konuya bağlıdırlar ve bu nedenle blog editörleri tarafından dik-
katli ve profesyonelce cevaplanan çok sayıda yorum da yer almaktadırlar.

Bir blogun çok sayıda kullanıcıdan sürekli yüksek bir ilgi sağlayabil-
mek için elbette ki iyi bir ilişki ağına ihtiyacı vardır. Bu “geri izleme” 
adı verilen bir işlev yardımıyla yapılabilmektedir. Bu, benzer ilgi alanları 
olan bloglardan bilgi temin etmenizi ve kendi blogunuzdan direk olarak 
blogunuzu kimin okuduğu ya da üzerinde çalıştığı gibi konular hakkında 
geri bildirim alabilmenizi sağlayan teknik bir fonksiyondur.

Sonuç olarak, sosyal medyanın gelişimi ile gazetecilik mesleği farklı 
yönlerde gelişti diyebiliriz. Sosyal medya platformları ve özellikle de 
bloklar yüzünden, gazetecilik mesleğinin tepeden aşağıya olan yapısı, 
daha tabandan kaynaklı, daha demokratik ve tabandan yukarıya yapısı 
olan bir meslek haline geldi. Uzmanlar tarafından oluşturulan bloglar 
yeni medyayı tabandan tavana bir yapıya soktular. Bu da bizlerin sadece 
gazeteciler ve danışmanların değil, aynı zamanda blog uzmanlarının da 
birer profesyonel olduklarını anlamamızı sağlamışlardır. Bloglar sayesinde, 
uzmanlar da dâhil olmak üzere toplumun her dalının, kendi uzmanlık 
alanları ile alakalı, son kullanıcı ile direk olarak iletişim kurabilmelerini 
sağlayan bir platform ortaya çıkmıştır. Bloglar kişilerin kendi yayınları 
için kullandıkları bir platform olduğundan, siz avukatların da potansiyel 
müşterileriniz ile yeni davalar ve mahkeme kararları hakkında bilgilerinizi 
paylaşabilmenize, bu konulara ilgi duyan gruplara tanıtım yapabilmenize 
ve dolaylı yoldan halkla ilişkiler çalışmaları yapabilmeniz potansiyeline 
sahip platformlardır.

Türk avukatlarının ve sizlerin de bildiğinizi düşündüğüm üzere aynı 
şekilde Alman avukatlarının da, aktif olarak reklam ve promosyon faa-
liyetlerinde bulunmaları yasak olduğundan, bloglar uzmanlığınızı geniş 
bir çevreye duyurabilmek için uygun araçlardır.

Blog içeriklerinin potansiyel okuyucular için sürekli ulaşılabilir olma-
ları nedeniyle okuyucular her ihtiyaçları olduğunda bu bilgilere ulaşabilir-
ler. Kaliteli içeriği yüksek olan blogların takdir oranları da çok yüksektir. 
Ayrıca sizlere örnek olarak verdiğim Alman blogları socialmediarecht ve 
Recht 2.0’in farklı stiller kullandıklarından bahsetmiştim. Bu iki farklı 
blog tarzı da; yani eğlence düzeyi daha yüksek olan hikâye anlatma tarzı 
ya da daha bilimsel bir söylem kullanan ciddi tarz da hemen hemen aynı 
derecede başarılı olmuşlardır. İlk tarz web topluluğunun ilgisini daha fazla 
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çekerken, ikinci tarz sosyal medya ile çok da aşina olmayan bir kullanıcı 
grubuna hitap etmektedir.

Bir blog oluşturmak ve yönetmek oldukça kolay ve ucuzdur. En 
popüler blog yazılımları açık kaynak kodludur ve kullanımları ücretsizdir. 
Buna ek olarak, blogların tanıtımı Twitter, Facebook ya da diğer sosyal 
medya platformlarında aktif olarak yapılabilmekte ve diğer taraftan da 
okuyucular blogları kendi sosyal medya ağlarında paylaşarak tanıtımını 
yapabilmektedirler. Önceden de belirttiğim gibi, bloglar potansiyel müş-
terilerinize ulaşabilmeniz için mükemmel araçlardır ve bunun yanında 
da halkla ilişkiler tarafında yaptığınız yatırımlar da ayrıca bir kazançtır. 
İlginiz için çok teşekkür ederim.

BLOGGING LAWYERS 
HOW TO CONSULT CLIENTS IN THE  

PARTICIPATION SOCIETY

Dr. Lutz PESCHKE
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University of Bonn,  
Institute of Linguistics, Media and Sound Studies,  

Department of Media Studies, Bonn/Germany

With the invention of social media in the middle of the first decade 
of the 21st century the World Wide Web mutated to a platform where 
every user got a new option of content participation. The users them-
selves could be the active generators of content. They are not anymore 
only the consumers of content which is provided by a relatively small 
group of content providers. With help of the social media technology 
the users can be producer and consumer of content at the same time. 
The border between producing and consuming starts to blur. Toffler 
introduced the term ‘prosumer’ for that kind of user groups and followed 
the prediction of McLuhan and Nevitt, that with the introduction of 
electronic technology the consumer will become producer (Toffler 1981; 
McLuhan/Nevitt 1972).

With help of commenting, drafting one’s own article, rating, and 
uploading of media files such as images and videos, the user can influence 
in the digital world and take a public position. This induces a change 
in the question, which personal information should be made publicly 
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available. The consequence of social networking is the evolution of a 
participation society

Before the starting process of social media communication the news-
makers and global storytellers were journalists escorted by a big army 
of public relations and marketing experts. The 20th century was charac-
terized by mass-media with its pure top-down structure. The big media 
companies with their journalists brought news to the people like lectures. 
They decided what is a good story and worth to publish. The mass were 
reduced only to receive messages. Their only choice was to decide whether 
to consume or not to consume. The only power of the consumers was 
to unsubscribe newspapers and to turn off the TV or radio channels. 
The journalist Gillmor said “it was a world that bred complacency and 
arrogance on our part” (Gillmor 2004).

With the development of social media the journalism branch changed 
dramatically. It is transformed from a mass media structure to something 
more from the grassroots and democratic. The mass was dismissed 
from the passive role of a consumer. The social media gave a voice to 
the people which could be globally perceived. In the system of global 
newsmakers appeared a new player: the active blogger and other social 
content producer.

Blogs are composed almost on own websites. Sometimes they are 
bundled in umbrella portals for a better distribution.

The advantage of a blog is it credibility in the public. In 2004 an 
American survey showed that 61% of the participants regard blogs as 
more trustable and serious as other platforms. One reason for the higher 
credibility of Weblogs is the identifiable author and the independence 
on advertisements and other interest groups (Fölster 2011). This has a 
high impact on the public understanding of blogging, which is regarded 
as a kind of grassroots journalism with a high degree of professionalism. 
Thus, it contrasts strongly from activities on social media platforms like 
Facebook, Twitter or YouTube. Some activities contain also a high degree 
of professionalism, but they are almost marketing activities to promote 
products or ideas. Blogs are accepted as a genre of online journalism and 
there are many professional and meanwhile prominent bloggers, like in 
Germany Stefan Niggemeier or Sascha Lobo.

Also lawyers discovered blogs as a platform to inform people about new 
regulations and court decisions. In Germany there are many blogs where 
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regulations and cases in the environment of social media are discussed. 
Social media as a network and communication platform have a quite 
young tradition. Facebook i.e. was firstly published in 2004. Because of 
its big impact in the society many questions and cases arose during these 
years: To whom belong the contacts of professional network platforms like 
LinkedIn or Xing in Germany? Does the digital identity end if someone 
dies in the real world? How can you get the access of network data of 
a dead relative? What is cyber mobbing? Is it legal to fire an employee 
because of comments on Facebook? How do you define digital privacy?

For a better understanding of the legal situations many forums and 
blogs offer new, interpretations and opinions on the themes. Hereafter I 
analysed two German law blogs with an emphasis on social media: Social-
mediarecht.de published by Diercks and Dirks. Nina Diercks and Stephan 
Dirks are practicing media layers in Hamburg and Kiel (Diercks/Dirks 
2015). The first blog they wrote on June 30, 2010. Since December 2015 
they wrote 288 blog posts. The blog is structured by categories almost 
related to the correspondent law subjects. The blog software (WordPress) 
enables the assignment to more than one category. The most blog posts 
deal with the theme Data Protection Rights. The second blog which I 
analysed is the blog “Recht 2.0 – Internet, Social Media and Law” by 
Carsten Ulbricht (Ulbricht 2015). Also Carsten Ulbricht is a practising 
media lawyer. All posts on his platform were written by himself. He started 
writing on January 8, 2007. His last post has the time stamp November 
4, 2015. In these eight years he posted 227 blog contributions. He also 
assigned his postings to different categories. But as distinct from “Social 
Media Recht” he used terms of services (i.e. “practice tips”) and social 
media related terms (i.e. “user generated content” or “Facebook and Law”) 
beside law subjects. Overall he used with 51 categories nearly twice of 
the numbers of categories (26) than “Social Media Recht”. The most 
of the postings were assigned in the category “Practic tips”. Similar to 
“Social Media Recht” is the most frequently used category related with 
a law subject the category “Data Protection. This blog gives the biggest 
importance to the categories “Social Media Guidelines”, “Copyrights”, 
“Data Protection” and “Practice tips”. Therefore the blog site has for these 
categories special menu items in the horizontal menu bar.

The two blogs are stylistically very different. “Social Media Recht” is 
addressed informally by “du” (turk.: sen) while “Recht 2.0” uses the for-
mal form “Sie” (turk.: siz). “Social Media Recht” obviously understands 



236

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

the blog as a community platform where themes are discussed between 
peer-to-peer. The style of Diercks et al. is more related with storytelling. 
The text looks like thoughts of a diary. Typical sentences are:

“Nach knapp 15 Jahren sicherer Hafen hieß es diesen Herbst nun “ade und 
leb’wohl, liebes Safe Habor Abkommen!” (After 15 years safe habor this 
autumn it was time to say “good-bye and farewell, dear Safe Habor Privacy 
Principles!”) (Blog “Safe Harbor: Quo Vadis Datenschutzabkommen?” by 
Melanie Ludoph, 21.12.2015)

“Strafverteidigung? Was ist denn hier los? Heißt es von Rechtsanwältin 
Diercks nicht, ihr sei am Ende der Strafrechtsprüfung im 2. Staatsexamen 
ein Jauchzer den Lippen entglitten […]?” (Criminal attorney? What’s 
going on here? Legend has about lawyer Diercks, that a jubilation 
slithered from her lips after her 2nd Staatsexamen in panel law […]?) 
(Blog “Cybermobbing ist strafbar! Oder? – Ein Strafverteidiger nimmt 
Stellung” by Nina Diercks, 2.11.2015)

The “Social Media Recht” blog is flanked by a Facebook site and a 
Twitter blog as well as a PodCast “Jurafunk”. But although the blog 
authors use an entertaining style with a high degree of storytelling, the 
blog transfers serious information. The feedback in this blog is dependent 
on the blog posts quite high.

The blog “Recht 2.0” is written in a much more formal style, as 
mentioned. The information is transferred in a text with a much higher 
density of information, which is show in the following example:

“Nachdem das Urteil des Europäischen Gerichtshofes (Rs. C-362/14) 
vom 6.10.2015 ([Link]Volltext in deutscher Sprache) in Sachen “Safe 
Harbor” Abkommen nicht nur in der “Datenschutzwelt”, sondern auch 
in den Medien und bei zahlreichen betroffenen Unternehmen einigen 
Aufruhr ausgelöst hat, sortieren sich die Betroffenen langsam und suchen 
nach Lösungen und [Link] eigenen Positionen, um mit dem Urteil und 
den daraus resultierenden Folgen umzugehen.” (“After the court decision 
of the European Court of Justice from October 6, 2015 ([Link] complete 
text in German language) in causa “Safe Habor Privacy Principles made a 
quite splash not only the ‘world of data protection’, but also the media and 
a high number of companies, the affected players arrange themselves step by 
step and look for a solution and [Link] own positions to handle the court 
decision and the resulted consequences.” (Blog “Die Folg[e] des Safe Harbor 
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Urteils des EuGH – Aktuelles Positionspapier der Datenschutzbehörden 
und Handlungsempfehlungen”, 27.10.2015)

The primary aim is to inform the participants in an objective and 
factual way and to give them practical tips. The articles are well structured 
with sub-headers and sometimes with graphics.

The discussions with participants look more like a scientific discourse 
and a professional legal consultation. Like in the blog “Social Media 
Recht” dependent on the theme there are high numbers of comments, 
which are carefully and professional answered and moderated by the 
editor of the blog.

For arriving a high degree of attention of many users a blog need a 
good network. This can be achieved with help of a so-called trackback 
or pingback function. With help of this function it is possible to get 
information, which related or interested other blogs or platforms cited 
the blog post.

Conclusion
In this paper it was mentioned that with the development of social 

media the journalism branch changed in different ways. Because of social 
media platform and especially blog, journalism is transformed from a 
top-down to a democratic and grassroots profession. The blogs are made 
by experts and enlarge the news media by bottom-up media. The pro-
fessional newsmakers are no longer the journalists and PR consultants, 
but also the blogging expert. With help of blogs the society including 
experts of every branch got a platform to communicate their expertises 
in a professional way.

Blogs are platforms for own publications and possess a high potential of 
indirect public relations. While lawyers have the opportunities to inform 
their potential clients about new cases and court decisions, they increase 
their publicity in the interest group. As it is forbidden for Turkish lawyers 
to make active advertisements and sales promotion campaigns, blogs 
are suitable tools to present expertises to a wide range in a credible way. 
The content of blogs is permanently available for the potential readers. 
Readers can read it, if they need it. Thus, the appreciation of blogs with 
good quality content is very high.

Furthermore, I could show, that the two German law blogs “Social 
Media Recht” and “Recht 2.0” used different styles. It could be shown, 
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that two different styles of blogging succeed nearly in the same way: The 
style of storytelling with its higher degree of entertainment as well as a 
serious style, which offers the themes in a scientific discourse. The first 
style is more affine to the web community, the latter style reaches user 
groups who are not so familiar with social media.

It is easy and cheap to build up and operate a blog. The most popular 
blog softwares are open source software and their usage is free of charge. 
In addition, the promotion of blogs can be realised actively with other 
social media platforms, like Twitter, Facebook, etc. On the other side, the 
readers submit and promote blogs in their own social media network. As 
mentioned, blogs are excellent tools to consult potential clients and the 
return of investment is the secondary effect of public relations.
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Av. Erinç Sağkan - Efendim, Sayın Peschke’ye gerek sunumu, gerekse 
süre konusunda gösterdiği hassasiyet sebebiyle teşekkür ediyorum ve son 
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Av. Çağatay CENGİZ
Ankara Barosu Bilişim Kurulu Başkanı

Herkese hoş geldiniz diyorum. Ben Ankara Barosuna kayıtlı olarak 
avukatlık yapmaktayım, ama aslında fahri olarak teknoloji avukatlığı 
yapıyorum. Yani aslında teknolojiyle uğraşmayı seviyorum, o yüzden 
de sağ olsun meslektaşlarımız her türlü teknolojik konuları bana danışı-
yorlar. Ben de her soruda kendimi geliştiriyorum. O yüzden bu konuda 
da mutluyum.

Şimdi ekranda görmüş olduğunuz materyal M.Ö. 4000-4500 yıllarına 
ait hukuki bir doküman, Sümerler zamanında Borçlar Kanunu ve aile 
hukukuyla ilgili bir doküman, anladığım kadarıyla karı-koca arasındaki 
o ne verecek, ben ne vereceğim gibi bir sözleşme yapmışlar. Buna ilişkin 
bir tutanak ve ben Polatlı ilçesine yakın bir Gordion diye bir tarihi alan 
var, oradaki müzede de o dönemde bir anlaşmalı boşanmaya ilişkin bir 
tutanak görmüştüm. Düşünebiliyor musunuz, o zamanlarda insanlar 
bu tutanakları yanlarında taşıyorlardı, bu taşları, daha sonradan tabii ki 
teknoloji tabii gelişti ve belki bir 6000 yıl sonra şu an ekranda görmüş 
olduğunuz daktiloyla, dilekçelerimizi, dokümanlarımızı yazmaya başladık. 
Belki ben ve benim kuşağım şanslıydı, çünkü biz hemen endirekt bilgi-
sayarla başladık. Sadece ben bir kere daktiloyla bir haciz talebi yazmak 
zorunda kalmıştım başka bir ile gittiğimde, bilgisayar yoktu, daktilo 
vardı. İyi ki babamın dairesine gittiğimde orada daktiloyla oynamışım, 
oradan öğrendim. Hatta şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz taleplerimiz, 
evraklarımız hep çift suret olmak zorunda, birisi dosyada, diğeri de 
ilgili yerlere gidecek. Karbon kağıdı koyarak ve 4-5 tane karbon kağıdı 
koyarak yaptım. Hatta yanımdaki meslektaşım “niye böyle yapıyorsun” 
dedi. “Ya, birisini ben kendime alacağım, birisini dosyaya, diğerine de işte 
bankaya götüreceğiz” dedim. Tabii ki şöyle de bir durum var: Daktiloyla 
yazıyorsunuz, ama benim dil bilgim çok iyi değil, yani düşünüyorsunuz, 
yazarken imla hatası yapabiliyorsunuz, benzeri şeyler yapıyorsunuz ve 
daktiloda maalesef bunu düzeltme şansımız olmuyor, daksille silmeler 
oluyordu. Tabii bilgisayar geldi hayatımıza, bilgisayarın güzelliği şu oldu: 
İstediğin kadar yaz, anlam bozukluğu olduğu zaman düzelt, benzeri 
işlemleri kolaylıkla yapıyorsunuz. Daktilonun altında bir daktilo daha 
var. Aslında bu Ipad’e yazan bir daktilo, bakın hâlâ alışkanlıklarımızdan 
vazgeçmiyoruz, Ipad’e dokunmatik ekran özelliği kullanılarak bir daktilo 
klavye yapılmış. Bu şekilde de artık eskiyle yeniyi miks edebiliyoruz.
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Şimdi teknoloji avukata neler katıyor? Kaynak araştırmasını rahat 
yapabiliyoruz. Eskiden ne yapıyorduk? İşte kitaplardan, kütüphanelerden 
ve ben hatırlıyorum, Yargıtay karar dergileri olurdu mesela benim staj 
yaptığım avukat ağabeyimizde, o mesela Yargıtay karar dergisini okur, 
indeksler ve kendisine göre bir kütüphane sistemi yapıyordu. Bu şekilde 
sonuç elde ediyordu. İşte meri kanunların olduğu ciltlerce dolusu ve 
bana göre çok karizmatik duran bir cilde sahipti. Geldiği zaman herkes 
“bunların hepsini okuyor musunuz” dediğinde belli bir övünç kaynağı 
oluyordu. Artık mevzuatlar her bir an cep telefonlarımıza kadar girdi. 
İhtar çekebiliyoruz artık teknolojiyi kullanarak, birazdan bunu da gös-
tereceğim. Dava açılabiliyor, dava sürecini takip edebiliyoruz, icra takibi 
açabiliyoruz ve icrayla ilgili işlemleri teknoloji aracılığıyla yapabiliyoruz. 
Aslında teknolojinin kendine has bir yöntemi var. Hiçbir zaman için bir 
kanun veya bir sınırlama olmaz, siz teknolojiye artık mahkumsunuz. 
Herhangi bir düzenleme yaparak teknolojiyi kısıtlamaktansa, teknolo-
jinin getirdiği kuralları kabul ederek, buna göre kanuni düzenlemeler 
yapılması gerekiyor ve buna ilişkin düzenlemeler giriyor. Mesela, Borçlar 
Kanunu 14. madde, biliyorsunuz Borçlar Kanunu tarafların arasındaki 
borç ilişkilerini düzenleyen bir genel kanundur. Bu Türkiye’de de böy-
ledir, İtalya’da da böyledir, İsviçre’de, her yerde Borçlar Kanunu temel 
bir kanundur. Şimdi sözleşme dediğimiz zaman ne diyoruz? İki irade-
nin uyuşması, illa ki yazılı olması nedir? İspat aracıdır, ama kanun bazı 
durumlarda yazılı olmayı geçerlilik şartı kabul ediyor, ama normalde 
sözleşme iki kişinin iradesinin uyuşmasıdır. Şimdi teknoloji hayatımıza 
geldi ve ben şu an bir Amerika’da veya Avrupa’nın herhangi bir ülkesinde 
bir sözleşme yapmak istediğimde tamam, malzemeyi göndereceğim, 
parayı nasıl alacağım? Evet, e-mail atıyoruz, ama e-mailin delil olup 
olmayacağı gibi sorular geliyordu. Bunun üzerine teknolojide bir elekt-
ronik imza diye bir kavram var. Belli bir kripto özelliğiyle ve kırılması, 
yani bir kişinin imzası nasıl taklit edebiliyorsa, bu şifrenin kırılması da 
mümkündür, ama çok zordur. Bu yüzden güvenli elektronik imza diye 
bir husus kanunumuza girdi. Kanuna girince ne oldu? Artık kişiler de 
kendi niteliklerine dönük imzalarıyla hukuk aleminde sonuç doğuracak 
işlemler yapabilmeye başladılar. Tabii bu güvenli elektronik imza hepi-
nizin bilgisayarında kendi üretebileceği bir imza olabilir, lakin bunun 
hukuk aleminde geçerli sayılabilmesi için 5070 sayılı Elektronik İmza 
Kanununa göre oluşturulmuş bir imza olması lazım. Bu kanuna göre bir 
imza oluşturulduğunda İtalya’da da, İsviçre’de de, Amerika’da da hukuki 
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sonuç doğurabilecek dokümanlar imzalayabiliyorsunuz. Borçlar Kanunu 
14. maddesine de bu eklendi.

Türk Ticaret Kanunu madde 18, şimdi biliyorsunuz tacirler kendi 
aralarındaki yazışmaları yazılı olarak yapmak zorundalar ve hatta güvenlik 
açısından da noter aracılığıyla kendi aralarında iletişimi kurmak zorunda-
lar. Mesela, bu borcun temerrüde düşürülmesi açısından önemli oluyor 
veya bir fatura alacağının tahsili için, faizin başlangıcı için temerrüdün 
önemli olması gerekiyor. Bunun için ne yapıyoruz? Posta aracılığıyla 
yapıyorduk, sağlam olması açısından noteri kullanıyorduk, ama artık 
herkesin bir e-postası var ve bu yüzden de Ticaret Kanunu güvenli 
elektronik imzayla girilebilen bir elektronik postayla tacirlerin artık 
kendi arasında haberleşmesinin ve buna ilişkin dokümanların da delil 
olarak kullanılabileceğini hüküm altına almış. Şimdi tabii ki bu Ticaret 
Kanunundaki bu hükümden sonra bir kayıtlı elektronik posta diye bir 
şey geldi. Aslında hepinizin e-postası var, kanun ondan bahsetmiyor. 
Yine kanuna uygun şekilde oluşturulmuş bir e-postadan bahsediyor. Bu 
e-posta şu an benimki mesela cagatay.cengiz@hs02kep.tr, bu benim yasal 
e-posta adresim, yani buraya gelecek veya bundan gidecek dokümanlar 
Tebligat Kanunu çerçevesinde geçerli bir belge olacak.

Çok teknik konuya girmek istemiyorum, birazdan uygulamalı da 
bu dokümanlardan size bahsedeceğim. Tabii şimdi elektronik dünya-
nın içerisindeyiz, tabii bir yargılamanın olması lazım bir uyuşmazlığın 
çözümünde, yargılama da artık kendisini teknolojik gelişmelere adapte 
etti ve bizim 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 445. mad-
desine bu eklendi. Kanuna eklemekle artık tarafları zorlar bir hale geldi. 
Yani elektronik ortamda güvenli elektronik imzayla yapılacak işlemler 
artık hukuk yargılamasında da geçerli oldu ve hatta bakın, biliyorsunuz 
yargılamada süreler çok önemlidir ve kesindir. Özellikle bu 6100 sayılı 
Kanunda artık iki haftalık ve 30 günlük süreler artık kesin süre ve geçtiği 
andan itibaren hak kayıpları olabiliyor. Elektronik ortamdaysa bakın, 
normalde mesai saati bitimi eğer 17.00’yse artık süre bitti, ama elekt-
ronik ortamda gece saat 23.59’a kadar, yani gün bitimine kadar işlem 
yapabiliyoruz. Hâkim Bey de burada izah etti, gece 23.55’e kadar dava 
açabiliyorum, icra takibi yapabiliyorum, davaya cevap verebiliyorum ve 
benzeri işlemleri yapabiliyorum.

Şimdi bir SMS ekranı görüyorsunuz. Bu SMS ekranı neyi gösteriyor? 
Bana bir ihtarname gelmiş. Bakın, diyeceksiniz ki şimdi normalde tebligat 
ne oluyor? Kapıda eğer büromuzda bizi bulamazsa posta memuru bir uyarı 
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notu bırakıyor, muhtara bırakıyor ve muhtara bıraktığı andan itibaren de 
biliyorsunuz ilgili sürelerimiz başlıyor. Bu kep denilen kayıtlı elektronik 
postada da normalde nasıl ki biz büromuzda durma yükümlülüğümüz, 
yani muhtarı her gün kontrol etmiyoruz. Ne zaman bir doküman gelirse, 
kapımıza uyarı gelirse muhtara o zaman gidip tebligatımızı alıyoruz. 
Elektronik e-postadaysa şöyle demişler: “İnsanlar her gün e-postasını 
elbette ki takip etmeli, ama ben bir de uyarı göndereyim, bir SMS gelsin” 
Onun belirleyeceği bir SMS’le beni uyarıyor. Bu uyarıyla da ben bana bir 
ihtarname geldiğini öğreniyorum. Şimdi ben size isterseniz işi uygulamalı 
nasıl yapıldığını göstereyim. Önce bir elektronik kep’ten, mesela bakın, 
şimdi bana bir uyarı mesajı geldi ve ben şu an kep adresime bağlanıp, bu 
mailin ne olduğunu göreceğim. Tabii buraya girerken elektronik imzayla 
girme zorunluluğu var. Neden? Sistemin sizin olduğunuzu ispatlamamız 
lazım. Bu kullanıcı adı ve şifreyle olabilirdi, ama biliyorsunuz kullanıcı 
adı ve şifreleri çok rahat şekilde üçüncü kişilerin eline geçebilir, ama 
bizim elektronik imza dediğimiz tokunlarda … (85.38) içerisinde belli 
algoritmaları içeren bir sistem var ve bunun elde edilecek, daha sonra 
da sizin şifrenizle elde edilecek ve bu şekilde sisteme kötü niyetli kişi 
girebilir. Bu da mümkün değil, çünkü fiziki olarak zaten elektronik 
imza kartı sizde olduğu için şifreniz bilinse bile üçüncü şahıs bu sisteme 
giremez. Şu an ben kep adresime geldim, az önce SMS’le uyarı gelmişti. 
Burada bir tane doküman var. Tabii ki bu internet bağlantısının hızına 
göre değişiyor. Şu an benim bu e-postam posta işletmelerinin bir birimi 
haline geldi. Bakıyorum, bir ihtarname gelmiş. İhtarnamenin içerisinde 
bakalım ne var? Bu ihtarnameyi gönderen de yine elektronik imzayı 
kullanmak suretiyle sisteme girip bana bunu atıyor. Bakalım şuradan, 
“Çağatay Bey, ekli ihtarnameye aykırı davranılmasını, aksi takdirde dava 
açmak zorunda kalacağımızı bilginize sunarım” demiş, ekinde de bir 
doküman göndermiş. Zaten gönderen arkadaşla daha böyle çok derin 
bir konu yaptık, o yüzden sizi dahil etmek istemedim. Bu şekilde ben 
artık temerrüde düştüm bu ihtarnameyle ve artık bu ihtarnameye cevabı 
noter aracılığıyla değil, bu e-postayla gönderdiğim zaman artık aramızdaki 
yasal haberleşmeyi de yapmış oldum.

Avukatların mutlaka bana göre bir kep adresinin olması lazım. Neden? 
Birazdan göstereceğim UYAP sisteminde tebligatlarınız artık elektronik 
ortamda size gelecek. Yani bir mahkeme size dokümanı normal basılı 
tebligat yerine elektronik tebligat olarak gönderebilecek ki şu an gön-
derebiliyor. Elektronik tebligatta sürenin başlangıcıyla ilgili çokça soru 
geliyor. Mesela, e-postama geldi, süre ne zaman başlıyor? Yani benim iki 
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haftalık veya 30 günlük, 7 günlük sürelerim ne zaman başlıyor? E-postanın 
benim kutuma düştüğü andan itibaren bakın, burada 17.34’te gelmiş, 
bu kesin tarih, bu tarih üzerinde oynama yapılamaz. Çünkü elektronik 
imzalı ve damgalı, bunun bir kopyası da şu an serverın içerisinde saklı, 
yani bunun üzerinde oynama yapılamıyor. 13 Ocakta gelmiş, benim ilgili 
sürem 5 gün sonra başlıyor. Yani 18 Ocaktan itibaren benim cevap verme 
sürem, benzeri sürelerim bu 5 günlük süreden sonra başlıyor. Bakın, fiziki 
ortamda gelseydi muhtara ne zaman geldiyi hesaplayacağım, edeceğim, 
belki muhtardan 3 gün sonra alacağım, süreyi kaçırabiliyordum, ama 
elektronik ortamda biliyorum bana geldi, 5 gün sonra başlıyor. Nasıl 
ki basiretli tacir kavramı varsa basiretli bilgisayar kullanıcısı da olmak 
zorundayız. Yani e-postamız varsa, özellikle kep’imiz varsa her gün bu kep 
adresimizi kontrol etmemiz lazım. Eğer UYAP portalımız varsa hemen 
hemen her gün UYAP’ta ilgili safahatları kontrol etmemiz gerekir diye 
düşünüyorum.

Şimdi burası bir adliye binası, aslında UYAP dediğimiz yer bir adliye 
binası, yani Türkiye’de kaç tane adliye varsa, şu an UYAP sisteminin 
içerisinde var ve ben hepsinde işlem yapabiliyorum. Neyle yapabiliyo-
rum? Şu tokunum sayesinde dünyanın her yerinden elektronik işlem 
yapabiliyorum. Ben şu an size sabahleyin gördüm Yargıtayda bir dosyam 
onanmış, bir iş davasıydı. Biliyorsunuz iş davalarında Yargıtay onadığı 
andan itibaren karar düzeltme de olmadığı için infaz aşamasına geçti. 
Sizinle birlikte o Yargıtay ilamını icra dairesine gönderip, borçlunun 
yatırdığı teminatı paraya çevrilmesini talep edeceğim. Şimdi bakın, burada 
öncelikle dosyalarıma girebiliyoruz. Bu benim bahsettiğim iş mahkeme-
sinin dosyası Yargıtay kararı geldikten sonra kapandı haklı olarak, çünkü 
artık işlemi bitirdi ve yeni tarihli bir dosya, buraya mahkemenin esasına 
giriyorum. Normalde ben bunu şu an denize nazır plajdayken soğuk 
bir şey içerken de yapıyor olabilirdim ve şu an konferans salonunda da 
gerçekleştirebiliyorum. Dosyayı görüntüle diyorum, evraklara geldim. 
Bakın, benim dava dosyasıyla ilgili tüm dokümanlarım burada, Yargı-
tay ilamına geliyorum. 16 Aralıkta bu gelmiş. Görüntüle dedim, tabii 
biliyorsunuz yargı kararları kamuya açık olduğu için burada tarafların 
ismiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bakın, kara-
rın onanmasına, Yargıtay kararı tamam, oh dedim. Ne yapmam lazım? 
Mahkeme ilamını alıp icra dairesine götürmem gerekiyor. Neyi götüre-
ceğim? Hâkimin imzalı dokümanını götürmem gerekiyor. Islak imzalı 
olması şart mı? Eskiden şarttı, ama şimdi kanun gereği artık elektronik 
imzayla kaydedilen dokümanlar elektronik imzada kullanılabiliyor. Ben 
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şu şekilde bakalım dokümanımıza, hâkimler bunu imzalamış mı? Bazen 
evet, bakın, gördünüz mü? Şu an hâkim, yani Yargıtaydaki ilgili hâkimler 
tarafından doküman imzalanmış ve ben acaba bu doküman gerçekten 
imzalı bir doküman mı? O bir resim de olabilir. Bakın, gördünüz mü? 
İlgili hâkimin bu dokümanı ne zaman imzaladıklarına ilişkin bilgiyi de 
görüyorum. Yani bakın, nasıl ki dedim ya basiretli tacir, basiretli bilgisayar 
kullanıcısı da kendisine gelen elektronik dokümanın içeriğinin doğrulu-
ğunu doğrulamak zorunda, bir araçla doğrulamak zorunda. Zaten kul-
landığınız programlar buna imkân sağlıyor. Eğer doğrulamazsanız 5070 
sayılı Kanuna göre buna ilişkin oluşacak zararlardan siz sorumlusunuz. 
Yani elektronik imzalı olmayan bir dokümanı elektronik imza gibi kabul 
edip sonuç doğurursanız sorumluluk size ait, o yüzden bakıyorum. Evet, 
doğru. Şimdi gelelim bu dokümanın icra dairesine gönderilmesine, hemen 
buradan icra dosyamı buluyorum tüm dosyalarımdan, aslında çoğu 
meslektaşım bunu kullanıyor diye düşünüyorum. İcra dosyama geldim, 
şimdi bakıyoruz buradan, tarablarıma bakıyorum, şimdi ben buraya evrak 
göndereceğim. İlgili mahkemenin evrakını gönderip, icra dairesinin işlem 
yapmasını sağlayacağım. Şuradan göndereceğim belgenin ne olduğunu 
bulmam lazım. Bunu aslında şöyle, diğer diye var, diğeri seçtim. Daha 
önceden tabii size Cem Yılmaz’daki “daha önce hazır” deyip, vereceğim 
bir doküman vardı. Bakın, şimdi ne yapmam lazım? Elektronik ortamda 
bir dokümanı hazırlamam lazım, bir dilekçe yazmam lazım, değil mi? Ben 
şöyle bir dilekçeyi yazdım. Şimdi bunun benim irademi ispatlaması lazım 
icra dairesinde, bunu imzalıyorum, tokenumı taktım, geldi. Şu şeklide 
imzaladım. Artık bu doküman benim el ürünüm oldu ve bu şekilde, 
yani icra dairesindeki kişi bunda imza yok diyemez, çünkü elektronik 
ortamda imzalama yaptım. Şimdi geliyorum evraka, neredeydi? Masa 
üstünde 3 icra talep, açtım, talep evrakı dedim, ekledim. Şimdi bir de 
neyi eklemem lazım? Bunu ilk defa deneyeceğim, çünkü başka kişinin 
imzaladığı elektronik imzalı bir dokümanı bakalım gönderebilecek miyiz 
bir mahkeme kararı, en azından Sayın Hâkim Bey de, Daire Başkanımız 
da burada, bir uyuşmazlık olursa hemen ondan yardım da isteyebiliriz.

Av. Erinç Sağkan - Çağatay Bey, süremizi çok aştık, hızlı şekilde şu 
parayı çekelim.

Av. Hayri Çağatay Cezgin - Tamam, geliyor. Şu an evrakımı da seç-
tim. Ben bu şekilde gönderiyorum ve bakın, dokümanı gönderdim ve 
artık bu icra dairesine iş emri olarak gitti. İcra dairesi kanun gereği 3 gün 
içerisinde bu talebimle ilgili bir karar vermek zorunda, ben gönderdim, 
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ama hemen işlem yapacak diye bir şey yok. Kanun gereği 3 gün içeri-
sinde benim param yatacak. Aslında şimdi yatsaydı yemeğe gidebilirdik, 
ama 3 gün sonra tekrardan buluşuruz. Şunu söylemek istiyorum: Artık 
avukatlar bürolarına tabi değiller. Şu an internete bağlanmak için geçerli 
olan cihazım, aynı zamanda bir fotokopi cihazım ve bir bilgisayar, bu 
kadar, bununla herhangi bir yerde avukatlık mesleğini icra edebilirim. 
O yüzden bu imkânları sağlayan geliştiricilere, özellikle bilgisayar kul-
lanıcılarına çok çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür 
ediyorum, sağ olun.

Av. Erinç Sağkan - Ben öncelikle tüm konuşmacılarımıza değerli 
bilgilerini bizlerle paylaştıkları için teşekkür ediyorum. Yine sizlere katı-
lımınız sebebiyle teşekkür ediyor ve paneli sonlandırıyorum, teşekkürler, 
sağ olun. Ben aslında soru-cevap kısmına öncelik vermek istiyordum, 
ama süreyi çok aştık, ama Mahmut Bey, sizin bir sorunuzu alalım bence.

Av. Mahmut - Teşekkür ederim. Benim sorum Bilgiişlem Dairesi Baş-
kanımıza olacak. Öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Av. Mahmut … 
Ankara Barosundanım. Başkanım, bize iletilen sorunlardan biri örneğin, 
bir örnekle anlatıp soruyu öyle bağlayacağım. İcra dairelerinde varsayalım 
bir tapu kaydı gelmiş. Çok sayfalı bir tapu kaydı, meslektaşlarımız bu 
tapu kaydını sorgularken bir sayfayı sorguladıktan sonra sistemi kapatıp, 
tekrar ikinci sayfayı sorgulamak durumunda kalıyorlar. Oysa icra daireleri 
bildiğiniz gibi bunu kitap sayfaları açar gibi sorgulayabiliyorlar. Bu da 
ciddi bir kolaylık sağlıyor. Bu konuda bir çalışma var mı veya böyle bir 
düzenleme mümkün mü? Bunu rica edeceğiz, sağ olun.

Servet Gül - Bu sorun bana iletildi. Geçen hafta içerisinde müsteşar 
yardımcımız tarafından bize iletildi. Ancak biz aslında daha önceden, 
18 Aralıktan önce dediğiniz gibiydi bu, 18 Aralık tarihinde biz bir gün-
celleme yaptık sistemde ve bu güncellemeyle daha öncesinde sadece icra 
daireleri memurlarının kullandığı bu sistemi avukat tarafına da getirdik. 
Avukat portaldan da bir pencere açıp, tekrar kapatıp bir başka pencere 
açmak şeklinde yapılan belge görüntüleme işlemlerinin şu anda Windows 
şeklinde, yani pencereler şeklinde yapılabilmesi mümkün durumda.

Sunucu - Saygıdeğer misafirlerimiz, katılımınız için teşekkür ederiz. 
Şimdi konuşmacıların plaketlerini takdim etmek üzere Ankara Barosu 
Başkanı Av. Sayın Hakan Canduran’ı sahneye davet ediyorum.





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Avukatlıkta Küreselleşme
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Sunucu - Değerli misafirlerimiz, Ankara Barosu tarafından 9. su 
düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. “Avukatlıkta 
Küreselleşme” konulu oturumu sunmak üzere Ankara Barosu önceki 
başkanı Sayın Av. Sema Aksoy’u sahneye davet ediyoruz. Beraberindeyse 
tebliğlerini sunmak üzere Sayın Yrd. Doç. Dr. Kasım Akbaş’ı, Sayın Av. 
Theresa J. Henson’ı, Sayın Av. Dr. Kağan Kocaoğlu’nu, Sayın Av. Arzu 
Ongur Ergan’ı ve Sayın Av. Selim Sarıibrahimoğlu’nu kürsüye bekliyoruz.

Av. Sema AKSOY
Oturum Başkanı

Kıymetli misafirler, değerli meslektaşlarım; hepinizi saygıyla selamlı-
yorum. Biraz hızlı bir oturum yapmaya çalışacağız, çünkü zaman konu-
sunda sıkıntı yaşayacağız gibi gözüküyor. Kıymetli Başkanım da en büyük 
stresi yaşıyor burada, çünkü bu işler zor, organizasyon hakikaten çok zor. 
Öncelikle Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayını düzenleyen 
Kıymetli Başkanın şahsında yönetim kurulunu, Ankara Barosunun 
değerli çalışanlarını kutluyorum. Gerçekten hukuk dünyasına ışık tutan 
bir Kurultay yapıyoruz. İki yılda bir düzenleniyoruz, daim olsun inşallah 
diyoruz bundan sonrası için de.

Değerli konuklar, bizim oturumumuzun başlığı: “Avukatlıkta Küre-
selleşme” Şimdi tabii son yıllarda çokça dile getirdiğimiz bir husus bu 
küreselleşme, globalleşme, artık konuştuğumuz her cümlede neredeyse 
kullanıyoruz. Sözcük olarak hayatımıza girdi, hayatımızın bir parçası 
oldu, yaşamımızın bir parçası oldu. Çünkü artık neredeyse insanlar 
kendini tanımlarken bile “ben dünya vatandaşıyım” diye tanımlamaya 
başladı ve bunun sonucu olarak da hatta vatandaşlık olgusu bile tartışıl-
maya başlandı. Bundan sonra belki bunları da tartışacağız “küreselleşme 
kapsamında vatandaşlık nedir” diye, ama ulusal değerler her zaman 
hâkimiyetini koruyor ve korumaya da devam edecektir.

Küreselleşme teknolojik gelişmelerin, özellikle ulaşım ve haberleşmenin 
de hızlı gelişmelerinin sonucu ortaya çıkan ekonomik, sosyal, kültürel 
alandaki iletişimin getirdiği bir sonuç ve bu sonucun doğal olarak da 
getirdiği diğer sonuç da elbette ki bu ilişkileri düzenleyecek hukuk 
sistemi. Aslında dünyadaki tüm ülkelerin ve insanlığın ortak çatısı da 
hukuk, onun altında yaşıyoruz ve onun içinde kendimizi ifade etmeye, 
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ilişkilerimizi düzenlemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da küreselleşme 
hakikaten çok önemli bir konu, bu iletişim ve işbirliğinin getirdiği diğer 
sonuç da savunmanın, yani avukatların bu ilişkileri düzenlemedeki rolü. 
Ben çok uzatmak istemiyorum, zamanımız kısıtlı. Şimdi bu konuyu 
tartışacağımız çok değerli konuklarımız var aramızda, ben önce Sayın 
Av. Selim Sarıibrahimoğlu’na sözü vermek istiyorum. Sanıyorum uçağı 
varmış, ondan sonra kendi aramızda bir sıralama yapacağız bu arada, 
öncelikle sözü Ankara Barosu üyesi ve uluslararası tahkim, uluslararası 
ticaret hukuku konularında da bildiğimiz çok değerli meslektaşımız Sayın 
Sarıibrahimoğlu’na bırakıyorum, buyurun efendim.

Av. Dr. Y. Selim SARIİBRAHİMOĞLU
Ankara Barosu

Öncelikle Sayın Başkanıma ve panele katılan arkadaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcılar da bu özellikle mesleğe saygı 
gösteren, mesleğimiz açısından önemli olan bu konuya ilgi gösterdikleri 
için onlara da çok teşekkür ediyorum.

AVUKATLIKTA KÜRESELLEŞME
Avukatlık Kanunu Değişikliği Çerçevesinde Yabancı Hukuk Büro-

larının Türkiye’deki Faaliyetlerinin Yasal Durumu ve Uygulamalarının 
Değerlendirilmesi

Bu Avukatlık Kanunu taslağında yer alan konulardan; avukatlık 
ortaklığı ve şirketi modeli, avukatlık şirketlerinin şube açıp açamayacağı 
ve avukatlık hizmetindeki yabancılık unsurları değerlendirilecektir.

Bu nedenle, bu değişiklik kapsamında yabancı hukuk büroları 
için bazı kurallar ve sınırlandırmaların kanuna konulması yararlı ve 
zorunlu görülmektedir.

1) İlk olarak; mevcut Avukatlık Kanunu’nda 44/B maddesinde yer 
alan karşılıklılık ilkesi muhafaza edilmelidir ki şu anki mevcut tas-
lakta bunun muhafaza edildiği görülmektedir (eğer ki bir değişiklik 
yapılmadıysa).

Bir yabancının Türkiye’de avukatlık bürosu açabilmesinin ön şartı 
olarak bir Türk vatandaşının da o yabancı ülkede büro açabilmesi aranma-
lıdır. Bir başka deyişle, Bir yabancının Türkiye’de avukatlık bürosu açması 
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durumunda bizim de o ülkede avukatlık bürosu açmamız sağlanmalıdır. 
Mevcut kanunun 44/B maddesi şu şekildedir; “Avukatlık ortaklığı, aynı 
baroya kayıtlı birden çok avukatın bu Kanuna göre mesleklerini yürütmek 
için oluşturdukları tüzel kişiliktir. Avukatlık ortaklığının çalışması meslek 
çalışması olup, ticarî sayılmaz ve vergilendirme bakımından şahıs şirketlerine 
ilişkin hükümler uygulanır. Avukatlık ortaklığının adı, bir ya da birkaç orta-
ğın ad ve/veya soyadlarına (Avukatlık Ortaklığı) ibaresi eklenerek belirlenir. 
Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye’de faaliyet göstermek 
isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık ortaklığı 
düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuk-
lar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. 
Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar. Bu nev’i avukatlık ortaklıkları 
için ortakların baroya kayıtlı olması şartı aranmaz. Bu kuralın uygulanması 
mütekabiliyet esasına bağlıdır.” Uzun yıllar süresince bu mütekabiliyet 
maddesi barolar tarafından gerekli özen yükümlülüğü yerine getiril-
meyerek geçersiz bir madde halini almıştır. Bu konuda çeşitli barolara 
da tarafımca birçok uyarılarda bulunulmuştur. Ayrıca bu düzenlemede 
belirtilen yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı, Türkiye’de kalıcı yabancı 
paranın likiditeye karışmasını, istihdam sağlaması ve vergi vs. getirmesi, 
ekonomik kalkınma için yer almıştır. Avukat yabancı olduğunda ya da 
Türklerle birlikte yabancı avukat ortaklığı adında çalışması, mevzuat içe-
riği ve niteliği ile bağdaşmaz ve getirilecek bir sermayeden bahsedilemez.

2) İkinci kural olarak; söz konusu yabancı hukuk bürolarının Tür-
kiye Barolar Birliği’nin (TBB) denetimi ve şemsiyesi altına girmesi 
gerekmektedir.

Türkiye’de avukatlık yapacak yabancı hukukçunun yeterli kalitede ve 
ahlakta olması sağlanmalı ve temin edilmelidir. Örneğin; yabancı şahsın 
kendi ülkesindeki baroda ICC ve BM Yugoslavya Savaş Suçları Mahke-
mesi savunma avukatı olarak gerekli vasıfları taşıyıp taşımadığı incelenip 
ayrıca kişinin son bir yıl içinde bağlı bulunduğu baroda hiçbir disiplin 
suçu işlemediğine dair belge istenmelidir. Birçok yabancı hukukçunun 
Türkiye’de çalışma nedeni kendi barolarında disiplin cezası almış olmaları 
olabilir. Özellikle finans ve bankacılık alanındaki hukukçuların bu açıdan 
çok daha titiz koşullarla barolara kabul edilmeleri daha doğru olacaktır. Bu 
çerçevede, baro denetiminin sağlanması yürütülen işler açısından büyük 
önem arz etmektedir. Yabancı hukuk bürolarına aracılık ve ortaklık yapan 
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Türk avukatları için de, bu denetim ve maddeye uymamaları halinde 
caydırıcı bir müeyyide yasaya eklenmelidir.

Yabancı hukuk bürolarının Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) denetimi 
ve şemsiyesi altında kurulmalarının sağlanması avukatlık yasasını bugün 
olduğu gibi yarında ihlal etmelerine tek başına engel değildir. Dolayısıyla 
asıl yapılması gereken, Adalet Bakanlığı ile TBB gerekli hallerde ortak 
bir çalışmayla bu firmaları tespit etmeli ve cezalandırmalıdır. Şu andaki 
genel uygulamada mevcut Avukatlık Kanunu’na aykırı biçimde çalışmayan 
hemen hemen hiçbir yabancı hukuk bürosu bulunmamakta olup Avukat-
lık yasası 48. maddeye göre söz konusu tüm yabancı hukuk bürolarına 
ceza verilmesi gerekmektedir. Ancak bugüne kadar, her nedense, yeterli 
cezai müeyyidenin uygulandığı görülmemiştir.

Söz konusu yabancı hukuk büroları Türkiye’de de avukatlık yapa-
bileceklerine dair uluslararası ilanlarıyla faaliyetlerini kısaca şu 
şekilde yürütmektedirler:

Öncelikle bu yabancı hukuk büroları Türkiye’de şirket olarak kurul-
duktan sonra baroya kayıtlı olsun olmasın Türk avukatları ya da hukuk-
çuları çalıştırmak suretiyle faaliyet göstermektedirler. Bu duruma ek 
olarak, bu bürolarda uluslararası alana ait hemen hemen hiçbir faaliyet 
bulunmamaktadır. Yapılan işler tamamen Türkiye’deki faaliyetleri kap-
samaktadır. Böylece, Avukatlık Kanunu’nun 44/B maddesinde yer alan 
Karşılıklılık ilkesinin uygulanmamasının doğal sonucu olarak Avukatlık 
Kanunu maddesinin fiilen uygulanırlığını kaybetmesine başta Barolar 
Birliği olmak üzere, tüm büyük barolar izin vermiş bulunmaktadır. Bu, 
aynı zamanda, “görevi kötüye kullanma suçu” kapsamına da girmektedir. 
Baroların hukuki ve cezai kapsamında değerlendirilmektedir. Bu durum, 
Avukatlık yasası 35. maddedeki yalnız baroya kayıtlı avukatlara tanınan 
hakkın gasp edilmesine yol açarak 35. maddeye aykırılık teşkil etmek-
tedir. Kanunun 35. maddesi şu şekildedir; “Kanun işlerinde ve hukuki 
meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz 
bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava 
etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı 
düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir.”

Ayrıca, tasarının 62. maddesinin 1. ve 4. bentleri birbiri ile çelişmek-
tedir. Şöyle ki; TTK, anonim veya limited şirketin ticaret ve sanayi oda-
larına kaydını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle de anonim veya limited 
şirketin çalışma usul ve esaslarına ilişkin birçok kesin kural koyulmuştur. 
Dolayısıyla bu hukuki yapı çerçevesinde 62. maddede yer alan hükmün 
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uzun süre ayakta kalması beklenemez. Bu hükmün haksız rekabete de 
konu olması mümkündür. Ayrıca miras hukuku bakımından hissedarların 
birinin ölümü halinde hissenin nasıl yönetileceği hususuna ilişkin de bir 
hüküm kanunda yer almamaktadır. Bu düzenlemeler olmadan yasanın 
bu hükmünün çok sayıda soruyu açıkta bırakacağı izahtan varestedir.

Bu durumda söz konusu firmaların, Avukatlık yasasının Avukata 
Çıkar Karşılığında İş Getirme başlıklı 48. maddesinde yer alan “Avukat 
veya iş sahibi tarafından vaat olunan veya verilen bir ücret yahut da her-
hangi bir çıkar karşılığında avukata iş getirmeye aracılık edenler ve aracı 
kullanan avukatlar altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Bu eylemi yapanlar memur iseler, verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı 
olamaz.” hükmüne göre cezalandırılmaları gerekmektedir. Bilindiği 
üzere, yabancı hukuk büroları ve Türk ortakları bu kanuna karşı suç 
işleyerek aracılık yapmaktadırlar.

A) Yabancı hukuk büroları, Avukatlık yasasında belirtilen çerçeveyi 
aşarak faaliyetlerini yasal mevzuata aykırı bir şekilde icra etmektedirler. 
Türkiye’de faaliyet gösteren bu yabancı hukuk bürolarına örnek olarak, 
öncelikle White & Case, Mckinsey ve Gide Loyrette Nouel vb. sayabiliriz.

Tespit ettiğim bir hususu özellikle belirtmem gerekir:
White & Case Müşavirlik Limited Şirketi’nin durumunu belirtme-

miz gerekirse: White & Case Müşavirlik Limited Şirketi, TBB’ye gönder-
diği 20.11.2006 tarihli yazıda, açıkça ana sözleşmesinin 3. maddesine göre 
hukuki danışmanlık yapılması konusunda faaliyet gösterdiğini ve Avu-
katlık Kanunu’nun 44/B maddesinde avukatlık ortaklığının kuruluşunu 
açıkça düzenlenmediğinden bahisle limited şirket olarak faaliyet gösterdik-
lerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine; TBB 10.07.2007 tarihli yazısında, 
White & Case Müşavirlik Limited Şirketi’nin avukatlık ortaklığı kurma 
talebi reddedilerek hukuki konularda danışmanlık hizmeti vermesi ve 
avukatlık hizmeti içeren bir faaliyette bulunmasının Avukatlık Kanunu’na 
aykırılık oluşturacağı bildirilmiştir. Avukatlık Kanunu 44/B maddesinde 
yer alan “yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında 
danışmanlık hizmeti verebilirler” ve aynı kanunun 35 maddesinde yer alan 
bu işlerin yapılması “yalnız baroda yazılı avukatlara aittir” ibarelerinin 
arkasından dolaşılarak halen söz konusu şirketçe bu alanlar dışında da 
hukuki danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. Kaldı 
ki; şirketin tescilli bir şirket olması da bu şirketi otomatik olarak yasaya 
uygun bir şirket yapmaz. White & Case Müşavirlik Limited Şirketi’nin 
şu andaki internet sitesinde finans, bankacılık, sermaye piyasaları, ticari 
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davalar, şirketlerin birleşmesi, taşınmaz mallar, vergi hukuku vb. alanlarda 
hizmet verdiği ayrıntılarıyla beraber görülecektir. Ayrıca, White & Case 
Müşavirlik Limitet Şirketi çalıştığı sektörler arasında iletişim, medya, 
inşaat, çevre, madencilik ve metaller alanlarını da göstermiştir.

Bu duruma ek olarak; Avukatlık Kanunu 43. maddede yer alan “Avu-
katlık ortaklığı yurtiçinde şube açamaz” ibaresinin varlığına rağmen, bu 
tip yabancı hukuk büroları bünyelerindeki farklı avukatlar adına bürolar 
açarak birden fazla kentte, birden fazla büro ile faaliyet göstermekte ve 
hatta bu durumu kendi web sayfalarında ilan etmektedirler. Halbuki 
Avukatlık kanunu 43. maddesi şu şekildedir; “Her avukat, levhaya yazıldığı 
tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. 
Büronun niteliklerini barolar belirtir. Bir avukatın birden fazla bürosu 
olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. (Ek: 2/5/2001-
4667/29 m.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, 
milletvekilliği süresince avukatlık yapamazlar. Bürosunu veya konutunu 
değiştiren avukat yenilerinin adreslerini bir hafta içinde baroya bildirmek 
zorundadır”. White & Case Müşavirlik Limited Şirketi, internet sitesinde 
faaliyette bulunduğu yerleri belirtirken İstanbul ofisinin yanında Anka-
ra’da bulunan Çakmak Avukatlık Bürosunun da adresini saymaktadır.1 
Bu durum ise, yasaya aykırı ve çelişki teşkil etmektedir.

Mckinsey Şirketi’nin ise yine kendi sitesinde çalışma alanları arasında 
finans, medya ve eğlence, kamu sektörü, metal ve madencilik alanları 
gösterilmiş ve bu faaliyetlerin Türkiye’de de icra edildiğini duyurmaktadır.2

Gide Loyrette Nouel firması da internet sitesinde Türkiye’de finansal 
alanlarda hizmet verdiğini belirtmektedir.3

Schoenherr Hukuk Bürosunun da internet sitesinde bankacılık ve 
finans alanlarda hizmet verdiği belirtilmektedir.4

Clifford Chance firmasının internet sitesinde ise bankacılık, finansal 
alanlar, medya vb. alanlarda hizmet verildiği ve sermaye piyasaları, işçi 
ve işveren hakları gibi sektörlerde de çalışıldığı belirtilmektedir.5

B) Diğer taraftan, Yabancı kökenli bağımsız denetim firmalarının 
Türkiye’de kurdukları yabancı yeminli mali müşavirlik ve bağımsız 
denetim firmaları bünyelerinde genellikle Türk hukukçular çalıştırarak 

1 http://www.whitecase.com/locations/emea/ankara
2 http://www.mckinsey.com.tr/calisma-alanlarimiz.html
3 http://www.gide.com/en/regions/turkey
4 http://www.schoenherr.eu/turkey/office/
5 http://www.cliffordchance.com/people_and_places/places/europe/turkey.html
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muhtelif hukuki mütalaa, danışmanlık ve duruma göre davalarda taraf 
olma faaliyetlerinde bulundukları uzun bir zamandır gözlenmektedir. 
Bu şirketlerin hukuki faaliyetlerini de Türk avukatlık büroları tarafından 
yapılması gerekmekte olup bunların yabancı denetim firmaları tarafın-
dan yapılması işlerin haksız bir şekilde gasp edilmesidir. Bu denetim 
firmalarına örnek olarak; Güreli, PricewaterhouseCoopers, Deloitte vb. 
sayabiliriz.

Güreli firmasının internet sitesinde ise Vergi Hukuku, Şirket-
ler Hukuku, İş Hukuku, Ticaret Hukuku vb. alanlarında çalışıldığı 
belirtmektedir.6

PricewaterhouseCoopers firmasının internet sitesinde ise bankacı-
lık ve sermaye piyasaları, sigortacılık ve kamu hizmetleri gibi alanlarda 
hizmet verildiği belirtilmektedir.7

Deloitte firmasının internet sitesinde ise vergi ve mali mevzuat gibi 
alanlarda hizmet verdiğini ve finans, inşaat, gayrimenkul sektörlerinde 
çalışıldığı belirtilmektedir.8

Yukarıda en önemlileri sayılan yabancı bağımsız denetim şirketlerine 
Baronuz tarafından yazı yazılarak hukuki faaliyetlerinin yasal dayanakla-
rının sorgulanması ve yasaya uymayan durumların varlığının anlaşılması 
halinde yasal olmayan hukuki faaliyetlerinin devamının önlenmesi ve 
gerekli yaptırımların uygulanması sağlanmalıdır.

Yabancı hukuk büroları, büyük hacimli şirketlerin hukuki işlerini 
yürütüyor olmaları nedeniyle yüksek vergiler ödemeleri gerekirken stopaj 
vergisinin ödenmemesi sebebiyle, stopaj vergisi yönünden, vergi ziyaına 
sebebiyet vermektedirler. Barolar bu konuda da harekete geçmelidirler.

Avrupa Birliği’nde Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve bu Bağlamda 
Avukatların Serbest Dolaşımı

Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi’nin (CCBE) temel amacı 
CCBE Tüzüğü Madde III 1.a’da sayılmıştır. Buna göre ise, CCBE’nin 
amacı; avukatlık mesleğinin icrası ile ilgili ortak menfaatlerin korunması, 
hukukun gelişmesi ve hukukun üstünlüğü ile ilgili uygulamalar bakımın-
dan, adaletin yönetimi ve özellikle hukuk alanındaki somut gelişmeler 
bağlamında, gerek tam (Avrupa Birliği üyesi, Avrupa Ekonomik Bölgesi 

6 http://www.gureli.com.tr/tr-TR/kurumsal-finansman-hizmetlerimiz/843/Page.aspx
7 http://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/danismanlik.html
8 http://www2.deloitte.com/global/en/pages/legal/articles/deloitte-legal-services-con-

tacts.html#Turkey
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ve İsviçre Konfederasyonu), gerek ortak (yedek), gerekse gözlemci üye 
statüsünde bulunan üye baroları, hukuk alanındaki somut gelişmeler 
bağlamında; Avrupa’da ve uluslararası düzeyde temsil etmektir.

Avukatların AB’de serbest dolaşımı; doktorlar, mimarlar ve diğer 
hizmet sektörlerinde olduğu gibi serbest meslek faaliyetleri içinde değer-
lendirilmektedir. Ancak AB direktifleri ile bazı düzenlemeler yapılarak 
sınırlamalar getirilmiştir. Öncelikle diplomaların tanınması ve diğer üye 
ülkelerde mesleğin icrasını kapsayan kurallar çıkarılmıştır. Bu çerçevede, 
bu direktiflerin uygulanması sırasında çıkan uyuşmazlıkları ABAD tara-
fından çözülmektedir. ABAD yorumları ile bu direktiflerin uygulama 
alanı daha belirgin hale gelmiştir. Avukatlara ilişkin direktiflerse CCBE 
Tüzüğü’nde belirtilen temel amacı sağlamaya yöneliktir.

Bu direktiflerden ilki, 77/249 sayılı Konsey Direktifidir ki bu direk-
tifin temel amacı, hizmetlerin serbest dolaşımının kolaylaştırılmasıdır. 
Bunun yanı sıra, diplomaların karşılıklı tanınması konusunda 89/48 
sayılı direktif ve 92/51 sayılı ek direktif vardır. Bu kapsamda ise, en az 3 
yıl süren yükseköğretim diplomalarının Birlik içinde tanınması öngörül-
müştür. 98/5 sayılı Konsey Direktifi, avukatların diplomalarını aldıkları 
ülke dışında yani başka bir üye ülkede mesleklerini devamlı olarak icra 
etmelerine yöneliktir.

Dolayısıyla, çıkarılacak yeni bir avukatlık yasasının bütünlük içerisinde 
yukarıda belirtilen avukatlık mesleğinin uygulanmasına yönelik Avrupa 
birliği mevzuatına uygun olması gerekmektedir.

Bunlara ek olarak, yeni yasaya göre kurulacak olası avukatlık şirket-
lerinin ortaklarından birisinin vefatı halinde mirasçıların durumunun 
açıkça düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konudaki önerim ise; söz konusu 
avukatlık ortaklığının fesih olmayacak şekilde, ortaklığı korumaya yönelik 
olarak bir düzenlenme yapılması gerekliliğidir. Bu çerçevede İngiltere’deki 
toprak kanununda olduğu gibi murisin hisselerinin yönetiminin önce-
likle var ise mirasçılar arasında “hukuk” fakültesi mezunu olana, yok 
ise hisselerinin yönetiminin mahkemeden tayin edilecek bir kayyuma 
bırakılmasına hükmeden bir madde hazırlanması gerekmektedir.

Sonuç olarak; Türkiye’deki hukuki konularda, bir yabancı hukuk 
bürosunun bir Türk Hukuk bürosuyla işbirliği yapmasında aslında bir 
sorun bulunmamaktadır. Hem Avukatlık Kanununda hem de tasarıda 
da yer aldığı üzere kural; yabancı avukatların uluslararası hukukla ilgilen-
meleri, kendi hukuklarıyla ilgili mütalaa vermeleri; Türk avukatların da 
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Türk hukuk alanlarıyla ilgili avukatlık yapmaları ve mütalaa vermeleridir. 
Ancak sorun, yabancı hukuk şirketlerinin uygulamada aslında yaptıkları 
işin tamamına yakın bir kısmının Türk Hukuku ile ilgisi olmasından 
doğmaktadır. Bu durumun sonucu olarak da; eğer gerekli önlemler 
alınmazsa ve uyarılar yapılmazsa, normal koşullarda aynı hukuki 
uyuşmazlıklar çerçevesinde çalışan meslektaşlarımızın haksız olarak 
etkilenmelerine ve iş alamamalarına sebep olunacaktır. Bu çerçevede, 
rekabetin zedelenmesi söz konusu olacaktır. Barolar, sosyal olaylarla 
ilgilenirler fakat Avukatlık Kanunu ve bu kanunun uygulanması, 
baroların birincil önceliği olmalıdır.

Yukarıdaki tespit ve önerilerimin özellikle dikkate alınarak tasarıda 
yer alması ve ilgili kanunda bir an önce gerekli değişikliğin sağlanarak 
bahsettiğimiz konulardaki, Türk hukukçularının mağduriyetinin 
giderilmesi ve bu yabancı bürolar karşısındaki haklarının yasal olarak 
belirlenmesi ve korunması gerektiği düşüncesindeyim.

Av. Sema Aksoy - Sayın Sarıibrahimoğlu’na teşekkür ediyoruz. Küre-
selleşmenin zorunluluğunu ancak bunun sonucunda mesleğe ve sosyal 
yaşama dair getirdiği endişelerini dile getirdi, teşekkür ediyoruz kendi-
lerine, hemen ayrılıyor musunuz ?

Av. Selim Sarıibrahimoğlu - Ben çıksam iyi olacak, çok teşekkür 
ediyorum. Çok özür diliyorum, ayrıca her zaman sorularınız, vesaire bu 
konuda olursa hepsini cevaplamaya hazırım. Soracağınız her sorunun 
yazılı cevabı bende hazır, onu da söyleyeyim.

Av. Sema Aksoy - Teşekkür ediyoruz, sağ olun katkılarınız için. Kıy-
metli meslektaşlarım, bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Bugün eğer 
Hukuk Kurultayındaysak bu Kurultayın mimarı tüm mütevazılığıyla 
aramızda oturuyor, Kıymetli Başkanımız Sayın Atilla Sav, bir alkış rica 
ediyorum. Tabii ki Kıymetli Başkanımız bu dönemdeki Kurultayın da 
mimarlarından Sayın Başkanımız Semih Güner’e de çok teşekkür edi-
yoruz efendim, sağ olun. Değerli konuklar, şimdi Anadolu Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sayın Kasım Akbaş’a sözü 
bırakıyorum, buyurun efendim.
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Yrd. Doç. Dr. Kasım AKBAŞ
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim. Herkese merhabalar, Kurultayı düzenleyenlerin 
eline sağlık diyerek başlamak istiyorum ben de, yüzlere kişi dünden iti-
baren oturumları takip ediyor. Hiç kolay bir iş değil, bunun için tekrar 
tebrikler ve teşekkürler.

Benim alanım hukuk sosyolojisi, daha önce belki tanıştığınız, sunu-
mumu dinlemiş olan kişiler vardır ve muhtemelen buraya çağrılma 
sebebim de öncelikli olarak yapmış olduğum sosyolojik çalışmalar, araş-
tırmalar. Avukatlık mesleğinin ekonomi politiği üzerine çalışıyorum. 
Az önce Selim Beyin bahsettiği meseleler üzerine, avukatların hak ve 
çıkarları nasıl korunur, hangi perspektiften ele alınmalıdır üzerine çalış-
malar yapıyorum ve bunları Türkiye’de az bulunan ampirik yöntemi 
kullanarak yapmaya çalışıyorum. Hukuk alanında azdır ampirik yön-
tem, muhtemelen o yüzden akla geldim ve çağrıldım, ama bugün belki 
de 15-20 yıllık meslek hayatımda hiç yapmadığım teknik bir sunum 
yapacağım. Az önce bahsi geçen Avrupa Birliği direktiflerini anlatmaya 
çalışacağım. Bunları savunduğum, karşısında olduğum için değil, bir 
aslında sosyolog, hukuk sosyologu olarak durumu tespit etmek adına 
böyle yapacağım. Keşke gitmeseydi, Selim Beyin söyledikleriyle belki 
çakışarak, serde biraz sosyoloji olunca can çıkar huy çıkmaz, böyle birkaç 
tane tespitle de başlamak istiyorum. Aslında teknik kısma geçmeden 
önce diğer asıl çalışma alanım olan şeye dair şöyle bir saptamam var: Çok 
sayıda baroda sunum yaptım ve avukatlık mesleğinin durumuna ilişkin 
sunum yaptım. Genelde hukukçular, avukatlar biz öyle demeyiz, ama 
muhafazakar meslek sahipleridir. Yani bütün genellemeler yanlıştır, bu 
kaydı koyarak söylüyorum ve bir genelleme yapıyorum avukatlara dair, 
biraz hukukçuluk, avukatlık muhafazakar bir meslektir. Biz her ne kadar 
Fransız devrimini de avukatlar yaptı, vesaire desek de evet, vardır öyle bir 
devrimci avukatlık geleneği, ama genel itibariyle, mesleğin geneli anla-
mında baktığımızda çalışma alanı itibariyle muhafazakarlığı gerektiren 
bir alandır hukukçuluk da. Şuradan biliyorum: Örneğin, üniversitedeki 
en muhafazakar fakülte genelde hukuk fakültesidir, rektörlükle sürekli 
didişir ve tüm dünyada böyledir. Yalnızca bize özgü bir durum da değil.

Ben bu muhafazakarlığın, muhafaza etme yaklaşımının biraz bizim 
özelimizde, yani biz bu mesleğin çıkarlarını savunacağız derken birtakım 
sıkıntılı noktaları olduğunu düşünüyorum. Örneğin, bir küreselleşme 
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yanlısı değilim, onu hemen ifade edeyim, söyleyeyim, bir sürü eleştirim 
var, ama bu eleştirilerim belki çok küçük bir kısmını özellikle millilik 
vurgusu oluşturuyor, ama genel olarak avukatların uluslararası ilişkilere 
bakıldığında ve bir iş birliği, vesaire gerektiğinde tamamen millilik 
vurgusuyla refleks gösterdiklerini düşünüyorum. Az önce Selim Beyin 
gösterdiği gibi aslında veya Türkiye’de hukuk fakültelerinin sayısı çok 
çoğalıyor, mezunlar çok artıyor, mesleğe çok fazla giriş var. Evet, ben 
bunu sosyolojik olarak tespit ediyorum, kitabımda tam da bunları yaz-
dım zaten, ama buradaki meselede şöyle bir kaygı yaşıyorum: Avukatlar 
neden karşı çıkıyorlar buna ? Dün akşam pek çok avukata sordum 
konuşmalarımız, görüşmelerimiz sırasında, çok harcıâlem bir söz, değil 
mi ? Çok fazla avukat gelmesin, piyasaya girmesin. Şeytanın avukatlığını 
yapmak adına soruyorum, biz niye karşı çıkıyoruz, avukatlık hak mesleği 
değil mi, savunma mesleği değil mi ? Daha fazla avukat olursa daha fazla 
yurttaşın hakkı savunulmuş olmaz mı, daha güçlü savunulmuş olmaz mı 
eğer iyi eğitim verebiliyorsak tabii ki, bunu becerebiliyorsak ? Genel olarak 
bunları tartışan insanların mesleğin kendi içerisindeki katmanlaşmaya, 
tabakalaşmaya, mesleğin kendi içerisindeki statü farklılıklarına - ismini 
ben öyle koyuyorum - sınıf farklılıklarına çok dikkat etmediklerini düşü-
nüyorum. Benim problemim aslında biraz bu, bütün çalışmalarımda da 
bunu söylemeye çalışıyorum. Meslek içerisinde aslında farklı katmanlar, 
statüler var. Avukatlar bunların farkında mı, değil mi, tam emin değilim 
açıkçası, genç avukatlar farkında, onu da söyleyeyim. Katıldığım bütün 
toplantılarda genç avukatlar az bile söylüyorsunuz diyorlar, daha kıdem 
almış avukat meslektaşlarımızsa, öyle şeyler yok, nereden çıkartıyorsu-
nuz bunları diyorlar. Bu geçerken söyleyeceğim şeyler de çok uzattım, 
kusura bakmayın, ama dediğim gibi can çıkıyor, huy çıkmıyor, bunları 
söylemeden de geçemedim.

Şimdi teknik bir sunum yapacağım dedim. Biz bir sosyolog olarak 
aslında katıldığım çalışmanın sonuçlarıdır bunlar, az önce Işıl Hanımın 
bir çalışmasından bahsetti Selim Bey aslında, “Avrupa Birliğinde avukat-
ların serbest dolaşım hakkı” benim sunumumun başlığı ve buna ilişkin 
daha önce yapılmış çalışmalar var. Benim tespit edebildiğim kadarıyla 
Türkçe literatürde üç ya da dört tane buna ilişkin makale var. Hatta Işıl 
Hanımın çalışması da bir başka baro kurultayında burada sunulmuş 
olan bir çalışma. Öyleyse neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorum, 
yeniden sunma ihtiyacı duyuyorum ? Şu yüzden, 2006 yılında çıkmış 
bir hizmetler direktifi var Avrupa Birliğinin ve bundan sonra yapılmış 
bir çalışma yok. Yani Işıl Hanımın çalışması da aslında 2006 öncesinde 
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yapılmış bir çalışma ve önceki direktiflere atıfta bulunuyor. Ayrıca çok 
yeni bir gelişme olarak 2013 yılında çıkartılmış bir başka Avrupa Birliği 
direktifi var. Mesleki tanıma, mesleki niteliklerin tanınmasına ilişkin bir 
başka 2013 tarihli Avrupa Birliği direktifi var. Buna ilişkin de yapılmış 
çok yeni olduğu için bir çalışma yok. Bu nedenle bu ikisini gündeme 
getirmek amacıyla avukatların aslında biraz bunlara dikkatini çekmek 
amacıyla ben bu konuyu seçtim. Semih Başkanla da görüştüğümüzde 
gayet yerinde olur, isabetli olur demişti kendisi.

Şimdi bizim Avrupa Birliğiyle ilişkilerimiz biraz meseleyle ilişkiler ve 
bunun bir sürü boyutu var. Siyasal boyutu var, ekonomik boyutu var, 
psikolojik boyutu var, her birimizin kendi perspektifimiz var Avrupa 
Birliği olsun - olmasın, vesaire, ama son tahlilde Avrupa Birliğiyle bizim 
ilişkilerimiz aslında 35 başlık altında sürdürülen fasıllar halinde devam 
ediyor. Bu fasılların 3.sü iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisine 
ilişkin bir fasıldır. Bu ilişkiler bizim Avrupa Birliğine üyelik müzakerele-
rimiz fasıllar üzerinden yürütülür. Fasılların açılması ve kapatılması çeşitli 
teknik, siyasal gelişmelere bağlıdır aslında, her bir fasıl kapatıldığında, en 
son fasıllara geldiğimizde biz artık, tamamlama fasıllarını yaptığımızda 
aslında Avrupa Birliğinin üyesi olacağız. Buna dair henüz halihazırda 
öngörülmüş bir takvim yok, bulunmak da çok mümkün değil. Geçen 
aralık ayına kadar çünkü fasıllara ilişkin bütün görüşmeler durmuştu, 
bir tür can suyu olarak aralık ayı içerisinde yeni bir faslın açılacağı ilan 
edildi, duyuruldu. O yeni fasıl açıldı 2015 Aralık içerisinde, sanırım 
ekonomik ve parasal politikaya dair bir fasıldı o, ama yakın gelecekte 
böyle bir durum söz konusu görülmüyor daha fazla açılacağına dair. 
Şöyle bir şey var bu arada: Bir kulis dedikodusu olarak söyleyebilirim, 17 
fasıl altında belki çalışmaların yapılabileceğine dair şeyler konuşuluyor 
Avrupa Birliği Bakanlığı koridorlarında, ama çok ihtimal dahilinde değil 
memleketin içerisinde bulunduğu durum da göz önüne alındığında. 
Bu asılların açılmasının birtakım teknik şartları var, siyasal şartları var. 
Örneğin, siyasal şartlardan biri ek protokolün tamamıyla Türkiye’de 
uygulamaya geçmesi. Ek protokol de Güney Kıbrıs’ın durumuyla ilişkili 
olan bir protokol, dolayısıyla 8 fasıl Güney Kıbrıs’ın durumu çözüme 
kavuşturulmadığı sürece asla açılmayacak görüşmeye, biz bunu çok net 
olarak biliyoruz ve bu 3 numaralı benim sunum yapacağım fasıl bunun 
koşullarından biri ek protokolün tam uygulanması. Dolayısıyla bu faslın 
tamamen Türkiye açısından hayata geçmesi Güney Kıbrıs meselesinin de 
çözülmesiyle ilişkili, bunu da bir kere söyleyerek, kenara bırakmış olayım.
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Şimdi iş kurma hakkı ve hizmet sunumu faslı aslında Avrupa Birliğinin 
temel dört alanından biriyle ilişkili, neydi Avrupa Birliği, niye Avrupa 
Birliği diye bir şey kurdular ? Tek pazar oluşturmaya çalışıyorlar ve bu 
tek pazarın içerisinde sermayenin, malların, kişilerin, hizmetlerin serbest 
dolaşımı var. Hizmetlerin serbest dolaşımına ilişkin olan fasıl burada söz 
konusu ettiğimiz fasıl. Dikkat edecek olursak iş kurma hakkı ve hizmet 
sunma serbestisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında iki ayrı haktan 
ve serbestiden bahsediyoruz burada: Bunlardan biri geçici nitelikte diye-
bileceğimiz hizmet sunma serbestisi, bir diğeri kalıcı nitelikte diyebile-
ceğimiz iş kurma serbestisi. Yani örnek üzerinden söyleyelim, bir İtalyan 
avukat Fransa’ya bir dosyaya, bir davaya bakmak üzere gittiğinde yaptığı 
faaliyet, yerine getirdiği faaliyet hizmet sunma serbestisi kapsamındadır, 
Fransa’ya gidip bir büro kurduğunda kendisine yaptığı faaliyet iş kurma 
serbestisi kapsamındadır ve bu her iki hakka dair de ayrı direktifler, ayrı 
düzenlemeler söz konusudur.

Süremi bir hayli aşacağım diye şey yapmadım, tebliğin içerisinde var, 
bu geçicilik-kalıcılık kıstasını hem direktiflerde, hem de Avrupa Birliği 
Adalet Divanının, eski Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ATTAT, yeni 
ismiyle ABAD kısaltmasıyla Adalet Divanının çok sayıda dosyasına konu 
olmuş, davaya konu olmuş ve burada bu kıstaslar belirlenmiş. Neyin 
geçici, neyin kalıcı olduğuna dair kıstaslar belirlenmiş durumda. Örne-
ğin, çok değinmeyeceğim dedim, ama komisyon İtalya’ya karşı kararı 
var bir tane, bizim alanımızı ilgilendirenleri biraz seçmeye çalıştım. Bir 
patent vekili Alman patent vekiliydi yanlış hatırlamıyorsam, İtalya’da bir 
patent vekilliği yapmaya çalışıyor. İtalya Patent Vekilleri Odası Birliği 
Barosu kendisine kayıt olma zorunluluğu olduğunu söylüyor. Şikâyetçi 
oluyorlar hakkında, fakat birtakım süreçlerden, davalardan sonra bir 
kereye özgü bir patent vekilliği yaptığı, dolayısıyla bunun kalıcı olmak 
anlamına gelmeyeceği, dolayısıyla bir kayıt şartı aranamayacağını Adalet 
Divanı çok net bir şekilde söylüyor.

Gephart … kararı diye bir karar var. Bu arada şunu ifade edeyim, 
söyleyeyim: Bu kararlar benim tespit edebildiğim kadarıyla Türkçeye 
çevrilmemiş olan kararlar ve tabii sosyoloji alanında çalışmamıza rağmen 
elime bulaşınca iş edineceğim ve bunların en az birkaçını çevireceğim. En 
azından dolaşıma girmesini sağlayacağım. Gephart kararı önemli bir karar 
ve tamamen bir avukata dair karar, yine bir Alman avukat İtalyan eşi, 
üç çocuğu var, kıstaslara uygun üç çocuk, problem yok bunda, 10 yıldır 
İtalya’da yaşıyor ve bir başka İtalyan avukatlar grubuyla avukatlık yapıyor. 
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Dolayısıyla işbirliği halinde avukatlık yürütüyor. Muhtemelen onlarla 
birlikte çalışıyor gibi görülüyor, ama dosyaları onlar takip ediyorlar, 
davalara onlar giriyorlar diye olayın gelişiminden tahmin ediyorum. 1989 
yılında ben artık ayrılacağım ortaklarımdan, kendi büromu açacağım 
diyor, kendi bürosunu açıyor. Hakkında bir şikâyet başlıyor “avokato” 
… (147.22) unvanını izinsiz kullandığı için, bizim düzenlemelerimizde 
de yer alan bir şeydir bu, avukatlık unvanı kullanılamaz. Disiplin cezası 
veriliyor hakkında, bu arada bu Alman avukat baroya kayıt olmak istediği 
için bir başvuruda bulunuyor. Bu başvurusuna hiçbir cevap verilmiyor, 
reddedilmiyor bile, hiçbir cevap alamıyor. Daha sonra olay Avrupa 
Birliği Adalet Divanına gidiyor, onun önüne ulaşıyor. Bu kararda da 
Avrupa Birliği Adalet Divanı bir engel, hizmet sunmaya dair bir engel 
getirilemeyeceğini söylüyor. Davanın verildiği tarihte henüz iş kurma 
serbestisine dair bir direktif söz konusu olmadığı için buna ilişkin bir her 
ülkenin kendi bağımsız düzenlemesini yapma hakkına sahip olduğunu, 
fakat yine de henüz direktif yok bakın, Avrupa Birliği Adalet Divanı 
kararıyla yine de Avrupa Topluluğunun o dönemki ismiyle ana sözleş-
mesine, antlaşmasına aykırı düzenlemeler getirilemeyeceği, dolayısıyla 
avukatlık yaparken milliyet koşulunun aranamayacağına dair - çünkü bu 
ana sözleşmenin kendisinde yazıyor - bir karar veriyor. Orada da geçici-
lik - kalıcılık tartışması yapıyor. Uzun uzadıya bir karar, işte orada derken 
bir sunulan hizmetin istikrarsız olması, süreksiz fasılalı olması, düzensiz 
olması gibi birtakım kıstaslar koyuyor. İşte istikrarsızlık, düzensizlik gibi 
hizmetler, hatta faaliyetinin ana merkezinin yoğunlaştığı yer gibi bir 
kıstas koyuyor. Nerede faaliyet yürütüyor ? Tamam, Fransa’da kurulmuş 
olabilir, ana çalışmalarını Fransa’da yapıyordur, tek bir dosya değildir, 
ama üç - beş dosyası da İtalya’dadır. Acaba bu kalıcılık mı, geçicilik mi, 
buna dair nerede yoğunlaşmış bunun faaliyetleri ? Şöyle söylüyor: “Bu 
avukatın ekonomik faaliyetleri hangi ülkenin ekonomisi içerisinde, nereye 
entegre olmuş hissediyor kendisini, ben buna bakarım”

Bizim bu 2006 tarihli direktife gelene kadar elimizde avukatlık mes-
leğine dair iki direktif var. Bunlardan biri 77 tarihli direktiftir, 77/2249 
sayılı direktiftir ve bu direktif yalnızca hizmet sunma serbestisine dair 
bir direktiftir. 4. maddesi diyor ki: “Avukatlık faaliyetlerinin gerçekleşti-
rilebilmesi için baroya kayıt zorunlu değildir. Bir üye devlet vatandaşı olan 
avukatsınız, bir başka üye devlete gidip, avukatlık hizmeti sunacaksınız, 
işyeri kurmayacaksınız. Bu konuda baroya kayıt zorunluluğunuz söz konusu 
değildir, ama tabii ki ev sahibi ülke sizden birtakım kalifikasyonlara sahip 
olup olmadığını isteyebilir, talep edebilir” diyor. İkinci avukatlık mesleğine 
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ilişkin direktif 98 tarihli bir direktif, 98/5 sayılı komisyon direktifi, bu 
direktif yerleşik olarak avukatlık yapmaya dair olan direktiftir. Yerleşip, 
gidip yani işyeri kurmanıza dair bir direktiftir. Diyor ki direktifin 2. 
maddesi: “Avukatlar kendi ülkelerindeki meslek unvanlarıyla bir başka 
ülkede - üye devletleri tabii ki kastediyoruz burada tamamen - devamlı surette 
mesleklerini sürdürebileceklerdir. Milliyet şartı giderilemez avukatlık hizme-
tinin bu şekilde verilebilmesi için, tek istisna olarak şey getirilebilir: Bütün 
avukatlık faaliyetlerini sürdürebilirler. Kendi ev sahibi ülkede avukatlara 
tanınan bütün haklardan yararlanabilirler. Yalnızca yüksek yargı organları 
önünde temsil hakkı ayrılmışsa eğer, yüksek yargı organları önünde temsil 
özelliği, niteliği verilmeyebilir, ama bunun dışında baroya kayıt olabilirler, 
baro yönetim kurullarında, disiplin kurullarında temsil edilebilirler, seçme 
seçilme haklarının tamamına sahiptirler. Yani âdeta o ülke avukatlarıyla 
aynı özelliklere tamamen sahip olacaklardır. Hatta eğer ev sahibi ülkenin 
mevzuatı izin veriyorsa, ücretli avukatlık dahi yapabileceklerdir” Burada 
hani benim alanım hep onu ilgilendirdiği için gözüm hep onları arı-
yor, örneğin bunu ücretli avukatlığı işçilerin serbest dolaşımı faslında 
düzenlemek, başka bir direktifte düzenlemek yerine avukatlığa ilişkin ve 
hizmetlerin sunumuna ilişkin direktifin içerisinde düzenlenmiş olması 
da benim ayrıca dikkatimi çekmişti.

2006 sayılı direktif, yani aslında benim bu tebliği yazmama neden olan 
direktif, bundan sonra bir şey yazılmadı diye yazmama neden olan direktif 
bütün olarak hizmetlere dair bir direktiftir. İsmi “hizmetler direktifi” olarak 
Türkçeye çevrilmiş durumda, bildiğim kadarıyla buna dair bir akademik 
çalışma yapılmış durumda değil. Avrupa Birliği Bakanlığı buna dair bir 
proje yürütüyor halihazırda, onu da ifade edebilirim, söyleyebilirim. Bu 
fasıl ileride açılacak olursa altyapı hazırlanıyor. Ben zaten bu projenin 
bir temsilcisi olarak yer almıştım, o yüzden direktifle tanıştım ve birkaç 
ülke uygulamasını görme imkânına sahip oldum. Bu direktif diyor ki: 
“Hizmet normal olarak ücret karşılığında sunulan her türlü serbest meslek 
ekonomik faaliyetini kapsar, ekonomik bir amaç güdülmelidir ve bir serbest 
meslek faaliyeti olmak durumundadır. 2. maddesinde açıkça saydığı, direk-
tifin açıkça saydığı bazı hizmet kategorileri var, bunlara uygulanmaz bu 
direktif” Nelermiş onlar, çok hızlıca söyleyeceğim. Ekonomik olmayan 
genel yarar hizmetleri, banka işlemleri, kredi, sigorta, vesaire işlemleri, 
elektronik haberleşme hizmetleri, geçici iş acenteleri hizmetleri, vesa-
ire sayıyor, arasında avukatlık yok. Dolayısıyla avukatlık bu direktifin 
kapsamındadır. Çünkü direktif kendi kapsamında olmayanları saymış. 
Nitekim direktife baktığımızda avukatlığa dair de düzenlemeler yaptığını 
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görüyoruz. Bazı konularda da bu konuda avukatlık direktifine bakılır. Az 
önce ismini saydığım “98/5 sayılı direktife bakılır” diye açıkça gönder-
mede bulunduğunu görüyoruz. Hizmetin ne olduğuna dair yapılmış olan 
açıklamalar var, ama bunu da şu anda ayrıca açmıyorum, tartışmıyorum 
çok uzatmamak adına.

Hizmetler direktifinin özelliği şu: Hizmetler direktifi âdeta bir nega-
tif statü hakkı gibi düzenlenmiş. Şunu söylemeye çalışıyorum; Tabii ki 
negatif statü hakları dediğimizde biz yeni nekin … kamu hukuku hakları 
arasındaki ayrımı kastediyoruz. Burada ondan bahsedemeyiz, ama şunu 
yapıyor direktif: “Ben birtakım alt kıstaslar belirleyeceğim ve bu kıstaslara 
üye ülkeler dokunmayacaklar” diyor. Dolayısıyla direktifin getirdiği şu 
meslek şöyle yapılır, şunun için şu şöyle olur diye şartlar yok. Asgari 
birtakım ülkelerin dokunamayacağı kıstasları belirliyor. Yine sosyolog 
damarım devreye giriyor, bu aslında yeni dönem yasama türü, böyle 
yasama yapmayı tercih ediyor. Uluslararası küreselleşme eleştirilecekse, 
buradan da eleştirilebilir. İşte deregülasyon diyoruz ya, regüle etmeme 
hali jandarma, devlet, yalnızca bekçilik yapan devlet “ben birtakım alt 
kıstaslar belirledim, sen bunlara dokunma” diyor ve bir alanı tamamen 
piyasanın kendi koşullarına bırakıyor. Bu direktifin yaptığı şey aslında 
tam da bu, deregüle ediyor, birtakım alt koşullar getiriyor. Nedir o alt 
koşullar ? O alt koşullar şunlar: “Yerleşme serbestisi içinde, hizmet sunma 
serbestisi içinde doğrudan ve dolaylı olarak milliyete veya ikametgaha dayalı 
ayrımcılık yapılması yasaklanmıştır. Bunu yapma, birisi senin ülkende bir 
hizmet sunacaksa, sen burada ikamet etmek zorundasın diye bir zorunluluk 
getiremezsin yasalarınla, sen benim milliyetimden olmak durumundasın diye 
bir koşul getiremezsin” diyor. Dikkat, dolaylı olarak, ne demek dolaylı 
olarak diye düşündüm ? Örneğin, yine avukatlık açısından düşünelim. 
Tamam, avukatlık mesleğine dair bir milliyet koşulu getirmedik, ama 
avukatlık yemin metninin içerisine öyle bir cümle, öyle bir ifade koyduk 
ki bu milliyetten olmayan herhangi birisinin kabul edeceği bir ifade 
değil. “Bunu da getirme, milliyeti bir özel koşul olarak önüme sunma” 
diyor. Bütün düzenlemeler bu yönde, birkaç istisnası var. Tabii ki eğer 
biz bir hak serbestisi düzenleniyorsa, hemen istisnalarına bakıyoruz 
haliyle, istisnaları: “Ancak kamu düzeni, kamu güvenliği, halk sağlığı 
ve çevrenin korunması gibi nedenlerle buna istisnalar getirilebilir” diyor. 
Belki ileride açarız bunların ne olduğunu, şimdi yine süre kısıtlaması 
nedeniyle açamıyorum.
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Belgelerin aslının onaylı kopyalarının, onaylı tercümelerinin iste-
nemeyeceğine dair koşullar getiriyor. Bir hizmet sunulacak diyelim ki 
hizmetler direktifinin özelliği serbesti getirmek, “hiçbir engel çıkartma 
bu hizmetlerin önünde” diyor. Dolayısıyla orijinal belge istiyorum ben, 
“isteme orijinal belge, niye istiyorsun ki” diyor. İdareyi basitleştirme usulü 
diyoruz biz buna, idari basitliği getirelim diyor. Nitekim Adalet Divanı 
içtihatlarına da atıfta bulunuyor. İstisna avukatlık için burada 5. madde-
nin 4. bendi: “Avukatın kendi ülkesindeki baroya kayıtlı olduğuna ilişkin 
belge ve bilgiler orijinali talep edilemeyecek belgelerin istisnasını oluşturur. 
Dolayısıyla avukat ever kendi ülkesindeki bir baroya kayıtlıysa, o orijinalini 
vermek durumundadır bu baroya da” diyor.

Direktifin getirdiği çok önemli bir başka özellik tek temas noktası, 
biz yaptığımız uluslararası ziyaretlerde aslında bu tek temas noktalarını 
gezdik. Tek temas noktası dediğimiz şey: Bir ülkede sunulacak bütün 
hizmetlerin, Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde 70’inden bahsediyoruz 
bu arada, basit bir direktif, yüzlerce Avrupa Birliği direktifi var, ne olacak 
bir tanesi ? Avrupa Birliği ekonomisinin yüzde 70’i bu direktifin üzerine 
dayalı, harıl harıl çalışıyorlar bütün Avrupa Birliği ülkeleri, herkes çalışıyor. 
Hollanda dönem başkanı oldu ocak ayından itibaren, yaptığımız ziyaret-
lerden biri Hollanda’yaydı. Hollanda bu direktifin doğru uygulanmasını 
sağlamak için ek tedbirler alacağını söylüyor dönem başkanlığı süresince, 
dolayısıyla bizim çok yoğun bir gündemimiz olacak. Hani eğer günün 
birinde avukatları ilgilendiren kısmı müzakereler, vesaire söz konusu 
olduğunda elimizden düşmeyecek direktiflerden bir tanesi olacak. Onu 
da bilgilerinize sunmuş olayım. Tek temas noktası hizmetlerin tamamı 
için, bir tane berber dükkanı açacaksınız, berber açacaksınız, kuaför 
açacaksınız, hangi belgeler gerekiyor ? “Bunların hepsini bir internet 
sitesine koy. Eğer yapabilirsen bunlara online başvuru usulü getir. Orijinal 
belge de istemiyoruz, noter onaylı belge de istemiyoruz. Almanya’daki adam 
Yunanistan’da kuaför dükkanı açacak, belgesini buraya yüklesin, buna daya-
narak da Yunanistan’daki Kuaförler Odası belgeyi buradan görsün, tamam 
açabilir diye izin versin ya da vermesin, online yapsın o da işlemini, gelsin 
açsın kuaför dükkanını” diyor. Dolayısıyla tek temas noktalarının özelliği 
bu, bu avukatlık için de geçerli, avukatlık hizmetlerinde böyle dokunma 
olacak. Barolara bunun getireceği son derece büyük yükümlülükler - Sayın 
Başkanlar, aslında hepiniz buradasınız - getireceği yükümlülükler olacak 
bu tek temas noktalarının hazırlanmasına dair, çünkü bu direktiflerin 
Türkiye’de uygulanması sürecinde bir yasa çıkartılacak çok büyük olası-
lıkla ve birtakım yükümlülükler belirlenecek, yasayla uygulanacağı için 
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bütün kurumları bağlayacak. Mesleki yeterliklerin tanınması direktifi 
vardı, ona değinemedim. Paralel düzenlemeler olduğunu söylemekle 
geçeyim. Sabrınız için çok teşekkür ederim.

Av. Sema Aksoy - Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sayın Akbaş’a 
teşekkür ediyoruz. Sayın Akbaş aslında küreselleşmeden yana olmadığını, 
ama milli hassasiyetlerin de aşırı bir muhafazakarlık getirdiğini, bunun 
da tartışılması gerektiğini söyledi ve Avrupa Birliği direktifleriyle ilgili 
teknik bilgi sundu. Çok teşekkür ediyoruz. Aramızda Türkiye Barolar 
Birliğinin Sayın Başkan Yardımcısı Başar Yaltı var, hoş geldiniz. Sayın 
Saymanı Türkiye Barolar Birliğinin Erdal Sabri Güngör, hoş geldiniz 
efendim. Kıymetli meslektaşlarım, değerli konuklar; tabii coğrafi açıdan 
yakın ve bir arada olan ülkeler arasındaki aslında bölgesel bütünleşme, 
bölgesel entegrasyon hayatımıza yıllardır belli örgütlenmeleri de getirdi. 
Bunların başında bize çok yakın olan Avrupa Birliği var. Onun dışında 
NAFTA diye bildiğimiz Kuzey Amerika Serbest ticaret Birliği var, OECD 
var, IMF var, Dünya Bankası var. Aslında bunların hepsi küreselleşmenin 
getirdiği örgütlenme biçimleri ve şu anda da hayatımızın içinde yer alıyor 
ve tartışma konularımızın da arasında.

Şimdi çok uzak diyarlardan çok değerli bir konuğumuz var. Pensilvanya 
Barosunda Sayın Av. Theresa Henson, sözü kendilerine bırakıyorum, hoş 
geldiniz diyorum, buyurun efendim.

Av. Theresa J. HENSON
Pennsylvania Bar Association

Thank you, good afternoon and thank you for having me here today. 
In the interest of trying to keep the short, my presentation is going to 
be shortened to that, there will be a full copy available to you if you 
want more information, I think the bar association will be putting out 
a printed copy and you should feel free to ask me questions on anything 
that we discuss here today.

The four topics I will be discussing are on the screen behind me. I’m 
going to take them a little bit out of order and then the way I was sup-
posed to discuss them. I think it makes a little bit more sense for the way 
I address these topics. When I discuss globalization after listening to my 
colleagues here today, I might have a little bit different opinion; being 
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that I’m an American. I am married to a Turk and have been here almost 
6 years, still, doesn’t make me a Turk or a professional in Turkish law by 
any means. I think another thing that comes into play is that America 
is, you know, a really big country; so we have different ideas between our 
countries, but we also have different ideas between the attorneys and the 
people in our own country as you all do here as well.

So, starting with globalization and advocacy, I worked up on a defini-
tion and I found this one that I like they called it; a process of interac-
tion and integration among the people, companies and governments of 
different nations, a process driven by international trade and investment 
and aided by information technology. This process has effects on the 
environment, on culture, on political systems, on economic development 
and prosperity and on human physical well-being and societies around 
the world. Sounds like a lot, but by its definition we can see that global-
ization has always been around, man has always bought, sold and traded 
with each other. The technologies, of course, have changed through the 
years; the internet being a huge difference, video conferencing, overnight 
deliveries of postal packages make everything much different and makes 
us a much smaller world. It actually really changes us in our daily life 
not just as attorneys but it really affects most people in their daily lives.

This next slide is something I developed to give you a little scenario 
how I see globalization affecting a person’s daily life. That’s Jane Doe at 
the top; she has a problem with her car, so she goes to the mechanic. 
The mechanic needs a part, so he contacts his supplier, telephone or 
online. The supplier then contacts the manufacturer who is usually over 
somewhere and a couple of days later Jane Doe has her car repaired, the 
parts in there and she has no idea how she’s been affected by globalization 
and she truly has no idea that she’s been involved in the international 
business transaction. It is usually the same for us; I actually interviewed, 
not interviewed but set out a survey to about thirty of my lawyer friends 
in the States. They were all across the States and practicing in different 
areas and I asked them about the four topics that we were discussing 
here today. And with the exception of the topic of American advocacy 
model, they all said the same thing to me; “I don’t know anything about 
globalization, I don’t practice international law”. You can believe that I 
sent a lot of them back emails to tell them that in fact, they have practice 
international law.
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It’s true that the Americans laws change from time to time, when I was 
doing research for this I also came across a research paper that was done 
by a couple of professors at the Temple Law School in Philadelphia. They 
had interviewed Philadelphia lawyers on globalization and international 
law. Their findings were a lot different than mine, they actually found 
that Philadelphia lawyers for recognizing more and more that globaliza-
tion was a part of their daily lives. Some examples; there were family law 
specialists who had had issues with international child custody issues 
after the parents’ divorce and one parent either was a foreign national or 
had moved to other countries, personal injury lawyers who had clients 
who were injured broad, estate lawyers where there’s maybe a decedent 
someone dies abroad or the property that’s held broad, here are many 
different areas here; landlord-tenant disputes.

Before becoming a lawyer, I actually throughout school and this is 
common in the United States we work whether you’re wealthy or not you 
work while you’re going to school. I started working as a kid, I worked 
in different industries in sales, in restaurants, in offices. After becoming 
a lawyer, I predominantly practiced trust law which is known here is 
competition law and we did class action suits which I don’t think they 
have in Turkey. But anyway, that experience that I had both working 
as a lawyer and in these different fields has shown me a valuable lesson; 
stemming from globalization and that is that it really does affect their 
lives daily as lawyers and as people. And that as lawyers on a global level 
we have different standards in ethics which directly affect how we deal 
with each other and with our clients.

Lawyers and globalization; I had this one in. I came across another 
article that really sets forth the differences that we have as global law-
yers when we’re looking at the codes of ethics and how they affect us as 
global advocates. In a nutshell, one of the factors is really affecting our 
practice, is that there is a cultural divergence stemming from different 
legal education, different training and different sets of skills that shape 
our lawyers’ values, perceptions about ethical behavior and effective 
advocacy. The author really said it best when she wrote that although we 
are finding that our world gets smaller and smaller, our globalized legal 
practice requires us to be more culturally attuned to our international 
brethren if we’re effective to engage and dispute resolution.

Before we look more into globalization, I was asked to take a quick 
look at the American advocacy model. This could be a one-year course 
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in law schools, so I’ll try not to worry you with it too much. Basically, 
we have the government; the federal government which has three parts; 
the legislative branch which is made up of Congress, the executive which 
starts the President and the judicial branch which of course the Supreme 
Court is the head. It’s a federal system; our system is built this way to that 
has the checks and balances between the three parts, none is above each 
other, none is below each other. The US system looking at the judicial 
system itself head by the Supreme Court. We actually have a separate 
system because each of our states also has a court system separate from 
the federal system. The judicial system starts with the Supreme Court; 
it has branches underneath it; appellate courts. Actually, it’s a picture 
of our circuit courts; we have 12 circuit courts and inside of that or 94 
I believe district courts. The district courts are more of the trial levels; 
they take certain types of cases. I don’t want to bore you with all that 
what I want to tell you is that our state courts are very similar, our state 
courts also have trial courts, appellate courts, and Supreme Court. It 
takes different types of cases which I have listed here for you both have 
criminal cases, the state court system with contracts and things. They 
are very typical to what you have here. The big difference comes at the 
end where both the state system and the federal court system can move 
up to the federal US Supreme Court. They pretty much hand pick their 
own cases and that’s made up by the head justice and I think it’s eight 
associate justices. Most of our judges are elected or appointed depend-
ing on what court system therein. The big thing with the state courts to 
remember if you ever have the opportunity to practice in the US state 
is that names of the courts changed from jurisdiction to jurisdiction. So 
if you are working in an appellate court in one place in Pennsylvania it 
might have a different name in New York and it becomes very confusing.

I also want to take a look at how our laws are created. I don’t know 
exactly how laws are created in Turkey but we basically have a two-part 
system for this as well. Common law or case law is based on the UK 
system from many years ago. And in common law, a judge basically is 
looking at precedent cases that have come before him. He has the right 
the discretion to review the facts of the case and if he can in any way 
distinguish these facts from prior cases, he may come up with the judg-
ment and that judgment may become a new law based on the differ-
ences from the prior cases. The biggest thing for attorneys here is when 
you’re working and State Court you’re pretty much-doing research on 
case present on common law that came from your court. If you, in fact, 
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can’t find anything; you have a really different case and it’s nothing out 
there for you to depend on upon, you can look at other state courts. 
However, then it is not present rather it’s more of something that you 
can use to persuade the judges; it’s not the Bible, it’s not to the Koran, 
it’s not the law.

The judges in federal courts are pretty much similar with this; they 
can both state end of the federal system have ways to introduce new 
statutes to put as a separate from the Commonwealth system. They are 
usually passed that some level of government and these are designed to 
meet the needs of the citizens, to result in the outstanding issues and to 
formalize any existing law that you may need to tweak. That’s something 
that similar here in Turkey; I know you usually have about six months 
or so until your laws are actually put into effect.

Moving on as quickly as I can pass this one, is the foreign advocacy 
partnerships; global law firms. The United States are actively involved 
with foreign advocacy partnerships. First of all; the United States, of 
course, has many global law firms. After this first speech here today, I’m 
not sure that I should say that I know that there are some in Turkey, I 
advise you to check the legal 500 and chambers if you want to know 
who they are. Additional law firms and lawyers who don’t have global 
offices, we’re all of us who don’t have global offices, we may also have 
foreign partnerships and other law firms that we work with on a regular 
basis. We may get advice from them, we may have clients that we refer to 
them or we get the clients from them. Obviously, we have relationships 
with government entities, international organizations, UN, World Trade 
Organization, humanitarian organizations, NGO’s, Doctors without 
Borders is an example. We have international clients as we discussed 
earlier; they may be domestic clients that have international issues and 
there are other types of partnerships that the government had made has 
because they are members of things like NATO, the EU, G7, G20, so 
yeah there’s lots of different things that we can include in that idea of 
international partnerships.

What I think is my most important topic today is the impact of 
sovereign powers on domestic law. This is really different to me because 
as an American, I’m like pretty much every other American and I don’t 
think anyone is the boss of me. When I think about it, I think of a king 
or a monarch, so I asked some common people who weren’t a lawyer in 
the States and I asked them you know what do they think about this. 
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Are there sovereign powers and do they affect our domestic laws ? The 
first thing that came to mind was a monarch or a king; yeah the UK. 
For us, we broke away from the UK hundreds of years ago and no way 
to be thinking the UK is power to us. They have been powers in many 
countries and still are along with the idea. We don’t see Europe any 
European country, the EU, anybody as a lead. It is true that we did get 
some of our common law from the UK, the idea of the common law, but 
even the way we practice that is different. So no, UK is not our sovereign.

The next one The President. Ask the common man who has the sov-
ereign power, he says The President. But this is easily trumped by the 
argument I showed you that with the way that our government is set 
up. We have the federal system with the executive judicial the legislative 
branch; the three branches. So executive being the president, the president 
is surely not an almighty sovereign power in the States.

The third was the federal government. And this comes in line with 
what we had discussed with there being a federal court system and also 
a state court system. And the states are below the federal government in 
a way. They do have the rights to make their own laws and have their 
own government. Their laws do need to be usually at least as strict as 
the federal laws and so then sometimes that the federal government is 
sovereign to them. A couple of quick examples that I found important 
to myself personally, some of the laws had have changed in the State due 
to the federal government as a sovereign power. Through the years have 
been things like the integration of the school systems with the blacks and 
the white children, legalizing marriage between black and white citizens 
and I say that they are close to my heart because I actually have a black 
father and a German mother. Another example, a more recent example 
is gay marriage being allowed in the States now I have a gay nephew 
who’s married to a man. So these are really important to me personally 
and they are ways that the federal government has stepped in.

Another way that the federal government steps in through flexing its 
muscle back in the nineteen eighties of we still really didn’t have set the 
legal minimum drinking age; most of the states were at 21 there were 
still several that were at 18, I don’t know if there any below that or not. 
So what if they did in the 1980s was I take away some of the federal 
funding for roads and when the states lose their funding for anything, 
they all raised their ages to 21 for the minimum drinking age.
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So, these examples you know, with the court cases, the federal govern-
ment was sovereign. With the drinking age, they weren’t so sovereign, 
there was more like they persuaded them. So this argument here, who 
was the sovereign power; it is none of these three. A third would be 
neighboring countries and again the United States is very large country; 
we have a neighbor to the north, Canada and a neighbor to the south, 
Mexico. We don’t consider either of them sovereign. It may be that our 
laws have changed through the years, dependent on some of their laws. 
The only thing that I can think of really affected by the two or is our 
immigration laws, because we have in the past ten to be more careful 
about those crossing our borders, walking across our borders illegally. 
As of course, you are here today as well and while now the times have 
changed and we’re more concerned about them coming from everywhere. 
We’re still mostly concerned about the number of jobs that we are losing 
and the illegal immigrants coming over from Mexico. So generally in 
the United States, you know the borders are also not and the bordering 
neighbors are also not a sovereign.

Other factors that we can look at when we are talking about the impact 
of domestic law is the size of the countries, where you’re located, if you’re 
in the EU the location you’re more likely to work with each other when 
you’re further away from each other you’re not likely to work with each 
other, if you were a developing country or an underdeveloped country 
you might look towards the developed countries more. Things that really 
changed the way we look at domestic laws are things like international 
banking and finance, we’ve named a lot of them here already today, capital 
markets, trade, mergers, acquisitions, different industries, pharmaceuti-
cals, the telecom and IT industries, tourism and travel these all make a 
much small the world, intellectual property, entertainment. And in fact, 
in the US, we are currently taking a new look at our policies because 
Cuba has finally reopened their doors to us. So there’s a lot of different 
policies that we have to look at in accordance with that.

Domestic laws often change also because of the international partner-
ships that we mentioned and because of international pressure. Whether 
or not you see the government as a sovereign power to you. You still may 
be pressured by them in some way.

Here is a slide that we looked out a little earlier with lawyers and 
globalization and I’d like to talk a little bit about what I think we can 
add to that. Since I became a lawyer you know I mostly worked on the 
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antitrust cases, since I moved to Turkey I have worked as a legal consul-
tant from time to time. I have also been volunteering with a New York 
Organization who works with Iraqi refugees, who are eligible for special 
immigrant visas because they worked as a translator so I go with them 
to the US Embassy. So, that’s opened my eyes to see some new things. 
And I had the opportunity to work for one of the global law firms that 
we don’t have here in Turkey as their assistant development manager for 
a time. It is a very large firm here in Ankara. So I got to know a little bit 
about Turkey and a little bit about the way laws have made. And one of 
the big difference is that I see I want to add to that was some of the big 
difference is that sometimes people from different countries are afraid 
to hire experts when they need them or the consultants that they need, 
maybe it is a money issue, sometimes it’s just a pride issue. We need to 
be willing to do our homework, we need to take the time to know who 
are players are not just the clients and the other defendants but who the 
other parties are and who the potential parties may be. We need to take 
the time to learn a choice of venue in law whether or not arbitration is 
available in the potential countries what type of relief is involved. The 
one that really important to me is; know who is involved.

Before I came here I worked for the small firm, we had taken on 
Google and we represented a group of all US authors. That case went 
back and forth for many years before I had even joined the firm, it was 
like a volleyball going back and forth wins for us, wins for the Google 
and finally, we came to a point where we had to settle an agreement with 
Google. But because it’s a class action suit it involves so many different 
people as potential clients, as part of this class and because it involves 
a large amount of money class action suits that settlement agreements 
have to go before the courts. In this case, we were not able to foresee 
that international government would be involved, particularly Germany 
and France. It was a copyright class action suit, so many of the potential 
copyright holders who were living abroad, they were the descendants of 
those who died, who are now living abroad and they held the rights. So 
our settlement agreement which we thought was really strong and great 
and was going to give a new opportunity for authors to make money 
and new innovative ways came crashing down mostly because of inter-
national pressures. There was no way we could have foreseen this before 
we started this case, we did all of our homework we thought. But still, 
we never thought about the settlement agreements what would become 
part of the settlement agreements. It wasn’t just money, it wasn’t just 
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stopping Google, it involves setting up a new book registry and other 
people getting involved. Knowing your clients is really key, knowing 
who the potential parties are more key me.

The last thing I want to look at, there’s some current hot topics that 
I discussed in my presentation in writing that you can take a look at, 
these were human rights issues that I’m really interested in that I think 
the international pressure should step up and look at them. I want to 
mention one quickly because it’s close to my heart and it’s the Nigerian 
girls who were abducted back in 2014, as almost 300 girls and most of 
them are still missing. But anyway this is the last thing I want to take 
a look at this is a world map from Wikipedia that shows in the legend 
which countries are still practicing capital punishment. And I am very 
sad to see the United States here in red. Red being the one that practices 
it regularly. It’s only one of 37, I think that’s the lowest, no it’s one of the 
lowest amounts there and whether it be from domestic pressure or from 
international pressure. I see it is barbaric and I’d like to see it getting rid 
of. Thank you for having me here today.

Teşekkürler, iyi akşamlar, sözlerime, beni bu konferansa davet ettiğiniz 
için sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Süremiz az olduğundan 
kısa sürede bitirebilmek adına burada sizlerle sunumumun kısa bir özetini 
paylaşacağım, daha detay bilgi edinmek isterseniz sunumumum tama-
mının da bir kopyası sizlere sağlanacak. Yanılmıyorsam baro tamamının 
basılı bir kopyasını sizlerle paylaşacak ancak bugün burada tartışacağımız 
konular hakkında sorularınız olursa, lütfen bana sormaktan çekinmeyin.

Bugün sizlerle paylaşmak istediğim dört konuyu arkamdaki ekranda 
görebilirsiniz. Ancak bunların sıralarını olması gereken sıraya göre biraz 
karıştıracağım. Konuyu bu şekilde ele almanın bir miktar daha mantıklı 
olduğunu düşünüyorum. Bugün burada meslektaşlarımın sunumlarını 
dinledikten sonra, öncelikle bir Amerikalı olarak küreselleşme hakkındaki 
görüşlerimin sizlerden daha farklı olduğunu iletmek istiyorum. Ben bir 
Türk ile evliyim ve neredeyse 6 yıldır bu ülkede yaşıyorum ancak bütün 
bunlar beni bir Türk yapmadığı gibi, Türk Hukuku hakkında uzman 
yapmak için de yeterli değildir. Bir başka konu ise; ülkelerimiz arasında 
fikir farklılıkları olabilir, ancak Amerika’nın çok geniş bir ülke olduğunu 
hatırlatmak istiyorum, bu yüzden biz kendi ülkemiz içinde bile hem 
avukatlar, hem de kişiler arasında fikir farklılıkları ile karşılaşabiliyoruz.
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Küreselleşme ve avukatlık konusuna başlarken bir tanım yapmam 
gerektiğinden şu tanımı kullanmaya karar verdim; küreselleşme, bilgi 
teknolojileri tarafından yön verilen, uluslararası ticaret ve yatırımdan 
güç alan ve bu sayede farklı ülkelerin insanları, firmaları ve hükümetleri 
arasında kurulan etkileşim ve bütünleşme sürecine verilen isimdir. Bu 
sürecin çevre, kültür, politik sistemler, ekonomik kalkınma ve refah, 
insanların fiziksel refahı ve dünya üzerindeki toplumlar üzerinde etkileri 
olmaktadır. Bu size çok detaylı bir tanım gibi görünebilir ancak tanı-
mından da anlaşılacağı üzere küreselleşme tarihin her döneminde var 
olmuştur, insanlık tarihin her evresinde bir şeyler alıp satmış ve ticaret 
yapmıştır. Elbette ki ticarette kullanılan teknolojiler geçen yıllar içinde 
değişim göstermiştir; internet çok büyük bir değişikliktir, video konfe-
ranslar, kargoların bir gün sonra yerine ulaşabilmesi her şeyi değiştirmiş 
ve çok daha küçük bir dünyada yaşamaya başlamamıza neden olmuştur. 
Bu gelişmeler esasında yalnızca biz avukatların değil, tüm insanların 
günlük hayatlarını etkilemektedir.

Bir sonraki slaytta sizlere küreselleşmenin bir kişinin hayatını nasıl 
etkilediğine dair küçük bir senaryo hazırladım. Şu yukarıda gördüğünüz 
kişinin ismi Jane Doe; kendisinin arabasında bir sorun var, bu yüzden 
tamirciye gitmiş. Tamircinin bu aracı tamir edebilmek için bir yedek 
parçaya ihtiyacı var, bu yüzden tedarikçisiyle telefonla ya da çevrimiçi 
olarak görüşüyor. Sonrasında tedarikçisi ise genelde iş yerinde bulunmayan 
üreticisi ile görüşüyor ve birkaç gün sonra parçalar geliyor ve Jane Doe›-
nun arabası tamir ediliyor, ancak Jane Doe’nun esasında küreselleşmeden 
nasıl etkilendiği ve uluslararası bir alışverişin bir parçası olduğundan 
haberi yok. Bu durum genelde bizler için de aynıdır; bu konuyla ilgili 
Amerika›da otuz kadar avukat arkadaşımla beraber bir anket yaptım. 
Arkadaşlarımın her biri Amerika›nın farklı bir yerinde yaşıyordu ve farklı 
alanlarda uzmanlıkları vardı ve ben kendilerine bugün burada tartışmakta 
olduğumuz dört konu hakkında sorular sordum. Amerikan avukatlık 
modeli konusu dışında, hepsi bana aynı yanıtı verdiler; «Küreselleşme 
hakkında bir bilgim yok, benim uzmanlığım uluslararası hukuk üzerine 
değil». İnanın pek çoğuna aslında uluslararası hukuk üzerine çalıştıkları 
hakkında geri e-postalar gönderdim.

Amerikan yasalarının zaman zaman değiştikleri doğrudur, bu konuda 
araştırma yaparken Philadelphia Temple Hukuk Fakültesi’nden bir grup 
profesörün yaptıkları bir araştırmaya rastladım. Kendileri Philadelphia 
avukatları ile küreselleşme ve uluslararası hukuk konusunda bir takım 
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görüşmeler yapmışlar. Onların buldukları sonuçlar, benim bulgularımdan 
oldukça farklıydı; onlara göre Philadelphia avukatları, küreselleşmenin 
gittikçe daha fazla hayatlarının bir parçası olduğunun farkındaydılar. 
Sizlere, küreselleşmenin hayatımıza etkileri hakkında başka bazı örnek-
ler de vermek istiyorum; ailelerin boşanması ve bir ebeveynin yabancı 
uyruklu olması ya da başka bir ülkeye taşınması sonucunda uluslararası 
velayet sorunları ile uğraşmak durumunda kalan aile hukuku avukatları 
küreselleşmeye bir örnek olabilirler veya müvekkillerinin yurt dışında 
yaralanan kişisel yaralanmalar üzerine çalışan avukatlar da örnek olarak 
gösterilebilir ya da merhum bir kişi yurt dışında vefat etmiş, yurt dışında 
satın alınmış bir gayrimenkul ya da uluslararası ev sahibi - kiracı anlaşmaz-
lıkları ile ilgili çalışması gereken bir avukat da örnek olarak gösterilebilir.

Ben avukat olmadan önce pek çok farklı yerde çalıştım; bu esasında 
Amerika’da oldukça yaygındır, varlıklı olsun ya da olmasın hepimiz okul 
sırasında bir yerlerde çalışırız. Ben çocukluktan itibaren satış, restoran ve 
ofislerde olmak üzere pek çok farklı sektörlerde çalıştım. Avukat olduk-
tan sonra ise ağırlıklı olarak burada rekabet hukuku olarak bilinen tröst 
hukuku üzerine çalıştım ve Türkiye’de olmadığını düşündüğüm toplu 
davalarla (class action lawsuits) ilgilendik. Gerek avukat olarak, gerekse 
öncesinde tecrübe ettiğim bu sektörler bana, küreselleşmenin kaynakları 
ve avukatlar ile diğer insanların günlük hayatlarını nasıl etkileyebileceği 
konularında çok değerli dersler verdiler. Avukatlar olarak da her birimi-
zin, birbirimiz ve müvekkillerimiz ile olan ilişkilerimizi etkileyen küresel 
ölçekte farklı etik standartlarımız bulunuyor.

Avukatlar ve küreselleşme; bu konuyu bitirdik. Küresel çalışan avukat-
lar olarak farklılıklarımız, etik kurallarımız ve bu kuralların bizlerin hayat-
larını nasıl etkilediği üzerine araştırmalar yaparken başka bir makaleye 
rastladım. Bu makalede özetle, mesleğimizi gerçekten etkileyen etkenler-
den birisinin farklı hukuk eğitimlerinden kaynaklanan kültürel çeşitlilik, 
avukatlık değerlerimizi şekillendiren farklı tecrübeler ve yetenekler ile etik 
davranışlar ve etkin avukatlıkla ilgili algılarımızdaki farklılıkların olduğu 
anlatılmaktadır. Yazar, her ne kadar dünyamızın gitgide küçüldüğünü 
fark etsek de, kararlı bir şekilde çözüme ulaşmayı istiyorsak, küreselleşen 
hukuk tecrübemizin bizlerden diğer milletlerden kardeşlerimizle kültürel 
açıdan daha uyumlu olmamızı talep ettiğini belirtmektedir.

Küreselleşme konusunda daha fazla ilerlemeden önce, Amerikan 
avukatlık modelini de hızlıca incelemek istiyorum. Bu konu hukuk 
fakültelerinde bir yılı kapsayacak bir ders konusu olabilecek kadar geniştir 
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ancak merak etmeyin, sizi bu konuyla çok yormamaya çalışacağım. Basitçe 
anlatmak gerekirse; bir hükümetimiz var ve bu federal hükümetin üç par-
çası var; Kongre’den oluşan yasama kısmı, Başkan’ın başında bulunduğu 
yürütme kısmı ve Yüce Mahkeme’nin başında olduğu yasama parçası. Bu 
federal bir sistem; bizim sistemimiz bu şekilde kurulmuştur ve bu üçlü 
arasında bir denetim ve denge mekanizması mevcuttur, hiç biri diğerleri-
nin üzerinde veya altında değildir. ABD sistemi Yüce Mahkemeyi hukuk 
sisteminin başı olarak kabul etmektedir ama aslında bizim birbirinden 
ayrı bir hukuk yapımız var, çünkü her eyaletimizde, federal sistemden 
ayrı bir mahkeme yapımız bulunuyor. Hukuk sistemimiz Yüce Mahkeme 
ile başlar; bunun altında istinaf mahkemeleri bulunmaktadır. Aslında bu 
gördüğünüz resim bizim bölge mahkemelerimizi gösteriyor; toplamda 
12 tane bölge mahkememiz var ve yanılmıyorsam bunları altında da 94 
adet yerel mahkeme bulunuyor. Yerel mahkemeler daha çok duruşma 
mahkemeleridir ve belirli tipteki davalar buralarda görülür. Sizleri bütün 
bunlarla sıkmak istemiyorum, burada esas anlatmak istediğim eyalet 
mahkemelerimizin çok benzer oldukları, eyalet mahkemelerimizde aynı 
zamanda yerel mahkemeler, duruşma mahkemeleri ve temyiz mahke-
meleri de bulunuyor ve en üstte de Yüce Mahkeme bulunuyor. Burada 
listelediğim gibi bu mahkemeler farklı davalara bakar, eyalet mahke-
meleri ise sözleşmeler ve benzeri davalar ile ilgilenir. Bu mahkemeler 
sizin ülkenizdeki mahkemelere çok benzerler. Sizin mahkemelerinizden 
en büyük farkları ise en sonunda ortaya çıkmaktadır; eyalet sistemi de, 
federal mahkeme sistemi de en tepede ABD Yüce Mahkemesine bağlıdır. 
Yüce Mahkeme, hukukun başı olarak davalarının hemen hemen tama-
mını kendisi seçer ve mahkeme heyeti yanılmıyorsam sekiz hâkimden 
oluşmaktadır. Hâkimlerimizin çoğu bulundukları mahkemeye göre ya 
seçimle gelirler ya da atanırlar. Eyalet mahkemeleri hakkında bilinmesi 
gereken en önemli şey ise; eğer bir gün ABD eyalet mahkemelerinde 
çalışma şansı bulursanız, mahkeme isimlerinin bölgeden bölgeye farklılık 
gösterdiğini göreceksiniz. Eğer Pennsylvania’da bir temyiz mahkemesinde 
çalışıyorsanız, söz konusu mahkemenin ismi New York’ta farklı olabil-
mektedir ve bu çok kafa karıştırıcıdır.

Şimdi biraz da yasalarımızın nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek 
istiyorum. Türkiye’de yasaların nasıl yapıldıklarını bilmiyorum ama bizde 
temelde bunun iki yolu bulunmaktadır. Ortak hukuk yıllar öncesinden 
gelen Birleşik Krallık sistemine dayanmaktadır. Ortak hukukta, hâkim 
temelde kendisinden önce verilmiş olan emsal kararları incelemektedir. 
Hâkimin davanın unsurlarını sağduyu ile inceleme hakkı vardır ve 
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herhangi bir şekilde bu davanın geçmişteki davalardan farklı olduğuna 
hükmederek bir karar verirse, bu kararı davanın geçmişteki davalardan 
farklılıklarına dayalı olarak bir kanun haline gelebilmektedir. Eğer bir 
eyalet mahkemesinde avukatlık yapıyorsanız, genellikle mahkemenize 
gelen ortak hukuk davaları ile ilgili olarak geçmiş davalar üzerinde araş-
tırmalar yapıyorsunuz demektir. Eğer araştırmanıza rağmen dayanak 
olarak kullanabileceğiniz bir dava bulamazsanız, önünüzde gerçekten çok 
farklı bir dava var demektir, bu durumda diğer eyalet mahkemelerinin 
kararlarına da bakabilirsiniz. Ancak, eğer buna rağmen halen bir şey yok 
ise, bu durum hâkimleri ikna etmek için kullanabileceğiniz bir şeydir; 
sonuçta bu İncil değil, Kur’an değil ve kanun değildir.

Federal mahkemelerdeki hâkimlerin yapısı da hemen hemen ekranda 
gördüğünüz şekildedir ve federal sistemin, ortak hukuk sisteminden 
farklı yeni mevzuat yaratmak yöntemleri bulunmaktadır. Bu kanunlar 
genelde hükümet düzeyinde yasalaşırlar ve vatandaşların ihtiyaçlarını 
karşılamak, çözülmemiş sorunlara çözüm bulmak ve mevcut herhangi 
bir yasada ufak değişiklikler yapmak için tasarlanmışlardır. Türkiye’de 
de buna benzer bir uygulamanın olduğunu biliyorum; sizde de yasaların 
yürürlüğe girmesi için altı ay ya da daha fazla bir süre geçmesi gerekiyor.

Süre sıkıntımız olduğundan vakit kaybetmeden bir sonraki konuya 
geçmek istiyorum; uluslararası hukuk firmaları. Amerika Birleşik Dev-
letleri uluslararası avukatlık ortaklıkları ile aktif olarak ilgilenmektedir. 
Öncelikle; Amerika’nın elbette ki uluslararası düzeyde hukuk firmaları 
bulunmaktadır. Burada benden önceki sunumları dinledikten sonra bu 
firmaların Türkiye’de de faaliyet gösterdiğini bildiklerimin isimlerini 
verip vermemek konusunda şüpheye düştüm, ancak bu firmaların han-
gilerinin olduğunu merak ediyorsanız, hukuk alanındaki ilk 500 firmaya 
bakabilirsiniz. Küresel çapta faaliyetleri olmayan diğer avukatlara gelince; 
bizlerin hiç birimizin küresel çapta faaliyetleri olmayabilir ancak yabancı 
ortaklıklarımız ve düzenli olarak çalıştığımız yabancı hukuk büroları 
olabilir. Kendilerinden tavsiyeler alabiliriz, onları önerebileceğimiz kendi 
müvekkillerimiz olabilir ya da onların bize yönlendirdikleri müvekkil-
leri de olabilir. Ayrıca her birimizin hükümet kuruluşları, uluslararası 
organizasyonlar, BM, Dünya Ticaret Örgütü, insani yardım kuruluşları, 
sivil toplum örgütleri ya da Sınır Tanımayan Doktorlar gibi örgütlerle 
bağlantılarımız olabilir. Daha önce de belirtiğim üzere başka ülkelerden 
müvekkillerimiz olabilir, ya da uluslararası sorunları olan yurt içinden 
müvekkillerimiz olabilir veya devletlerin NATO, AB, G7, G20 ya da daha 
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uluslararası işbirliği kapsamında sayılabilecek bir sürü farklı örgütlere 
olan üyeliklerinden kaynaklı ilişkilerimiz de söz konusu olabilir.

Şimdi, benim için bugünün en önemli konusu olan iç hukuk üzerinde 
egemen olan güçler konusuna geçmek istiyorum. Ben bu konuya oldukça 
yabancıyım, çünkü bir Amerikalı olarak kimsenin bana patronluk taslaya-
bileceğini düşünmüyorum. Böyle bir egemenliği düşündüğümde aklıma 
bir kral ya da hükümdar geliyor ve bu konuyla ilgili olarak Amerika›da 
avukatlık mesleğinin dışından, halktan birilerine ne düşündüklerini sor-
dum. Gerçekten egemen güçler var mıdır ve bu güçler bizim ülkemizin 
yasalarını etkileyebilmekte midirler ? Bir hükümdar ya da kral düşünün 
desem aklınıza ilk neresi gelir; evet, Birleşik Krallık. Bizim açımızdan 
baktığınızda, ABD, Birleşik Krallıktan yüzyıllar önce ayrılmıştır ve Birleşik 
Krallığın bizim üzerimizde bir etkisi olduğunu düşünmüyoruz. Birleşik 
Krallık pek çok ülkede egemen olmuştur ve halen de bu düşüncesini 
korumaktadır. Avrupa›yı, Avrupa›daki herhangi bir ülkeyi ya da Avrupa 
Birliği›ni de bizden önde olarak görmüyoruz. Ortak hukukumuzun bir 
kısmını ve hatta ortak hukuk fikrini de Avrupa›dan aldığımız doğrudur, 
ancak onu uygulayış yöntemimiz bile Avrupa’dan farklıdır. Kısacası hayır, 
Birleşik Krallık bize egemen değildir.

Peki, Birleşik Devletler Başkanı ? Sokaktan birini çevirip kimin ege-
men gücü olduğunu sorun, siz vereceği cevap Başkan olacaktır. Ancak 
bu argümanın da uydurma olduğu sizlerle az önce paylaştığım hükümet 
modelimiz ile kolaylıkla ispatlanabilir. Bizde yasama, yürütme ve yargı 
şeklinde ayrılmış üç parçalı federal bir sistem vardır. Başkan yürütme-
nin başı konumundadır ancak başkan Amerika’da yüce, egemen bir güç 
konumunda değildir.

Üçünce seçenek federal hükümettir. Ancak o da, daha önce incele-
diğimiz federal ve eyalet bazlı hukuk sistemimiz ile kontrol altındadır. 
Eyaletler de federal hükümetin altında yer almaktadırlar. Eyaletlerin kendi 
yasalarını yapma ve kendi yönetimlerini seçme özgürlükleri vardır. Eyalet 
yasalarının, federal yasalar kadar sıkı olması gerekmemektedir, bu nedenle 
bazı durumlarda federal hükümetin eyaletler üzerinde egemen olması söz 
konusu olabilmektedir. Bu konuyla ilgili önemli olduğunu düşündüğüm 
birkaç örnek vermek istiyorum; örneğin federal hükümetin egemen olması 
nedeniyle bazı eyaletlerde bazı yasaların değiştirilmesi gerekmişti. Bunlara 
örnek olarak yıllar içinde okulların siyah ve beyaz çocukların beraber 
gidecekleri bir yapıya dönüşmesi, yine siyah ve beyazlar arasında evliliğin 
yasallaşması verilebilir ve bu gelişmeler benim için özellikle önem taşıyor 
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çünkü benim babam bir siyah ve annem ise Alman. Diğer bir örnek ise; 
son yıllarda Amerika›da eşcinsel evlilikler yasallaşmasıdır, benim kuzenim 
de bir erkekle evli bir eşcinsel. Kısacası bu gelişmeler federal hükümetin 
el attığı ve benim için gerçekten önemli olan gelişmeler.

Federal hükümetin sınırlamalarını gevşeterek müdahil olduğu başka 
bir konu ise, 1980’lerde belirlenmiş bir asgari içki içebilme yaşının olma-
ması konusuydu; bu yaş pek çok eyalette 21, bazılarında ise 18’ti, daha 
düşük olanlar da var mıydı bilemiyorum. 1980’lerde federal hükümet 
yol yapımı için verdiği federal desteği kaldırdı, eyaletler de bir şeyler 
yapabilmeleri için gereken parasal desteği kaybedince hepsi minimum 
içki satın alabilme yaşını 21’e çekmek durumunda kaldılar.

Bu örnekler federal hükümetin eyaletler üzerinde nasıl egemen olabil-
diğini göstermektedir. İçki satın alma yaşı konusunda çok da egemen dav-
ranmadılar, daha çok eyaletleri ikna ettiler denebilir. Amerika’da yasama, 
yürütme ve yargıdan hangisi diğer ikisi üzerinde egemendir diye sorarsanız 
cevabı hiçbiri olacaktır. Bunlar dışında egemen olabilecek üçüncü bir güç 
ise komşu ülkelerdir, ancak yine Amerika Birleşik Devletleri çok büyük 
bir yüzölçümü sahip olduğundan sadece kuzeyde Kanada, güneyde ise 
Meksika ile komşuyuz. Bunları ikisini de egemen olarak görmüyoruz. 
Ancak onların yasaları uyarınca yıllar içinde bizim yasalarımızda da bazı 
değişiklikler yapmış olabiliriz. Bu iki ülke tarafından gerçekten etkilen-
diğimiz bir konu var mı diye düşündüğümde, sadece göçmenlik yasaları 
olabileceğini söyleyebilirim çünkü özellikle son on yıldır kimlerin ülke-
mize geldiği ve sınırlarımızdan kimlerin yasadışı geçtiği konusunda son 
derece dikkatli olmamız gerekiyor. Ancak elbette burada beni dinleyen 
sizlerin de bildiği gibi zaman çok değişti ve her yerden gelmekte olan 
insanlar konusunda endişe duyuyoruz. Halen Meksika’dan yasa dışı olarak 
ülkemize gelen kişiler ve bu kişilere kaptırdığımız iş olanakları hakkında 
endişe duyuyoruz. Ancak genel olarak konuşmak gerekirse, Amerika 
olarak sınırımız olan ya da olmayan herhangi bir komşu ülkenin bizim 
üzerimizde bir egemenliği olduğunu düşünmüyoruz.

İç hukuka etkisi olabilecek diğer konulara baktığımızda yaşadığınız 
ülkenin yüzölçümü ve coğrafi konumunun önemli olduğunu görüyoruz. 
Örneğin AB›de yer alan bir ülke iseniz, yüksek olasılıkla yakınınızda yer 
alan ülkelerle daha çok işbirliği yaparken, sizden daha uzakta yer alan 
ülkelerle daha az işbirliği yapacaksınızdır. Ayrıca gelişmemiş ya da geliş-
mekte olan bir ülke iseniz, gelişmiş ülkelerle daha fazla işbirliği kurmak 
isteyeceksinizdir. Ancak, bugün de konuştuğumuz üzere, uluslararası 
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bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, ticaret, şirket birleşmeleri, şirket 
satın alımları, farklı endüstriler, ilaç sanayii, telekom ve bilgi teknolojileri 
ve turizm gibi dünyamızı küçülten fikri mülkiyet ve eğlence gibi konulara 
geldiğimizde, bunların iç hukuka etkileri oldukça farklı olmaktadır. Ve 
esasında, Küba›nın uzun yıllar boyunca bize kapalı tuttuğu kapılarını 
sonunda açması ile bizim de Amerika olarak kendi politikalarımızı gözden 
geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyla ilgili olarak gözden 
geçirmemiz gereken pek çok politikamız var.

İç hukuk, bahsettiğimiz uluslararası ortaklıklar ve uluslararası baskı 
nedeniyle de sık sık değişebilir. Hükümeti ister egemen bir güç olarak 
görün, ister görmeyin; bir şekilde üzerinizde baskı hissedeceksinizdir.

Avukatlar ve küreselleşme hakkındaki bu görseli sizlere daha önce de 
göstermiştim ancak bunun üzerine biraz daha konuşmak istediğim için 
tekrar gösteriyorum. Avukatlık mesleğine başladığımdan beri daha önce de 
anlattığım gibi çoğunlukla rekabet hukuku üzerine çalıştım ve Türkiye’ye 
taşındığımdan beri de zaman zaman yasal danışman olarak görev yaptım. 
Aynı zamanda, çevirmen olarak çalışabilecekleri için özel vize alma hakkı 
kazanabilecek Iraklı göçmenlerle çalışan New York merkezli bir örgütte 
de gönüllü olarak görev yapıyorum ve bu göçmenlere ABD Büyükelçili-
ği’nde eşlik ediyorum. Bu görevler benim hayata bakış açımı değiştirdi. 
Ayrıca, Türkiye’de ofisi bulunmayan bir uluslararası hukuk firmasında 
da iş geliştirme müdür yardımcısı pozisyonunda çalışma fırsatım oldu. 
Bu firma, Ankara’da yer alan çok büyük bir hukuk firmasıdır. Böylece 
Türkiye ve Türk yasaları hakkında bir miktar bilgi edinme şansım oldu. 
İki ülke arasında gözlemlediğim farklılıkların en önemlilerinden birisi, 
bazen yabancı kişilerin danışman veya uzman tutmaktan çekindikleridir; 
bunun nedeni bazen maddi iken, bazen de gurur meselesi yapıldığını 
gördüm. Bizler, ev ödevimizi yapmak için hevesli olmalıyız, sadece 
müvekkillerimizi ve sanıkları değil, karşı tarafların kim oldukları ve olası 
tarafların da kimler olduğunu, yani oyundaki tüm oyuncuları tanımak 
için uğraşmalıyız. Hukukta yetki kavramını, potansiyel ülkeler arasında 
arabuluculuk ya da telafi şansı olup olmadığını öğrenmek için vakit 
ayırmalıyız. Bence benim için en önemli olan konu, bir anlaşmazlıkta 
kimlerin taraf olduklarını bilmektir.

Türkiye’ye gelmeden önce sonradan Google tarafından satın alınan 
küçük bir firmada çalışıyordum, o firmada bir grup Amerikalı avukat 
olarak görev yapıyorduk. Firmanın taraf olduğu dava, ben firmaya katıl-
madan yıllar önce başlamış ve bir voleybol maçı gibi bir Google lehine, 
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bir bizim lehimize gitmiş gelmiş ve en sonunda da Google ile bir anlaşma 
ile sonuçlanmıştı. Ancak söz konusu davanın toplu bir dava olması nede-
niyle çok sayıda potansiyel taraf da vardı ve çok yüksek tutarlı paralarla 
ilgili bir davaydı ve bu çeşit davaların mahkemeden önce arabulucuya 
gitmesi gerekmekteydi. Biz bu davanın Almanya ve Fransa’nın da dâhil 
olacakları uluslararası hükümetleri de kapsayan bir dava haline gelece-
ğini ön görememiştik. Dava, telif hakları ile alakalı bir toplu davaydı ve 
bu nedenle pek çok yurtdışında yaşayan potansiyel telif hakkı sahibi, 
vefat etmiş olanların yurtdışında yaşayan ve telif haklarını elinde tutan 
yakınları da davaya taraftı. Bu nedenle ilk başta çok sağlam olduğunu ve 
yazarlara hem para kazandıracağını hem de yenilikçi yollar sağlayacağını 
düşündüğümüz anlaşmamız uluslararası baskılar nedeniyle yıkılmaya 
başladı. Bizim bu durumu önceden öngörmemizin bir yolu yoktu, ev 
ödevimizi çok iyi yaptığımızı düşünüyorduk. Ancak biz bile yapılan 
anlaşmaların bizim anlaşmamızın bir parçası haline geleceklerini tahmin 
edememiştik. Konu para değildi, konu Google’ı durdurmak değildi, 
konu diğer insanların da dâhil olabilecekleri yeni bir kitap tahsis sistemi 
oluşturmaktı. Bu nedenle bir davada müvekkillerinizin kim olduğunu 
bilmek önemlidir ancak bence potansiyel tarafların kim olduklarını 
bilmek bence daha önemlidir.

Son olarak değinmek istediğim nokta; insan hakları konusudur. Bu 
konu benim için çok önem taşıyor ve bence uluslararası toplumun da bu 
konuyla ilgilenmesi ve baskı yapması gerekmektedir. Bu konu dışında 
sunumumda farklı pek çok önemli konudan da bahsettim, bunlara sizler 
ayrıca bakabilirsiniz. Bu konuya da kısaca değinmek istiyorum çünkü 
2014 yılında kaçırılan ve halen bulunamayan 300 Nijeryalı kızın durumu 
beni kalpten etkiliyor. Bu da sizlerle paylaşmak istediğim son konu; 
ekranda gördüğünüz Wikipedia’dan aldığım ve halen ölüm cezasının 
uygulamada olduğu ülkeleri gösteren bir harita. Bu listede Amerika 
Birleşik Devletlerini halen kırmızı olarak gördüğüm için üzgünüm. 
Kırmızı demek bu cezanın o ülkede düzenli olarak uygulandığı anlamına 
gelmektedir. ABD 37 adet infaz sayısı ile ölüm cezasının yürürlükte 
olduğu ülkeler arasında en az sayılardan birisi, bunun nedeni iç baskı mı, 
uluslararası baskı mı bilemiyorum. Ben bu cezanın barbarca olduğunu 
düşünüyorum ve bir an önce kaldırıldığını görmek istiyorum. Bugün 
burada beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.
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GLOBALIZATION IN ADVOCACY

Theresa J. Henson, Esq.

I have been asked to discuss four topics today:
• Globalization in Advocacy;
• The Impact of Sovereign Powers on Domestic Law;
• The American Advocacy Model; and,
• Foreign Advocacy Partnerships
As we proceed, I will address each of these topics, although a little out 

of order. I have attempted to gather as much information as possible to 
present here. But given the time restraints, I may not be able to explain 
as much as I would like. I believe the materials you receive here today 
will contain my full written presentation. I also invite you all to contact 
me personally if you have any questions that are not answered here today 
or would like to discuss any of my presentation further.

I. Globalization in Advocacy
What is “globalization ?”. A website called “Globalization 101” defines 

it as “a process of interaction and integration among the people, compa-
nies, and governments of different nations, a process driven by interna-
tional trade and investment and aided by information technology. This 
process has effects on the environment, on culture, on political systems, 
on economic development and prosperity, and on human physical well-
being in societies around the world.”1

By its definition we can see that globalization is nothing new. Man 
has always bought and traded. However, with the development of such 
technologies over the centuries such as postal systems, the telephone, 
various modes of transportation, and most recently, the internet, glo-
balization has rapidly progressed. It affects most people in their daily 
lives. For example, Jane Doe can may go to a garage and order an auto 
part from a mechanic. The mechanic gets online and orders it from his 
local supplier. The supplier contacts the wholesaler. Within days, the 

1 The Levin Institute - The State University of New York Authorship, What is Globaliza-
tion ?, 2015.
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part has been shipped halfway across the world from the manufacturer 
and is installed in Jane’s car and it probably never occurs to her how 
globalization affected her life. She is likely not aware that she was a key 
player in an international business transaction.

Usually it is the same for lawyers. We continue our day-to-day prac-
tices not really thinking about globalization. “It’s something that only 
affects lawyers in international practice.” I know this to be true with most 
American lawyers. In fact, in preparation for this conference, I sent a 
short survey to lawyer friends across the U.S. asking their thoughts on the 
topics we will discuss here today. I questioned approximately 30 lawyers 
who specialize in a variety of practices. With the exception of comments 
on the “American Advocacy Model,” I received the same responses from 
all. They said they didn’t know much about globalization because they 
did not practice international law.

It is true that American laws change to the extent they deal with 
international issues because of international business transactions; the 
growth of international law firms; economic development; and due to 
humanitarian issues such as crimes against humanity and environmental 
policies; etc. But sometimes smaller domestic issues are also affected by 
globalization.

In 2011, two professors from the Temple University Beasley School 
of Law surveyed Philadelphia lawyers on the topic and the results were 
surprising. Lawyers, who did not practice international law, were rec-
ognizing global issues with their domestic cases. Family law specialists 
had issues with “international child custody disputes and the frequent 
need to evaluate the risks of international travel with children whose 
parents are involved in divorce proceedings. Personal injury lawyers told 
of clients who were injured abroad. Estate lawyers… faced issues regard-
ing tax and probate laws of other countries in situations in which the 
decedent or heirs might be foreign nationals or the estate property was 
located overseas. One… told… about a municipal court landlord-tenant 
case that turned into a federal lawsuit involving the Foreign Sovereign 
Immunities Act because the lessee was a foreign government.”2

2 Susan L. DeJarnatt and Mark C. Rahdert, PREPARING FOR GLOBALIZED LAW 
PRACTICE: THE NEED TO INCLUDE INTERNATIONAL AND COMPARA-
TIVE LAW IN THE LEGAL WRITING CURRICULUM, The Journal of the Legal 
Writing Institute, Vol. 17, p. 20, 2011.
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While earning my bachelor’s degree and my law degree, I worked at a 
variety of jobs. In fact, I had my work history began at around 11 years 
old delivering newspapers house to house. I worked in sales and in res-
taurants. I worked in law offices as both a receptionist and a law clerk 
before actually starting the practice of law in 1995.

Since moving to Ankara almost six years ago, I have continued my 
legal practice by working on online document reviews for major antitrust 
(competition) law suits from time to time. I have advised Turkish law 
firms as a consultant on international issues. I have worked as a volunteer, 
representing Iraqi refugees at the U.S. Embassy who were eligible for 
special immigrant visas. I had the opportunity to work for one of the 
largest international firms, White & Case, at their local Ankara office as 
a Business Development Manager. In holding these positions through-
out my life, I have learned a wealth of information about how different 
industries work, how lawyers work in these different areas of practice, 
and how the world market and global issues affect us as lawyers in how 
we perform and practice law.

One of the most valuable lessons I have learned stemming from 
globalization is that we, as global lawyers, have different standards in 
ethics which directly affect how we deal with each other and with our 
clients. In preparing for this presentation, I came across a well-written 
article by Elayne Greenberg that sets forth the history of how we become 
lawyers in different countries (in the U.S. it is an advanced degree after 
undergraduate university), the varying roles of codes of ethics, and how 
these affect our roles as global advocates. In a nutshell, one of the factors 
affecting our practice is that there is cultural divergence stemming from 
“different legal education, different training, and different skill sets that 
shape lawyers’ values and perceptions about ethical behavior and effective 
advocacy.”3 According to DeJarnatt and Rahdert of the Temple University 
School of Law, “Relatively few globalization proposals address the role of 
globalization in skills courses.”4 According to Greenberg, another factor 
is that lawyers become judges in different manners and have different 

3 Greenberg, Elayne E., THE ETHICAL COMPASS, The Globalized Practice of Law: Part 
Two It’s a Small World After All: Cultural Competence with Your International Brethren, 
New York Dispute Resolution Lawyer, Fall 2011, Vol. 4, No. 3.

4 Susan L. DeJarnatt and Mark C. Rahdert, PREPARING FOR GLOBALIZED LAW 
PRACTICE: THE NEED TO INCLUDE INTERNATIONAL AND COMPARATIVE 
LAW IN THE LEGAL WRITING CURRICULUM, The Journal of the Legal Writing 
Institute, Vol. 17, p. 6, 2011.
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roles depending on the country. There has been talk of an international 
set of ethics, but it has been impossible to implement. The author says 
it best when she wrote, “Although we are finding that our world gets 
smaller and smaller, our globalized legal practice requires us to be more 
culturally atuned to our international brethren if we are to effectively 
engage in dispute resolution.”

Before we take a deeper look into how American domestic law is 
affected by globalization, we should first review the American Advocacy 
Model. Later, we will discuss the impact of globalization in accordance 
with the effect of sovereign powers on domestic law.

II. The American Advocacy Model
A. The Judicial System
America has what is basically known as a federal system which was 

initially introduced in 1789 by the U.S. Constitution. Within the Fed-
eral System there are three branches of government, the Executive, the 
Legislative, and the Judicial. The three branches were designed to provide 
a balance of power.
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The U.S. system also includes the same type of 3-part checks and 
balances system for each of the 50 states, and is therefore, a dual court 
system.

Focusing on the Judicial branch, while both types of governments, 
federal and state, act separately, they do share some common charac-
teristics. Each has courts of original jurisdiction where cases are tried. 
Original jurisdiction may be based on location or the subject matter. 
The systems also have appellate courts which take appeals from the trial 
courts. Finally, both systems have a Supreme Court, which chooses 
whether or not it will hear a final appeal.

In the Federal Courts, the Supreme Court consists of the Chief Justice 
and eight associate judges. The cases it hears are hand selected, and may 
begin in either the federal or state courts. Those cases usually involve 
important questions about the Constitution or federal law.

Directly under the Supreme Court are twelve Circuit Courts. These 
are appellate courts which decide on cases that are fed to it from the 
District Courts that fall into each Circuit. They also have the power to 
make decisions on cases stemming from federal administrative agencies. 
Finally, the Circuit Courts have nationwide jurisdiction to hear appeals 
in specialized cases, such as those involving patent laws and cases decided 
by the Court of International Trade and the Court of Federal Claims.5

5 About U.S. Federal Courts, 2015, http://www.fedbar.org/Public-Messaging/About-US-
Federal-Courts_1.aspx ?css=print
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Photo courtesy of
http://www.fedbar.org/Image-Library/Public/Map-of-US-District-Courts-2000px.png

Within the Circuit Courts are 94 District Courts. These are the trial 
courts of the federal system. They hold the jurisdiction to hear most 
categories of federal cases, including both civil and criminal matters. 
Each state has at least one district court.

Other federal courts include bankruptcy courts (in each district) and 
Courts of Special Jurisdiction (U.S. Court of Appeals for the Armed 
Forces, the U.S. Court of Federal Claims, the U.S. Court of Interna-
tional Trade, the U.S. Tax Court, the U.S. Court of Appeals for Veterans 
Claims, and the Judicial Panel on Multidistrict Litigation.)

The United States Constitution provides that all federal judges be 
appointed by the President and must be confirmed by the Senate. The 
reason behind this is to make federal judges as independent of the other 
branches of government and of public pressure as possible.6

However, most U.S. laws are passed by state governments and therefore 
it is the state courts that generally govern disputes in the daily lives of the 
people.7 Unless a specific type of case is predetermined for federal court, 
the state court usually hears the case. It is estimated that approximately 
90% of all American cases are heard by the State Courts. These include:

• A crime that is a violation of state law. Most criminal activity 
falls in this category, such as robbery, assault, murder, and many 
drug-related crimes.

• A controversy arising out of the state constitution or other state 
laws.

• A case in which the state is a party, such as state tax violations.
• Most real estate cases, malpractice, personal injury cases, and 

contract disputes.
• All family, divorce, custody, inheritance and probate cases.
• Most traffic and juvenile cases.8

6 Prof. Stephen Shapiro, University of Baltimore,
https://home.ubalt.edu/shapiro/rights_course/Chapter2text.htm

7 The Judicial Learning Center, State Courts vs. Federal Courts, 2015,
http://judiciallearningcenter.org/state-courts-vs-federal-courts/

8 The Judicial Learning Center, State Courts vs. Federal Courts, 2015,
http://judiciallearningcenter.org/state-courts-vs-federal-courts/
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Each state has one court of last resort, usually called the Supreme 
Court. Some states also have an intermediate Court of Appeals. Below 
these appeals courts are the state trial courts. Depending on the state, 
names of courts vary. In some states, the trial courts are known as Circuit 
or District Courts. States also usually have courts that handle specific 
legal matters, e.g., probate court (wills and estates); juvenile court; fam-
ily court; etc. In Pennsylvania (“PA”), for example, the trial courts are 
known as the Courts of Common Pleas in most counties. Most cases 
start at that level. The diagram below demonstrates the basic hierarchy 
and titles of PA state courts as of June 2008. However, it should be noted 
that these names also change. For example, in Chester County PA (just 
outside of Philadelphia), traffic violations as well as some other matters 
are first handled by a “District Court.” Those cases may then move up 
to the Court of Common Pleas.

Image courtesy of
http://www.mrtripodi.org/students/wp-content/uploads/2009/02/courthierarcy-
660868percent.jpg

The following chart from the U.S. Courts website outlines the juris-
diction of the each court of the Federal and State systems, that is, the 
types of cases each generally hears.9

9 US Courts, Comparing Federal & State Courts,
http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure/comparing-
federal-state-courts
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The Federal Court System The State Court System

Cases that deal with the constitutionality 
of a law;
Cases involving the laws and treaties of 
the U.S.;
Cases involving ambassadors and public 
ministers;
Disputes between two or more states;
Admiralty law;
Bankruptcy; and
Habeas corpus issues.

Most criminal cases, probate (involving wills and 
estates)
Most contract cases, tort cases (personal injuries), family 
law (marriages, divorces, adoptions), etc.
State courts are the final arbiters of state laws and 
constitutions. Their interpretation of federal law or the 
U.S. Constitution may be appealed to the U.S. Supreme 
Court. The Supreme Court may choose to hear or not to 
hear such cases.

This final diagram indicates how both the federal and state cases may 
move up through their individual systems and possibly reach the U.S. 
Supreme Court (from the Federal System).

Image courtesy of
http:// image.s l idesharecdn.com/organizat ionofu-s-courtsystem-
090524090655-phpapp01/95/organization-of-us-court-system-10-728.
jpg ?cb=1243156050

B. The Creation of Laws
The U.S. has a mixed system of implementing laws. They follow both 

Common Law (Case law) tradition and also institute new statutes.
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Common law is based on judgments made in the past. Stare decisis 
is the doctrine of precedent. It short for the full Latin phrase, “stare 
decisis et non quieta mvere,” translated as, “to stand by decided matters 
and not to disturb settled matters.’” When a judge applies a law, he or 
she also looks at decisions in previous cases before making a final deci-
sion. Specifically, a judge looks at the facts of the case and in the event 
that a unique circumstance presents itself, which distinguishes it from 
the prior case, the judgment passed by the judge becomes the new law. 
This usually happens at the appellate level. A judge may also interpret 
the existing law and determine new boundaries and distinctions. Case 
law may differ from state to state. When arguing a case, a lawyer gener-
ally researches precedent from his own jurisdiction (state), and reaches 
out to use precedent from other states only if no prior rulings exist. In 
using rulings from other states, the case precedent would not actually 
be binding, but rather, a persuasive argument.

Legislation or Statutory Laws are passed by some level of government, 
whether it be by the federal or a state government, or an ordinances 
passed by towns or city. Laws are often changed or new laws enacted 
to “meet the needs of the citizens, to resolve outstanding issues, and to 
formalize an existing law.”10

A federal law may be introduced by a member of Congress bill to his 
legislative chamber. That chamber’s presiding officer refers the proposed 
legislation to one or more committees. The committees review the bill 
and can do a number of things with it, including: decide whether to hold 
public hearings; to combine it with related draft legislation; to propose 
amendments ; to recommend that the chamber in which it was intro-
duced consider it favorably; or to set it aside for possible later review. If 
a committee returns the bill to the chamber of the body in which it was 
introduced, further amendments may be considered. It passes through 
chambers and if approved, moves to a vote with Congress (House and 
Senate). If they agree the bill should become law, it is signed and sent 
to the President. The President may sign the act of Congress into law 
or reject it (a veto). Congress can then override the president’s veto by 
a two-thirds vote of both the House and Senate thereby making the 
vetoed act a law.

10 Common Law vs. Statutory Law,
http://www.diffen.com/difference/Common_Law_vs_Statutory_Law
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III. Foreign Advocacy Partnerships
The United States is actively involved in what I would call “foreign 

advocacy partnerships.” First, I would consider any global law firm, i.e., 
firms that have offices overseas, as part of this. Examples of these global 
American firms in Turkey would include:

• Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP – founded in 1830, it 
has 17 offices in the United States, Latin America, Europe, the 
Middle East, Central Asia and East Asia.

• Locke Lord LLP – founded in the late 1800’s, it has 23 offices 
around the world.

• White & Case – founded in 1901 in New York, it currently has 
39 offices in 29 countries.

• Chadbourne & Parke LLP – founded in 1902. With offices in 
9 countries, it serves clients in more than 80 countries on six 
continents.

• Baker & McKenzie – founded in Chicago in 1949, it now has 77 
offices in 47 countries.

In addition, law firms and lawyers who do not have global offices 
may still have foreign advocacy partners. These may be other law firms 
from abroad. They may have relationships with government entities; 
international organizations such as the UN and its agencies, the World 
Trade Organization; or humanitarian organizations and NGOs such 
as CARE, Doctors Without Borders, and Refugees International. Of 
course, the most obvious and common contact any lawyer would have 
globally is with international clients, or with domestic clients who need 
representation on an international issue.

Other types of foreign advocacy partnerships with the U.S. may 
include: alliances based on International education or for cultural 
exchange; foreign policy and national security experts; relationships 
with professors, businessmen, doctors, and professionals on a range of 
topics from gender-based violence to entrepreneurship to leadership 
and global business practices to international trade; and membership 
or relationships with NATO, G7, G20, and the EU.
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IV. The Impact of Sovereign Powers on Domestic Law
Any discussion on the impact of sovereign powers on domestic law 

necessarily raises the question of just who the sovereign powers are. The 
term sovereign, or ruling power, brings to mind a monarch or king. 
Most typical Americans would argue that there is not a sovereign power 
that affects U.S law. First of all, with the exception of Native Americans, 
Americans are of foreign descent. We are a land of immigrants and 
their ancestors. For us, the idea of a sovereign power would be more in 
line with countries who were ruled by the British government at some 
point. That is not the U.S. We broke away from England and from other 
countries to get away from their laws. Although, granted, the American 
legal system was based on English common law.

The second idea a common person might have is that the U.S. Presi-
dent is sovereign. This argument is trumped however by the fact that we 
have a three-branch system which was designed so that no one power 
would be sovereign, including the President.

There is also an argument that the federal government is the sov-
ereign power. States are free to make their own laws but only to the 
extent they do not conflict with federal law and the state laws must be 
at least as strict as federal law. In addition, state laws that are found to 
be unconstitutional (according to federal law) are eventually revoked. 
See e.g., Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967)(a landmark civil rights 
case which invalidated laws prohibiting interracial marriage); Brown v. 
Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954)(the Supreme Court 
case in which the Court declared state laws establishing separate public 
schools for black and white students to be unconstitutional); and most 
recently, Obergefell v. Hodges, 576 U.S. ___ (2015)(holding the mar-
riage of same sex couples constitutional).

Another example of the federal sovereignty over states is the mini-
mum drinking age. Federal law did not dictate a legal age for drinking 
alcohol. States took it upon themselves to create these laws. By the time 
the 1980’s rolled around, most states adopted the age of 21 as the legal 
minimum. However, there were still some states that had age limits as low 
as 18. The federal government, wanting the age to be 21, then flexed its 
muscle with the National Minimum Drinking Age Act of 1984.11 Acting 
as a sovereign power, the federal government “punished every state that 

11 23 U.S.C. § 158
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allowed persons below 21 years to purchase and publicly possess alcoholic 
beverages by reducing its annual federal highway apportionment by ten 
percent. The law was later amended, lowering the penalty to eight percent 
from fiscal year 2012 and beyond.”12 The Feds took away federal money 
for roads which pushed the states to raise the drinking age to 21. These 
examples show that the U.S. federal government does have some power 
over the states, but in no way is that power absolute, and therefore, is 
the federal government is not absolutely sovereign.

On an international basis, history shows that U.S. “constitutional law 
scholars . . . start with the proposition that the constitution holds primacy 
over all existing law.”13 But with the current speed of globalization, laws 
and the sovereignty of governments is rapidly changing.

One factor that plays an important role is size and location of coun-
tries. For example, many countries change laws based on what their 
neighboring countries are doing. This is more obvious in EU countries or 
with developing countries. The U.S. has only two bordering neighbors, 
Canada to the north and Mexico to the south. Although neither of those 
countries is considered sovereign by the U.S., there may be changes in 
those countries’ policies that may affect our domestic law. Our immigra-
tion laws have clearly changed through the years based on the number 
of immigrants and illegal immigrants, job availability, etc. While that 
is also true with immigrants coming from countries other than Mexico 
and Canada, in the U.S. we keep a more watchful eye on those crossing 
neighboring borders, as is likely the case everywhere these days.

Domestic U.S. laws also change based on international banking, 
finance, and capital market industries. They change according to trade, 
and mergers and acquisitions. They are affected by the global pharma-
ceutical, IT and telecom industries. Tourism and travel affect our laws. 
Intellectual property, media and entertainment, real estate and construc-
tion, maritime and transportation all affect domestic law. In fact, we are 
currently taking a new look at U.S. policy in lieu of the fact that the 
doors to Cuba have recently been reopened to us.

As lawyers, we must be aware of changes in laws. We should hire 
experts and consultants where needed, refer cases that are not in our areas 
of expertise to other firms, or be willing to spend the time to thoroughly 

12 https://en.wikipedia.org/wiki/National_Minimum_Drinking_Age_Act
13 Carlos Jose Gutierrez, Conflicts Between Domestic and International Law, The American 

Law Review, Vol. 30:148, 1981.
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research these areas and laws. We need to do our homework. The extent 
of our homework will always depend on the area of practice and sector. 
But it is also wise to spend time learning who your clients are, who your 
opponents are, and getting to know who the other players are or who 
could potentially become involved in your suit or project. We need to 
be aware when making a choice of venue and law whether foreign law 
or policies may conflict, whether arbitration is allowed under foreign 
laws, and what type of relief is available.

Know who is involved. That was key for me. Before moving to Ankara, 
I worked for a very small class action firm with three other lawyers, three 
very brilliant lawyers. I had the opportunity there to play a very small 
role in a very large class action suit against Google. We were appointed 
lead counsel and were one of only three firms who represented the 
Authors’ Guild, based in New York, on behalf of all U.S. authors. It was 
a copyright case litigated in the United States based on allegations by the 
Authors Guild that Google infringed their copyrights in developing its 
Google Book Search database. The case involved a tremendous amount 
of work and the class was certified in 2011. The case went back and 
forth for years like a volley ball, with small wins for our plaintiffs and 
then for Google. We set out to prove that Google’s scanning of books to 
index their contents and provide snippets was a copyright infringement. 
Eventually there was a proposed complex settlement which included 
allowing Google to display up to 20% of the content of out-of-print 
books (unless right holders opted out), in exchange for paying 63% of the 
revenues to right holders who registered with the Book Rights Registry 
(“BRR”). The proposed settlement came before the courts for approval 
(which is the norm for class actions in the U.S.)

It was an exciting case, but to this day I cannot claim to know the ins 
and outs of it. It was complicated. What I do know is that the proposed 
settlement came crashing down. International rights holders became 
involved and with them, their governments and allegations of treaty 
violations. In particular, Germany and France opposed the settlement. At 
the outset of the case, it was impossible to foresee exactly what we would 
be up against, specifically that there would be international pressures. 
This was one of the first copyright class actions. The proposed settlement 
agreement would have been beneficial to authors and publishers who 
would have a new source of income from the BRR. But now we know. 
International issues can come up even when unexpected.



296

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Current hot topics in international law include environmental issues 
and human rights’ violations. Both are extremely difficult to regulate on 
a global basis. Most Americans would likely point fingers at third world 
countries. But we shouldn’t forget that much of the violations we hear 
of in the news are from developing countries. I personally follow the 
news from Bring Back Our Girls, a self-proclaimed “diverse group of 
citizens advocating for speedy and effective search and rescue of all (its) 
abducted girls and for a rapid containment and quelling of insurgency 
in Nigeria.”14 In April 2014, 276 schoolgirls were abducted by members 
of Boko Haram in Nigeria. Fifty-seven escaped, 219 are still missing.

Nor should we forget that commit horrible human rights violations 
are also committed in and developed countries. According to Amnesty 
International, “Governments are losing their moral compass, sacrificing 
the global values of human rights in a blind pursuit of security. This 
failure of leadership is a dangerous concession to armed groups.”

There is one particular domestic issue I would like to see changed 
in the U.S., whether it occur from international pressure or domestic. 
That is the death penalty. The arguments against it are that capital pun-
ishment is more expensive than life imprisonment and that there are 
enough mistaken convictions that it should not be employed. Many see 
it as barbaric. Below is Wikipedia’s world map indicating capital punish-
ment by country. I am deeply saddened to see the U.S. in red, one of 37 
countries that continue to use the death penalty both in law and practice.

Map courtesy of  
https://en.wikipedia.org/wiki/Capital_punishment_by_country

14 http://www.bringbackourgirls.ng/
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Legend:
• Abolished for all crimes: 102 countries
• Abolished for all crimes except under exceptional/special circum-

stances (such as crimes committed in wartime): 7
• Not used in practice (under a moratorium or have not used capital 

punishment in at least 10 years): 50
• Continue to use the death penalty in law and practice: 37
Av. Sema Aksoy - Sayın Henson’a çok teşekkür ediyoruz. ABD yargı 

sistemi ve yasama faaliyetleriyle ilgili gerçekten bilgilendik, ama bence 
bu Kurultayın sloganını da Sayın Henson söyledi. Dedi ki: “Hiç kimse 
benim patronum değildir” Gerçekten hiç kimse avukatın patronu değildir. 
Avukatlığın tartışıldığı bu Kurultayın da bence altının çizilecek sloganı 
da bu olabilir ve bize tabii en yakın gelen anlatımındaki konu da egemen 
güçlerin iç hukuk sistemine etkileriydi. Ne yazık ki Türkiye’de de bu 
etkilerin canlı yaşayıcıları da şu anda burada oturuyor. Kendilerine çok 
teşekkür ediyorum. Bir de Nijerya’daki özellikle kadın ticareti ve çocuk 
ticaretini dile getirdiği için de ayrıca kendisine teşekkür ediyorum hassa-
siyetine. Şimdi değerli konuklar, yine çok değerli bir konuşmacımız var 
Ankara Barosundan, özellikle tahkim dosyalarından kendisini bildiğim 
Sayın Av. Arzu Ongur Ergan, buyurun Arzu Hanım.

Av. Arzu ONGUR ERGAN
Ankara Barosu

Sayın Başkanım, değerli konuklar; öncelikle Uluslararası Hukuk Kurul-
tayı kapsamında burada bu konuşmayı yapıyor olmak son derece onur 
verici, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunmayı bir borç biliyorum.

Benim sunumum son derece kısa ve genel hatları tanımlayan bir sunum 
niteliğinde olacak. Zira öğle vakti de olduğu için çok fazla vaktinizi de 
almak istemiyorum. Küreselleşmeyi tanımlayarak başlamakta yarar var. 
Küreselleşme son 25 yıllık süreçte iletişimde, teknolojide ve ulaşımda 
gerçekleşen ve öngörülemeyen hızlı gelişmelerin toplumsal, ekonomik ve 
kültürel yaşama alabildiğine etkide bulunması ve bir dönüşüm yaşatması 
olarak doktrinde tanımlanıyor. Bu tabii her alanda olduğu gibi hukuk 
üzerinde de çok ciddi etkiler doğuran ve bu etkilerin boyutları tartışılan 
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bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. Zira hukuk dediğimizde fakülte 
yıllarında bize öğretilen öğreti temel olarak bir toplumdaki bireyler ve 
o toplumun bireyleriyle devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar 
bütünü hukuk olarak anlatılmıştı. Şu anda küreselleşmeyle birlikte hangi 
toplumdan ve hangi devletten bahsettiğimizi tanımlama konusunda ciddi 
bir problemle karşı karşıyayız. Bugün kullanmakta olduğumuz yüksek 
teknoloji gerektiren bilgisayarlardan, otomobillerden tutalım da en basit 
bir kaleme kadar tamamı uluslararası piyasalarda üretilen ve uluslararası 
üretim zincirlerinin bir sonucu olarak karşımıza çıkan ürünler olarak 
ifade edilebilir. Gerçekten bugün şu kaleme baktığımızda Japonya’da 
üretilmiş bir kalem ya da bilgisayara baktığımızda Amerika’da üretilmiş 
bir bilgisayar, ancak bunlar bizim toplumsal hayatımızda birebir günlük 
hayatımızın bir parçası olarak çıkagelmekte. Dolayısıyla Selim Beyin ve 
Kasım Beyin ifade ettiği küreselliğe karşı olma ya da küreselleşmenin 
yanında olma gibi kavramlar aslında bakarsanız ütopik bana göre ve belki 
de yeni baştan tanımlanması gereken kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. 
Zira ne kadar küreselleşmeye karış olursak ya da ne kadar yanında olursak 
olalım, küreselleşme karşı konulamaz bir gerçek olarak uygulamada ve 
realitede bizlerin karşı karşıya kaldığı bir durum.

Peki, küreselleşme hukuku nasıl etkiliyor ? Bunu değerlendirmekte 
fayda var. Öncelikle hukuki ilişkilerdeki taraflar son derece komplike ve 
son derece farklı uluslardan, farklı tabiiyetlerden olmaya başladığı için 
artık hukuki ilişkiler küreselleşmeyle birlikte daha karmaşık bir yapıya 
bürünmüş durumda. Bu küreselleşmenin en önemli ve ilk etkisi olarak 
gözler önüne serilmekte. İkincisi, uluslararası hukuk bundan belki 30-40 
yıl önce hiçbir şekilde hayal edilemeyecek ölçüde hukukun uygulama 
alanı olarak varlık buldu ve uluslararası hukukun önemli bir uygulama 
alanı ciddi anlamda geniş bir referans aralığına sahip oldu. Üçüncüsü, 
uluslararası üretim zincirinin ciddi bir yoğunluğa kavuşması küreselleşme-
nin kendi çözüm uyuşmazlıkları merkezlerini oluşturdu. Bu ne demek ? 
Belirli bir ülkede yatırım yapan yatırımcı o ülkenin yerel hukukuna 
güvenmemeye, o ülkenin mahkemelerine güvenmemeye ve dolayısıyla 
tarafsız, adil ve çok uluslu bir yapının önünde uyuşmazlıkların çözüme 
kavuşturulmasını talep etmeye başladı ve bu da uluslararası tahkimi ve 
uluslararası çözüm uyuşmazlıkları merkezlerini hukuk dünyasında varlık 
bulmalarına neden oldu. Yine bu noktada tabii uluslararası yatırım kav-
ramı da inanılmaz etkili bir kavram olarak karşımıza çıktı. Zira herhangi 
bir ülkenin, az gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülkenin segment atla-
ması ve daha gelişmiş hale gelmesi ancak o ülkenin uluslararası yatırımı 
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çekebilme kabiliyetiyle ölçülmeye başladı. Bunun sonucu olarak bu ülkeler 
de uluslararası yatırımların korunmasına yönelik XID … Konvansiyonu 
gibi, Europen Energy Charter Trety … gibi birtakım anlaşmalara taraf 
olmak ve zorunlu olarak iç mevzuatlarını bunlarla uyumlu hale getirmek 
zorunda kaldılar. Yine bir başka önemli etki: Daha önceki konuşmacı-
ların da bahsettiği üzere hukuk artık heterojen bir yapıdan homojen 
bir yapıya kaydı. Bu ne demek ? En basit ifadeyle Avrupa Birliğinde 
gördüğümüz aquist commineterya … olarak adlandırılan müktesebat 
kuralları tüm üye devletler ve aday ülkeler tarafından benimsenmek 
ve ulusal hukuklar bu normlar çerçevesinde uyumlaştırılmak zorunda 
kaldı. Dolayısıyla aslında hukuk ulusal hukuktan uluslararası hukukun 
koyduğu normlara doğru şekillenmeye, akmaya ve dönüşmeye başladı. 
Dolayısıyla ulusal hukuklar daha homojen, daha birbirine benzer, daha 
belki de öngörülebilir bir yapı haline dönüşmeye başladı. Tabii burada 
tamamen bahsettiğim şey daha çok ekonomik ve ticari kurallardan 
bahsediyorum. Çünkü küreselleşmenin motor güçlerine baktığımızda 
biraz önce bahsettiğim üzere yabancı yatırımlar, uluslararası ticaret ve 
uluslararası birtakım üretim faaliyetlerinin segmentlerinin ulusal düzeye 
indirgenmesine yönelik düzenlemeler karşımıza çıkıyor. Bir başka şey 
ulus devletin elbette gücünün kaybolması, çok kaybolmasından ziyade 
çok çekirdek bir alana çekilmesi, neden ? Burada uluslararası örgütler 
diğer konuşmacıların da bahsettiği gibi IMF, Word Bank, NAFTA gibi 
uluslararası örgütlerin ulus devletler üzerindeki hâkimiyetinin ve ege-
menliğin dönüşümüne yönelik birtakım etkileri de elbette ulus devletin 
yapısındaki reformsal bir dönüşüme yol açmış durumda.

Temel probleme geldiğimizde, avukatlık ve küreselleşme nasıl bir 
kesişim noktasına, nasıl bir etkiye sahibe geldiğimizde, küreselleşmenin 
en önemli etkisi avukatlık hizmetinin ifasına yönelik olarak bir defa 
yabancı dil faktörünün ne kadar önem arz ettiği tartışmasız bir gerçek 
haline geldi. Zira uyuşmazlıkların birden çok tarafa ve birden çok tabi-
iyete haiz olması, bu konuda doğan uyuşmazlıkların da ancak yabancı 
dil kullanılarak çözümlenebilmesi gerçeğini ortaya çıkardı. Bu durumda 
ulusal hukuk bürolarından uluslararası hukuk bürolarına her tür hizmetin 
sağlanmasında başta İngilizce olmak üzere yabancı dilin kullanımının 
zaruri hale gelmesi ortaya çıktı. İkinci olarak, elbette branşlaşma, belirli 
alanlarda belirli hizmetlerin ancak belirli hukuk büroları tarafından ya 
da belirli avukatlar tarafından sağlanabilmesi tekelleri ortaya çıkmaya 
başladı. Eskiden Atilla Başkanımın ya da Semih Başkanın belki mesleğe 
icraya başladığı dönemlerde bir hukuk bürosu hemen her uyuşmazlığa 
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ilişkin hizmet sağlayabilirken, günümüzde artık ben enerji hukuku 
yapıyorum ya da ben tahkim yapıyorum ya da ben inşaat sözleşmeleri 
alanında uygulama yapıyorum gibi branşlaşmış ve spesifik bir sektöre 
ilişkin hukuki hizmetlerin karşımıza çıktığı bir gerçek. Bunun ötesinde 
the loyers global … isimli bir magazine göre bugün dünya üzerinde 
1000’in üzerinde avukata sahip hukuk büroları, yani uluslararası hukuk 
büroları 20’nin üzerinde, dolayısıyla karşımızda 20 hukuk bürosu var. 
Bunların istihdam ettiği avukat sayısı 1000’in üzerinde, bu bundan 30-40 
yıl önce mümkün değil ki öngörülebilir bir sistem olsun, zira avukatlık 
temelinde baktığımızda iki yada üç kişinin ortaklaşa en fazla faaliyette 
bulunabildiği bir alanken, küreselleşmenin etkisiyle uluslararası hukuk 
bürolarının çok ciddi bir rol aldığı ve ulusal hukukta da ciddi bir pastadan 
pay alma yaklaşımında olduğu gözler önüne serilmekte.

Netice ve sonuçlara gelirsek, yani küreselleşme ne yaptı ? Küreselleşme 
uygulanan hukukta avukatlık hizmetinde ve karşılaşılan uyuşmazlıkların 
çözümlenmesinde kendi mekanizmalarını ve kendi kurumlarını berabe-
rinde getirdi. Bugün gerek küreselleşmeyi sevelim, gerekse sevmeyelim, 
şurada yapmış olduğumuz konuşma anında Amerika Birleşik Devlet-
lerinde izlenebiliyorsa, sosyal medya üzerinden paylaşılabiliyorsa, bu 
küreselleşmenin sonucu. İster sevelim, ister sevmeyelim, bizler de bunun 
bir parçasıyız ve mevcut sistem içerisinde ancak bunun sonuçlarına ken-
dimizi uyumlaştırarak, ancak bunun sonuçlarına ilişkin kriterleri yerine 
getirerek belki küreselleşmenin getirdiği olumlu etkilerden yararlanmak 
mümkün, bu bir gerçek. Benim söyleyeceklerim bu kadar, daha fazla da 
vakit almak istemiyorum, çok teşekkür ediyorum ilginiz için.

Av. Sema Aksoy - Çok teşekkür ediyorum, vaktinde de kapattınız, 
çünkü çok az vaktimiz kaldı. Şimdi son noktayı da genç bir arkadaşımız, 
artık son noktaları hep gençler koysun inşallah Türkiye’de diyoruz. Çok 
değerli bir hukukçumuz var aramızda, Av. Dr. Kağan Kocaoğlu, buyurun 
Sayın Kocaoğlu.
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Av. Dr. Kağan KOCAOĞLU
New York Barosu

Merhaba, beni çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Küreselleşme, 
küreselleşme deniliyor, küreselleşme her zaman vardı, son 3000 senedir 
var. Atalarımız örneğin, kışın kışı geçirmek için insanların yiyeceğe ihtiyacı 
var, ama et bozuluyor. Buzdolabı teknolojisi de bulunmamış, sosis, sucuk 
yapıyorlar. Bunun için baharat bulunması lazım. Baharat Hindistan’dan 
geliyor, bunu sağlayacak kaplar Çin’den geliyor. İpek yolu üzerindeki 
ticaret 300 yıldır yapılıyor. Bu yüzden İstanbul’da Topkapı Sarayında en 
büyük Çin’in hazineleri İstanbul’da, Çinliler geliyor bakmaya, ama son 
30 senedir bilişim teknolojisi çok gelişti ve milletlerarasındaki ekonomik 
mücadele artık savaşlar askerler aracılığıyla değil, avukatlar aracılığıyla 
yapılıyor. Bu global hukuk firmaları neredeyse tabur seviyesinde böyle 
avukatlar var, 1000-2000, yakında birleşmeler de olacak. Böyle 10.000 
kişilik avukatlık firmaları ortaya çıkacak. 2007 yılında İngiltere’de Hukuki 
Hizmetler Yasasında değişiklik yapıldı. Avukatlık Kanununa tabi olan 
hizmetlerin sayısı düşürüldü. Ayrıca artık avukatlar avukat olmayanlarla 
ortaklık kurabiliyorlar ve avukatlık firmaları halka açılabiliyor, halka arz 
yapabiliyor. Milyar dolarlık sermaye toplayabilecekler. Avustralya da bu 
örneği izledi, Kanada da izleyecek. Bunlar yakında milyar dolarlık avu-
katlık firmaları gelecekler ve küçük ülkelerde genç avukatları toplayarak, 
düşük ücretlerle çalıştırarak ulusal hukuk hizmetlerini kendi tekellerine 
alacaklar. Mesela, Amerika’da eczacılık işleri süpermarkete gidiyorsu-
nuz, köşede bir eczacılık yapıyor. Türkiye’deki gibi serbest eczacı değil, 
ücretleri de bayağı düşük. Bunların bu seviyeye gelmesini eczacı örgütleri 
korumamış eczacıları, bu yüzden baroların çok dikkatli davranmaları ve 
uluslararası düzenlemeleri izleyerek, kendi ulusal tekellerini, avukatların 
hizmet tekellerini koruması lazım.

Ben Ankara Hukuk mezunuyum. Daha sonra yüksek lisansım ve 
doktoramı Amerika’da yaptım. New York Baro sınavını verdim ve şu an 
Washington DC’de görev yapmaktayım. Buraya Amerika’daki avukatların 
geçmişi, içindeki durumu ve geleceği konusunda bir sunum vermeye 
geldim, ama vaktimiz de kısıtlı. Sonuçta geleceği çok kimse bilemiyor, 
geçmiş de çok kimsenin umurunda değil, şimdiki durum da kimine göre 
iyi, kimine göre kötü. Amerika’da avukatlık çok değişik, dünyada en çok 
avukat Amerika’da var. Amerika’nın nüfusu 320.000.000 civarında, resmi 
sayım sonuçlarına göre 1.500.000 kişi hukuk fakültesi mezunu, bunların 
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kimisi emekli, kimisi de başka işlerle meşgul oluyor. Kimi sanat yapıyor, 
kimisi artık bezmiş, bıkmış, 1.300.000 kişi barolara kayıtlı, New York 
barosunda 170.000 kişi var, Kaliforniya Barosunda 160.000 kişi var, 
Norkoto … Barosunda 1.600 kişi var. Orada rekabet biraz az, ama biraz 
soğuk bir yer. Dünyanın gerçi 2014 yılındaki verilere göre dünyanın en 
çok kazanan hukuk firması Amerika’dan … Watkins … firması 1200 
avukatıyla sadece 2014 yılında 2.6 milyar dolar gelir elde etmiş. Dün-
yanın en çok kazanan avukatı, kendi başına dava avukatı Cosef Cemayl 
diye Lübnan kökenli bir aileden geliyor, Texas’da avukattı. Geçen aralık 
ayının 23’ünde vefat etti. 90 yaşındaydı galiba, 1.7 milyar dolar net 
servet bıraktı arasında, bu sadece avukatlıktan elde etmiş. Mesela, petrol 
şirketleri arasındaki bir davadan 350 milyon dolar almış. Şu an Amerika’da 
205 tane hukuk fakültesi var, ayrıca bir de askeri hukuk fakültesi var. İlk 
başta Amerika’da meslek, avukatlık mesleği beyaz erkekler tarafından icra 
ediliyormuş. Zamanla meslek demokratikleşmiş, 1845’te ilk zenci avukat 
ortaya çıkmış, 1853’te ilk Kızılderili avukat ortaya çıkmış ve 1869’da 
da ilk kadın avukat göreve başlamış. Şu an çok demokratik bir meslek, 
ama yapılan çalışmalarda kadınların erkeklerden yüzde 20 daha az ücret 
aldığı ortaya konulmuş. Başka çalışmalar ortaya çıkıyor, deniliyor ki işte 
hanımlar kendilerine önerilen ücreti hemen kabul ediyor, erkekler biraz 
pazarlık yapıyor. Buna karşı da çalışmalar var. Deniliyor ki kadınlara 
ya kabul et ya da seni kovarız tarzında tehditler yapılıyor. Bu konuda 
tartışma devam ediyor. İnşallah yakında ücret eşitliği de ortaya çıkacak.

Amerika’da nasıl avukat olunur dersek, Amerika daha önceden 13 
koloni olarak İngiltere’nin bir parçasıydı. Bu esnada avukat olmak için 
iki yol vardı. Birincisi, bir avukat bürosunda dirsek çürütüyorsunuz, 
3 sene çıraklık yapıyorsunuz ya da 2 sene, daha sonra bu büro gerekli 
makamlara yazı yazıyor “bizde çıraklık yapmıştır” diye, hukuk fakültesi 
okumadan gerekli sınavlar olarak avukat olabiliyordunuz. Daha zengin 
olanlarsa İngiltere’ye hukuk okumaya gidiyorlardı. Burada inz of the cort 
… denilen kurumlar mevcuttu. Bu kurumlarda bir nevi han burada belli 
bir sayıda akşam yemeği yerseniz, akşam yemeğinden sonra da pratik 
çalışmalara katılırsanız avukat oluyordunuz, ama kaçırırsanız akşam 
yemeklerini avukat olamıyormuşsunuz. Bu avukatlar her eyalet Amerika 
Birleşik Devletleri fedaralist bir sistem, federasyon ekonomik federalizm 
denilen bir ideolojiye dayanıyor. Her eyalet belli bir konuda uzmanlaşıyor. 
Örneğin, New York finans konusunda, Kaliforniya eğlence, film, Las 
Vegas kumar ve herkes kendi konusunda uzmanlaşıyor ve eyaletler arası 
ticaret ortaya çıkıyor. Amerika’da pek çok hükümet var, federal Anayasa 
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tarafından kurulmuş federal hükümet ve eyalet Anayasaları tarafından 
kurulmuş eyalet hükümetleri var. Bunların kendi, Sayın Theresa’nın belirt-
tiği gibi kendi yasama, yürütme, yargıları ve polis güçleri var. Bunların 
arasındaki ilişkilerin hepsini Amerikan Anayasası dediğimiz Anayasa, 
federal Anayasa ve Anayasa Mahkemesi düzenlemektedir.

Hukuk firmalarında staj yaparken zamanla bazı eyaletlerde avukatlar 
sadece bir tane çırak alabiliyormuş, bazıları da ekstra gelir olsun diye 
iki-üç tane, bazıları 50 tane almaya başlamış. Ondan sonra demişler ki 
ben bir okul açayım, zamanla hukuk fakülteleri ortaya çıkmış. Bunlar 
bir üniversite sisteminin parçası olmayarak, tek başına yalnız hukuk 
fakülteleri, o sırada üniversiteler daha çok dini eğitim veriyorlar. Yavaş 
yavaş bu hukuk fakülteleri üniversiteler tarafından satın alınmaya baş-
lamış. Örneğin, Leshfield … Hukuk Fakültesini Yale Üniversitesi satın 
almış 1840’ta, bugün dünyanın en iyi hukuk fakültesi. Şu an hâlâ hukuk 
fakültesi okumadan bir avukat yanında staj yaparak baro sınavına girme 
imkânı bazı yerlerde var. Örneğin, Virginia eyaletinde 3 sene belirli şartlar 
altında bir hukuk bürosunda çalışırsanız baro sınavına girebiliyorsunuz. 
Ancak son 20 senede Virginia’da 19.000 kişi hukuk fakültesi mezunu 
olarak baro sınavına girmiş, sadece 30 kişi bu yolu tercih etmiş. Belki 
eşleri, çocukları bu şekilde, çünkü Amerika’da hukuk fakültesi kamu 
eyaletler tarafından konulsa bile ücreti 20.000-25.000’den senede şu anda 
55.000 dolara kadar değişen okul ücretleri var. Bu okul ücretlerinin da 
yanı sıra kitap, yaşam masrafları, ayrıca o sırada çalışmıyorsunuz, bir gelir 
kaybınız da mevcut, bu yolla giderseniz ekonomik olarak pek tasarrufta 
bulunabiliyorsunuz.

Şu an Amerika’da hukuk okumak için mutlaka bir lisans programından 
mezun olmanız lazım. Lisans programından mezun olduktan sonra LSAT 
…  denilen bir sınava giriyorsunuz. Bu sınav okuma, anlama ve kritik 
eleştirel düşünme sınavı, bu sınavı aldıktan sonra okullara başvuruyor-
sunuz. 2014 yılında 105.000 kişi bu sınavı almış ve 50.000 kişi Ameri-
ka’da hukuk fakültelerine başvurmuş, yaklaşık her sene 30.000-40.000 
kişi kadar hukuk fakültesi öğrencisi, Türkiye’de 95.000 kişi. Amerika’da 
1890 yılında 95.000 avukat vardı. Aslında Türkiye’deki rakam çok fazla 
deniliyor, ama aslında fazla değil. Türkiye’de ekonomi de gelişirse daha 
fazla avukat olabilir bence, özellikle 93.000 kişi özellikle yargıya ve ara-
buluculuğa daha çok önem verilirse avukatlara iş var, daha çok Türkiye’de 
avukat sayısı olabilir.
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Hukuk fakültesine girdikten sonra eğitim sistemi bizde Ankara 
Hukukta hocamız gelirdi, çok saygılar içerisinde hocamız her şeyi anla-
tırdı ve hocalarımız genellikle bir otorite olurdu konusunda ve bir ona 
bir soru sorduğumuzda kanun gibi konuşurdu. Yani kanun koyucu da 
zaten hocaya soruyor “bu nedir” diye, dolayısıyla hoca bir nevi yarı tanrı 
gibiydi, ama Amerikan Hukuk Fakültesinde önce kitap olarak içtihatla-
rın toplandığı bir derleme kitap alıyorsunuz. Bu kitapta hangi davanın 
okunacağına dair hoca size bir liste dağıtıyor ve her gün 300-400 sayfa 
okuyarak, derse geliyorsunuz, hazırlanarak geliyorsunuz. Örnek olayı 
ezberlemiş oluyorsunuz neredeyse, olayın, vakanın nasıl olduğunu, hukuki 
analizi, hukuku ve de hoca gelerek sizinle tartışıyor. Örneğin, ben bir 
derse ilk hafta girmiştim. İlk hafta dersi beğenmezseniz düşürebiliyor-
sunuz, başka hocadan ders alabiliyorsunuz. Hoca baktı amfide, bir tek 
benim önümde kitap yok. Onun üzerine sorularını bana yöneltmeye 
başladı. Böyle sizi şey yapıyor, çok sorular soruyor. Ayrıca hocaya soru 
sorduğunuz zaman hoca kesinlikle size bilgi vermiyor. Diyor ki siz ne 
düşünüyorsunuz ? Daha çok bu Amerika’da hukuk eğitimi sırasında hukuk 
fakültesinde sizi “bir davanın her iki tarafı nasıl olabilir” diye eleştirel 
düşünmeye yöneltiyorlar. Mesela, rekabet hukuku dersi aldığınız zaman 
diyor ki Hoca: “Siz rekabet hukukunu ne kadar gereksizdir diye bir SA …  
yaz, getir” Sonra rekabet hukuku ne kadar gereksizdir diye milletle tartı-
şıyorsunuz. Ondan sonra hukuk fakültesinin ilk seneki dersler mecburi, 
ikinci ve üçüncü seneki derslerinizde seçimlik alıp uzmanlaşabiliyorsu-
nuz. Genellikle birinci seneden sonra, ikinci seneden sonra yazları gene 
bir avukat bürosunun yanında çalışıyorsunuz ve bu ücretli oluyor. Yani 
Adalet Bakanlığı karışmıyor sizin stajınıza, hukuk fakülteni yakarım, öyle 
şeyler yok. Yani bu tarz, yani artık avukatların 16. Yüzyıl İngiliz aristok-
ratı olup, hobi olarak avukatlık yapmadığı anlaşılması lazım. Dünyada 
artık çok büyük rekabet var. Örneğin, Amerika’da bazı hizmetler global 
olarak out source ediyor, dışarıya gönderiyor. Örneğin, radyoloji servis-
leri insanların kırık kemikleri Hindistan’a gönderiliyor, akşam oradan 
okunup geliyor. Yavaş yavaş hukuki hizmetler de out source edilmeye 
başlandı. Özellikle Hindistan’da 10 sene önce 50 milyon dolarlık bir 
hukuk piyasası varken şimdi 6 milyar dolarlık bir hukuk piyasası var. 
Çünkü Hindistan’daki okullar İngiliz içtihat hukuku sistemiyle eğitim 
görmüşler ve İngilizceyi de iyi biliyorlar. Çünkü Hintlilerde çok dil olduğu 
için ortak dilleri İngilizce, akşam uyumadan önce saat farkı da var, oraya 
ne yapılması gerekiyorsa onu gönderiyorsunuz, sabah kalktığınızda geri 
gelmiş oluyor, ama böyle güzel bir şey oluyor. Yani 24 saat çalışıyor gibi 
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oluyorsunuz, ama uyuduğunuz için adamla iletişim kuramıyorsunuz. 
Dolayısıyla bazen İngilizceleri de iyi olmuyor. Ben çok kaliteli görmü-
yorum bu şeyi, ama çok ücretleri daha düşük oluyor ve maliyetleri daha 
düşük oluyor. Yükseldikçe avukatlık ücretleri, avukatlık ücretlerine göz 
dikenler oluyor. Mesela, mali müşavirler ve diğer hizmetleri verenler 
diğer ülkelerden onlar da rekabete girip, bu ücretlerden faydalanmak 
istiyorlar, ama Hindistan’daki hukuki hizmetler daha da büyüyecek. Buna 
göre barolarımızın da hazırlanması lazım. Belki bu hizmetler Türkiye’ye 
aktarılabilir ve çok büyük gelir kaynağı olabilir. Bunun için de yabancı 
dile eğitime çok önem verilmesi lazım ve de özellikle Amerikan ve İngiliz 
sistemine göre eğitim verilmesi lazım.

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra barolara başvuruyorsu-
nuz, eyalet barolarına, barolar da sizi bir sınava tabi tutuyor. Bu eyalet 
hukukuna tabi olduğu için bir hukuk bilgisi sınavı olabiliyor. 6 saatlik 
bir test, 200 soru, ama her soru yaklaşık bir sayfa boyutunda ve hukuki 
örnek olay oluyor. Ayrıca bir etik, hukuki etik sınavı oluyor ve eyalet 
hukukuna dair bilgi soruları da oluyor. Ayrıca maltaystate proformace …  
testinden güzel bir sınav var, ben onu çok beğeniyorum. 90 dakikalık iki 
sorudan oluşuyor. Size farazi bir ülkenin farazi bir hukukunu veriyorlar. 
Özel hukuk olabilir, kamu hukuku olabilir ve de farazi bir olay veriyorlar, 
bunu uygula diyor. Hiç görmediğiniz bir hukuk dalını hiç görmediği-
niz bir olaya uyguluyorsunuz. Sizin buradaki avukatlık kabiliyetlerinizi 
ölçüyor. Ben bu sınavı çok beğeniyorum. Eğer baro sınavı gelirse sadece 
Türkiye’de avukatlık için sadece bilgi sınavı değil, bu tip hukuki yete-
neklerin de ölçülebileceği sınavların gelmesi gerekiyor. Daha sonra baro 
sınavını geçmişseniz barolar sizi bir karakter incelemesine tabi tutuyor. 
Daha sonra arkadaşımızın da belirttiği gibi Amerika’daki avukatların kar-
şılaştığı meseleler de Avrupa Birliğindeki avukatlarla da aynı, Amerika’ya 
çok göçmen geliyor. Yani globalizasyonun evliliklere karşı olduğu gibi bir 
durum yok, globalizasyon evlilikleri destekliyor bile, çünkü düğün olacak, 
yani boşanacaklar, mal satacaklar gibi bir şey yok. Düğün olacak, hatta 
globalizasyon gayler bile evlensin istiyor, aileleri destekleyen bir durum 
var. Amerika’da 1973 yılında çıkan mahkeme kararından sonra vatandaş 
olmadan baro sınavına girebiliyorsunuz, vatandaş olma şartı yok. Yalnız 
hukuk, yalnız çalışmak için çalışa iznine, yani vatandaşlığa ihtiyacınız 
var. Avrupa Birliğiyle bu konuda aynı doğrultuda, yani diğer meseleler de 
aynı, yok bayrağa bağlılık yemini edilecek mi, Anayasaya bağlılık yemini 
edilecek mi, Avrupa Birliğiyle aynı konuda. Bu konuda barolarımızın da 
ileride uluslararası rekabete çok iyi hazırlanması gerekiyor.
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2008’deki ekonomik krizden sonra avukatlık mesleği Amerika’da biraz 
yara aldı. Özellikle teknolojideki, sağlık teknolojisindeki yeniliklerle artık 
avukatlar çok uzun yaşıyorlar ve de emekliye ayrılmıyorlar. Yaklaşık 80-90 
yıl yaşıyorlar. Gençlere yer açılması lazım biraz, biraz işgücü ücretleri 
seviyesi düştü ve bu 2008’den sonra hukuk fakültelerine başvurular da 
biraz düştü, ama şu an çok rakamlar da astronomik, 55000 dolarlık 
hukuk, insanlar hayatı boyunca çalışıp bazen ödeyemiyorlar. Bazı okullar 
Amerikan Barolar Birliği Türkiye Barolar Birliği gibi kanunla kurulmuş 
bir kuruluş değil, ancak daha sonradan hukuk fakültelerini akredite etmek 
için Ulusal Eğitim Bakanlığından yetki almış, hukuk fakültelerinde bu 
burası hukuk derecesi, CD verebilir diye bir yetkisi var, ama Amerikan 
Barolar Birliği Hukuk Fakültesi birinci derecede çok iyi bir okuldur, ikinci 
derecede okuldur. Yani onu özel servisler hukuk fakülteleri 1’den 10’a 
kadar, 1’den 200’e kadar bunların kalitesini derecelendiriyor. Okullara 
başvururken de öğrenciler buna göre başvuruyorlar, ama 2008 ekonomik 
krizinden sonra okullarda ayrıca web sitelerinde ilan ediyorlar: “Bizim 
öğrencilerimiz yüzde 95 oranında iş buldu mezun olduktan sonra, bizim 
öğrencilerimiz yüzde 100 iş buldu, işsiz kalanı olmadı” diye, 2008 yılından 
sonra ortaya çıktı. Orta dereceli bazı okullar öğrencisi mezun olduktan 
sonra kütüphanede işe alıyorlar ya da başka yerlerde işe alıyorlar. Herkes 
iş bulmuş, ama oradan bir nevi burs veriyor gibi 6 ay sonra istatistikleri 
kabarttığı ortaya çıktı. Buna karşı olarak da Amerikan Barolar Birliği 
bazı önlemler aldı ve de artık okullar bunu kötüye kullanamayacak ve 
de neyse onu ilan edecekler.

Bu globalizasyon çok büyük önemli bir faktör, buna karşı barolarımızın 
çok iyi hazırlanması lazım ve de inşallah Türkiye’deki avukatlık mesleği 
de bütün dünya ülkelerinde global hukuk firmalarıyla gireriz.
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ABSTRACT
Being an attorney in the U.S. is a worldwide esteemed career choice 

and there is a worldwide demand for American attorneys. American attor-
neys are very different than the rest of the world. The education system 
of the American attorneys is different. American attorneys are trained 
three years in graduate law schools after an undergraduate degree. Bar 
admission systems are different. Individual states license attorneys. The 
legal system American attorneys practice is different. The laws American 
attorneys deal with are voluminous. Nevertheless, the profession in a 
transition phase taken by globalization and technological developments. 
The role of attorneys, the role of law schools, the role of bar associations, 
the role of paralegals are all under dispute. This paper tries to discover 
where American attorneys are coming from, discusses the present role 
of the attorneys and tries to draw inferences for the future.

INTRODUCTION
Legal representation is crucial in the U.S. You can lose your house or 

your family if you are not represented in court.1 American attorney play 
an important role in the American culture and his/her role is recognized 
world-wide. There is a worldwide demand for American attorneys are 
driven by their command of English, experience in business transactions, 
and “creative lawyers.”2 There is a demand for American legal services 
even when there is no American element.3

1 Justin Hansford, Lippman’s Law: Debating The Fifty-Hour Pro Bono Requirement For 
Bar Admission, 41 Fordham Urb. L.J. 1141 (2013-2014), at 1142.

2 Kelly Charles Crabb, Providing Legal Services in Foreign Countries: Making Room for 
the American Attorney, 83 Colum. L. Rev. 1767 (1983) at 1768.

3 See Crab, supra note 2, at 1768.
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Attorneys performed a special role in formation of the American 
republic. “The American Revolution was essentially a battle between the 
American legal profession and the English crown.”4 33 of the 56 people 
that signed the Declaration of Independence were lawyers.5 25 of the 
44 American presidents have been lawyers.6

Attorneys have enjoyed a special status in America. Alexis de Tocqueville 
said that “the aristocrat of America occupies the judicial bench and bar”.7 
In the beginning, American attorneys came from a distinguished familial 
background. In 1756, members of the Association of the Bar of the City 
of New York agreed that they will not retain any new law clerks except 
their own sons.8 Becoming an attorney largely democratized with the 
modern times.

The richest attorney in the world and top global law firm is from 
America. American court decisions are discussed all over the world. There-
fore, there is a need to discuss the changing role of American attorneys.

I. Economics of Lawyering
(1) In General
Adam Smith is the founder of the science of economy.9 He stated 

that lawyers are paid more due to an expensive and onerous education.10 
Lawyers are paid more because of the trust between the client and the 
lawyer.11 Lawyers are subject to the supply and demand forces of the 

4 Brendan F. Brown, The Lawyer and the American System, 24 Dicta 47 (1947) at 49 
(citing Manion, The American Philosophy of Law (1943) 18 Notre Dame Lawyer 317 
at 319-320).

5 Ibid., at 49.
6 Dan Slater, Barack Obama: The U.S.’s 44th President (and 25th Lawyer-Presi-

dent!), Wall Street Journal: Law Blog (11/5/2008) available at http://blogs.wsj.com/
law/2008/11/05/barack-obama-the-uss-44th-president-and-24th-lawyer-president/

7 See Bocking, supra note 52, at , 6 [Tocqueville, Democracy in America, ed. Breadley, 
I:282]; Vile, John R.: Great American Lawyers: An Encyclopedia, Volume 1 (ABC-
CLIO, 2001 ), at xiv.

8 James P. White, The American Bar Association Law School Approval Process: A Century 
Plus of Public Service, 30 Wake Forest L. Rev. 283 (1995) at 47.

9 Smith, Adam: An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, (Charles 
Knight and Company, 1835)

10 “Education in the ingenious arts and in the liberal professions, is still more tedious and 
expensive. The pecuniary recompence, therefore, of painters and sculptors, of lawyers and 
physicians, ought to be much more liberal: and it is so accordingly.“ (Smith, 104).

11 “We trust our health to the physician; our fortune and sometimes our life and reputation to 
the lawyer and attorney. Such confidence could not safely be reposed in people of a very mean 
or low condition. Their reward must be such, therefore, as may give them that rank in the 
society which so important a trust requires. The long time and the great expence which must 
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economics. Increased number of lawyers will lead to more competition 
and decrease in lawyer’s income.12 According to Adams Smith, not all 
the lawyers are successful.13

On the other side, Carl Marx implied that lawyers get richer at the 
expense of their clients.14 He said all workers should earn as much as 
lawyers and physicians.15 Attorneys are given monopoly in exchange 
for their costs of legal education. Therefore, attorneys enjoy monopoly 
rents.16 Car Marx’s views might be true. Attorneys might abuse compen-
sation structured by hourly fees. Contingent fee structures align client 
and attorney interests.17

Both Adam Smith and Carl Marx agree that lawyers are a part of 
unproductive classes. Lawyers do not produce anything.18 Economics 
of lawyers need more scientific research and philosophical reasoning.

(2) Intellectual Property Rights Attached to Legal Services
“[L]awyers face a significant free-rider problem in investing time and 

other resources in law creation.”19 Plaintiffs lawyers prepare the complaint 

be laid out in their education, when combined with this circumstance, necessarily enhance 
still further the price of their labour.” (Smith, 107).

12 “In professions in which there are no benefices, such as law and physic, if an equal propor-
tion of people were educated at the public expence, the competition would soon be so great, 
as to sink very much their pecuniary reward. It might then not be worth any man’s while to 
educate his son to either of those professions at his own expence.” (Smith, 133).

13 “Fifth, earnings reflect the probability of success in any profession. Lawyers are well paid be-
cause very few of those who go into the law actually succeed in it. Their customers are paying 
the costs of those who fail, along with those who succeed. The exorbitant rewards of actors, 
singers, dancers and so on reflect not only this, but the rarity and beauty of their talents – and 
the discredit of employing them in such professions.” (Butler, Eamonn: The Condensed 
Wealth of Nations and The Incredibly Condensed Theory of Moral Sentiments, (Adam 
Smith Research Trust 2011) available at <http://www.adamsmith.org/sites/default/files/
resources/condensed-WoN.pdf>, at 25).

14 “Thus they grew rich at the expense both of their labourers and their landlords……….. in 
civil matters, the lawyer fleeces his clients” (Marx, Carl: Capital : a critique of political 
economy, Vol.1 A Critical Analysis of Capitalist Production (1885), at 744.)

15 “There is no reason why the laborer should not desire as much comfort as the clergyman, 
the lawyer, and the physician, who earn the same amount as he.” (This class of clergymen, 
lawyers, and physicians have indeed to be satisfied with wishing for a good many comforts!) 
“’ (Marx II, 602)

16 Jonathan R. Macey & Geoffrey P. Miller, The Plaintiffs’ Attorney’s Role in Class Action 
and Derivative Litigation: Economic Analysis and Recommendations for Reform, 58 U. 
Chi. L. Rev. 1 (1991) at 16.

17 See Macey & Miller, supra note 17, at 17.
18 “The same is true of the expenditures of all so-called unproductive laborers, state officials, phy-

sicians, lawyers, etc., and others who serve economists as an excuse for explaining inexplicable 
things, in the role of the “general public.” (Marx II, 530).

19 Bruce H. Kobayashi & Larry E. Ribstein, CLASS ACTION LAWYERS AS LAWMAK-
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to start class action. Other attorneys may copy paste the same complaint 
and the court might choose one of them as the lead counsel.20

Attorneys spend vast resources in class-actions. Therefore, class actions 
have more potential to create legal precedent.21 If lawyers had industrial 
property rights over their complaints, it would give attorneys to spend 
more resources in their complaints.22 Intellectual property protection 
might not be extended to attorney’s filings in the courts. As copyright 
law protects original creative expressions.23

There is a risk to publicize legal work-arounds or by-passes. It might 
be useful provide patents to some legal methods. However, the govern-
ment can become aware of a legal loop hole with the patent application 
and can close it accordingly.

(II) The Law American Lawyers Practicing
(1) Common Law
Many commentators suggest that the substantive issues American 

lawyers deal with differ from that of continental attorneys. Continental 
Europe had law schools since the Roman Empire and the law teaching 
was always academic.24 English law teaching conducted at the Inns of 
Court was professional.25 “the common law became characteristically a 
law of the courts and has been such ever since, whereas the civil law is 
a law of the universities.”26

The Colonial Law started to diverge from England as the life in the 
colonies had peculiar conditions.27 French law has a residue in Luisiana, 
Spanish Law had some influence in western states, Dutch law played role 
in New York until 18th century.28 After the American revolution, several 
states banned the practice of following English case law.29 However, this 
was temporary and U.S.A. stayed to be a common law jurisdiction.

ERS, 46 Ariz. L. Rev. 733 (2004) at 734 .
20 See Kobayashi & Ribstein, supra note 19, at 736.
21 See Kobayashi & Ribstein, supra note 19, at 735.
22 See Kobayashi & Ribstein, supra note 19, at 737.
23 See Kobayashi & Ribstein, supra note 19, at 755-75.
24 Roscoe Pound, The Achievement of the American Law School, 38 Dicta 269 (1961).
25 See Pound, supra note 24, at 269.
26 See Pound, supra note 24, at 269.
27 See White, supra note 8, at 49.
28 See White, supra note 8, at 54.
29 See Pound, supra note 24, at 271-2.
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“we as society have followed the English tradition and pursued jus-
tice through law. So much is this so that we unthinkingly link the two: 
We speak of the “administration of justice,” we have a “Department of 
Justice,” and we call the members of our Supreme Court “justices.””30

We do not see much difference between common law and civil law 
systems. Roman law started off as a common law system. Over the course 
of thousand years, Roman law has been codified. The famous Justinian 
codification is merely a restatement from the common law standpoint 
as it collected the general principles in from the judicial cases. Transna-
tional business transactions and globalization equalizes the substantive 
law worldwide. There is not much difference between the American 
U.C.C. and German business contract law.

(2) Federalism
There are numerous sovereign jurisdictions within the U.S. due to the 

federal nature of the country. There is a federal government authorized 
by the U.S. constitution. There are also state governments authorized 
under the state governments. There are also sovereign native-American 
tribes. In general, each jurisdiction has their own constitution and their 
own lawyers.

U.S. government has grown, astronomically, from the primitive “night 
watchman” state of the nineteenth century into that sophisticated world 
power, and complex variation of the welfare state we know today.”31

III. The Current Size of the U.S. Legal Market
American legal market is the largest in the world. Latham & Watkins, 

LLP was the world top law firm in gross revenue, revenue per lawyer, 
and profits per partner criteria with a 2014 revenue of $2,612,000,000.32 
The wealthiest practicing attorney in the world Joseph Dahr Jamail, Jr., 
(a Lebanese-American; 1925-2015) is estimated to have a net worth of 
$1.7 Billion dollars.33

30 Calvin Woodard, Justice Through Law-Historical Dimensions of the American Law 
School, 34 J. Legal Education 345 (1984) at 349

31 See Woodard, supra note 30, at 365.
32 David Lat, The Global 100: The World’s Top Law Firms Ranked By Revenue, Profit, 

And Headcount (9/28/2015) http://abovethelaw.com/2015/09/the-global-100-the-
worlds-top-law-firms-ranked-by-revenue-profit-and-ount/ ?rf=1

33 John Spong, The Greatest Lawyer Who Ever Lived, Texas Monthly (January 2015) avail-
able at http://www.texasmonthly.com/the-culture/the-greatest-lawyer-who-ever-lived/
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America has the most number of lawyers in the world. There are 
approximately 1,5 Million people graduated from law schools in the 
U.S. according to the government census data.34 Scholars estimate 33% 
to 50% of these lawyers do not work as lawyers. They work at either 
non-legal careers or retired.35

The U.S. population in 1870 was 38,558,371.36 The U.S. population 
is estimated to be over 320 Million currently.37 This represents a nearly 
10-fold increase. There were 64,137 registered lawyers in the U.S. in 
1878. This number increased to 1,300,705 in 2015. 38 This represents 
a 20-fold increase. The number of attorneys vary by state. The largest 
bar association is in New York. There are 172,630 attorneys in the state 
of New York. The second largest attorney population is in California. 
There are 165,952 attorneys in California. Lowest number of attorneys 
are in North There are 1,665 attorneys in North Dakota.39 Usually, the 
annual increase in the number of attorneys is between %2 and %5. 
However, the yearly increase was 15.4% in 1980.40 We think this is due 
to the economic recession of 1973-1975.41

IV. Democratization of the Law Practice
In the beginning, American attorneys came from few privileged 

families. In 1756, members of the Association of the Bar of the City of 
New York agreed that they will not retain any new law clerks except their 
own sons.42 Becoming an attorney largely democratized with the modern 

34 Michael Simkovic & Frank McIntyre, The Economic Value of a Law Degree, ssrn.com/
abstract=2250585 (2013) at 6 (citing Stephanie Ewert, What It’s Worth: Field of Train-
ing and Economic Status in 2009, U.S. CENSUS BUREAU, 2, Table 2 (Feb. 2012)).

35 Simkovic & McIntyre, supra note 34, at 6-7. This information should be evaluation as 
caution as 33% to 50% of all professions may work in non-related fields or retired.

36 United States History, U.S. Population, 1790-2000: Always Growing, http://www.u-s-
history.com/pages/h980.html (Last visited 1/5/2015).

37 See http://www.worldometers.info/world-population/us-population/
38 See, American Bar Association, Total National Lawyer Population 1878-2015 at

http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/nation-
al-lawyer-population-by-state-2015.authcheckdam.pdf

39 American Bar Association, National Lawyer Population by State: 2015 available at: 
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/nation-
al-lawyer-population-by-state-2005-2015.authcheckdam.pdf

40 See, American Bar Association, Total National Lawyer Population 1878-2015 at
http://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/market_research/nation-
al-lawyer-population-by-state-2015.authcheckdam.pdf

41 See for the “US Business Cycle Expansions and Contractions” http://www.nber.org/
cycles.html

42 See White, supra note 8, 47.
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times. Macon Bolling Allen was the first black person to be admitted to 
the bar. He became a member of the Maine bar in 1845.43 John Rollin 
Ridge (1827-1867) who is known in Cherokee tribe as “Yellow Bird” was 
the first Native-American to become an attorney.44 Arabella A. Mansfield 
became the first female member of the bar when she got admitted to 
Iowa Bar Association in 1869.45 ABA did not admit black members in 
its early days. There was a huge incident when it admitted two black 
attorneys erroneously in 1912.46

§ 1. Becoming a Lawyer: American Legal Education
(I) Historical Development
Before the American revolution, there were two pathways available to 

become an attorney. To read law at a law office or to study in England 
at the Inns of the Court.47

(1) Inns of the Court
“The Inns of Court are voluntary societies, unchartered and unin-

corporated” in Britain. They have historical monopolies on legal educa-
tion.48 There was a time in England, the requirement to be admitted to 
the practice of law was to eat a certain number of dinners.49 Inns of the 
Court have huge dining halls. A student at the Inns of Court had dinner 
at the inn. Students were instructed at mock trials/moot courts after the 
dinner.50 Registered barristers in Inns of Court of England could practice 
law in the American colonies. Until the American independence, rich 
families sent more than 100 sons to England to study law.51

43 African American Registry, America’s First Black Lawyer: Macon B. Allen, http://www.
aaregistry.org/historic_events/view/americas-first-black-lawyer-macon-b-allen (Last ac-
cessed 1/5/2015).

44 Rennard Strickland, Yellow Bird’s Song: The Message of America’s First Native American 
Attorney, 29 Tulsa L.J. 247 (1993-1994).

45 Ellen A. Martin, Admission of Women To The Bar, 1 Chi. L. Times 76 (1887).
46 Molitern, James E.: The American Legal Profession in Crisis: Resistance and Responses 

to Change (Oxford University Press, Feb 26, 2013) at 8.
47 Robert M. Hughes, William and Mary’s Pioneer American Law School, 7 A.B.A. J. 309 

(1921)
48 Britannica, Inns of the Court, available at http://www.britannica.com/topic/Inns-of-

Court (Last visited on 1/5/2015).
49 Isaac Franklin, Why Law Schools are Crowded, Albany L. J. 167 (January 1900) at 168.
50 W. H. W., Admission to the Bar in England, 8 Cent. L.J. 123 (1870) at 124.
51 See Pound, supra note 24, at 271.
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(2) Law Office Study / Pupilage / Clerkship
American attorneys took up the British attorney/solicitor rather than 

the barrister. Apprenticeship is a natural result of the solicitor system.52 
Law office study was the first way to the legal profession before the 
establishment of law schools.53 American attorneys were primarily self-
educated practitioners. Associate with a law office, perform administrative 
and clerical duties and review treatises.54 Back then, law office clerks are 
performed administrative and janitorial tasks.55

Today, only few states allow law office study. For example, Virginia 
allows candidates take Virginia state bar exam without going to law school 
if they fulfill the requirements of Virginia “Law Reader” program that 
could be completed in a work study program lasting 3 years.56 Attor-
neys who followed this route cannot practice law other than the state of 
Virginia. Therefore, very few attorneys took this route. Only 30 people 
took the law office study route out of the 18,886 candidates passing 
the Virginia bar examination between February 2000 and July 2013.57

Training in law offices is not even possible for large law firms with 
associates from reputable law firms. Law firms used to train their junior 
associates by employing them in entry level corporate assignments. 
However, corporate clients do not want to pay for this kind of training 
after the 2008 economic recession.58

(II) Law Schools
(1) Historical Development of Law Schools
Thomas Morton is considered to be the one of the first attorneys in 

the American continent. He was sent back to England around 1637 
when he embarked on an enterprise to open “a school of atheism, set up 

52 Stevens, Robert Bocking: Law School: Legal Education in America from the 1850s to 
the 1980s, The Lawbook Exchange, Ltd. (Jan 1, 2001) at 3.

53 Hon. John Hamilton King, Influence of Litchfield Law School On American Law, 40 
Conn. B.J. 440 (1966) at 444.

54 See White, supra note 8, 47.
55 See Unknown II, supra note 213, at 5.
56 See Virginia Board of Examiners, Law Reader Rules & Regulations, available at http://

barexam.virginia.gov/reader/readerrules.html (Last visited 1/5/2015).
57 See Virginia Board of Examiners, Law Reader Memorandum: A Memorandum on the 

Concept of Reading Law under an Attorney’s Supervision, http://barexam.virginia.gov/
reader/readermemo.html (Last visited 1/5/2015).

58 See Molitern, supra note 46, at 196.
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a maypole.”59 In 1647, English law books were started to be imported 
to the colonies.60 Benjamin Lynde graduated from Harvard College in 
1686. He is considered to be the first person educated on law and also 
first legally educated judge.61

After the independence from Britain, a need for American law schools 
arose.62 Tapping Reeve was a private practitioner who never went to law 
school. He started taking of law teaching as a side job to supplement his 
income and started the Litchfield Law School.63 Litchfield Law School 
founded in 1784 played a major pivotal role.64 In 1779, the first law 
school professor appointment is made. George Wythe is appointed as a 
law and police professor to the College of William and Mary.65

American universities were theological schools in the beginning.66 
With time, they became academic conglomerates. Universities started 
to acquire private law schools in the 1800s. For instance, Yale Univer-
sity merged Litchfield Law School with its Law Department in 1824.67 
Tulane University acquired the Louisiana Law School in 1847.68 In 1840, 
a total of 345 law students studied at 9 law schools that are attached 
to universities.69 Commentators note that universities aimed for a law 
school link most probably to influence the legal elite.70

The number of law schools rose from 28 in 1870 to 100 from in 
1900.71 Today, there are 205 A.B.A. approved law schools to confer 
the J.D. degree and the U.S. Army Judge Advocate General’s School to 
confer the officer’s resident graduate course.72

59 Warren, Charles: History of the Harvard Law School and of Early Legal Conditions in 
…, Volume 1, (Lewis Publishing Company, 1908), at. 13.

60 Ibid., 16.
61 Ibid. 18.
62 See Bocking, supra note 52, at , 3-4.
63 See King, supra note 53 , at 443.
64 See Bocking, supra note 52, at , 3-4.
65 Id., at , 4.
66 See Franklin, supra note, 49, at 168.
67 Kronman, Anthony T.: History of the Yale Law School: The Tercentennial Lectures, Yale 

University Press (Oct 1, 2008), at 9; See Bocking, supra note 52, at , 5.
68 See Bocking, supra note 52, at , 6.
69 Id., at , 7.
70 David Barnhizer, The University Ideal and the American Law School, 42 Rutgers L. Rev. 

109 (1989-1990) at 148.
71 See Molitern, supra note 46, at 199.
72 American Bar Association, ABA-Approved Law Schools, http://www.americanbar.org/

groups/legal_education/resources/aba_approved_law_schools.html available at (Last ac-
cessed 1/5/2016).
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(2) Undergraduate Degree Requirement
American Law Schools used to admit everyone with an undergraduate 

degree and then expel more of the students at the end of the first year.73 
Unsuccessful law school students invest significant time and resources 
to the law school. Eliminating these candidates creates some injustice. 
Therefore, undergraduate requirement serves better to make the profes-
sion more restrictive.74 This system slowly changed. Harvard University 
and then Stanford started to require college degree in 1896 to admit 
candidates to their law schools. As of 1908, there were five law schools 
that required an undergraduate degree as a part of law school admission.75

ABA required a college degree to admission to law school in 1930s 
as an entry barrier of the minorities to the profession.76 Law professors 
preferred college graduates to high school graduates. Law school stu-
dents mature undergraduate degree holders as opposed to high school 
graduates.77

Studies found that the undergraduate academic performance of law 
degree holders is higher than that of people without law degrees. How-
ever, this not a very superior performance difference.78 About 70% of 
the law students come from undergraduate fields that have historically 
low earnings compromising of social sciences and humanities.79

(3) Degrees in Law
At the beginning of 20th century, the Committee of Legal Educa-

tion of Amerıcan Bar Association recommended that each year of law 
study should have its own degree and recommended these degrees: LB 

73 See Reese, supra note 149, at 124; Garrison, supra note X, at 194 (reporting that large 
number of first year law students fail at the end of the year in Harvard Law School.)

74 William L. Eagleton, Admission Requirements for the Law School and the Bar, 7 Am. 
L. Sch. Rev. 521 1930-1934

75 Unknown, American Law School Degrees, 6 Mich. L. Rev. 112 (1907-1908) at 113.
76 Samuel J. Levine & Russell G. Pearce, Rethinking The Legal Reform Agenda: Will Rais-

ing The Standards For Bar Admission Promote Or Undermine Democracy, Human 
Rights, And Rule Of Law ?, 77 Fordham L. Rev. 1635 (2008-2009) at 1657-8.

77 See Unknown III, supra note 75, at 114
78 Michael Simkovic, The Economic value of a Law Degree: Correcting Misconceptions, 3 

J. L. 289 (2013) at 292.
79 Michael Simkovic & Frank McIntyre, The Economic Value of a Law Degree, ssrn.com/

abstract=2250585 (2013) at 292-293 (Eric Rasmussen, taxprof. typepad. com/ taxprof/
blog/2013/07/rasmusen.html).
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(2 years), LLB (3 years), a graduate LLM degree (4 years), a graduate 
JD or DCL degree (5 years).80

(i) Basic Legal Education
(1) The Bachelor of Laws (LL.B.)
LL.B. is the degree of law conferred by the law schools not requiring 

an undergraduate degree for admission. LL.B. is not the first degree 
in law anymore in the U.S. Yale Law School was the last law school to 
confer LL.B. degree and abandoned it in 1971.81

(2) Juris Doctorate (J.D.)
In the beginning of the 20th century, American law schools were 

conferring J.D. to law graduates with college degrees and LL.B. to law 
graduates without college degrees. However, the demand for J.D. degree 
faded and the J.D. degree died out until 1962. However, this changed 
in later 1960s. Law schools started to confer J.D. as a doctorate sounded 
more prestigious than a second bachelor’s.82 Bachelor’s degree candidates 
were prone to military draft than doctoral candidates during the Vietnam 
War.83 Some government employees also complained as they were not 
getting seniority credits and benefits.84

American Bar Association has issued a Council Statement stating 
that J.D. and Ph.D. are equivalent degrees as Ph.D. requires 60 credits 
whereby J.D. requires 90 credits.85 This decision is to guarantee academic 
employment of American lawyers without any advanced degrees.

(3) Joint Degrees
American law students can combine their legal education with non-

legal graduate studies. Usually, students pay both the law school tuition 

80 See Unknown III, supra note 75, at 112-113
81 David Perry, How Did Lawyers Become Doctors ?: From the LL.B. to J.D., Precedent 

(Winter 2013) available at http://www.mobar.org/uploadedFiles/Home/Publications/
Precedent/2013/Winter/doctors.pdf at 3.

82 See Perry, Supra Note 81, at 2.
83 Id., at 3 (citing Draft Board Surprise for LL.B. Seekers, Colum. L. Sch. News, Mar. 23, 

1966 at 6).
84 Peter Lattman, Why did Law Schools Switch from LLBs to JDs ?, The Wall Street Jour-

nal: Law Blog, http://blogs.wsj.com/law/2007/09/28/why-did-law-schools-switch-
from-llbs-to-jds/ (9/28/2007)

85 American Bar Association, Council Statements, available at http://www.americanbar.
org/content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheck-
dam.pdf
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and the graduate program tuition together. Students pay law school 
tuition for their first year in the J.D. program. Students pay graduate 
school program’s tuition during the one year when they take courses 
exclusively at the master’s or doctoral degree.86

(ii) Graduate Legal Study
The demand for graduate legal study in American law schools have 

been increasing. American Law schools reported a 52% increase in 
enrollment in non-J.D. programs from 2000 to 2012.87

(1) Master of Laws (LL.M.)
American Bar Association does not accredit law school programs 

other than J.D. Under the Standards for Approval of Law Schools of the 
A.B.A., American law schools cannot establish non-JD programs before 
American Bar Association acquiescence.88 A.B.A. only evaluates whether 
non-JD degrees would adversely affect that law school’s JD program. 
A.B.A. “acquiesces” this fact only.89

LL.M. is a one-year advanced law program that requires a first degree 
in law for admission. American LL.M. degree is sought by foreign lawyers 
as they may be able to take some state bar examinations under certain 
circumstances.90

(2) Doctor of Juridical Science (J.S.D.)
SJD program is the highest degree in law offered by the US law schools. 

Currently, 42 law schools offer SJD programs.91 American University 

86 See for example, http://www.law.georgetown.edu/campus-services/registrar/handbook/
upload/tuition_and_fees.pdf

87 Mark Hansen, Enrollment in Non-J.D. Programs at U.S. Law Schools Is Up, Figures 
Show, A.B.A. Journal (12/21/2012) available at http://www.abajournal.com/news/ar-
ticle/enrollment_up_in_non-j.d._programs_at_u.s._law_schools_figures_show/

88 American Bar Association, Council Statements, available at http://www.americanbar.
org/content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheck-
dam.pdf

89 American Bar Association, Post-J.D. and Non-J.D. Programs, http://www.americanbar.
org/groups/legal_education/resources/llm-degrees_post_j_d_non_j_d.html

90 The Law School Admission Council, Understanding the Difference between JD & LLM 
Degrees, available at http://www.lsac.org/llm/degree/jd-llm-difference (Last accessed 
1.5.2015).

91 See, American Bar Association, Post-J.D./Non-J.D. Programs by School, available at 
http://www.americanbar.org/groups/legal_education/resources/llm-degrees_post_j_d_
non_j_d/programs_by_school.html
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Washington College of Law,92 Case Western Reserve University School 
of Law,93 Illinois Institute of Technology Chicago-Kent College of Law,94 
Columbia University School of Law,95 Cornell University School of 
Law,96 Emory University School of Law,97 Fordham University School 
of Law,98 Georgetown University Law Center,99 Golden Gate University 
School of Law,100 GWU School of Law,101 Harvard University Uni-
versity of Pennsylvania School of Law,102 Indiana University Maurer 
School of Law,103 Indiana University Robert H. McKinney School of 
Law,104 Iowa University School of Law,105 Loyola University School of 
Law in Los Angeles,106 Notre Dame University School of Law,107 Pace 
University School of Law,108 Penn State Law School,109 SMU Dedman 
School of Law,110 Stanford Law School,111 Yale Law School,112 Suffolk 
University Law School in Boston,113 St. Thomas University114, Thomas 
Jefferson School of Law,115 University of Kansas School of Law,116 Tulane 

92 https://www.wcl.american.edu/sjd/
93 http://law.case.edu/Admissions/Apply
94 https://www.kentlaw.iit.edu/academics/jsd-program
95 http://web.law.columbia.edu/admissions/graduate-legal-studies/jsd-program
96 http://www.lawschool.cornell.edu/international/legal_studies/jsd-degree-requirements.

cfm
97 http://law.emory.edu/academics/sjd-degree-program.html
98 http://www.fordham.edu/info/20644/sjd_admissions
99 https://www.law.georgetown.edu/admissions-financial-aid/graduate-admissions/sjd-

programs/
100 http://law.ggu.edu/academics/degree-programs/doctor-of-juridical-science-in-interna-

tional-legal-studies/
101 http://www.law.gwu.edu/Admissions/Pages/SJD.aspx
102 https://www.law.upenn.edu/admissions/grad/sjd.php
103 http://www.law.indiana.edu/degrees/graduate/
104 https://mckinneylaw.iu.edu/admissions/sjd/6
105 http://grad.admissions.uiowa.edu/jd-llm-programs-estimated-costs
106 http://www.lls.edu/admissions/graduateadmissions/jsdllmdegreeprograms/jsd/
107 http://law.nd.edu/academics/degrees/j-s-d/
108 http://www.law.pace.edu/how-apply-llm-and-sjd-applicants
109 https://pennstatelaw.psu.edu/academics/sjd-program
110 http://www.law.smu.edu/issions/graduate-programs
111 https://law.stanford.edu/education/degrees/advanced-degree-programs/doctor-of-sci-

ence-of-law-jsd/
112 https://www.law.yale.edu/studying-law-yale/degree-programs/graduate-programs/jsd-

program
113 https://www.suffolk.edu/law/academics/degrees/6720.php
114 https://web.stu.edu/LLMJSDinInterculturalHumanRights/JSDinInterculturalHuman-

Rights/tabid/1237/Default.aspx
115 http://www.tjsl.edu/sites/default/files/files/diamond-llm-brochure-may-2010-web.pdf
116 https://law.ku.edu/overview-sjd
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University School of Law,117 U.C. Berkeley School of Law,118 U.C.L.A. 
School of Law,119 University of Alabama School of Law,120 University of 
Arizona James E. Rogers College of Law,121 University of Connecticut 
School of Law,122 Duke Law School,123 University of Wisconsin Law 
School,124 University of Florida School of Law,125 University of Illinois 
School of Law,126 University of Nebraska School of Law,127 University 
of Maine School of Law,128 University of Michigan School of Law,129 
University of Minnesota School of Law,130 University of Pittsburgh 
School of Law,131 University of Virginia School of Law,132 University 
of the Pacific-McGeorge,133 Wake Forest University School of Law,134 
Washington University,135 and Washington University-St. Louis School 
of Law136 offer the SJD degree. One of the schools describe their SJD 
program as “[t]his is a European-style doctoral degree”137 Some schools 
also started offering Ph.D. programs. Yale University,138 and the University 
of Washington School of Law139 offer Ph.D. in Law programs.

Usually, in non-law Ph.D. programs, there is a special level where a 
doctoral candidate submits his/her doctoral dissertation proposal and 
defends his/her proposal before a committee. SJD degree is different 

117 http://www.law.tulane.edu/tlsAcademicPrograms/index.aspx ?id=1718
118 https://www.law.berkeley.edu/llm-jsd/
119 https://law.ucla.edu/llm-sjd/sjd-program/
120 http://www.law.ua.edu/academics/international-graduate-programs/jsd-faq/
121 https://law2.arizona.edu/iplp/sjd.cfm
122 http://www.law.uconn.edu/admissions/doctor-laws-sjd
123 https://law.duke.edu/internat/sjd/
124 https://law.wisc.edu/grad/prospective/sjd/overview-sjd.html
125 https://www.law.ufl.edu/_pdf/academics/llm-tax/grad-tax-booklet-2012.pdf
126 https://www.law.illinois.edu/admissions/apply-jsd
127 http://law.unl.edu/jsd-space-law/
128 http://mainelaw.maine.edu/admissions/jsd/
129 https://www.law.umich.edu/prospectivestudents/graduate/degreeprograms/sjd/Pages/

default.aspx
130 https://www.law.umn.edu/academics/degree-programs/doctor-juridical-science-sjd
131 http://law.pitt.edu/academics/foreign-lawyers/sjd-degree
132 http://www.law.virginia.edu/html/prospectives/grad/graduate.htm
133 http://www.mcgeorge.edu/Future_Students/LLM__andamp_JSD_Programs/JSD_

Program_Application_Requirements.htm
134 http://sjd.law.wfu.edu/
135 https://law.wustl.edu/jsd/
136 https://law.wustl.edu/jsd/
137 http://law.unl.edu/jsd-space-law/
138 https://www.law.yale.edu/studying-law-yale/degree-programs/graduate-programs/phd-

program
139 https://cse.google.com/cse ?q=ph.d.&ie=UTF-8&cx=000894613875108801861%3Ala

rzztbfp0a&sa=#gsc.tab=0&gsc.q=ph.d.&gsc.page=1
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in this aspect. Candidates must submit an original scholarly research 
proposal in their application for admission. This proposal must make 
a significant/substantial/original contribution to the science of law.140 
This degree usually takes between 3 to 5 years.141 Usually, law schools 
require one-year residency.142 The program is completed after defend-
ing the dissertation before a committee. This defense might be called 
“rigorosium”.143 SJD tuition can be prohibitive for research students. 
First year SJD tuition is around $55,000 in many schools.144

III. Admissions to the Law School
Some law schools used have an interview as a part of their admission 

process. For example, Yale Law School abandoned the process and the 
full time professors did not have enough time.145

(1) Admissions Test to the Law School
Columbia Law School started the legal aptitude test in 1922.146 Yale 

Law School and some other schools had their own admission tests. 147 
Yale Law School used the test called “Yale Aptitude Test” as a part of its 
admissions policy.148

Columbia Law School approached other prominent law schools to 
jointly administer the test.149 By 1949, 20 law schools involved in develop-
ing the test.150 The nationwide legal aptitude test was administered first 

140 See, for University of Pennsylvania’s requirements: https://www.law.upenn.edu/admis-
sions/grad/sjd-application-prerequisites-proposal.php;

141 https://law.duke.edu/internat/sjd/; https://www.law.upenn.edu/admissions/grad/sjd-
application-prerequisites-proposal.php.

142 See for example, http://law.pitt.edu/academics/foreign-lawyers/sjd-degree
143 http://www.tjsl.edu/news-media/2013/8976
144 For instance, Georgetown University Law Center (“GULC”) charges $55,255 for the 

first year of the SJD program. GULC charges $9,000 for the second year and $2,250 per 
semester for the following years. See, http://www.law.georgetown.edu/campus-services/
registrar/handbook/upload/tuition_and_fees.pdf

145 George D. Braden, Use of the Law School Admission Test at the Yale Law School, 3 J. 
Legal Educ. 202 (1950-1951) at 202-203

146 William L. Eagleton, Admission Requirements for the Law School and the Bar, 7 Am. 
L. Sch. Rev. 521 1930-1934 at 526.

147 See Braden, supra note 145, at 204
148 Id., at 203
149 Willis Reese, The Standard Law School Admission Test, 1 J. Legal Educ. 124 (1948-

1949) at 125 .
150 See Reese, supra note 149, at 128.
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time in 1948-1949 academic year.151 Yale Law School and other schools 
adapted their existing data to the new national test.152

The early centralized test was to capture a candidate’s “verbal compre-
hension” as opposed to the “reading comprehension.”153 The test aimed 
to capture a candidate’s critical mind, analytical mental power, mental 
processes, application of abstract and concrete ideas concurrently.154 
Today, the Law School Admissions Council (LSAC) administers the 
Law School Admissions Test (LSAT).155 In 2014, 105,500 people took 
the LSAT test. This number is the lowest in last ten years. Among these 
people, 55,700 people applied to the law schools.156

Reliance on the LSAT scores for law school admission led to under-
representation of minority students.157 By 1994, African-American Law 
students compromise only 7.5% of the law school student body although 
African-American population is around 13% of the total population.158

IV. Legal Scholarship
(1) American Bar Association and Law School Accreditation
Prominent lawyers established the American Bar Association (“ABA”) 

in Saratoga Springs in 1878.159 The American legal profession was not 
very organized until the ABA started to come forward in the 20th cen-
tury.160 ABA was representing the interests of top attorneys and had no 
formal authority in the beginning. However, ABA raised the educational 

151 Id., at 126 .
152 See Braden, supra note 145, at 204
153 See Reese, supra note 149, at 126-127.
154 Id., at 128.
155 http://www.lsac.org/jd/lsat/about-the-lsat
156 Jacob Gershman, Law Schools Face New Rules on Reporting Graduates’ Success: Move 

could lower their standings in U.S. News rankings, The Wall Street Journal – Law Blog 
(March 17, 2015) available at http://www.wsj.com/articles/law-schools-face-new-rules-
on-reporting-graduates-success-1426629126

157 John Nussbaumer, The Disturbing Correlation Between ABA Accreditation Review and 
Declining African-American Law School Enrollment, 80 St. John’s L. Rev. 991 (2006) 
at 170; Anthony Peirson & Xavier Bothwell, The Law School Admission Test Scandal: 
Problems Of Bias And Conflicts Of Interest, 27 T. Marshall L. Rev. 1 2001-2002; See 
Levine & Pearce, supra note 76, at 1635 [argues “argues that the Law School Admission 
Test (LSAT) is inherently and unfairly biased against racial minorities”].

158 Id., at 167-168 .
159 See Molitern, supra note 46, at 7.
160 Ibid.
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standards, propagated the ethical regulation and raised bar admission 
policies.161

ABA created the Section of Legal Education in 1893.162 By 1894, 7 of 
the 72 law schools in the U.S. were part of an university system.163 Today, 
ABA serves as the legal education regulator of the U.S. “The Council is 
the governing body of the Section of Legal Education and Admissions to 
the Bar, and it also serves as the United States Department of Education 
recognized accrediting agency for J.D. programs in the United States.”164

ABA’s Council of the Section and Admissions to the Bar published a 
list of approved law schools that listed 39 law school in par with the ABA 
Standards.165 Only six jurisdictions (Alabama, California, Massachusetts, 
Tennessee, Washington and Puerto Rico) allow graduates of non-A.B.A. 
approved in-state law schools take bar exam.166

(2) The Market for Legal Education and Law School Rankings
ABA approves the law schools however US News ranks them based 

on statistical data.167 Law school rankings influence the supply demand 
forces in the legal education market. For instance, University of California 
is established in 2009. Even though it is one of the youngest institutions 
in the U.S., it has been ranked at the 30th place by U.S. rankings.168

Due to the economic crisis and underemployment, applications and 
enrollment to J.D. programs have been decreasing. Enrollment in J.D. 
programs decreased by 8% between 2005 and 2012.169 Commentators 
estimate 40,000 new law students are required every year to enable 

161 Ibid.
162 See White, supra note 8, at 286
163 See White, supra note 8, at 286
164 American Bar Association Council Statements, available at http://www.americanbar.

org/content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheck-
dam.pdf

165 See White, supra note 8, at 288
166 National Conference of Bar Examiners, Bar Admission Requirements: 2015, available 

at: <http://www.ncbex.org/pubs/bar-admissions-guide/2015/index.html#p=25> at 21.
167 http://grad-schools.usnews.rankingsandreviews.com/best-graduate-schools/top-law-

schools
168 Jacob Gershman: 2016 U.S. News Law School Ranking: the Highlights, The 

Wall Street Journal – Law Blog (Mar 10, 2015) available at http://blogs.wsj.com/
law/2015/03/10/2016-u-s-news-law-school-ranking-the-highlights/

169 Mark Hansen, Enrollment in Non-J.D. Programs at U.S. Law Schools Is Up, Figures 
Show, A.B.A. Journal (12/21/2012) available at http://www.abajournal.com/news/ar-
ticle/enrollment_up_in_non-j.d._programs_at_u.s._law_schools_figures_show/
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American law schools afford their operating costs.170 Commentators 
expect that schools with high reputation and tradition will continue. 
Inexpensive schools will continue to attract students. However, “expensive 
middle tier” schools will take the largest hit.171

(3) Law School Curriculum
American law school education is essentially professional. It prepares 

students to the practice of law.172 Opposing minority view asserts that 
law schools train students to become legal philosophers rather than 
practitioners.173 Asahel Stearns founded the Harvard Law School and 
created the academic-professional model of law school education.174

American law school curriculum is interdisciplinary. It takes into 
account sciences and disciplines other than the law. However, the cur-
riculum does not consist of comparative law. Most American lawyers 
lack the teaching of roman law and civil law.175

American Law School tries to force the student to argue both sides 
of the case and discuss policy issues through seminars.176 Students read 
thousands of cases and their mental ability to digest the cases strengthen 
their mental analysis.177 Law student reads the case, masters the facts 
of the case, analyses the case, and understand the law produced by the 
case.178 Moot courts supplant case reading.179

American Bar Association and State Bar Examiners influence law 
school curriculum more than any other academic body.180 85% of the law 
faculty has tenure in American law schools. “tenure has made it impos-
sible to remove the slothful or the incompetent” law professor. Modern 
American law school dean is a “juggler” in between legal constituen-

170 See Barnhizer, supra note 70, at 263.
171 Richard A. Matasar, The Viability of the Law Degree: Cost, Value, and Intrinsic Worth, 

96 Iowa L. Rev. 1579 (2010-2011) at 1580; Barnhizer, supra note 70, at 263.
172 Hessel E. Yntema, Comparative Legal Studies and the Mission of the American Law 

School, 17 La. L. Rev. 538 (1956-1957) at 547.
173 See Molitern, supra note 46, at 196.
174 See Barnhizer, supra note 70, at 111.
175 Roscoe Pound, The Place of Comparative Law in the American Law School Curriculum, 

8 Tul. L. Rev. 161 (1933-1934) at 169-170.
176 Steven D. Schwinn, Developmental Learning Theory and the American Law School 

Curriculum, 3 J. Marshall L.J. 33 (2009-2010) at 41.
177 See Garrison, supra note X, at 194.
178 Id., at 193.
179 Id., at 194 .
180 See Barnhizer, supra note 70, at 116.
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cies consisting of alumni, the bar organization, government, university 
administration, faculty and the students.

The quality of the legal education has always been a debate topic. A 
1889 article asserted that substandard legal education and bar admission 
requirements bring in “ignorant shysters and tricksters, facile defenders 
of the criminal classes, adroit demagogues of village polities, impudent 
apologists of grog-shop and gambling morality.”181

(4) Methods of Instruction at American Law Schools: Socratic 
Method

Christopher Columbus Langdell was the Dean of the Harvard Law 
School at turn of the 20th century. He created the Case Method and 
the Socratic Method.182 Socratic method is the method of teaching to 
instill critical thinking in law students.183 Socratic method tries to teach 
law student both sides of the case through “the rapid-fire questioning.”184 
The professor will have an access to a seating chart and will post reading 
assignments before the class to discuss.185 Law professors push law stu-
dents through the use of Socratic Method.186 There are many criticisms 
against the method and some professors have designated on-call list of 
students instead of cold calling law students.187

(5) Law School Tuition
In the U.S., free education is not provided. Increases in law school 

tuition have surpassed the increases in salaries and inflation.188 One 
study found that law school tuitions increased 2.6 fold between 1985 

181 Editorial, Legal Education and Admission to the Bar, 13 Va. L.J. 531 (1889).
182 Susannah Furnish, The Progression of Legal Education Models: Everything Old is New 

Again, 6 N.E. U. L.J. 7 (2013-2014) at 10 (citing Charles Warren, History of Harvard 
Law School and of Early Legal Conditions in America, 361 (1908)).

183 University of Chicago Law School, Socratic Method, http://www.law.uchicago.edu/pro-
spectives/lifeofthemind/socraticmethod

184 Washington University in St. Louis School of Law, The Socratic Method: Why It’s 
Important to the Study of Law (May 29, 2013) https://onlinelaw.wustl.edu/blog/the-
socratic-method-why-its-important-to-the-study-of-law/

185 Orin S. Kerr ,The Decline of the Socratic Method at Harvard, 78 Nebraska L. Rev. 113 
(1999) at 123.

186 See Schwinn, supra note 176, at 34.
187 Joe Patrice, Former Law Prof Says, ‘The Socratic Method Is A Sh**ty Method Of Teach-

ing’ (6/25/2014) available at http://abovethelaw.com/2014/06/former-law-prof-says-
the-socratic-method-is-a-shty-method-of-teaching/

188 See Olivas, supra note 193, at 334.
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and 2013 after negating inflation.189 Law school education costs include 
the opportunity cost. The salary and career opportunities lost during the 
law school education.190 Lucrative summer associate jobs available to 
law students decreased drastically.191 Actual costs include tuition, fees, 
books, room and board.192 Undergraduate degree loans and interest on 
the loans have a combined detrimental effect on the debt burden of 
lawyers.193 ABA study conducted at 2003 found that at least 20% of the 
law students graduate with more than $100,000 debt.194 9% of the law 
school graduates were unemployed right after graduation in 2007. This 
number jumped to 15.5% in 2013.195

Table 1
Average Tuition Cost Per Year, U.S. Law Schools*

1975 1997 2012

Private $2,500 $19,000 $40,585

Public (out-of-state) $1,750 $12,500 N/A

Public (in-state) N/A N/A $23,590

* Data for 1975 and 1997 are taken from Olivas, supra not X, at 333. Data for 2012 is taken from Mun-
ster, supra note X, at 288. 

Therefore, “law school is a very risky (and expensive) investment; it 
should not be entered into lightly.”196 Some critics argue that “[l]egal 
education is a bad investment”197

189 “Legal education inflation far exceeds the inflation rate. In 1985, the average private 
school tuition was $7,526 (1985 dollars), which would now cost a student $16,294 
(2013 dollars). Instead, the average tuition is $41,985 (2013 dollars). In other words, 
private law school is now 2.6 times as expensive as it was in 1985 after adjusting for 
inflation. Public school (for residents) is now about 5.5 times as expensive.” [Law School 
Transparency, Tuition Tracker available at http://www.lawschooltransparency.com/re-
form/projects/Tuition-Tracker/]

190 Herwig Schlunk, Mamas 2011: Is A Law Degree A Good Investment Today ?, 36 J. 
Legal Prof. 301 (2011-2012) at 304-5.

191 Id., at 311.
192 Id., at 309-310.
193 Michael A. Olivas, Paying for a Law Degree: Trends in Student Borrowing and the Abil-

ity to Repay Debt, 49 J. Legal Educ. 333 (1999) at 334.
194 See Barnhizer, supra note 70, at 263 (citing Am. Bar Ass’n, Lifting The Burden: Law 

Student Debt as a Barrier to Public Service 10-11 (2003), available at http://www.
abanet.org/legalservices/downloads/lrap/lrapfinalreport.pdf ).

195 Robert Farrington, Law School and Student Loan Debt: Be Careful, Forbes: Education 
(12/18/2014) available at http://www.forbes.com/sites/robertfarrington/2014/12/18/
law-school-and-student-loan-debt-be-careful/

196 See Schunk, supra note 190, at 327.
197 See Matasar, supra note 171, at 1581.
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Tuition and student loans turn the law school industry. $3.4 Billion 
is spent on the legal education between 1996 and 1997.198 Critics argue 
that availability of student loans prevent the law schools from collapsing. 
People still go for legal career as there are no alternatives in the negative 
economy.199

V. Practical Training During Law
(1) Summer Associates
Clerkship is still important. Law students who finished their first 

year or second year of study intern at the law firms during their summer 
breaks. Law firms evaluate summer associates and base their employment 
offers on their summer performance. Law students also evaluate the law 
firm culture. 2015 survey found that summer associates were satisfied 
with the assignments given to them at the law firms.200

(2) Legal Clinics
Law schools establish legal clinics where law students can get legal 

experience and provide services. Law students will be subject to the 
state law practice rules. Usually, law students do legal work under the 
supervision of a licensed attorney professor.201

§ 2. Becoming an Attorney: Bar Association
I. Selection Process
(1) Admission Exam
States generally have the power to regulate the practice of law as 

confirmed by the U.S. Supreme Court decisions [United Mine Workers 
of Am., Dist. 12 v. Ill. State Bar Ass’n, 389 U.S. 217 (1967)]. However, 
federal court have the inherent power to regulate the law practice before 

198 See Olivas, supra note 193, at 334.
199 See Matasar, supra note 171, at 1583.
200 Staci Zaretsky, Summer Associates Were Happy, But Annoyed By ‘Rude’ Partners, 

Tech From The Stone Age, (September 16, 2015) available at http://abovethelaw.
com/2015/09/summer-associates-were-happy-but-annoyed-by-rude-partners-tech-
from-the-stone-age/ (citing The American Lawyer, Summer Associates Survey: 2015 
National Rankings, http://www.americanlawyer.com/id=1202737172032 ?slre-
turn=20160003173503)

201 http://guides.ll.georgetown.edu/studentpractice
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them.202 The practice of law concept differs among jurisdictions. States 
refrained from comprehensively defining the practice of law concept.203

State bar exams help the law student get acquainted with local and 
state laws.204 American Bar Association has issued a Council Statement 
stating “The American Bar Association is of the opinion that graduation 
from a law school should not confer the right of admission to the bar, 
and that every candidate should be subject to an examination by public 
authority to determine his fitness.””205 Bar exams go even before the 
American revolution. The colony of Delaware administered the first bar 
examination in 1763. A judge orally examined the candidates in Dela-
ware colony. A century or so bar exams continued to be administered by 
judges.206 Bar examination continued to be “oral and casual” in 1800s.207 
In Indiana, state constitution used to provide that any person of good 
moral character could be admitted to be bar without legal education, 
clerkship or examination.208

202 Center for Professional Responsibility (American Bar Association), Annotated Model 
Rules of Professional Conduct, American Bar Association (2007) at 458.

203 Ibid. at 459.
204 “the education of the American lawyer, whether gained in the law school or the office, has 

from the beginning been general and not local.” (George W. Kirchwey, Address of the Presi-
dent of the Association of American Law Schools: American Law and the American Law 
School, 31 Annu. Rep. A.B.A. 919 (1908)).

205 American Bar Association Council Statement available at http://www.americanbar.org/
content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheckdam.
pdf

206 The State Bar of California: California Bar Examination Information and History, avail-
able at http://admissions.calbar.ca.gov/portals/4/documents/Bar-Exam-Info-History.
pdf (Last accessed on 1/6/2016) at 3.

207 See Bocking, supra note 52, at , 25; White, 47.
208 See Franklin, supra note, 49, at 170.
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Table 2**
Bar Admission Requirements as of 1881

(1
) 2

1 y
ea

rs 
of

 Ag
e

(2
) U

.S.
 Ci

tiz
en

sh
ip

(3
) G

oo
d M

or
al 

Ch
ar

ac
te

r

Ce
rta

in 
Te

rm
 of

 Ap
pr

en
tic

es
hip

/P
up

ila
ge

Ad
va

nc
e i

n T
er

m
 of

 Ap
pr

en
tic

es
hip

/P
up

ila
ge

 gr
an

te
d t

o 
Un

de
rg

ra
du

at
e D

eg
re

e H
old

er
s

Pr
eli

m
ina

ry
 Ex

am
ina

tio
n i

n G
en

er
al 

Su
bje

cts
 (E

ng
lis

h,
 

M
at

hm
at

ics
, e

tc.
)

Fil
ing

 Re
qu

ire
m

en
t a

t t
he

 Co
m

m
en

ce
m

en
t o

f t
he

 La
w 

Offi
ce

 St
ud

y

Cle
rk

sh
ip 

at
 a 

La
w 

Offi
ce

Pr
es

cri
be

d C
ou

rse
 of

 Re
ad

ing

Pa
id 

Ex
am

ine
rs

38 States 
and D.C.

12 states and 
D.C. (From 
3 years to 5 
years)

9 states 
(from 1 year 
to 2 ½ year)

2 States 3 states 6 states 
(6 months to 
a year)

10 
states

2 
states

** American Bar Association, Admission Requirements, 4 Annu. Rep. A.B.A. 302 (1881) at 303.

Table 3***
Bar Admission Requirements as of 1881

Oral Test Written Test Law School Diploma in 
Lieu of Public Examina-
tion

Woman Eligibility

37 States and Canada 7 states and Canada 15 States 10 States and D.C.

*** American Bar Association, Admission Requirements, 4 Annu. Rep. A.B.A. 302 (1881) at 303.

Slowly, states started to establish special organizations to adminis-
ter the admission tests. For instance, New Hampshire established its 
bar examination board in 1880.209 In the beginning, the relationship 
between the licensing committees and the candidates were personal. State 
admission committees compromised of people who entered through the 
profession through same gates. Therefore, admission committees were 
favorable to people who spent the time in pupilage/apprenticeship and 

209 Moliterno, 199.
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from time to time they rejected one or two candidates.210 In order to 
foster coordination among state bar examiners, National Conference of 
Bar Examiners (NCBE) was established in 1931.211

Today, bar examination compromises of several components. Substan-
tive knowledge component, ethics and legal performance components 
for the bar exam. There are several nationally administered tests. The 
NCBE developed the Multistate Essay Examination (MEE) and the Multistate 
Performance Test (MPT) and the Multistate Bar Examination (MBE). The MEE 
consists of six 30-minute essay questions.212 The Multistate Performance Test 
(MPT) consists of two 90-minute items.213 MBE is a six-hour, 200-question 
multiple-choice examination.214 Except two jurisdictions, all jurisdictions 
administer the Multistate Bar Examination (MBE). The Multistate 
Essay Examination (MEE) is administered by 32 jurisdictions. The 
Multistate Performance Test (MPT) is administered by 42 jurisdictions. 

215 In 1975, California became the first state to start examine a profes-
sional responsibility exam testing professional conduct rules and ethics. 
In 1980, NCBE introduced the Multistate Professional Responsibil-
ity Examination (MPRE) that is based on the California professional 
responsibility exam.216 Today, except two jurisdictions, all jurisdictions 
administer MPRE. In addition to these, 36 jurisdictions administer their 
own multiple choice, essay based or performance tests.217 State bar exams 
last two to three days in general.218

210 Unknown, The Study of the Law-Admission to the Bar, 5 W. Jurist 4 (1871) at 5
211 Moliterno, 199.
212 http://www.ncbex.org/exams/mee/
213 http://www.ncbex.org/exams/mpt/
214 http://www.ncbex.org/exams/mbe/
215 American Bar Association Council Statement available at http://www.americanbar.org/

content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheckdam.
pdf at 36,

216 The State Bar of California: California Bar Examination Information and History, avail-
able at http://admissions.calbar.ca.gov/portals/4/documents/Bar-Exam-Info-History.
pdf (Last accessed on 1/6/2016) at 3 - 4.

217 American Bar Association Council Statement available at http://www.americanbar.org/
content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheckdam.
pdf at 36,

218 The State Bar of California Committee Of Bar Examiners/Office of Admissions, Notice: 
Modification to Format and Grading of the California Bar Examination Effective with 
July 2017 Administration (August 14, 2015) available at

https://admissions.calbar.ca.gov/Portals/4/documents/Examinations/NoticeTwoDay0815_R.
pdf (Last accessed 1/6/2016).
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(2) Towards a National Bar Exam – Uniform Bar Exam
Currently, there is no national bar admission exam in the U.S. The 

National Conference of Bar Examiners (NCBE) developed the Uniform 
Bar Examination (UBE). The UBE compromises of the Multistate Bar 
Examination (MBE), the Multistate Essay Examination (MEE), and Mul-
tistate Performance Test (MPT).219 MEE score counts of 30%,220 MPT 
score counts the 20%221 and MBE counts for 50%222 of the final score 
of the UBE. UBE scores can be carried between state lines.223 UBE does 
not offer state specific questions.

(3) Character Examination
In close corporations and partnerships, there is a strict scrutiny con-

cerning the admittance of a candidate. Law is an exclusive profession and 
its selection process shall be like close corporations.224 Bar admission is 
contingent upon character and fitness analysis of bar associations.225 States 
examine candidates’ fitness to the legal profession. However, standards 
vary tremendously. Only 15 of the jurisdictions do not have standards 
of character examination. Only four jurisdictions (Kansas, Texas, Mis-
sissippi and Northern Mariana Islands) prevent candidates’ admission 
based on prior felony conviction.226

Early bar admission committees knew the candidates from familial 
or social circles.227 Back then, there were multiple bar admission bodies 

219 http://www.ncbex.org/exams/ube/
220 http://www.ncbex.org/exams/mee/
221 http://www.ncbex.org/exams/mpt/
222 http://www.ncbex.org/exams/mbe/
223 http://www.ncbex.org/exams/ube/
224  W.G. Hammond, Concerning Examinations for Admission to the Bar, 1 ALB. L.J. 350 

(1870),
225 Mitchell M. Simon, What’s Remorse got to do, got to do with it ? Bar Admission for Those 

with Youthful Offenses, 2010 Mich. St. L. Rev. 1001 (2010)
226 American Bar Association Council Statement available at http://www.americanbar.org/

content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheckdam.
pdf

227 “In circuit courts, the applicant is usually well acquainted and on friendly terms with the 
members of its bar. It is quite often the case that he is a relative of some member of the bar. 
The attorney in whose office he has read law will also likely be on hand, as a chaperon. The 
social or political standing of his parents may not be without influence. He makes his ap-
plication surrounded by his friends, examined by his friends and recommended by his friends, 
often with little regard to his legal attainments, but more with a desire not to hurt his feelings 
or discourage him, or incur the displeasure of those watching his young career.” William K. 
Clut, The Need of a Higher. Standard of Qualification for Admission to the Bar, 2 Mich 
L. J. 412 (1893) at 415.
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even within a single state. Therefore, standards of admission were not 
uniform even in a single state. It was possible for rejected candidates to 
apply through another committee and “slip through.”228

Bar admissions committees ask from law school admirations informa-
tion about candidates’ moral character.229 American law schools are the 
first line of defense in order to determine whom to admit to the practice 
of law.230 However, some researchers found that some law school admis-
sion process do not concern about drug dependency or mental health 
of their candidates.231

II. Attorney Specialization
(1) State Level Specialization
American attorneys are usually specialized and do not practice in many 

areas of law.232 In general, attorneys cannot mislead the public about 
their specializations. To this end, some states formally recognize, confer 
and certify specializations. For instance, The Supreme Court of Texas 
formed the Texas Board of Legal Specialization (TBLS) in 1974. TBLS 
certified 10% of attorneys (around 7,000 of the over 70,000 attorneys) 
licensed to practice in Texas to be specialists in one of the 21 areas of 
law.233 The State Bar of California’s Board of Legal Specialization certifies 
specialists in 11 areas of law.234

Federal Level Specialization: Patent Attorneys
The U.S. Commissioner of Patents mandated the registration of all 

individuals prosecuting patent applications before the Patent and Trade-
marks Office in 1899. In 1938, lawyers and non-lawyers are mandated 
to take an examination to practice before the PTO.235

228 See Clut, supra note 230, at 417.
229 Timothy P. Chinaris, We Are Who We Admit: The Need to Harmonize Law School 

Admission and Professionalism Processes With Bar Admission Standards, 31 Miss. C. L. 
Rev. 43 (2012-2013) at 45.

230 See Chinaris, supra note 233, at 49.
231 Id., at 79.
232 Anna Rappaport, Top Five Mistakes Made by Turkish Attorneys When Doing Business With 

Americans, 5 Ankara B. Rev. 125, (2012), at 127.
233 http://www.tbls.org/Default.aspx (Last accessed 1/5/2015).
234 http://ls.calbar.ca.gov/LegalSpecialization/LegalSpecialtyAreas.aspx (Last accessed 

1/5/2015).
235 Dale L. Carlson, Robert A. Migliorini & Carolyn J. Vacchiano, Re-Thinking Patent Bar 

Admission: Which Bag of Tools Rules ?, 87 J. Pat. & Trademark Off. Soc’y 113 (2005) at 
115.
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“General Requirements for Admission to the Examination for Regis-
tration to Practice in Patent Cases before the U.S. Patent and Trademark 
Office” governs admission to the patent bar. Not only a law degree but 
also a scientific degree is required to be able take the patent bar examina-
tion. the technical requirement may be satisfied by having a bachelor’s 
degree in a recognized technical subject from an accredited U.S. college.236

III. Practical Training
(1) Continuing Legal Education (“CLE”)
American attorneys need to take additional courses to update their 

knowledge based on the state they are licensed. Each state bar associa-
tion has its own rules and regulations about the mandatory nature of the 
continuing legal education (“CLE”).237 Except six jurisdictions (Con-
necticut, District of Columbia, Maryland, Massachusetts, Michigan and 
South Dakota), continuing legal education is mandatory throughout 
the country.238 For instance, Attorneys who have been admitted to the 
New York State Bar for more than two years must complete a total of 
24 accredited CLE credit hours during each biennial reporting cycle. 
However, there are exceptions to this requirement.239 State bar associa-
tions also regulate the content and the credit requirements of CLE.240 
State bar associations also established the Continuing Legal Education 
Regulators Association (“CLE Reg”) for better coordination.241

236 See Carlson, & Vacchiano, supra note 238, at 116-117.
237 See, (<http://www.americanbar.org/cle/mandatory_cle/mcle_states.html>)
238 American Bar Association Council Statement available at http://www.americanbar.org/

content/dam/aba/migrated/legaled/accreditation/Council_Statements.authcheckdam.
pdf at 54-55,

239 “(1) Attorneys who do not practice law in New York at all during the relevant reporting 
cycle, (2) Full time active members of the U.S. Armed Forces, (3) Attorneys with offices 
outside of New York who are temporarily admitted to practice in a court within New 
York for a case or proceeding, and (3) Attorneys who certify that they are retired from 
the practice of law pursuant to § 468-a of the Judiciary Law.” are exempt from the CLE 
requirements of NY. (See, <http://www.courts.state.ny.us/attorneys/cle/attorney_faqs.
shtml#s1_q2> )

240 See, (<http://www.americanbar.org/cle/mandatory_cle/mcle_states.html>)
241 https://www.clereg.org/
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§ 3. Law Practice
I. The Organization of the Legal Practice
(1) Solo Practice of Law
It is estimated that around 500,000 attorneys are engaged in solo 

practice of law.242

(2) Law Firms
According to the A.B.A. Model Rules of Professional Conduct, law 

firms are “lawyers employed in. the legal department of a corporation 
or other organization.”243 William Rawle, who studied law at Middle 
Temple, London in 1781. Established the Rawle & Henderson LLP in 
Philadelphia in 1783. Rawle & Henderson LLP is the oldest law firm 
established in the U.S.244 Except D.C., most of the jurisdictions adopted 
the Rule 5.4 of the Model Rules of Professional Conduct of the American 
Bar Association245 that prohibit the non-lawyer ownership interests in 
law firms.246 Usually, law firms are established under a limited liability 

242 See Barnhizer, supra note 70, at 281 (citing Lawyer Demographics, ABA (2008), http://
www.abanet.org/marketresearch/ resource.html (last visited May 30, 2009)).

243 A.B.A. Model Rules of Professional Conduct, Rule 1(c) “Firm” or “law firm” denotes 
a lawyer or lawyers in a law partnership, professional corporation, sole proprietorship 
or other association authorized to practice law; or lawyers employed in a legal services 
organization or the legal department of a corporation or other organization.” available 
at http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/mod-
el_rules_of_professional_conduct/rule_1_0_terminology.html (Last visited 1/7/2016).

244 http://www.rawle.com/history
245 American Bar Association, State Adoption of the ABA Model Rules of Professional 

Conduct, available at http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/
publications/model_rules_of_professional_conduct/alpha_list_state_adopting_model_
rules.html

246 The rule is as follows:
“Law Firms And Associations
Rule 5.4 Professional Independence Of A Lawyer
(a) A lawyer or law firm shall not share legal fees with a nonlawyer, except that:
(1) an agreement by a lawyer with the lawyer’s firm, partner, or associate may provide for 
the payment of money, over a reasonable period of time after the lawyer’s death, to the 
lawyer’s estate or to one or more specified persons;
(2) a lawyer who purchases the practice of a deceased, disabled, or disappeared lawyer 
may, pursuant to the provisions of Rule 1.17, pay to the estate or other representative of 
that lawyer the agreed-upon purchase price;
(3) a lawyer or law firm may include nonlawyer employees in a compensation or re-
tirement plan, even though the plan is based in whole or in part on a profit-sharing 
arrangement; and
(4) a lawyer may share court-awarded legal fees with a nonprofit organization that em-
ployed, retained or recommended employment of the lawyer in the matter.
(b) A lawyer shall not form a partnership with a nonlawyer if any of the activities of the 
partnership consist of the practice of law.
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partnership (LLP) or a limited liability company (LLC). Organizational 
choice will depend on the assessment of the state law and federal tax 
advantages.247

New York City played a role in the birth of the large law firms. Com-
mentators report that 73 of the 284 law firms with 8 or more partners 
were in New York City as of 1948.248 The number of law firms and the 
size of law firms significantly expanded after World War II.249 Law firms 
responded to the increased demand in the job market in two ways. They 
agreed not to hire away rival’s associates and they agreed to offer same 
level of starting salary.250

Large mega firms became a key player in the world wide business and 
politics. A recent study categorized law firms into seven. “Global player” 
law firms in multiple continents, “capital market” law firms in major 
financial markets, “king of their hill”, “boutiques”, “category killer” law 
firms, “integrated focus” law firms and boilerplate midsize “the hollow 
middle” law firms.251 Latham & Watkins, LLP was the world top law firm 
in gross revenue, revenue per lawyer, and profits per partner criteria with 

(c) A lawyer shall not permit a person who recommends, employs, or pays the lawyer to 
render legal services for another to direct or regulate the lawyer’s professional judgment 
in rendering such legal services.
(d) A lawyer shall not practice with or in the form of a professional corporation or as-
sociation authorized to practice law for a profit, if:
(1) a nonlawyer owns any interest therein, except that a fiduciary representative of the 
estate of a lawyer may hold the stock or interest of the lawyer for a reasonable time dur-
ing administration;
(2) a nonlawyer is a corporate director or officer thereof or occupies the position of simi-
lar responsibility in any form of association other than a corporation ; or
(3) a nonlawyer has the right to direct or control the professional judgment of a lawyer.” 
(http://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/mod-
el_rules_of_professional_conduct/rule_5_4_professional_independence_of_a_lawyer.
html)

247 Don Rafner, The Advantages of LLP over LLC for a Law Firm, available at http://small-
business.chron.com/advantages-llp-over-llc-law-firm-51699.html

248 Eli Wald, The Jewish Law Firm: Past and Present, HLS Center on the Legal Profession 
Research Paper No. 2015-9 available at
http://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi ?article=1030&context=law_facpub 
at 6.

249 Howard E. Aldrich, Organizations and Environments, Prentice Hall, Inc. (2008) at 
230-232.

250 Howard E. Aldrich, Organizations and Environments, Prentice Hall, Inc. (2008) at 
230-232.

251 Bruce MacEwen, A New Taxonomy: The Seven Law Firm Business Models, Adam 
Smith, Esq., LLC; First edition (May 14, 2014) at 2.
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a 2014 revenue of $2,612,000,000.252 Lathams & Watkins has more than 
2,200 lawyers worldwide.253

Law firms started to give franchises. Commentators criticized the 
so-called “franchise law firms” as they “move clients through a predeter-
mined sales process that is more focused on selling serviced than solving 
client problems.”254

II. Public Perception of Lawyers
In 1990s, the public did not see the lawyers preferably as per ABA 

sponsored study.255 Law practice a reputable profession in the U.S. A 
2002 study commissioned by the American Bar Association found that 
the American public found attorneys knowledgeable, provide satisfactory 
services, and legal career is respectable. However, American attorneys can 
under deliver, slow, and not responsive.256

III. Lawyer Oversupply
After the JD research program found that 8.4% of the lawyers were 

employed in the business sector in 2003. In 2013, 20% of the lawyers 
are employed in the business sector.257 Nevertheless, this is a historical 
trend. By 1900, commentators suggested that many law school graduates 
do not practice law. Legal education enables business people to refrain 
from litigation.258

After the JD research program found that full time female lawyers 
reported that they earned 80% of their male counterparts.259 24% of 
the lawyers are not very satisfied with the legal profession as per After 
the JD research program findings.260

252 David Lat, The Global 100: The World’s Top Law Firms Ranked By Revenue, Profit, 
And Headcount (9/28/2015) http://abovethelaw.com/2015/09/the-global-100-the-
worlds-top-law-firms-ranked-by-revenue-profit-and-headcount/ ?rf=1

253 https://www.lw.com/globaldirectory (Last visited 1/5/2016).
254 Jerry Van Hoy, Franchise Law Firms and the Transformation of Personal Legal Services, 

Greenwood Publishing Group (Jan 1, 1997) at 1.
255 See Molitern, supra note 46, at 149.
256 ABA Section of Litigation study, Public Perceptions of Lawyers, available at http://www.

americanbar.org/content/dam/aba/migrated/marketresearch/PublicDocuments/pub-
lic_perception_of_lawyers_2002.authcheckdam.pdf, at 5.

257 American Bar Foundation, 2014 Annual Report, available at http://www.americanbar-
foundation.org/uploads/cms/documents/2014_annual_report.pdf, at 17.

258 See Franklin, supra note, 49, at 168.
259 American Bar Foundation, 2014 Annual Report, available at http://www.americanbar-

foundation.org/uploads/cms/documents/2014_annual_report.pdf, at 17.
260 Ibid.
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Life expectancy increased significantly due to advances in the medical 
field. Losses in the retirement savings of the baby boomer lawyers pre-
vented them retiring. Therefore, there is less room for junior lawyers.261

IV. Hiring – Back Practices of Law Schools
Law schools are reported to hire back their graduates in order to inflate 

their employment numbers. This practice outraged the general public. 
Therefore, law schools will be required to report such jobs according to 
the new A.B.A. rules.262 Perhaps, it might be best if law schools start their 
own law firms and compete in the legal services market.

VI. Lawyer Income
Average income calculations depend on the criteria chosen and can be 

deceiving. According to the Association for Law Placement, Inc. (NALP), 
the average salary for the 2011 law school graduates is $78,000/a year.263 
Average salary for the law school graduates report for the Class of 2010, 
the median salary of law school graduates who were working full-time 
was $63,000.264 It is hard to value lawyer income when considering some 
associates bill 2,100 hours per year and some bill 2,300 hours per year.265

VII. Some Peculiarities of American Practice
(1) Attorney Fees: The American Rule
English legal system awards attorney fees to the prevailing party. 

American system parts from that and does not award attorney fees to 
the prevailing party.266 There are judge made exceptions to the rule. The 
U.S. Congress passed a law providing court costs to prevailing party 
in 1966.267 However, a 2002 study found that vast majority of parties 

261 See Matasar, supra note 171, at 1585.
262 Jacob Gershman, Law Schools Face New Rules on Reporting Graduates’ Success: Move 

could lower their standings in U.S. News rankings, The Wall Street Journal – Law Blog 
(March 17, 2015) available at http://www.wsj.com/articles/law-schools-face-new-rules-
on-reporting-graduates-success-1426629126

263 NALP, Starting Salaries: Class of 2011 (Jan., 2013) available at http://www.nalp.org/
starting_salaries_class_of_2011

264 See Schunk, supra note 190, at 315-316.
265 Ibid.
266 Wesley W. Peltzer, Attorney Fees: The American Rule, 1 J. Contemp. L. 355 1974-(1975); 

Jon S. Hoak, Attorney Fees: Exceptions to The American Rule, 25 Drake L. Rev. 717 
(1975-1976)

267 See Peltzer, supra note X, at 362.
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usually opt out of the American rule through contractual clauses in 
public corporations.268

(2) Class Actions
Class actions are a bypass to collective organization problems posed 

to plaintiffs269 provided that class certification requirements are met.270 
Plaintiffs do not have any financial gain to pursue the litigation.271 Plain-
tiffs’ attorneys act as entrepreneurs in class action law suits and do not 
have much relationship with their clients. Clients do not have ability to 
monitor or supervise their attorneys.272

(3) Pro Bono Services
Pro bono practice is the practice of law for ulterior motives. NY State 

is considering a requirement to make 50 hours of pro bono practice a 
requirement for bar admission.273 Pro bono practice will expose law 
students experience and better prepare them in a overpopulated legal 
market.274

(4) Debt Collection Practices
The U.S. Congress passed the Fair Debt Collection Practices Act 

(FDCPA) in 1977 to regulate the debt collection practices. The FDCPA 
exempted attorneys collecting debts on behalf of clients [15 U.S.C. § 
1692a(6)(F) (1982)].275 This exemption is repealed in 1986.276 And the 

268 Theodore Eisenberg & Geoffrey P. Miller, The English Versus The American Rule On 
Attorney Fees: An Empirical Study Of Public Company Contracts, 98 Cornell L. Rev. 
327 (2012-2013).

269 See Macey & Miller, supra note 17, at 8.
270 ““the class must be “so numerous that joinder of all members is impracticable”; there 

must be “questions of law or fact common to the class”; the claims or defenses of the 
representative parties must be “typical of the claims or defenses of the class”; and the 
representative party must “fairly and adequately protect the interests of the class.”” See 
Macey & Miller, supra note 17, at 9 .

271 See Macey & Miller, supra note 17, at 8.
272 Id., at 3.
273 See Hansford, supra note 1, at 1143-1144 (citing Jonathan Lippman, Chief Judge, N.Y. 

Court of Appeals, Address at Law Day 2012 Ceremony at the New York Court of Ap-
peals 1 (May 1, 2012), available at http://www.nycourts.gov/whatsnew/Transcript-of-
LawDay-Speech-Mayl-2012.pdf ).

274 See Hansford, supra note 1, at.
275 Wayne K. Lewis, Regulation of Attorney Debt Collectors-The Role of the FTC and the 

Bar, 35 Hastings L.J. 669 (1983-1984), at 669-670.
276 SECTION 803, SUBSECTION (6), defining “debt collector,” was amended to re-

peal the attorney at law exemption at former Section (6)(F) and to redesignate Section 
803(6)(G) pursuant to Pub. L. 99-361, July 9, 1986, 100 Stat. 768. For legislative his-



339

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Supreme Court confirmed the fact that attorneys will be regarded as 
debt collectors.277 Attorneys“ who never regarded themselves as debt 
collectors” will comply with the federal debt collection provisions.278

(5) Attorney Mediator and Conciliator
Mediators act as a facilitator to the parties to reach an acceptable 

divorce agreement. Conciliators try to delve into the relationship and 
reconcile the parties.279 In 1984, American Bar Association adopted 
“Standards of Practice for Family Mediators” to set a framework for 
attorneys dealing with family disputes.280

(6) The Role of Securities Attorneys
Securities and Exchange Act [15 U.S.C. § 7245 (2004) required the 

U.S. Securities and Exchange Commission to promulgate administrative 
regulations to instruct all attorneys appearing and practicing before the 
U.S. Securities and Exchange Commission to report evidence of material 
violations of the securities laws and other misconduct to the company’s 
senior management, and if necessary, to its board of directors. This is 
referred to as “up the ladder” reporting and “noisy withdrawal”.281

(7) Native American Attorneys
John Rollin Ridge (1827-1867) who is known in Cherokee tribe as 

“Yellow Bird” was the first Native-American to become an attorney.282 
The Office of Economic Opportunity started the Pre-Law Summer Insti-
tute for American Indians when there were only a few American-Indian 

tory, see H.R. 237, HOUSE REPORT No. 99-405 (Comm. on Banking, Finance and 
Urban Affairs). CONGRESSIONAL RECORD: Vol. 131 (1985): Dec. 2, considered 
and passed House. Vol. 132 (1986): June 26, considered and passed Senate. (https://
www.ftc.gov/enforcement/rules/rulemaking-regulatory-reform-proceedings/fair-debt-
collection-practices-act-text)

277 Heintz v. Jenkins, 514 U.S. 291 (1995).
278 Scott J. Burnham, What Attorneys Should Know About the Fair Debt Collection Prac-

tices Act, or, Tile 2 Do’s And The 200 Don’ts Of Debt Collection, 59 Montana L. Rev. 
179, 180 (July 1998).

279 Sheila D. Isbell, The Attorney’s Role in Mediation And Conciliation of Domestic Dis-
putes: An Overview, 12 Law & Psychol. Rev. 167 (1988) at 168.

280 Id., at 171.
281 Robert J. Grey, The American Bar Association’s Role In Shaping The Duties Of The 

Modern Corporate Attorney In The Wake Of Sarbanes-Oxley: A Discussion And Ques-
tion And Answer Session, 6 Transactions Tenn. J. Bus. L. 169 (2004-2005) at 171-172.

282 Rennard Strickland, Yellow Bird’s Song: The Message of America’s First Native American 
Attorney, 29 Tulsa L.J. 247 (1993-1994).
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attorneys nationwide. Affordability of the law-school, not sufficient aca-
demic background, unawareness of the legal career opportunities deterred 
American-Indians283 and other minorities from pursuing careers in law.284

(8) The Role in Plea Negotiations
Scholars claim that attorneys need to prepare for the adversarial 

proceedings in the open trials. Therefore, they can provide effective 
assistance to their clients. However, this is not possible in closed door 
plea negotiations.285 Some scholars respectfully disagree.286

§ 4. Globalization
I. Foreign Attorneys and Citizenship Requirements
Based on U.S. Supreme Court decisions, there is no requirement to 

be a citizen to qualify as an American attorney [In re Griffiths, 413 U.S. 
717 (1973)].287 The principle is also valid for the European Union.288

By 2015, 31 jurisdictions allow graduates of foreign law schools 
to be admitted to their state bars under varying requirements. Only 6 
jurisdictions (California, Georgia, New York, Washington, Wisconsin, 
Palau) allow graduates of foreign law schools take state bar admission 
exam if foreign law graduate completes an LL.M. program at an A.B.A. 
approved law school.289

II. Competition with Out of State Attorneys
“State bar admission rules are protective of in-state attorneys. A 

licensed attorney in one state needs to take “at least some portion of the 
bar exam as a condition for the second admission”290 Many commentators 

283 Heidi Estes & Robert Laurence, Preparing American Indians for Law School: The Amer-
ican Indian Law Center’s Pre-Law Summer Institute, 12 N. Ill. U. L. Rev. 278 (1991-
1992) at 279

284 Ibid.
285 Schulhofer, Effective Assistance on the Assembly Line, 14 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 

137, (1986) at 138-148.
286 Milton Heumann, Criminal Trials, Negotiated Pleas, and the Effective Assistance Of 

Counsel: Notes About And Toward A Theory Of The Attorney’s Role In Case Resolu-
tion, 14 N.Y.U. Rev. L. & Soc. Change 157 (1986).

287 See Crab, supra note 2, at 1772.
288 See Crab, supra note 2, at 1772 [citing Reyners v. Belgium, 1974 E. Comm. Ct. Rep. 

631, 654, [1974 Transfer Binder] Common Mkt. Rep. (CCH) 8256, at 9161-63].
289 National Conference of Bar Examiners, Bar Admission Requirements: 2015, available 

at: <http://www.ncbex.org/pubs/bar-admissions-guide/2015/index.html#p=25> at 24-
25.

290 Andrew M. Perlman, A Bar Against Competition: The Unconstitutionality of Admis-
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argue that state bar admission rules against out of state practitioners serve 
as an etnry barrier against out of state legal practitioners291 and violate 
the U.S. Constitution’s provisions, such as the Article IV Privileges and 
Immunities Clause, the Fourteenth Amendment Privileges or Immuni-
ties Clause, and the dormant Commerce Clause.292

III. Cross-Border Legal Practice
Some commentators see that globalization will bring the global domi-

nance of American attorneys. “Globalization is opening up vast new legal 
markets. Lawyers trained in certain ways will come to dominate these 
markets. American firms remain in the vanguard, with English firms a 
distant second.”293 American attorneys’ transnational activities usually 
trespass local attorney jurisdiction and monopoly.294 There are entry 
barriers against the entry of American legal services worldwide. Citizen-
ship is an entry barrier in many countries against American lawyers.295 
Reeducation/schooling and tests are other entry barriers against American 
lawyers.296 The definition of legal practice can be broad or narrow. In 
Germany, any consultation with a client was practice of law in 1983.297 
American lawyers cannot affiliate or associate with local lawyers due to 
no-split with non-lawyers rules.298 Other monopolies on law practice 
such as French notaries can also restrict American attorneys.299 Foreign 
lawyers should be subject to both home and host jurisdiction’s ethics and 
codes of conduct.300 Presence of American lawyers may benefit the local 
lawyers as they might bring in more international business.301

American lawyers are mostly educated on common law. Their practice 
in continental European systems might cause problems.

sion Rules for Out-of-State Lawyers, 18 Geo. J. Legal Ethics 135 (2004-2005) at 136-
137.

291 See Yntema, supra note X, at 178; Barnhizer, supra note X, at 263
292 Id., at 178
293 John B. Attanasio, The Globalization of the American Law School, 46 J. Legal Educ. 

311 (1996) at 312.
294 See Crab, supra note 2, at 1771.
295 See Crab, supra note 2, at 1772-1774.
296 Id., at 1776-1777.
297 Id., at 1780-1781.
298 Id., at 1783.
299 Id., at 1793.
300 Id., at 1803.
301 Id., at 1807.
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U.K. Legal Services Act of 2007 overhauled the legal profession in 
the U.K. and Australia followed suit. The Act reduced the number of 
activities under lawyers’ monopoly. In U.K., law firms can use non-lawyer 
investment, can finance through and IPO and corporations can provide 
legal services.302 As per NY state ethics opinion, New York attorneys may 
not establish a representative office for such firms in the state of NY and 
practice law.303 American attorneys must consider that their global rivals 
are playing with different rules right now.304 Non-legal entities engage in 
substantial legal work. Big five accounting firms employ many lawyers. 
In 1998, Arthur Anderson had nearly 1,500 attorneys worldwide.305 In 
the future, there will be more competition with non-lawyer legal services.

IV. Propagation of American Law
American Bar Association (ABA) has a Rule of Law Initiative.306 Ameri-

can government agencies (U.S. Agency for International Development 
(USAID), the U.S. Department of State, and the U.S. Department of 
Justice) fund this program that employs more than 400 lawyers world 
wide.307 American Bar Association (ABA)’s Rule of Law Initiative was 
influential in shutting down below par “diploma-mill” law schools in 
the Eastern Europe and reducing the number of law schools.308

V. Outsourcing
Corporations and law firms outsource in order to stay competitive in 

a global market.309 Outsourcing is done to reduce legal costs.310 “[H]ome 
shoring” or “farm shoring” is the practice of outsourcing legal work to the 
low cost areas of the U.S.311 The time zone difference lets the assignments 

302 Thomas D. Morgan, The Vanishing American Lawyer, Oxford University Press, (2010) 
at 90.

303 Joe Palazzolo, UK Firms, if You Want to Stay in New York . . ., Law Blog (Mar 21, 
2012) available at http://blogs.wsj.com/law/2012/03/21/uk-firms-if-you-want-to-stay-
in-new-york/ However, NY ethical opinion did not consider what will happen whether 
a non-lawyer owned firm retains NY attorneys as outside counsel.

304 Thomas D. Morgan, The Vanishing American Lawyer, Oxford University Press, (2010) 
at 90.

305 See Molitern, supra note 46, at 166.
306 See Levine & Pearce, supra note 76, at 1638-9.
307 Ibid.
308 See Levine & Pearce, supra note 76, at 1639.
309 See Molitern, supra note 46, at 195.
310 See Owen, supra note 317, at 175-177
311 See Silver, Supra Note X, at 404 (citing Inside vs. Outside: When Does it Make Sense 

for Law Firms to Outsource, Roundtable Discussion, Law Practice Today, Apr. 2006, 
available at http://www.abanet.org/lpm/lpt/articles/ mgt04063.shtml (last visited Apr. 
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outsourced could be completed overnight but it prevents efficient com-
munication and supervision.312 Legal work can also be sent to cheaper 
off-shore suppliers.313 Indian lawyers speak English and graduate from 
common law system law-schools. Indian government provides tax incen-
tives to the outsourced legal work.314 Corporate legal departments opened 
branches in India to deal with daily legal work.315 Legal process offshoring 
(LPO) is opening up branches in low-cost jurisdictions to handle legal 
work.316 The number of legal outsourcing firms in India jumped from 
40 in 2005 to 140 in 2009. Western lawyers are also moving to India 
to join the outsourcing operations.317 Outsourcing legal work boomed 
tremendously. Indian off-shore legal work became from a $52 Million 
industry in 2002 to a $4 Billion industry by 2015.318

In the case of masons/bricklayers, Adam Smith postulated that incon-
sistency brings a higher premium for the work.319 Inconsistent employ-
ment will bring in a higher premium for the outsourced lawyers.

VI. Ethical Considerations
Lawyers ethical obligations are different than other professions. Two 

client’s interests are always in conflict. Defendants pay for plaintiffs’ 
wins.320 Ethical regulations imagine as if attorneys are 17th century Brit-
ish aristocrats engaging in legal practice as a hobby.321 Ethical regulations 
shall keep up with the times.

30, 2007).
312 See Silver, Supra Note X, at 411 (citing Jeff Blumenthal, A Gateway to India ?, Legal 

Intelligencer, May 18, 2005).
313 Michael G. Owen, Legal Outsourcing to India: The Demise of New Lawyers and Junior 

Associates, 21 Pac. McGeorge Global Bus. & Dev. L.J. 175 (2008) at 178.
314 Ibid, at 179
315 Ibid, at 177
316 Ibid, at 178-179
317 Heather Timmons, Outsourcing to India Draws Western Lawyers, New York 

Times (08/04/2010) available at http://www.nytimes.com/2010/08/05/business/
global/05legal.html

318 See Owen, supra note 317, at 180
319 “No species of skilled labour, however, seems more easy to learn than that of masons and 

bricklayers. Chairmen in London, during the summer season, are said sometimes to be 
employed as bricklayers. The high wages of those workmen, therefore, are not so much 
the recompence of their skill, as the compensation for the inconstancy of their employ-
ment.” (Smith, 104).

320 See Molitern, supra note 46, at 163.
321 Id., at 166.
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Conclusion
There has been “stratification” efforts. Famous Reed Report of 1921 

suggested that the bar association shall be compromised of two parts. 
One bar association with attorneys trained at full time law schools that 
will practice business law and a second strata that will comprise of lawyers 
from part time and night schools that will deal with criminal matters, 
trial practice and probate.322

Currently, the profession is passing through a phase. There is an 
oversupply of lawyers. Clients demand more results with less fees. “Mega-
firms” entice the most desirable clients.323 Studies found that there has 
been a downward portrayal of the lawyers in the movies between 1950 
and 2000.324

Law schools and law firms are intermediaries in the market. Globaliza-
tion and technological advances speed up the removal of the middle man 
process called disintermediation. The future looks promising although 
mankind did not invent organizational structures to disintermediate the 
law schools and law firms yet.
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Av. Sema Aksoy - Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kocaoğlu, bir kere 
aslında küreselleşmenin, globalleşmenin çok eski tarihlere dayandığını, 
ipek yolundaki o ticaret yolunun küreselleşmenin bir örneği olduğunu 
söyledi. Gerçekten katılıyorum, ama tabii bunun yanında siyasi, sosyal 
etkileşimler var. Bütün Türkiye’deki geçmişte işte Mevlana’lardan tutun, 
Yunus’lardan hepsinin aslında felsefe olarak da diğer ülkelerden etkilen-
diğini de görüyoruz. Hatta Yunus’un bir sözü var: “Tek gözle 72 millete 
bakalım” diyor. İşte bu merkeze, dünyanın merkezine insanı koyan kül-
türün bir göstergesidir, yansımasıdır. Ben çok teşekkür ediyorum hem 
siz dinleyenlere, hem de çok değerli katılımcılara ayrı ayrı çok teşekkür 
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ediyorum ve oturumu derhal kapatıyorum, Başkan gözümün içine bakı-
yor. Aydın Bey bir soru soracaksınız herhalde, ama…

Aydın - Bana bir dakika ayırın, ömrünüze bir yıl eklensin. Önce 
buradaki başkanlarıma saygılarımı sunuyorum, kutsal kubbe altındakilere 
de selam, saygılarımı sunuyorum. Bana bir dakika ayırın, ömrünüze bir 
yıl eklensin dedim, dakika şimdi başlıyor. Şimdi sözlerinize çok güzel 
bir özetle başladınız. Ne dediniz ? Küreselleşme, globalleşme hayatımı-
zın bir parçası. Güzel, asıl vurgu da dünyada yaşayanların ortak çatısı 
hukuk. Bu da çok güzel, bu cümleler literatüre geçti. Ben bir ekleme 
yapma gereğini duydum. Niçin ? Fi tarihinde bana bir karanfil ettiniz, o 
hediyenin karşılığında o koltuğa oturdunuz, onu geçiyorum. Şimdi şunu 
söyleyeceğim: Global good … hanımefendi Theresa bilir, Mrs demeyeyim 
artık, Sayın Clinton’un başdanışmanı John Wolt’la birlikte bir fotoğra-
fımız var 2000 yılında, Danil … var, Jozef Stanisla var. Söylediği şuydu 
bakınız: Global goods nedir ? Petrolü söyledi. Petrol dünyada ortak mal, 
dolayısıyla son yıllarda yaşadığımız petrol üzerine yıkım demeyeyim de, 
girişimler, savaşlar bu kavramdan dolayı. Ne demek ? Ortak mal diyor. 
Yani Arabistan’da da çıksa, Orta Asya’da da çıksa hepimizin ortak malıdır, 
biz de varız diyor. Sadece fiyat yönünden girmeyeceğim bu konuya, şunu 
arz edeyim: Şimdi küreselleşme, globalleşme kavramı biraz kapitalistlik 
açıdan açacaktım, ama kısa zaman, kısa zaman olduğu için bir dakikayı 
da geçmeyeyim diye kısa Sathı Akyol’un selamını size getirdim. Kimdi 
bu ? O karanfili verdiğiniz gün o dünyada Allah’tan başka kimsesi olmayan 
yalnız kulun dilekçesini ben yazdım, imza bile atamadığı için parmak 
iziyle o dilekçeyi verdik. Sathı Akyol dünyada yalnız bir kul, ama ben size 
emanet etmiştim. Soru şu: Sathı Akyol’u ben mirasçı olması nedeniyle 
o davaya kattım. Yani doğuşunda annesi vefat etmiş, dünyada yalnız, 
babası yok. Kim var ? Allah var, bir de siz varsınız dedim. Davanın sonu 
ne oldu ? Lütfen bilgi istiyorum. Teşekkür ediyorum.

Av. Sema Aksoy - Efendim, Aydın Beye teşekkür ederiz. Çok teşek-
kür ediyorum tekrar katılımlarınız için, değerli konuklara da teşekkür 
ediyorum. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım; Hukuk Kurultayımıza 
da başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum.

Sunucu - Saygıdeğer misafirlerimiz, katılımınız için teşekkür ederiz. 
Umuyoruz ki bizim kadar siz de bu oturumdan faydalanmışsınızdır. 
Şimdi konuşmacılarımızın plaketlerini takdim etmek üzere Ankara 
Barosu Başkanı Sayın Hakan Canduran’ı davet ediyoruz.

(Ara Verildi)
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Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
Ankara Barosu Önceki Başkanı / Oturum Başkanı

Av. Sıdıka BAYSAL HATİPOĞLU
 İstanbul Barosu - IBA Avrupa Bölgesi Forumu Başkan Yardımcısı

Benim burada bugün bulunma sebebim Uluslararası Barolar Birliği 
Avrupa Bölgesi Forumunda başkan yardımcısı konumunda olmam 
sebebiyle, bunun da aslında İstanbul Barosu bunun aracılığıyla ya da 
Ankara Barosunun da olması aslında, ama bireysel olarak katılımlarım 
neticesinde aslında bu tip uluslararası organizasyonlara katılmanın birey-
sel anlamda, meslek anlamında bize kattıklarından da bireysel olarak 
bahsetmek istiyorum.

Benim Uluslararası Barolar Birliğinin ilk katıldığım toplantısı 2007 
yılında Singapur’daydı. Singapur’a gittiğimde gördüm ki sadece dört 
tane Türkiye’den avukat var, biri bendim, biri de ortağımdı. Yani biz-
den başka iki kişi vardı. Ben doğal olarak Uluslararası Barolar Birliği 
40.000’den fazla avukatın bireysel üyeliği, 200’e yakın da baronun, 
uluslararası baronun üyeliğinde kurulmuş olan bir uluslararası kuruluş, 
doğrudan hemen şeylere baktım, baro üyelerine, Ankara Barosu çok uzun 
zamandır üye, Türkiye Barolar Birliği zaten ana üyeydi. İstanbul Barosu 
ki İstanbul Barosu uluslararası hukukun, İstanbul uluslararası ticaretin 
merkezi, Türkiye de sayılıyor ve İstanbul Barosunun üye olmadığını 
anladım. Dedim ki nasıl olur ki böyle bir şey, hani kendi şeylerimle 
İstanbul Barosuyla bağlantıya geçtim. O zamanki Muammer Aydın Beydi 
başkanımız, dış ilişkiler komisyonu başkanını da tanımıyorum. Böyle bir 
telefonunu buldum, aradım, dedim böyle böyle çok üzüldüm, İstanbul 
Barosunun da aslında böyle bir örgütün üyesi olması gerekiyor. Çünkü 
gerçekten çok önemli kararlar alınıyor orada, bütün baroların, dediğim 
gibi 200’e yakın baronun temsilcileri her sene iki kere buluşuyorlar. 
Meslek etiği, hukukun üstünlüğü, insan hakları konusunda birbirlerine 
destek oluyorlar, ortak kararlar alıyorlar. Bunlar bizim gibi ülkelerde de 
çok önemli olduğunu düşünüyorum bu tip konuların, daha sonra benim 
desteğim, benim aracılığımla o zamanki dönem başkanı, IBA başkanı 
Venezüellalıydı. Onlar geldiler, gittik İstanbul Barosunu ziyaret ettik ve 
benim vasıtamla İstanbul Barosu Uluslararası Barolar Birliğinin bir üyesi 
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oldu. Biz ziyaretimizde hatta buraya da gelmiştik, burası da Özdemir 
Başkanımız sağdı. O bize teker teker buraları dolaştırdı ki buralar daha 
o zaman inşaat halindeydi otel kısmı, çok güzel anlattı ve hâlâ daha ben 
o gruptan insanlarla bir araya geldiğimde biz Özdemir Başkanı böyle 
sitayişle bahsediyoruz. Danimarka’dan, Polonya’dan, Venezüella’dan, 
Almanya’dan temsilcilerle gelmiştik. Bunu özellikle çok önemsiyorum.

Dediğim gibi geçen sene Viyana’da bir toplantı vardı. Viyana’daki 
toplantıda başkan yardımcısı olma sıfatım nedeniyle meclisi oluyor, Ulus-
lararası Barolar Birliğinin Meclisi, diğer baro temsilcileri, baro başkanları 
ve baroların temsilcileriyle beraber toplantıya katıldık. Orada görüşülen 
konular, alınan kararlar gerçekten çok önemliydi. Benim bireysel anlamda 
iş hayatıma çok büyük katkısı oldu. İlk toplantıya katıldığımda demişti 
orada tanıştığım bir avukat: “Uluslararası Barolar Birliği toplantıları bir 
maraton gibidir, bırakmayacaksın” Bizim mesleğimizde hukuk eğitimi, 
aldığınız eğitim tabii ki çok önemli, ama bunun yanı sıra bağlantıları-
nız, iletişim gücünüz, kabiliyetiniz bir o kadar önemli olduğunu düşü-
nüyorum. O anlamda benim mesleğime çok büyük katkıları oldu son 
9 senede, o yüzden genç meslektaşlarıma özellikle tavsiye ederim. Dil 
öğrenmek zaten şart, onun yanı sıra böyle uluslararası kuruluşlara da üye 
olarak şimdiden o ilişkileri başlatmaları gelecekte profesyonel anlamda 
çok büyük katkısı olacaktır diye düşünüyorum.

Bizim yaşadığımız birtakım tabii ki ülkemizde hukuksuzluklar var. 
Bunlardan biri 2013 yılında Gezi olaylarıydı. Gezi olaylarında sokaklarda 
olup, biber gazı yiyenlerden biri de bendim doğrusu, hani o bir tarafaydı, 
ama İstanbul’da Çağlayan Adliyesinde avukatların gözaltına alındığı bir 
süreç oldu. O süreç içinde de Uluslararası Barolar Birliği benim vasıtamla, 
çükü Twitter’dan, Facebook’tan sürekli paylaşımlarda olduk. O dönemde 
ben gittim, bizzat orada bulundum. Hemen haberleri oldu bir şekilde, 
bir basın bülteni yayınladılar. Tabii bunun ne derece katkısı oluyor? Hani 
onların böyle bir basın bülteni yayınlaması bizim buradaki avukatlarımıza 
bir destek oluyor mu, olmuyor mu, orası tartışılır, ama en azından bu 
tip farkındalık yaratmak önemli diye düşünüyorum.

Uluslararası Barolar Birliğinin Türkiye’de yapmak istediği çok şey var. 
Her türlü işbirliğine açıklar, hatta biz İstanbul Barosuyla birlikte bir bir-
leşme ve devralmalar üzerine bir seminer yaptık, çok da başarılı geçti. Bu 
seminer zamanında bütün eğitimciler hiçbir para talep etmeden, yol mas-
raflarını bile kendileri karşılayarak, konaklama masraflarını, gelip İstanbul 
Barosunda eğitim verdiler. Aynı şekilde bu tarz işbirliklerini Ankara 
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Barosuyla, Türkiye Barolar Birliğiyle yapmak istiyorlar. Bu anlamda 
da bizim ülkemizdeki mesleki gelişime katkıları olacağını düşünüyo-
rum. Ben de bunun bir parçası olduğum için 3 sene içerisinde sanırım 
Türkiye’den ilk başkan olacak, eş başkan, onu olabildiğine kullanmak 
istiyorum. Dediğim gibi ilk gittiğim sene 4 Türk avukat vardı, en son 
bu sene 60 Türkiye’den avukat vardı. Bu da benim aslında bir anlamda 
gurur kaynağım, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.

Av. Tuncay Alemdaroğlu - Şimdi İran’a geldik. Dostum Homa 
Davoodi ceza hukuku profesörü, kendisi Tahran’da bu görevi yapıyor, 
aynı zamanda İran Barolar Birliği başkan yardımcısı. 26 yıl önce avukat 
olmuş ve İran’daki gelişmeleri biraz önce uzun uzun konuştuk içeride, 
ben iyiye gidişin çok ciddi şekilde olduğunu söyledim, sevindi. Aynı 
görüşteyim, İran’da gerçekten hukuk alanında insan haklarında ciddi 
ileriye gidişler var. Evlenme programlarında seyrettiğimiz bir sürü İranlı 
kız var, ama hukuk açısından da ciddi ilerlemeler var. Bunu da hep 
görüyorum. Kendisi İran, yani yabancı dilde, kendi dilinde konuşacak, 
arkadaşım da tercüme edecek. Buyurun.

Prof. Dr. Av. Homa Garmaroudi DAVOODI
Elbruz Barosu Başkanı - İran

Yüce Allah’ın adıyla kendisi Türkiye’de bizim aramızda olduğu için 
çok mutluluk duyuyor ve kendisi buraya davet edildiği için baroya çok 
teşekkür ediyor. Mesleki örgütlerle ilgili konuşunca bazen sivil toplum 
kuruluşlarıyla yanlış değerlendirebiliriz bunları, aslında bunlar tamamen 
farklı kuruluşlar. Küreselleşmenin sonucunda şu an dünyada 40.000’e 
yakın sivil toplum örgütü faaliyet etmektedir. Baroların bir sivil toplum 
örgütü olmayıp da, sivil toplum örgütlerinden daha yüksek bir kuruluşlar 
olduğunu ifade ediyor. Bu da baroların tam yaptıkları faaliyetlerle ilgili bu 
ayrımı yapabiliriz, yani daha üstün bir kuruluş olarak değerlendirdiğimiz 
baroların faaliyetleriyle ilgilidir.

Demokrasinin gelişmesinin beraberinde devletler bazı görevlerini kamu 
kuruluşlarına devredip ve bu demokrasinin sağlanmasında büyük katkıda 
bulunmuşlar. Bu yüzden toplumun da devletin hâkimiyetinde, yani sivil 
toplum kuruluşlarının da devletin hâkimiyetinde bir rolü olup ve bu 
yönde devletin tek başına hâkimiyetinin önüne geçmiş ve demokrasiyi 
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sağlamışlar. Devletin bildiğiniz üzere asıl görevi bir toplumda hâkimiyettir, 
ama devlet bu asıl görevinin, yani hâkimiyetin yanında farklı bir görevi 
de vardır. Bu görev de hâkimiyet dışında sadece gelir sağlamaktır, ama bu 
yönde, yani devletin sadece gelir kaynaklı faaliyetlerde bulunmasına karşı 
çoğu kuruluşlar bu düşünceye karşılar. Yani devletin mesela bir banka 
kurarak veya ticarete girerek sadece gelir amaçlı faaliyette bulunmasına 
karşılar. Bu konuya, yani devletin sadece gelir amaçlı faaliyetlerinin karşı-
sına nasıl geçebiliriz? Bunu ancak özelleştirmeyi yaymakla yapabiliriz, bu 
amacı gerçekleştirebiliriz. Sadece devletin gelir amaçlı yaptığı faaliyetler 
dışında, hatta hâkimiyette bile devlet sadece sırf devletin organlarına, 
yani sivil toplum örgütlerinin de faaliyetleri katılmalı, yani sadece devlet 
hâkimiyeti olmamalı. Yani toplumun idaresinde halk da, sivil toplum 
örgütleri de katılmalı, sadece devlet değil. Bu yüzden barolar özel, tüzel-
kişilik olarak bu yönde faaliyette bulunmalılar. Mesela, baroların asıl rolü, 
görevi bu toplumun hakkını korumaktır.

Toplumda bazı suçlar işleniyor ve bu suçların soruşturması evresinde 
savcı diye birisi bunlarla ilgileniyor. Eğer savcılar üzerine düşen vazifeyi 
doğru düzgün yerine getirmezlerse eğer bu suçların daha çok artacağını ve 
ülkeye daha çok güvensizliğe sebep olacaktır. Bunun yanında avukatlara da 
büyük bir görev düşüyor, avukatlar da savunmayı, yani savcılarla bu yolda 
beraber yürümeliler. Ne kadar savcının rolü önemliyse, avukatın da rolü 
bir o kadar önemlidir. Eğer bu sistem kurulmazsa, daha çok böyle polisi 
bir hükümete doğru gider, diktatörlük artar, suçlar artar. Şimdi devlet de 
bu toplumun haklarını korumasını barolara devretmiştir bu konuyla ilgili, 
bu yüzden baroların yaptıkları bu görevler bir tür hâkimiyet konusuna 
giriyor. Bu yüzden konuşmasının ilk başında da anlattığı gibi mesleki 
örgütler, barolar gibi sivil toplum örgütlerinden daha üstünler faaliyet 
olarak, mesleki örgütlerden birkaçını kendisi saydı da, bilirkişi topluluğu, 
doktorlar topluluğu, mühendisler topluluğu, avukatlar barosu ve noterler 
topluluğu, saydığımız bu örgütler veya barolar, bunların hepsinin rolü 
hâkimiyet yönündedir. Mesela, bilirkişi topluluğundan bahsettiler. Teknik 
bir konuyla ilgili davalarda Türkiye’de yapıldığı gibi dosyalar bilirkişiye 
gönderiliyor. Yani bilirkişilerin önemini burada kendisi vurguluyor. Bu 
yüzden bu mesleki örgütler burada diğer özel, tüzelkişilerden ayrılıyorlar. 
Bu yüzden devletlerin faaliyeti bu örgütlerin, baroların yasadışı faaliyet-
lerini denetlemektir ve bunun önüne geçmektir.

Birleşmiş Milletler statüsünde yapılan bir sözleşme var, Merida … 
(20.01) Sözleşmesi, Merida Meksika’da bir şehir ismi. Bu sözleşmede 
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amaç dolandırıcılığın önüne geçmek, kamu kuruluşlarında veya özel, 
tüzelkişi kuruluşlarında ve İran da, aslında Türkiye de bu sözleşmeye 
taraftır. Tüm bu sözleşmeye taraf olan ülkeler hepsi bu sözleşmede geçen 
maddelere uyulacağını taahhüt ettiler. Eskiden sadece mesela, rüşvetle, 
dolandırıcılıkla alakalı kamu görevlileriyle ilgili bu konularda düzenleme 
vardı, ama bu sözleşmeye taraf ülkelerle, yani bu sözleşme konusuyla 
alakalı konuşmuşlar. Bu örgütlerde bile, bu kuruluşlarda bile eğer rüşvet 
veya dolandırıcılıkla alakalı bir suç işlenirse, bunun cezai bir yaptırımı 
olması lazım.

Vaktimizin kısıtlı olması nedeniyle İran’daki Barolar Teşkilatıyla, sis-
temiyle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorlar. İran’da 90 seneden beridir 
barolar faaliyettedirler, ama 63 senedir tamamen devletten bağımsızdır. 
Bütçe olarak da tamamen devletten bağımsızdır ve baronun yönetimiyle 
alakalı mali şeyleri sadece avukatların yardımıyla faaliyette bulunuyor. 
Baro sisteminin içerisinde denetleme, disiplin kurulu diye bir kuruluş var-
mış ve avukatların faaliyetlerini denetliyormuş. Sadece bu kanuna dayalı 
olarak avukatların işlediği suçlarda denetleme kurulu karar verebilir ve bu 
denetleme kurulunun verdiği karar avukatlar, disiplin mahkemesine itiraz 
edildiği takdirde avukatlar disiplin mahkemesine gidiyor ve burada yine 
de avukatlar disiplin mahkemesinin kararına da itiraz ediyor. En son merci 
olarak hâkimler disiplin mahkemesine gidiyor. Kendisi Elbruz Barosu 
Başkanı, Elbruz Barosunda da avukatların disiplinle alakalı bazı broşürler 
hazırlamışlar ve bunlara uymak zorundalar. Avukatlık ruhsatnamesinin 
iptali baroların yetkisi altındadır. Stajyerlerin eğitimi baroların görevle-
rinden birisidir ve adli yardım olsun, CMK olsun, bunlar İran’da baro 
tarafından yapılıyor. Kendisini dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyor.

Av. Tuncay Alemdaroğlu - Dışarıda kar, burada da ben öksürmeye 
başladım herhalde o karın tesiriyle, özür diliyorum hepinizden. Ben Sayın 
Başkana bir şey sormak istiyorum: “Denetleme kurulu yapar ön incele-
meyi ” dedi, bizde denetleme kurulu sadece baronun hesaplarını inceler. 
Oradaki şikâyetlerde denetleme kurulu mu yapıyor böyle bir incelemeyi?

Tercüman - Avukatlar bir suç işlediğinde mi yani, şikâyetler ilk nereye 
yapılıyor?

Av. Tuncay Alemdaroğlu - Denetleme mi?
Tercüman - Yok, disiplin kurulu, ama tam karşılığı İran’da disiplin 

kurulu demezler de savcılık derler, ama baro teşkilatının içerisinde bu 
savcılık.
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Av. Tuncay Alemdaroğlu - Teşekkür ediyorum. Efendim, dışarıda bu 
kadar bulut, bizde de bir bulut var sağ tarafımda, şimdi kendisi Ankara 
Barosunun disiplin işleriyle uğraştı, para işleriyle, bizde disiplin parayla 
başlar ve çok ciddi götürdü bu işleri, şu anda Ankara’nın avukatlarından 
biri bu dalda bakalım neler söyleyecek? Onu da özlemle dinleyeceğiz, 
buyurun Sayın Bulut.

Av. Ümit BULUT
Ankara Barosu Önceki Saymanı

Teşekkür ederim. Efendim, ben meslekte 30. yılımı fer’i olarak tamam-
ladım. Bu 30 yılın 20 yıla yakınında Ankara Barosunda Staj Kurulu 
ağırlıklı olmak üzere örgüt içerisinde görevler üstlendim. Kurultay çalış-
malarını bilirim, Atilla Başkanımın da olduğu bir çalışma yapmıştım 
2002 - 2004 yılında, kurul bir görev verir konuşmacılara ve bir planı vardır. 
İster ki bu meslek örgütü tartışılırken her yönüyle tartışılsın, o yüzden 
de çok değerli konuşmacılar var bugün burada, ben 30 yılın içerisinde 
gördüklerimde meseleyi biraz var olanı sizlerle tartışmak istiyorum.

Bu mesleki örgütlenmede yetki sorunu var mı ve avukatların bağım-
sızlığıyla ilgili mi bu sorun? Bunu konuşmak isterim, bunu tartışmaya 
açmak isterim. Kısaca tarihsel gelişimine bakmak lazım. Eski Roma’da 
güzel konuşan, üstün, ayrıcalıklı anlamına gelen “advakatus” … (27.58) 
var. Bugün bizim yaptığımız mesleğin temelini atmışlar. Ülkemizde 
1924 yılında Muhakamat Kanunu çıkartılmış ve burada ilk olarak avu-
katlık mesleği ve baroyu bir yazılı belge, hukuki belge olarak görüyoruz. 
Osmanlı’da 1870 yılında 33 avukatın, meslektaşın bir araya gelmesiyle bir 
cemiyet oluşturulmuş. 1876 yılında da dava vekilleri hakkında nizamiye, 
Hâkimi Nizamiye adı altında ilk örgütlenme şeması oluşturulmaya çalışıl-
mış. Cumhuriyetle birlikte biraz önce söylediğim Muhamat Kanunu bir 
yerde 10 avukatın olması halinde orada bir baronun kurulmasını gerekli 
görmüş. Cumhuriyetle birlikte 1924’ten başlayan bu örgütlenme çok 
özverili çalışmalarla ve çok uzun yıllar sürerek tamamlanabilmiş. 1934 
yılında 3 - 8 Ocak tarihlerinde İzmir’de avukatlar bir araya gelmişler ve bir 
Avukatlar Birliği oluşturulmasını kararlaştırmışlar. 35 ve 37 yıllarında iki 
kere daha toplanmışlar, ama maalesef sonuca ulaşmamış. 38 yılında 3499 
sayılı Meslek Yasası çıkmış, yetersiz olmuş. 1957 yılında Türkiye Barolar 
Birliği esas nizamnamesi hazırlamışlar, ama Adalet Bakanlığı kanunda 
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yer almadığı, bu nedenle nizamnameyle düzenlenemeyeceği gerekçesiyle 
bunun hayata geçmesini engellemiş. 61 Anayasasının yürürlüğe girmesi, 
özgürlükler bu çalışmalar içerisinde 1969 yılında çıkan Avukatlık Yasasıyla 
Türkiye Barolar Birliğinin kurulmasına karar verilmiş. Yani cumhuriyet 
tarihinde 1924’te başlamış, 1969’da örgütlenme tamamlanabilmiş. Bunu 
lütfen benim konuşmam boyunca 45 seneyi aklınızda tutmanızı rica 
edeceğim.

Şimdi benim açımdan yaptığım mesleği en önemli kılan özelliği 
bağımsızlığı, bağımsız olmadığımız sürece bu mesleğin yapılabilme 
imkânı yok. Anayasa 36. maddesinde hak arama hürriyetini düzenlemiş, 
herkesin meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmayla adil yargılanma 
hakkına sahip olduğunu düzenlemiştir. Savunma burada geçiyor, Avukat-
lık Yasasının 1. maddesi de yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız 
savunmayı avukatın temsil edeceğini düzenliyor. Bir başka kuruldan 
söz etmiyor, avukattan söz ediyor. Bu avukatlık staj yönetmeliğinin 
22. maddesinde de yer alıyor, baroların staj eğitimi görevini düzenlerken 
yönetmelik şöyle diyor: Avukatlar yargının kurucu bir öğesidir. Barolar 
yasada 76. maddede düzenlenmiş, bunu aynen aktarmak istiyorum size: 
“Barolar avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri 
ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak, meslek 
düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını 
savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
tüm çalışmaları yürüten, tüzelkişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik 
ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır” 
Bu 76. madde baroyu tarif ediyor, 95. maddede baroların görevlerini 
22 madde halinde sıralıyor, ama size hepsini okumayacağım. Şöyle bir 
hatırlarsınız, bunların tamamı avukatla ilgili ve meslekle ilgili, başka 
hiçbir şey yok burada.

Gene bizim yasamızın 109. maddesi Türkiye Barolar Birliğini tarif 
ederken şöyle tanımlıyor: “Bütün boraların katılmasıyla oluşur. Kamu 
kurumu niteliğindedir, meslek kuruluşudur” Tanım bu, çok açık, bütün 
baroların katılmasıyla oluşur. Yani benim anladığım Türkiye Barolar 
Birliği bir üst kuruluş değildir.

110. madde Barolar Birliğinin görevlerini saymış. 1. fıkra: “Baroları 
ilgilendiren konularda her baronun görüşünü öğrenip, ortaklaşa görüşmeler 
sonucunda çoğunluğu düşünce ve görüşünü belirtmek” 2. fıkrası da şöyle 
söylüyor: “Baroların çalışmalarını ortak amaca ulaşacak şekilde tasarlayıp, 
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mesleğin gelişmesini sağlamak” Velhasıl Avukatlık Yasası Türkiye Baro-
lar Birliğini düzenlerken kurucu unsurun barolar olduğunu, baroların 
dışında veya barolara rağmen herhangi bir şeyin Barolar Birliği tarafından 
yapılamayacağını çok açık olarak düzenliyor. Biz yargı bağımsızlığından 
söz ediyoruz, bunun üzerinde çok duruyoruz, ama kendi bağımsızlığı-
mızı ne kadar koruyoruz, buna ne kadar önem veriyoruz, bunu kimler 
ihlal ediyor, ihlal ettiğinde nasıl bir tepki gösteriyoruz? Bunları biraz 
sizlerle örneklemek istiyorum. Eğer savunmayı avukat temsil ediyorsa 
ve yargı da bağımsız olacaksa o zaman avukat bağımsız olacak. Bir defa 
bunu bir tarafa koyduk. Kendimizi bağımsızlıkla övünmeyelim, ama 
gerçekten bağımsız mıyız ya da ne kadar bağımsızız, bunu konuşalım. 
Meslek örgütlerimiz buna ne kadar destek veriyor ya da aldıkları bazı 
kararlarla avukatın bağımsızlığını ihlal ediyorlar mı? Bu soruya da bir 
cevap bulmaya çalışalım.

Barolar Birliğinin kurulmasıyla daha önce Adalet Bakanlığında olan 
bir kısım yetkiler Barolar Birliğine devredilmiş. Türkiye Barolar Birliği 
baroların bazı kararlarını kendiliğinden, bazılarını da itiraz üzerine tekrar 
inceliyor, ama bu onu üst kuruluş yapmıyor. 2001 yılında Sadık Başkanım 
benden daha iyi hatırlayacaktır, yasa değişikliği önerileri içerisinde çok 
açık bir tanımlamayla Türkiye Barolar Birliğinin bir üst kuruluş olması 
önerilmişti, ama yasa koyucu bunu kabul etmedi, bunu metinden çıkardı.

110. madde Türkiye Barolar Birliğinin görevlerini sayıyor. Orada bir 
staj eğitiminden söz edilmiyor. Yani “Türkiye Barolar Birliği staj eğitimini 
verir” diye bir görevi yok, ama görüyoruz Türkiye Barolar Birliği taşımalı 
olarak staj eğitimi veriyor. Bunu ilk bakışta şöyle değerlendirebiliriz: 
Hakikaten bazı barolar bu eğitimi hiç veremiyorlar. Ya yeterli sayıda staj-
yerleri yok, ya bunun için yeterli eğitim unsurları yok, ilk bakışta bunu 
böyle değerlendirebiliriz ve diyebiliriz ki işte tamam, sonuç itibariyle 
Barolar Birliği bu eksikliği tamamlıyor. Hayır, tamamlamıyor. Burada 
yönetmeliğin ön gördüğü saatlerin 1/10 oranında bir eğitim veriliyor, 
staj eğitimi almış oluyorlar. Bunun günümüze yansıyan sonucu eşitlik, 
eğitimde eşitlik ilkesini zedelediği için, bütün stajyerler aynı eğitimleri 
almadıkları için hepimizin artık hemen hemen hemfikir olduğumuz 
avukatlık sınavı yaşama geçmiyor.

Bir diğer örnek: Türkiye Barolar Birliği Tahkim Yönergesi düzenle-
miş. İlginizi çekti mi, okuyabildiniz mi bilmiyorum. Avukatlık Kanunu 
95. maddesinin 2. fıkrası 5. bendi baroya şöyle bir görev veriyor: Levhaya 
yazılı avukatlar arasında avukatlarla avukatlık ortaklıkları avukatlık 
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ortaklığının ortakları arasında veya bunlarla iş sahipleri arasında çıkan 
anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek ve ara bulmak, ücret uyuş-
mazlıklarında sulhe davet etmek. Bu baroların görevi, Barolar Birliği niye 
o zaman Tahkim Yönergesi çıkartıyor? Neden bu tip uyuşmazlıklarda 
görev almak istiyor? Baroların bu işi beceremediğini düşünüyorum. Yeteri 
kadar örgütlenemediğini düşünüyorum.

Şimdi son zamanlarda epeydir tartışılıyordu bu, ama son zamanlarda 
artık Resmi Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle geldi, bu örneği de 
vermek istiyorum. Bir avukatın yanında ya da bir avukatlık ortaklığında 
ücretli çalışan avukatlar, bu çok uzun zamandır tartışılır. Yani bu ücret 
meselesi, şimdi bir yönetmelik çıkartıyoruz ve bu yönetmelikte ve ekin-
deki tip sözleşmede ve sonrasında İş Kanunu hükümlerini saymazsak ana 
madde ücret. Biz avukatın, yasanın deyimiyle ücretli avukatın, yönetmeli-
ğin deyimiyle iş gören avukatın ücretini düzenlersek, bu sorunun ortadan 
kalkacağını ve başkaca bir sorun olmadığını düşünüyoruz. Yönetmeliği 
okuyabildiniz mi? Şimdi bakınız, yönetmelikte diyor ki ben mesleği-
min başında çok uzun yıllar ücretli avukatlık yaptığım için bu konuda 
biraz ilgiliyim. Yönetmelik diyor ki: “İş gören avukat işveren avukatın 
talimatıyla hareket eder. Eğer bir işi yapmak istemezse yazılı talimat alır” 
Şimdi yazılı talimat alırsa yapacak mıdır? Peki, Avukatlık Kanunundaki 
işin reddinde hiç böyle bir şey yok, avukat bir şey almaz diyor, sebep 
bildirmek zorunda da değil. Peki, ne yapacağız biz şimdi avukatlığın 
bağımsızlığını, parayı verince çözüyor muyuz? Şimdi yönetmelik barolara 
“sizler bölgenizde iş gören avukatların alabileceği en az ücreti belirleyin” 
demiş. Zannediyorum yanlış duymadıysam - okumadım, ama duyuma 
dayalı bilgim, yöneticilerimiz burada, yanlışım varsa düzeltsinler - Ankara 
Barosu da bunu 2250 lira olarak belirlemiş. Bravo bize, nereden aldık 
bu yetkiyi? Yönetmelikten. Yasada öyle bir hakkınız var mı? Yok, ama 
biz bunu düzenleyebiliriz. Şimdi bakın, bunu buraya koyun, lütfen genç 
avukatlarla ve ücretli çalışan avukatlarla ilgili bir sorun olursa, benim 
büromda böyle bir sorun yok, ama bir de başka bir şey düşünün, biraz 
önce çok değerli konuşmacı Sıdıka Hanım Gezi’den söz etti. Gezi neden 
çıktı? O Gezi niye oldu? Bu ülkede kanunlara uymayan, yetkilerini aşan 
ve kendilerini tek adam olarak ifade etmeye çalışan insanlara karşı halkın 
ve özellikle gençlerin gösterdiği bir tepkiydi. Şimdi bunu birisi yapınca 
karşı çıkabiliyoruz. Peki, biz nasıl yapıyoruz?

Şimdi yine Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde 73.A, 73.B, C ve D diye 
dört tane madde eklenmiş. Bu da bu örneklerin içerisinde, şimdi bunların 
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ortak yönü şu: Bir kısmında baroların yapması gereken görevleri Barolar 
Birliği üstleniyor, bir kısmında da Barolar Birliğinin hiç karışmaması 
gereken şeylere karışarak, bir dizayn yapıyor. Barolar bypass ediliyor, ama 
barolar bunlara sesini maalesef çıkarmıyor. Şimdi tarihten örnekler vererek 
geldim, bu örgütlenme hikayesi öyle 24’ten 69’a olmuş. Yani hak elde 
etmek ben yaptım olduyla olmuyor, öyle de facto çözümlerle de olmu-
yor. Bizler madem yasaların uygulanmasıyla geçimlerini sağlayan, onları 
uygulamakla görevlendirilmiş insanlarız. Kamu hizmeti niteliğimizden 
söz edildi burada, o zaman kanunlara uymak görevi öncelikle bizim.

Sonuç olarak sistem temelinde avukat var ve bağımsız avukat var. 
Baro ve Barolar Birliği avukatların meslek örgütleri, Avukatlık Yasasıyla 
düzenlenen yapı, yani avukat, baro ve Barolar Birliği yapısı hiyerarşik 
bir yapı değil. Bir yatay yapılanma düzenlenmiş, ama bunun hiyerarşik 
olarak ele alınması ve bu şekilde değerlendirilmesi avukatın bağımsızlığıyla 
örtüşmüyor. Adalet Bakanlığının vesayetine karşı çıkmış avukatların Tür-
kiye Barolar Birliği vesayetini ehveni şer olarak bile olsa kabul etmemesi 
gerektiğini düşünüyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.

BARO İŞLEMLERİNİN DENETİMİ

Yrd. Doç. Dr. K. Burak ÖZTÜRK
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Avukatların meslek örgütü olan barolar, Türk hukukunda, 1982 
Anayasası’nın 135 inci ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 76 ncı 
maddeleri uyarınca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak 
öngörülmektedir. 1136 sayılı Kanun’un çeşitli hükümlerinde barolara, 
staj istemlerinin karara bağlanmasından avukatların baro levhasından 
silinmesine kadar avukatlık mesleğinin icrasına ilişkin çeşitli konularda 
önemli yetkiler tanındığı görülmektedir. Bununla birlikte, aynı Kanun’da 
baroların bu yetkileri kullanarak aldıkları kararların denetimine ilişkin 
ayrıntılı kurallar da getirilmekte; bazı kararların, baroların üst kuru-
luşu olan Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından denetlenmesi ve bu 
denetimin ardından Adalet Bakanlığının kararı ile kesinleşmesi hükme 
bağlanmaktadır. Baroların, baro levhasına yazılma (avukatlığa kabul) 
istemleri (m. 7, 8), staj istemleri (m. 20), levhadan silme ya da avukatlık 
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ortaklığı sicilinden silme (m. 71), bir daha yazılmamak üzere levhadan 
silinme (m. 74) konularında alacağı kararlar ile disiplin kovuşturmasına 
yer olmadığına dair kararlar (m. 142) ve disiplin kurulu kararları (m. 157), 
bu ikili denetim sistemine tâbi işlemlere örnek oluşturmaktadır.

Bu sunumun konusu, 1136 sayılı Kanun’da öngörülen ikili denetim 
sisteminin getirilmesinde etkili olan faktörlerin irdelenmesidir. Ancak 
buna geçmeden önce, Kanun’un ilgili hükümlerinde yer alan ortak 
noktalardan hareketle, sistemin işleyişi hakkında kısa bir açıklama yapıl-
masında yarar bulunmaktadır.

Bu denetim sisteminin ilk aşaması, baro yönetim kurulu kararına 
karşı on beş gün içinde TBB’ye yapılan itirazdır (Baro disiplin kurulu 
kararlarına karşı TBB Disiplin Kurulu’na itiraz süresi ise otuz gün olarak 
öngörülmüştür, m. 157). İtirazda bulunma hakkına sahip olan ilgililerin 
başında, yönetim kurulu kararının doğrudan muhatabı olan avukat, 
avukat ortaklığı, avukat adayı ya da stajyer adayı bulunan gelmektedir; 
ancak 1136 sayılı Kanun’da, kararın ilişkili olduğu konu dolayısıyla baro 
yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Savcısı, (disiplin kovuşturmalarında) 
şikayetçi gibi başka ilgililere de itiraz hakkı tanındığı görülmektedir.

İkili denetim sisteminde TBB’nin itiraz üzerine verdiği karar, onay-
lanmak üzere Adalet Bakanlığı’na gönderilmekte; bu kararlar Adalet 
Bakanlığına ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde Bakanlıkça karar 
verilmediği veya karar onaylandığı takdirde kesinleşmektedir. Adalet 
Bakanlığı kararı uygun bulmadığı takdirde, bir daha görüşülmek üzere, 
gösterdiği gerekçesiyle birlikte Türkiye Barolar Birliğine geri göndermekte; 
geri gönderilen bu kararlar, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca 
üçte iki çoğunlukla aynen kabul edildiği takdirde onaylanmış, aksi halde 
onaylanmamış sayılmaktadır.

Bu sistemde yargısal denetim ancak Adalet Bakanlığının onaylanmak 
üzere kendisine gönderilen TBB kararına ilişkin işleminden sonra devreye 
girmektedir. Adalet Bakanlığı’nın bu işlemlere karşı TBB, ilgili baro ve 
diğer ilgililer; Adalet Bakanlığının uygun bulmayıp bir daha görüşülmek 
üzere geri göndermesi üzerine TBB tarafından verilen kararlara karşı 
ise, Adalet Bakanlığı, ilgili baro ve diğer ilgililer idari yargı merciine 
başvurabilmektedir1.

1 1136 sayılı Kanun’da, Bakanlığın onay mercii sıfatıyla verdiği kararların yerine getir-
ilmesi de ayrıca güvence altına alınmakta ve yaptırıma bağlanmaktadır. Kanun’un 77 
nci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, “Adalet Bakanlığının bu Kanun uyarınca baro 
organlarının işlemleri hakkında onay mercii olarak verdiği kararları görevli baro organ-
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Aslında, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu nitelemesinin bir 
sonucu olarak kamu tüzel kişiliğine sahip bulunan baroların görevlerini 
yerine getirmek için kamu gücüne dayalı olarak tesis ettikleri işlemlerin 
de idari işlem niteliği taşıdığı ve Anayasa’nın 125 inci maddesi ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2 nci maddesi uyarınca idari 
yargı denetimine tâbi olduklarında kuşku bulunmamaktadır. Bununla 
birlikte, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 14 üncü 
maddesinde, ancak “kesin ve yürütülmesi gereken işlemler”e karşı idari 
yargıda dava açılabileceği öngörülmekte; 1136 sayılı Kanun’la getirilen 
ikili denetim sistemi ise, baro işleminin Adalet Bakanlığı’nın vereceği 
karar ile “kesin”leşeceğini öngörmektedir. Bu açıdan bakıldığında, baro 
işleminin yargısal denetiminin yukarıda özetlenen mekanizmanın işletil-
mesinden sonra mümkün olacağı; bir başka ifadeyle, baro işlemine karşı 
doğrudan dava açma olanağı bulunmadığı görülmektedir.

Bu tespit, TBB’ye yapılan itirazın niteliği yönünden de belirleyicidir. 
1136 sayılı Kanun’un çeşitli hükümlerinde sözü edilen itiraz, isteğe 
bağlı olduğu izlenimi uyandıracak biçimde kaleme alınmış olsa da, 
yargı yoluna başvurulmadan önce mutlaka tüketilmesi gereken zorunlu 
itiraz niteliğindedir2. Bu itiraz yapılmadığı takdirde, Adalet Bakanlı-
ğı’nın devreye girmesi ve kararın yargısal denetime elverişli hâle gelmesi 
mümkün olamamaktadır. Dolayısıyla, bu itiraz yapılmadan idari yargı 
mercilerinde açılan davalarda idari merci tecavüzü nedeniyle dilekçenin 
TBB’ye tevdi edilmesine karar verilmesi söz konusudur; süresi içinde 

ları aynen yerine getirmekle yükümlüdürler. Bakanlık kararını idari yargı merciinin yürüt-
menin durdurulmasına veya esasına ilişkin kararı veya kanuni bir sebep olmaksızın yerine 
getirmeyen veya eski kararda direnme niteliğinde yeni bir karar veren veya kanunun zorunlu 
kıldığı işlemleri Bakanlığın uyarısına rağmen yerine getirmeyen baro organları”nın görev-
lerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bu-
lundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mah-
kemesince karar verilir.

2 Danıştay’ın bir kararında, “(…) Avukat olan kişilerin, baro levhasından silinme konusun-
da karar verme yetkisinin Barolara ait olduğu, ilgililerin aleyhlerine olan kararlara karşı, 
Yasada bu kişilerin Birliğe ‘itiraz edebilecekleri’ belirtildiğinden, burada ilgiliye itiraz 
konusunda tercih hakkı tanındığı” belirtilmektedir. Bkz. Danıştay 8. Dairesi, 13.10.2003, 
E. 2003/1961 K. 2003/3967, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası. Bu ifade, Danıştay’ın TBB’ye 
yapılan itirazı ihtiyari idari başvuru niteliğinde gördüğü izlenimi uyandırsa da, kararın 
bütünü incelendiğinde, buradaki asıl meselenin, baronun TBB ve Adalet Bakanlığı’nın 
verdiği karara “açık ve tartışmaya yer olmayacak şekilde uyarak verdikleri kararlara karşı” 
yeniden itiraz yoluna başvurulup başvurulamayacağı sorunu olduğu görülmektedir. 
Danıştay’a göre, bu durumda yeniden itiraz yoluna başvurulması gerekli ve mümkün 
değildir; zira, aksi hâlde, TBB ve Bakanlık tarafından “daha önce sonuca bağlanmış bir 
konunun yeniden görülmesi gündeme gelecek bu da kısır bir döngüye etken olacaktır”.
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itiraz edilmemesi durumunda ise, yargı yoluna başvuru olanağı tümüyle 
ortadan kalkmaktadır3.

Sözü edilen denetim sistemine tâbi baro işlemleri yönünden yargısal 
denetim, yukarıda da belirtildiği gibi, TBB’nin itiraz üzerine verdiği 
kararın Adalet Bakanlığı tarafından onaylanması üzerine mümkün hâle 
gelmektedir. Adalet Bakanlığının gerçekleştirdiği denetim otomatiktir; 
bir başka ifadeyle, TBB kararlarının Adalet Bakanlığınca onaylanması 
için ayrıca bir itiraz prosedürü öngörülmemekte, bu kararlar herhangi 
bir başvuru söz konusu olmaksızın onaylanmak üzere Adalet Bakanlığına 
gönderilmektedir. Bu durumda, Adalet Bakanlığı’nın onayı ile kesinleşen 
kararlar idari yargıda dava konusu edilebileceği gibi, Bakanlığın TBB 
kararının uygun bulunmamasına ilişkin kararlarına karşı da dava açmak 
mümkündür. Nihayet Bakanlık tarafından geri gönderilen kararın TBB’ce 
üçte iki çoğunlukla aynen onaylanmasına ilişkin kararlar da kesin oldu-
ğundan bunların da davaya konu edilmesine engel bulunmamaktadır.

Baro işlemleri için, yargısal denetim öncesinde bu denli karmaşık 
ve ağır bir idari denetim sistemi öngörülmesinin nedenleri nelerdir? 
Bu hususa ilişkin ipuçlarını, 1136 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesinde 
bulmak mümkündür: “Adalet Bakanlığı, Barolar Birliğinin faaliyetini 
de içine alan geniş bir sahanın, yani adlî hayatın genel siyasetini yürüten 
ve bu itibarla adalet uzvunda doğrudan doğruya veya dolayısiyle faaliyette 
bulunan bütün elemanlar ile az veya çok irtibatı olan bir Bakanlıktır. 
Yargı yetkisinin kullanılması bakımından idareden tamamen bağımsız 
olan hâkimlerin dahi hiç olmazsa mahkemenin idari işlemleri yönünden 
Adalet Bakanlığı ile bir ilgileri bulunduğu düşünülürse, Anayasanın 122 
nci maddesi muvacehesinde idari hiyerarşiye tâbi olmaları tabiî ve hattâ 
zaruri bulunan Türkiye Barolar Birliği ve baroların Adalet Bakanlığı ile 
hiçbir ilgileri olmamasını düşünmek caiz değildir. Esasen serbest meslek 
erbabından olsa dahi avukatın, bir kamu hizmeti yapması ve diğer Adalet 
personeli ile çok yakın ilgisi bulunması cihetlerinden, avukatlık meslekinin 
diğer adalet hizmetleri ile tam bir ahenk içinde olması da zaruridir. Birbirini 
tamamlıyan bu meslekler arasındaki ahenk de, muhakkak ki, müşterek bir 
merciin bütün bu meslek dallarına şâmil genel gözetimi ile temin edilebilir”4.

3 Zorunlu idari itirazlar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. K. Burak ÖZTÜRK, Hak Ara-
ma Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Yetkin Yayınları, 2015.

4 Avukatlık kanunu tasarısı ile Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 7 ar-
kadaşı, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve 21 arkadaşı ve Eskişehir Milletvekili 
İsmet Angı ve 2 arkadaşının Avukatlık Kanunu teklifleri ile Çalışma ve Adalet ko-
misyonlarından 7 şer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu (1/313, 2/1, 2/54, 
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Kanun’un Genel Gerekçesinden de anlaşılacağı gibi, baro işlemleri 
üzerinde TBB’nin ve Adalet Bakanlığının denetiminin öngörülmesinde, 
bir yandan, baroların statüsü dolayısıyla idarenin bütünlüğünün sağ-
lanması mülahazası etkili olmakta; diğer yandan, avukatlık mesleğinin 
kamu hizmeti olma özelliği bu denetimi haklı kılan bir faktör olarak 
sunulmaktadır.

Gerçekten, yukarıda da sözü edildiği gibi, baroların kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olmasının, baro işlemleri üzerinde gerek 
TBB’nin gerek Adalet Bakanlığı’nın uyguladığı denetime meşru bir temel 
oluşturduğu belirtilmelidir. Anayasa’nın “İdare” başlığı altında yer alan 
135 inci maddesinde, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının 
kamu tüzel kişiliğini haiz olduğu açıkça öngörülmektedir. Bu özellikleri 
dolayısıyla idare teşkilâtı içerisinde ve hizmet yerinden yönetim kuru-
luşları arasında yer alan barolar üzerinde, Anayasa’nın 123 inci madde-
sinde ifadesini bulan idarenin bütünlüğü ilkesinin sağlanması amacıyla 
idari denetim öngörülmesi kaçınılmazdır5. Bu anlamda, baronun kimi 
işlemleri üzerinde TBB ve Adalet Bakanlığı’nın sahip olduğu denetim 
yetkisi, merkezi idarenin (Bakanlık) ya da biri diğerine göre merkezi 
konumda sayılan bir kamu tüzel kişisinin (TBB) bir diğer kamu tüzel 
kişisi üzerinde sahip olduğu bir tür idari vesayet yetkisi niteliğindedir6. 
Bir başka anlatımla, barolar üzerindeki idari denetim sisteminin meşruiyet 
temellerinden birisi, bütün kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları 
yönünden olduğu gibi, kamu tüzel kişiliğini haiz bulunmaları ve idare 
teşkilâtı içinde yer almaları ile açıklanabilir7.

2/445), Millet Meclisi, (S. Sayısı: 324), s. 2, TBMM Tutanak Erişim Sistemi.
5 Anayasa Mahkemesi de, baroların “yerinden yönetim kurum ve idareleri”nden olduğunu, 

“idarenin bütünlüğü içinde yer al”dıklarını belirtmektedir. Bkz. AYM, 1.3.1985, E. 
1984/12 K. 1985/6, R.G. 17.5.1985 – 18757.

6 Danıştay kararlarında da, Adalet Bakanlığı ve TBB’nin “vesayet makamı” niteliğinde 
olduğu açıkça belirtilmektedir. Örnek olarak bkz. Danıştay 8. Dairesi, 13.10.2003, E. 
2003/1961 K. 2003/3967, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.

7 Türk hukukunda benimsenen bu çözüm, kuşkusuz, meslek örgütleri yönünden geçerli 
tek olası çözüm değildir. Örneğin Fransız hukukunda, barolar özel hukuk tüzel kişisi 
olarak örgütlenmekte; yalnızca, bunların kamu gücü ayrıcalıkları kullanarak yaptıkları 
işlemlerin idari işlem niteliği taşıdığı ve idari yargı denetimine tâbi olduğu kabul edilme-
ktedir. Bkz. René CHAPUS, Droit administratif général, Tome 1, 15e éd., Montchres-
tien, 2001, s. 179 - 180. Türk öğretisinde de, meslek örgütlerinin özel hukuk tüzel kişisi 
sayılmasının daha isabetli bir çözüm olacağı savunulmakta ve “kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu” kavramı bu açıdan eleştirilmekte ise de (bkz. Kemal GÖZLER, İdare 
Hukuku, 2.B., Ekin Basın Yayın Dağıtım, 2009, s. 606 v.d.), Anayasa’nın 135 inci mad-
desi karşısında Türk pozitif hukukunun bu örgütleri kamu tüzel kişisi saydığı açıktır.
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1136 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesinde de, TBB ve baroların 
“idari hiyerarşiye tâbi olmaları(nın) tabiî ve hattâ zaruri bulun”duğu 
ifade edilmektedir. Burada kullanılan “hiyerarşi” tabirinin talihsiz olduğu 
açıktır; zira hiyerarşi aynı tüzel kişinin farklı birimleri arasındaki denetim 
ilişkisini ifade etmektedir. Oysa gerek baroların gerek TBB’nin Adalet 
Bakanlığı’nın içinde yer aldığı devlet tüzel kişiliği dışında kamu tüzel 
kişiliğine sahip oldukları konusunda herhangi bir kuşku bulunmamak-
tadır. Genel Gerekçede yer alan “hiyerarşi” teriminin “denetim”i ifade 
etmek üzere yanlış kullanılmış olduğu düşünülebilirse de, bu terimin 
kullanılmış olması, Adalet Bakanlığına barolar ve TBB üzerinde sınırlı 
bir vesayet yetkisini aşan geniş denetim yetkileri tanımak eğiliminin bir 
göstergesi olarak da değerlendirilebilir.

Bununla birlikte, özellikle son yıllarda, baroların kamu tüzel kişisi 
olma özelliği yanında sivil toplum kuruluşu da oldukları sıkça dile 
getirilmektedir. Daha çok toplumsal yaşamın gözlemlenmesi suretiyle 
doğrulanması mümkün olan bu “statü”nün, hukuk metinlerinde açık bir 
dayanağı bulunmamakla birlikte, 1136 sayılı Kanun’un 76 ncı madde-
sinde, baroların görevleri arasında doğrudan doğruya avukatlık mesleği ile 
ilişkili olanlar yanında, hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunmak 
ve korumak görevine de yer verilmiş olması, bu yargıyı güçlendirmekte-
dir. Bir sivil toplum kuruluşunun idare ya da en geniş anlamıyla devlet 
içerisinde yer alması ve bu nedenle yoğun bir idari denetime tâbi olması 
ise izah edilmesi kolay olmayan bir durumdur8. Özellikle Adalet Bakan-
lığı’nın denetimi, bu bakış açısıyla, devletin sivil toplum üzerinde baskı 
kurması olarak görülmeye müsait olmakla birlikte, görevlerini yerine 
getirmek için kamu gücüne dayalı idari işlemler tesis eden ve üyeliğin 
mecburi olduğu bir örgütün sivil toplum içerisinde kendisine nasıl yer 
bulacağı da sorulması gereken haklı bir sualdir.

Baro işlemlerinin tâbi olduğu bu ikili idari denetim sisteminin öngörül-
mesinde etkili olan ve diğer meslek kuruluşları açısından geçerli olmayıp 
yalnızca barolara özgü bulunan faktör ise, avukatlığın kamu hizmeti olarak 
öngörülmesidir. 1136 sayılı Kanun’un avukatlık mesleğini tanımlayan 1 
inci maddesi uyarınca, “Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslektir”. 

8 Anayasa Mahkemesi’nin de kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını “sivil toplum 
örgütü” olarak nitelendirdiği kararları mevcuttur. Örnek olarak bkz. AYM, 10.12013, 
E. 2012/128 K. 2013/7, R.G. 23.3.2013 - 28596; 4.12.2014, E. 2014/181 K. 2014/179, 
R.G. 4.3.2015 - 29285. Ancak bu kararlarda kullanılan “(k)amu kurumu niteliğinde olsa 
da sivil toplum örgütlerine…” formülasyonu, iki niteleme arasındaki gerilimi de yansıt-
maktadır.
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Aslında bu maddede, avukatlığın birbiriyle bağdaştığı kuşkulu olan, 
hatta aralarında bir gerilim, hatta çatışma bulunan “kamu hizmeti” ve 
“serbest meslek” kavramlarıyla nitelenmesinin ne anlama geldiğini tespit 
edebilmek için bu iki kavram üzerinde durulması zorunludur.

Kamu hizmeti bir idare hukuku kavramı olup, tatmininde kamu 
yararı bulunan bir toplumsal ihtiyacı gidermeye dönük olarak, idare ya 
da idarenin yakın gözetim ve denetiminde özel hukuk kişileri tarafından 
yerine getirilen idari faaliyetleri ifade eder. Avukatın yürüttüğü faaliyet bu 
açıdan değerlendirildiğinde, bunun idare hukuku anlamında bir kamu 
hizmeti olduğunu söylemek güçtür; zira avukatların kayıtlı bulundukları 
baroların gözetim ve denetimi altında mesleklerini icra ettikleri söylene-
bilirse de9, burada sözü edilen gözetim ve denetim, kamu hizmetlerinin 
özel kişilerce yürütülmesi durumuna özgü denetimden çok farklıdır. 
İdarece bir kamu hizmetinin özel kişilere gördürülmesinde, imtiyaz 
yöntemi örneğinde olduğu gibi, idarenin asli sahibi ve sorumlusu olduğu 
bir faaliyetin belirli bir süre için özel kişiye devredilmesi söz konusudur. 
Oysa avukatlık faaliyeti, aslen barolar tarafından yürütülmesi gerekirken 
avukatlara devredilmiş bir faaliyet değildir; bu nedenle baroların avukatlar 
üzerindeki denetimi, idarenin kamu hizmeti yürüten özel kişiler üzerin-
deki denetimi kadar yoğun olamaz. Kaldı ki, kamu hizmetlerinde hizmetin 
asli sahibi ve sorumlusu olan idare, hizmetin gereği gibi yürütülmediği 
durumlarda, faaliyeti bizzat üstlenme yetkisine sahipken, barolar ve avu-
katlar arasındaki ilişkide, faaliyetin niteliği gereği bu mümkün değildir.

Dolayısıyla, 1136 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde açıkça öngörü-
len avukatlık mesleğinin “kamu hizmeti” olma özelliği, her hâlde, idare 
hukukunun konusunu oluşturan bir idari faaliyet olan kamu hizmetini 
işaret etmemektedir. Özellikle bu sunumun konusu açısından avukatlı-
ğın kamu hizmeti olarak nitelenmesi, diğer serbest meslek faaliyetleri ile 
arasındaki bir farkı ortaya koymakta; avukatlığı, kamusal yönünü vurgu-
layarak, genel olarak adalet hizmetlerine yaklaştırmaktadır. Yukarıda da 
görüldüğü gibi, 1136 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesinde, baro işlemleri 
yönünden öngörülen denetim sistemi ve özellikle Adalet Bakanlığı’nın 
bu sistemde oynadığı rolün açıklanmasında, avukatlık mesleğinin kamu 

9 Öğretide, avukatlık mesleğinin kamu hizmeti olma özelliğini, idare hukuku anlamında 
kamu hizmeti kavramıyla bağdaştırmak için, baroların avukatlar üzerinde sahip old-
uğu denetim ve gözetim yetkisine atıfta bulunulduğu görülmektedir. Bkz. Meral Sun-
gurtekin ÖZKAN, Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri, 3. B., Barış 
Yayınları, 2012, s. 10; Semih GÜNER, Avukatlık Hukuku, 5. B., Yetkin Yayınları, 
2011, s. 108 - 109.
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hizmeti olma özelliğine ve diğer adalet hizmetleri ile arasındaki ilişkiye 
atıf yapılmaktadır. 1136 sayılı Kanun’un Genel Gerekçesinde avukat-
lığın bir kamu hizmeti olarak düzenlenmesi, bu faaliyeti diğer adalet 
hizmetleri ile yakınlaştıran bir özellik olarak görülmekte ve böylece 
Adalet Bakanlığı’nın ilgi ve denetim alanına sokmaktadır. Böylece baro 
işlemleri, diğer meslek kuruluşlarına göre merkezi idarenin daha yoğun 
bir denetimine tâbi olmaktadır.

1136 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde öngörülen bir diğer özellik 
ise, avukatlığın serbest meslek olma özelliğidir. Bu husus, Kanun’un Genel 
Gerekçesi’nde de vurgulanmaktadır: Avukat “esasen serbest meslek erba-
bından”dır. Avukatlığın serbest meslek olması neyi ifade eder? Buradaki 
serbestliğin, “mesleğin özel nitelikli bir özgürlük içinde yürütülmesini” 
ifade ettiği ve serbest meslek nitelemesinin karakteristik bir özelliğinin 
“bağımsızlık” olduğu savunulmakta ise de10, avukatın bağımsızlığının 
1136 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinde ayrıca öngörülmüş olması11 ve 
diğer serbest mesleklerin bu türden bir bağımsızlığı gerektirmemesi karşı-
sında, kavramın tüm serbest meslekler için geçerli tanımında bağımsızlık 
özelliğine de yer vermek güçtür. Aslında böyle bir tanım, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanunu’nun 65 inci maddesinin ikinci fıkrasında mevcuttur. 
Buna göre, “Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye ilmi 
veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin 
iş verene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına 
yapılmasıdır”. Görüldüğü gibi bu tanımda, serbest meslek faaliyetini 
sermayeye bağlı kazanç elde etme yöntemlerinden ve ücret karşılığı yürü-
tülen faaliyetlerden ayırmak için, faaliyetin kişisel mesaiye, bilimsel veya 
mesleki bilgiye ya da uzmanlığa dayanması ve işverene bağlı olmaksızın 
kişisel sorumluluk altında yürütülmesi özellikleri vurgulanmaktadır. 
Serbest meslek faaliyeti Türk pozitif hukukunda 193 sayılı Kanun’un 
65 inci maddesinde tanımlandığına göre, 1136 sayılı Kanun’un 1 inci 
maddesindeki “serbest meslek” nitelemesinden anlaşılması gerekenin de 
bundan ibaret olduğu sonucuna varmak gerekir12.

10 ÖZKAN, s. 42.
11 1136 sayılı Kanun’un 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, “Avukat, yargının kurucu 

unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder”.
12 Nitekim, Danıştay’ın vergi dava daireleri, avukatlığın vergi mevzuatının uygulanması 

bakımından serbest meslek faaliyeti olduğunu belirtirken, 1136 sayılı Kanun’un 1 inci 
maddesine de atıf yapmaktadırlar. Örnek olarak bkz. Danıştay 4. Dairesi, 27.2.2009, E. 
2007/2465 K. 2009/1048, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.
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Yüksek Mahkemelerin kararlarında da, avukatlığın kamu hizmetle-
rine girme hakkının kullanılması anlamında bir kamu hizmeti olmadığı 
belirtilirken13 ya da avukatların Anayasa’da yapılan kamu görevlisi tanımı 
içinde değerlendirilemeyeceği hükme bağlanırken14, serbest meslek faa-
liyeti olma özelliği ayrıca vurgulanmaktadır.

O halde, serbest meslek faaliyetine “bağımsızlık” ya da toplumsal yararı 
esas alma gibi15 pozitif hukukun öngörmediği anlamlar yüklenerek, kamu 
hizmeti ve serbest meslek kavramlarını bağdaştırmak güçtür. Bu kavramlar, 
avukatlık mesleğinin birbirinden farklı iki yönünü ifade etmekte olup, 
bunların bir arada kullanılmasından çıkan sonuç, avukatlığın ağırlıklı bir 
kamusal yönü de bulunan serbest meslek niteliği taşımasıdır. Bu kamusal 
boyut, baroların işlemleri üzerinde TBB ve Adalet Bakanlığı’na tanınan 
denetim yetkilerinin öngörülmesinde önemli bir faktör olmakla birlikte, 
denetimin yoğunluğu, faaliyetin serbest meslek olma özelliği karşısında 
sorgulanmayı hak etmektedir.

Av. Tuncay Alemdaroğlu - Arkadaşlarım güzel anlatılarıyla olaya 
ciddi bir hareket getirdiler. Türkiye’de biliyorsunuz bugünlerde kaçan 
savcılar var, yerine zorla getirilmeye çalıştığımız bir adalet sistemi var 
ve Yargıtay kapısından, Danıştay kapısından alınmayan avukatlar var. 
Adliye kapısına gittiğiniz zaman içeri zor giriyorsunuz. Oraya girdikten 
sonra adalet arıyorsunuz, onu bulamıyorsunuz, ama bu toplantılarda 
göreceğiz ki bu adaletsizliği biz yıllardır olmasın diye, ortadan kalksın 
diye hep söyledik, bundan sonra da hep beraber söyleyeceğiz. Bildiğimiz 
tek şey vardır, yargı hiçbir zaman küçülmez, yargı her zaman büyür. 
Bizim gözümüzde de büyür, dünya üzerinde yargıyı silmek kimseye 
nasip olmadı. Şimdi sorularınız varsa birkaç soru alayım, toplantıyı son-
landıralım. Zaten zamanın da sonuna geldik. Kişiye göre sorabilirsiniz, 

13 AYM, 4.6.2003, E. 2002/8 K. 2003/47, R.G. 19.12.2003 – 25321. Bu karar uyarınca, 
“(Anayasa’nın 70 inci maddesi) ile güvence altına alınan kamu hizmetine girme hakkı idare 
hukuku esaslarına göre devlet memuriyetine girme hakkını ifade etmektedir. Serbest meslek 
olan avukatlık bu anlamda bir kamu hizmeti değildir. Her ne kadar Avukatlık Yasası’nın 1. 
maddesi, avukatlığın kamu hizmeti olduğuna işaret ediyor ise de, yasakoyucunun herhangi 
bir serbest meslek faaliyetini kamu hizmeti olarak tanımlaması onun Anayasa’nın 70. mad-
desi anlamında bir kamu hizmeti olduğunu göstermez”.

14 Danıştay 8. Daire, E. 2012/11333, 16.7.2013 (YD), Kazancı İçtihat Bilgi Bankası. Bu 
karara göre, “… avukatlık, sunulan hizmet açısından bir kamu hizmeti; mesleki faaliyet 
olarak ise bir serbest meslektir. Bu bakımdan; mesleğin kendine özgü kuralları bulunduğun-
dan, avukatlar Anayasada yapılan kamu görevlisi tanımı içinde de değerlendirilmemekte-
dir”.

15 ÖZKAN, s. 29’da, “toplumsal yararı esas alma”nın, serbest meslek nitelemesinin şart-
larından biri olduğu belirtilmektedir.
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tek olarak sorarsınız, onlar cevap verebilirler. Var mı acaba efendim? 
Yok. Arkadaşlarım adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Sayın Ankara 
Barosu Başkanı da gelmiş, diğer yetkililer de burada, hepsine de bu güzel 
toplantıdan dolayı teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun.

Sunucu - Saygıdeğer misafirlerimiz, katılımınız için teşekkür ederiz. 
Şimdi konuşmacılarımızın plaketlerini takdim etmek üzere Ankara 
Barosu Başkanı Av. Sayın Hakan Canduran’ı sahneye davet ediyorum.

(Ara Verildi)





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN
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Hukuki Sorumluluk Sigortası
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Sunucu- Değerli misafirlerimiz, Ankara Barosu tarafından bu sene 
9.su düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. 
“Avukatlıkta Mesleki ve Hukuki Sorumluluk Sigortası” konulu oturumu 
sunmak üzere Oturum Başkanı Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi 
Av. Sayın Gülfer Emir Küçük’ü sahneye davet ediyorum. Beraberindeyse 
konuşmalarını yapmak üzere Sayın Alparslan Azapağası’nı, Av. Sayın 
Süleyman Çetin’i, Dr. Sayın Wolfgang Schöberl’i, Prof. Dr. Sayın Kemal 
Şenocak’ı, Av. Sayın Mihai Alexandru Tanasescu’yu kürsüye davet edi-
yorum ve sözü oturum başkanımıza bırakıyorum.

Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK
Oturum Başkanı

Değerli meslektaşlarım, değerli konuklar; Ankara Barosunun bu yıl 
9.sunu düzenlediği Uluslararası Hukuk Kurultayının “Avukatın Mes-
leki ve Hukuki Sorumluluk Sigortası” konulu oturumuna hoş geldiniz. 
Bildiğiniz gibi avukat müvekkilin hukuki menfaatini korumaya vekillik 
eder. Avukatlık mesleğinin adil yargılanmanın en önemli unsurlarından 
olması, kişilerin anayasal hak ve özgürlüklerinin sağlanmasında aracılık 
etmesi mesleğimizin kamu hizmeti yönünü ortaya koyar. Bu nitelikleri 
gereği avukatlık mesleği diğer serbest mesleklerden farklı yükümlülük-
lerle yüklenmiş bir meslektir. Avukatlık mesleğini yaparken vekâlet akdi 
gereği üstlendiği işi meslek kuralları ve meslek yükümlülükleriyle birlikte 
yürütmek zorundadır. Tüm bu nedenlerle avukatın görevini yaparken 
sürekli tazminat tehdidi altında kalması onu işini yapmasından kimi 
zaman alıkoyacaktır. Bu nedenle avukatın hukuki bir koruma sağlayacak 
bir mesleki sorumluluk sigortasına sahip olması gerçekten önemlidir. 
Hem kendisi açısından, hem müvekkilleri açısından hukuki koruma 
konusunu bugün bütün konuşmacılarımızla değerlendireceğiz. Konuş-
macılarımız hem ülkemizdeki uygulama, hem de yabancı konuklarımız 
da ülkelerindeki uygulamalardan bahsedecekler. Konuşma süremiz beş 
konuğumuz olması sebebiyle 15’er dakikayla sınırlı tutacağım. Sürenin 
bitiminden itibaren, bütün konuşmacılarımız tebliğlerini sunduktan 
sonra siz değerli konuklarımıza soru sorma hakkı tanımış olacağız. Eğer 
sorularınız varsa konuşmalar devam ederken yazılı sunarsanız süreyi 
daha verimli kullanmış oluruz. Oturum öncesi hangi konuşmacımızın 
ilk konuşmayı yapacağı konusunu aramızda belirledik. İlk konuşmanın 
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Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından yapılması uygun görüldü. O yüzden 
Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Şenocak’a ilk konuşma 
hakkını tanıyorum, buyurun Hocam.

Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

Şimdi benim tespit edebildiğim kadarıyla ilk avukatların mesleki 
sorumluluk sigortası Almanya’da 1895 yılında uygulamaya başlamış ve 
1899 yılında Almanya’da faaliyet gösteren yaklaşık 6300 avukatın 2 448’i 
avukatın mesleki sorumluluk sigortası yaptırmış. O zamanlar ihtiyari bir 
sorumluluk sigortası olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa Birliğinin 
28 Kasım 1998 Lyon Toplantısında kararlaştırılan avukatların meslek 
kurallarının 3/9. maddesine göre avukat mesleki sorumluluğunu türü 
ve kapsamı itibariyle mesleki faaliyetini icra ederken meydana gelecek 
risklere uygun olacak şekilde sigortalatmak zorundadır. Avukat kendi 
ülkesi dışında başka bir yerde faaliyet icra ediyorsa, ilk önce milli huku-
kunun öngördüğü sigorta mecburiyetine ilişkin kurallara uymak zorun-
dadır. Avukat kendi milli hukukuna göre sorumluluk sigortası akdetmek 
mecburiyetinde ve faaliyetini başka bir üye devlette icra ediyorsa, sigorta 
himayesini faaliyette bulunduğu ülkedeki faaliyetlerini kapsayacak şekilde 
genişletmek için çaba harcamak zorundadır. Avukat vatandaşı olduğu 
devletin hukukuna göre sorumluluk sigortası yapmak mecburiyetinde 
değil veya kendi ülkesinde yapılan sorumluluk sigortası himayesini faa-
liyette bulunduğu üye devleti kapsayacak şekilde genişletmek mümkün 
değilse, diğer ülkedeki müvekkilleri lehine icra ettiği faaliyetlerin lehine 
olarak bu ülkedeki avukatlar gibi aynı kapsamda sigorta yaptırmakla 
yükümlüdür. Meğer ki bu tür bir sigorta himayesini elde etmesi imkân-
sız olsun. Avukatın sorumluluk sigortası himayesi elde etmesi mümkün 
olmamışsa, müvekkilini mevcut olmayan sigorta himayesi nedeniyle 
zarara uğrayabileceği hususunda bilgilendirmek zorundadır.

Türkiye’de mesleki sorumluluk sigortası zorunlu bir sigorta olarak 
öngörülmemiştir avukatlar açısından, Türkiye’de mesleki sorumluluk 
sigortası genel şart olarak ilk olarak 16 Mart 2006 tarih ve 26110 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanan genel şartlarla özel şarta bağlı olarak uygula-
maya sokulmuştur. Daha önce avukatların mesleki sorumluluk sigortası 
özel bir genel şart bağlamında değil, üçüncü şahıslara karşı mali mesuliyet 
sigortası genel şartları kapsamında yapılmaktaydı. 3 Mayıs 2007 tarih ve 
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26511 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle de genel şartlarda 
değişikliğe gidilmiş, ilk önce serbest muhasebeci, serbest mali müşavir ve 
yeminli mali müşavirler için mesleki sorumluluk sigortası klozu eklenmiş. 
3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazetedeyse avukatlar için mesleki sorumluluk 
sigortası klozu bu sigorta genel şartlarına eklenmiştir. 26 Mayıs 2013 
tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazeteyle de yeni bir mesleki sorumluluk 
sigortası genel şartları yürürlüğe konulmuş ve bu yeni mesleki sorumluluk 
sigortası genel şartları kapsamında avukatın mesleki sorumluluk sigortası 
klozu da yer almaktadır, eskisiyle aynı olarak yer almaktadır.

Şimdi sunumumuz süremiz kısıtlı olduğu için Alman ve İsviçre hukuku 
hakkında bilgi verecektim, onun için bu konuyu atlamak istiyorum. Şimdi 
Türk mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarına bağlı olarak sağlanan 
avukatlık mesleki sorumluluk sigortası klozunda sigortanın kapsamı şu 
şekilde belirtilmiştir: Sigortanın kapsamı sigorta teminatının sağlanması 
için önem arz etmektedir. Bu kapsamda belirtilen şartlara uygun olarak 
avukata mesleki sorumluluğu kapsamında bir tazminat talebi ileri sürül-
düğünde sigorta ettiren olan avukat lehine sigortacı sigorta himayesi 
sağlayacaktır. Ne diyor kapsamda? Mesleki sorumluluk sigortası genel 
şartlarına bağlı olarak verilen bu klozla sigortacı sözleşmedeki şartlara tabi 
olmak kaydıyla genel şartlardaki klozlara tabi olmak kaydıyla sigortalının 
poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken, avukatlık mes-
leğini ifa ederken, avukatlık mesleğini sınırlı olarak görevini gereği gibi 
yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden 
veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek 
zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarlarıyla kararlaştırılmışsa 
yargı giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde 
temin eder. Demek ki sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası 
avukatlar açısından ilk olarak aktif himaye sağlıyor. Yani sadece sigorta 
ettirene, avukata karşı bir tazminat talebi ileri sürüldüğünde sigortacı 
bu tazminat talebini karşılamakla yükümlü kılınmıştır. Buna karşılık 
sorumluluk sigortasının bir alt edimi olan, sigortacının bir alt edimi olan 
hukuki himaye edimiyse aslen sağlanmamaktadır, sözleşmeyle açıkça 
kararlaştırılmışsa sağlanmaktadır. Yani avukata karşı bir dava açıldığı 
zaman avukatın sorumluluk davası kapsamında harcayacağı yargılama 
giderleri sigortacıyla ayrıca bir sözleşme yapıldığı zaman karşılanacak-
tır. Aksi takdirde otomatikman sigorta teminatı kapsamı içerisinde yer 
almamaktadır.
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Avukatlık Kanunu 35. maddesinde yer alan faaliyetler teminatın 
kapsamı içerisine girecektir. Niye? Avukatlık mesleki faaliyeti kapsamı 
içerisinde avukata karşı bir sorumluluk talebinin yöneltilmesi gerekiyor. 
Söz konusu hükme göre “kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa 
vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar 
huzurunda gerçek ve tüzelkişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli 
işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek yalnız baroda 
bulunan avukatlara aittir” denilen bu hüküm kapsamında avukat mesle-
ğini icra ettiği zaman sorumluluk sigortası teminatından yararlanacaktır. 
Buna karşılık Avukatlık Kanunu 12. maddesinde sayılı olan hususlar 
avukatlık mesleki faaliyeti kapsamı içerisinde yer almıyor. Örneğin, 
Avukatlık Kanunu 12. maddesinin D hükmü hakemlik, arabuluculuk, 
tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği her-
hangi bir görev veya hizmeti avukatlıkla birleşebilen iş olarak görüyor, 
ayrı bir iş olarak görüyor. Ayrı bir faaliyet konusu olarak gördüğü için 
12. maddenin D fıkrası kapsamında yer alan faaliyetlerden dolayı örneğin, 
arabuluculuk faaliyetinden dolayı bir sorumluluk talebi, tazminat talebi 
ileri sürecek olursa, avukatın mesleki sorumluluk sigortası teminatından 
yararlanamayacaktır. Buna ilişkin özel bir teminatın sağlanması, ayrıca 
özel bir klozun öngörülmesi şarttır.

Şimdi Avukatlık Kanununun 163. maddesinde yapılan değişiklikten 
sonra avukat ve iş sahibi arasındaki ilişki avukatlık sözleşmesi olarak 
nitelendirilmiş, böylece sözleşmenin Borçlar Kanununda düzenlenen 
sözleşmelerden farklı bir sözleşme türü olduğu vurgulanmıştır. Ancak 
Avukatlık Kanununda avukatlık sözleşmesine ilişkin hüküm bulunma-
yan hallerde Borçlar Kanununun vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümleri 
uygulanacaktır. Dolayısıyla vekilin özen borcuna ilişkin olarak Avukatlık 
Kanunu 34. maddesinde yer alan hüküm Borçlar Kanunu vekâlet söz-
leşmesindeki özene ilişkin 560. maddenin 2. ve 3. fıkrasına göre öncelik 
taşıdığı için, özel hüküm niteliğinde olduğu için Avukatlık Kanunu 
34. maddesinde yer alan özene ilişkin hüküm Borçlar Kanununa göre 
öncelikle uygulanacaktır. İşte Avukatlık Kanunu kapsamındaki özen 
yükümlülüğünün ihlali halinde avukata yöneltilecek olan sorumluluk 
talepleri, tazminat talepleri de teminat kapsamı içerisinde yer alacaktır.

Teminat kapsamı dışına neler bırakılmış? “Mesleki sorumluluk sigor-
tası genel şartlarının A/3 teminat dışında kalan haller maddesinde yer 
alan düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, müvekkille bağlantılı sırların 
saklanması veya kötüye kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlar 
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teminat dışıdır” diyor. Peki, saklı tutulan madde nedir? Genel şartların 
A/3 maddesi teminat dışı kalan haller şu şekilde belirlenmiş: Sigortalının 
poliçede belirlenmiş ve sınırları hukuk kuralları veya etik kurallarla tespit 
edilen mesleki faaliyeti dışında faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat 
talepleri, mesleki faaliyetin icrası sırasında sigortalı tarafından kasten sebep 
olunan her türlü olay ve davranışlar, sigortalı veya çalıştırdığı kişilerin 
poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken alkol, uyuşturucu veya 
narkotik maddenin tesiri altında bulunması sonucunda meydana gelen 
olaylar teminat kapsamı dışında bırakılmıştır. Bunlar mutlak teminat 
kapsamı dışındadır, sözleşmeyle dahi teminat kapsamı içerisine alına-
bilmesi mümkün değildir.

Genel şartlara baktığımız zaman bazı tazminat taleplerine konu 
olabilecek olan olayların ek sözleşmeyle teminat altına alınabileceğini 
görmekteyiz. Ne diyor? Ek sözleşmeyle teminat altına alınabilecek olan 
hususlar Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı dışındaki kanunlar çerçevesinde 
yapılabilecek tazminat talepleri, sigortalının fiillerinden sorumlu olduğu 
kişilerin kasıtlı hareketlerinden kaynaklanabilecek tazminat talepleri, yani 
yanınızda bir avukat çalıştırdığınız zaman veya stajyer, onların kasıtlı fiil-
lerinden doğan tazminat talepleri teminat kapsamı içerisine alabileceksiniz 
diyor. Sakın almayın, çünkü bu hüküm geçersiz bir hükümdür, ilave bir 
boşuna prim ödemenize gerek yok. Çünkü Türk Ticaret Kanununun 
1412. maddesi ve 1477. maddesi emredici hükümdür. Bu emredici hükme 
aykırı olarak yardımcı şahısların kasti hareketlerinden doğan tazminat 
taleplerinin sigortayla teminat altına alınabilmesi mümkün değildir. 
Onun için bu genel şart hükmü geçersizdir. Yabancı mevzuatın yanlış 
yorumlanması veya uygulanması ya da bunlara uyulmamasından kay-
naklanan tazminat talepleri de ilave olarak sözleşmeyle teminat kapsamı 
içerisine alınabilecektir.

Bunun dışında aksine sözleşme yoksa teminat kapsamı dışında kalan 
haller nelerdir? Herhangi bir bilgisayar, esaslı veya elektronik ortamda 
saklanabilir yazılı, basılmış veya herhangi bir yöntemle çoğaltılmış olsun 
veya olmasın her türlü belge kaybı veya sigortalının bakım, gözetimi ve 
kontrolüne verilmiş bilgi ve malzemenin kaybı suiistimal veya imha edil-
mesi, örneğin çek verildi size tahsil edilmek üzere, kaybettiniz, bundan 
doğan tazminat talepleri kural olarak teminat kapsamı içerisinde yer 
almıyor, ama ilave bir sözleşmeyle teminat kapsamı altına alabileceksiniz.

Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri haricinde bir mahkemede açı-
lan tazminat davaları ve tahkimden dolayı da bir tazminat talebiyle 
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karşılaşılacak olursa, avukat aksine bir sözleşme yapılmadıkça, ilave 
bir sözleşme yapılmadıkça mesleki sorumluluk sigortası teminatından 
yararlanamayacaktır. Avukatın meslek kuralları çerçevesi içerisinde hak-
sız rekabet hükümleri dairesinde tazminata mahkûm edilmesi halinde, 
avukatın haksız rekabetten dolayı ödeyeceği tazminat talepleri de ilave 
bir sözleşme yapılmadıkça teminat kapsamı içerisinde yer almayacaktır. 
Keza manevi tazminat talepleri, avukatlara yöneltilecek olan manevi 
tazminat talepleri de sigorta teminatı içerisinde kural olarak yer almıyor, 
ama ilave bir sözleşme yapılacak olursa manevi tazminat talepleri de 
sigorta teminatından yararlanabilecektir. Sigortanın coğrafi sınırı Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir, 
ancak taraflar sigortalının yurtdışında yürüteceği mesleki faaliyetlerin de 
sigorta kapsamına alınmasını kararlaştırabilirler.

Şimdi sorumluluk sigortası, mesleki sorumluluk sigortası açısından 
önemli olan diğer bir husus: Rizikonun gerçekleşme zamanı. Şimdi 
yangın sigortasında rizikonun gerçekleşme zamanını belirlemeniz kolay, 
yangın dediğiniz ilk ateş çıktığı zaman. Kasko sigortasında rizikonun ne 
zaman gerçekleşeceğini tespitiniz yine kolay, aracınıza bir hasar meydana 
geldiği zaman. İşte bu tür sigortalarda ilk primin ödenmesinden sonra 
aracınızda bir hasar meydana geldiği zaman ya da yangın sigortasında 
yangın yaptığınızda yangın ateş çıktığı zaman sigortacının tazminat 
ödeyeceği konusunda şüphe yok. Peki, sorumluluk sigortalarında riziko 
nedir? Bu soruya cevap vermek için poliçede yer alan hükümlere bak-
mamız gerekiyor. Poliçede acaba riziko nasıl tanımlanmış? Bu konuda 
çeşitli ihtimaller var. Birincisi, sebep olayı dediğimiz ihtimal. Eğer sigortalı 
sorumluluğu doğuran icrai veya ihmali hareketi işlediği an riziko olarak 
tarif edilmişse, sigorta ettirenin icrai veya ihmali hareketi sigortalı riziko 
olarak tarif edilmişse, o zaman ilk primin ödenmesinden sonra avukat 
ihmali veya icrai hareketi işlediği an, özensizliği yaptığı an, aydınlatma 
yükümlülüğünü yerine getirmediği an, tazminat talebi ne zaman ileri 
sürülürse sürülsün önemli değil, sigortacının tazminat ödeme yükümlü-
lüğü doğacaktır. İkinci ihtimal zarar olayıdır. Avukatın ihmali veya icrai 
hareketi sonucunda zarar ne zaman gerçekleşir, ona bakacağız. Eğer zarar 
ilk primin ödenmesinden sonra gerçekleşmişse, sigortacının tazminat 
ödeme yükümlülüğü gündeme gelecektir. Üçüncü ihtimal kleymeyt 
… (110.53) esaslı poliçelerde karşımıza çıkıyor. Tazminat talebinin 
ileri sürülmesi bu tür poliçelerde avukatın icrai veya ihmali hareketi ne 
zaman işlediği önemli değil, önemli olan avukata karşı ciddi tazminat 
talebi örneğin, ihtar çekiliyor avukata, deniliyor ki: “Şu kusura dayalı 
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olarak bana zarar verdiniz, sizden tazminat talebinde bulunuyorum” İşte 
avukata yönelik tazminat talebi bulunulduğu an riziko gerçekleşmiş 
oluyor. Dolayısıyla avukata karşı tazminat talebi ilk primin ödenmesin-
den sonra gerçekleşmişse, sigortacının ödeme yükümlülüğü doğuyor. 
Sigorta ettiren avukat icrai veya ihmali hareketi ilk primi ödenmesinden 
sonra işledi, ama tazminat talebi sigorta poliçesinin sona ermesinden 
sonra yöneltildi. Doğal olarak aksine sözleşme yoksu sigortacı tazminat 
ödemeyecektir. Bazı poliçelerde mahkeme kararının kesinleşmesine dahi 
bakılmaktadır. Yani avukata karşı yöneltilen tazminat talebi mahkeme 
tarafından kesin hükümle ne zaman karara bağlanmışsa, o an riziko 
gerçekleşmiş olacaktır. Bu an ilk primin ödenmesinden sonra sigorta 
poliçesinin sona ermesinden önceye rastlıyorsa, sigortacı için tazminat 
ödeme yükümlülüğü doğacaktır.

Şimdi bakıyoruz mesleki sorumluluk sigortası genel şartlarına, genel 
şartlar hazırlanırken ne yazık ki özensiz davranıyor hazine genel şartlar 
açısından, hazine sigortayla ilgilenenler az çok bilirler, genel şartların 
ne demek istediğini anlayamıyorsunuz. Mesleki sorumluluk sigortalar 
açısından, hele avukatların mesleki sorumluluk sigortaları açısından daha 
da özensiz davranılmış, ne dediği kolay kolay anlaşılmıyor. Şimdi diyor 
ki rizikonun gerçekleşmesine ilişkin olarak: “A.1.A bendinde belirtilen 
şekilde poliçenin yapılması halinde sigortalının sözleşme süresi içinde yürüt-
tüğü mesleki faaliyeti dolayısıyla gerek sözleşme dönemi, gerekse sözleşmenin 
bitiminden itibaren iki yıl içinde başkalarının zarara uğraması sonucunda; 
A.1’in B bendi belirtilen şekilde yapılması halinde bir yıldan az olmamak 
kaydıyla sözleşmenin yapılmasından önce veya sözleşme yürürlükteyken 
meydana gelen olaya bağlı olarak sigortacının bilgisi ve yazılı muvafakati 
dahilinde olmak koşuluyla sigortalı tarafına ödeme yapılması veya sigorta-
cının sigortalıya ayrıca hukuki yardımda bulunmayı da üstlendiği mesleki 
sorumluluk sigortalarına tebligatla davanın veya hukuki takibin öğrenil-
mesiyle, zararın gerçekleştiğini ve bu zararın sigortalının sorumluluğundan 
kaynaklandığını mahkeme tarafından karar altına alınması hallerinde riziko 
gerçekleşmiş olur” Tam bir aşure oldu.

Genel şartların A.1 maddesi ne diyor? “A.1’e göre bir poliçe yapılırsa” 
dediği için “sözleşme süresi içerisinde meydana gelen olay sonucu doğan ve 
sorumluluk yükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrası 
talep edilen zararlara karşı”; B: “Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme 
yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle sadece sözleşme süresi içinde 
sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı” diyor. Şu halde avukatın 
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mesleki sorumluluk sigortası sözleşme süresi içinde meydana gelen olay 
sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi 
içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı yapılmışsa, sigortanın 
sözleşme süresi içinde yürüttüğü mesleki faaliyet dolayısıyla gerek sözleşme 
dönemi, gerek sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içinde başkala-
rının zarara uğraması sonucu da riziko gerçekleşmiş olacaktır. Aslında 
burada kastedilen sebep olayı teorisini benimsedim diyor. Yani sözleşme 
süresi içerisinde icrai veya ihmali hareket yapılacak, ama sigortacı sigorta 
ettirene karşı en geç sözleşmenin bitiminden itibaren iki yıl içerisinde 
tazminat talebi ileri sürülecek. Üçüncü yıl ileri sürülürse, tazminat talebi 
ileri sürülürse karşılamam diyor sigorta özel şartları.

İkinci hal: Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken 
meydana gelen olay nedeniyle sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya 
karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı sigorta yapılması halinde sigortacı-
nın bilgisi ve yazılı muvafakati dahilinde olma koşuluyla sigortalı tarafına 
ödeme yapılması veya sigortacının sigortalıya ayrıca hukuki yardımda 
bulunmayı da üstlendiği mesleki sorumluluk sigortalarında tebligatla 
davanın veya hukuki takibin öğrenilmesiyle zararın gerçekleştiğinin ve 
bu zararın sigortalının sorumluluğundan kaynaklandığının mahkeme 
tarafından karar alınmasıyla riziko gerçekleşmiş olacaktır.

Şimdi Yargıtay yayınlanmamış bir kararını getiriyorum önünüze, 
10.03.2015 tarihinde verdiği 2014/3556, 2015/3275 sayılı karar “Mah-
kemece iddia savunma ve dosya kapsamına göre poliçe genel şartlarında 
poliçe başlangıç tarihinden önce veya poliçede belirtilen sigorta süresi içeri-
sinde rizikonun gerçekleştiğinin mahkeme tarafından karar altına alınması 
halinde tazminatın ödeneceğinin kararlaştırıldığı” Şimdi bu olayı kısaca 
anlatayım. Çünkü iki tane karşı görüş var, bu olayda karşı görüşlerden 
anlıyorum ben bu olayı, yoksa Yargıtayın esas kararından olay anlaşılmı-
yor. Avukat icra takibi yapmış, icra takibi yaptıktan sonra parayı tahsil 
etmiş, müvekkiline ödeyeceği yere bu parayı üçüncü bir şahsa “git, bunu 
müvekkilime öde” diye veriyor. Üçüncü şahıs da parayı hiç ediyor. Şimdi 
parayı hiç ettiğini öğrenince, parayı vermediğini öğrenince avukat mes-
leki sorumluluk sigortası yaptırıyor ve mesleki sorumluluk sigortasında 
geçmişe etki klozu kararlaştırılıyor. Yani B bendine göre poliçe yapılıyor, 
yani sözleşmenin kurulmasından önceki olayları da kapsayacak şekilde 
bir poliçe yapılıyor. Şimdi Yargıtay: “Bu poliçe kapsamında geçmişe de 
etkili olarak bir poliçe yapıldığı için sigortacı sigorta tazminatını ödemek 
zorundadır” diyor. Oysa karşı görüş, bence iki karşı görüş haklı, burada 
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Yargıtay şunu kaçırdı: Geçmişe etki klozları eski mülga Türk Ticaret 
Kanununun 1279. maddesinde düzenlenmişti. Şimdi geçmişe etki klozu 
dediğimiz geçmişe etkili sigortanın geçerli olabilmesi için Türk hukukunda 
sigorta ettirenin sözleşmenin kurulduğu anda rizikonun gerçekleşmiş 
olduğunu bilmiyor olması gerekecektir. Biliyorsa sözleşme geçersizdir. 
Şimdi dedim ki sebep olayı teorisi kabul edilmiş, yani sigorta ettiren 
sözleşmenin kurulduğu tarih itibariyle paranın müvekkiline ödenme-
diğini biliyor. Bundan dolayı özen yükümlülüğüne aykırı davrandığını 
biliyor, rizikonun gerçekleşmiş olduğunu biliyor. Dolayısıyla rizikonun 
gerçekleşmiş olduğunu bildiği için yapmış olduğu mesleki sorumluluk 
sigortası avukata tazminat ödememesi gerekirdi. Karşı görüş bu açıdan 
doğru, karşı görüş şunu da ileri sürmüş: 1290. madde kapsamında da 
ileri sürmüş. 1290. madde şu: “Sigorta ettirenin sözleşme öncesi ihbar 
külfeti” Sigorta ettiren mülga Türk Ticaret Kanununa göre sözleşmenin 
kurulmasından önce sigortacının sözleşme yapıp yapmama veya sözleşme 
şartlarına etki edebilecek, sözleşme şartlarına ilişkin kararına etki edebi-
lecek olan önemli hususları sigortacıya bildirmek zorundadır. Şimdi şu 
soruyu soracağız: Sigorta ettiren böyle bir özensiz davrandığını, dolayısıyla 
müvekkilinin parasının ödenmediğini sigorta şirketine bildirmiş olsaydı 
sigortacı mesleki sorumluluk sigortasını bu teminat için akdedecek miydi? 
Yapmaz. Dolayısıyla “1290 kapsamında -karşı görüşlerden birisi de bu- 
sigorta ettiren sözleşme öncesi ihbar külfetini ihlal ettiği için sigortacı süresi 
içerisinde cayma hakkını kullandığı için o gerekçeyi de ileri sürerek, sigorta 
tazminatı ödenmemesi gerekirdi” diyor ikinci karşı görüşte, mahkeme 
kararı, Yargıtay kararında yer alan karşı görüşte. Şunu belirteyim, bu 
görüş doğru, ancak 1279. madde 1290’ı arka plana iter, 1279’u tartışması 
yeterliydi. Sigortacı asla 1279. maddeye göre sigorta tazminatını ödeme-
mek zorundaydı. Yargıtayın bu açıdan bu kararı yanlış bir karar, en son 
bahsedeceğim husus yeni kanun biliyorsunuz 6102 sayılı Kanunda da 
doğrudan doğruya dava açma hakkı açık olarak düzenlendi. Daha önce 
Yargıtay kararlarıyla tanınmıştı. Mağdurun doğrudan doğruya dava açma 
hakkı 1478. maddede tanındı, dolayısıyla avukatın zarar verdiği üçüncü 
şahıs mesleki sorumluluk sigortası kapsamında sigortacıya karşı doğrudan 
doğruya 1478. maddeye dayanarak, dava açabilecektir. Teşekkür ederim.

Av. Gülfer Emir Küçük - Prof. Dr. Kemal Şenocak’a bu faydalı ve 
verimli sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Konuyu daha fazla uzatmadan 
hemen ikinci konuşmacımıza söz vermek istiyorum. İkinci konuşmacımız 
Viyana Barosu avukatlarından Dr. Wolfgang Schöberl.
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Dr. Wolfgang SCHÖBERL
Vienna Bar Association

Ladies and gentlemen. First of all, I want to thank the Ankara Bar 
Association for the invitation. It’s a great honor and pleasure for me to 
be here. At the same time, I have to make my apologies that I won’t be 
able to deliver my speech in the Turkish language and I thank you in 
advance the interpreter.

So, the topic of my speech is Legal Expense Insurances in Austria. 
The first question is what is legal expense insurance good for? There is 
a ruling of the Austrian Supreme Court of Justice which states this very 
precisely and which I will quote; “The legal expense insurance should 
help the policyholder to protect his legal interests and take over the cost 
risk of legal protection by providing a lawyer on account of the issuance 
company”.

Now, the second question is; what are the legal basis of legal expense 
insurances in Austria? On the European Union level, there is a council 
directive which regulates this, and on the national level there is the 
insurance contract act, in German “Versicherungsvertragsgesetz” which 
contains some provisions about legal expense insurance and I will now 
brief summary of that. Firstly, the policyholder is entitled to choose freely 
his representative in any judicial or administrative proceeding. In the 
case of a disagreement the rights to arbitration proceeding as stated in 
section 64 of the Austrian Insurance Contract Act. Secondly, the insurer 
is responsible for the protection of the legal interests of the policyholder 
in the areas described in the contract and he has to take over the costs 
resulting from judicial and administrative proceedings.

The insurer has also to notify the policyholder in written form if 
he confirms or rejects coverage. This has to be done within 2 weeks. If 
coverage is refused, the insurer must review the underlying facts and he 
must also justify the refusal. The policyholder has the right to file it so 
called “coverage claim” against the negative notification with which he 
gets the insurer to grant his insurance. If the insurer does not fulfill his 
obligations to notify, he is obliged to cover all the costs that occurred 
between the time of which he would have had to reply and the time of 
delayed rejection.
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When the insured is a company and his company is sold or transferred 
to a third party, then this third party enters in place of the policyholders’ 
rights and obligations. It is also important to note that the provisions 
of the insurance contract act that I’ve just described, our law in favor of 
the policyholder; that means the insurer must not stay out of things in 
an insurance contract. It is also important to note that there are general 
conditions in legal expenses insurance and every insurance company has 
such general conditions which are called IRB in German.

Now the next question when does the insurance event occur? There 
are legal definitions to that; the insurance event occurs when at least one 
of the parties involved act against the contract or a law. This violation has 
to be seriously alleged and it has to lead to legal expenses. When these 
criteria are met the insurance has to take over the risk.

Now to the next point; what is covered in a legal insurance policy? 
Mainly there are the costs of judicial proceedings which are covered. For 
example, traditional disputes but in some cases also the costs for media-
tion or arbitration covered as well our dispute settlements, especially if 
the dispute settlement is entered into before court. Generally, not covered 
by legal expense insurance, for example, the costs for drafting testaments 
for land registrations or entrance in the commercial register. That means 
for example if I want to make my will and go to a lawyer for that, I can 
never get other calls through founded by legal expense insurance.

Then the next very important question; what are procedural costs 
for proceedings before courts? In Austria this is regulated very clearly; 
procedural costs are especially the fee for the lawyer and then also court 
fees because in Austria we have a special system that when you bring your 
claim before the court, you have to pay a certain fee to the court and 
this can be quite high. For example, if your claim is I say 50.000 Euro, 
the fee could be already two or three thousand Euro which you would 
have to pay to the court in order to be able to file the claim. Then there 
is one important point; in Austria, the cost of lawyers is regulated by 
the Lawyers’ Tariff Act, in German called “Anwaltstarifgesetz”. But the 
problem is especially when the amount in dispute is very low then this 
costs might not cover all of the lawyers’ actual costs. And the problem 
is the legal insurance covers only those cost regulated by the Lawyers’ 
Tariff Act, but not the higher costs which might also occur. And to give 
you some examples on this; when the amounts in disputes are 1,000 
Euros, then what the lawyer gets for drafting the claim and filing it to 
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court according to the Tariff is just 198 Euros which is not very much of 
course. An important point is also that in Austria when you lose a court 
proceeding, you have to refund the fees to the opponent, you have to pay 
the opponent’s lawyer’s fees and this is also covered by your legal expense 
insurance which means if you of start a legal proceeding and then lose 
it, not only the cost of your own lawyer are paid by the insurance, but 
also the costs which are refunded to the other lawyer. And of course, as 
I’ve already mentioned, the insurer can refuse to cover the costs if there 
are no prospects of success. And of course, the insurance company does 
not have to pay other costs when the event occurred before the insurance 
policy was entered into.

Then the next question; when proceedings are started who is in con-
trol; the insured person or the legal expense insurance company? There 
is also a ruling by the Austrian Supreme Court to that which states; for 
providing the lawyer the insurance company has to granted sufficient 
control over the proceedings. This holds through to an increased extent 
in the case of dispute settlements. This also means that the lawyer has 
to report to the legal insurance company regularly and he also has to say 
them when an important decision is to be made, for example, an appeal, 
if an appeal should be lodged or not then the insurer has to say; okay 
we lodged the appellant, only then the lawyer made with. So it could 
be said that the insurer is in control of the proceedings before the court 
and the policyholder himself or also his lawyer is not allowed to take 
over control of proceedings.

A very important thing; the policyholder may not enter into a settle-
ment; into a dispute settlement before the court for example, without 
explicit contents of the insurer. However, there is an exception to that; 
sometimes one needs to act very quickly and there might be not time 
enough to ask the legal expense insurance company how to proceed and 
then such a decision can be taken also by the policyholder or his lawyer. 
This could, for example, be the case if one has to act very swiftly to avoid 
that a claim becomes stated or time limited.

Now, the next question; the choice of a lawyer, who chooses the 
lawyer, how represents the insured? According to the Austrian Insurance 
Act, the policyholder is entitled to choose his professional representative 
freely. The free choice of a lawyer is prescribed as well in the council 
directive which I’ve already mentioned and which I will also quote. In 
the article four this Council directive rules that; “any contract of legal 
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expenses insurance shall expressly have recognized that where a course 
is held to a lawyer or other person appropriately qualified in order or 
defend, represent or serve interests of the insured person in any inquiry 
or proceeding that insured person shall be free to choose such lawyer or 
another person”. That means the insurance company cannot say “you 
must take the lawyer that we provide for you”. However, this right can 
either be distracted in the case of mass damages nor just granted in the 
case of duplication to a lawyer. There also rulings by the European Court 
of Justice for that. However, what is okay is that there is a deductible of 
up to 20% in case of the free choice of a lawyer. That means the insur-
ance company can say “you can choose your lawyer but we only pay him 
20% less, and the rest you have to pay yourself ”. This is okay.

Then I come to another interesting point; conflict of interests between 
the insurance company and lawyer of the insurer. The work of lawyers 
who work regularly with an insurance company may lead to a conflict 
of interests. For example; there may arise a conflict of interests in rela-
tion to the procedural costs. There are lawyers who work under a regular 
contract with an insurance company and they are under substantial 
economic pressure. They are hired by the company made to work for 
them for a tariff even lower than the lawyers’ tariff act. The cancella-
tion of the contract with the insurer will threaten such a lawyer in his 
existence. And in order not to provoke a termination of the contracts, 
the lawyer would naturally tend to avoid high legal costs at the expense 
of the policy holder’s legal protection. This would lead to the situation 
that the lawyer would enter into a settlement so as a no further costs 
arise for the legal insurance company while this might not be in the best 
interest of the policyholder.

Then I come to the point; which fields are covered by a legal expense 
insurance. Usually, you’ll find a modular system. There is no all-risk 
coverage, exclusions, and insurance sum may vary. The protection can 
be partially reduced in important fields. Normally, you have about five 
modules where you can choose to get legal expense insurance. These mod-
ules consist of civil law compensation, criminal proceedings, contractual 
dispute, work and profession and special coverages. The very important 
insurance for contractual disputes covers the enforcement or the defense 
of claims regarding the performance of the contract, payment instead 
of performance, termination or early withdrawal and consequential or 
collateral damages.
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Now I’ll give you an example of what a legal expense insurance costs 
in Austria. A basic special coverage provided by an insurer for a single 
employee who is about 30 years old would cost about an annual rate from 
130 to 168 Euros, that would be the premium. This normally includes the 
aforementioned matters and also matters of inheritance and family and 
medical malpractice and so on. There are also matters that are not always 
included; this is, for example, data protection, protection against stalk-
ing, nursing parents or employee like contracts. Then just for example; 
when I’m a landlord and rent an apartment and I want legal insurance 
for that, this has to be added separately and there are some things that I 
always excluded like for example; divorce matters, real estate purchase, 
financial investments and gambling. There are also other limitations; the 
insurance is often limited to local validity, and insurance sum and to the 
persons covered. The local validity for the modules is mostly in Europe 
but with the exception of protection for work and profession, which is 
mostly limited to Australia and contractual disputes where the coverage 
may vary from Austria to Europe to Austria plus neighboring states.

Then there’s also a cap on the insured sum. The insured sum normally 
is from 125.000 Euros to 350.000 Euros for all costs up to all instances. 
That means if a lawsuit becomes even more expensive, which can be the 
case, then the legal insurance company can say that the costs that further 
rise are not covered anymore because there is a cap on these costs.

In the standard module, only the policyholder himself is included as 
an insured person. If you, for example, want also your spouse or persons 
within your household or your children to be covered by legal expense 
insurance, this will have to be booked separately. Important is also to 
know that there are so-called waiting periods after the conclusion of the 
insurance contract. These waiting periods can take from 3 months to 6 
months. That means if you enter into a legal expense insurance contract, 
you can’t say the next day I started a lawsuit and the legal expense insur-
ance company has to pay for it, but you have to wait from 3 to 6 months. 
For matters of children the waiting period is maybe not surprisingly nine 
months mostly and for matters of inheritance, it’s usually one year. I have 
already mentioned the premium for legal expense insurance. When you 
want to take a legal expense insurance which covers all risks that I’ve 
mentioned and also old persons living in your household, this would cost 
you up to 840 Euros in a year and this will include as I’ve said also your 
spouse and children living in the household. And the maximum sum 
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covered would be 350.000 Euros. But even in this case, you cannot get 
legal expense insurance for matters of financial investments, real estate 
purchase or gambling.

Now, ladies and gentlemen, I’m at the end of my presentation and I 
hope that I’ve given you quotes overview and finally I say “Teşekkürler 
ederiz”.

Bayanlar ve baylar. Öncelikle Ankara Barosu’na beni bu konferansa 
davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. Burada olmak benim için 
büyük bir onur ve zevktir. Aynı zamanda, sunumumu Türkçe yapa-
mayacağım için sizlerden özür diliyorum ve tercümana da şimdiden 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Benim sunumum Avusturya’da Hukuki Koruma Sigortası hakkında 
olacak. Bu konuyla ilgili sorulabilecek ilk soru, hukuki koruma sigortası 
ne işe yarar olabilir. Bu konuyla ilgili Avusturya Yüksek Adalet Divanı’nın 
bir kararı bulunuyor ve bu kararı sizlerle paylaşmak istiyorum; “Hukuki 
koruma sigortası, poliçe sahibinin yasal çıkarlarını korumalı ve sigorta 
şirketi tarafından kendisine bir avukat sağlanarak yasal korunma risklerini 
ortadan kaldırmalıdır”.

İkinci sorulabilecek soru ise, Avusturya›da hukuki koruma sigortası-
nın yasal dayanağı nedir olabilir. Avrupa Birliği seviyesinde, bu konuyu 
düzenleyen bir konsey direktifi bulunmaktadır ve ulusal düzeyde de 
Almanca “Versicherungsvertragsgesetz” olarak adlandırılan ve hukuki 
koruma sigortası ile ilgili benim de birazdan detaylıca inceleyeceğim bazı 
hükümler de içeren bir sigorta anlaşması bulunmaktadır. Öncelikle şunu 
belirtmem lazım, poliçe sahibi herhangi bir adli ya da idari kavuşturmada 
kendisini temsil edecek kişiyi seçmekte tamamen özgürdür. Tahkim 
konusunda ortaya bir anlaşmazlık çıkması halinde ise Avusturya Sigorta 
Sözleşmesi Yasası›nın 64. maddesi uygulanır. İkinci olarak, sigortacı, poliçe 
sahibinin yasal çıkarlarını sözleşmede tanımlandığı şekilde korumalıdır ve 
adli ve idari işlemlerden dolayı ortaya çıkan maliyetleri de üstlenmelidir.

Bunun yanında sigortacının tazminat ödemeyi kabul etmesi ya da 
reddetmesi durumlarını, sigortalıya yazılı olarak bildirme yükümlülüğü 
de bulunmaktadır. Söz konusu bildirimin iki hafta içinde yapılması 
gerekmektedir. Tazminat ödemesi yapılmasının kabul edilmemesi duru-
munda, sigortacının bu reddin altında yatan nedenleri açıklaması gerekir 
yani sigortacı ret sebebini gerekçelendirmek zorundadır. Poliçe sahibinin 
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bu olumsuz bildirime karşı, “tazminat talebi” olarak da adlandırılan ve 
sigortacıdan yükümlüğünü yerine getirmesini talep eden bir dava açma 
hakkı da bulunmaktadır. Eğer sigortacı bildirim yükümlülüğünü yerine 
getirmese, bilirim yapmış olması gereken zamandan, geç bildirimi yaptığı 
zamana kadar oluşan tüm masrafları da ödemekle yükümlüdür.

Sigortalının bir şirket olduğu ve bu şirketin üçüncü bir tarafa satıldığı 
durumlarda, söz konusu üçüncü taraf, poliçe sahibinin hak ve yükümlü-
lüklerine sahip olacaktır. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum; az önce 
bahsettiğim, sigorta sözleşmeleri kanununun hükümleri poliçe sahibini 
korumaya yöneliktir; bunun anlamı sigortacının, sigorta sözleşmesindeki 
yükümlülüklerinden kaçınmaya çalışmaması gerektiğidir. Ayrıca, hukuki 
koruma sigortalarında, her sigorta şirketinde bulunan ve Almanca’da 
IRB olarak adlandırılan genel şartların da olduğu göz ardı edilmemelidir.

Bir sonraki soru, sigorta kapsamına giren olay ne zaman gerçekleşmiş 
sayılır? Bu konuda yasal bir tanım mevcuttur; sigorta kapsamına giren 
olay, taraflardan birisinin sözleşme ya da kanuna karşı hareket etmesi 
sonucunda gerçekleşmiş sayılır. Bu ihlal iddiasının ciddi olması ve yasal 
masraflara yol açıyor olması da gereklidir. Bu kıstaslar yerine geldiği 
takdirde, sigortanın riski üstlenmesi gerekmektedir.

Bir sonraki konu, hukuki koruma sigortası neleri kapsamaktadır? 
Temelde adli işlemlerden kaynaklanan maliyetler kapsama dâhildir. 
Örneğin, geleneksel itilaflar kapsam içidir ancak bazı davalarda arabu-
luculuk ya da hakemlik masrafları da itilaftan kaynaklı masrafların yanı 
sıra kapsam içine alınabilmektedir, özellikle de itilaflar mahkeme önünde 
çözüldüyse. Genellikle, arazi kayıtları için vasiyetname hazırlanması ya 
da ticaret siciline kayıt için yapılan masraflar hukuki koruma sigortası 
kapsamında ödenmemektedir. Yani, eğer ben bir vasiyetname hazırlamak 
istiyorsam ve bunun için de bir avukata gittiysem, bu konuyla ilgili yapa-
cağım masrafları hukuki koruma sigortasından talep etme hakkım yoktur.

Şimdi çok önemli bir soruya gelmek istiyorum; mahkemede bir dava 
açmanın maliyeti nelerdir? Bu masrafların içine nelerin girdiği Avusturya 
hukukunda çok açık bir şekilde düzenlenmiştir; yargılama masrafları ve 
özellikle de avukatlık masrafları ve mahkeme masrafları kabul edilmek-
tedir, ayrıca Avusturya’da özel bir sistemimiz vardır, bir konu hakkında 
dava açıp mahkemeye götürebilmeniz için bir ücret ödemeniz gerek-
mektedir ve bu ücret gerçekten yüksek olabilmektedir. Örneğin, eğer 
talebiniz 50.000 Euro ise, söz konusu ücret rahatlıkla iki bin ya da üç bin 
Euro civarında olabilmektedir ve bu ücreti davayı açabilmek için önden 
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ödemeniz lazımdır. Belirtmek istediğim bir önemli konu da, Avusturya’da 
avukatlık ücretleri Almanca’da “Anwaltstarifgesetz” denen Avukat Tarifesi 
Yasası ile düzenlenmiştir. Ancak buradaki sorun, uyuşmazlık konusu olan 
rakam çok ufak olur ise, bu durumda hak kazanılan tazminat avukatın 
masraflarını karşılamayabilmektedir. Ayrıca, hukuki koruma sigortası da 
bu masrafların sadece Avukat Tarifesi Yasasında belirtilen tutar kadarını 
ödemekte, daha yüksek masraf çıkması halinde bunu ödememektedir. 
Bu konuda bir örnek vermek gerekirse; uyuşmazlık tutarının 1.000 Euro 
olduğu bir davada, avukatın davayı açması ve mahkemeye sunması için 
talep edebileceği ücret, tarifeye göre 198 Euro gibi oldukça küçük bir 
tutardır. Bir başka önemli nokta ise; Avusturya’da bir davayı kaybetmeniz 
durumunda, karşı tarafın ücretlerini ve avukatlık masraflarını da sizin 
ödemeniz gerekmektedir ve söz konusu tutarlar da sizin hukuki koruma 
sigortanız tarafından karşılanabilmektedir, yani bir dava açar da kaybe-
derseniz, sadece sizin avukatlık masraflarınız değil, karşı taraf tarafından 
size yüklenen masraflar da sigortanız tarafından karşılanmaktadır. Ve 
daha önce de belirttiğim gibi, bir başarı umudu yok ise, sigortacı bu 
durumda masrafları ödemekten imtina edebilir. Ve elbette ki, sigorta 
şirketi söz konusu anlaşmazlık poliçe tarihinden önce ortaya çıktıysa, 
ödeme yapmak zorunda değildir.

Bu da sıradaki soruyu aklımıza getiriyor; dava başladıktan sonra, 
kontrol kimdedir, sigortalıda mı, yoksa hukuki koruma sigortasını sunan 
sigorta şirketinde mi? Avusturya Yüce Divanı’nın bu konuyla ilgili ola-
rak şöyle bir kararı bulunmaktadır; davaya avukat temin eden sigorta 
şirketine dava üzerinde yeterli kontrolün verilmesi gerekmektedir. Bu 
sıkıntı uzlaşma davalarında daha fazla görülmektedir. Bu aynı zamanda 
avukatın hukuki güvence sigortasını yapan şirkete düzenli olarak bilgi 
vermesini, temyize gidilmesi ya da gidilmemesi gibi önemli bir karar veri-
leceği zaman sigorta şirketine söylemesi ve ancak onun onayı sonrasında 
hareket edilmesi anlamına gelmektedir. Yani, dava sürecince kontrolün 
sigortacıda olduğu, poliçe sahibi ya da avukatının dava sürecini kontrol 
etmelerine izin verilmediğini söyleyebiliriz.

Bir diğer önemli nokta; poliçe sahibi, mahkemede sigortacının açık 
rızası olmadan herhangi bir şekilde sulh olamaz. Ancak bunun bir istis-
nası vardır; bazı durumlarda acele hareket edilmesi gerekebilir ve hukuki 
güvence sigortasını yapan şirkete nasıl ilerlenmesi gerektiği konusunda 
görüş sorulması için yeterli zaman olmayabilir ve böyle bir durumda 
bu karar poliçe sahibi ya da avukatı tarafından verilebilir. Bu duruma 
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örnek olarak bir davanın açılmasını önlemek için ya da süre sınırı olan 
durumlar verilebilir.

Peki, sıradaki sorumuz avukatın nasıl tayin edildiği hakkında; avukatı 
kim seçer, sigortalı nasıl temsil edilir? Avusturya Sigorta Kanunu uya-
rınca, poliçe sahibi kendisini temsil edecek profesyoneli serbestçe seçme 
hakkına sahiptir. Avukatın serbestçe seçilebilme ilkesi sizlere daha önce 
bahsettiğim konsey direktifinde de belirtilmiştir. Söz konusu Konsey 
direktifinin 4. maddesinde; “herhangi bir hukuki koruma sigortası, 
sigortalının, kendisini savunacak, temsil edecek ya da çıkarlarını koru-
yacak yetkinliklere sahip bir avukat ya da diğer bir kişiyi temsilcisi olarak 
seçebileceğini açıkça kabul etmelidir.” demektedir. Bunun anlamı, sigorta 
firmasının “bizim sana temin ettiğimiz avukatı kabul edeceksin” deme 
şansı olmadığıdır. Bu konuyla ilgili olarak Avrupa Adalet Divanı’nın da 
kararları bulunmaktadır. Ancak, kişinin kendi avukatını seçmesi duru-
munda sigortanın ödeyeceği tutar konusunda karşılaşabileceği yüzde 
yirmilik bir kesinti söz konusudur. Buna göre, kişi avukatını kendi seçer 
ise, sigorta şirketi “kendi avukatını kendin belirleyebilirsin ancak sana bu 
durumda %20 az ödeme yaparım, kalan tutarı kendin ödemen gerekir.” 
diyebilir. Ancak bu konuda bir anlaşmazlık yoktur.

Şimdi sizlere ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum; bazı durum-
larda sigorta şirketi ile sigortalının avukatı arasında çıkar çatışması ortaya 
çıkabilir. Bir sigorta şirketi ile düzenli olarak çalışan bir avukatın çıkar 
çatışması yaşaması mümkün olabilir. Mesela; usule ilişkin masraflarla ilgili 
olarak bir çıkar çatışması yaşanabilir. Bir sigorta şirketi ile bir sözleşme 
kapsamında düzenli olarak çalışan ve önemli bir ekonomik baskı altında 
kalan avukatlar vardır. Bu avukatlar firmalar tarafından kendilerinin 
çalışanı olarak avukat fiyat tarifesi yasasında belirtilen rakamlardan bile 
daha düşük fiyatlara istihdam edilmektedirler. Sigortacının sözleşmesini 
iptal ettirmesi durumunda da bu avukatlar sıkıntıya düşmektedirler. Bu 
nedenle sözleşmelerin feshine neden olmamak için, avukatlar doğal olarak 
poliçenin uzatımında yüksek primlerden kaçınma eğilimindedirler. Bu 
durum bazen avukatların, müvekkillerinin yararına olmasa da, sigorta 
şirketi ile herhangi bir fiyat artışı yapılmaması konusunda anlaşabilme-
lerine neden olabilmektedir.

Böylece sıradaki konumuza geldik; hangi konular hukuki koruma 
sigortası kapsamına girmektedir? Sigortalarda genellikle modüler bir 
sistem uygulanmaktadır. Tüm riski karşılama gibi bir durum yoktur, 
istisnalar bulunmaktadır ve sigorta toplamı da buna göre değişiklik 
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gösterebilmektedir. Poliçenin sağladığı koruma önemli konularda kıs-
men azaltılabilmektedir. Normalde hukuki korunma sigortası için tercih 
edebileceğiniz beş modül bulunmaktadır. Bu modüller; medeni hukukla 
ilgili tazminatlar, ceza hukuku ile ilgili işlemler, sözleşmelerden kaynaklı 
anlaşmazlıklar, iş ve meslekle ilgili durumlar ve özel durumları kapsayan 
sigortalardır. Bunların içinde çok önemli olan sözleşme anlaşmazlıkları 
sigortaları, sözleşme şartlarının yerine getirilip getirilmediği, hak ediş 
ödemeleri, sözleşmenin feshi ya da erken tahsilat ya da dolaylı veya 
ikinci dereceden hasarlar gibi iddialarla ilgili güvenceler ya da savunma 
konularını kapsamaktadır.

Şimdi sizlere hukuki koruma sigortalarının Avusturya›daki maliyetleri 
hakkında bir örnek vermek istiyorum. 30 yaşında olan tek bir çalışan 
için sigortacı tarafından sağlanacak bir temel sigortanın yıllık maliyeti 
130 Euro ile en yüksek 168 Euro arasında olmaktadır. Bu rakam hem 
yukarıda bahsettiğim hususları, hem de miras, aile ve tıbbi hata gibi 
konuları da içermektedir. Poliçelere her zaman dâhil edilmeyen konu-
lar da vardır; bunlara örnek olarak veri koruması, taciz koruması, aile 
bakımı ve çalışanlarla ilgili konular verilebilir. Başka bir örnek vermek 
gerekirse; ben mülk sahibi olarak dairemi kiraya versem ve bunun için 
de bir sigorta yaptırmak istesem, bunun teminatının poliçeye ayrıca 
eklenmesi gerekecektir ve ayrıca bu yapılırken benim poliçe kapsamı 
dışında bırakmayı isteyeceğim boşanma konuları, gayrimenkul satın 
alınması, finansal yatırımlar ve kumar gibi konular da olabilecektir. 
Sigorta poliçelerinde bölgesel geçerlilik, sigorta üst sınırı ve kimleri 
kapsadığı gibi diğer sınırlamalar da bulunmaktadır. Bölgesel geçerlilik 
modülleri genellikle Avrupa’da geçerlidir ancak iş ve meslek koruması 
ile alakalı olarak genellikle Avusturya ile sınırlı ve Avusturya ile Avrupa 
arasında sözleşme anlaşmazlıkları konusunda kapsam farklılıkları yaratan 
istisnalar da mevcuttur.

Ayrıca sigorta bedeli için de bir üst limit söz konusudur. Sigorta top-
lamı normalde her durumda ve her şey dâhil 125.000 ila 350.000 Euro 
arasında olmaktadır. Bunun anlamı; eğer bir dava bu rakamların üzerinde 
bir maliyete çıkarsa ki bu olabilmektedir, bu durumda sigorta şirketi bir 
üst sınır olması nedeniyle bunun üzerinde çıkabilecek rakamların sigorta 
kapsamı dışında olacağını söyleyebilir.

Standart bir modüler sigorta poliçesinde, sigortalı kişi olarak sadece 
sigortalının kendisi yer almaktadır. Eğer mesela eşinizin, sizinle aynı evde 
yaşayan başkalarının ya da çocuğunuzun da hukuki koruma sigortası 
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kapsamına alınmalarını isterseniz, onları da ayrıca kaydettirmeniz gerek-
mektedir. Ayrıca sigorta sözleşmelerinin imzasından sonra bir bekleme 
süresinin olduğunu bilmenizde fayda var. Bu bekleme süreleri 3 aydan 
6 aya kadar değişiklik göstermektedir. Bunun anlamı, eğer bir hukuki 
koruma sigortası yaptırdıysanız, bir sonraki gün sigorta şirketine dönüp 
ben bir dava açtım ve bunu ödememiz gerekli diyemezsiniz, 3 ila 6 ay 
arasında beklemeniz gereklidir. Çocuklarla ilgili konularda bekleme süresi 
şaşırtıcı olmayan bir şekilde dokuz ay iken, miras konularında ise bek-
leme süresi genellikle bir yıldır. Hukuki koruma sigortasının priminden 
zaten bahsetmiştim. Sizlere bahsettiğim tüm riskleri kapsayan bir hukuki 
koruma sigortası yaptırmak ister ve evinizde sizinle yaşayan yaşlı kişileri 
de bu poliçeye dâhil etmek isterseniz bu poliçenin size yıllık maliyeti 
840 Euro civarında olur ve bu poliçe belirttiğim gibi eşiniz ve çocuğunuzu 
da kapsar. Bu poliçenin kapsayacağı en yüksek rakam da 350.000 Euro 
olacaktır. Ancak bu durumda bile finansal yatırım, gayrimenkul alımı 
ve kumar konuları hukuki koruma sigortası kapsamında olmayacaktır.

Bayanlar ve baylar, böylece sunumumun sonuna geldim, umarım bu 
konularla ilgili size genel bir bilgi verebilmişimdir. Sözlerimi “Teşekkür 
ederiz” diyerek bitirmek istiyorum.

LEGAL EXPENSE INSURANCES IN AUSTRIA 

Dr. Wolfgang SCHÖBERL
Vienna Bar Association

1. WHAT is it good for?
“The legal expense insurance should help the policyholder to protect his 

legal interests and take over the cost risk of legal protection by providing 
a lawyer on account of the insurance company” (Austrian Supreme Court 
of Justice (OGH) 19.12.1973, 7 Ob 219/73; SZ 46/125).

2. Legal Bases of Legal Expense Insurances in Austria
Council Directive 87/344/EEC and Insurance Contract Act (Versi-

cherungs Vertrags Gesetz = VersVG) 
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Unofficial Translation of the Austrian Insurance Contract Act by 
Dr. Wolfgang Schöberl

§ 158j. (1) In legal expenses insurance, the insurer cares for the 
protection of legal interests of the policyholder in the areas described 
in the contract and takes over the resulting costs to the policyholder. If 
it is not clear from the contract, the insurance covers both the percep-
tion of interests in a judicial or other administrative procedure as well 
as outside of such.

(2) If the risks of legal expenses insurance are insured among other 
risks, the extent of coverage in the legal expenses insurance and therefor 
premium to be paid must be shown separately in the insurance policy. […]

§ 158k. (1) The policyholder is entitled to choose freely an authorized 
professional representative in any judicial or administrative proceeding. 
In addition, the policyholder may choose a lawyer freely to carry oth-
erwise out his legal interests, if a conflict of interests has arisen between 
him and the insurer.

(2) In the insurance contract can be agreed that the policyholder may 
only choose those representatives, which have their seat at the place of the 
legal or administrative authority for the proceeding in the first instance. 
In the event that there are not at least four possible representatives at this 
location, the right to choose must extend to persons in the district of the 
Court of First Instance, in which the authority concerned is situated.

(3) The policyholder’s rights after para 1 have to be pointed out, if the 
policyholders requires the attendance of a legal representative in a legal 
or administrative proceeding; when entering a conflict of interests the 
vested right under paragraph. 1, second sentence has to be pointed out. 
Should the insurer instruct another company with the claim settlement (§ 
158j, second sentence), then this company has the reporting obligation.

§ 158 l. (1) In case of a disagreement between the insurer and the 
policyholder on the procedure for the settlement of the dispute, for 
which the coverage is sought, particularly about the chances of success 
of the legal action or defense, the insurance contract shall provide that 
the policyholder can make use of an arbitration proceeding (§ 64).

(2) In the case of total or partial rejection of the obligation, the 
insurer or the other entity (§ 158j, second sentence) has to notify the 
policyholder in written form on the chance to take action according to 
Para. 1. If the insurance contract does not provide such proceedings or 
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the insurer refrains from notifying, then the legal interest of the insured 
shall be deemed as accepted in the individual case. […]

§ 158 m. (1) The insurer is obliged to inform the policyholder from 
asserting the claim coverage about his duties and obligations of the legal 
expenses insurance within two weeks. […]

§ 158n. (1) The insurer has to notify the policyholder in written form, 
if he confirms or rejects coverage in principle, within two weeks from 
the assertion of entitlement; the refusal must at least take as a basis the 
current underlying facts and must be justified with legal or contractual 
provisions. The insurer is entitled to demand the maximum extension 
of two more weeks within this period. […]

(3) If the insurer does not prove the timely fulfillment of the obliga-
tions referred to in para. 1, then he is obliged to cover all those costs, in 
any event between the time at which he would have to reply the coverage 
and the time of the late rejection, which otherwise corresponds to para. 
1. However, this does not apply to such costs, which were not covered 
by the contractual risk.

§ 158o. If the insurance protects legal interests of a business company 
and the company is sold to a third party or transferred, due to the usu-
fruct leas agreement, or a similar agreement, then the third party, enters 
in place of the policyholder rights and obligations, for the duration of 
this agreement. […]

§ 158p. The insurer can not rely on an agreement, that differs from 
§§ 158j par. 2 to 158o to the detriment of the policyholder.

3. Summary of §§ 158j – 158p and other relevant provisions
The policyholder is entitled to choose freely his representative in any 

judicial or administrative proceeding. In case of a disagreement he has the 
right to arbitration proceeding (§ 64 Austrian Insurance Contract Act)

The insurer is responsible for the protection of legal interests of the 
policyholder in the areas described in the contract by taking over the 
resulting costs in judicial or other administrative proceedings as well 
as outside of such. Furthermore, he has to notify the policyholder in 
written form, if he confirms or rejects coverage within two weeks from 
the assertion of entitlement. The refusal must at least take as a basis the 
current underlying facts and must be justified with legal or contractual 
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provisions. The policyholder can file a coverage claim against the nega-
tive notification.

If the insurer does not fulfil his obligations to notify in time, then he 
is obliged to cover all the costs that occurred between the time at which 
he would have had to reply and the time of the late rejection, but just if 
the costs are covered by the contractual risk.

In the case of a company insured, which is sold or transferred to a 
third party, the third party enters in place of the policyholder rights and 
obligations. 

Finally after § 158p the regulations in §§ 158j par. 2 to 158o are 
cogent law in favor of the policyholder. 

Moreover there are general conditions of legal expenses insurance 
(ARB), where the insurance contracts are determined by specific condi-
tions related to special risks. 

4. WHEN does the Insurance Event occur?
The insurance event occurs when at least one of the parties involved 

acts against a contract or a law. This violation has to be seriously alleged 
and has to lead to legal expenses. When these criteria are met, the insur-
ance has to take over the risk (OGH 05.11.2014, 7 Ob 162/14w; OGH 
04.07.1985, 7 Ob 30/85).

5. WHAT is covered?
Only procedural costs, such as judicial disputes, mediation, arbitration 

are covered. Covered as well are dispute settlements (OGH 24.09.1987, 
7 Ob 37/87). However not covered is drafting contracts or testaments, 
land registrations, commercial register entries, etc.

6. WHAT are Procedural costs?
Procedural costs are in Austria: fees for lawyers or notaries, court fees, 

witnesses fees, judicial assessors fees, deposits, and the opponent’s costs, if 
the other party losses the dispute. The costs are covered for all instances.

However, the legal expense insurance covers only a max. sum of ~ 
€ 120.000 – 350.000,-, depending on the contract. Moreover only the 
costs after the Lawyer’s Tariff Act (Rechtsanwaltstarifgesetz = RATG) 
are covered, which can be lower than the individual agreement with the 
lawyer. For example, the costs covered from the legal expense insurance 
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after the Lawyer’s Tariff Act, when bringing an action before the court, 
no matter how long or complicated the action is, are:

amount in dispute 

1.000 
5.000

10.000
50.000

200.000
1.000.000

Coverage

198 
297
494
1.331
1.601
2.467                  

Finally the insurer can refuse to cover the costs, if there is no prospect 
of success (OGH 19.10.1989, 7 Ob 34/89). This is also in the case if 
the claim is partially from a time before the conclusion of the insurance 
contract. Then again, the insurance company can refuse to take over this 
part of the claim (OGH 21.02.1985, 7 Ob 3/85).

7. WHO is in Control?
“For providing the lawyer, the insurance company has to be granted suffi-

cient control over the proceedings. This is holds true to an increased extent 
in the case of dispute settlements” (OGH 24.09.1987, 7 Ob 37/87). The 
policyholder is not allowed to take over control of the proceedings. The 
insurer may lead the dispute settlements himself, or can oblige the poli-
cyholder to be bound to the decision of the insurer (OGH 14.04.1983, 
7 Ob 1/83). The policyholder may not enter into a settlement without 
explicit consent of the insurer.  

Provisionally suiting a part of the claim due to the insurance company’s 
interests is acceptable, as long as the policyholder’s interests are not in 
danger. This would be the case if the insured person has to act without 
the insurer’s consent to avoid that a claim becomes statute-barred (OGH 
04.07.1985, 7 Ob 22/85). 

8. Choice of a lawyer
After § 158k (1) VersVG The policyholder is entitled to choose freely 

his professional representative in any judicial or administrative proceed-
ing. The free choice of a Lawyer is prescribed as well through the Council 
Directive 87/344/EEC:

Article 4

1. Any contract of legal expenses insurance shall expressly recognize that:
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(a) where recourse is had to a lawyer or other person appropriately qualified 
according to national law in order to defend, represent or serve the interests of 
the insured person in any inquiry or proceedings, that insured person shall be 
free to choose such lawyer or other person;

This right can neither be restricted in the case of mass-damages (ECJ 
10.9.2009, C-199/08, Eschig/Uniqa) nor just granted in the case of the 
obligation to a lawyer (ECJ 7.11.2013, C-442/12, Sneller/D.A.S.; VbR 
2014/12). However, the Austrian Supreme Court of Justice (OGH) ruled 
that the deductible of 20% for businesses and a deductible of 10% for 
consumers, in the case of the free choice of a lawyer, is acceptable (OGH 
23.03.2012, 1 Ob 30/12m; OGH 16.12.2009, 7 Ob 197/09k ; OGH 
11.12.2013, 7 Ob 50/13y. 

Moreover, in the case of trials outside of the residence of the policy-
holder, it is acceptable to limit the coverage to the tariff of the resident 
lawyer at the place of court, which is lower than the tariff of the lawyer 
resident outside of the place of court (ECJ 26.5.2011, C-293/10, D.A.S/
Stark.

9. Conflict of Interests and Lawyers of the Insurer
The work of lawyers of the insurer for the policyholder may lead to 

conflicts of interests.
For example, there may arise a conflict of interests in relation to the 

procedural costs. The lawyers who work under contract for the insurer 
are under substantial economic pressure. They often work for a tariff 
lower than the Lawyer’s Tariff Act. The cancellation of the contract with 
the insurer would threaten their existence. In order not to provoke a 
termination of the contract, and to maximise his earnings, the lawyer 
naturally tends to try to avoid high legal costs at the expense of the 
policyholder’s legal protection. This leads to less proceedings and more 
out-of-court settlements, and therefore results in a reduction of the 
policyholder’s claims.

10. WHICH fields are covered?
The legal expense insurance in Austria has a modular system. There is 

no all-risk-coverage, exclusions and insurance sum may vary. The protec-
tion can be partially reduced in important fields. There is not always the 
choice of a lawyer for free.
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Normally there are about 5 modules, which consist of compensa-
tion, criminal proceedings, contractual disputes, work & profession and 
special coverages.

The very important insurance for contractual disputes covers the 
enforcement or the defence of claims regarding performance of con-
tract, payment instead of performance (surrogate), termination, (early) 
withdrawal and consequential or collateral damages (OGH 26.11.2014, 
7Ob 193/14d).

A basic special coverage provided by an insurer for a 30 years old 
single employee, with a 5 year minimum term and a rate about € 132 – 
168,- (annual rate) normally includes matters of inheritance and family, 
medical malpractice, and the like.

Not always included matters are, drivers of third person owned 
vehicles, data protection, protection against stalking, nursing parents, 
contingent liability for physical injuries and employee-like contracts.

Real estate matters for landlords always have to be added separately, 
also depending on how many estates are on lease. Always excluded are 
financial investments, divorce matters, real estate purchases and gambling.

11. Further limitations:
The insurance is often limited to local validity, an insurance sum and 

to the persons covered. The local validity for the modules is mostly in 
Europe, but with the exception of protection for work & profession, 
which is mostly limited to Austria, contractual disputes, which may vary 
from Austria to Europe to Austria plus neighbouring States.

The sum insured normally is from 125.000,- to 350.000,- for all costs 
up to all instances together. In addition, there may be a deductible from 
10% to 0%.

The Persons included with the policyholder are in the standard module 
never the spouse and almost never the children (within the household). 
They have to be booked separately.

Moreover, there are Coverage gaps or so called “waiting periods” after 
the conclusion of the insurance contract from 3 months to 6 months. 
However, the waiting period for matters of children is mostly 9 Months 
and for mattes of Inheritance mostly 1 Year.
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A high end legal expense insurance comes with an insurance rate of 
€ 814,49 annual. This will include the spouse and the children in the 
household and mostly everything will be covered with a max sum of 
€ 350.000,-. Still excluded would be matters of financial investments, 
divorce, real estate purchase and gambling.

Av. Süleyman ÇETİN
Ankara Barosu Önceki Yönetim Kurulu Üyesi

HUKUKİ KORUMA SİGORTASI
Günümüzde sosyal ve ekonomik hakların gelişmiş olduğu ülkelerde, 

bireylerin insan olmaktan kaynaklanan doğal anayasal haklarının yanı 
sıra, ekonomik ve sosyal yaşam içerisinde karşılaşmış oldukları olaylar 
nedeniyle ortaya çıkabilecek hukuksal uyuşmazlıklarda da bazı güven-
celer altına almak gerekmektedir. Üçüncü kuşak haklar içinde yer alan 
bu koruma aynı zamanda hukuksal güvenlik ve savunma hakkıyla da 
doğrudan ilgilidir.

Anayasa’nın “Hak arama hürriyeti” kenar başlıklı 36. maddesinin 
birinci fıkrası :

“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 
yargılanma hakkına sahiptir.”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesi:
“Herkes, medeni hak ve yükümlülükleri ile ilgili uyuşmazlıklar 

konusunda davasının hakkaniyete uygun olarak görülmesini istemek 
hakkına sahiptir.” 

ifadesi ile işaret olunan hakkaniyete uygun yargılama ilkesinin bir 
gereği de yargılama kapsamında taraflar arasında silahların eşitliğinin 
sağlanmasıdır. 

Medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin uyuşmazlıklarda, uyuşmaz-
lığın adil bir çözüme kavuşturulması, taraflar arasındaki yargılamanın 
hakkaniyete uygun bir şekilde yürütülebilmesine bağlıdır. Bu kapsamda, 
tarafların yargılamadaki konumları ile paralel olarak, tez ve antitezlerini 
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ileri sürerken eşit şartlar altında olmaları, birinin diğerine nazaran deza-
vantajlı olmaması gerekir.

Anayasa’da belirtilen savunma hakkı ile Avrupa İnsan Hakları Sözleş-
mesi’nde yer bulan Adil Yargılanma Hakkı çerçevesinde bireyler;

• Yargılama giderlerinin çok pahalı olması nedeniyle haklarını ara-
mak için dava

• açamıyor olabilirler.
• Karmaşık hukuk kuralları ve yasalara hakim olmayabilirler.
• Doğmuş veya doğabilecek hukuki ihtilaflar sonucu dava ya da 

davalarının takibi için zamanları olmayabilir.
• Avukat vekalet ücretleri yüksek gelebilir.
• Kanunlara hakim işinin erbabı (uzmanlaşmış) avukatların maliye-

tine bütçeleri yetmiyor olabilir.
Bu ve benzeri nedenlerle kendini savunma hakkını kullanamayan 

bireyler için bu maliyetleri bireyler adına karşılayan hukuksal koruma 
teminatlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

İşte bu haklar doğrultusunda bakıldığında, “HUKUKİ KORUMA 
SİGORTASI” da bireyin sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde karşılaşmış 
olduğu sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunları yargı makamları 
önüne taşıyabilmeleri için olması gereken hukuki bir unsur ve hak olarak 
ortaya çıkmaktadır. 

HUKUKİ KORUMA SİGORTASI NEDİR?
Hukuki Koruma Sigortası; Sigortacının, prim ödenmesi karşılığında, 

sigortalının taraf olduğu poliçe kapsamında düzenlenen dava çeşitleriyle 
sınırlı olarak yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini ve diğer edimleri 
yerine getirmeyi üstlendiği sigorta türüdür.

Günümüzde hemen hemen Avrupa ülkelerinin tamamında Hukuki 
Koruma Sigortası uygulaması bulunmaktadır. Bu sigortalar uygulamada 
ihtiyari nitelikte olan “Bireysel Hukuk Sigortası” ve yasa koyucu tara-
fından herkesin katılımının ve aynı zamanda yararlanmasının zorunlu 
olduğu, kolektif nitelik taşıyan “Genel Hukuk Sigortası” şeklinde iki 
türü bulunmaktadır. 

Türkiye’de Hukuki Koruma Sigortası 1 Ocak 1996 tarihinde yürür-
lüğe giren Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartları ile mevzuatımıza 
girmiştir. Ayrıca 2007 tarihli 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile Sigorta 



403

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Branşlarına İlişkin 2007/1 no’lu Tebliğ  ile “Hukuksal Koruma” da tazmin 
edilecek ödemeler içerisinde yer almıştır. Ancak yürürlüğe girmesinin 
üzerinden yaklaşık yirmi yıl geçmesine rağmen hukuki koruma sigortası, 
son yıllar hariç diğer sigorta türlerinin yanında bağımsız olarak neredeyse 
hiç uygulama alanı bulamamıştır. Hukuki koruma sigortası, sigorta şir-
ketlerinin sundukları özellikle de motorlu taşıtlar sigortası kapsamında 
sigorta alanlarına ilişkin listelerinde yürürlükteki genel şartlara uygun 
olarak “göstermelik” bilgiler yer almıştır. 

Ülkemizde Hukuki Koruma Sigortası’nın bağımsız olarak gelişebil-
diğini söylemek maalesef imkansızdır.  Sadece  alt branşlarda teminat ve 
poliçe üretilebilmiş olup, bağımsız olarak tek bir poliçe dahi üretileme-
miştir. Türkiye Sigorta Birliği’nin 2015 verilerine göre;1

TEMİNAT TÜRÜ ADET

HAYAT SİGORTASI 20.621.358

KAZA SİGORTASI 18.942.172

MOTORLU TAŞITLAR (KASKO) 4.977.912

SAĞLIK SİGORTASI 4.154.218

HUKUKİ KORUMA SİGORTASI (ALT BRANŞ) 7.422.749

HUKUKİ KORUMA SİGORTASI 0

Poliçe üretilmiş olmasına rağmen. Bağımsız tek Hukuki Koruma Poli-
çesi üretilememiştir. Listede yer alan 7.422.749 adet poliçe diğer sigorta 
dalları içinde bağımsız olarak değil de, “ALT BRANŞ” olarak üretilmiş 
poliçelerdir. Ancak belki olumlu olarak görülebilecek tek husus;  2012 
yılında alt branşlarda 1.558.829 adet hukuki koruma sigortası poliçesi 
üretilmiş  iken, 2015 yılında bu rakam  7.422.749 adete ulaşarak önemli 
bir artış sağlamıştır.

Avrupa ülkelerinde ise Hukuki Koruma Sigortası oldukça gelişmiş-
tir.  Toplanan hukuki koruma sigortası primlerinin en yüksek olduğu 
ülkelerin başında; Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere’de ve Avusturya 
gelmektedir.

Özellikle hukuk güvencesinden yoksun kişilerin hukuka ulaşması 
açısından Genel Hukuk Sigortası Sistemi önem taşımaktadır. Temel olgu 
hukuk sigortasının genel anlamda kullanabilmesinin devlet tarafından 

1 http://www.tsb.org.tr/resmi-istatistikler.aspx?pageID=909
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sağlanabilmesidir. Kişilere ve şirketlere priminizi yatırın, poliçenizi alın 
demek yerine, Anayasa’da Devlete yüklenen sosyal hukuk devleti olmanın 
yükümlülükleri çerçevesinde hukuki korumaya muhtaç görülen kesim-
lerin sigortasını sağlayabilecek, Sigortalıya, bireysel emeklilik (BES) sis-
teminde olduğu gibi devlet katkısı verilerek, onlara destek verebilecek 
şekilde devletin kendisini yapılandırması gerekmektedir.

HUKUKİ KORUMA SİGORTASININ KAPSAMI
Sigortanın yapıldığı poliçe dönemi içerisinde meydana gelen bir 

olay ya da imzalanan bir sözleşme sonucunda, yine poliçe dönemi içeri-
sinde başlayan hukuki süreçlerle ilgili masraflar teminat kapsamındadır. 
Hukuksal Koruma Sigortası poliçe dönemi içerisinde oluşan, sözleşmeler 
ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal 
uyuşmazlıkların, ihtilaf ve sulh süreçleri için gerekli olan avukat vekalet 
ücretlerini, dava masraflarını kapsamaktadır. İhtilaf ve sulh süreçlerinin 
teminata dahil olup olmadığı Hukuksal koruma Sigortası Genel Şartları 
ve Özel Şartları doğrultusunda değerlendirilir.

Hukuki Koruma Sigortasına ilişkin sözleşmenin yapılmasından önce 
ve sona ermesinden sonra gerçekleşen bir rizikodan doğan uyuşmazlıklar, 
sigorta kapsamı dışında kalmaktadır. Aynı şekilde, Savaş, her türlü savaş 
olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş 
olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların getirdiği 
güvenlik ve askeri hareketlerle ilgili olaylardan doğan uyuşmazlıklar da 
koruma kapsamı dışında kalmaktadır.

Hukuki Korum Sigortası’nın yüklenicisi konumunda sigorta şirketi 
ile sigortalı arasındaki bütün uyuşmazlıklar ile rizikonun doğmasından 
sonra sigortalıya devredilen alacaktan doğan uyuşmazlıklar doğası gereği 
koruma kapsamı dışında tutulmaktadır. Bunun yanı sıra, birlikte sigor-
talanmış kişilerin kendi aralarında veya sigorta ettiren ile sigortalılar 
arasında doğan uyuşmazlıklar da kapsam dışınadır. Sigorta şirketleri 
tarafından, doğrudan veya dolaylı olarak, nükleer reaktörlerin neden 
olduğu hasarlar ile radyoaktif ışınların neden olduğu genetik hasarlarla 
ilgili olaylardan doğan uyuşmazlıklar da kapsam dışında tutulmaktadır.

Sigorta koruması, sigortalının sağlığında kendisinin açtığı ve aleyhine 
açılmış, davalar ve icra takipleri ile sigortalının ölümünden önce meydana 
gelen olaylardan doğan hak ve borç doğurucu olaylar nedeniyle miras-
çıların açacağı dava ve takipler ve mirasçılar aleyhine açılacak dava ve 
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takipler ile sigortalının ölümüne neden olan olay nedeniyle mirasçıların 
açacağı dava ve takipler için mirasçılar lehine devam eder.

Hukuki Koruma Sigortalarının kapsamı coğrafi sınırlar açısından 
da önem taşımaktadır. Bireysel Hukuki Koruma Sigortaları, evleviyetle 
sigorta poliçesinin yapıldığı ülke sınırları içinde gerçekleşen rizikolar için 
geçerlidir. Ancak, sigorta koruması, sınırlarının poliçede gösterilmesi 
kaydıyla yapıldığı ülke sınırları dışında gerçekleşen rizikoları kapsamak 
üzere genişletilebilir.

HUKUKİ KORUMA SİGORTASI KAPSAMINDA BİREYSEL 
HUKUK SİGORTASI TÜRLERİ

Hukuki Koruma Sigortası kapsamında 3 farklı Bireysel Hukuk Sigor-
tası bulunmaktadır; 

I- Taşınmaz Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Hukuki Koruma, 
II- Kişi-Aile Hukuku Uyuşmazlıklarında Hukuki Koruma,
III- Sürücü - Motorlu Araca Bağlı Hukuki koruma,  
Bunların yanında ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilecek çeşitli 

aile ve miras hukuku, inşaat sözleşmeleri, maden, taş ocakları ve orman 
hukuku, vergi ve kamu alacaklarından doğan işlemler, gümrük hukuku 
ile ilgili işlemler, çekişmesiz yargı işleri, uluslararası yargı yolları, iflas ve 
konkordato ile ilgili işlemler de teminat altına alınabilir.

I- TAŞINMAZ HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA 
HUKUKİ KORUMA SİGORTASI:

Taşınmaz Mala Bağlı Hukuki Koruma Sigortası (Gayrimenkulun 
kiraya vereni, kiracısı ya da maliki olması sonucu ortaya çıkabilecek 
anlaşmazlıklar) Sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen taşınmaz malın 
tamamının veya bir bölümünün poliçede gösterilmek kaydıyla kiralayanı, 
kiracısı veya ayni hak sahibi sıfatlarından biri veya hepsine bağlı olarak 
doğabilecek uyuşmazlıklar için koruma sağlar.

Bu sigorta türüne; Almanya’da uygulanan, Alman Kiracılar Birliği 
Kierke Kiracılar Derneği’nin üyeleri olan kiracılar ile ev sahipleri arasında 
çıkan uyuşmazlıklarda, yıllık 72 Euro karşılığında 25.000.Eura’ya kadar 
Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılanması uygulaması örnek 
olarak gösterilebilir.2 

2  Akyol Devrim, Hukuk Gündemi, s. 27.
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II- AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN 
UYUŞMAZLIKLARDA HUKUKİ KORUMA SİGORTASI:  

Özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılan ve Kişi ve Aile Hukuku 
Koruma Poliçesi olarak da adlandırılan, Bireysel Hukuki Koruma Sigor-
tası türlerinden birisi olan bu sigorta da Sigortacı bu sözleşme ile, sigorta 
ettiren ve poliçede açıkça belirtilmiş olan diğer aile fertleri yahut birlikte 
yaşadığı kimselere belirtilen esaslar dahilinde hukuksal koruma sağlamayı 
temin eder. Bu sigorta kapsamında;

• Sigortalının, yasal sorumluluk kuralları nedeniyle muhatabı olduğu 
tazminat istemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

• Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırı gelmekle 
suçlanması ya da bu amaçla yapılan cezai kovuşturma sebebiyle 
maruz kaldığı işlemler; şahsi ceza davası açması ya da açılmış ceza 
davalarına müdahil olarak katılması.

• İşçi-işveren ve bireysel iş ilişkileri ile ilgili uyuşmazlıklar.
• Sosyal güvenlik kurumları ve bu amaçla kurulmuş sandık ve vakıflar 

ile olan uyuşmazlıklar.
• Bir yıllık sigorta döneminde en çok iki kez olmak üzere aile ve 

miras hukukuna ilişkin olup sigortalının hukuki durumunu etki-
leyecek ve hukuki bilgi gerektiren olaylar hakkında sigortalının 
kendi seçeceği bir avukata danışması.

Ek Sözleşme İle Sigorta Kapsamına Alınabilecek Hususlar : Aşa-
ğıdaki konular kapsamındaki uyuşmazlıklar ek sözleşmeyle Kişi/ Aile 
Hukuksal Korumasına dahil edilebilir:

• Tüketici haklarının korunmasına dair mevzuatla ilgili olup sigor-
talının taraf olarak tüketici konumunda bulunduğu uyuşmazlıklar.

• Akdi borç ilişkileri ve menkul mallara ilişkin ayni haklar ile ilgili 
uyuşmazlıklar.

• Sigortalının, kamu görevlisi olarak, bağlı bulunduğu idareden olan 
taleplerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

III- MOTORLU ARAÇ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN 
HUKUKİ KORUMA:

Sürücü ve Motorlu Araca Bağlı Hukuki Koruma Sigortası olarak da 
tanımlanan bu sigorta da Sigortacı poliçede belirtilen motorlu araçların 
maliki, işleteni, kiracısı ve sair zilyedi durumundaki sigortalıya koruma 
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sağlar. Ayrıca, sigortacı sigortalıya, poliçede gösterilen kendisi veya başkası 
adına tescilli araçları sözleşme veya hukuki statüsü gereği sürücü olarak 
kullanmasından doğabilecek uyuşmazlıklar için hukuksal koruma sağlar. 
Bu sigorta kapsamında sigortalı;

• Yasal ve cezai sorumluluk kuralları çerçevesinde poliçede gösterilen 
motorlu araçla bağlantılı olarak borçlar hukukuna tabi sözleşmeler 
haricinde doğabilecek uyuşmazlıklar. (Haksız kesilen trafik cezaları 
gibi)

• Sürücü belgesi izninin kısıtlanması, kaldırılması ve yeniden alınması 
ile ilgili uyuşmazlıklar,

• Cezai ve yasal sorumluluk, kuralları çerçevesinde sigortalının sürücü 
sıfatından doğan uyuşmazlıklar,

• Bir yıllık sigorta döneminde belir sayıda sınırlı olmak üzere motorlu 
araca bağlı hukuksal koruma ile ilgili olup, sigortalının hukuki 
durumunu etkileyecek ve hukuki bilgi gerektiren olaylar hakkında 
sigortalının kendi seçeceği bir avukata danışması.

Kapsam Dışında Kalan Haller:  Motorlu Araca Bağlı Hukuksal 
Koruma aşağıdaki haller için koruma sağlamaz:

• Rizikonun gerçekleştiği anda sürücüye yüklenilecek herhangi bir 
kusurun bulunmadığı haller hariç olmak üzere, sigortalının veya 
eylemlerinden sorumlu olduğu kişinin uyuşturucu, keyif verici 
maddeler almış veya alkollü içki almış olması nedeniyle güvenli 
sürme yeteneğini kaybetmiş olarak aracı kullanmasından ve bu 
nedenlerle meydana gelen kazalardan doğan uyuşmazlıklar (güvenli 
sürme yeteneğinin saptanmasında alkollü içkilerin etki dereceleri 
ve kandaki miktarlarının tespit edilmesine ilişkin mevzuat dikkate 
alınır).

• Tescil belgesi olmayan aracın neden olduğu zararlardan doğan 
uyuşmazlıklar.

• Rizikonun gerçekleştiği anda sürücüye yüklenilecek herhangi 
bir kusurun, bulunmadığı haller hariç olmak üzere, sürücünün 
kurallara uygun bir sürücü belgesi veya araç kullanma yetkisinin 
bulunmadığı durumlarda meydana gelen kazalardan doğan talepler.

Ek Sözleşme İle Sigorta Kapsamına Alınabilecek Hususlar : Aşa-
ğıdaki uyuşmazlıklar ek sözleşme ile teminat kapsamına alınabilir:
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• Poliçede gösterilen araç ile ilgili borçlar hukukuna tabi sözleşme-
lerden doğan uyuşmazlıklar.

• Sigortalının kamuya açık trafikte bisiklet sürücüsü, yaya veya başka 
bir araçta yolcu sıfatından doğabilecek uyuşmazlıklar.

• İddia veya yarışmalara katılma sonucunda veya bunlara hazırlık 
denemelerinden doğan uyuşmazlıklar.

BİREYSEL HUKUK SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMINA 
GİREN GİDERLER

Bireysel Hukuki Koruma Sigortası’nda her türlü giderler koruma 
kapsamına alınmaz. Bu sigorta türünde sigorta poliçesinde genel şartlarla 
öngörülen hallerden doğmak kaydıyla aşağıdaki giderler sigorta kapsamı 
içindedir:

• Yargılama, icra, uyuşmazlığın dava yolu ile çözümünde harcanacak 
olan tutarı geçmemek üzere tahkim nedeniyle doğabilecek giderler, 
temyiz, karar düzeltme giderleri ve avukatlık asgari ücret tarifesin-
den daha az olmamak kaydıyla poliçede belirlenen avukatlık ile 
danışmanlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak kaydıyla 
poliçede belirlenen danışmanlık ve hakem ücretleri ile teminatla 
salıvermede poliçede üst sınırı belirlenen teminat akçesi.

• Faydasız kalmış olsa bile sigortalı tarafından zararı önlemek, azalt-
mak veya hafifletmek amacıyla alınan tedbirlerden doğan giderler.

• Sigortalı ve birlikte sigortalanmış kişiler için, her olayda poliçede 
belirtilen üst sınır geçerlidir. Zaman ve neden bakımından birbi-
rine bağlı birden çok rizikoya dayanan edimler için de aynı üst 
sınır uygulanır.

BİREYSEL HUKUK SİGORTASINDA TEMİNAT KAPSAMI 
DIŞINDA KALAN GİDERLER

Bireysel Hukuk Sigortası’nda Sigortacı tarafından aşağıdaki giderler 
karşılanmaz:

• Uyuşmazlıkların dava içinde veya dışında sulh yoluyla halledilmesi 
sonucu, sigortalının üstlendiği giderlerden her iki tarafın yapmış 
olduğu masrafın yarısını aşan kısmı.

• Uyuşmazlığın sigortalının hukuka aykırı ve kasıtlı bir hareketinden 
doğduğu hallerde yapılan giderlerden, dava konusunun sigortalı 
aleyhine sonuçlanan bölümüne tekabül eden kısım.
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• Daha önce ayrı döneme rastlayan sigortalı adına yapılmış başka 
sigortaların aynı olay nedeniyle teminat altına almış olduğu giderler.

• Sigorta korumasına girmeyen bir olayın karşı dava veya takas olarak 
ileri sürülmesi nedeniyle sigortalıya yüklenilen giderler.

• Sigortalının poliçede gösterilen katılım payına (muafiyet) düşen 
giderler.

KASITLA İŞLENEN SUÇLAR VE HUKUKİ KORUMA 
SİGORTASI

Hukuki Koruma Sigortası’nın tartışılan konularından birisi de; kasıtlı 
işlenen suçların sigorta kapsamı içerisinde tutulup tutulmayacağına 
ilişkin sorundur. Suçlunun da savunma hakkının olduğu hususu dik-
kate alındığında, bu temel hakkın kullanımından hiç kimsenin yoksun 
bırakılmaması gerektiği tartışmasızdır. Ancak, temel tartışma konusu, 
bu hakkın kullanımı sırasında hukuki koruma sigortası ile suçun ve 
suçlunun teşviki sorunu ortaya çıkmaktadır.

Her nekadar hukuksal tartışma konusu olsa da, kastın hukuki himaye 
görmesi beklenemez. Aksi durumda Hukuki Koruma Sigortası’nın suçu 
teşvik edebileceği şeklindeki endişelere haklılık kazandırabilir. Bu nedenle, 
sigortalının kasten işlediği iddia olunan bir suç dolayısıyla hukuk-
sal koruma, sigortalının bu suçu kasten işlediğine ilişkin mahkeme 
kararının kesinleşmesi ile geçmişe etkili olarak ortadan kalkar. Bu 
durumda sigortacı daha evvelden başarı şansının bulunduğunu kabul 
ederek korumayı üstlenmiş olsa dahi hükmün kesinleşmesine kadar bu 
uyuşmazlık gereği yaptığı tüm giderleri, ödemelerin yapıldığı tarihten 
işleyecek gecikme faiziyle sigortalıdan isteyebilir.

Özetle, Bireysel Hukuki Korumanın sağlanabilmesi için kişinin mağ-
dur ve haklı olması gerekir. Bu sigorta haklı olup da hakkını arama ihtiyacı 
hisseden bireylerin maddi kayıplarını engeller. Yoksa sigortalının haksız 
olduğu bir davayı açmasına destek olmaz.3

Sigorta Korumasının Reddi
Genel sigorta düzenlemelerine bakıldığında, riskin gerçekleştiği 

durumlarda Sigortacının belirli koşulların varlığı halinde sigorta kap-
samı ve koruması dışında kalması gerekçeleri ile ödeme yapmamaktadır. 
Hukuki koruma sigortalarında da, sigortacı sigortalıya ait hukuksal 

3 https://www.samildemir.av.tr/2015/10/avukat-dostu-sigorta-hukuki-koruma-sigortasi
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çıkarların gözetiminde, yeterli başarı şansının bulunmadığı görüşünde 
ise, edimini yerine getirmeyi reddedebilir. Böyle bir durumun sigortalıya 
hak kaybına neden olmadan en kısa zamanda ve gerekçeleriyle yazılı 
olarak bildirilmesi gerekmektedir. 

Ancak, sigortalı hakkında bir suç isnadında bulunulması yahut bu 
amaçla hazırlık tahkikatına başlanması halinde sigortacı, başarı şansının 
bulunmadığını iddia edemez. Şu kadar ki, sigortalı aleyhinde kasten işle-
nen bir suça dair kamu davası açılmasından itibaren, sigortacı başarı şan-
sının bulunmadığı iddiasıyla edimini yerine getirmekten imtina edebilir.

Hukuki Koruma konusunda sigortacı ile sigortalı arasında ihtilafın 
ortaya çıkması durumunda; sigortacı, hukuksal çıkarların gözetiminde, 
yeterli başarı şansının bulunmadığı görüşü ile korumayı reddederse, bu 
kararı kabul etmeyen sigortalı ihtilafın müştereken tayin edilen hakem 
yolu ile veya müşterek hakemde anlaşamadıkları takdirde bu sözleşmenin 
yapıldığı yerdeki ticaret davalarına bakmaya yetkili mahkeme tarafından 
seçilen hakem yolu ile halledilmesini isteyebilir. Bu durumda hakem 
hak kaybına neden olmayacak en kısa süre içinde görüşünü bildirmek 
zorundadır. Hakemin de korumayı ret etmesi durumunda sigortalı 
uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak gerekli işlemleri yapmakta veya bu 
işlemlere devam etmekte serbesttir.

Sigortacının başarı şansı bulunmadığı gerekçesiyle edimini yerine 
getirmeyi ret etmesi durumunda sigorta ettirenin sözleşmeyi feshetme 
hakkı vardır.

Bu durumda feshin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin 
primi gün esası üzerinden hesap edilir ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

Hakemin sigortalı lehine karar vermesi halinde hakemlik ücreti ve 
masraflar sigortacıya aittir. Aksi halde bu masraflar bölünür.

Anı şekilde suç işlemeyi alışkanlık haline getirenler veya uygulamada 
görüldüğü üzere sigorta süresi ve her halde bir yıl içinde, geçerli ve temi-
nat kapsamı içinde en az üç ayrı uyuşmazlık nedeniyle hukuksal koruma 
talebiyle karşılaşan sigortacı sözleşmeyi feshedebilir. Ancak, fesih halinde 
sigortalının sözleşmenin devamı sırasında meydana gelen rizikolara ilişkin 
olarak doğmuş ya da ileride doğacak hakları saklıdır.

Sigortacı fesih hakkını tazminatı ödemeden önce kullanabilir. Feshin 
hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçen sürenin primi gün esası üzerinden 
hesap edilir ve fazlası geri verilir.
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RİSKİN GERÇEKLEŞMESİ VE TAZMİNAT
Hukuksal Koruma Sigortasının uygulanması açısından riziko;  
• Sigortalının karşılaşmış olduğu haksız fiil veya hukuka aykırılık 

nedeniyle ileri süreceği tazminat istemlerinde, tazminat talebine 
konu teşkil eden zararın gerçekleştiği anda,

• Sigortalının ceza, disiplin veya meslek kurallarına aykırılıkla suçlan-
dığı hallerde, sigortalının söz konusu hükümlere aykırı davrandığı 
ya da davranmaya başladığı varsayılan anda, 

• Yukarıdakiler dışında kalan tüm hallerde ise sigortalının ya da 
uyuşmazlıkla ilgili diğer kişi veya kişilerin, objektif ve sübjektif 
yükümlülüklerini ihlal ettiği, ihlal etmiş sayıldığı yahut ihlal ettiği 
varsayılan anda, gerçekleşmiş sayılır.

Riskin gerçekleşmesi durumunda Sigortacının bu durumdan haberdar 
edilmesi gerekmektedir. Bu durumda Sigortalı;

• Sigortacıya, rizikonun öğrenilmesinden itibaren beş iş günü içinde 
bildirmek ve riziko ile ilgili bütün bilgileri gecikmeden eksiksiz 
ve gerçeğe uygun olarak vermek, delil ve belgeleri beyan etmek, 
sigortacının bu yoldaki önerilerini dikkate almak, hak koruyucu 
işlemleri zamanında yapmak, rizikoya ilişkin belgeleri zamanında 
vermek,

• Avukata vekalet verilmesi durumunda avukata olayın meydana 
gelişi ve gidişatı hakkında tam ve doğru bilgiler vermek, delilleri 
açıklamak ve gerekli belgeleri sağlamak,

• Dava açıldığında, sigortacıya davanın durumu ile ilgili gereken 
bilgileri vermek ve bundan sonraki safhalar için lehine karar veril-
mesi için azami çabayı göstermek,

• Çıkarlarını önemli ölçüde zedelemiyorsa, kısmi dava açmak, baş-
kaca yasal yollara başvurmak gibi gider doğurucu önlemlerin 
alınmasında sigortacıya da danışmak ve gereksiz yere giderlerin 
yükselmesinden kaçınmak,

• Yapılan veya yapılacak olan masraflarla ilgili tüm belgeleri sigor-
tacıya gecikmeden vermek,

• Aynı rizikolara karşı başka sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigor-
tacıya bildirmek,
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• Sigorta şirketinden alınan ve masraf olarak kullanılacak sigorta 
bedellerini amaca uygun olarak kullanmak, zorundadır.

Sigortalı, yukarıda anılan yükümlülükleri yerine getirmez ve bunun 
sonucunda zarar miktarında bir artış olursa, sigortacının ödeyeceği 
tazminattan, kusurun ağırlığına göre, bu surette artan  kısım indirilir.
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Sunucu- Değerli misafirlerimiz, Ankara Barosu tarafından dokuzun-
cusu düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. “Mesleğe 
Yeni Başlayan Meslektaşların Sorunları” konulu oturumu Ankara Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Avukat Erdem Ekmekçi yönetecektir.

Beraberinde ise Sayın Avukat Ecem Altun, Sayın Avukat Sercan 
Altunordu, Sayın Avukat Kemal Binici, Sayın Avukat Mehmet İlker 
Birgan, Sayın Avukat Ali Çağdaş Bozaner, Sayın Avukat Murat Kaya, 
Sayın Avukat Kağan Kızılarslan, Sayın Avukat Figan Solak, Sayın Avukat 
Melis Söylemez, Sayın Avukat Çağrı Ayhan Şenel, Sayın Avukat Ercan 
Şişek, Sayın Avukat Selman Yaray, Sayın Avukat Çağlar Yıldırım’ı teb-
liğlerini sunmak üzere oturumumuzu başlatıyoruz.

Av. A. Erdem EKMEKÇİ
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi / Oturum Başkanı

Ankara Barosu tarafından 2016 yılı dokuzuncu kez yapılan Ankara 
Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür 
ediyoruz. Açıkçası bu kadar yoğun bir kalabalığı biz de beklemiyorduk. 
Çok mutluyuz, çok şaşırdık, biraz da açıkçası heyecanlandık. Kısa bir 
gecikme için de hepinizden özür diliyoruz. Bu tür aksaklıklar oluyor, ama 
bu aksaklıkları bu güzel program çerçevesinde çok daha iyi bir sonuçla 
bitirerek hep beraber genç avukatlar ve mesleğe yeni başlayan avukatların 
sorunlarına ilişkin tespitlerimiz, tahlillerimiz ve çözüm önerilerimizi 
birlikte yapma arzusuyla oturumu başlatıyorum.

Şimdi şöyle bir sistem takip etmeye karar verdik, çünkü yoğun bir 
konuşmacı ekibimiz var. Bu anlamda her şehrin kendine ait problemleri 
olduğu gerçeğini de tespit ederek öncelikle şehirlerden gelen temsilcileri-
mize 5’er dakikalık bir durum tespiti yapması için söz hakkı vereceğim, 
ardından da interaktif bir toplantı yapmaya başlayacağız. Ülkenin genç 
meslektaşlar ve mesleğe yeni başlayan avukatlar açısından sorunları bir-
likte değerlendireceğiz.

Bu tahlille birincil önceliğimiz yakın zamanda çıkan bir Yönetme-
liğimiz var biliyorsunuz, İşçi Avukatlar Yönetmeliği, onunla ilgili bir 
değerlendirme yapmayı arzu ediyoruz. Dün Barolar Birliği tarafından 
gelen bir teklif vardı, ilginç bir teklif, değerlendirilmesi gereken bir teklif. 
Sayın Metin Feyzioğlu dün açıklama yaptı. Şöyle bir arzuları olduğunu 
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söyledi: Vekâlet pullarına küçük bir miktar ekleyerek buradan elde edilen 
gelirin mesleğe yeni başlayan avukatların SSK primlerinin ödenmesi 
için katkı yaratılması amacıyla bir düzenleme düşündüklerini ifade etti. 
Elbette bunun genç avukatlar ve mesleğe yeni başlayan avukatlar açısından 
önemi çok büyük. Bunu değerlendirmek istiyoruz.

Bunun dışında elbette yoğun bir katılım var mesleğe, bunun yarattığı 
handikaplar, sorunlar, çözümsüzlükler, bunları zaten tek tek arkadaş-
larımız hepsinin tespitlerini yapacaklar. Neler yapılabilir, neleri öneri-
yorlar, onlar neler yaşıyor, hep beraber burada bunları konuşacağız ve 
değerlendireceğiz.

Şimdi, öncelikle ben adilane olması açısından ilk konuşma yapmak 
isteyen şehre söz vermek istiyorum. Böyle bir talep var mı ? Yoksa harf 
sırasıyla gideceğim de o yüzden. Sanıyorum bizde Antalya Barosu birinci 
sırada. Antalya Barosundan Ali Çağdaş Bozaner. Misafir barolara öncelikle 
söz veriyoruz, o yüzden.

Av. Ali Çağdaş BOZANER
Antalya Barosu

Öncelikle teşekkür ederim bu güzel ev sahipliğiniz için. Tabii, belki 
ilgili olmayacak, ama öncelikle ülkedeki durumdan biraz dem vurmakta 
fayda var. Bizim mesleğimizdeki sorunlar çok fazla tabii, ama maalesef 
ülkemizdeki durumlar da oldukça kötü. Gençlerin her anlamda artık 
süreçlere daha fazla katkı koyması ve daha fazla yeni şeyler söyleyerek 
her platformda seslerini duyurması lazım. Bu sadece avukatlık mesleği 
için değil, ülkenin genel tablosunda da bu böyle. Bunu belirterek ve 
Pazartesi günü meydana gelen saldırıda da ölenlere rahmet dileyerek 
başlamak istiyorum.

Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. Antalya Barosu Genç Avukatlar 
Meclisi … Başkanıyım. Mayıs ayında kurulduk. Beş yıl kıdeme kadar bir 
otuz yaş altındaki avukat ve stajyer avukatları kapsayan bir Meclisimiz 
var. Şimdi, öncelikle tabii genç avukatlardan ziyade stajyer avukatların 
birkaç sorununa değinmekte fayda var, çünkü mesleğe nasıl başlarsa-
nız öyle gidiyor. Biz bu aynı sıkıntıları yaşadık. Ben bunu her zaman 
söylüyorum, gömleği yanlış iliklemek gibi, bir defa yanlış iliklediğiniz 
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zaman düğmeyi, ondan sonra bütün hepsini doğru da yapsanız sonuç 
değişmiyor, yanlış olarak devam ediyor.

Bu Metin Feyzioğlu’nun da herhalde konuşmasında değindiği bir 
husus var; İş Kur programıyla alakalı stajyer avukatların yararlandırılması 
durumu. Bence öncelikle bunun kesinlikle ve kesinlikle stajyer avukatlara 
uygulanması, bu haktan, bu imkândan stajyer meslektaşlarımızın yarar-
lanabilmesi gerekiyor, çünkü onlara ekonomik olarak hem bir güvence, 
hem de ekonomik bir bağımsızlık sağlayacak. Yanında çalıştığı avukatın 
mesleğin dışında oluşabilecek faaliyetlerine engel olacağı gibi ondan para 
almasının önüne geçtiği için de hem maddi güvencesi, hem de angarya 
diye tabir ettiğimiz meslekle bağdaşmayan işlerden de uzak durmasının 
iradesini verecek kendisine, ki bu çok önemli.

Yine staj döneminde belki birçoğumuzun … yine stajyer avukat zama-
nımızda aldığımız kredilerin geri dönüşü anlamında da buradan naçizane 
bir eleştiri yapmakta fayda var. Halen daha her ne kadar zamanaşımında 
olan dosyaların takibe konulduğu söylense de maalesef boyutu bu şekilde 
değil. Genç meslektaşlarımızdan da bu muameleye maruz kalan insanlar 
var. Bunun artık… stajyer avukatlara olduğu kadarıyla tabii nasıl çözüm 
bulunur ? Karşılıksız olarak burs şeklinde verilmesi gerekir, çünkü bu mes-
lek faaliyetleri anlamında bu çok önemli. Stajyer avukatların bu sorununu 
ortadan kalkması mesleğe iyi başlamaları, verimliliği ve meslekle ilgili 
kafa yormalarının önünü açacak. Bakın, artık insanlar meslekle ilgili kafa 
yoramıyor. Niye ? Çünkü ekonomik sorunlar çok fazla. Mesleğin özlük 
haklarına ilişkin biz çok fazla şeyler geliştiremiyoruz, çünkü insanlar 
ekonomik sorunlarda tıkanıyor.

Tabii, bunları bilahare konuştuk, birçok kurultayda dile getirdik, o 
yüzden çok uzun tutmak istemiyorum. Temsil sorunu, temsil sorunu ve 
temsil sorunu. Genç avukatların, mesleğe yeni başlayanların, mesleğin 
bütün külfetini çekmesine rağmen, en büyük sorunları birebir göğüsle-
mesine rağmen, çünkü on beş sene önce mesleğe başlayan insanlar şu anki 
mesleğin içinde bulunduğu durumdan belki çok da farkında değil ya da 
yanında çalıştırdıkları ya da yanında bulunan avukatlar neticesinde belki 
peyder pey öğreniyorlar ya da etkileniyorlar, ama bu işin bizzat içinde 
bulunan insanların bu süreçte yetkili çözüm mercilerinde bulunabilmesi 
gerekiyor, bu temsil sorununun da aşılması gerekiyor. Bunun sadece 
genç avukatlar olarak da değil, bizzat Baronun yetkili diğer organlarında, 
yönetim kurulu olsun, başka türlü olsun, buralarda bulunması elzem. 
Ancak, genç yeni bir bakış açısıyla bunlar da düzelebilir.
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Yine diğer bir sorun: Ekonomik. Biliyorsunuz, güzel bir söz var, ben 
hep yine kullanırım: Aç insan önce inançlarını yer. Biz ne kadar idealist 
de başlasak, ne kadar güzel bir şekilde de başlasak meslek hayatına, eğer 
ekonomik bunalımdaysanız, ekonomik gelişiminizi sağlayamıyorsanız, 
insanların sizden beklediği o erdemli duruşu kimi zaman gerçekleşti-
remeyebiliyorsunuz. Tırnak içerisinde söylüyorum, tabii ki de bunu 
yapan insanlar da oldukça fazla, ama bunun için ekonomik sorunların 
çözülmesi gerekiyor.

Demin Sayın Başkan belirtti, yeni Yönetmelik çıktı Türkiye Barolar 
Birliği tarafından. Yönetmelikte de her baroya maaşların belirlenmesi 
hakkı tanındı. Tabii, burada maaşı belirleyen ya da bu ücreti belirleyen-
ler de maalesef yine işveren avukatlar çerçevesinde olduğu için yine bu 
oranların çok sembolik miktarlar olduğunu görüyoruz bildiğim kadarıyla. 
Ben Antalya Barosundaki miktarı da söyleyeyim, biz 2500 olarak direttik, 
ama 2000 olarak en son karar çıktı. Tabii, bu ölümü gösterip sıtmaya 
razı etmeye benziyor. Diğer barolarda daha düşük. Türkiye’nin içinde 
bulunduğu durum, vesaire, ama avukatlık mesleğinin bir şanı olması 
lazım. Türkiye’de asgari ücretin geldiği noktada avukatlık mesleğine 
verilen miktarın çok daha fazla olması gerekir.

Yine bir anket yapmıştık Genç Avukatlar Meclisi olarak, çok önemli 
sorunlardan biri, hep belki çalışan avukatlardan bahsediyorum, ama biz 
her ne kadar kendi ofisimizde de olsa, çünkü bence en büyük sıkıntıları 
kendileri yaşıyorlar. SSK primlerinin aldıkları maaş üzerinden değil, 
asgari ücretler üzerinden ödenmesi; bu da çok büyük bir ahlaki sorun 
aslına bakarsanız. Bunun kanuni bir yaptırım olup olmadığı da var, ama 
çok büyük bir ahlaki sorun bir defa. Siz yanınızda çalıştırdığınız insanı 
aldığı ücretten değil de sırf biraz daha parasını düşürebilmek, biraz daha 
kâr edebilmek için eğer sigortasını asgari ücretten gösteriyorsanız, meslek 
dayanışmasının artık burada söylenecek bir hükmü kalmıyor. Bunun 
da ya barolar tarafından ya da artık genç avukatlar olarak biz örgütlü 
mücadele ederek bu şekilde çalışan meslektaşların üzerine gitme yoluyla 
yapabiliriz, ama nereye kadar olacak, nasıl olabilir, bunların da bir şekilde 
bertaraf edilmesi gerekiyor.

Yine Bağ-Kur ödemeleri çok fazla serbest çalışan avukatlar için. Tür-
kiye’de kazancıyla hiç de doğru orantılı olmayacak bir şekilde kesintiler 
oluyor. Kısa kısa bahsediyorum, ama sonra herhalde interaktif olarak 
da konuşacağız.
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CMK ücretlerine mesela biz şöyle bir şey düşündük: Bununla ilgili 
bir iptal davası kafamızda var, çünkü devletin belirlediği asgari ücret 
tarifesinin bile altında avukatlar CMK’daki ücretlere tabi tutuluyor. 
Bunun da hiçbir yaptırımı yok yine. Kendi koyduğu kuralı bizzat dev-
letin kendisi deliyor bu pozisyonda. Bununla ilgili de hukuki adımların 
atılması gerekiyor, çünkü gerçekten mesleğin durumu çok iç açıcı değil. 
Bunun hepimiz farkındayız. Ama genç avukatların sıkıntıları çok daha ön 
planda, bunları birebir yaşayan insanlar. Bunun da önlenmesinin temel 
yollarından biri yine herkesin dediği gibi sınav, sınav, evet, sınav, ama 
arkadaşlar, kontenjanları azaltmadığınız sürece bu kadar bir mühür, bir 
müdür şeklinde, sanki bir mahallede bakkal açar gibi hukuk fakülteleri 
ya da daha doğrusu üniversite açtığınız sürece de bunları sınav ya da 
birtakım önlemelerle önlemek çok mümkün değil, çünkü Türkiye’de 
insanların kaderi artık sınav oldu. Bakın, her yerde sınav, her yerde sınav, 
her yerde sınav. Gençleri hiç kimsenin buna maruz bırakmaya da hakkı 
olduğunu ben düşünmüyorum kendi başlattıkları sistemsel yanlışlardan 
dolayı. Dolayısıyla, bunun da hukuk fakültesi kontenjanlarının barola-
rın marifetiyle, barolardan görüş alınarak, ildeki bazları değerlendirerek 
belirlenmesinde fayda var.

Sonrasında konuşuruz. Niye bu kadar kısa tuttum ? Belki çok hızlı 
geçtim, ama diğer kurultaylarda da, hepsinde bahsettik. Umarım bu 
sefer can alıcı ve çözüm anlamında belli adımlar atabiliriz. Ben teşekkür 
ediyorum dinlediğiniz için. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Antalya Barosunu temsilen gelen Ali Çağdaş Oza-
ner’e teşekkür ediyoruz. Daha sonra tabii ki tekrar söz alacak. Çanakkale 
Barosundan iki meslektaşımız var. Avukat Melis Söylemez’e sözü ben 
veriyorum Çanakkale Barosu adına.

Av. Melis SÖYLEMEZ
Çanakkale Barosu

Öncelikle herkese merhaba. Çanakkale Barosundan size kucak dolusu 
sevgiler getirdik, Baro Başkanımızdan selamlar getirdik. Ben bir yıllık 
avukatım, öncesinde de bir yıllık bir staj dönemim oldu hepinizin bildiği 
üzere, hepinizin geçtiği üzere ve geçmek üzere olduğu üzere. Ben bu 
süreçte çok fazla sorun biriktirdim. Ekonomik sorun biriktirdik, Adliyede 
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sorun biriktirdik, sosyal hayatta sorun biriktirdik. Benden önceki Sayın 
arkadaşım, meslektaşım Çağdaş da dile getirdi bunlardan bir kısmını. 
Teknik anlamda çok fazla sorunumuz var, evet, ama pratik anlamda 
çözümleyemediğimiz sorunlarımız var. Bence esas tartışmamız gereken 
artık sorunlardan ziyade, bu sorunları nasıl çözeceğimiz, ama bu noktada 
karşımızda bir engel var: Sorunların çözümünde bize yardımcı olacak 
merci aynı zamanda sorunların kökeninde yer alan merci.

Bu noktada size saatlerce eleştiri sunabilirim, saatlerce sitemlerimi 
dile getirebilirim, çünkü biz Çanakkale Barosu olarak güncel bir sorunla 
karşı karşıyayız. Bilmiyorum biliyor musunuz, Genç Avukatlar Kurulta-
yının bu sene Çanakkale Barosu olarak ev sahipliğini yapacağız, yapmak 
istiyoruz. Bunun için bir sürü hazırlık yaptık, yapmaya devam ediyoruz 
en iyi şekilde misafirlerimizi nasıl ağırlarız diye. Her hafta toplanıyoruz.

Ama, dün buraya geldik, elimize nazikçe bir emir geldi. Türkiye Baro-
lar Birliğinin Yönetim Kurulundan geldi bu emir. Diyor ki bize, “biz bu 
Kurultayı 18 Mart tarihinde yapacağız”. Biz bu Kurultayı Mayıs ayında 
yapmak için aylardır toplantılar düzenliyoruz, ona göre yerler ayırttık. 
Tabii, biz de isteriz Çanakkale’nin en özel gününde, en değerli gününde 
sizleri ağırlayalım, ev sahipliğimizi o tarihe denk getirelim, ama teknik, 
fiziki koşullar bunu imkânsızlaştırıyor.

Sayın Baro Başkanımız Avukat Bülent Şarlan bize bu konuda destek 
olacağını söyledi, her zaman arkamızda olduğunu söyledi. Bu konuda 
kendisine inanıyoruz, güveniyoruz, ama size ifade etmeye çalıştığım şey 
şu: Biz hiyerarşiyi kıramıyoruz. Bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, 
sorunlarımızı belirliyoruz, bunu nasıl çözeriz diye düşünüyoruz, ama hep 
bir şekilde engelleniyoruz. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı- Çanakkale Barosu, ben Ercan Şişek’e de söz vere-
yim. Çok kısa oldu. Biraz da sorunlarla ilgili de bir değerlendirme yapar 
Ercan üzerine. Böylece birleştirmiş oluruz.

Av. Ercan ŞİŞEK
Çanakkale Barosu

Öncelikle merhaba. Aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. 
Ankara Barosuna da ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum.
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Öncelikle Çağdaş Başkanımın belirttiği gibi birçok sorunumuz var. 
Aslında bu sorunların temel sebebi ekonomik şartlara bağlanmakta. 
Başkanımız açılış konuşmasında belirtti, Baro vekâlet pullarına belli bir 
artış yapılmak kaydıyla bir yıl ve üç yıl arası meslektaşlarımızın Bağ-Kur 
ödemelerini, avukatlık sınavı geldiğinde stajyer arkadaşlarımıza karşılıksız 
burs verilmesi konusunda bir vaatte bulundu.

Şimdi, benim şöyle bir düşüncem var: Eğer Birlik sınav geldiği tak-
dirde stajyerlere burs verebiliyorsa, bunu şu aşamada bütün stajyerlere 
değil de, en azından ekonomik durumu olmayan arkadaşlara, staja yeni 
başlayan veya mesleğe yeni adım atan bütün arkadaşlarımızın ekonomik 
durumları birbiriyle aynı değil. Çok zor şartlar altından geçen arkadaş-
larımız var, üniversitelerini çok zor şartlar altında bitiren arkadaşlarımız 
var. En azından belli bir şartlar bulunması halinde bu arkadaşlarımıza 
karşılıksız burs verilmesi durumunun değerlendirilmesi gerektiğini düşü-
nüyorum ben. Belki eşitsizlik olarak değerlendirilebilir, ama biz adaleti, 
hakkı savunduğumuz için en azından muhtaç olan meslektaşlarımızın 
bir nebze de olsa biz ellerinden tutabilirsek bu bizim için büyük bir 
kazançtır diye düşünüyorum.

Diğer sorunlara gelmek durumu da söz konusu, ama Melis arkada-
şımın dediği gibi biz ne kadar kendimizi parçalarsak parçalayalım, ne 
kadar bir şeyler yapmaya çalışırsak çalışalım, önümüze kanun, bürokrasi, 
hiyerarşi, bir şekilde engel konuluyor. Şimdi, yeni Yönetmelikle bazı çalı-
şan avukatlara ilişkin 2250 liranın altında çalışma yasağı getirildi, Resmi 
Gazete’de yayınlandı. Dün akşam da konuştuğumuz gibi bununla ilgili 
çeşitli davalar açılacaktır, belki de açılmıştır, çünkü kanuni bir dayanağı 
olmadığından dolayı biz bu yaptırıma veya zorlamaya gidemeyeceğiz, ki 
bunun da kabul edildiğini varsayarsak, bu sefer kendi meslektaşlarımız 
bunu farklı yollarla çözmeye çalışacaklar. Yanında çalışan avukatı bağlı 
avukat olmaktan çıkartıp vergi levhası doğrultusunda kendi işini alıyor 
olarak gösterecek, ama yine maaş vermeye devam edecek.

Bizim sorunumuz kanuni olarak veya yaptırımsal olarak değil, bizim 
sorunumuz kendi meslektaşlarımızın öncelikle çalışmaya yeni başlayan 
avukatlara, meslektaşlarımıza saygısının getirilmesi veya bunun farkına 
varılması gerekiyor. Şunu hiç kimse unutmasın, bizden yirmi yıl, otuz 
yıl önce mesleğe başlayan avukat meslektaşlarımız da bizim yaşadığımız 
sıkıntıları yaşadı, stajyer olarak avukatlığa başladı, daha sonra ekono-
mik şartlarla boğuştu, ama belli bir ekonomik güce geldiğinde nereden 
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geldiğini unuttu. Bizim öncelikle farkına varılmasının aciliyeti olan 
noktanın bu olması gerektiğini düşünüyorum.

Biz kurultaylarda konuştuk, Genç Avukatlar Kurultayı, Çanakkale’de 
beşincisi yapılacak, belki de sonuncusu olacak, çünkü şöyle bir düşünce 
var; ekonomik masrafların fazla olduğu ve gereği kadar sonuç alınamadığı 
gerekçesiyle, artık bir amacının bulunmadığı gerekçesiyle iptal edilme 
düşüncesinin bulunduğu.

Çok kısa bir şeye daha değinmek istiyorum. En son dördüncü kurul-
tay Amasya’da yapıldı. Bursa’dan itibaren sürekli kararlar çıktı, sürekli 
bir şeyler yapmaya uğraştık, kararlar aldık, ama bizim sıkıntımız, biz 
aldığımız kararları uygulayamıyoruz, uygulamak için gerekli mevzuatı 
veya çalışmaları yapsak dahi önümüze bir şekilde engel konuluyor. Bizim 
yanımızda olduğunu söyleyen Birliğimiz bize yeteri kadar destek vermiyor. 
Sadece “arkadaşlar, kurultayı yapın, biz size maddi destekte bulunacağız” 
diyorlar, ama daha sonrasında biz gerektiği kadar destek alamadığımızı 
şahsi olarak düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer 
arkadaşların da zamanından çalmayayım. Teşekkürler. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Çanakkale Barosundan Avukat Ercan Şişek’e de 
teşekkür ediyoruz. Biz tabii ki kurultayların devamını diliyoruz barolar 
olarak. Bu kurultaylar nasıl yapılacaksa her türlü desteğe hazırız. Kesinlikle 
maddi bir nedenle kurultayların bitirilmesi düşüncesine Ankara Barosu 
olarak katılmıyoruz. Ankara Barosu olarak bu kurultaylar yapılmak mec-
buriyetindedir. Stajyer Avukatlar Kurultayı, Genç Avukatlar Kurultayı 
durumların tespiti, çözümler ve gelecek için umut veren kurultaylardır. 
Bu anlamda biz Ankara Barosu olarak bu kurultayların devamlı yapılması 
konusunda tam desteğimizi her zaman vereceğiz.

Sözü şimdi İstanbul Barosundan Sayın Avukat Mehmet İlker Birgan’a 
vereceğim. Herhalde genç meslektaşların ve mesleğe yeni başlayan avu-
katların en ciddi sorunlar yaşadığı şeylerin başında geliyordur İstanbul. 
Bizi aydınlatacağını umuyorum. Teşekkürler.
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Av. Mehmet İlker BİRGAN
İstanbul Barosu ve Konuşmacı

Teşekkürler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Barosu Başkanı 
Sayın Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu adına sizlere selamlarını sunu-
yor İstanbul Barosu Yönetimi. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan, 
özellikle genç meslektaşların sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulun-
maktan mutluyum. Ankara Barosuna da böyle bir etkinlik düzenlediği 
için ve bu etkinliği de yıllardan beri devam ettirdiği için özellikle teşekkür 
ediyorum Sayın Başkanım.

Ercan’ın da dediği gibi, Bursa’da başlayan bir Genç Avukatlar Kurultayı 
var, daha sonra Eskişehir, daha sonra Denizli ve son olarak da Amasya’yla 
birlikte devam etti. Buralarda bütün sorunların tespiti yapıldı, ama bu 
sorunlara çözüm önerileri de aynı şekilde ortaya konuldu, fakat bu 
sorunların çözümü noktasında çok da fazla yol kat edemedik. Çünkü 
neden ? Bakıldığı zaman, bu sadece genç meslektaşların sorunları değil, 
bu mesleğin sorunları, ülkenin sorunları, dünyanın sorunları. Biz bir kere 
şuradan çıkmamız lazım: Bu sorunlar Amerika’ya gitseniz, Amerika’da 
da var. Şimdi Amerika’da avukatlık yapan bir avukatın farklı sorunlar 
yaşadığını söylemek de yanlış ya da İngiltere’de avukatlık yapan bir avu-
katın farklı sorunlar yaşadığını da söylemek yanlış.

Buradan hareketle, herkesin yaşadığı sorun birbirinden farklı, çünkü 
herkesin almış olduğu eğitim, hayat standartları, yaptığı iş, çalıştığı kurum 
birbirinden farklı. Bir kere burada bir fikir birliğine varmak lazım. Neden ? 
Çünkü şu şartlanmaya da girmemek lazım: Aramızda genç arkadaşlarımız 
var, stajyer arkadaşlarımız var, mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımız 
var, belki öğrenci arkadaşlarımız var. Bu şartlanmaların içine girerek 
“meslekte şu sıkıntı varmış, şu sorun varmış, şöyleymiş, böyleymiş” diyerek 
kendilerini bir düzlem içerisinde şartlayarak bunları yaşamak zorunda 
kalacaklar. Bunlardan uzak durmak lazım. Bir kere sorunlarımızı öyle ya 
da böyle bunlarla barışık olmak lazım. Sorun var, bunlardan korkuyoruz. 
Hayır, böyle bir şey yok. Bir şeylerden korkarak, bir şeylerden çekinerek 
bunlarla baş edemeyiz. Süleyman Demirel’in bir sözü var biliyorsunuz: 
“Sorunları sorun etmezseniz ortada sorun olmaz”.

Ne demek istiyorum ? Sonuçta bunları yıllardır konuşuyoruz, ediyoruz, 
bir adım öteye götüremiyoruz. Çünkü niye ? Ülkede siyasi iktidar var, 
siyasi kriz var, dünyada ekonomik kriz var. Sadece bu Türkiye özelinde 
değil, bütün dünyada bir ekonomik krizden bahsediyoruz. Dünyanın 
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ekonomik olarak gelişmesi gerekiyor, Türkiye’nin ekonomik olarak geliş-
mesi ve derinleşmesi gerekiyor, ülkedeki siyasi iktidarın ve siyasi sürekli-
liğin sağlanması gerekiyor, demokratik reformların yapılması gerekiyor. 
Bunların hepsi de öyle ya da böyle zamanla oluşacak şeyler. Onun için 
fazla da kendimizi hırpalayarak şunlar olmadı, bunlar olmadı diyerek de 
bir yere varamıyoruz. Her şeyden önce onu söyleyeyim.

Diğer bir nokta da, Albert Einstein’ın bir sözü var paradigmayla 
ilgili, bakış açısıyla ilgili: - Karşılaştığımız önemli sorunları o sorunları 
yaratan düşünce düzeyiyle değil, daha üst bir düşünceyle, daha üst bir 
bakış açısıyla çözülebileceğini söylüyor - sizin dediğiniz gibi Melis Hanım.

Buradan hareketle, fazla da sözü uzatmadan, bugüne kadar dört tane 
Genç Avukatlar Kurultayında çıkan, aynı şekilde Stajyer Avukatlar Kurul-
tayında çıkan sorunların tespitini toparladık. Orada da neler var, neler 
yok, ben başlıklar altında çok kısaca geçeceğim daha sistematik olması 
açısından. Arkadaşlarımız da bahsetti, ama belirli bir sistem dahilinde 
konuşursak en azından belirli bir metodolojiyi de yakalamış oluruz diye 
düşünüyorum.

Her şeyden önce genç meslektaşların sorunları mesleğin genel sorun-
larından ayrı tutulamaz. Bunun için mesleğin genel sorunları olarak bir 
ayrıma gidip daha sonra mesleğe yeni başlayan avukatların ortak sorunları 
neler diye baktığımız zaman bunu da üçe ayırmakta fayda görüyorum: İş 
sahibi avukatların sorunları ve çözüm önerileri, diğer nokta da iş gören 
avukatların sorunları ve çözüm önerileri, son olarak da stajyer avukatla-
rın sorunları ve çözüm önerileri olarak üçe ayırıp bunun üzerinden alt 
başlıklarıyla geçmekte fayda var.

Şimdi, iş sahibi avukatların sorunları ve çözüm önerileri neler ? Antal-
ya’dan gelen arkadaşımız da zaten az çok bahsetti konuyla ilgili. CMK ve 
adli yardım görev listelerindeki pozitif ayrımcılık yapılamamasıyla ilgili 
sorun var. Özellikle bakıyorsunuz, yirmi, yirmi beş yıllık meslektaşlar 
hâlâ CMK göreviyle ya da adli yardım göreviyle iştigal ediyorlar. Yanlış 
anlaşılmasın. Hani, bu niye böyle ? Sonuçta genç meslektaşlara belki 
bu puan ve görevlendirme listelerinde bir öncelik tanınmasının faydalı 
olacağı düşüncesindeyiz.

Aynı şekilde CMK ücret tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre düşük olması ve ödemelerde gecikme sorunu: Bu da gene Genç 
Avukatlar Kurultayında özellikle defalarca belirtildi.
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Avukatlık hizmetinden doğan vergi sorunları: Özellikle CMK görev-
lerindeki KDV, Gelir Vergisi ve stopaj ve bu ücretlerin vergilerinin peşin 
olarak ödenip devletten beş, altı ay, belki sekiz ay, belki bir sene sonra 
tahsili. Burada tabii, ciddi bir sıkıntı ortaya çıkıyor.

Aynı şekilde Bağ-Kur primleriyle ilgili sorunlar: Halihazırda biliyor-
sunuz asgari ücret yaklaşık % 50 oranında, 850 - 900 Liradan 1300 -1350 
Liraya kadar çıktı. Bakıldığı zaman piyasadaki ücret de % 50 oranında 
artmış oldu. Bu tabii ki bütün her şeye yansıdı ve Bağ-Kur primleri de 
yaklaşık 420 - 430 Liradan şu an 580 Liralara kadar çıkmış durumda. 
Tabii ki, bunu avukatlık açısından da değerlendirmekte fayda var.

Aynı şekilde Arabuluculuk Yasasından kaynaklanan sorunlar: Haliha-
zırda biliyorsunuz, özellikle arabuluculukla ilgili bakıldığı zaman burada 
bir kıdem sınırlaması var her şeyde olduğu gibi. Baro yönetimlerine gir-
mek için, Barolar Birliği yönetimine girmek için, arabuluculuk için, her 
şeyde bir beş yıllık, on yıllık bir kıdem şartı var. Halbuki bakıyorsunuz, 
bu Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine aykırı bir düzenleme. 
Bunun iptali için de herhangi bir başvuru yapılmadı. Bu ivedilikle bence 
yapabileceğimiz bir şey. Özellikle Ankara Barosu, burada Meclise de 
yakınsınız, böyle bir düzenlemenin özellikle yapılmasında fayda olarak 
görüyoruz.

Diğer nokta da iş sahibi avukatların, kendi işini yapan avukatların 
en büyük karşılaştığı sorunlardan bir tanesi de müvekkilleriyle vekâlet 
ücretlerinin tahsili noktasında yaşadıkları sorunlar var. Sonuçta kendi 
işinizi yapıyorsunuz, özellikle İstanbul özelinde düşündüğünüz zaman, iş 
fazla, geniş, ama bakıyorsunuz genelde avukatlar iş alabilmek için, diğer 
barolarda da böyle gördüğümüz için, Anadolu barolarını da gördüğüm 
için, Anadolu’da davalarım olduğu için biliyorum, çok fazla fiyat rekabeti 
var. Çok komik ücretlere sonuçta iş yapan arkadaşlarımız var ve bunu 
tahsil edemeyen arkadaşlarımız var.

Diğer taraftan iş gören avukatların sorunları ve çözüm önerileri neler, 
çok kısaca devam edeyim. Burada önemli olan şey ücret sorunu. Ücre-
tin gerçekten de hakkaniyete uygun olmayarak belirlenişi. Dün bir ilan 
gördüm, şehri hatırlamıyorum, ama 1500 Liraya, asgari ücretin biraz 
üzerinde, SGK ve diğer noktada yol ve yemekle avukat arıyor. Hatta 
bunu da Kariyer Net’e koymuşlar. Beş yıl da deneyim istiyorlar. Bu çok 
ilginç gerçekten.
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Diğer nokta da, CMK ödemelerinin iş sahibi avukatın hesabına 
ödenmesi sorunu var. Avukatların köleleştirilmesi sorunu var. Gerçekten 
özellikle İstanbul özeline bakıldığı zaman, saat 08:30’da başlayıp gece 
00:30 - 01:00’lere kadar çalışan ofisler var, haftanın altı günü çalışan, 
ismine uluslararası hukuk bürosu deyip gerçekten de köle pazarı olan 
yerler var. Ben işçi avukat kavramına çok katılmıyorum ve mesleğin de 
ismini kötüleştirdiğini düşünüyorum bu kavramın, ama gerçekten de 
işçi avukat gibi, köle gibi çalıştırılan hukuk büroları var. Telefonlarına 
program yüklenip ofisten adliyeye gittiği zaman nerede diye GPS üze-
rinden takip edilen avukatlar var İstanbul’da. Bunları bizzat yaşıyoruz. 
Gerçekten çok trajikomik.

Diğer taraftan sigorta primlerinin eksik yatırılması sorunu var. Büyük 
bölümde de bunları yaşıyoruz. Özellikle bakıyorsunuz, 2500 -3000 bare-
minde maaş alıp asgari ücretten sigorta primlerinin yatırılması hususu var.

Diğer nokta da stajyer avukatlarla ilgili çok kısaca değinecek olursak, 
staj kredisiyle ilgili sıkıntılar var. Bugün özellikle güncel olması konu-
sunda ona gireceğim, bakıldığı zaman İş-Kur’un bu bütün stajyerlerin 
desteklenmesiyle ilgili bir projesi var ve bir çalışması var. Bundan stajyer 
avukatlar yararlandırılmıyor. Bununla ilgili de özellikle bir çalışmanın ive-
dilikle Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından yapılması gerekiyor.

Diğer taraftan baktığınız zaman stajyer avukatların da aynı şekilde 
temsil sorunu var. Nitelikli staj imkânının sağlanamaması sorunu var. 
Hukuk eğitiminin yeterli olmaması sorunları var. Dediğim gibi sorunlar 
saymakla bitmiyor. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.

Gene aynı şekilde çözüm önerileri noktasında da şuna değinmekte 
fayda görüyorum: Özellikle bizi bağlayacak, yakında da gene bir gece 
operasyonuyla çıkartılacağını düşündüğüm Avukatlık Kanun tasarısı 
var. Bununla ilgili olarak da ne yapabilir, ne edebiliriz, neler özellikle 
genç avukatlar açısından sıkıntı yaratır, bunlarla ilgili bir çalışma yaptık. 
Bunu da ifade etmekten mutluluk duyacağım. Teşekkür ederim beni 
dinlediğiniz için, sağ olun. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Birgan’a teşekkür ediyoruz. Gerçek anlamda 
da metodolojik olarak sıralama yapması bizim açımızdan da avantaj 
yarattı. Bu anlamda problemleri sıraladığımızda aynı metodolojiyle 
devam edersek çok faydalı olacak. Ekonomik sorunlar özelinde işçi avu-
kat, pek sevmesek de kavramı ne yazık ki şu anda konuşuluyor. İşveren 
avukat problemleri gibi problemleri sıraladıktan sonra, şimdi çözümleri 
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sıraladıktan sonra birazdan da bunlarla ilgili ciddi bir çözüm önerileriyle 
ilgili tartışmaya başlayacağız. Şimdi ben sözü İzmir Barosuna veriyorum. 
Sercan Altunordu, buyurun.

Av. Sercan ALTUNORDU
İzmir Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı

Öncelikle hepinize merhabalar diyorum. İzmir Barosu Genç Avukatlar 
Meclisi Başkanı Sercan Altunordu. İzmir Barosu ve İzmir Barosu Genç 
Avukatlar Meclisindeki arkadaşlarım adına hepinizi saygıyla selamlıyo-
rum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Ankara Barosuna, Yönetimine, 
moderatörümüz Erdem Bey’e ve Kağan Başkanıma teşekkür ediyorum.

Ben de kısaca başlıklarla değinmek istiyorum. Öncelikle ücret karşı-
lığı bir avukatın yanında çalışan avukatla ilgili malum Yönetmelik çıktı. 
Buradan gidelim. Bununla ilgili Yönetmelik çıktı. Tabii, sorun bununla 
bitmiyor, bu başlangıç. Yönetmeliğin ne şekilde uygulanacağı, uygulamada 
Baronun genç avukatların arkasında durup durmayacağı, bağlı çalışan 
avukatların arkasında durup durmayacağı, idari yaptırım bazında disiplin 
soruşturmasına sevk edilip edilmeyeceği burada önemli bir konu.

İzmir Barosunda şu anda bin beş yüzü aşkın genç meslektaş var. 
Meslekte beş yılını doldurmamış ve her halükârda 35 yaşını aşmamış 
olanlardan bahsediyorum. Sayımız bin beş yüzü geçti şu anda. Bu da 
neredeyse İzmir’de fiilen avukatlık yapan toplam sayının dörtte biri. 
Baro yönetimlerini değiştirebilecek sayıya git gide diğer barolarda, büyük 
barolarda olduğu gibi bizde de yaklaşıyor.

Bununla beraber şu anki yönetimimiz Meclisi radikal bir kararla, 
İzmir’de aslında çok geç kuruldu, radikal bir kararla geçen sene Şubat 
ayında bir Meclis kuruldu, biz de ilk yönetimine talip olduk, yönetime 
geldik. Bununla beraber aslında daha önce de içindeydik, ama çalışmaya 
başlayınca çok daha farklı, çok daha sıkıntılı arkadaşlarımız olduğunu, 
sorunlar olduğunu fark ettik. Bununla ilgili çözüm önerilerimizi sunduk. 
Kimileri Baro tarafından, yönetim tarafından kabul edildi, kimileri diğer 
meslektaşlarımızın muhalefetiyle kabul edilmedi ya da edilemedi.

Bu bağlı çalışan avukatların Yönetmeliğine ilişkin asgari ücret belirlen-
mesi konusu var. İzmir Barosu Asgari Ücret Tarifesi, tavsiye niteliğindeki 
asgari ücret tarifesinde zaten yıllardır bir ücret belirleniyordu, ama tabii 
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bunun bir yaptırımı yoktu. Bu Yönetmelik çıkmadan önce de İzmir 
Barosu Asgari Ücret Tarifesine göre tavsiye niteliğinde olan ücret 2750 
Liraydı, ama Yönetmelik çıktıktan sonra Baro Yönetim Kurulu tarafından 
tekrardan gündeme alındı ve henüz daha bir rakam ortaya çıkmadı, ama 
2000 ile 2500 Lira arasında çıkmasını ümit ediyoruz rakamın. O şekilde 
de görüşlerimizi bildirdik.

Tabii, olay bundan ibaret değil. İzmir Barosunda 1500 Liraya çalışan 
meslektaşlarımız da var. Büyük sıkıntı. Daha aşağıya da çalışanları duy-
duk. Bununla ilgili asgari ücretin belirlenmesi, takibi, tip sözleşmeden 
bahsediyoruz. Tip sözleşme Baro tarafından mı hazırlanacak, yoksa 
hazırlanan tip sözleşmeyi Baro kanalıyla denetleme mi olacak, bu noktada 
da bizim düşüncemiz Genç Avukatlar Meclisi eliyle bir komisyon ya da 
kurul oluşturup Baro kanalıyla işveren avukatlara yazı gönderilmesi, 
ardından yollanan tip sözleşmelerin komisyonca incelenmesi, eksiklik 
bulunanları yönetime raporlayıp yönetim tarafından işverenlere geri 
bildirim yapılması, ardından gene de düzelme olmuyorsa ya da sözleşme 
gönderilmiyorsa bununla ilgili artık disiplin soruşturması ya da Baronun 
tasarrufu ne yönde olacaksa o şekilde bir çözüme gidilmesi planlanıyor.

Bunun dışında bağlı çalışan avukatların sorunlarında mesleğin onuruna 
yakışmayacak şekilde davranışlar sergilendiğini görüyoruz. Akla, mantığa 
uymayan çalışma saatleri, Baronun düzenlediği meslek içi eğitimlere ya 
da etkinliklere bile katılamama noktasında, hafta sonu dahi tüm gün 
çalışan avukat arkadaşlarımız olduğunu görüyoruz. Bence en önemli 
konulardan bir tanesi bu çalışma saatlerinin düzenlenmesi ve mesleğin 
onuruna yakışır bir şekilde bağlı çalışan avukatlara davranış sergilenmesi.

Onun dışında CMK ve adli yardıma ilişkin sorunlara değinmek isti-
yorum. Amasya’daki Kurultayda da bu çalışma masasındaydım CMK ve 
adli yardıma ilişkin. Birincisi, ülke bazında bakıldığında tek bir sistemin 
olmadığını gördük orada. Yaklaşık bir saat boyunca değişik illerden 
gelen arkadaşlarımızdaki sistemi anlamaya çalıştık. Bence bu büyük bir 
sorundu. Sorunların tespiti ve etkin çözüm önerilerinin sunulması adına 
büyük bir problemdi.

Onun dışında ortalamam puan, İzmir Barosu için konuşuyorum, 
ortalama puanla sisteme giriyoruz. Ben başladığımda 1848 puanla baş-
ladım, şu anda bir meslektaşım başladığında 2500’e yakın bir puanla 
başlıyor. Burada zaten bir adaletsizlik olduğu ortada. Bunun dışında 
CMK’yı aktif biçimde yapmasa bile, meslektaşlarımız sisteme hasbelkader 
girdiğinde bundan üç yıl önce, beş yıl önce giren meslektaşlarımızın çok 
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daha düşük puanlarla girdiğini ve bu puanların enteresan biçimde bir 
nemalandırılacak bir şeymiş gibi kenarda tutması, bir şekilde sistemden 
çıkmamak için altı ayda bir görev alması ciddi bir adaletsizlik bizim açı-
mızdan. Bununla ilgili Baromuz karar aldı. Nisan ayında da uygulamaya 
geçecek. Puanların sıfırlanması gündeme geldi ve puanları sıfırlayacağız. 
Aktif biçimde CMK yapacak avukatların bu sistemde kalması yönünde 
değişik yöntemler kabul edildi. Tabii, uygulamada göreceğiz ne kadar 
etkin olup olmayacağını.

Onun dışında İzmir Barosu için CMK görevlendirmelerinde, bu 
diğer barolarda da var tahminim, yol ücretlerinin ödenmemesi, ciddi 
bir sorun. Sonuçta küçük bir şehir değil. Bir ucundan bir ucuna trafiği 
de düşündüğümüzde iki saat, iki buçuk saatte de gittiğimiz olabiliyor. 
Bu büyük bir problem. Bununla ilgili Komisyona, Başsavcılığa, vesaireye 
yaptığımız başvurularda da net bir sonuç alamadık ne yazık ki. Olmuyor. 
Neden olmuyor onu birazdan tartışırız zaten.

Ödemelerin üç, dört ay sonra alınması bilmiyorum diğer barolarda 
nasıl. Biz en az üç ay sonra alabiliyoruz CMK’ya ilişkin. Adli yardıma 
ilişkin bir yılı buluyor. Bu bence büyük bir problem. Ekseriyetle de zaten 
genç avukatların bu işi yaptığı düşünüldüğünde ücretler zaten sıkıntılı 
ekonomik açıdan. Üç ay, dört ay ya da adli yardım için bir yıl sonra ücret 
alınması büyük bir problem.

Onun dışında puanlama sisteminde, az önce de bahsedildi pozitif 
ayrımcılık konusunda, biz de pozitif ayrımcılığı gündeme getirdik. Ne 
yazık ki bu da bizim Baromuzda muhalefetle karşılaştı ve yapamadık 
bunu, öyle diyeyim.

Onun dışında bir diğer sorun adliye ve kamu kurumlarında yaşanan, 
özellikle genç meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlar. Avukata karşı, özel-
likle genç avukatlara karşı adliye personelinin, hakimlerin, savcıların ve 
kolluğun yaklaşımı bence bir diğer problem. Genç meslektaşlarımız, 
stajyer arkadaşlarımız göreve başladığında yakından görecekler, tanık 
olacaklar. Bunların da düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu 
konuda Avukat Hakları Merkeziyle koordineli biçimde genç avukatların, 
Genç Avukatlar Meclisinin çalışması gerektiği, çünkü öncelikle bu iş 
tek başına savunulacak bir durum değil. Bir problemle karşılaşıldığında 
avukat haklarını, Baroyu arkasında görmek istiyor insan. Bu konuda ne 
yazık ki sistemimiz de genç avukatları ya da ilk beş yılındaki avukatları 
yargılamayı seviyor. Böyle bir durumumuz da var. Geçen gün de bir 
arkadaşımız yargılandı kalem personeliyle ilgili girdiği bir tartışmadan 
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ve ceza aldı. Bunlar da ayrı sorunlar. Bu konuyla ilgili adalet komisyon-
ları, başsavcılık ve Bakanlık nezdinde etkin girişimlerde bulunulması 
gerektiğini düşünüyorum. Gerekirse tüm baroların birleşip ya da Birlik 
de arkamıza alınıp bu şekilde başvurularda bulunup bir çözüm önerisi 
aranabileceğini düşünüyorum.

Gene Kurultayda biz gündeme getirmiştik, yazılı olarak da sun-
muştuk: İl dışında Anadolu’da duruşmalarımız oluyor. Avukat hakları 
merkezleriyle ilgili her baronun avukat hakları merkezinin numarasını 
bilemiyoruz. Herhangi bir olayla karşılaştığımızda da tekrardan internete 
girip, yanımızda varsa, imkânımız varsa internete girip bu numarayı 
tespit edip, arayıp oradan yardım istemek bizce etkin, ama bir ölçüde 
etkin, ama çok çözüm odaklı olmuyor ve zaman kaybı oluyor. Bununla 
ilgili Türkiye çapında tek bir sisteme geçilmesi ve bulunduğumuz ilin 
plaka kodu girildiğinde direkt avukat hakları merkezine yönlendirilmesi 
şeklinde bir önerimiz olmuştu. Barolar Birliği tarafından kabul görmüştü 
aslında o Amasya’daki Kurultayda, ama onun da yapılmadığını gördük, 
uygulamaya geçmedi.

Onun dışında malum, daha önce de değindi arkadaşlarımız, hızla artan 
meslektaş sayısı zaten kronik bir sorun. Bununla ilgili çözüm önerilerini 
birazdan da tartışırız; sınav, gelir, gelmez, gelmeli, gelmemeli, bunu 
birazdan konuşuruz zaten. Onun dışında hızla artan meslektaş sayısına 
bağlı olarak staj eğitimine bence önem verilmesi gerekiyor. Staj eğitim 
merkezlerinde nitelikli bir şekilde meslek içi eğitimlerin devam etmesi 
gerektiğini düşünüyorum ben.

Onun dışında sorunlardan Türkiye Barolar Birliği nezdinde bir bütçe 
ayrılması zaten az önce de gündeme geldi, onunla ilgili de birazdan konu-
şuruz. Temsil sorunumuz zaten var. Avukatlık Kanunundan gelen o beş 
yıllık bir bağlayıcı süre var. Zaten bu meclislerin kuruluş amaçlarından 
biri de o, en temeli o aslında. Temsil kabiliyetimizin olmaması.

Yeni gelir kaynaklarına ilişkin birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gene 
onlar da Kurultayda gündeme gelmişti. İzmir Barosu olarak anonim 
şirketlere, kooperatiflere kanunen avukat bulundurma zorunluluğu olan 
yazı gönderildi ve bu şekilde bir çalışma yapılmasında biz öncülük ettik. 
Belirli ölçüde de faydasını gördük, hakikaten geri dönüşler oldu anonim 
şirketlerden, kooperatiflerden.

Onun dışında arabuluculuktaki bu beş yıl sınırı uzlaştırmacılardaki 
bu uzlaştırma savcısıyla görüştük İzmir’de. Uzlaştırmada enteresan bir 
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şekilde avukat dışında her meslekten insan var, ama avukatlara, özellikle 
genç meslektaşlara bu konuda garip bir şekilde bir önyargı var, en azın-
dan İzmir için söyleyeyim, görev verilmiyor. Bununla ilgili Savcı Beyle 
görüştük, Baro yönetimiyle beraber de gittik. Kendisi dile getirdi, orada 
yüzümüze karşı da söyledi zaten “ben meslekte on yıllık bir avukat varken 
genç meslektaşa görev verilmesini doğru bulmuyorum” şeklinde. Açıklanabilir 
nitelikte olmayan bir gerekçeyle bu talebimizi de reddetti. Bilirkişilik 
de ona keza aynı şekilde. Bilirkişilik listeleri vardır ya da yapacak olan 
arkadaşlarımız vardır burada. Onda a da büyük bir problem yaşandığını 
görüyoruz.

Son olarak mesleki dayanışmaya rekabetin artan meslektaş sayısıyla 
beraber zarar verdiğini düşünüyorum ben. Artık birbirinin arkasından 
neredeyse insanlar iş çevirmeye, iş almak için birbirini kötülemeye, açı-
ğını aramaya başladılar. Bu mesleğin profilini, halk nezdindeki itibarını 
zedeleyici bir durum. Bundan siz de yakınıyorsunuzdur, çevrenizde de 
görüyorsunuzdur zaten. Ne yazık ki avukatlar mesleği bir şekilde koru-
yamıyor, mesleğin onurunu, o yapıyı. Bir doktorlarda gördüğümüz yapı, 
dayanışma yok, ne yazık ki yok. Bunun da çeşitli sebepleri olabilir tabii, 
ekonomik sıkıntılar olabilir, hızla artan meslektaş sayısı olabilir, ama 
en önemli problemlerden bir tanesi de bu rekabet ortamının mesleğin 
onuruna ve itibarına verdiği zarar olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi-
lik bu kadar diyorum. Birazdan aktif biçimde zaten çözüm önerilerini 
konuşuruz. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı- Sercan Altunordu’ya da, İzmir Barosuna da teşekkür 
ediyoruz.Şimdi Selman, Kocaeli Barosu bize Kocaeli Barosunda neler 
yaşanıyor, Kocaeli Barosunun genç avukatları ne tür sorunlarla karşı 
karşıya, onları anlatacak.

Av. Selman YARAY
Kocaeli Barosu Genç Avukatlar Meclis Başkanı

Herkese öncelikle merhaba diyorum arkadaşlar. Ülkemizin hukuk 
alanında en prestijli organizasyonlarından biri olan ve Ankara Barosu 
tarafından tertip edilen Uluslararası Hukuk Kurultayında konuşmacı ola-
rak bulunma fırsatını sunan Ankara Barosu Yönetim Kuruluna ve Ankara 
Barosundaki genç meslektaşlarıma öncelikle şükranlarımı sunuyorum.
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Malum olduğu üzere geçtiğimiz Kasım ayında Diyarbakır Baro Baş-
kanı Sayın Tahir Elçi katledildi. Bugün burada bu vahim olayın bıraktığı 
burukluğun mirasıyla aranızda bulunmaktayım. Kendisine Allah’tan 
rahmet, sevenlerine ve biz meslektaşlarına da başsağlığı diliyorum.

Avukatlık mesleği toplumda adaletin, hak arama hürriyetinin ve top-
lumda yaşanan haksızlıkların sonlandırılmasının teminatıdır. Ülkemizde 
özellikle de son yıllarda artan hukuk fakültelerinin mezun vermesiyle 
avukat sayısında yüksek ve endişeli bir artış söz konusu olmuştur. Bu 
yüksek artış ne yazık ki sadece nicel bir artış olup ters orantılı olarak 
hukuk eğitimi kalitesi de düşmüştür. Ülke çapında faaliyet gösteren 
hukuk fakültelerinin sayısı yüzü aşmıştır.

Hukuk fakülteleri kadar bu fakültelerin ihtiyaçtan fazla öğrenci alması 
ve bu öğrencilerin de mezun olması neticesinde halihazırda avukatlık 
mesleğine başlayanların sayısı çarpıcı bir veriyi de ortaya koymaktadır. 
Ülkemizde avukat sayısı neredeyse yüz bindir. Sadece Ankara ve İstanbul 
barosuna kayıtlı avukat sayısı 50.000’in üzerindedir. Ülkemizde 2010 
yılında faaliyet gösteren avukatların sayısı 70.332 iken müteakip yıllarda 
bu sayı sırasıyla 74.492, 78.218, 81.554 ve 86.981 olmuştur. Bu sayı 
mensubu bulunduğum Kocaeli Barosunda da 2010 yılında 874 iken, 
müteakip yıllarda sırasıyla 924, 1000, 1060 ve 1184 olmuştur.

Artan sayının hızla arttığı da görülmektedir. Eldeki veriler bu sayının 
kademeli olarak daha da artacağını ve yeni açılan hukuk fakültelerinin 
de mezun vermesiyle ihtiyaç duyulan avukat sayısından fazla avukatın 
meslek hayatına katılacağını göstermektedir.

Bahsedilen fakültelerin hızla mezun veriyor olması mesleğin yakın 
gelecekte tüm itibarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağının göster-
gesidir. İhtiyaçtan fazla avukatın meslek hayatına başlamasıyla avukatlık 
etik kurallarının da artık hiçe sayılacağı ve haksız bir rekabet ortamının 
oluşacağı öngörüsünde bulunmak da şaşırtıcı olmayacaktır. Hiç şüphe 
yoktur ki, bu durum en çok da biz genç avukatları etkileyecektir. Genç 
avukatların problemlerinin başında ekonomik temelli problemler başı 
çekmektedir.

Bunun yanında bir diğer sorunumuz ise dayanışmaya değil, rekabete 
dayalı meslek anlayışının avukatlık mesleğine de sirayet etmiş olmasıdır. 
Ancak, burada suçlu beklentileri özlük haklarıyla karşılanmayan genç 
meslektaşlarımız değil, rekabetçi anlayışı hukuk düzeninin ortasına 
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oturtan adalet sistemi ve yeni nesil hukuk eğitimidir. Oysa, dayanışmanın 
en çok yakıştığı meslek de avukatlık mesleğidir.

Avukatlık mesleğinde niceliğin değil de niteliğin önem kazanması ve 
bu mesleğe başlayabilmek için bazı aşamalardan geçilmesi gerekliliğiyle 
sağlanabilir. Avukatlık mesleğinin saygınlığının korunabilmesi buna 
bağlıdır. “Aksi takdirde hiçbir şey olamazsak avukat olurum” gibi çirkin, 
onur kırıcı ve avukatlık mesleğini ayaklar altına alan düşünce yapısının 
virüs gibi yayılmasının da önüne geçilemeyecektir. Belki bu sayede 
hukuk fakültelerinden mezun olanların avukat değil, hukukçu olduğu 
ve hakimlik, savcılık, kaymakamlık, mali müşavirlik ve benzeri birçok 
meslek gibi avukatlık mesleğinin de belli kriterler taşıması ve belli aşa-
malardan geçilerek kazanılması gerekliliği anlaşılacaktır.

Yakın vadede bu sorunun çözümü olarak avukatlık sınavının getiril-
mesi en makul çözüm olarak görülmektedir. Lakin, avukatlık sınavının 
getirilmesi de tek başına yeterli değildir. Öncelikle bu sınava kimlerin 
gireceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Hukuk fakültesinden mezun 
olmak direkt olarak avukat hakkı vermediğinden bu sınava adliye stajına 
başlamamış her avukat adayı tabi tutulmalıdır. Yapılacak sınavın nasıl 
olacağı da tartışmaya açıktır. Bu sınavın öznellikten uzak olması ve 
sınava tabi tutulacak her avukat adayına eşit haklar ve eşit yükümlülükler 
doğurması gerekmektedir. Yanı sıra avukatlık sınavı bağımsız bir kuruluş 
tarafından yapılmalıdır. Ayrıca belirtmekte fayda gördüğümüz üzere bu 
sınav eleme amacıyla değil, avukatlık mesleği gereklerinin kazandırılması 
amacıyla yapılmalıdır.

Evet, sayımızın fazla olduğunu ve fazla olmasının doğurduğu sorunlar 
bulunduğunun da farkındayız. Ancak, şunu da biliyoruz ki, bu sorunun 
çözümünde en büyük gücümüz hem nicelik, hem de nitelik olarak çıta-
mızın yüksek bir noktada bulunması olacaktır. Hukuk eğitiminin kalite-
sinin arttırılmasıyla ülkenin en saygın ve itici güçlerinden biri avukatlar 
olacaktır. Aksi takdirde bu birliği sağlayamazsak, kamu hizmeti olarak 
kabul edilen işlerimizi yaparken adliye çalışanları, emniyet güçleri, kamu 
kurumu çalışanları ve sıra arkadaşlarımız olan hakim ve savcıların genç 
meslektaşlara çıkardığı zorlukların önüne geçemeyeceğiz.

Genç avukatların saymakla bitiremeyeceğimiz problemlerinden biri 
de sarf edilen emeğin karşılığının alınamaması problemidir. Mesleğe yeni 
başlayan meslektaşlar yoğun bir şekilde zorunlu müdafilik müessesesinden 
faydalanmaktadır. CMK müessesesinden bahsediyorum. Meslektaşlarımız 
bu sayede hem ceza hukukunda tecrübe kazanmakta, hem de sembolik 
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maddi kazançlar elde etmektedir. Öğretiye göre sanıklık kendine özgü bir 
kurumdur, bir statüdür; yani, sanık ne masum, ne de suçludur. Maddi 
gerçekliğin ortaya çıkmasında sanığın adil bir şekilde yargılanması ve 
savunma hakkının kısıtlanmaması gerekmektedir. Bu gereklilik de ancak 
ve ancak avukat nezaretinde mümkündür. Yapılan işlemler bu yönüyle 
kamu hizmeti niteliğindedir. Yapılan işlemler o kadar ehemmiyetlidir ki, 
bunun sorumluluğu kişi ve hak hürriyetlerine doğrudan temas etmekte-
dir. İşte, bu yüzdendir ki, bu işler avukatın gecesini, gündüzünü o işlere 
kanalize etmesini ve gündelik hayatının bir parçası haline getirmesine 
neden olmaktadır.

Savunma hakkının kısıtlanmasının engellenmesi hizmeti bir kere 
paha biçilemez bir hizmettir. Bu yüzdendir ki, avukatlık asgari ücreti 
tarifesi belirlenerek bu hizmetin yok pahasına yapılmasının önüne geçil-
meye çalışılmıştır, ama aynı hizmet zorunlu müdafilik müessesesinden 
faydalanan avukatlar tarafından yapıldığında ortaya ciddi ve büyük bir 
çelişki çıkmaktadır. Hem bir ücret tarifesi belirlenerek avukatların bu 
tarifenin altında iş alamayacakları zorunluluğu getirilmiş, hem de CMK 
ücretleri sembolik miktarlar üzerinden takdir edilmiştir. Bu durum yasal 
mevzuatın lafsına ve özüne aykırıdır. Bu çelişkinin giderilmesi ve CMK 
ücretlerinin iyileştirilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

TRT payı ve benzeri isimler altında kesilen ve çeşitli kamu kurum ve 
kuruluşlara aktarılan paylar örneğinde olduğu gibi CMK ücretleri için 
de Başbakanlık veya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecek bir vergi-
lendirme sistemiyle bir fon oluşturulması ve oluşturulacak bu fondan da 
CMK müessesesinden faydalanan avukatların faydalanması sağlanmalıdır.
Dediğim gibi saymakla bitmeyecek sorunlarımızın olduğunun farkındayız. 
İnteraktif bir şekilde diğer çalışmalara da katılacağım.

Biraz da kendi Meclisimizden bahsetmek istiyorum. Ben Kocaeli 
Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanıyım. Bizde 35 yaş altı ve 5 yıl 
kıdem şartı var Meclise üye olabilmek için. Kurulan ikinci Meclisiz 
zannedersem.

Oturum Başkanı - Çok özür dilerim, 5 yıl kıdem şartı, 0 -5 anlamında, 
değil mi ? Beş yıl üstü olmasın da. (Gülüşmeler)

Av. Selman Yaray - 5 yıl ve altı. Kurulan ikinci Meclisiz. Dördüncü 
dönem başkanlığı da bana nasip oldu. Bazı haklar elde ettik. Mesela 
Yönetim Kurulunda genç avukatları temsilen Yönetim Kurulu Üyesi gibi 
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toplantılara katılma fırsatı buluyorum. Tabii, disiplin dosyaları haricinde 
bütün toplantılara katılıp fikir beyan ediyorum.

Şimdi burada tartışılacak konulardan biri de beş yıl kıdem şartının, 
daha doğrusu beş yıl kıdem zorunluluğunun kaldırılmasına yönelik tar-
tışmalar yapacağız. Yönetim Kurulunda bulunmamın tecrübesiyle bazı 
gerçekleri görme fırsatı buldum. Örneğin, Yönetim Kurulundaki üyeler 
kadar bu tartışmalara fayda verebildiğimi, katkı sunabildiğimi fark ettim. 
Bu yüzden beş yıl kıdem şartının Yönetim Kurulu üyelerine getirilmesi 
zorunluluğunun olmadığı kanaatindeyim ben de.

CMK ücretleriyle ilgili bir sıkıntı yaşadığını bahsetti İzmir Barosu 
adına katılan Sercan meslektaşım. Geçen sene bu hususta da bir çalışma 
başlattık. Yetmiş dokuz baro tek tek aranarak illerinde uygulanan ve yol 
ücretlerinin ödenmesine ilişkin düzenleme olup olmadığı sorularını sor-
duk ve tespit amaçlı bazı veriler elde ettik. İzmir Barosuyla da ben bizzat 
görüşmüştüm, otobüs ücretlerinin ödendiği şeklinde bir cevap almıştım 
hatta. Biz de belli bir tarife belirleyerek yapılan mesainin karşılığını 
en azından yol ücreti olarak geri alınmasını sağlamaya çalıştık. Taksi 
ücretlerinin biliyorsunuz geri alınması mümkün, yani, yasal mevzuat 
yapılan masrafların geri alınmasına izin veriyor. Bu konuda çalışmalar 
yaparsak eğer sonuç alacağımızı da biliyorum. Adli merkez kabul edi-
lerek gidilen mesafeye göre belli bir tarife belirleyip bunu Başsavcılığa 
bildirdik. Sonra Başsavcılıkla yapılan şahsi ve ikili görüşmelerden beyana 
göre ödeme şeklinde bir teklife döndü yaptığımız teklif ve bu da kabul 
gördü. Şimdi Kocaeli Barosunda CMK’da görev alan arkadaşlar taksiyle 
gitmeseler bile kendi şahsi araçlarıyla gittikleri zaman mesafeye göre yol 
ücreti alabilmektedirler.

Yalnız, bunda yine bir sıkıntı yaşıyoruz, Kocaeli Barosunun Genç 
Avukatlar Meclisi Başkanıyım, ama Kocaeli’ndeki diğer ilçelerde bu 
uygulamayı getirme fırsatı bulamadık, çünkü her bir ilçe ayrı bir yargı 
birimi olduğu için Başsavcılık diğer ilçelerin başsavcılığına sirayet ede-
medi. O konudaki çalışmalarımız da devam ediyor.

Bunun dışında aidat indirimi ve paralı olarak ücret karşılığında verilen 
sertifikalar konusunda indirim talebimiz olmuştu. Bu konuda da belli 
kazanımlar elde ettik. Anonim şirketlere yazı yazılması konusunda biz 
de öncü olduk. Kocaeli bölgesinde tüm anonim şirketlere yazı yazılarak 
avukat bulundurma zorunluluğu olduğu hatırlatıldı. Bilirkişilik konu-
sunda da bilirkişiliğin artık bir meslek haline gelip aynı kişiler tarafından 
sürekli yapılması ve yeni meslektaşlara bu yolun kapatılması konusu da 
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ciddi bir sorun. Bu da tartışılacaktır. Bunun dışında tekrardan konuşma 
fırsatı sunan Yönetim Kurulu ve genç meslektaşlarıma teşekkür ediyorum, 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Kocaeli Barosu adına konuşan Selman Yaray’a 
biz teşekkür ediyoruz. Şimdi Ankara Barosundan öncelikle sözü Ecem 
Altun’a vereceğim. Çanakkale Barosu gibi yapacağım. Daha sonra da 
Genç Avukatlar Kurulu Başkanımız Kağan Kızılarslan’a sözü vereceğim. 
Ardından bir toparlama ve devamında interaktif ve konuşamayan konuş-
macılara öncelik vererek onlara söz hakkı vereceğim. Teşekkür ediyorum.

Av. Ecem ALTUN
Ankara Barosu

Teşekkürler. Öncelikle herkese burada bizimle birlikte geçirmek üzere 
ayırdıkları zaman için teşekkür ediyorum. Bununla birlikte tabii ki diğer 
barodan gelen meslektaşlarımıza da hoş geldiniz diyoruz.

Genel olarak sorunlara baktığımız zaman şunun farkındayız ki, eko-
nomik sorunlar aslında bizim en büyük sorunlarımız. Fakat bu sorunlar 
acaba sadece staj döneminde veya stajdan sonra mesleğe başladıktan sonra 
mı gözlenilmeye başlanıyor ? Bence hayır. Hukuk fakültesi sıralarından 
itibaren biz aslında avukatlık mesleğini yapıp yapmayacağımız hak-
kında herhangi bir kesinlik oluşmasa dahi belli başlı sorunlar yaşamaya 
başlıyoruz.

Öncelikle 2015 verilerine göre elli bin tane, yani, elli bini geçkin 
hukuk fakültesi öğrencisi var ülkemizde ve yüzü aşkın üniversite var. 
Bunu hepimiz biliyoruz, hepimiz konuşuyoruz. Fakat bu üniversiteden 
mezun olan öğrenciler aslında herhangi bir kariyer planlama desteği 
almadan mezuniyete uğurlanıyorlar. Dolayısıyla, bir hukuk fakültesi 
mezununun üniversiteden mezun olduktan sonra yönelebileceği meslek 
alanı oldukça fazla olabilmesine rağmen, hakimlik, savcılık, akademis-
yenlik, kamu avukatlığı, ücretli çalışan avukatlık veya serbest avukatlık 
ve daha saymadığımız birçok şey, banka avukatlığı, vesaire gibi, varken 
bir avukatlık ya da diğer meslekler hakkında herhangi bir bilgi sahibi 
olmadan ve kariyer planlama desteği, yani, yetilerine göre bu mesleğe 
hazır olup olmadığı, bu mesleği yapabilip yapamayacağı hakkında bir 
öngörü sunulmadan mezuniyete uğurlanıyorlar aslında. Bence sorun 
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burada başlıyor. Biz Baro olarak acaba hukuk fakültelerinde bir avukatlık 
hukuku eğitimi, ki bazı üniversitelerde var, seçimlik bir ders olsa da var, 
bunu sağlayabiliyor muyuz ? Bence bunu bugün konuşabiliriz. Bunun 
yanında sadece avukatlık hukuku eğitimi değil, meslek kurallarını da 
biz öğrencilerimize öğretebiliyor muyuz, yani, onları nitelikli bir şekilde 
mezuniyete hazırlayabiliyor muyuz bunu tartışabiliriz diye düşünüyorum.

Fakültelerden mezun olduktan sonra öğrenciler açıkçası hepimiz 
farkındayız ki, şu an bugün ülkemiz bir hukukçu ordusu tarafından 
donatılmış durumda. Dolayısıyla, öğrenciler hangi mesleğe yönelecekle-
rini ya da ne yapacaklarını bilmeden bir avukatlık stajı içinde kendilerini 
buluyorlar ve bu bir yıllık aslında staj süresini “ben acaba ne yapmalıyım ?” 
diye düşünerek geçiriyorlar, yani, avukatlık stajını avukatlık mesleğine 
hazırlanmak için değerlendirmiyorlar, zorunlu olarak geçirilmesi gereken 
bir süre olarak görüyorlar. Belki bir yandan KPSS kurslarına hazırla-
nıyorlar, bir yandan hakimlik, savcılık sınavlarına hazırlanıyorlar eğer 
herhangi bir çözüm veya karar mekanizmasına etkili bir sonuç alamazlarsa 
avukatlık mesleğini yapmaya başlıyorlar. Bu da aslında bu mesleğe bakış 
açısını, bizim bakış açımızı dahi oturtamamamızın temel nedenlerinden 
biri olarak düşünüyorum. Bu nedenle belki sorunlarımızın çözümüne 
henüz fakülte yıllarında belli başlı dokunmalar yaparak devam edebiliriz 
diye düşünüyorum.

Stajın bitiminden sonra, demin de bahsettik, ücretli çalışan avukat 
olabiliyoruz veya kendi ofisimizi açabiliyoruz eğer bir avukatlık mesleğini 
yapmaya başladıysak. Burada bana sorarsanız, ücretli çalışan avukatların en 
büyük problemi bir, zamanlarının olmaması, evet, gerçekten kendilerini 
geliştirecek, herhangi bir iş sahası yaratabilecek bir zamanları yok. Kendi 
ofisini açan avukatların da, ben kendi ofisimi açtığım için söylüyorum, 
zamanı çok, çünkü bu noktada da şöyle bir şey var, hepimizin bildiği 
gibi aslında iş alanının arttırılması gerekiyor. Bunda hepimiz hemfiki-
riz. Bunun hakkında belli başlı çözüm önerileri, vesaire sunulabilir diye 
düşünüyoruz.

Onun dışında dediğimiz gibi birçok, benden önce tüm meslektaşlarım 
hemen hemen hepsinden bahsettikleri için, SGK primleri olsun, maaşlar 
olsun, en büyük sorun aslında tüm avukatları ilgilendiren bir sorun, 
güvenlik sorunu. Bunun dışında mahkeme kalemlerinin ve hakimlerin, 
savcıların avukatlara bakış açısı; bunun da aslında bir nebze belli bir 
sisteme oturtulması için çözüm önerilerimiz de var. Bunları da belki 
ilerleyen aşamalarda konuşuruz, çünkü öncelikle genç meslektaşların 
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bundan çok etkilendiklerini düşünüyorum ben, çünkü tecrübesizsiniz, 
staja başladığınız anda kendinizi adliyede buluyorsunuz ve aslında teori 
pratikten çok farklı, bunu görüyorsunuz. Her zaman söylenir teori pra-
tikten farklı diye, ama gerçi günümüzde bu da biraz uygulamasını yitirdi, 
zira öğretilen henüz siz mezun olmadan değişiyor. Dolayısıyla, bunu da 
takip etmek çok kolay olmuyor. Bununla birlikte bu tarz sorunlarımız var.

İlerleyen aşamada tabii ki çözüm basit, söylüyoruz, az fakülte, az 
kontenjan, nitelikli eğitim ve sınav; bunda hepimiz hemfikiriz bence. 
Ama bununla birlikte fakültelerde ne yapabiliriz ? İş alanını arttırmak 
açısından ne yapabiliriz ? Avukatlara bakış açısını daha iyi bir seviyeye 
çekmek için ne yapabiliriz ? Bunları konuşabiliriz, ulaşım sıkıntılarını 
konuşabiliriz ve bunun için de buradayız diye düşünüyorum. Bana söz 
verdiğiniz için teşekkür ediyorum Başkanım. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Ecem Altun’a teşekkür ediyoruz. Şimdi Ankara 
Barosu Genç Avukatlar Kurulu Başkanı Avukat Kağan Kızılarslan’a söz 
veriyorum.

Av. Kağan KIZILARSLAN
Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu Başkanı ve Konuşmacı

Teşekkür ederim. Öncelikle şehir dışından gelen, davetimizi kırmayan 
arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onun haricinde burada bizi yaklaşık bir 
saattir hiç ses çıkartmadan dinleyen, soru sormak için bekleyen arkadaş-
larımıza da teşekkür ediyorum.

Şimdi arkadaşlar, beni Genç Avukatlar Kurulu Başkanı olarak tanıttı 
Sayın Başkanımız Erdem Ekmekçi, ama tabii, bu herhangi bir sıfat değil 
ya da buradaki arkadaşlar gençlik meclislerinden geldiklerini söylediler. 
Bunlar tamamen kendi çapımızda bizim hiyerarşik olarak yarattığımız 
makamlar. Bunların çok fazla da bir önemi yok, çünkü benim bazı konuş-
malarda söylediğim bir şey var: Üniversite öğrencisiyken ÖSS sınavının 
kaldırılması için çalıştım, stajyerken grup sözcülüğü başkanlığı yaptım, 
avukat düşmanlığı yaparak stajyerdim, “lanet olsun bütün avukatlara, 
her şey stajyer için” diye konuşuyordum. Onun haricinde şimdi avukat 
oldum, sıfır beş yaş arasında olduğum için Genç Avukatlar Kurulunda 
bir şeyler yapmaya çalışıyorum, fakat sorunun her geçen gün gittikçe 
daha basitleştiğini gördüm.
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Şimdi biz burada çok fazla sorundan bahsettik. İstanbul Barosundan 
Beyefendi anlattı gerçekten bu kadar çok göz korkutmadan bazı çalış-
malar yapmak gerekir diye. Fakat ben şunları kısa olarak söyleyeceğim. 
Sorunlar üzerine değil, bizim ne yapmamız gerektiği üzerine söyleyece-
ğim. Özellikle stajyer arkadaşlarımız burada çoğunlukta. İmzayı atmayı 
bekliyorlardır diye umut ediyorum, ama herhalde konuşma bitmeden 
imza da attırılmayacak herhalde.

Şimdi arkadaşlar, stajyerken zorunlu olarak biz konferanslara götürül-
dük imza atacağız diye. Tabii, çok kavgalar ettik bunlar için, ama bunlar 
güzel şeyler, çok güzel şeyler bunlar. (Gülüşmeler) Bu konferanslarda biz 
burada oturup size ukalalık yapıyorsak affedin, ama ukalalık değil derdi-
miz. Belki bir senelik, belki iki senelik, üç senelik meslek fazlalığımızın 
olmasından dolayı, yaşadığımız çilenin daha fazla olmasından dolayı. Hani 
askerlikte şafak sayma olayı vardır ya, bir tek avukatlıkta bu yok. Avu-
katlıkta şafağınızın ne zaman biteceği belli değil. Kırk sene de yaparsınız, 
beş sene de yaparsınız. Ondan dolayı bizim mesleki örgütlenme adına 
ve genç avukatların sorunlarının adına stajdan itibaren bu farkındalığın 
ve bu eylem pratiğinin ortak noktasında buluşmamız gerekir.

Diğer arkadaşlarımızla, stajyer arkadaşlarımızla da sorunları tartış-
tığımız zaman, çok basit bir şey işte, kalemlerde yaşadığımız sorunlar 
tartışıldı, icra dairelerinde yaşadığımız sorunlar tartışıldı, hakim, savcıların 
bizlere bakışı tartışıldı. Ben bir gün dayak yiyeceğimi bile bile tekrar bunu 
söylüyorum: Ben hukukçu bir ailenin çocuğuyum. Adı lazım değil, bir 
aile büyüğüm, annemin kocası, aynı zamanda babam diye birisi senelerce 
adliyede hakimlik, savcılık yaptıktan sonra avukat olmaya karar verdi dört 
sene önce. Çok güzel bir şey dedik, çünkü kendi yapısı da ona uygundu, 
ama şimdi ben şunu düşünüyorum. Ben bunu şundan dolayı açıkladım: 
Ucu bana dokunuyor, rahat rahat konuşuyorum kimse üzerine alınmasın 
diye. Şimdi, Yargıtay üyesinin emekli olduğunu, bakın, emekli hatta, istifa 
ederek de değil, 65 yaşında, 66 yaşında emekli olduğunu ve büro açıp 
avukatlık yaptığını düşünün. Hangi genç avukat arkadaşımıza iş gider ? 
Bu konularda biz herhangi bir şekilde önlem almıyoruz.

Onun haricinde adliyelerde hakim, savcılarla olan diyaloglarımızla, 
sayın hakim, sayın savcı, hani böyle bir eziliyoruz, büzülüyoruz, genciz 
bir de, yüzümüz de çok toy. Bir de ben kalemlere gittiğim zaman şöyle 
bir sıkıntı yaşıyorum, çünkü benim yüzüm biraz daha çocuksu böyle, bir 
de boy konusunda da bazen sıkıntı yaşıyorum. Kaleme gittiğim zaman 
ilk önce şöyle kendimden çok emin bir ifadeyle giriyorum, diyorum ki, 
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“şu dosyayı alabilir miyim ?” Dosyayla ilgili bir şey soruyorlar. Tamam, 
hık, bık falan filan. “Valla abla, avukat söyledi ben de ne yapayım, onun 
suçu” diyorum. Stajyer ayağı da çok yapıyorum. Bizim bunlara ihtiyacımız 
olmaması gerekir. Dün Yargıtay’a gittim, ön büroya bir dilekçe verdim ve 
kadın bana orada dedi ki, “çay içer misiniz ?”, ben de dedim ki, “ne olur 
alıştırmayın böyle şeylere. Daha ben buradan Adliyeye gideceğim, oradan 
icraya gideceğim”; yani, orada küfür ediyorlar neredeyse bildiğiniz hukuk 
bu değil diye.

Stajyer arkadaşlarımız bunları bizden daha fazla yaşıyorlar. Ama zan-
netmesinler ki ruhsatı aldıktan sonra her şey daha güzel olacak. Her şey 
daha kötü oluyor ve bu sefer geçim derdi başlıyor.

Ben lafı çok uzatmadan sadece şunları söyleyeceğim: CMK’da pozitif 
ayrımcılık ve CMK eğitimde, CMK eğitimi diyorum, CMK sertifikasıyla 
ilgili stajyer arkadaşlarımızın sıkıntıları var, onları biraz bildiğim için belki 
öyle konuştum. Ama avukatların CMK’da, işte pozitif ayrımcılık genç 
meslektaşlara. Biz Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu olarak şöyle bir 
öneri verdik, dedik ki, “CMK’dan genç avukatların puanını silin”. Kabul 
ettiler, silecekler. Onun haricinde, orada bir pozitif ayrımcılık yapabil-
dik, ama CMK’ya aslında biz bu kadar çok düşmemeliyiz. CMK’daki 
fiyatların arttırılmasının hepsi bizim aleyhimize.

Bir karikatür var, biliyorsunuzdur belki, hani avukat geliyor bir haki-
min odasında, sanık diyor ki, “ben vereceğim bu sefer”, “yok olmaz ben 
vereceğim parasını” filan diye. CMK ücretleri ve adli yardım ücretleri 
arttıkça bu sefer vatandaşın da bu zorunlu müdafilik kurumlarına, adli 
yardım kurumlarına talebi daha fazla olacak ve bu sefer serbest çalışan 
avukat arkadaşlarımız daha az gelir kazanma yoluna gidecekler.

Onun haricinde, stajyer arkadaşları gene ilgilendiren bir sorun ve bu 
sorunla ilgili ondan sonra avukatların genelini ilgilendiren bir sorun: 
Avukatlıkta torpil olur mu ? Olur. Ruhsatını bekleyen arkadaşımız var mı, 
yok mu bilmiyorum, ama stajınız bittikten sonra ruhsatınızın gelmesine 
kadar arada geçen bir süreç var. Bu süreç çok muamma. Biz buna Araf 
demiştik stajyerken. Ne olduğumuz belli değil, stajyer değilsiniz, avukat 
değilsiniz. Bir bakıyorsunuz, beş gün içersinde bir arkadaşımızın ruhsatı 
gelmiş Barolar Birliğinde tanıdığı var diye ya da şurada savcılıkta tanıdığı, 
Adalet Bakanlığında tanıdığı var diye, bir arkadaşımızın elli gün olmuş, 
daha gelmemiş. Şimdi biz kendi meslek örgütlerimizde bu torpilin önüne 
geçemiyorsak, genel anlamda ülke çapında yapılacak faaliyetlerde bir söz 



441

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

söyleme hakkımız kalmıyor, çünkü genç meslektaş o günden itibaren 
zaten Baroya küskün oluyor.

Biz de şunu diyoruz: Küsmeden, darılmadan hep beraber meslek için 
ne yapabiliriz ? Tabii ki genç avukat tabirine ben karşıyım. Avukatın genci, 
yaşlısı olmaz. Yargıtay’da siz çıkıyorsunuz bir müdafaada karşınızda kırk 
senelik bir avukatla beraber müdafaaya giriyorsunuz, sonra size diyorlar 
ki, “sen ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan bir insanın avukatlığını yapa-
biliyorsun, ama Baroda idari bir görev alamazsın, yönetim kurulu üyesi 
olamazsın”. Niye ? Beş sene kıdem var. Bunun saçma olduğu zaten biraz 
önce de söylendi, daha da çok tartışılacaktır ve bununla ilgili bir eylem 
planı oluşturulacaktır.

Gençlik meclisleri ve genç avukatlar kurulları ağzımıza çalınan bir 
tutam baldan ibarettir, hiçbir önemi yoktur. Kötü niyetli yönetimlerin 
gençleri bir arada tutmak ve belki oy potansiyeli anlamında bazı çalışma-
larda kullanmak için kudurdukları yerlerdir. Bundan dolayı, çok üzülerek 
söylüyorum, ama biz biat kültüründen pek gelmediğimiz için herhalde 
burada hep beraber oturup konuşabiliyoruz, ama bunun örneğini Tür-
kiye’deki çeşitli illerde görüyoruz. Bazı başkanlarla bazı genç avukatlar 
meclisi başkanlarının güzel ilişkilerini görüyoruz, çanta taşıdıklarını 
görüyoruz. Bunlar çok çok yanlış şeylerdir.

Genç avukatların bir diğer sıkıntısı siyasettir. Arkadaşlar, hiçbir siyasi 
parti üyeliği size avukatlık mesleğinizde para kazandırmaz, unvan kazan-
dırmaz. İyi avukat olursanız siyasi partiler size teklifte bulunurlar, ama 
gidip de bir siyasi partide kendinizi kullandırtırsanız bu çok akla yatkın 
bir özellik değildir. Siyaset ve kendi ideolojiniz doğrultusunda çalışmalar 
yapmak ayrı, iş potansiyeli anlamında siyasi partilere girmek ayrı.

Onun haricinde Kurultaydan son olarak bahsedeceğim. Arkadaşlar 
belki “Kurultay nedir ? ” diye soruyorlar. Önceden de söyledim, tekrar 
olacak, ama Erdem Bey de her seferinde dinliyor sağ olsun kırmadan: 
Biz aslında burada, bu Kurultayda hep beraber olduğumuz zaman ben 
kendimi şöyle görüyorum, birçok arkadaşımın da böyle gördüğünü düşü-
nüyorum: Biz 1900 senelerinde, 1910 senelerindeki belki bir Harbiye 
öğrencisinin içinde bulunduğu aslında fikri buhranı yaşıyoruz, çünkü 
sistem dönüşüyor şu an için, avukatlık için de sistem dönüşecek. Biz 
ne yapmalıyız, nasıl bir fikir akımı çıkartmalıyız ? Padişahlık mı devam 
etsin, cumhuriyet mi gelsin fikir akımlarını bizim üretmemiz gerekir ve 
bu masalardan çıkması çok muhtemeldir.
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Savaş döneminde Kuvayı Milliyeciler tabii ki Kurtuluş Savaşı döne-
minde askerlerdi, çünkü fiili bir savaş vardı. Günümüzde baktığınız 
zaman operasyonlar, kumpaslar artık hukuk eliyle yapılmaya başladı. 
Bu demektir ki tekrar Cumhuriyetin Kuvayı Milliyecileri avukatlardır, 
burada oturan arkadaşlardır, stajyerlerdir. O yüzden bizim buralarda, 
kurultaylarda söylediğimiz her söz mutlaka bir kelebek etkisi yaratacaktır.

Çanakkale Barosu, Amasya Barosunun ev sahipliğindeki Genç 
Avukatlar Kurultayında aday oldu. Biz de oradaydık. Çağdaş Başkan 
vardı, Selman Başkan ve Sercan Başkan da vardı, Erdem Bey vardı. 
Büyük bir humma vardı ev sahipliği yapabilmek için Kurultaya, bir 
şeyler ortaya koyabilmek adına. Çalıştılar, oylama yapıldı, Genel Kurul 
karar aldı. Burada biraz önce yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemesi 
için söylüyorum, Çanakkale Barosunun böyle bir fikri var da onu hayata 
geçirmeye çalışıyor değil. Çalıştılar, oylamaya girdiler, oy aldılar, Genel 
Kurul karar aldı Çanakkale Barosu yapacak diye. Sonra biz dün Ercan 
Beyle konuşurken bir emir, emir de Kurultayın aslında yapılmaması 
gerektiğini, bundan sonra aslında yapmama niyetleri olduğunu, “bu sene 
de 18 Martın bilmem kaçıncı senesi olduğundan dolayı Çanakkale’de ondan 
dolayı yapalım” diye bir yazı geldi. Biz buna burada ses çıkartmazsak 
büyük ihtimalle yarın, bir gün bizim ruhsatlarımızı hukuka aykırı bir 
şekilde elimizden alacaklar herhangi bazı mekanizmalar ve ondan sonra 
bize diyecekler ki “biz böyle uygun gördük”. Ondan dolayı ses çıkartmanın, 
fikri birlikteliğin ve mesleki dayanışmanın yeri buralardır.

Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun konuştum, bir daha konuş-
mayacağım. Kendinize çok çok iyi bakın, çok sağ olun. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Kağan Kızılarslan’a teşekkür ediyoruz. 
öncelikle babayla başlayıp daha sonra her türlü herkese küçük küçük 
el değdirdikten sonra “bir daha konuşmayacağım” sözü vermesi açıkçası 
beni rahatlattı. (Gülüşmeler)

Şimdi durum tespitleri yaptık. Gördüğünüz gibi birçok problem, hatta 
çözümsüz gibi olduğu düşünülen birçok problemle karşı karşıyayız, ama 
birazdan Sayın İstanbul Barosu Mehmet İlker Birkan’ın söylediği gibi bir 
üst bakış getirerek artık sorunları vah vah yaparak değil, çözüm önerile-
riyle yeni bir vizyon koyarak, Kağan’ın söylediği gibi gerekiyorsa Kuvayı 
Milliye ruhuyla, ama bir ruhla çözmek adına çözüm önerileri getirmemiz 
gerekiyor. Buradaki tüm katılımcılar buna hazırlar. Bu toplantının da 
amacı da zaten bu. Aslında sorunların tespitini yapmak değildi, fakat 
tabii ki bir tespit yapmamız gerekiyordu, ama şimdi asıl problem başlıyor. 
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Nasıl çözeceğiz, ne şekilde çözeceğiz, neler üreteceğiz, birlikte olabilecek 
miyiz, birlikte yol alabilecek miyiz ? Bunları birazdan konuşacağız. Bu 
konuşmaları öncelikle konuşmacılar yapacak, ardından interaktife geçip 
sizlerin sorularını alacağım ve o sorulara cevap vermek isteyecekler.

Şimdi ana başlıklar şöyle özetlenebilir: Bir meslek sınavı problemimiz 
var ortak olarak hepimizin konuştuğu. İki, staj eğitimi problemi var; staj 
eğitiminde yaşanan problemler var. Üç, bürolardaki çalışan avukatların 
bürolarıyla olan problemleri, bunun ekonomik koşulları ve köleleştirilme 
değerlendirmesi var. Daha büyük bir problem, Baro ve Barolar Birliğiyle 
ilgili problemler var. Genç avukatların meslek örgütleriyle ilgili problem-
leri var. Beş, en sonuncusu da Kanunla ilgili problemler var. En önemlisi 
de bütün meslektaşlarımın söylediği kıdem şartı, anlaşılan bununla ilgili 
neler yapabileceğimizdir. Bu ana başlıklar içinde tabii ki içini hep beraber 
dolduracağımızı düşünüyorum. Meslek sınavıyla ilgili görüşlerini almak 
için Çağrı Ayhan Şenel’e söz vermek istiyorum.

Av. Çağrı Ayhan ŞENEL
Ankara Barosu ve Konuşmacı

Teşekkür ediyorum Başkanım. Öncelikle Kurultayımıza gelip burada 
konuşmacı olarak desteklerini sağlayan katılımcı meslektaşlara teşekkür 
ediyorum. Bizleri gelip burada dinleyen avukat, stajyer avukat ve misa-
firlerimize teşekkür ediyorum.

Avukatlık sınavıyla ve ölçme, değerlendirmeyle ilgili düşünceleri pay-
laşmadan önce sizin yaptığınız biraz önceki sınıflandırmayı da kapsayacak 
şekilde mesleğe yeni başlayan avukatlardan da ziyade aslında mesleğin 
en büyük sorununun ben toplumdaki avukat algısının gün geçtikçe 
değersizleşmesi olarak görüyorum ve birtakım, İstanbul Barosu, Antalya 
Barosundan gelen arkadaşımız, Kocaeli Barosundan gelen arkadaşımız 
ya da diğer konuşmacı arkadaşlar, herkes ufak ufak bunlara değindi, 
ekonomik sıkıntılar var, ofissel sıkıntılar ya da CMK, adli yardım sıkın-
tıları olmak üzere, Yönetmelik var, vergisel yükümlülüklerin çok fazla 
oluşu var, bunun dışında kendi ofisini açıp mesleği tek başına yapmaya 
çalışan meslektaşlarımızın yaşadığı birebir sıkıntılar var, ama bunların bir 
kısmı neden, bir kısmı sonuç. Sonuç olarak avukatın toplumdaki algısı 
bunların ana kökeni olarak değerlendiriyorum.
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Bizler maalesef şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Avukatlarımız, kendi 
meslektaşlarımız çok sıradan, çok basit, hiçbir sorumluluğu, yükümlülüğü 
olmayan bir meslek faaliyeti yürütülüyor gibi bir imajla ve algıyla karşı 
karşıyayız. Bu benim tabii ki şahsi düşüncem. Bence avukatlık en önemli 
bir meslek ve en kutsal meslek, ama gerek iş sahipleriyle, gerek kendi 
meslektaşlarımızla, gerek meslektaşlarımız olarak gördüğümüz hakim, 
savcılarla yaşadığımız problemler günümüzde bizim meslektaşlarımızın 
avukatlık anlamında yaşadıkları en büyük problemleri oluşturuyor.

Bunlara neyi katabiliriz ? Bunlara şunu katabiliriz: Bizler stajyer arka-
daşlarımızla çok fazla zaman geçiren, onların sorunlarını, dileklerini çok 
fazla dinleyen kişileriz. Onların çok ciddi anlamda bir hakim, savcı olmak 
isteği var. Neden bu istek ? Çünkü ekonomik nedenleri var, evet, sabit 
bir maaş, uzun vadede bir şey, üstüne bir de itibar var maalesef. Onların 
düşünceleri olarak aktarıyorum. Çünkü, genel toplum algısı avukat 
sahtekâr ve maalesef avukat yalancı ve maalesef genç arkadaşlarımız bu 
algıyla yetişip, bu şartlanmayla geldikleri için hakim ve savcı olmak için 
sürekli sınava giriyorlar.

Bunun bir yansıması nerede bizim karşımıza çıkıyor ? İş sahipleriyle 
karşımıza çıkıyor. Bizim iş sahipleriyle görüşmelerimizde zaten bir kere size 
güvenerek ya da ilk olarak sizin büronuza, ofisinize gelmiyorlar. Öncelikle 
geliyorlar, üç tane avukat geziyorlar, onlardan bilgileri alıyorlar, bunun 
avukatlık ücretini de alıyorlar, not ediyorlar, sonra geliyorlar bir, sizi bir 
teste sokuyorlar. İki, o testten sonra da size kendi mesleğiniz, uzmanlık 
alanınızla ilgili soru soruyorlar. Üç, sonra oturup fiyat pazarlığı yapı-
yorlar. Neden ? Çünkü genel olarak maalesef toplum, kamuoyu avukata 
güvenmiyor. Diyarbakır Baro Başkanımızın sokak ortasında bu kadar 
güvensiz şekilde öldürülmesi bile aslında bizim meslektaşlarımıza, bizim 
tüm genç arkadaşlarımıza verilen bir mesaj: Sizin hiçbir güvenliğiniz yok. 
Şu an hatırlamıyorum, bir arkadaşımız güvenlik sorunu dedi. Evet, hiçbir 
güvenliğimiz yok. Hacze çıkan arkadaşımız haciz mahallinde öldürüldü. 
Bunu hepimiz yaşadık. Çünkü, bizler avukatlar olarak, yargının unsuru 
olarak kabul edilmek istenmiyoruz. Bir, burada belki biraz daha başka 
bir açıdan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bizim sorunlarımız 
çok fazla ve eminim buradaki diğer dinleyicilere de söz versek bunların 
üstüne bir on tane daha eklerler, maalesef bir ya da iki sorunumuz olsa 
biz bunları otururuz, konuşuruz, ama asıl sorunumuz ve bizim mesle-
ğimizi de ilgilendiren, gelecek on yılımızı, yirmi yılımızı da ilgilendiren 
asıl sorunumuz itibarsızlaştırılmamız.
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Artık, biz hep şunu iddia ediyoruz: Evet, bir savunma var, evet, bir 
iddia makamı var ve bir karar makamı var, ama o kadar aleni şekilde dile 
getiriliyor ki, bu savunma makamının herhangi bir öneminin olmadığı, 
hatta savunma makamına ihtiyaç dahi olmadığı, artık iş bu noktaya 
gelmiş durumda.

Peki, bunun çözümü ne ? Hemen aslında çözüme geçelim. Çözümü 
ne ? Bence asıl çözüm eleştirmekten ziyade özeleştiri yapmak. Stajyer-
lerimiz de dahil olmak üzere genç meslektaşlarımız mesleğin yirminci 
yılında, otuzuncu yılında avukatlar, hiç fark etmez, herkes öncelikle bir 
araya gelmelidir. Doksan binden fazla avukat olduğunu dün Birlik Baş-
kanımız söyledi. Doksan bin avukat bir araya gelelim ki, bir kere herkes 
bizim gücümüzün ne olduğunu görsün ve ondan sonra biz oturup bu 
işleri eyleme dökelim. Kendi iç çekişmelerimizi, kendi sıkıntılarımızı, 
kişisel sorunlarımızı bir yana bırakıp meslek adına, Barolar, Barolar 
Birliği, diğer sivil toplum kuruluşlarını da arkamıza alarak yürüyelim, 
yürüyebilelim. Aksi takdirde bizim ne Mecliste, ne başka bir yerde bir 
etkimiz, bir yapacağımız düzenleme, bir çalışmamız olmayacaktır diye 
düşünüyorum.

Evet, ben öğrenciyken avukatlık sınavı geliyordu, ben stajyerken avu-
katlık sınavı geldi, kaldırıldı, sonra avukatlık yaparken yine geldi, sonra 
torba yasayla ve torba yasadaki çok değişik bir hükümle sınav benzeri ve 
benzeri gibi, benim hiçbir kanun sistematiğinde görmediğim bir yazım 
usulüyle avukatlık sınavı kaldırıldı.

Avukatlık sınavına dair şahsi düşüncem iki aşamalı bir avukatlık sınavı 
olmalı. Hukuk fakültesini bitiren arkadaşların staja kabul aşamasında 
öncelikle bir avukatlık sınavına, daha doğrusu staja kabul sınavına gir-
meleri, sonrasında bir yıllık hem adli, hem de avukat yanı stajını bitir-
dikten sonra avukatlığa kabul sınavıyla da ruhsatlarını alabilmeli. Ama şu 
anda, bilmiyorum öğrenci arkadaşlarımız da dinleyici olarak var mı, ama 
özellikle stajyer arkadaşlarımız “kabak bizim mi başımıza patladı” diye 
düşünüyor olabilirler. Şu andan itibaren ister stajyer olsun, ister öğrenci 
olsun, isterse bilfiil avukatlık yapıyor olsun, herkesin çeşitli periyotlarla 
düzenli olarak bu ölçüm testlerine, sınavlarına da tabi olması gerektiğini 
düşünüyorum; yani, evet, ruhsat almış olabilirsiniz, mesleğinizde on 
yılınızı doldurmuş da olabilirsiniz, ama on yılınızı doldursanız da yine de 
belli bir alanda ilgili sizin bir teste tabi tutulmanız da mümkündür. Bu, 
bir eşitsizliğe yol açmayacak şekilde mesleği fiili olarak yapan ve yapmak 
isteyen herkesin gireceği bir sınavın getirilmesi gereklidir.
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Sınavla beraber eşgüdümlü olarak da hukuk fakültesi sayısından da 
bahsedildi. Maalesef bilinçli olarak tamamen siyasi amaçlı hukuk fakül-
teleri hızla artmaktadır. Bunu Adalet Bakanı bile çok rahat bir şekilde 
söylüyor. Sadece beni çok şaşırtan, acaba sehven mi, bizim avukat ola-
rak çok fazla kullandığımız sehven mi söyledi dediğim bir açıklamasını 
okumuştum geçenlerde. Hukuk fakültelerinin beş yıla çıkarılması, pratik 
eğitimin arttırılması ve hukuk fakülteleri sayısının gözden geçirilmesine 
dair bir açıklama okudum, gerçekten çok şaşırdım, inşallah da şaşırmaya 
devam ederim. Evet, tıp fakültelerindeki gibi bir iki sene ya da bir sene 
fazla şekilde pratiğe yönelik, uygulamaya yönelik bir eğitim verilmesi 
gerektiğini düşünüyorum. Buna yönelik Ankara Barosu olarak, Staj 
Kurulunda daha pratik çalışmalar yapılması gerektiğini düşündük ve o 
yönde Yönetim Kurulumuzun kararlarıyla uygulamalar yapmaya başladık. 
Ben bunun tüm Türkiye çapında ve hukuk fakülteleri nezdinde yapılması 
gerektiğini düşünüyorum. Ama, sınav, hukuk fakülteleri sayısının azaltıl-
ması, evet, çok güzel, çalışmalar olabilir, ama Avukatlık Kanununun en 
baştan ve günün şartlarına uygun şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Bunun da ilk çalışmasını yine bizler avukatlar olarak, stajyer avukatlar 
olarak ve Barolar olarak yapmamız gerektiğini düşünüyorum.

Maalesef şöyle bir tespitim var: Biz kendi mesleğimizi yürütürken 
Ticaret Kanununa, Borçlar Kanununa ya da hangi alanda çalışıyorsanız, 
Ceza Kanununa hakim olabiliyoruz ve değişiklikleri çok yakından takip 
ediyoruz. Ama ben şunu fark ettim: Avukatlar olarak biz Avukatlık Kanu-
nunu çok az biliyoruz ve onun boşluklarını da maalesef çok az biliyoruz, 
onun bize yüklediği sorumlulukları da çok az biliyoruz ve bununla ilgili 
sıkıntılar yaşıyoruz. O nedenle bu Kanun, evet, şu anda var, yürürlükte 
uygulanıyor, ama yeni Kanunun hazırlanmasında taslağında çok işim 
var, çok zamanım yok, şu var, bu var gibi gerekçelere de sığınmadan, 
dediğim gibi, önce özeleştiri yaparak yepyeni ve çok güncel ve modern 
bir Avukatlık Kanununu ve avukatların istediği bir Avukatlık Kanununu 
çıkarmamız gerekiyor. Belki onu hazırlayıp Meclisin önünde “bu bizim 
doksan bin avukatın sunduğu tasarıdır” dersek belki bir şeyler değişebilir. 
Çok fazla da karamsar olmaya, çok fazla çözümsüz gibi görmeye de gerek 
yok. Sonuçta evet, şu anda istediğimiz şekilde bir sistem, istediğimiz 
şekilde bir düzenlemeler olmayabilir, ama bu olmayacağı anlamına da 
gelmiyor. Ben çok fazla da vaktinizi almayayım. Kağan arkadaşım gibi de 
söz vermeyeyim ama. (Gülüşmeler) Tekrar konuşabilirim. Tekrar teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)
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Oturum Başkanı - Çağrı Ayhan Şentek, teşekkür ederiz. İhtirazı 
kayıtla sözünü devretti. Şimdi tabii, meslek sınavıyla ilgili görüşleri ala-
cağım, fakat kişisel bir görüşümü Kahramanmaraş’taki Stajyer Avukatlar 
Kurultayında ifade etmiştim. Şu anda var olan bir gerçeklik, herkesin 
meslek sınavının yapılması konusunda en küçük bir olumsuz düşüncesi 
yok. Zaten artık o noktayı aştık. Tüm meslektaşlarımız, hatta büyük 
ihtimal stajyer avukat arkadaşlarımız da dahil olmak üzere, hepsi meslek 
sınavının yapılması konusunda hemfikirler. Israrla söylediğim üzere, 
dünyayı yeniden keşfetmeye de ihtiyacımız yok. Şu anda birçok ülkede 
meslek sınavı yapılmakta, hatta yıllardır, çok uzun yıllardır yapılmakta 
ve oturmuş bir sistemleri var. Daha önce de Barolar Birliği nezdinde bir 
komisyon kurulmasını ve bu komisyonun bu ülkelere gidip bu sınavın 
nasıl yapıldığına ilişkin değerlendirme yaparak rapor sunması gerektiğini 
düşünüyorum. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisine vizyon sunmak, 
yani, sınav olsun tartışmasını zaten sanıyorum hepimiz aştık. Sınavın nasıl 
olacağı konusunda artık bir tartışmanın gerektiğini düşünüyorum. Bu 
konuda fikri olan arkadaşım varsa onlardan da görüşlerini almak isterim. 
Evet, Avukat Çağlar Yıldırım.

Av. Çağlar YILDIRIM
Ankara Barosu

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Birazcık meslektaşım Çağrı Bey’in 
söylediği avukatlık sınav modelinden bahsederek hem de yaklaşık bir 
buçuk, iki yıldır tasarı halinde ortalıkta gezen bir sistem var, onun üze-
rinden de birazcık bahsederek kendi fikrimi de ifade etmeye çalışacağım 
sınavla ilgili.

İki kademeli sınav: Tasarıda da bahsedilen şey bu aslında, iki yıllık bir 
staj dönemi öngörülüyor. Staj başlangıcında bir sınav, staja kabul sınavı, 
staj başlangıcı, staj bittikten sonra da avukatlığa kabul sınavı şeklinde 
iki kademeli bir staj programı öngörülüyor. Ancak, burada birtakım 
sıkıntılar var. Sıkıntı şu: Bu sınavlardan başarılı olmak için 70 puanı 
geçmek yeterli. Bunun dışında hiçbir baronun kota uygulaması gibi bir 
durum söz konusu değil. Örneğin, Ankara Barosunun o yıl içerisinde 
ihtiyacı olan beş yüz avukat varsa, ama sınavı kazanan bin kişiyse yine 
bizim mesleğimiz açısından evet, belki bir eleme sistemi, belki bir değer-
lendirme olacaktır. Mevcut sistemden tabii ki çok çok daha iyidir, ama 
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temel anlamda sorunlarımızı çözecek nitelikte bir kanun tasarısı değildir. 
Bu anlamda bir sıkıntı söz konusu.

Bir ikinci problem de, eğer böyle bir kanun yürürlüğe girerse, siz de 
bahsettiniz aynı şekilde, kazanılmış hak noktasında çok ciddi çalışma 
yapmamız gerekiyor. Mevcut halihazırda hukuk fakültesi öğrencilerinin 
kazanılmış hakkı olduğu iddia ediliyor ve bu nedenle bu kişilerin sınava 
tabi olmayacağı, kanun yürürlüğe girdikten sonra hukuk fakültesini 
kazanan öğrenciler bakımından ancak sınavın geçerli olacağı savunuluyor. 
Bu konu hakkında baroların çok ciddi çalışma yaparak bunu engellemesi 
gerektiği kanaatindeyim.

Sınavla ilgili de genel olarak herkes çok güzel şeylerden bahsetti, 
tekrar etmenin hiçbir faydası yok, hepsine katılıyorum, çok doğru tes-
pitler, ama temel anlamda bizim mesleki sorunumuz mesleğe yakışır 
şekilde mesleğimizi ifa edebilmek, bunu yapamıyoruz. Biz mesleğimizi 
yaparken maalesef mesleğin onuruna ve mesleğin saygınlığına yakışır 
şekilde karşımızda muhatap bulamıyoruz. Bizimle gerekirse adliyede 
hakimler, savcılar, kalem memurları, müvekkilimiz, karşı tarafın asil 
kişileri tarafından sürekli o saygıyı göremiyoruz ve bunun da sağlanması 
esasında temel anlamda bu bahsedilen problemlerin çözülmesi ve yine 
aynı şekilde bağlantılı olarak avukatlık sınavının daha güzel bir model 
şeklinde getirilerek çözülebileceği kanaatindeyim.

Şöyle bir yöntem öngörülebilir: Bu Avrupa’da bazı ülkelerde uygu-
lanıyor. Sadece avukatlık sınavı şeklinde değil. Nasıl ki tıpta uzmanlık 
sınavı var, bu da zaten çok fazla konuşulan bir şey aslında, bu benim 
kendi bulduğum bir şey değil, öğrendiğim bir şey, tıpta uzmanlık sınavı 
olduğu gibi aynı şekilde hukukta uzmanlık sınavı, hakimlik, savcılık 
ve avukatlık sınavı gibi bir model öngörülebilir veya avukatlık, savcılık 
sınavı öngörülüp belli yıllık kıdemden sonra buradaki mesleğinde başarılı 
olmuş kişilerden hakimlik mesleğine, adaletli bir seçim tabii ki Türkiye’de 
her zaman zor bir şey, yapılabilecekse bu şekilde bir sistem öngörülebilir. 
Tabii ki, şu andaki mevcut durumda biz bir sınavın getirilmesinde bile 
ne kadar zorlanıyoruz. Bu bahsettiğim şeyin ne kadar zor olduğunun da 
farkındayım, ama bunların da konuşularak bunlara ilişkin de çalışmalar 
yaparak daha ideal, daha güzel bir çalışma ortaya koyarak belki gelecek 
yıllarda daha güzel bir sistem ortaya koyabiliriz diye düşünüyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Meslek sınavıyla ilgili görüş beyan etmek isteyen 
Avukat Murat Kaya.
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Av. Murat KAYA
Ankara Barosu

Saygıdeğer meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar, kendimi de tanıta-
yım: 2008 yılında Hukuk Fakültesinden mezun oldum, biraz mesleğe 
geç başladım. Birkaç ay sonra beşinci yılımı fiilen tamamlayacağım. Pek 
çok çalıştayda, konferansta sıfır, beş, sıfır, on meslek yaşı itibarıyla genç 
meslektaş addediliyoruz. Bu anlamda hangi kategoriyi ele alırsak alalım, 
ben genç meslektaşınızım, sorunların içerisinden geliyorum, sorunları 
yaşadım, birlikte yaşıyoruz. Sadece kıymetli meslektaşımın da dediği gibi, 
meslek öncesi, meslek sonrası sıfatımızda bir değişiklik oluyor.

Teşekkürle başlamak istiyorum. Bunu da rahmetli Ankara Barosu ve 
Barolar Birliği Başkanı Özdemir Özok’un bir sözüyle başlamak istiyorum. 
Başkan meslek onuru için çok çalışmıştır ve avukatlarla ilgili şöyle bir 
söylem geliştirmiştir, pek çok yerde de bunu dile getirmiştir: “Biz avu-
katlar sorunlarını şikâyetlerini adliye koridorlarında ayaküstü, kimi zaman 
kapı aralarında çok acımasız bir şekilde dile getiririz, fakat böyle çalıştayda, 
konferansta belli sistem ve disiplin içerisinde dile getirme geleneğimiz pek 
yoktur” derdi. Bu kapsamda mesleğe yeni başlayan meslektaş sorunla-
rıyla ilgili böyle bir çalıştay düzenlediği ve bana da söz hakkı tanıdığı 
için başta Ankara Barosu olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ediyorum, 
şükranlarımı sunuyorum.

Meslektaşın çok fazla sorunu var, dile de getirilecek. Özelde meslek 
sınavıyla ilgili bir başlık açtığımız için yine anarak geçiyoruz, kulakları 
çınlasın, Bilge Öztan Hocanın bir lafı vardı, bunun esasında başlangıcı 
buraya götürüyor bizi. Türkiye’de hukuk fakültelerinin kuruluşuyla ilgi-
liydi. Derdi ki, “Türkiye’de en kolay kurulabilecek fakülte hukuk fakültesidir. 
Üç şeye ihtiyacınız var: Tahta, sıra, emekli hoca. Bu üç unsuru bir araya 
getirdiğiniz zaman hukuk fakültesini kurabilirsiniz”. Hocanın kaygıları 
zannediyorum artmıştır, zira gelmeden önce baktım, beşi Kıbrıs’ta olmak 
üzere seksen dokuz tane hukuk fakültesi var. Bildiğim kadarıyla beş tanesi 
de 2016 -2017 eğitim, öğretim yılı itibarıyla faaliyete geçecek. Sayı yüze 
yaklaşmış durumda. Bilgim umarım günceldir, değilse muhtemelen sayı 
yüzü geçmiştir, artmıştır.

Bu sebeple çok fazla hukuk fakültesi mezunu var ve mevcut yaklaşım, 
her hukuk fakültesi mezununu aynı zamanda bir avukat olarak görme-
mize sebebiyet veriyor. Kusuruma bakmasın lütfen, hangi meslektaşım 
dile getirdi, “hiçbir şey olamazsam avukat olurum”, bu yaklaşımla mezun 
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olunuyor. Bu anlamda sınavın önemi ön plana çıkıyor. Avukatlar arasında 
dünyanın en saygın, en prestijli mesleklerinden biri olan avukatlar arasında 
işsizlik oranı, rakam yine umarım günceldir ve yükselmemiştir, % 4’müş. 
Yüzde 4 meslektaşımız işsiz toplam sayı içerisinde, doksan binin üzerinde 
bir sayıdan bahsedildi. Bu kapsamda mesleğe giriş sınavı çok önemli.

Biraz böyle çok küçük tarihçesinden girmek istiyorum çok hukuki 
tartışmaya da girmeksizin. Malumunuz olduğu üzere, Avukatlık Kanu-
nunda avukatlığa kabul şartlarından bir tanesi avukatlık sınavında başarılı 
olmaktı. Yasa koyucu bunu bir torba kanun hükmüyle, Çağrı Beyin 
dediği gibi, kaldırdı. Bunun üzerine iptal davası açıldı Anayasa Mah-
kemesinde. Burada genç meslektaşlarıma da tavsiye ederim, Mahkeme 
kararının gerekçesine de bakmak gerekir. Mahkeme kararının gerekçesi 
esasında şu an bu masada sınavın gerekliliği ve çözüm yöntemine yönelik 
tartıştığımız hususu irdeleyen bir gerekçeydi ve sınavın gerekliliğine vurgu 
yapılarak ilgili torba yasa hükmünün Anayasaya aykırı olduğuna karar 
vererek iptal etti. Fakat, Anayasa hukukunda da, çok doktrinlere falan da 
girmek istemiyorum, tartışılan fonksiyon gaspına sebebiyet vermemek, 
Mahkeme kararının geriye yürümeyeceği bir organın yerine geçerek 
karar vermiş olamayacağı için iptal edilen yasa hükmünden önceki yasa 
hükmü kendiliğinden yürürlüğe girmedi. Şöyle bir hukuki garabetle 
karşılaştık: Anayasaya aykırı bir kanun hükmünün Anayasaya uygun bir 
kanun hükmünü kaldırdığı bir ortamdayız ve üzerinden yıllar yıllar geçti. 
Çağrı Bey “ben stajyerdim” dediğine göre çok geçmiştir. (Gülüşmeler) 
Hâlâ yasa koyucu elini taşın altına sokmadı, bir düzenleme yapmadı. 
Bekliyoruz biz de. Umarım diğer meslektaşımın dediği gibi de, bir gece 
yarısı operasyonuyla bu geçmez ummadığımız şekilde.

Meslek sınavı esasında şöyle, iki kaygım var: Bir, bizde kurs geleneği 
çok fazladır. Hakimlik, savcılık sınavına girecek kişiler kursa gidiyorlar. 
Her ne kadar biraz sonra belki daha ayrıntılarıyla tartışacağız, ama 
mesleğin saygınlığını tartışırken yargı personeli karşısındaki konumunu 
değerlendireceğiz, o üst perdeden bakışı ele alacağız. Hakim, savcı çocuğu 
olarak lütfen şey yapmayın. Zaten en az benim kadar hassassınız anladı-
ğım kadarıyla. Bunu ele alacağız. Onlar bile mesleğe girerken avukatların 
öğretici konumunda olduğu kurslara giderek eğitim alıyorlar. Öncelikle 
bu sınavın yeni bir genç meslektaş için gider kapısı olmaması lazım, gider 
sebebi oluşturmaması gerekiyor, kurslara sevk etmemesi gerekiyor. Sınavın 
merkezi, objektif, uygulamaya yönelik olması gerekiyor.
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İkinci kaygım, bu özellikle Adalet Akademisinden artık mezun olan 
hakim, savcı stajyerleri için söz konusu olan bir durumdu. Belli bir 
döneme kadar, siyasi bir şeye de girmek istemiyorum, Adalet Akade-
misinden stajını tamamlayan hiçbir hakim, savcı, girdikleri bir sınav 
var, buradan başarısız olmamıştır. 2007 yılına kadar sadece bir hakim 
adayı başarısız olmuştur. Onun için de yeniden sınav yapılmış, o da 
başarılı olmuştur. Bunu neden söylüyorum ? Söz konusu sınavın da bir 
formaliteden ibaret olmaması gerekiyor, gerçekten belirleyici, gerçekten 
bu mesleğin onuruna, saygınlığına yakışacak, ettiği yeminin gereklerini 
yerine getirecek bir sınav olması gerekiyor. Bu anlamda ciddi, merkezi, 
objektif bir sınav, benim için çok fazla mürekkep bir durum değil, objektif 
bir sınav bunu çözecektir diye düşünüyorum.

Ben de Çağrı Bey gibi ihtirazı kayıtla yeni gelişecek sorularda cevap 
vermek için söz istiyorum. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Teşekkür ederim Murat Beye. Barolar Birliği 
Yönetim Kurulu Üyemiz Avukat Başar Yaltı söz istedi. Arkamdan gizlice 
geldi. Ona da söz vermek tabii ki boynumuzun borcu. Buyurun Başar Bey.

Av. Başar YALTI
Barolar Birliği Başkan Yardımcısı / Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Başar Yaltı, 
Barolar Birliği Başkan Yardımcısıyım, ama daha önemlisi Barolar Birli-
ğinde Avukat Hakları Merkezinden sorumlu kişiyim. Ankara Barosunun 
artık geleneksel hale gelen bu Hukuk Kurultaylarını ben çok önemsiyo-
rum, uzun yıllardan beri de izliyorum. Bu senenin önemi, bu Kurultayın 
aşağı yukarı avukatlıkla ilgili, avukatlığın sorunlarıyla ilgili bir konuya 
tamamen tahsis edilmiş olması. Tabii, hemen bir eleştiri de yapacağım: 
Ankara Barosu bu Kurultayı düzenlerken maalesef Avukat Hakları Mer-
kezi olduğunu bildiği halde bizimle hiç temas kurmadı, en azından bu 
konuda, biraz sonra konuşacağız, ortaya çıkacak, işte, sizlerden de gelen 
birtakım eleştiriler var, onun çözüm yeri olarak gözüken Barolar Birliğini 
veya en azından Avukat Hakları Merkezini dikkate almadı. Ben bunu bir 
eksiklik olarak görüyorum. Daha fazla katkımız olabilir miydi ? Olabilirdi, 
hep birlikte yapmanın zaten tadı bambaşka oluyor.

Buraya biraz geç geldim, çünkü biz yine de Avukat Hakları Merkezi 
olarak bütün oturumları izlemeye çalışıyoruz. Arkadaşlarla görev paylaşımı 
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yaptık. Teknik bölüm benim ilgimi çekti. Oraya görevlendirdiğimiz 
arkadaşımız maalesef bir mazereti çıktığı için gelememişti, yoksa ben 
buraya gelecektim doğrudan doğruya. İlker’i de dinlemeyip kaçırmışım 
bu arada diğer arkadaşlarımızı olduğu gibi.

Neyse, ama sorunları az çok artık biliyoruz. En azından gençlik kurul-
tayları yapıldığı zaman, en son Amasya’da hep sorunlar dile getirilmişti, 
oraya da katılmıştım. Çanakkale’de yapılacak. Fakat, şunu öncelikle 
vurgulamamız gerekiyor: Bizler avukatız. Yasal Mevzuat gereğince bir 
günlük avukatla, avukatlıkta da yaş sınırı olmadığı için, elli yıllık avukat 
arasında hiçbir fark yok. Burada dile getirilen dört müydü, beş miydi 
sorular, en son Başkan özetlerken not aldım. Birinci konu stajla ilgili 
problem alanı denildi, ikincisi, avukatların büro çalışma ortamlarıyla ilgili 
sorunlar, Baro ve Barolar Birliğiyle ilgili sorunlar ve Avukatlık Yasasıyla 
ilgili sorunlar konu başlığı olarak belirtildi.

Tabii, ben buraya gelmeden önce dile getirildi mi bilmiyorum. Arka-
daşlar, bir arkadaşımızın dile getirdiği gibi, biz kendi yasal Mevzuatımıza 
gerçekten uzak durumdayız. 26 Aralıkta Resmi Gazete’de bir yönetmelik 
yayınlandı; haberi olan var mı ? Şimdi bakın, özellikle birinci sorunu, yani, 
stajla ilgili kısmı ben atlıyorum, o biraz de eğitim sorunu olduğu için 
ona girmeyeceğim, ama ondan sonraki konu başlıklarıyla ilgili yapılan 
çalışmalar hakkında ve soru başlıkları hakkında görüşlerimi belirtmek 
istiyorum.

Bizim İstanbul Barosu’nda başlayan, bazı arkadaşlarımızın “işçi avukat-
lar” olarak nitelendirdiği avukat arkadaşlarımızın sorunları, orada ben o 
zaman İstanbul Barosu yönetimindeydim, yaklaşık otuzdan fazla toplantı 
yaparak geliştirdiğimiz bir yönerge olmuştu. Daha sonra buraya seçil-
dikten sonra ve birtakım, biliyorsunuz Genel Kurulda da verilen önerge 
gereğince, Genel Kurulun da kararı olarak oradaki yönergenin Barolar 
Birliği tarafından da benimsenmesi talimatı çerçevesinde Barolar Birliği 
bir Bağlı Çalışan Avukatlar Yönergesi çıkarttı. Ben bunu çok önemsediğim 
için özellikle Barolar Birliği yönetimindeki birtakım arkadaşlarımızın da 
muhalefetine rağmen, ama büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yaklaşık bir 
yıl o yönerge uygulandı. Daha sonra da “bunu yönetmeliğe dönüştürelim” 
denildi ve yine yönetimden yönetmelik kararı çıktı. Yönetmeliğin ondan 
sonraki serüveni, işte, Türkiye’nin hukuk serüveniyle de paralel gidiyor, 
Resmi Gazete’ye gönderildiği zaman yayınlanmadı. Halbuki Resmi 
Gazete’nin böyle bir yetkisi yok; yani, Resmi Gazete’ye bakan müdür, 
“efendim, bu gönderdiğiniz şey Kanuna aykırıdır” deyip geri çevirdi. Dava 
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açmak zorunda kaldık. Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi. Buna itiraz 
üzerine Bölge İdare Mahkemesi “artık bu bir yönetmelik haline gelmiştir” 
dedi ve yürütmeyi durdurma kararı verildi ve bunun üzerine 26 Aralık 
tarihli Resmi Gazete’de bu Yönetmelik yayınlandı. Şu anda baskıda, 
muhtemelen öğleden sonra gelecek, her birinize birer tane dağıtacağız.

Bunu niçin anlattım ? Büro çalışma ortamları; yani, bir avukat yanında 
İş Kanununa bağlı olarak çalışan avukatlar için burada en geniş şekilde, 
olabildiği kadar en geniş şekilde bütün sorunlar çözülecek şekilde düzen-
lemeler yapılmıştır. Biliyorsunuz, bir düzenlemeyi yapmak başka bir şey, 
onun uygulanması ayrı bir şeydir, ama şundan adınız kadar emin olun: Bu 
Yönetmeliğe muazzam bir direnç olacak. Dolayısıyla, buna önce sizlerin 
neyi kapsadığını öğrenmeniz, ne içeriğe sahip olduğunu öğrenmeniz, 
yetersiz olsa bile öncelikle sahip çıkmanız ve bunu da barolarınıza karşı 
savunmanız gerekiyor. Örneğin, Kocaeli’ndeki arkadaşımızın ben konuş-
masını çok beğendim, ama öncelikle Kocaeli Barosuna bunun Türkiye 
gerçeğiyle uyumlu olup olmadığı konusunda bir görüş sunması gerekiyor.

Oturum Başkanı - Sayın Yaltı, bütün konuşmacılara beşer dakika 
süre vermiştik. Toparlarsak sevinirim, çünkü daha çok konumuz var. Bir 
de interaktif olacak birazdan.

Av. Başar Yaltı - Tamam, peki, o zaman ben kısa kısa geçeyim. Bence 
sorun alanı olarak belirlediğiniz büro çalışma ortamları, işçi sıfatıyla 
çalışan, İş Kanununa tabi avukat sıfatıyla çalışanların izinden tutun, fazla 
çalışma mesaisine kadar her şey burada var. Ona sahip çıkın. Bununla 
ilgili sorularınız olursa ben her yere koşa koşa gelir, anlatmaya da çalışırım.

İkincisi, barolardaki temsil sorunu. Oradaki görüşlerinize ben de 
katılıyorum, ama bunun bir yasa sorunu olduğunu bilelim, çünkü öyle 
bir çağdayız ki, 21 yaşında padişah olunabiliyor, Mustafa Kemal’in kaç 
yaşında Kurtuluş Savaşını başlattığını biliyoruz veya milletvekili oluyor-
sunuz. Neden baro yönetimlerine seçilemeyesiniz ? Bu beş yıllık mesele 
kalkabilir, hiçbir sakıncası yok.

Burada hemen Avukatlık Kanununa geçelim. Biliyorsunuz Avukatlık 
Kanunu değişecek, ama Avukatlık Kanunu mevcut yeni hükümet döne-
minde tümden değişmesinden vazgeçilmiş gibi bir izlenim aldık. Bakanla 
görüşmeye gidip gelenlerin aktardığı görüş bu. Avukatlık Kanununu top-
tan değiştirmek yerine Avukatlık Kanununda sorun alanı olarak gözüken 
birçok maddelerin değiştirilmesi yöntemi galiba uygulanacak. Dolayısıyla, 
buradaki çalışmalardan ortaya çıkacak sonuçları biz raporlaştıracağız, 
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sizlerden gelecek önerileri Avukatlık Kanununun hangi maddelerinin 
öncelikle değişmesi gerektiği konusunda da öneri olarak alalım ve zaten 
biz kendimiz izliyoruz, ama sizlerden de gelecek raporları mutlaka dikkate 
alacağımızdan emin olabilirsiniz.

İtibarsızlaşma konusuna değinmek istiyorum kısaca. Biraz süremi 
de aşacağım, artık o kadarını da hoş görün. Arkadaşlar, itibarsızlaştırma 
meselesi…

Oturum Başkanı - Sayın Yaltı, hoş görmeyeceğiz. Lütfen tamam-
larsak seviniriz.

Av. Başar Yaltı - Peki, ben o zaman burada sözümü kesiyorum.
Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz.
Av. Başar Yaltı - Ben teşekkür ederim. (Alkışlar) Başka ortamlarda 

arkadaşlar, olabiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. Söz bu kadar olduğu 
için burada yarım kaldı.

Av. Murat Kaya - Erdem Bey, hazır Barolar Birliğinden üst yönetimden 
bir meslektaşımızı yakalamışken ve Yönetmelikle ilgili de…

Katılımcı - Birer soru sorabilir miyiz Erdem Bey ?
Av. Başar Yaltı - Ben açığım her türlü soruya. Başkana bağlı.
Oturum Başkanı - Peki, o zaman madem Murat Bey sözü aldı, Murat 

Beyle başlayalım.
Av. Murat Kaya - Teşekkür ediyorum. İstanbul Barosundan gelen 

meslektaşım da söyledi, işçi avukat lafından çok hoşlanmıyorum, ger-
çekten kulakları tırmalayan bir laf. Ancak, söz konusu Yönetmelik sadece 
bu yönetim döneminde değil, daha öncesinde de dile getirilen bir çalış-
manın, hazırlığın ürünüydü, uzun soluklu bir işti. Başlangıçta da böyle 
ifade edilmişti. Söz konusu Yönetmelik meslektaş sorunlarına bir nebze 
çözüm getirmeye yönelik iyi niyetli bir çalışmanın ürünü olduğu kanaa-
tindeyim. Çok da fazla inceleme fırsatı da bulamadım açıkçası, okudum, 
ama üstünde çok fazla düşünemedim.

Sadece ilk bakışta gözüme takılan bir hususu dile getirmek isterim. 
Görüşünüzü açıkçası merak ediyorum. Avukatlık Kanununun 37. mad-
desi, ilk cümlesi: “Avukat, kendisine teklif olunan işi sebep göstermeden 
reddedebilir”. Herhangi bir koşula bağlı olmaksızın bir meslektaş önüne 
gelen işi reddedebilir.
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İlgili Yönetmeliğin 10. maddesi: “İş gören avukat, hayatın olağan akışı 
dikkate alınarak kendisinden mevcut işin yürütülmesinin beklenemeye-
ceği durumlarda işi reddetme hakkına sahiptir”.

Şimdi, Kanunda olmayan, fazla, Kanuna da aykırı, yeni bir şart. Bunu 
da bizim üst meslek örgütümüz, yanlış bilmiyorsam Barolar Birliği Yöne-
tim Kurulu tarafından kabul edilen bir Yönetmelik bu. Kanuna aykırı, 
hukukçuların düzenlediği bir Yönetmelik ve biraz önce şu cümleniz 
açıkçası beni rahatsız ettiği için dile getirmek istiyorum: “Bu Yönet-
meliğe sahip çıkın” şeklindeki lütufkâr ve esasında iş gören avukatların 
elinin deydiği bir Yönetmelik olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle şunu 
destekliyorum: Söz konusu Yönetmelik asgari düzeyde pek çok meslek 
sorununa değinmiş, bunu çözmeye yönelik de iyi niyetli bir iradenin 
ürünü, fakat satır aralarında bu tarz lütufkâr, yukarıdan söylenen, hak 
veren bir üslup olduğunu görüyorum.

Çok açık, 37. maddeyle Yönetmeliğin 10. maddesi arasındaki çelişkiyi 
çok basit bir gözle, hukukçu gözüyle açıkçası yadırgadım. Bu konudaki 
görüşlerinizi de merak ediyorum. (Alkışlar)

Av. Başar Yaltı - 37. maddeyi bir daha okur musun ? Ben mesela sizin 
gibi düşünmüyorum. Neresi çelişkili bunun ?

Katılımcı - Arkadaşlar, şöyle yorum falan tartışacaksak tartışalım
Av. Başar Yaltı - Burada tartışmaya girmeyelim. Barolar Birliği tabii 

ki sadece ilk beş veya genç sıfatına hangisi giriyorsa, ki beş şart değil, 
biliyorsunuz bir avukatın yaşı ne olursa olsun bir başka avukat yanında 
çalışmasına engel bir durum yok. Bu Yönetmelik bir avukat yanında 12c 
maddesine göre ücret karşılığı birlikte çalışan avukatlara ilişkin sorunları 
veya onlar arasındaki ilişkileri düzenleyen bir Yönetmeliktir; yani, sadece 
gençlere dönük değildir. Ama pratikte genç arkadaşlarımız hemen kendi 
bürolarını açıp kurmadıkları için, kuramadıkları için daha çok onlar 
çalıştıklarından ister istemez gençlerin sorunlarına yönelik bir problemi, 
sorunlarını çözen bir düzenleme oluyor. Burada avukatın bağımsızlığı 
sorunu zaten sıkıntıdır. Avukatın bugün bizzat kendisinin bile ne kadar 
müvekkili karşısında bağımlı veya bağımsız olduğu tartışmalıdır. Bunlar 
tabii felsefi, belki teknik tartışmalardır. Ama, hem iş gören avukatın, 
hem işveren avukatın hak ve çıkarlarını, ikisi de avukat çünkü, bir araya 
getirip üstelik de temel ilkelerden, yani, avukatın bağımsızlığı ilkesin-
den vazgeçmeden yapılacak bir düzenlemenin ancak böyle olabileceği 
değerlendirilerek kabul edilmiştir; yani, çalışan avukata da yasaya açıkça 
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aykırı olduğu zaman kendisine verilen “al bu davayı, takip et” talimatını 
reddetme hakkı tanınıyor.

Oturum Başkanı - Çanakkale Barosu Genç Avukatlar Kurulu üyesi 
Ercan Şişek’in bir sorusu olacak. Ondan sonra normal oturumumuza 
devam edeceğiz.

Av. Ercan Şişek - Başkanım, öncelikle Çalıştayımıza katıldığınız 
için teşekkür ederiz, sorularımızı cevaplamak üzere burada olduğunuz 
açısından da teşekkür ederiz.

Başkanım, bizim genç avukatlar veya mesleğe yeni başlayan avukatlar 
olarak bazı sorunlarımız var. Bunlarla ilgili kurultaylar yapıldı. Bursa’dan 
başladı, en son Amasya’da yapıldı, Çanakkale’de devam edecek. Bu kurul-
taylarda sizin bahsettiğiniz Yönetmeliğin çıkartılmasının temelleri atıldı. 
Başkanın dünkü açılış konuşmasında vekâlet pullarına küçük bir katkı 
sağlanarak bir ve üç yıl kıdeme sahip avukatların Bağ-Kur ödemelerine 
ilişkin destek olunacağı, avukatlık sınavı geldiğinde staj gören arkadaş-
larımıza karşılıksız burs verileceği yönünde taahhütlerde veya çalışmalar 
yapılacağı yönünde söylemleri oldu, açıklaması oldu.

Bizim, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, şahsi olarak duyduğum veya 
hissettiğim Çanakkale’den sonra Genç Avukatlar Kurultayının yapılma-
yacağına dair bir duyumumuz var. Bunu bir Birlik üyesi olarak sizin bu 
konuda görüşünüz ne ? Eğer bu yapılmayacaksa bunun nedeni ekonomik 
sıkıntılardan dolayı mı, yoksa bir sonuç alınamaması yönünde mi ? Az önce 
bahsettiğim gibi, biz bu kurultaylar sonunda yeni kendimizi toparladık 
ve sonuç almaya da başladık. Bana derseniz ki, bize ekonomik şartlar, 
masraflar çok ağır geliyor, bu masraflar neticesinde sizin gençlik kurul-
taylarından çıkan bir sonuç veya bir yaptırım veya bir sonuç alınamıyor 
derseniz onun da cevabını duymak istiyorum. Kaldı ki, bizim istediğimiz 
çok fazla bir şey değil; yılda bir kez stajyer avukatlarla ilgili kurultay 
yapılıyor, yılda bir kez de genç avukatlarla ilgili kurultay yapılıyor.

Av. Başar Yaltı - Arkadaşlar, bu konu yönetimde tartışıldı. Genel olarak 
mevcut şekliyle hem stajyer avukatlar kurultayının, hem genç avukatlar 
kurultayının mevcut yapılış şekliyle çok verimli olmadığı kanaati hakim 
yönetimde. Ben örneğin, Amasya’da yapılan Genç Avukatlar Kurultayını 
başından sonuna kadar izledim, orada iki gün süren verimli çalışma üç 
saat. Hepiniz oralarda bulundunuz galiba. Hazırlanarak geliyorsunuz, 
söz hakkınız beş dakika. Böyle bir kurultay olmaz arkadalar. Onun yerine 
biz bu sorunların daha uzun süreli tartışılabileceği verimli ortamlarda; 
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yani, geziye dönüşmeyen, dolayısıyla, daha çok masrafı da gerektirme-
yen, burada olur, yine başka yerlerde olur, arama konferansları şeklinde, 
böyle çalışma forumları şeklinde, ama daha uzun, daha rahat ortamlarda 
sorunların konuşulacağı bir biçime dönüştürmeyi planladık, düşünüyoruz. 
Kesin karar alınmadı, ama Çanakkale yapılacak. Ama dediğim gibi, ben 
kişisel olarak da o şekilde yapılmasına karşıyım.

Av. Ercan Şişek - Başkanım, tekrardan söze girmek istiyorum. Amas-
ya’da yapılan dördüncü Kurultaydı. Bursa, Eskişehir ve Denizli’de yapılan 
kurultaylar oldu. Bu kurultaylarla ilgili bu çalışma açısından çok fazla bir 
sıkıntı olmadı veya ufak tefek oldu. Amasya’nın fiziki şartlardan dolayı 
ve beklenen katılımcı sayısından fazla bir katılımcı geldiğinden dolayı bu 
aksaklık ortaya çıktı. Dediğiniz gibi verimli çalışma süresi sağlanamadı.
Şimdi biz Genç Avukatlar Kurultayına ilişkin Meclis olarak şunu 
istiyoruz: Dört kişiden fazla katılımcı gelmesin, ki her masa da 
verimli bir şekilde çalışabilsin. Kasım ayında Çanakkale’de kendi 
aramızda ufak bir çalıştay yaptık. Burada olan birçok arkadaşımız 
da o çalıştaya katıldı. Onlar da aynı düşünceye sahip. Biz de verimli 
yapılması peşindeyiz.

Av. Başar Yaltı - Tamam, o zaman bir sorun yok.
Av. Ercan Şişek - Ama şöyle bir durum oluyor, barolardan veya baro 

başkanlarımızdan oradaki yapılan kurultaya orada daha fazla görünmek 
kaygısıyla fazla ekip götürmek istiyorlar. Amasya’ya biz on iki kişi geldik.

Oturum Başkanı - Ercan, çok konumuz var, genç avukatların bir sürü 
problemi var. Hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum. Bu konuda da tekrar bir 
görüşme hep beraber yapacağız. Başar Yaltı’ya da çok teşekkür ediyoruz.

Av. Başar Yaltı - Başka soru yok herhalde. Ben teşekkür ederim. 
(Alkışlar)

Oturum Başkanı - Konu çok olunca tabii konuşmacılar da elbette 
haklı olarak çok konuda konuşmak istiyorlar. Meslek sınavıyla ilgili, şimdi 
öncelikle staj eğitimine geçmek istiyorum. Staj eğitiminde de Sayın Kemal 
Binici’ye öncelikle söz vereceğim, sonra çalışan avukatlarla ilgili olarak 
problemlerde Sayın Avukat Figen Solak’a söz vereceğim. Ardından söz 
almak isteyen arkadaşlarımıza söz vereceğim, çünkü konuklarımız da söz 
almak istiyorlar, onlar da bizi bekliyor, onlara da cevap vermemiz gere-
kiyor. Zaman kısıtlı ne yazık ki. Kısıtlı süreçte aslında üreteceğimiz çok 
az bir şey çıkıyor, değil mi Mehmet İlker Birkan üstadım, ama yapacak 
bir şey yok. Konuşmacı çok olunca böyle oluyor.Kemal Bey, söz sizde.
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Av. Kemal Binici - Teşekkür ederim Erdem Bey.
Oturum Başkanı - Çok özür dilerim, bir de aramızda 2000 -2002 

yılları arasında Ankara Barosu Başkanlığı yapmış Sayın Avukat Sadık 
Erdoğan var. Ona da hoş geldiniz demek istiyorum. (Alkışlar)

Av. Kemal BİNİCİ
Ankara Barosu

Herkese merhabalar. Tabii, bu masada Erdem’den sonra en genç 
avukat benim. O yüzden konuşma sırasında sona kaldım. Erdem’e de 
teşekkür ediyorum.

Genel olarak konuşulanları tekrar etmeyeceğim. Çok da vakit kay-
bettik, biraz da sistematikten çıktık, vaktimiz de azaldı.

Ortaya konulan tespitler çok net. İki tane sorunumuz var aslında, 
genç avukatların iki tane sorunu var: Bir tanesi ekonomik problemler, 
bir diğeri mesleğin itibarsızlaşması.

Az önce sevgili Çağrı konuşurken dün Barolar Birliği Başkanının 
doksan bin avukata ulaştığımızı söyledi ve bunun bir güç olduğunu ve bu 
gücü göstermemiz gerektiğini söyledi. Bu bir güç müdür ? Evet, doksan 
bin avukat sayı olarak çok, ama bizim asıl sorunumuz bu bence. Genç 
avukatların da asıl sorunu bu, bizim de asıl sorunumuz bu, genel olarak 
bu mesleğin asıl sorunu bu. Kontrolsüz olarak büyüyoruz.

Ben staj eğitimindeyim, Ankara Barosu Staj Kurulundayım, dört 
yıldır danışmanlık yapıyorum. Yanlışsa Çağrı düzeltsin, şu anda bin altı 
yüz, bin yedi yüz civarında stajyerimiz var. Bu sayının bu yıl iki bin beş 
yüzü bulmasını bekliyoruz ve biz bir staj eğitimi vermeye çalışıyoruz.

Kontrolsüz büyümenin tabii sebepleri ne ? Bir, söylendi burada, kon-
tenjanların çok olması, hukuk fakültesi sayılarının çok olması. Öncelikle 
buna bir çözüm getirilmeli, ama bu yapılmadan önce staja giriş ve mesleğe 
giriş şeklinde iki tane sınavın olması lazım.

Genç avukatların sorunları stajdan başlıyor. Niye stajdan başlıyor ? 
Benim burada stajyerlerim var grubumdan, onlar biliyorlar. Benim çokça 
söylediğim bir şey var. Burada da birkaç kere söylendi. Sevgili Ecem söy-
ledi, bir arkadaşım daha söyledi, şimdi ismini hatırlamıyorum. Benim çok 
kızdığım, stajyerlerimden duyup da çok kızdığım bir söz var: “Olmazsa 
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avukat oluruz”. Ankara’da özellikle biz bunu çok yaşıyoruz, çünkü Ankara 
bu sınavların merkezi. Hukuk fakültesini bitiren arkadaşım Ankara’ya 
geliyor, kursa yazılıyor, dershaneye yazılıyor, hakimlik sınavına hazırla-
nıyor, KPSS’ye hazırlanıyor, vesaire, vesaire. Sınavlara hazırlanırken de 
diyor ki, “şu avukatlık stajını da ben aradan çıkarayım” diyor, geliyor. Staja 
başlıyor. Benim şu an halihazırda devam eden grubumdan yanılmıyorsam 
on arkadaşım hakimlik sınavını kazandı kırk beş kişilik grupta. Mayıs 
ayında bir daha sınav var, bir daha girecek olan arkadaşlarım var ve biz 
bir staj eğitimi vermeye çalışıyoruz.

Daha acısı, bu arkadaşlarımın birçoğu avukat yanı stajı da yapmıyor. 
Sonra, giriyor, sınavlara giriyor, hakimlik sınavına giriyor, KPSS’ye giriyor, 
başarılı oluyor, olamıyor, mülakatta eleniyor, bilmem ne oluyor, vesaire 
oluyor, “ben bir şey olamadım, hadi avukat olayım” diyor. Ne kadar güzel, 
değil mi ? Biz baştan bir kere kendi mesleğimizi itibarsızlaştırarak biz 
başlıyoruz. “Ben bir şey olamadım, avukat olayım”.

Çok güzel. Avukat oluyor arkadaşım, ama staj eğitiminde hiçbir şey 
almamış. Biz ne kadar vermeye çalışırsak çalışalım, almamış veya bizim 
Ankara Barosu Eğitim Merkezinde verdiğimiz eğitimlerde bir şeyler almış, 
ama avukat yanı stajını hiçbir şekilde yapmamış, Adliyeye girmemiş. Biz 
burada staj sonunda görüşme yapıyoruz stajyer avukat arkadaşlarımızla 
avukatlığa kabulden önce. Bu görüşmelerde arkadaşlarımıza çok basit 
sorular soruyoruz. Mesela diyoruz ki, ben çokça sorarım, “hiç Adliyeye 
gittin mi ?”, “gittim” diyor. “Tevzi bürosu nedir biliyor musun ?” “Bilmi-
yorum” diyor. “Davayı nerede açarsın ? Boşanma davası açacaksın, nerede 
açarsın ?” “Savcılığa dilekçe veririm” diyen stajyer arkadaşlarım oldu. 
Dolayısıyla, mesleğin asıl sorunu bu.

Ne olabilir bu sayıyı düşürmek için ? Sınav olması lazım. Bir, staja 
kabul, bir de mesleğe kabul. Staja kabul sınavına girecek arkadaşım 
girecek, başarılı olursa staja başlayacak. Burada da tabii birtakım kon-
tenjanlar konulmalı, sınırlar konulmalı. Bence şöyle sınırlar konulmalı: 
Sınavı Barolar Birliği mi yapıyor veya merkezi bir yer mi yapıyor, Ankara 
Barosuna sormalı: “Ankara Barosu, sen kaç tane stajyer alabilirsin bu 
dönem ?” Ankara Barosu dedi ki, “Beş yüz tane stajyer alırım”. Ankara 
Barosuna beş yüz tane stajyer hakkı, İstanbul Barosuna bin tane stajyer, 
vesaire, vesaire şeklinde stajyerler staja başlama sınavına girmeli. Sınavı 
kazanan her stajyere Barolar Birliği tarafından baro pullarından gelen 
parayla karşılıksız olarak burslar verilmeli, tıpkı hakim, savcı stajyerleri 
gibi ekonomik kaygıdan uzak bir şekilde stajlarını yapmalılar bu aldıkları 
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burslarla. Stajı yaptıktan sonra da, staj bitiminde de tekrar mesleğe kabul 
için bir sınava girmeliler. Böylece bizim yapacağımız staj eğitimi de, 
onların yapacağı staj da verimli bir hale gelecektir, mesleğe girişlerinde 
de son derece donanımlı olarak gireceklerdir.

Bunun dışında tabii, şimdi karşılıklı verilen bir burs var. Daha sonra 
bu burslar geri alınıyor. Yeni başlayan arkadaşımın zaten bir sürü sıkın-
tıları var. Birisinin yanında ücretli mi çalışacak, “işçi avukat” olarak mı 
çalışacak, tırnak içersinde, ne yapacak ? Ne demekse o. Avukatın işçisi 
olur mu ? Mesleğin ruhuna aykırı bir kere, ama maalesef o noktadayız. 
Ne yapacak ? Kendi bürosunu açacak arkadaşıma mesela Barolar Birliği 
karşılıksız burs verecek. Bunu verecek imkânları var Barolar Birliğinin, 
biliyorum, ama sayı küçülürse, daha doğrusu azalırsa. Eğer bu dediğimiz 
şeyler yapılır, sayı azalır, mesleğe başlayan genç arkadaşlarımın sayısı 
makul seviyelere gelirse Barolar Birliğinin karşılıklı faizsiz kredi verme 
imkânı var, bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz ? Barolar Birliğinin büt-
çesinden biliyoruz. Barolar Birliği birçok yere, Başkan Yardımcımız gitti 
mi bilmiyorum, birçok yere bina yapıyor. Önce insana yatırım yapsın, 
önce meslektaşlarına, genç meslektaşlarına yatırım yapsın. Sosyal tesisler, 
bilmem neler olacağına genç meslektaşıma, tamam, karşılığını alsın, ama 
faizsiz, beş yıl sonra ödemesi başlayacak krediler versin. Ofisini açacak, 
bürosunu açacak arkadaşımı desteklesin. Birçok esnaf kuruluşunda bu 
var, birçok esnaf odasında bunlar var. KOSGEB’in falan verdiği kredileri 
biliyorsunuzdur. Çok uygun, faizsiz, geri ödemesiz, geri ödemesi üç, beş 
yıl sonra başlayan krediler var. Bizim Birliğimiz niye bunu yapmasın, ki 
böyle bir imkânı olduğunu da hepimiz biliyoruz.

Benim naçizane önerilerim bunlar. Stajdan başlayan sıkıntıların da 
çözülmesi için staja başlangıç sınavı getirilmeli. Staja başlayacak arka-
daşım ben staj eğitimine girdiğimde avukat olacağını bilmeliyim. Bana 
şunu dememeli: “Ben hakimlik, savcılık sınavlarına gireceğim, hiçbir şey 
olamazsak avukat olacağım” diyen arkadaşlarımla bu mesleği itibarlı hale 
getiremeyiz. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. 
(Alkışlar)

Oturum Başkanı - Şöyle yapalım: Çağrı Ayhan Şenel ve Selman 
Yaray söz istiyorlar.

Av. Çağrı Ayhan Şenel - Stajla ilgili bir paragrafı açayım, o kadar.
Oturum Başkanı - Bir paragraf, bir paragraf.
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Av. Çağrı Ayhan Şenel - Selman Bey misafir, ona öncelik tanıyabiliriz 
stajla ilgiliyse.

Av. Selman Yaray - Benimki iki paragrafı bulabilir.
Av. Çağrı Ayhan Şenel - Peki. Stajla ilgili sadece Kemal Bey’in söy-

lediklerine birkaç ekleme yapmak istiyorum. Biz Ankara Barosu Staj 
Kurulu olarak staj eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu 
düşünceyi Yönetim Kurulumuz da bizle birlikte paylaştığı için bir yıllık 
bütün eğitim sisteminin en baştan revize edilmesi gerektiğini düşün-
dük. Neden staj eğitimi önemli ? Evet, saat 10:00’da başladık ya da biraz 
gecikmeli başladık, ama herkes şunu söyledi: Hukuk fakülteleri çok fazla 
ve maalesef eğitim kalitesiz. Bu şu anda bir Türkiye gerçeği. Bu nedenle 
evet, hiçbir diplomayı diğerinden üstün ya da aşağı görmüyoruz, ancak 
avukatlık yapmak isteyen arkadaşların belli temel bilgilerle de gelmediğini 
maalesef görüyoruz. Bu nedenle de Ankara Barosunda kayıtlı olacak, 
avukatlık yapacak ve ilerde kendisi için de sorun yaşamaması adına bu 
bir yıllık kısa süreçte elimizden geldiğince, özellikle de avukatlık hukuku 
anlamında bir eğitim vermeye çalışıyoruz.

Burasını kendi adıma bir dost meclisi gördüğüm için de, özellikle 
de Ankara dışından gelen misafir barolarımız olduğu için de şöyle bir 
şikâyetimizi ya da şöyle bir serzenişi de iletmek isterim: Bizler bu eğitimi 
diğer barolarımızla beraber ortaklaşa ve yeknesak hale getirebildiğimiz 
ölçüde de yeknesak hale getirmek istiyoruz, çünkü görüyoruz ki staj eği-
timi maalesef barolar arasında çok çok büyük farklılıklar gösteriyor. Bu 
farklılıklar nedeniyle de bizim Baromuza gelen ya da bizim Baromuzdan 
kaçarcasına diğer barolara naklini isteyen stajyer avukatlarımız oluyor. 
Bu durumda sonuçta evet, hepimiz avukatız. İster Ankara Barosu, ister 
İstanbul Barosu, ister diğer barolar, hiç fark etmez, hepimiz bir ruhsata 
sahip oluyoruz ve avukatlık mesleği yürütüyoruz. Bu da ilerdeki aşama-
larda avukatlar arasında bir sıkıntıya neden oluyor. O nedenle hem staj 
kurulu olarak, hem Erdem Bey adına da burada konuşayım, Yönetim 
Kurulu olarak diğer barolarla etkileşim halinde staj eğitimi üzerine bir 
çalıştay düzenleyelim, çalışmalar yapalım ve asgari düzeyde de bir yek-
nesaklık sağlansın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Paragrafların bu kadar uzun olmayacağını umuyor, 
söz veriyorum.

Av. Selman Yaray - Paragrafı bağlayacağım şimdi. Staj eğitimine 
yönelik bir çalışma yapılmasını teklif etti Çağrı Bey meslektaşımız. Ben 
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aynı teklifin sınav konusuyla ilgili yapılmasını teklif edecektim. Bir şeyler 
izah ettikten sonra bu teklifi getirecektim. Paragrafı bağlamış olayım bu 
ifadeyle.

Sanırım sınavın yapılması konusunda hemfikir olduğumuz kanaatini 
gördüm. Bu konu burada çözülebilecek bir konu değil. Bu konuyla ilgili 
çok ciddi teklifler geliyor, ciddi çalışmaların yapılması gerekiyor. Bunun 
özel bir çalışma veya hatta kurultayla çözülebilecek bir mevzu olduğunu 
düşünüyorum. Biraz konuşmanın bir özetini geçeyim ben isterseniz 
sınava ilişkin sözlerimde.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin kazanılmış hak elde edip etmedikleri 
konusunda böyle bir kazanılmış hak elde ettiklerinden bahisle öğrencilerin 
bu sınavdan muaf tutulması gündemde. Hukuk fakültesinin birebir avukat 
olma sonucu vermediği noktasında düşünce yapısına sahip olduğum için 
bu hususta öğrencilerin kazanılmış bir hak olduğunu düşünmüyorum, 
zira hakimlik, savcılık ve diğer mesleklerde belli bir sınav şartı var. Hemen 
özet geçiyorum.

Biliyorsunuz, Uluslararası bir Kurultay içerisinde bulunuyoruz ve 
yurtdışından gelen meslektaşlarımız var. Kendi ülkelerinde sınav konu-
sunda bir düzenleme var mı, yok mu ? Bu konuda belki fikir alışverişinde 
bulunmamız gerekecek hazır yakalamışken. O hususları değerlendirelim.

Sınavın formalite olmaması konusunda bir teklif geldi. Bu konuya 
katılıyorum, ama yapılacak sınavın de eleme amacı maksadı gütmemesi 
lazım. Bu sınavın avukatlık gereklerini kazandırmasına yönelik bir sınav 
olması konusunda bir düşüncem var.Daha fazla uzatmadan bitireyim. 
(Gülüşmeler)

Oturum Başkanı - Figen Solak bana öyle kötü kötü bakıyor ki, ben 
10 dakikadır burada kıvranıyorum, çünkü ona en son sözü vermek duru-
munda kaldık. Öncelikle özür diliyorum, fakat birisi sonuncu olacaktı, 
ne yazık ki bu siz oldunuz.

Av. Figen Solak - Sicil numarası da en yüksek avukat olarak.
Oturum Başkanı - Tam tersi olacaktı, aslında öyle söz vermiştim. 

Özellikle sizden ricam, çalışan avukatların problemleriyle ilgili görüşle-
rinizi ifade etmeniz, çünkü ardından bir katılımcı konuklarımız var ve 
onlar da sanıyorum ciddi sorular sormak istiyorlar sizlere. Onlara bu izni 
vermek mecburiyetindeyim. Teşekkür ediyorum.
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Av. Figen SOLAK
Ankara Barosu

Ben teşekkür ediyorum. Ankara Barosunun düzenlediği Uluslararası 
Hukuk Kurultayında Barolar Birliği temsilcisinin vaktimizi uzunca bir 
süre çalmasından sonra söz hakkı alabildiğim için çok mutlu olduğumu 
belirtmek istiyorum.

Öncelikle ben avukatlığın üçüncü ayında olan aranızdaki en genç 
avukat olduğumu düşünerek konuya girmek istiyorum. Sicil numaram 
27000. Buradan da ne kadar çok avukat olduğumuzu bir kere daha gös-
termiş oluyoruz. Burada da çok fazla stajyer avukat arkadaş bizi dinliyor 
şu an. Stajdayken, öncelikle Kemal Bey’in de dediği gibi, hakim, savcı 
mı olacağız, avukat mı olacağız, akademisyen mi olacağız, buna karar 
verdikten sonra ben diğer bir ayrıma girmek istiyorum: SGK’lı mı çalış-
mak istiyoruz, yoksa kendi ofisimizi açıp kendi gelirimizi kazanmak mı 
istiyoruz, bu konuda biraz konuşmak istiyorum.

Hiçbir avukatın hiçbir hukuk fakültesini bitirip avukatlık yapmak 
isteyen stajyerin ömrünün sonuna kadar bir işçi avukat olarak çalışmak 
isteyeceğini düşünmüyorum. Hepimiz zorunluluklardan dolayı bu şekilde 
başlamak zorunda kaldığımızı düşünüyorum.

Ben çalıştığım ofis açısından böyle bir sıkıntı içinde değilim, fakat 
arkadaşlarımdan, Sözcüler Kurulunda yer almıştım, orada bildiğim, 
duyduğum deneyimlerden öğrendiğim kadarıyla çok zor şartlar altında 
çalışan avukatlarımız var. Bir kere bir ofiste bir ofiste çalışıyorsak o 
ofiste çalışmamızın kendimizin büro açmasından daha fazla artısı olması 
gerektiğini düşünüyorum. Aldığımız 1500 Liranın, 2000 Liranın dışarıda 
kazanacağımız paradan daha yüksek olduğunu düşünerek girmek zaten 
en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Kazanamayacağımızı düşünüyo-
ruz bir ofis açtığımızda. Neden ? Çünkü müvekkil çevremiz olduğunu 
düşünmüyoruz, ofisi açtığımızda kapımızı çalacak kimsenin gelmeyeceğini 
düşünüyoruz. Bu yüzden bir yere giriyoruz, böylelikle başlıyoruz.

Burada bence biraz da bizlere düşen bir görev olduğunu düşünüyorum. 
Kölelik diye pelesenk olmuş tabir içinde kendimizi bizim o konuma sok-
tuğumuzu düşünüyorum. Çalıştığımız avukatların dışarıdan iş almamızı 
engellediği durumlar var. Bunlara biz izin veriyoruz. CMK yapmamız 
engelleniyor. Sabah 08:00, akşam 18:00, hiç durmadan onların işlerine 
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koşturmamız, dışarıdan dosya getirdiğimiz zaman bir prim usulüyle ya 
da tamamını ofise bırakıyor olmamız.

Biz zaten bu şekilde çalıştığımız zaman asla kendi müvekkil çevremizi 
geliştirebileceğimizi ve bir ofis açabileceğimizi düşünmüyorum. O yüzden 
de yeni mesleğe başlayacak arkadaşlara ve kendi meslektaşlarıma da 
söylüyorum, bu şartlarda çalışan bürolarda lütfen kendi mesleğimizin 
onuru için ve saygınlığı için çalışmayalım.

Bunlar için neler yapılabilir, böyle bir durumla karşılaştığınızda neler 
yapılabilir, onlara değinmek gerekiyor belki de. 26 Aralıkta yürürlüğe giren 
Yönetmeliğe göre neler yapabiliriz ? Orada bir sürü haklarımız var. Şikâyet 
edeceğiz böyle bir durum olduğu zaman. Öncelikle gidip çalışmıyoruz, 
çalışmamamız gerekiyor. Ya da sonradan böyle bir durum gelişti, şikâyet 
ettik. Bu durumda bir, denetleme yapılabilecek mi, disiplin sonucunda 
istediğimiz sonuca varabilecek miyiz, bunların bence tartışılması gerekiyor. 
Baroların bu konuda biraz daha duyarlı olması gerekiyor.

Hepimizin de değindiği gibi, beş yıllık kıdem şartı çok yüksek ve bizim 
temsil edilmediğimizi düşünüyorum bu yönde, çünkü şu an çok fazla 
avukat var ve sanırım patron avukatlar bu avukat camiasının % 30’unu 
falan karşılarken Yönetim Kurulunun hepsinin patronlardan oluşuyor 
olması (Gülüşmeler), hiçbir SGK’lı çalışan avukatın bizi temsil etmiyor 
olması bizi anlayabilecekleri noktada beni biraz tereddüde düşürüyor. O 
yüzden bu konuda bir düzenleme yapılması, en azından örgütlenmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Daha da vaktimizi çalmayalım, sorulara geçe-
lim. Teşekkür ediyorum herkese dinlediğiniz için. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Ben teşekkür ederim. Biz Ankara Barosunda 
Ücretli Çalışan Avukatlar Kurulu var ve iki kişiyle temsil ediliyor, çünkü 
ne yazık ki mesai saatlerinde kurul toplantıları yapamadıkları için kurul şu 
anda neredeyse kendi kendini tasfiye etmiş durumda. Bu sorunun cevabı 
patron avukatlık olmayabilir, ama zamana ihtiyaç olduğu için Yönetim 
Kurulu üyesi olmak adına. Hem ücretli çalışıp, hem de zamanı bulması 
açıkçası zordur diye düşünüyorum, ama tabii ki keşke öyle olabilse.

Şimdi tabii çok konu var, açıkçası çok da konuşmacımız var. Tabii, 
herkes bir şeyler söylemek istiyor. Son derece de hakları. Birçok şehir-
den geldiler. Çok ciddi problemler yaşanıyor. Genç avukatların ve yeni 
mesleğe başlamış avukatların ciddi problemleri var. Eğer izin verirseniz 
soruları alıp o sorular üzerinden sizlerin cevaplamasına fırsat vermek 
istiyorum, çünkü bir taraftan da konuklarımız da soru sormak için 
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bayağıdır bekliyorlar bizi. O yüzden soru, cevaba geçmek istiyorum. 
Uygun mudur ? Peki, teşekkür ederim.

Katılımcı - Son bir şey söyleyebilir miyim ?
Oturum Başkanı - Tabii ki.
Katılımcı - Her şeyden önce bütün arkadaşlarımız konuştu. Ben 

belirli notlar aldım arkadaşlarımızın söylediklerinden pratik olarak neler 
yapabiliriz diye. Zaten sorunlar aynı. Fazla uzatmadan çok kısaca hemen 
bir şey söylemek istiyorum.

Bir, staj eğitimiyle ilgili standartlar oluşturulmalı dedi üstat. Çok 
doğru. Bu yapılabilir bir şey. Burada bir de işin yapılabilirliğine bakmak 
lazım. Bütün barolarda staj eğitimiyle ilgili belirli standartlar oluşturup 
bunun belirli bir standarda bağlanması lazım. Özellikle Ankara, İzmir 
ve İstanbul gibi barolarda staj eğitim süreci daha zorken Anadolu’daki 
barolarda bu süreç çok daha rahat bir şekilde aşılıyor. Bunu özellikle 
Barolar Birliğiyle birlikte baroların bir araya gelip staj eğitiminde bir 
birliği oluşturacak, standartları oluşturacak, eğitimin nasıl yapılacağını 
belirleyecek bir sistematik şekilde bir çalışma düzeninin belirlenmesi 
lazım diye düşünüyorum.

Onun dışında gene notlar arasında gene avukatlık algısıyla ilgili ve 
özellikle avukata güven konusunda ne yapılabilir diye, bu çok önemli. 
Toplumda avukatlığın ve avukatlık algısının nasıl geliştirileceği nokta-
sında bununla ilgili ne yapabiliriz ? Mesleğe olan güveni toplumda nasıl 
geliştirebiliriz ? Bunun için bir kanuni düzenleme ya da Meclisten bir şey 
beklememize de gerek yok. Özellikle baroların ve Barolar Birliğinin bu 
halk tarafından avukatlık algısının nasıl değiştirileceğini, nasıl kırılacağını, 
bu perspektifin, bu paradigmanın nasıl yıkılacağını bir şekilde belirlemesi 
lazım. Avukat için her şekilde bence güven unsurunu oluşturmak lazım. 
Gene arkadaşımız söylemişti bunu.

Diğer nokta da, arkadaşımızın söylediği, Barolar Birliği ve baroların 
kariyer planlaması ve destek noktasında çalışma yapması lazım. Özellikle 
üniversitelerde Avukatlık Hukuku dersi ve eğitiminin Barolar Birliği ve 
barolar tarafından sağlanmasının yerinde olacağını düşünüyorum ve pratik 
bir çalışma. Bununla ilgili de çok da fazla zor bir şey yok, yapılabilirliği 
gene olan bir durum. Çok önemli görüyorum, çünkü dediğiniz gibi 
tevzi bürosunu bilmeden duruşmada sağda mı duracağız, davacı solda 
mı duracak bilinmiyor. Şimdi buradaki stajyer arkadaşlara bile davacı 
hakime göre nerede duruyor diye sorsak emin olun bununla ilgili eğer 
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Adliyeye gitmediyse, çalışmadıysa onu bile bilemeyecek arkadaşlarımız 
vardır. Gayet de olağan sistem dahilinde bence.

Diğer nokta da, İzmir Barosundaki arkadaşımın söylemiş olduğu 
Avukat Hakları Merkezinin tek bir sisteme bağlanması ve bununla ilgili 
Barolar Birliği tarafından bir telefon hattının kurulması. Ben çok fay-
dalı olur diye düşünüyorum. Onunla ilgili gerçi İstanbul Barosunun bir 
çalışması vardı, ama aynı çalışmanın Türkiye Barolar Birliği tarafından 
da yapılmasının doğru olacağını düşünüyorum.

Gene aynı şekilde Türkiye Barolar Birliği tarafından Baro puluyla ilgili 
çalışmanın bir an önce yapılması ve bununla ilgili stajyer arkadaşlara 
destek verilmesi ya da mevcut çalışan arkadaşların Bağ-Kur primleriyle 
ilgili ya da SGK primleriyle ilgili destek sağlanması. Genel itibarıyla bu 
şekilde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Biz de çok teşekkür ediyoruz. İkinci bahsettiğiniz, 
avukatın toplumdaki algısı bu Kurultayın en önemli konularından bir 
tanesi. Biz Cumartesi günü saat 13:00 ile 18:00 arasında “Avukatın Top-
lumdaki Algısı” tartışmasını yapacağız. Hakikaten çok önem verdiğimiz 
bir konu. Çok doğru bir tespit. İnşallah oradan bir sonuç çıkaracağımızı 
düşünüyorum.

Şimdi soru, cevaba geçmek istiyoruz. Yalnız ricam, soru, cevap. Yorum 
beklemiyoruz. Daha sonra evet, soru olmamasını istirham ediyorum. 
Sanıyorum Nazlıhan Hanecioğlu’nun sorusu var galiba.

Av. Nazlıhan Hanecioğlu - Aslında benim sorum biraz cevaplandı. 
Benim sorum aslında şuydu, biz millet olarak genelde sorunları hep ileri 
aşamada çözmeyi tercih edip o hedefe ulaşamadan, sınavdan bahsedi-
yorum burada pratik olarak, alttaki yapabileceğimiz şeyleri çözmemekle 
ve o hedefe ulaşırken yorulmakla meşgul olduğumuz için… Ben stajımı 
İstanbul Barosunda yaptım, ruhsatımı Ankara Barosundan aldım. Şimdi 
meslek sınavı derken staja kabul ve daha sonra ben açıkçası bir yıllık bir 
şey, bu stajın daha sonra çözüm önerileri sunuldu, değiştirilmesi gerek-
tiğini düşünüyorum, herhangi bir eğitim alınmadığını düşünüyorum 
açıkçası, çok faydalı bir eğitim olmadığını düşünüyorum. Bu konuyla 
ilgili özel çalışmalarınız olacak mı diye soracaktım aslında. Cevabı geldi. 
Bunun daha çok çözümünün olması gerekiyor. Avukat algısına yönelik 
olarak da Baronun daha etkin olarak çalışması, özellikle Disiplin Kuru-
lunun buna yönelik bir çalışmalarınız olacak mı diye sormak istedim.



467

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

Oturum Başkanı - Sayın Avukat Nazlıhan Hanecioğlu ilk soru olarak 
stajın yeknesaklığı ve ciddi bir eğitimin sağlanıp sağlanamayacağı konu-
sunda düşünceleri olduğunu ve bu konuda soru sormak istediğini söyledi. 
Daha sonra yalnız bu soruyla ilgili son cümlelerle sorusunun cevaplandığı 
kanaatine ulaştığı için tekrarlamaya gerek olmadığını söyledi. Disiplin 
hukuku açısından da avukatların özellikle mevzuatlarının iyi bilinmesi 
için staj eğitiminde ciddi bir çalışma yapılıp yapılmayacağı konusunda 
görüş almak istiyor.İlker Bey, sizden o zaman bir cevap alalım madem 
İstanbul Barosunda staj yapmış.

Av. Mehmet İlker Birgan - Sorunuzu tekrar alsam tam olarak, çünkü 
şöyle, soruyu anladım, ama biraz daha açarsanız daha doğru olur.

Av. Nazlıhan Hanecioğlu - Baronun aslında hem eğitim olarak 
meslek ahlakı ve etiği üzerine Disiplin kurulunda uygulamalarla ilgili 
bir çalışmaları olacak mı ? Bu çalışmaların staja yansıyıp yansımayacağı.

Av. Mehmet İlker Birgan - İstanbul Barosu özelinde mi konuşuyoruz ? 
Genel olarak tabii bu soruyu benim cevaplamam çok doğru olmayacak, 
ama tabii ki sonuçta disiplin hukuku açısından da öyle ya da böyle mes-
lektaşları o güven algısını ya da toplumsal algıyı bence yönlendirmeniz 
çok doğru ve kolay değil. Meslektaşı bir kanuni düzenlemeyle, bir disiplin 
hukukuyla yola getirmek, düzene getirmek ya da, nasıl söyleyeyim size, bir 
zorlamayla bir şey yapmak bence mümkün olduğunu düşünmüyorum. 
Avukatlık mesleğini severek başarılı olursunuz. Üstadın da dediği gibi 
“olmazsa avukat olurum, ne de olsa alternatifim var, hiçbir şey olamazsam 
avukat olurum” ile olmaz. Bu mesleği severek yapmamız lazım. Konuşma-
mın en başında da söylemiştim, sorunları sorun etmemek de lazım. Öyle 
ya da böyle, bu meslek bizim. Amerika’ya gitseniz, İngiltere’ye gitseniz 
orada da sorunlar var. Hep soruna odaklanarak bir şeyi çözemiyoruz. 
Yıllardır Bursa’dan Genç Avukatlar kurultaylarında öyle, Stajyer Avukatlar 
kurultaylarında öyle, bunları hep konuşuyoruz, konuşuyoruz, bir yere 
gitmiyor. Düşünmemek lazım. Kronikleşen sorunlar var, kendimizin 
çözebileceği sorunlar var, ama en üstte bu mesleki algıyı öyle ya da böyle 
bizim kırmamız lazım. Adliyelerde bile sonuçta bakıyorsunuz, çok basit 
bir örnek vereceğim, mesela İstanbul özelinde bahsedeyim, cüppesiyle 
birlikte gidiyor, orada kafede oturan avukatlar var dışarı çıkıp. Ben mesela 
Baronun Bakırköy bölge temsilcisiyim, kaç kere uyarıyoruz, disiplin 
açısından uyarıyoruz, ediyoruz, ama sonuçta sizde varsa var, yoksa yok. 
Bu mesleği severek bir yere götürebiliriz. Meslek öyle ya da böyle bizim. 
Nasıl ileri götüreceğiz, nasıl saygınlık kazandıracağız ? İlk başta kendi 
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saygımızla, kendimize olan saygımızla bence bu meslek ileriye gider. Bu 
sorunlar da o şekilde çözülür. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı- Bir soru var sanıyorum.
Av. Çağlar Yıldırım - Başkanım, çok kısa bir ilave yapabilir miyim ?
Oturum Başkanı - Peki Çağlar Bey.
Av. Çağlar Yıldırım - Çok kısa, bir cümle sadece. Meslektaşımın söy-

lediği şeyler çok doğru, tamamına katılıyorum. Yalnız, Disiplin Kurulu 
bakımından da bizim meslek kurallarımız artık çağ dışı kalmış durumda. 
Ona ilişkin de bir çalışma yapılması ve yenilemeye ilişkin birtakım şeyler 
yapmanın da artık zamanı geldi ve geçiyor. Sadece onu ekleyecektim. 
Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - İyi ki söz almışsınız, çok doğru bir tespit. Teşek-
kür ediyoruz.

Stj. Av. Ali Güney - Söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum öncelikle. 
Öncelikle toplumdaki avukat algısından bahsetmişken, acaba meslek-
taşlarımızın kendi içindeki birbirine bakış açısı rakip mi, düşman mı 
veyahut da bir stajyer olarak bir avukatın yanına girdiğimizde bir usta, 
çırak ilişkisi mi oluyor, daha çok uygulamada bir engel, bir yıldırma 
politikası mı oluyor ? Sürekli sorunlar, sorunlar, avukatlıkta şöyle sorunlar 
var, böyle sorunlar var, var da hiç mi güzel yanı yok ? Bunları da merak 
ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Murat Bey soruyu aldığında el kaldırdı. Cevap 
versin. Merak ediyoruz.

Av. Murat Kaya - Sorunun sonunu duymamıştım. Çok güzel… 
(153.36) tabii. Esasında belki bir başlık olarak da konuşabilirdik soru, 
cevap kısmına geçmeden önce. Biraz özeleştiriyle ilgili bir durum bu. 
Mesleğin bağımsızlığı ve itibarı başlığı altında incelenebilir ve bunu 
avukatın avukata karşı bağımsızlığı, avukatın diğer yargı personeline 
yönelik bunların karşısındaki durumu, bunlara karşı bağımsızlığı başlığı 
altında ele alabiliriz, ki ikincisinin ben itibar niteliğiyle de ilintili olduğu 
kanaatindeyim.

Avukatın avukata karşı bağımlılığı, bağımsızlığı sorunu, biraz önce de 
dile getirdiğimiz Yönetmelikle de esasında gözler önüne seriliyor. Çok 
da o meseleyi tartışılabilir hale getirmek istemiyorum. Gelir kaygısı ve 
hukuk üretme idealist kaygıların çatışması neticesinde ortaya çıkan ve 
daha çok gelir kaygısının tercih edildiği bir denklem içerisinde mevcut 
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bir sorunumuz. Esasında burada, dediğim gibi, başta bir başlık altında 
da ele alınabilirdi, ama avukatın diğer yargı personeli karşısındaki duru-
munu ele almak gerekiyor. Sayıca da fazla stajyer arkadaşımız olduğu 
için hassasiyet de gösteriyorum. Burada diğer yargı personelini de sadece 
hakim, savcıyla da sınırlamamak lazım. Kısmen dile de getirildi, kâtip, 
icra müdürü, memuru, yazı işleri müdürü, kolluk görevlileri, tamamı 
yönünden bunların özelde muhatap olan avukata, genelde mesleğimize 
bakışını bu durum şekillendiriyor.

Müsaade ederseniz bir paragraf okumak isterim. 1938 tarihinde çıka-
rılan 3499 sayılı Mülga Avukatlık Kanunumuzun gerekçesi. Bu Kanunun 
gerekçesini dönemin Adalet Bakanı Şükrü Saraçoğlu yazmıştır. Kendisi 
hukukçu da değildir. İzin verirseniz bir paragraf onu okumak isterim.

“Memleket adliyesinde hakkı hak olduğu için ortaya çıkaran bir hakimler 
topluluğuna ne derece ihtiyaç var ise, hakimin faaliyetini aydınlatan ve yalnız 
bilgiyi, doğruluğu kendisine rehber tanıyan bir avukatlar topluluğuna da 
o derece gerek vardır. İşte, bu bakış açısıyla avukatlık konusunun önemle 
dikkate alınması icap etmiş, baştan başa yeni esaslara göre hazırlanan 
Avukatlık Yasası tasarısı adli yenileşmede yeni bir aşamaya ulaşmayı hedef 
almıştır” ifadelerine yer vermiştir.

Kıymetli meslektaşlarım, yüzyıllar boyunca pek çok tarihi olayın 
ardında tarih kitaplarında incelediğimiz, okuduğumuz, sınavlarda bize 
sorulan belgenin ardında avukatların izleri vardır. Yüksek bir itibar mesleği 
iken bugün meslektaşımın dediği gibi bizim başka iyi yönümüz de yok 
mu ? Var, ama sorunu da ortaya koyalım.

Ben çok basit düzeyde üç sorun olarak görüyorum: Bir, kürsünün 
arkasındakilere verilen üstün kamusal yetkiler ve bunların yüksek ego-
ları; itibarımıza yönelik sıkıntılardan ilki. İkincisi, sistemin yarattığı kast 
düzeni; nedir bu ? Aynı sıralara dirsek sürdüğümüz arkadaşımız bir yıl 
sonra bahsettiğimiz yüksel kamusal yetkilerle kürsünün arkasına geçiyor 
ve bir diğer arkadaşıysa 23 yaşında, bahsettiğimiz, çözüm aradığımız, 
yıllardır çözüm arayışı içerisinde olduğumuz bu sorunlar yumağının tam 
ortasında hayata başlıyor. İki meslektaş arasında, esasında aynı fakültede, 
aynı sırada okuyan arkadaş arasındaki sıkıntı. Bu da bu mesleğin itibarına 
yönelik bir sorun, çözmemiz gereken makro düzeyde bir sorun. Ama, 
üçüncü sorun, asıl sorun avukatların kendisi. Mesleğimizin saygınlığına, 
itibarına yeterince önem vermememiz, bu konuda hassas davranmamamız.
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Örneklerle veriyorum, özür diliyorum, ben hiç yapmadığım için 
söylüyorum, kalem ilişkileri çok iyi olan birisi de değilimdir, hiç yap-
madığım için dile getireceğim: Ben icra müdürlüğünde sandalyenin 
üstünde, sandalyenin üstüne çıkıp dosya indiren meslektaşımdan hicap 
duyuyorum. Açtığı talep hakkında karar verilsin diye gidip icra müdü-
rüne, memuruna nahoş üslup ve bir dille, mesleğe yakışmayacak bir dille 
yaklaşan meslektaşımdan hicap duyuyorum. Kaldı ki, Kanun “üç gün 
içerisinde talep hakkında karar verilir” der, dördüncü gün gidip şikâyet 
edebilirsiniz. Kürsünün arkasından, gözlüklerinin üstünden bakarak 
kendisinde avukatı azarlama hak ve yetkisini, o gücü kendinde bulan 
hakime “efendim, sayın hakim” şeklinde hitap eden ve/fakat karşısındaki 
meslektaşına saygı duymayan meslektaştan hicap duyuyorum. Duruşma 
zaptı o makineden çıktığı anda zaptı kapıp “iyi çalışmalar efendim” deyip, 
çıkıp meslektaşına dönüp, arkasına bakmayıp bir iyi dilekte bulunmayan 
meslektaştan hicap duyuyorum. Yine duruşmaya girdiğinde en az kendi 
dosyası, dava dilekçesini yazdığı ya da bir şekilde dosyaya vekil olarak 
girdiği dosyada en az hakim kadar dosyasına hakim olmayıp “yetki bel-
gesiyle ben bu duruşmaya giriyorum” diyen avukattan hicap duyuyorum. 
Bizim mesleğimizin esas itibar sorunu bu. Tamamıyla bu bizim elimizde, 
bizim çözmemiz gereken bir durum. Kesinlikle bizim elimizde. Bir söz 
vardır “bilgi güçtür” diye, bu yönde bizim hareket etmemiz gerekiyor.

Hiçbir meslektaşın bizim mesleğimizin itibarını, benim, sizin mes-
leğimizin itibarını zedelemeye hakkı yok. Bizim mesleğimiz hakikaten 
Anayasada düzenlenen hak arama özgürlüğünün teminatı. Bizde vücut 
buluyor bu. İnsan onuruna saygı mesleği gerçekleştiriyoruz. Lütfen bunu 
sakın akıl verme olarak da nazara almayın, çok fazla stajyer arkadaşımız, 
mesleğine daha yeni girecek, meslekle yeni temas eden arkadaşımız olduğu 
için söylüyorum, insan onuruna saygı mesleği olan bu mesleğimize 
öncelikle bizler sahip çıkalım. En azından bunu biz yapabiliriz, kendi 
göbeğimizi bu anlamda biz kesebiliriz. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Murat Bey çok güzel cevap verdi. Fakat, tabii, 
soru “iyi bir şeyimiz yok mu”ydu. Yine sorunlara döndü cevap olarak, 
ama yapacak bir şey yok. Zaten konu başlığımız da “Mesleğe yeni başlayan 
meslektaşların sorunları”. Zaten sorunlar olduğu için iyi bir şey olma şansı 
yok. Tabii, buyurunuz.

Av. Ecem Altun - Teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Çok kısa bir 
konuya değinmek istiyorum. Genelde evet, hep sorunları değerlendiri-
yoruz, hep sorun, sorun, sorun. Çözüm anlamında da aslında bir şeyler 
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konuşmamız lazım diye düşünüyorum. Bugün aslında şunu konuştuk: 
Örneğin İzmir Barosundan Sercan meslektaşımız dedi ki, “neden doktor-
lar gibi birbirimize sahip çıkamıyoruz ?” ya da yine Murat meslektaşımız 
dedi ki, “neden avukatlar önce kendileri başlamıyorlar bazı toplum algısını 
değiştirmeye ?” Ben de şunu söylüyorum: Bildiğiniz üzere doktorların yılda 
bir ya da en az bir, en fazla iki defa meslek etiği sempozyumları oluyor 
ve meslek etiğini aslında öğrenciyken öğrenmeye başlıyorlar, avukatlıkta 
öğrenmeye devam ediyorlar. Meslek etiğinden kastımız aslında sadece 
bence avukatlık etiği değil. Bu noktada üçüncü kişiye karşı meslek 
etiği, müvekkile karşı meslek etiği, gelişen teknolojik gelişmelere karşı 
ne şekilde bir etik uygulanacağı, topluma karşı bir etik, dolayısıyla, biz 
bunların eğitimini almıyoruz. Bunlar için tüm avukatların katılabileceği 
bir sempozyum düzenlemiyoruz, bir birlik, bütünlük içine girmiyoruz. 
Gelişen teknolojiyi etik anlamında, iş piyasasına etik anlamında bir katkı 
sağlayamıyoruz kendimize. Dolayısıyla, birlik, bütünlük içinde buluna-
mıyoruz ve meslek etiğinden uzak hareket ediyoruz. Bu sebeple toplum 
avukatlara bu şekilde bakıyor. O yüzden ben toplumun bu algısının 
sebebinde bizim meslektaşlarımızın yanlış algı göstermelerinin, yanlış 
davranışlar sergilemelerinin bir yayılmacı politikayla da topluma bu 
şekilde yayıldığını ve bizim bunu da düzeltmek için aslında hiçbir şekilde 
kendimizi eğitmediğimiz, daha doğrusu meslektaşlarımızı eğitmediğimizi 
düşünüyorum. Belki ilerleyen günlerde böyle sempozyumlar katılır. Tüm 
Türkiye’deki avukatlar bir araya gelelim diyoruz. Etiği öğrenerek, ahlakı 
öğrenerek belki bir araya geliriz, bundan sonra da bazı şeyler değişir diye 
söyledim. Teşekkür ederim söz verdiğiniz için.

Oturum Başkanı - Sorusu olan var mı bu arada ?
Katılımcı - (163.09) Başkanım, kısa bir şey söyleyeceğim. Meslek etiği 

bizim için çok önemli. Bunu bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Benim 
iki tespitim var. Bununla ilgili birincisi, avukatlık kimlik kartlarıyla 
ilgili. Biz hâlâ bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. En yüksek merciden 
çıkıp bu kimlik kartlarının Kanuna uygun olarak düzenlendiği ve kim-
lik niteliğinde olduğunu biz bankalara kabul ettiremiyoruz. Öncelikle 
bununla ilgili bir çalışma yapılması veya Birlik tarafından geniş kapsamlı 
bir açıklama yapılması gerektiğini düşünüyorum.

Bir de, özellikle potansiyel müvekkilimiz veya toplumun avukatlara 
algısını daha iyi ortaya çıkartabilmemiz için televizyonlarda yayınlanan 
dizilerdeki avukatların imajları. Bir tane oyuncu çıkıyor, avukat ne kadar 
sahtekâr iş varsa onu yapıyor, ne kadar Kanuna aykırı iş varsa onu yapıyor. 
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Bence bunları engellemek için girişimde bulunmamız gerekiyor, çünkü biz 
izlemiyor olabiliriz televizyon veya dizi, ama o dizi ve televizyonu izleyip 
avukatlarla veya o hayatla ilgili bilgisi olmayan insanlar oradan kanaat 
ediniyorlar ve diyorlar ki “avukatlar bu pis işleri yapıyorlar”. Bununla ilgili 
de çalışma yapılması gerektiği düşüncesindeyim ben. Teşekkür ederim.

Stj. Av. Oğuzhan Kısa - Benim sorum avukatlık sınavıyla alakalı. Daha 
önce denendi avukatlık sınavı. Yalnız, birkaç tane sorunla karşılaşıldı, 
ki bunlardan bir tanesi staj sonunda sınavın yapılması, ki bu durumda 
stajyer arkadaşlar sınavı kazanamadı ya da sınavı beklerken herhangi bir 
statü olmadan, ne stajyer, ne avukat, yani, açıkta bekleyen bir işsiz ya 
da üniversite mezunu, elinde diploması olan, boşta gezen birisi olarak 
bekliyor. Bu iki aşamalı sınav olarak bahsedilen, staja başlama sınavı, artı, 
bir de staj bittikten sonra avukatlığa başlama sınavı olarak iki aşamalı 
olarak değerlendirilen sınavın ikinci aşamasının ne şekilde yapılacağı ya 
da hangi aralıklarla yapılacağı, böyle bir soruna tekrar sebebiyet verecek 
mi ? Çünkü önceki sınavda böyle bir sorun vardı.

İkinci bir durumsa önceki sınavla alakalı: Önceki sınav ÖSYM tara-
fından yapılıyordu, ki ÖSYM’nin avukatlık sınavı olarak yaptığı sınavın 
yeterli olmadığını ya da avukatlarla alakalı yeterli gerekli kalifiye soruları 
soramadığını düşünüyorum, ki bu sorun daha önce böyle gündeme gel-
mişti. Bunu barolar kendileri mi yapacak ? Her baro kendisi yapacaksa 
eğer, her baronun eşit şekilde eğitimi yok. Ben şahsen Çorumluyum ve 
Çorum’da eğitimi bırakın, kart dahi vermiyorlar; yani, stajyer avukata 
kart dahi vermiyorlar, “gerek yok” diyorlar. Böyle bir durumda mesela 
her baro kendisi mi yapacak sınavı ya da Türkiye Barolar Birliği kendisi 
mi yapacak ?

Oturum Başkanı - Kemal Bey’e vereyim sözü, ondan sonra sana 
vereyim.

Av. Kemal Binici - İki aşamalı sınavdan az önce ben bahsettim. Aslında 
düşünülen örnek model de bu. Ben tabii burada kendi şahsi düşüncelerimi 
söylüyorum. Zaten şu anda böyle bir sınav falan gündemde değil. Bir 
an önce de artık bunları konuşmak yerine bir şekilde doksan bin avukat 
gerekirse sokağa dökülerek artık bu sınavı bir şekilde yerine getirtmemiz 
lazım, bir şekilde gündeme getirmemiz lazım. Bir meslektaşım söyledi, 
herkes stajyer oldu, herkes genç avukat oldu, belli kıdem aldıktan sonra 
buraları unuttu. Meclisteki milletvekilleri de, bakıyoruz, bir sürü avukat 
milletvekilimiz var, onlar da burayı unutuyorlar gittikleri zaman, hiç 
kimse hiçbir şey yapmıyor, taşın altına elini koymuyor.
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Benim önerim şu: Avukatlık sınavının ikinci aşaması olan mesleğe 
kabul sınavını ÖSYM yapmasın. Mesleğe kabul sınavını bizim kendi 
Birliğimiz yapsın, Barolar Birliği yapsın. Merkezi sınav yapsın gene, ama 
Barolar Birliği yapsın. Belli kontenjanlarla, demin söylediğim gibi, Ankara 
Barosuna, İstanbul Barosuna sorsun “sen kaç tane stajyer kabul edebilirsin 
bu yıl ?” diye, ona göre belli kontenjanlarla versin. Staja kabul sınavında 
genel hukuk bilgisi, alan bilgisi, bilmem ne falan filan sorulacak zaten. 
Bunlardan geçmiş bir adama ikinci sınavda bunları sormayacaksın tabii 
ki. İkinci sınavda, deminden beri konuşuyoruz, biz Avukatlık Kanununu 
bilmiyoruz. Ben çok açık söylüyorum, ben staj kuruna başlamadan önce 
Avukatlık Kanununu bilmiyordum, bilmediğimi fark ettim. Çok büyük 
de hatalar yapıyormuşum, Allah korumuş ve on beş yıldır avukatlık 
yapıyorum. Bilmiyordum, ben staja başladıktan sonra öğrendim Avu-
katlık Kanununu. Ben bunu çok açık yüreklilikle söylüyorum. Benim 
bir dolu meslektaşım bilmiyor, kendi Avukatlık Kanununu bilmiyor, 
meslek kurallarını bilmiyor, meslek kurallarından bihaber. Hoş, meslek 
kuralları da çağdışı kalmış, o da ayrı bir konu, ama bilmiyoruz, biz meslek 
kurallarını bilmiyoruz.

Ankara Barosunda, Yönetim Kurulu üyemiz burada, binlerce disip-
lin dosyası var. Ankara Adliyesinde yargılanan yüzlerce avukat var ağır 
cezada. Dolayısıyla, o yapılacak staj sonu mesleğe kabul sınavı avukatlık 
hukuku, meslek kuralları, demin söylediğimiz etik değerler, meslektaşlar 
arası ilişkiler, bunlarla ilişkin bir sınav olması lazım. Çok böyle bilgi 
ölçen değil, bilgiyi ölçerken kendi mesleğimizle, avukatlık mesleğiyle 
ilgili olması lazım diye düşünüyorum. Benim görüşlerim naçizane böyle.

Katılımcı - Bu sınavla ilgili bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bu 
sınav malum, ehliyet sınavı şekline dönerse, hani, her ne kadar meslek 
kuralları, etiği, vesaire, günümüzde uygulanan ehliyet sınavı statüsüne 
dönerse zaten gene…

Av. Kemal Binici - Birliğimiz yapacak.
Katılımcı - Ama niteliği önemli, kimin yaptığı çok önemli değil, ama 

nitelik ve sonunda çıkacak sonuç çok önemli. Orada da bir sonuç alına-
cağını ben düşünmüyorum. Bir diğer sorun da, arkadaşlar da muhakkak 
düşünmüştür, hakimlik, savcılık, vesairede bir mülakat var. Acaba bu 
sınavda da böyle bir şey olacak mı ya da olmalı mı, olmamalı mı ? Tabii 
ki kişisel görüşüm olmaması yönünde, ama Barolar Birliği ya da eğer 
Bakanlık nezdinde böyle bir sınav gerçekleşecekse ya da ÖSYM artı, 
mülakat şeklinde olacaksa büyük bir problem gibi duruyor.
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Av. Kemal Bilici - Çok çok haklısın. Bununla ilgili, gene hatırlamı-
yorum, kusura bakmayın, bir arkadaşım ruhsat beklerken beş gün, on 
beş gün, yirmi gün bekleyen, elli gün bekleyenler var, biz burada torpil, 
avukatlık sınavı diyoruz, meslek etiği diyoruz, ilkeler diyoruz, biz çok 
eleştirdiğimiz hakimlik sınavındaki gibi mülakat yaparsak, yapmayalım, 
hiç girmeyelim bu işlere.

Oturum Başkanı - Ben bir hemen araya gireyim. Şu anda aramızda 
Ankara Barosu Başkanımız Sayın Avukat Hakan Canduran var. Hoş 
geldiniz diyoruz Başkanım. (Alkışlar) Bir on dakikalık zamanımız var.

Av. Hakan Canduran (Ankara Barosu Başkanı)- Son beş dakikayı 
da ben yöneteyim, olur mu, müsaade ediyorsun, değil mi ? Teşekkür edi-
yorum. (Gülüşmeler)Sorularda mıyız ? Peki. Kimde konuşma sırası şimdi ?

Katılımcı - Selman Bey bekliyor.
Av. Selman Yaray - Stajyer arkadaşımızın bir sorusu, yapılması düşü-

nülen avukatlık sınavının nasıl olacağı ve zannedersem sınavı kazanama-
yanların durumuna ilişkin bir yorum geldi.

Katılımcı - Evet, oradaki süreç nasıl olacak ? Mesela staj bitti, sınavı 
kazanamadı ya da sınavı beklerkenki o arada, üç ay, dört ay ya da bir yıl 
mı sürecek ?

Av. Hakan Canduran - Çok basit, oturacak, evde çalışacak. (Gülüş-
meler) Başka çaresi yok diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sizler farklı bir 
şey düşünüyor musunuz ?

Av. Selman Yaray - Yaptığımız bir çalışma var bizim de. Daha sonra 
aldığımız sözlerde özellikle üzerinde durduğum üzere hukuk fakültesinin 
avukat olma direkt sonucunu vermediği için, arkadaşların öncelikle hukuk 
fakültesini bitirince hukukçu kimlikleriyle bir düşünce ve yol ayrımını 
düşünmeleri gerekiyor. Bazı mesleklerle de karşılaştırma yaptım. Avu-
katlık mesleğine muadil olabilecek hakimlik, savcılık ve mali müşavirlik 
gibi meslekler var. Bunların da sınavlarını kazanamayan arkadaşların ne 
olduğu sorusu var. Belki bu sınavları kazanamayan arkadaşların ne şekilde 
istihdam edildiği konusu tartışmalı olabilir. Bundan ziyade avukatlık 
mesleğine özgü işlerin avukatlık dışında meslekler tarafından yapılması.

Av. Hakan Canduran - 35. madde çok açık, hiç cevaz vermiyor buna. 
O yüzden herhangi bir şekilde avukatın yapabileceği bir işi yapması 
mümkün değil o dönemde.
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Av. Selman Yaray - Siz zannedersem danışma şirketleri gibi bence 
legal olmayan şeylerden bahsediyorsunuz, ama kanunen de avukatın 
yapabileceği bazı işleri tanındığı kurumlar var noterlik gibi veya belki 
icra daireleri veya adalet personeli, müdürlük olur, başka bir şey olur. 
Avukatların belki bu ara dönemde mesleklere veya bu alanlarda istihdam 
edilmesi sağlanabilir. En azından sınavdan mağdur olanların bir şekilde 
gidebileceği bir yol mümkün olabilir. Sınavın da gerekliliği şart. Onu 
da söylemek istiyorum tekrardan.

Av. Hakan Canduran - Aslında burada sorun şu: Sınavın ne kadar 
arayla yapılacağı sorunu. Eğer bu iki yılda bir yapılacak bir sınav olursa 
iki yıl mı bekleyecek arkadaşlarımız ? Bu mümkün değil. Ama, altışar 
aylık dönemlerde yapılabilirse en azından bir beş, altı ay yeniden bilgi 
tazeleme yönünde belki işe yarayabilir diye düşünüyorum, ama iki 
yılda bir olursa mutlaka bu ara dönem için Yasaya ek bir şey getirilmesi 
zorunluluğu vardır. Söylediğiniz gibi böyle bir noter olmak falan, bunlar 
zor işler Türkiye’de, çünkü noter olmak Yasa değişmezse yirmi yıl falan 
sonra olabileceğiniz bir şey.

Av. Selman Yaray - 100 yaşını gerektiriyordu.
Av. Hakan Canduran - O tabii işin abartısı, ama yirmi beş yıl falan 

geçtiğinde ancak size böyle bir Şırnak’ta, uzak illerde, küçük ilçelerde gele-
bilir sıra. O yüzden olmaz. Adalet Bakanlığına girebilmek için de memur 
olmak gerekiyor. Bir sürü sınavdan gene geçmek gerekiyor. Fiilen aslında 
bir gerçeği kabul etmek lazım, avukatlık sınavını çok geniş aralıklara 
yaymamak, kısa aralıklarla yapmak gerekiyor, ama altı aydan daha kısa 
bir arada yapılması da çok mümkün değil, teknik olarak imkânsız olur.

Oturum Başkanı - Başkanım, Ali çok az konuşmuştu da ona verelim 
sözü.

Av. Hakan Canduran - Evet, Ali Bey, buyurun, sizi dinliyoruz.
Av. Ali Çağdaş Bozaner - Hoş geldiniz. Biraz konular dağıldı aslına 

bakarsanız, çok lokal çalışamadık, ben kitapçıktan da baktım, farklı 
alanlara biraz kaydık.

Av. Hakan Canduran - Çalıştay böyledir ama, hep böyle olur, daha 
da güzel olur. Rahat olun.

Av. Ali Çağdaş Bozaner - Evet. Biz de artık çok şerbetlendik aslında 
çalıştaylarda çok çalıştay geçire geçire. Sınav olayına şöyle dönmek istiyo-
rum: Aslında bence kesinlikle ve tespit edilmesinin önceden bir statüye 
bağlanması gereken durumlar var. Birincisi şu: Türkiye’de müthiş bir 
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değerler erozyonu var, Türkiye’de hiçbir kuruma doğru düzgün güven 
yok. Dolayısıyla, ÖSYM gibi kurumlara bu tarz sınavların verilmesini 
ben çok doğru bulmuyorum. Bu birincisi. Biz mod medyanları hâlâ 
unutmadık. Bu ülkede sınavların niteliği ve sınavların ne şekilde yapıldığı 
hâlâ akıllarda soru işaretidir. Bunlar Türkiye gibi çabuk hafızasını yitiren 
toplumlarda akıllarda kalmasa da böyle bir gerçek var.

İkincisi, mülakat olayı kesinlikle olmaması lazım. Maalesef söylüyo-
rum. Kağan arkadaşımız ilk konuşmasında bahsetti, Türkiye’de ahbap 
çavuş ilişkisi her zaman ön planda, hiçbir zaman liyakata, ehliyete dayalı 
bir düzenleme yok ve şu konjonktürleri yakın gelecekte, karamsar olmak 
anlamında söylemiyorum, ama malum, balık baştan kokuyor, mevcut 
konjonktürde böyle bir şeyin olması mümkün görünmüyor. O noktada 
da test tekniğine dayalı bir avukatlık sınavının ne şekilde faydalı olacağını 
bilemiyorum, ama kesinlikle mülakatın olmaması lazım, ÖSYM gibi 
kurumların bu sınavı yapmaması lazım ve en önemlisi de, bu sınavdan 
dolayı yine bir stajyer avukatlık müessesesi gibi insanları arafta bıraka-
cak bir döneme sebebiyet vermemek lazım; yani, yağmurdan kaçarken 
doluya tutulmak gibi.

Şimdi, yeni bir pazar yaratıp yeniden bir dershanecilik, yeniden insan-
ların hakim, savcılık sınavlarına hazırlanır gibi yeniden piyasada zaten 
bir şekilde Türkiye’de, devlet üniversiteleri bazında konuşmak gerekirse, 
çok orta halli ya da çok yüksek ailelerin çocukları olmayabiliyor, zaten 
zor imkânlarla hukuk fakülteleri ve staj dönemleri açılabiliyor. Bir daha 
siz eğer bir pazar gibi bunu dışarıdan bir profesyonel yardım gerektirecek 
bir alana kaydırırsanız bu insanları ve Türkiye’nin önemli bir gençliğini, 
nitelikli bir gençliğini de heba etmenin yolunu açarsınız. Dolayısıyla, 
çok ince düşünülmesi gereken bir husus. Bu, ben yaptım oldu, hemen 
sınav getirelim, aman insanlar artık çok fazla geliyor diye düşünmeyip 
gerçekten yirmi yıl sonrasını, otuz yıl sonrasını, Türkiye’nin gençlerinin 
geleceğinin de düşünülerek yapılması gereken bir düzenleme olması 
gerektiğini düşünüyorum. Naçizane bir şey daha söylemek istiyorum. 
Çözüm önerilerine ilişkin de bir toparlarsak eğer Sayın Başkan, iyi olur.

Av. Kağan Kızılarslan - Ben sadece mülakatla ilgili bir şey söyleyebilir 
miyim ? Söz almayacağım demiştim, ama dayanamadım.

Av. Hakan Canduran - Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
Av. Kağan Kızılarslan - Dayanamadım, kusura bakmayın. Çağdaş 

Başkanın söylediği gibi, mülakatlar özellikle barolarda olursa, avukatlığın 



477

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

bu kadar önemli olduğu mülakatlar da, bu sefer baro seçimlerini siz 
düşünün. Bu sefer artık cumhurbaşkanları baro üyelerini tek tek arayıp 
oy istemeye çalışabilirler. Ondan dolayı bu şekilde oluşacak baskılara da 
boyun eğmemek gerekiyor. Teşekkür ederim.

Av. Hakan Canduran - Evet, bunun aceleye getirilmemesi, sınavın 
tek bir yer tarafından yapılmasının önlenmesi gerçekten doğru. Bizim 
önerilerimizden bir tanesi şuydu: Bir kere, sınavın çift aşamalı olması 
önerisi; yani, Ankara Barosunun düşüncesi bu yönde. Birinci sınav, aka-
demik yeterliliği ölçecek bir sınav, ki o yeterliliği verebilen arkadaşlarımız 
stajyer olacak, stajyer avukat olacak, daha sonra avukatlık sanatını o bir 
yıl içinde öğrenen arkadaşlarımız için ikinci bir sınav olacak. O ikinci 
sınavı geçebilenler ancak avukat olacak. Devletin bu yönde bir önerisi 
var. Onlar diyorlar ki, “bir devlet sınavı yapalım”. Bütün hakim, savcı, 
avukat adayları bu sınava bir kere girsinler. Bu sınavı kazananlar daha 
sonra hakimlik, savcılık ve avukatlık yönünde hareket etsinler.

Aslında bu sistemlerin hepsini iyi değerlendirmek lazım. Burada en 
önemli faktör şu: Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığının tek başına 
yapacağı çalışma bu sefer baroları bu işin dışında bırakacak. Baroları 
dışında bıraktığı zaman sizler dışında kalacaksınız. Biz şunu öneriyoruz, 
diyoruz ki, yetmiş dokuz baro var, yetmiş dokuz baronun görüşü alınma-
dan, yetmiş dokuz baroyla bu konuda ciddi çalışmalar yapmadan Barolar 
Birliği de görüş bildirmesin. Doğrusu bu, çünkü buradaki çalıştayın bile 
sonucunda, biz, biliyorsunuz bu Kurultayımızın sonucunu bir bildirgeyle, 
sonuç bildirgesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi başta olmak üzere, 
üniversitelere, siyasi partilere, Adalet Bakanlığına, her yere göndereceğiz. 
Ancak bunlarla birlikte bir yere varabiliriz, yoksa bir kurum çıkıp “sınav 
yapıyorum” derse bu işin sonu hakimlik sınavına döner, işte, o dediğiniz 
mülakatlarda ne sorular sorulduğunu sizler bizden daha iyi biliyorsunuz, 
sonuç bu hale gelir derim. Son söz olarak size verelim isterseniz.

Katılımcı - Son söz olarak değil de, bir şey eklemek istiyorum. Ben 
de aynı şekilde hakim, savcı, avukatların farklı bir sınava ilk başta tabi 
tutulmasını doğru bulmuyorum. Zaten ayrımcılık oradan geliyor. O 
zaman da şu denilecek: “Avukatlık sınavı kolay, hakim, savcılık sınavı 
zor”. Onun için bence tek bir sınav yapılması daha doğru, ama şu yok, 
en mükemmelini yapacağız diye, en doğrusunu yapacağız diye hiçbir 
şey yapmamak doğru değil. Mükemmeliyetçilik yıllardır, 2001’den beri 
bu süreç devam ediyor. Bugün geldik 2016’ya. On beş senelik süreçten 
bahsediyoruz. Hep daha iyisi, baroların görüşü alınsın, Barolar Birliğinin 
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görüşü alınsın, yok, Adalet Bakanlığı şöyle yapsın, böyle yapsın. Bakın, 
2001’den beri zaten bu süreç devam ediyor. Elli tane şey söylendi. Barolar 
da söyledi, Barolar Birliği de söyledi.

Av. Hakan Canduran - Ama işin son aşamasındayız.
Katılımcı - Ama bir şekilde artık, arkadaşımın dediği gibi, ben size 

katılmıyorum, yanlış anlamayın, en mükemmelini yapacağız diye sonuçta 
beklemenin bir mantığı yok. Artık harekete geçme zamanı.

Av. Hakan Canduran - Değil, değil. Bekleme o yönden değil, mükem-
melini bulma beklemesi değil. Bekleme, bazı sorunlar olduğu için.

Katılımcı - Ama bakın, şu da var, sonuçta bunlar ortaya çıkacak, bun-
ların önüne geçemezsiniz ki. Arkadaşım diyor ki, “sınavı kazanamayan ne 
yapacak ? ” Ne yapacaksa yapsın ya da dershane piyasası çıkacaksa çıksın. 
Her şeyi hayatta mükemmel bir şekilde yapmanın zaten yolu, yöntemi 
yok. Hayatta herkesi memnun edemezsiniz. Böyle bir yol, yöntem de 
yok. Çıkacak, dershane piyasası çıkacak, çok açık ve net. Aynı şekilde 
çok açık ve net, bu sınavı kazanamayanlar da olacak, bu da çok belli. 
Olsun. Bu kadar bugün altmış bin tane, yetmiş bin tane hukuk fakültesi 
öğrencisinden bahsediyorsak, yaklaşık 1.500.000 Dolarlık bir hukuk 
eğitiminden bahsediyorsak Türkiye’de, ortalama 30-35.000 Lira vakıf 
üniversitelerine para harcanıyor ve böyle bir bütçeyi siz nasıl keseceksiniz ? 
Hukuk fakültesini kapatacaklar mı ? Kapatmayacaklar. En güzeli sınav. 
Bir şekilde yapılması lazım. Bunu ayırmayı da doğru bulmuyorum, ama 
buradaki savaş, Barolar Birliğiyle Adalet Bakanlığının savaşı; sınavı sen 
mi yapacaksın, ben mi yapacağım ?

Av. Hakan Canduran - Hayır, hayır, değil. Ben size anlatacağım.
Katılımcı - Öyle ama Başkanım. Bakın, Barolar Birliğinin de açıkla-

ması var. Barolar Birliği tutturdu “ben yapacağım sınavı”, Adalet Bakanlığı 
“ben yapacağım” diyor. Bugüne kadar neyi bekledik ? Bunu bekledik.

Av. Hakan Canduran - Hayır, hayır, bunu beklemedik. Bakın, bugüne 
kadar hükümet…

Katılımcı - Kanun düzenlemesi ayrı, onları geçtim. Tabii ki o süreçleri 
biliyoruz.

Av. Hakan Canduran - Hükümetin bugüne kadarki bakışı şuydu: 
Avukatlık serbest meslektir, sınavla olmasına gerek yoktur, daha önce 
de denenmiştir, becerilememiştir gibi bir sebeple sınav yapma ihtiyacı 
duymuyordu. Son aşamada gelinen nokta şu. Ben geçen hafta Cuma 
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günü Bakan Beyle bir toplantıdaydım, orada yaptığımız konuşmanın 
sonucu şudur: Sınav yapılsın. Artık Adalet Bakanlığı ve hükümet de 
sınav yapılsın diyor. Sadece mesele şu: Onlar garip bir şekilde şu andaki 
hukuk fakültesi öğrencilerinin kazanılmış hakkı olduğunu iddia ediyor. 
Biz de diyoruz ki, kazanılmış hak diye bir kavram olmaz, çünkü oradaki 
arkadaşlarımız avukat olmak için girmediler hukuk fakültesine. Hakim 
olmak için, devlette çalışmak için, savcı olmak için girdiler. Biz kaza-
nılmış hak olmasın, çünkü biliyorsunuz, 2001 yılından önceki Yasada 
kazanılmış hakkı getirdiler, beş yıl ötelediler, ondan sonra hükümet gene 
işine gelmedi, kaldırdı, gitti sınavı. Anlatabiliyor muyum ? Yine aynı 
yere geleceğiz. Bizim derdimiz bu. Hükümet diyor ki, “benim bir oy 
potansiyelimi elimden alıyorsunuz böyle yaparak”, biz de diyoruz ki, “siz 
de bizim gücümüzü elimizden alıyorsunuz”. Neye getiriyorsunuz olayı ? 
“Yarın, beş yıl sonra biz yine hükümette olursak oy kaygısıyla bu sınavı gene 
kaldırabiliriz” diyor. Zaten bunu önlemek için biz de söylüyoruz: Bir, 
kazanılmış hak olmaz, iki, hiçbir fakülte öğrencisi avukat olmak için 
girmemiştir buraya. Farklı yöntem vardır.

Burayı aşabildiğimiz anda sınavı getiriyorlar. Ama, nasıl aşacağız çok 
emin değilim, fakat bir şekilde aşacağız. Zannediyorum ortak görüş-
melerle, belki biz biraz o konuda çekinik duracağız bazı konularda, 
çok detaya girmeden, bazı konularda ve büyük konularda da onlar geri 
çekecekler. Ancak bu şekilde ortaya bir şey çıkabilir diye düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Her geçiş süreci sancılı. Doğal olarak bu süreçlerde 
yanlışlar yapılacaktır, ama artık bir tespit yapılmış durumda. Bu tespitin 
bir an evvel de yürürlüğe girmesi konusunda ortak bir düşüncemiz var 
hepimizin de. Tabii ki kendi içinde tartışacağımız, özelde tartışacağımız 
konular çıkacaktır, ama hem süremiz doldu, hem Başkanımın birkaç 
diğer panellerde de görevleri var.

Av. Hakan Canduran - Evet, diğer panellere geçeceğim.
Oturum Başkanı - Sorunlarımız belli. Bugüne kadar zaten sorunları 

birçok kalemde tartıştık, çözüm önerileri getirmeye çalışıyoruz, ama çok 
kısa bir zaman diliminde, üç saat içinde genç meslektaşların, mesleğe 
yeni başlayan avukatların problemlerini çözmek mümkün değil, fakat 
şöyle bir gerçeklik var: Bir, genç avukatlar kurultaylarının devam etmesi 
hepimizin ortak arzusu. Bunun her zaman olduğu gibi geçmiş beş dönem 
olduğu gibi yine ev sahipliği yapacak bir şehirde yapılması konusunda 
ortak görüşümüz mevcut. Bunun dışında…
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Katılımcı - Kurultaylarda sayı çok önemli Başkanım.
Oturum Başkanı - Kurultaylarda katılımcı sayısının barolar tarafından 

dikkate alınarak belirli sayıda genç meslektaşı temsilci olarak göndermesi 
konusunda, etkinlik açısından da, etkin kurultay yapma açısından da 
doğru olduğunu tespit ettik. Bunun dışında meslek sınavının bir an 
evvel, hemen, acilen, ivedilikle en doğru şekilde yapılması için gerekli 
çalışmaların bitirilmesi.

Katılımcı - Çok kısa bir şey ekleyebilir miyim ? Bir de YÖK’ün bili-
yorsunuz kontenjanla ilgili bir sınırlaması var.

Av. Hakan Canduran - Yüz elli bin sınırlaması.
Katılımcı - Onu aslında biraz daha bence.
Av. Hakan Canduran - Yüz bine indiriyorlar şimdi.
Katılımcı - Tıp fakülteleri gibi onun da aslında meslek açısından çok 

faydalı olacağını düşünüyorum ben de.
Oturum Başkanı - Öncelikle meslek sınavına girmeden önce üni-

versitelerdeki hukuk fakültesi kontenjan sayısının muhakkak düşürül-
mesi konusunda görüş birliğimiz var. Ardından meslek sınavının uygun 
şekilde hemen yapılması konusunda ortak görüş belirledik. Staj eğitimi 
konusunda tüm illerin yeknesak bir biçimde ortak staj eğitimleri gör-
mesi, eğitimin ortak anlamda, doğru meslektaş yetiştirmek anlamında 
yeknesaklığa ulaştırılması konusunda ortak görüşümüz mevcut. Çalışan 
avukatlar konusunda köleleşen avukatın problemlerinin bir an evvel 
çözülmesi, avukatın bağımsızlığı ilkesinin gerçek anlamda çalışan avu-
katlar için sağlanması gerektiği konusunda ortak görüşümüz var.

Bunun dışında, kıdem anlamında Avukatlık Kanunundaki, özellikle 
Yönetim Kurulu, Baro başkanlığı anlamında kıdem yaşlarının mesleğin 
eşitliği ilkesiyle uyuşmadığı konusunda ortak görüşümüz ve bu konuda 
baroların ortak bir çalışma yapması konusunda ortak görüşümüz mev-
cuttur. Çalıştayımızı bu şekilde sonuçlandırıyoruz Başkanım. Size de 
katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Av. Hakan Canduran - Ben de teşekkür ediyorum. Burada konuşulan 
konular aslında Erdem’in özetlediği konu gerçekten çok iyi bir çalışma 
yapıldığı yönünde. Söylenen şeylerde ortak noktaya varabilmek çoğu kere 
çok kolay olmuyor. Ama anladığım kadarıyla çok çok başarılı bir çalıştay 
olmuş. Benim şöyle bir arzum var: Bu çalıştayları yapmak için illa kurul-
tayları beklememek gerekiyor, değil mi Kemalcim. Biz belli dönemlerde 
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üçer aylık periyotlarda veya altı aylık periyotlarda bu çalıştayları devam 
ettirelim, ama hep aynı kadro olmasın, farklı arkadaşlarımız gelsin, farklı 
görüşleri birleştirip ortak kanaatlere ulaşmaya çalışalım.

Hepinize katılımlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Bilgileriniz 
için, bize sunduklarınız için ağzınıza sağlık, bilginize sağlık diyorum. 
Umuyorum üç ay sonraki bir çalıştayda yine hep birlikte buna benzer 
konuları yine tartışırız ve bir sonuç bildirgesi haline getiririz. Hepinize 
katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz Ankara Barosu ve Ankara Barosu 
yönetimi adına. (Alkışlar)

Sunucu - Değerli misafirlerimiz, katılımınız için çok teşekkür ederiz. 
Umarım siz de bu çalışmalardan bizim kadar faydalanmışsınızdır. Şimdi 
konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Başkanı 
Sayın Hakan Canduran’ı buraya davet ediyoruz. (Alkışlar)

(Plaket dağıtımı)





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 2. GÜN

Torba Yasaların Hukukumuza Etkileri
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Sunucu - Değerli konuklar, Ankara Barosunun bu sene dokuzuncu-
sunu düzenlediği Uluslararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. (Alkışlar)

Bugünkü Çalıştayımızın konusu “Torba yasaların hukukumuza etkileri”. 
İlk önce Oturum Başkanımız Sayın Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Avukat Demir Akan ve akabinde de konuşmacıları takdim edeceğim.

CHP Muğla Milletvekili Sayın Ömer Süha Aldan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi yasamadan sorumlu eski Genel Sekreter Yardımcısı Sayın 
İbrahim Araç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Müdür Yardımcısı Doçent 
Doktor Fahri Bakırcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Kararlar 
Başkanlığı Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa Biçer, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kanunlar Kararlar önceki Başkanı Sayın Gündüz Dinçer, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yardımcı Doçent Doktor Ozan Ergül, 
Sayın Doçent Doktor Şeref İba, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama 
uzmanı Sayın Doktor Mustafa Şahin, 24. Dönem İzmir Milletvekili Sayın 
Rahmi Aşkın Türeli, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Sayın Yardımcı Doçent Doktor Bülent 
Yücel. Efendim, şimdi Çalıştayı başlatmak üzere Oturum Başkanımız 
Sayın Demir Akan’a sözü bırakıyorum, iyi seyirler diliyorum.

Av. Demir AKAN
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi / Oturum Başkanı

Teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirlerimiz, 
Ankara Barosunun Dokuzuncu Uluslararası Hukuk Kurultayının ikinci 
gününde ikinci Çalıştay konumuz “Torba yasaların hukukumuza etkileri” 
olacak. Konuşmacılarımız Sayın Ömer Süha Aldan, Sayın İbrahim Araç, 
Doçent Doktor Sayın Fahri Bakırcı, Sayın Mustafa Biçer, Sayın Gündüz 
Dinçer, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ozan Ergül, Doçent Doktor 
Sayın Şeref İba, Sayın Abbas Kılıç, Sayın Doktor Mustafa Şahin, Sayın 
Rahmi Aşkın Türeli, Yardımcı Doçent Doktor Sayın Bülent Yücel olacak.

Hepiniz hoş geldiniz. Oldukça verimli bir Çalıştay geçireceğimizi 
düşünüyorum. Öncelikle Çalıştayın nasıl işleyeceğine ilişkin bir kısa bilgi 
vereceğim. Konuşmacılarımızın ilk turda 10’ar dakikalık bir konuşma 
hakkı olacak. İlk turu bitirdikten sonra 5’er dakikalık bir ek konuşma 
hakkı daha olacaktır. Ama 10’ar dakikada birkaç dakikalık sarkmalar 
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olabiliyor. Onu ikinci konuşma hakkından düşürerek tamamlarız. Üç 
saatlik bir programımız var. Çalıştay yaptığımız için soru, cevap gibi bir 
bölümümüz olmayacak sözlü olarak, ama soru sormak isteyenler, kafasına 
takılanın aydınlatılmasını isteyenler bunu yazılı olarak, iki tane görevli 
arkadaşımız var, onlara iletirlerse ben Çalıştay akışına uygun olarak 
konuşmacılardan fikirlerini rica edeceğim.

Torba yasalarla ilgili kısa bir giriş yapmadan önce kanun yapım tekniği 
ve torba kanun uygulaması çalıştayını gerçekleştiren Ankara Barosu Yasa 
İzleme Enstitümüze ve Başkanı Avukat Doktor Sayın Savaş Özdağ ve 
Enstitü üyelerine özel bir teşekkür etmek istiyorum.

Gerçekten Yasa İzleme Enstitüsü Ankara Barosuna özgün bir kuru-
luştur. Başka barolarca veya başka kurumlarda olmayan bir yapıdır. 
Özellikle 2002 ve sonrasında yaşadığımız Avrupa Birliği müktesebatına 
uyumla birlikte hızlı yasama sürecinde ciddi anlamda bu Enstitünün 
izleyici konumunun dışında fiili olarak müdahil olma süreçlerine de 
gitme amacını gözlemledik ve çok olumlu çalışmalar ve katkılar verdiler. 
Burada Enstitü olarak ciddi çalışmalar verilirken bugün bu torba yasa 
çalışmasını bir Uluslararası Hukuk Kurultayında hep birlikte bir sonuca 
bağlama, bir fikir ortaya koyma gibi önemli bir imkâna da sahip olduk.

Tabii, enteresandır, şu anda ülkemizde ciddi anlamda yasama faaliyeti 
torba yasa üstünden gitmekte. Torba yasa uygulamasının şu anki duru-
munu tabii siz konuşmacılar değerli katkılarıyla ifade edecekler, ama 
tarihte önemli bir gerçekliği de anlatmakta fayda görüyorum.

Roma hukukunda, Türkiye ve Kıta Avrupa’sı hukukunun mehazını 
oluşturan Roma hukukunda torba kanun uygulamasının yasaklandığını 
öncelikle belirtme ihtiyacı içerisindeyim. Bu anlamda torba yasaya ilişkin 
kesin ve net itirazların da ta Roma hukukundan böyle bir değer görmüş 
olmasını bir not olarak düşelim. Ülkemiz Romalı hukukçuların halkın 
benimsediği konuların yasalaşması, çok istenen düzenlemeler arasına 
yerleştirilerek kanunlaştırılmaya çalışılmasını bir siyasi rüşvet olarak 
değerlendiren Roma’dan 2016 Türkiye’sine geldiğimizde hâlâ torba 
yasaların tartışılıyor olması ve torba yasa gerçekliğiyle karşı karşıya olu-
yor olmamız enteresan bir durumdur. Tabii, kanun koymada tek konu 
gerekliliği kuralı gibi bir gerçeklik ortada varken on üç, on dört yıllık 
torba yasa uygulamasını hep birlikte değerlendireceğiz.

Ben bu açılışı yaptıktan sonra ilk olarak bir akademisyen görüşüyle baş-
layarak sözü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Ozan Ergül’e bırakıyorum.
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Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Saygıdeğer Çalıştay katılımcıları ve 
değerli dinleyiciler, sözlerime başlarken hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Yasa İzleme Enstitüsü Başkanı, ki ben de Başkan Yardımcısıyım, Sayın 
Savaş Özdağ bana bu oturumun Baro Yönetimi tarafından Enstitümüze 
ayrılmış olduğunu bildirdiğinde büyük bir memnuniyet duydum. Ardın-
dan kendisi bu Çalıştayın konusu olarak da torba kanununun seçildiğini 
söyleyince aklıma meşhur Romalı senatörün her fırsatta kürsüye çıktı-
ğında “Kartaca yıkılmalı” sözü geldi, çünkü biz daha önce Yasa İzleme 
Enstitüsü olarak bir torba kanun çalıştayını Baronun ABEM binasında 
yaptık ve bunu bir kitapçık olarak yayınladık. Orada da buradakine 
benzer, milletvekillerinin daha fazla sayıda olduğu, ama buna benzer bir 
kompozisyonda bir çalıştay yapılmıştı. Fakat, gerçekten de bu sıklıkla, 
bıkmadan, usanmadan üzerinde durulması gereken bir konu, çünkü 
hukuk sistemimizi, yasama faaliyetini ve yasalara duyulması gereken 
saygıyı ve inancı çok örseleyen, büyük bir tahribata uğratan bir uygulama.

Bir başka senatöre atıfla devam etmek isterim. Bu konunun karşılaş-
tırmalı hukuktaki durumunu merak edip baktığımda Amerika Birleşik 
Devletlerinde de Omnibus Legislation ismi altında, yani, çok amaçlı, 
çok kapsamlı yasa anlamında böyle uygulamaların olduğunu gördüm 
ve bir Amerika Birleşik Devletleri Senatosu kongre üyesi bir senatörün 
şöyle bir sözüne rastladım. Diyor ki, “torba kanun hayatımda gördüğüm 
en rezil şeydir”.

Gerçekten torba kanun ciddi bir sorun. Ben sadece ilk konuşmacı 
olmanın avantajıyla bir çerçeve çizmek istiyorum. Daha önce, dediğim 
gibi, birçok boyutuyla tartıştık, ama yeni yeni boyutları karşımıza çıkıyor 
şüphesiz.

Bir kere torba kanun, yani, belli bir konuya hasredilmemiş kanun 
anlayışı yasama faaliyetini çok ciddi tahribata uğratıyor dedim. Bununla 
ne demek istiyorum? Bu söylediğimin de bazı alt başlıklara ayrılması 
gerekiyor şüphesiz. Bir kere Batı literatüründe baktığınızda yasa yapımı 
siyasa üretimiyle birlikte ele alınır; yani, yasa yapmak bir taraftan da 
kamunun tamamını ilgilendiren siyasete yön vermektir. Siyasalar üretmek 
ve bunların hukuki zeminini oluşturmaktır.
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Torba kanunu uygulamasına baktığımızda, ki ülkemizde sanıyorum 
bu konudaki uygulamada doruk noktasına ulaşmış durumdayız örnekler 
itibarıyla. Bu boyutun, yani, çok haklı bir biçimde yasama organının 
sadece bir kanun fabrikası olmak değil, bunun yanında siyasetin üretildiği, 
siyasete karar vermek için açık tartışmaların yapıldığı bir mekân olmak-
tan çıkmaya başladığını görüyoruz torba kanun uygulaması nedeniyle.

Neden? Çünkü, bir kere torba kanunu uygulaması ciddi şekilde 
şeffaflığı ortadan kaldırıyor. Şeffaflığın ortadan kalkması deyince zannet-
meyelim ki sadece sivil toplumun, sivil toplum kuruluşlarının, o yasaya 
konu olan siyasanın kendilerini ilgilendirdiği dar anlamda sivil toplum 
kuruluşlarının ya da genel olarak kamuoyunun dışlandığı bir süreçten 
bahsediyoruz. Hayır, milletvekillerinin bile haberi olmadan siyasa üre-
timi görünümü altında yasaların yapılabildiği, belli siyasa tercihlerinin 
gündeme gelebildiği durumlar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla, siyasa üre-
timinde uyulması gereken politik tercihlerin oluşturulmasında yapılması, 
izlenmesi gereken tartışma, müzakere tamamen bertaraf edilmiş oluyor.

Yine zannetmeyelim ki, milletvekillerinin dahi haberi olmadan belli 
siyasa tercihleri bir yerlerde oluşturulup Parlamentonun bir çıktısı, bir 
ürünü olarak yasaya dönüştürülüyor derken sadece muhalefet milletve-
killerini kastediyorum. Hayır. Yeri geliyor iktidar milletvekillerinin bile 
haberi olmuyor.

Şimdi, neden? Şundan, çünkü Anayasamız kanun teklif etme yetkisini 
Bakanlar Kuruluna ve milletvekillerine vermiş, ama bir kere bir teklif ya 
da tasarı Meclis Başkanlığına havale edildikten sonra zaten başlangıçta 
belli bir konuya hasredilmemiş olan bu teklif ya da tasarının önce komis-
yonda, daha sonra alt komisyonlarda, ana metinle hiç ilgisi olmayan, 
belki belli bir konuya hasredilmemiş olsa bile üç, beş, on diye belirli bir 
şekilde konularını sayabileceğimiz bu tasarı ve teklife hiç ilgisi olmayan 
yeni düzenlemelerin eklendiğini görüyoruz.

Bu da yetmiyor, bu düzenlemeler Genel Kurula indiğinde yine Genel 
Kurulda belli bir konuya hasredilmiş olmayan bu tasarı ve tekliflere 
Genel Kurul aşamasında milletvekilleri tarafından verilen önergelerle 
yeni eklemeler yapılıyor. Otuz, kırk maddeyle başlayan, belki üç, beş 
kanunda değişiklik amacıyla yola çıkılan bir yasalaşma sürecinin yetmiş, 
seksen kanunda değişiklik yapan yüz elli maddelik bir değişiklik halinde 
görülmesi sürpriz olmuyor. Ama sürpriz şurada çıkıyor, uygulamacıların 
bu kanunların sonuçlarını öngörebilmesi, başlıklarını takip etmedeki 
güçlükten başlayarak neredeyse imkânsız hale geliyor.
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Diğer taraftan neredeyse bir oldu bittiye getirilerek bu tasarı ve tek-
liflere yapılan eklemeler, bu tasarı ve tekliflerde yola çıkarkenki amacını 
saptıracak kadar dramatik değişiklikler yapılması, eklemeler yapılması, 
biraz evvel söylediğim yasama faaliyetinin aynı zamanda bir siyasa üretim 
süreci olması gerçeğini de örseliyor. Ne oluyor? Şu oluyor: Birileri bir 
şeylerin yapılmasını istiyor, bürokrasiye ulaşıyor, bürokrasi siyasetçiye 
ulaşıyor ve bir şekilde bu Meclisin sadece bir onay makamı haline geldiği, 
o siyasetin, o tercihin doğru olup olmadığının hiçbir biçimde sorgulan-
madığı bir yasa üretim faaliyeti haline dönüşüyor.

Bunun sadece hukuk düzeni açısından değil, takdir edersiniz ki, söy-
lediğimin aslında daha çok demokrasi ve temsili demokrasinin bir krizi 
olarak bir sonuç doğurması, olumsuz bir etki doğurması kaçınılmaz.

Torba kanunu uygulamaları nedeniyle türlü çeşitli Anayasa ve iç 
tüzük ihlallerinden diğer konuşmacılar da söz edecektir. Bu söylediğim 
aşamaların tamamının Anayasaya uygun olup olmadığı tartışmalıdır. 
Komisyonların yasama sürecinde sahip olduğu yetkiler bugün daha yüksek 
perdeden tartışılır hale gelmiştir. Özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İç Tüzüğünün 35. maddesinde yer alan komisyonların önlerine gelen 
tasarı ve teklifleri aynen veya değiştirerek kabul edebilecekleri yönündeki 
düzenlemenin, biraz evvel andığım Anayasanın 88. maddesinde yasa teklif 
etmeye yetkili olanlarla ilgili sınırlayıcı düzenlemesiyle birlikte okundu-
ğunda komisyonların önlerine gelen tasarı ve teklifle hiç ilgisi olmayan 
yeni düzenlemeleri bu torba kanunların içine eklemesinin Anayasadaki 
yasa yapma yetkisiyle uyuşmadığı dile getirilmektedir.

Burada ana akım iki görüş olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tahribatlar 
yanında en azından bu meseleyi hukuken Anayasa hukuku, Parlamento 
hukuku içinde nasıl çözebiliriz deyince iki ana akım olduğunu söyleye-
biliriz. Burada her iki görüş açısından da en büyük bariyer Anayasanın 
kanunların şekil yönünden denetimini son oylamada öngörülen çoğun-
lukla yapılıp yapılmadığı açısından sınırlayan 148. maddesi olmaktadır.

Bu iki görüşten birincisi, esas olarak Anayasanın bu 148. maddesinin 
150. maddesiyle birlikte, yani, iptal davası açma yetkisinin şekil ve esas 
yönünden diye birlikte anıldığı, 150. maddesiyle birlikte okunması 
gerektiğini ve dolayısıyla 148. maddenin daraltıcı yorumuna bağlı kal-
maksızın, onunla sınırlanmaksızın pekala bir tür yeni iç tüzük kuralı 
ihdası biçimindeki eylemli iç tüzük değişikliği görünümündeki bu tür 
Parlamento tasarruflarının Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenebi-
leceğini savunan görüştür.
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Diğer bir görüş ise, ortada bir şekil ya da daha geniş kapsayıcı bir 
kavram olarak usul aykırılığı olmaktan ziyade Anayasanın 88. madde-
sinde kanun teklif etme yetkisini Bakanlar Kuruluna ve milletvekillerine 
hasreden ilgili düzenlemenin doğrudan ihlal edildiği iddiasının gündeme 
getirilebileceği görüşüdür. Bu görüşün Anayasa Mahkemesinin çok yakın 
tarihli bir kararında iki sayın üye tarafından farklı gerekçe başlığı altında 
savunulduğunu görüyoruz.

Kamuoyunda da ses getiren 6552 sayılı Torba Kanunun Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununda değişiklik yapan maddesinin Anayasaya uygunlu-
ğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi, ki bu karar 11.06.2015 tarihli 
Resmi Gazete’de yayınlanmıştı, burada Anayasa Mahkemesinin çoğun-
luk kompozisyonunun söz konusu kanun hükmünün Anayasanın sair 
hükümlerine aykırı görerek iptal edilmesi gerektiği yönünde bir görüş 
beyan ettiklerini ve bu gerekçe çerçevesinde Kanunun iptal edildiğini 
görüyoruz, fakat iki sayın üye farklı gerekçe yazıyorlar ve diyorlar ki, 
“bu Kanunun ölçülülük ilkesine, 27. madde ve 47. maddeye filan aykırı 
olup olmadığını tartışmaya gerek yok”. Bu Kanunun ilgili düzenlemesi, 
yani Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda değişiklik yapan düzenlemesi 
Anayasa 88 ve İç Tüzüğün 35. maddelerine uygun olmayan biçimde bu 
6552 sayılı Kanuna eklenmiştir. Dolayısıyla, Anayasanın 88. maddesi 
burada ihlal edilmiştir. Hiç ölçülülük ilkesine, şuna, buna bakmaya gerek 
yok, doğrudan 88. maddeye aykırılık nedeniyle bu Kanunun ilgili hük-
münün iptal edilmesi mümkündür biçiminde iki farklı görüşle karara 
katıldıklarını görüyoruz.

Fakat, tabii, bu görüşün de birinci görüş gibi hemen büyük bir kabulle, 
amacı çok ulvi olsa da, çok faydalı görünse de kabul edilmesi kolay 
görünmüyor. Bunun da nedeni biraz evvel andığım 148. maddedeki 
acaba 88’e aykırılığa doğrudan gitmek mümkün müdür yoksa Kanu-
nun teklif aşaması da dahil, bütün aşamaları itibarıyla şekil yönünden 
denetiminde 148. madde, yani, son oylamaya bakmak mümkün, sadece 
buna bakmak mı mümkündür sorusuna ve buna ilişkin engele takılmak 
mümkün görünüyor.

Tabii, burada bir 148’i daraltıcı yorumla bunu aşmanın bir şekilde 
mümkün olduğuna inanmamız lazım. Aksi takdirde zaman zaman hükü-
met sözcülerinin, zaman zaman Meclis başkanlarının dahi şikâyet ettiği 
bir uygulama olan bu torba kanunu uygulamasından kurtulmamız kolay 
görünmüyor. Ben bu şekilde çerçeveyi çizmiş olayım ve diğer Çalıştay 
katılımcılarına sözü bırakayım müsaadenizle. Teşekkür ederim.
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Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Hocam. Ozan Hoca kısaca bir 
genel giriş ve çerçeve çizdikten ve Anayasanın hangi maddelerine ilişkin 
aykırılık oluştuğuna dair iki farklı görüşü de ifade etti. Şimdi ben sözü 
Doçent Doktor Fahri Bakırcı’ya bırakıyorum. Buyurunuz.

Doç. Dr. Fahri BAKIRCI
TBMM Müdür Yardımcısı

Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler, hepinize 
en derin saygılarımı sunuyorum. Ozan Hoca aslında çok güzel bir çer-
çeve çizdi. Biz muhtemelen o çerçevenin içinde kalarak tartışmamızı 
sürdüreceğiz.

Daha önce dediği gibi Sayın Hocamın bu konuyu çok tartıştık deği-
şik yönlerden. Ben daha önceki toplantıda konuştuğum şeyleri tekrar 
etmeyeceğim çok, genel bir özetini vereceğim. Bugün biraz konuyu başka 
bir boyuta taşıyacağım. Daha önceki tartışmalarımız, ki bu toplantının 
başlığı da o, torba kanunların hukuk sistemi üzerinde yarattığı etkiyi 
konuşuyoruz, ama geldiğim noktada aslında tahribat sadece hukuk sistemi 
üzerinde değil, belki asıl tahribat demokrasi üzerinde büyük bir tahribatı 
var. Bu tahribat aslında Türk kapitalizminin, Türk siyasal hayatındaki 
sınıfların gelişimiyle ilişkili bir şey, bir hastalıklı gelişme dinamiği var ve 
bu hastalıklı gelişme dinamiğinin bir yerine oturuyor gibi görünüyor, 
çok tesadüfi değil. Bu yüzden de vazgeçmek de çok kolay olmayacak gibi 
görünüyor. Bu kadar alıştıktan sonra çok kolay vazgeçemeyeceğiz gibi 
görünüyor. Ben bir deneme mahiyetinde bugün bu iki konuda sizlerle 
bilgilerimi paylaşmaya çalışacağım.

Şimdi, hukuk sistemi üzerindeki tahribat ne, önce onu özetleyeyim. 
Aslında bileşimli üç etkisi var torba kanununun. Birinci etkisi bir kere 
Başbakanlık düzeyinde başlıyor, bakanlıklar düzeyinde başlıyor. Bir tasarı 
hazırlandığında çeşitli aşamaları var izlenmesi gereken. Bunlar Başbakanlık 
mevzuat hazırlama esasları hakkında Yönetmelikte açıkça öngörülmüş. 
Düzenleyici yetki analizi yapılacak, sivil toplumun katılımı olacak ve 
düzenleme, better regulation denilen iyi düzenleme tekliflerine uygun 
olarak düzenlenecek. Bunun ayrıntıları o Yönetmelikte var.

Fakat, bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uyulmadan düzenleme 
yapmanın yolunu açıyor bir kere. Burada bir bypass ile karşılaşıyoruz. Bir 
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başka araç, hiç bakanlık aşamasını katmadan, çok kullanıyorum, bazen 
Doğan görünümlü Şahin diye bir benzetme var, tasarı görünümlü teklif 
diye bir kavram geliştirdik. Aslında tasarı hazırlanacak, ama tasarı zaman 
alacağı için, bütün bu mekanizmaları aşmak adına, onu hızlandırmak 
adına bir teklif olarak hazırlanıyor, bir başkan vekili imzalıyor ve biz 
biliyoruz ki o başkan vekilleri tarafından imzalanmış olan bir teklif özü 
itibarıyla aslında bir teklif değil, bir tasarıdır, ama sadece adı tekliftiri 
biliyoruz. Dolayısıyla, bu bakanlık aşamasında, Başbakanlık aşamasında 
olduğu gibi bypass ediyor.

Bir başka aracımız var gene torba kanunuyla birlikte kullanılan. O 
da temel kanun mekanizması. Temel kanun da şu: Eğer Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulu “bir konu temel kanunundur” derse, özetini 
söylüyorum, çünkü maddenin başına baktığınızda maddenin başlığında 
ülkenin kalkınmasını ilgilendiren, çok sayıda hüküm içeren, vesaire, 
vesaire kriterler var. Bunların uygulamada hiçbiri uygulanmıyor. Sadece 
Genel Kurul “bu konu bir temel kanundur” derse o konu temel kanun 
olarak görüşülüyor. Dolayısıyla, torba kanun … (28.41) genellikle temel 
kanun olarak görüşülüyor, yasama sürecini olağanüstü hızlandırıyor. 
Torba kanunun kendisi de zaten birçok alanı düzenlediği için aslında hem 
komisyonların, hem Meclis Başkanının, hem de Meclisteki diğer aktör-
lerin birçok yetkisini bypass etmiş oluyor. Nasıl etmiş oluyor? On tane 
kanun gelecek. Bunun normal olarak on tane esas komisyona, diyelim ki 
yirmi tane tali komisyona gitmesi gerekirken bir tane esas komisyona, üç 
tane tali komisyona gidiyor. Meclis Başkanı daha çok sayıda komisyonu 
havale edecekken daha az sayıda komisyona havale ediyor. Ozan Hocamın 
bahsettiği, komisyonda buna sayısız madde ekleniyor, iki katına çıkıyor. 
Genel Kurulda bu bir kat daha artıyor, vesaire, sayı olağanüstü artıyor. 
Dolayısıyla, inanılmaz bir tasarruf var, zaman tasarrufu var.

Bu haklı görülebilir mi? Çıkış gerekçesine baktığımız zaman görülebi-
lirdi, görüldü. Şimdi konuştuğumuzda, evet, o zaman olması gerekliydi 
diyoruz, çünkü torba kanunu yaygınlaşmadan önce, ilk başlarda Avrupa 
Birliği müzakereleri başlamıştı ve çok acil bir takvim vardı. O takvimin 
yetiştirilmesi gerekiyordu. Hatta bir seçim vardı ve bir seçim arifesinde 
insan haklarına ilişkin çeşitli düzenlemelerin çıkması gerekiyordu. O 
zaman denildi ki, bunu beklemeye tahammülümüz yok, zamanımız belli, 
ilerleme raporunda bize bir tarih verildi ve biz bu tarih içinde bu işleri 
yapmak zorundayız” denildi ve o zaman işte, Dernekler Kanunu, toplantı, 
gösteri yürüyüşleri kanunu gibi temel haklara ilişkin birkaç kanuna da 
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paket kanun denildi o zaman. Paket olarak bir öneri getirildi. Uzun süre 
de bu tekrarlanmadı, fakat tekrarlanmaya başlandıktan sonra şu fark 
edildi: Evet, yasama sürecini biz bu şekilde bayağı bir hızlandırabiliyoruz 
ve birçok konuyu eğer aciliyeti varsa hemen çıkarabiliyoruz anlaşıldı, ama 
bu arada başka şeyler de fark edildi. Bu başka şeylere şimdi gireceğim. O 
başka şeyleri anlamak için biraz demokrasi teorisine bakmamız gerekiyor. 
Bu ilk anlattığım kısım hukuk üzerinde yarattığı tahribattı.

Bunun ötesinde tahribat nasıl oluşuyor? Onun için biraz demokrasinin 
kökenine inmemiz gerekiyor. Demokrasi dediğimizde Batı demokrasisini 
anlıyoruz kuşkusuz, bildiğimiz demokrasi. Batı demokrasisi dediğimiz 
zaman da bakmamız gereken yer eski Yunan demokrasisi. Oraya gidip 
orada ne var diye bakmamız gerekiyor. Eski Yunan demokrasisi dediğimiz 
zaman kuşkusuz köle gibi toplumdan bahsediyoruz ve demokrasi belli 
sayıda yurttaş arasında olup biten bir süreç, çünkü köleler var, insandan 
sayılmıyor. Kabaca şöyle söyleyeyim: Dört yüz bin nüfuslu bir Atina 
demokrasisinde toplam yurttaş sayısı elli bin. Üç yüz elli binin siyasal 
hakları yok, ya kadınlar, ya çocuklar ya da siyasal hakları olmayan diğer 
yabancılardan oluşuyor. Elli bin kişi arasında işliyor demokrasi süreci. 
En belirgin özelliği yönetenlerle yönetilenlerin özdeşliği üzerine kuru-
luyor. Eklezya denilen bir meclis var ve bütün yurttaşların sınıfları var 
kuşkusuz bu toplumun, buğday gelirlerine göre ayrılmış dört sınıfı var. 
Bu dört sınıfın hepsi de Eklezya denilen bu sınıfta temsil ediliyorlar. 
Bu temsilde bir seçim temsili söz konusu değil, en önemli özelliği bu 
belki. Söylediğimde bazen şaşkınlıkla karşılanıyor, demokraside seçim 
olmaz diyorum. Gerçekten antik demokraside seçim olmaz, çünkü 
seçim demokrasinin özüne aykırı bir şey. Seçim olduğunda o zaman 
doğrudanlık ilişkisi ortadan kayboluyor. Birileri diğerlerine kendi adına 
temsil yetkisi veriyor. Dolayısıyla, ilk antik demokraside en önemli 
özelliği demokrasinin doğrudan olması ve yönetenlerle yönetilenler 
arasında tam bir özdeşlik olması. Bu özdeşlik kuşkusuz eşitlik üzerine, 
Yunan yurttaşının eşitliğine dayanıyor. Yunan demokrasisinin en çok 
hassas olduğu konu bu eşitliğin bozulması, çünkü eşitliğin bozulduğu 
anda demokrasinin işlemeyeceği gerçeğiyle karşılaşıyorlar. Bu yüzden 
de görevlere genellikle kurayla seçilerek geliniyor; yani, siz bir Yunan 
yurttaşıysanız sabah kalktığınızda o gün kendinizi hem Meclisin baş-
kanı, hem Pratenya denilen bir yönetim kurulları var, hükümetleri var, 
o hükümetin başkanı, hem de ana meclisin gündemini hazırlayan bir 
Bule var, beş yüzler meclisi. Bu Bule’nin başkanını görebiliyorsunuz. 
Bu her yurttaş için geçerli. Dolayısıyla, demokraside her yurttaşın eşit 
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biçimde kamu görevlerine gelme hakkı var, her yurttaşın bu toplantı-
larda eşit biçimde konuşma hakkı var ve her yurttaş yasalar karşısında 
eşit, dolayısıyla, eski Yunan demokrasisi dediğimizde aklımıza gelen üç 
eşitlik var: Kamu görevlerine gelmede eşitlik, konuşmada eşitlik ve yasa 
önünde eşitlik. Dolayısıyla, bu eşitlik bozulduğu zaman demokrasinin 
işlemeyeceği konusunda ciddi endişeleri var. Bu yüzden de yılın bir günü 
bir halk mahkemesi yapılıyor. Buna Ostrakismos uygulaması diyorlar 
ve o gün eğer bir yurttaşın adı altı bin kişi tarafından Ostrakon denilen 
midye parçalarına yazılır ve atılırsa o kişiye ceza veriyorlar. En büyük ceza 
sürgün cezası bir Yunanlının uğrayabileceği en inanılmaz ceza, idamdan 
daha ağır bir ceza sürgün cezası ve o Yunanlıyı polisten ya da o zamanki 
kent devletinden sürgün ediyorlar, çünkü o Yunanlının, sivrilmiş olan o 
Yunanlının demokrasiye zarar vereceğini düşünüyorlar. Dolayısıyla, ilkesi 
eşitlik olan, seçime dayanmayan, yurttaşların doğrudan katıldıkları bir 
demokrasiden bahsediyoruz.

Modern demokrasiye geldiğimiz zaman ona bakmak için de Rusya’ya 
bakmamız gerekiyor, Jan Jack Russo’ya, ulus egemenliği kavramına biraz 
bakmamız gerekiyor. Tabii, Russo’yu inceleyecek değiliz, ama bu tartış-
mayla ilgili Russo’nun düşündüklerini söyleyeyim. Russo için de aynı 
şekilde “demokrasi ya doğrudandır ya da demokrasi değildir” diyor Russa. 
İngiliz demokrasisi için sorulduğunda, “İngiliz demokrasisi nedir?” diye 
sorulduğunda “İngiliz demokrasisi düpedüz oligarşidir” diyor, çünkü İngiliz 
demokrasisi sadece seçimler anında oyunu kullanır, temsilcilerini seçer, 
ondan sonra kör olmaya geri döner. Dolayısıyla, İngiltere bir oligarşidir 
diyor. Peki, yurttaş kimdir? Yurttaş, aralarında sözleşme yaparak toplumu 
kurmuş olan kişidir. Peki, yurttaş toplumu kurduğunda ve yurttaşa 
dönüştüğünde uyruk olmaktan vazgeçer mi? Hayır. Russo’yu anlamak 
için yurttaşı, insanı ikiye bölmek lazım: Bir tarafında uyruk olarak, özel 
çıkarlarının peşinde koşan olarak bir kişiden bahsetmemiz gerekir, bir 
taraftan da bu özel çıkarlarını gerçekleştirirse, bu özel çıkarlarının peşinden 
koşarsa aslında toplumun zararına bir şeyler yapacağı bilincinde olan bir 
kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla, uyruğun yurttaşa dönüşmemiş haliyle 
demokrasi kurmak mümkün değil. Eğer demokratik olacaksa bu bilinci 
edinmiş, bu bilince kavuşturulmuş kişiden bahsetmemiz gerekir ve bu 
kişiler arasında da, eski Yunan’da olduğu gibi eşitlik olması gerekir, eşit 
biçimde bütün yurttaşların yönetime katılmaları, doğrudan katılmaları 
ve bu bilinçte olmaları gerekir.
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Şimdi 20. Yüzyıla geliyorum. 20. Yüzyıla geldiğimizde Carl Sch-
mitt “Parlamenter Demokrasinin Krizi” adlı şu kitapta şunu söylüyor: 
“Parlamenter demokrasi krize mahkumdur”. Parlamenter demokraside 
kriz olması kaçınılmazdır. Bunun sebebi şu: Parlamenter demokrasinin 
aslında iki farklı kavramın birleşimi olmasıdır. İki farklı kavramdan bir 
tanesi liberalizmdir, bir tanesi demokrasidir. Demokrasi ve liberalizmi 
birbirinden ayrı düşünmediğimiz sürece bu krizi anlayamayız. Schmitt 
Rusya’ya dönüyor, Rusya’daki bu eşitlik ilişkisini öne çıkarıyor, diyor ki, 
“demokraside eşitlik olmak zorundadır”. Demokraside seçim olmaz ve her 
yurttaşın mutlaka katılması gerekir. Oysa temsili demokraside biz şunu 
biliyoruz ki, bu eşitliğin kurulması mümkün değil. Liberalizm kendi 
sınıfsal mücadelesinde belli sınıfların sözcülerinin temsil etme hakkı 
kazanmaları sonucunu doğurmuştur. Dolayısıyla, liberal demokrasi dedi-
ğimiz şey aslında sınıfsal içeriğe sahiptir ve eşitlik ilkesi temsil düzeninde 
kaybolmuştur. Dolayısıyla, temsili demokraside zamanla seçilmiş olanların 
komitelerde ya da komisyon toplantılarında kendi aralarında kendi sınıfsal 
çıkarlarını konuşmaları ve bunu halkın genel çıkarı, genel irade olarak 
sunmaları yadsınacak bir durum değildir. Parlamenter demokrasinin 
doğasında olan bir şeydir, parlamenter demokrasinin ürettiği bir şeydir. 
Bunu aşmak için parlamenter demokrasinin bu krizinden kaçmak için, bu 
krizi aşmak için yapılacak olan şey aleniyettir. Aleniyeti sağlamadığımız 
sürece bu sadece parlamentodaki çalışmaların bir müzakereye dayanı-
yor olması demek değildir. Bu müzakerenin toplumsal kesimlere, sivil 
topluma, toplumun değişik kesimlerine bir şekilde iletilmesi, oralarda 
tartışılması, oralarda bilinmesi ve bu müzakerenin kamuoyunun önünde 
aleni şekilde cereyan ediyor olması gerekir, bir. İkincisi, kuvvetler ayrılığı 
olmalıdır. Kuvvetler ayrılığı sadece yasama, yürütme, yargı erklerinin 
ayrılığı değildir, çünkü parlamenter sistemlerde yasama, yürütme erkleri 
bir bütündür ve yürütme erki yasama erkinden kaynaklanır. Dolayısıyla, 
bu ayrılığı sağlamanın olanağı yoktur. Bu ayrılık iktidar, muhalefet ara-
sında olmak zorundadır ve iktidarla muhalefet arasında parlamentoda 
bu ayrılığı sağlamadığınız sürece ve müzakereleri aleni yürütmediğiniz 
sürece bu parlamenter demokrasinin krizini aşmanın olanağı yoktur. Eğer 
parlamenter demokrasiyi biz demokrasi kurallarıyla takviye edeceksek 
mutlaka aleniyet ve kuvvetler ayrılığını kurumsallaştırmamız gerekir. 
Bunun başka yolu yoktur.

Bu tartışma tabii daha sonra devam ediyor. Post modernler tartışıyor. 
Mesela Habermas bunun için toplumda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
haklarının, dernek kurma, birlik kurma özgürlüklerinin mutlaka tesis 
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edilmesi gerektiğini ve ancak böyle bir anayasal özgürlükler demeti 
kurulursa, toplumda bu atmosfer oluşmuşsa ve bütün bu parlamentoda 
yürütülen müzakereler toplumda özgürce tartışılıyorsa, çarpıtılmadan 
tartışılıyorsa, özgür bir medya varsa ve bu medya kanalları toplumun 
değişik kesimleri arasında bir iletişim kuruyor ise o zaman ancak burada 
sağlıklı bir demokrasi olabileceğini söylüyor.

Radikal demokratlara baktığınız zaman da, en son onu söyleyeyim, 
radikal demokraside çeşitli toplumsal hareketler tarafından bu şeylerin 
özgürce dile getirilmesi, bunların çatışmaları gerektiğini söylüyor ve 
demokrasinin bitmeyen bir süreç olduğunu, çatışma bittiğinde demok-
rasinin de biteceğini, bu bitmeyen süreç içinde farklı çıkarların, farklı 
toplumsal gruplar tarafından mutlaka dile getirilmesi gerektiğini, ancak 
bu şekilde sağlıklı bir demokrasinin kurulabileceğini söylüyor.

Şimdi, torba kanunu o zaman bizi nereye götürüyor? Dönüyorum 
konumuza. Torba kanunu bütün bu anlattıklarımızdan bizi geriye götü-
rüyor; yani, bütün bu söylediklerimizi rafa kaldırmanın bir aracı olarak 
torba kanun önümüzde duruyor, çünkü bu aleniyet ilkesi, az önce Hoca-
mın söylediği şeffaflık ilkesi tümüyle ortadan kalkmış oluyor. Biz aslında 
hiçbir şey konuşmadan, hele bir de bunu Genel Kurula getirip önerge 
ekleyerek bir şeyleri koyuyorsak, ki bu bir yöntem olmaya başladı, artık 
Genel Kurulda sadece hızlandırmak amacıyla değil, eğer toplumda bir 
şeyin müzakere edilmesi istenmiyor ise o istenmeyen şeyi Genel Kuruldan 
geçirmek, yasalaştırmak için kullanılan bir yöntem haline geldi. Sürem 
bu arada doldu mu? O zaman son kısmı, Türkiye’yle ilgili kısmı son 
kısma bırakayım.

Dolayısıyla, demokrasi üzerinde çok ciddi bir tahribatı var torba 
kanunun. Sadece hukuk sistemi üzerinde değil, o yüzden de liberal 
demokratik hukuk devletini rafa kaldıran tehlikeli bir araç gözüyle 
bakmak lazım. Siyasi hayatımızda ne anlama geldiğini de ikinci turda 
söyleyeyim o zaman. Teşekkürler.

Oturum Başkanı - Sayın Bakırcı’ya teşekkür ediyorum. Konuşma-
sında torba yasaların yarattığı hukuk tahribatı ve bunun yanında artık 
gerçekleşen bir demokrasi tahribatından bahsetti. Genel torba kanununun 
etkilerinden bahsetti, düzenleyici etki analizinin gerçekleşmemesinden 
bahsetti. Gerçekten burada çok önemli bir husus var: Bir toplumun 
sosyokültürel ve ekonomik tüm farklılıklarını gözlemlemeden bir yasa 
yapma sürecini ortaya koyarsanız, multi disipliner bir mesai harcamadan 
bir yasa yapma süreci ortaya koyarsanız bu etkilerin toplum üzerinde 
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yarattığı sonuçların karşısında dehşete düşmek gibi bir gerçeklikle de 
karşılaşabilirsiniz.

Kanun koyucu ne yazık ki burada düzenleyici etki analizi adı verilen 
kurumu göz ardı etmekte. Burada ciddi bir eksiklik var ve ilerleyen süreçte 
bunun etkilerini de toplum olarak yaşayabilmekte olacağız. Ben şimdi 
sözü Sayın Ömer Süha Aldan’a bırakıyorum. Buyurun Sayın Aldan.

Ömer Süha ALDAN
CHP Muğla Milletvekili

Teşekkür ederim Sayın Akan. Ben de burada bulunan herkese mer-
habalar demek istiyorum. Öncelikle kısaca kendimden söz edeyim: Asıl 
mesleğim Cumhuriyet Savcılığıydı, 2009 yılında emekli oldum, hatta 
Ankara savcılığım var belli bir dönem. Devlet Güvenlik Mahkemesi 
savcılığı görevinde de bulundum Ankara’dayken. 2011 yılında Muğla’dan 
milletvekili seçildim. 2011’den bu yana da Parlamento’da bulunuyorum. 
24. dönemde Adalet, Anayasa ve Güvenlik ile istihbarat komisyon üye-
likleri görevim vardı. Zamanında Cumhuriyet Halk Partisinin Disiplin 
Kurulu Başkanıydım. Bu dönemde, şu anda da yine Adalet Komisyonu 
üyesiyim. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin Adalet Komisyonun-
daki sözcülüğünü yapıyorum. Adalet Komisyonu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine intikal eden yasaların çok büyük bir bölümünü inceleyen 
bir Komisyondur, ama bütün ağırlığın Plan ve Bütçe Komisyonunda 
olduğunu görüyoruz.

Değerli iki konuşmacı bir anlamda bir çerçeveyi çizdiler. Ben bunu 
biraz daha pratiğe indirgeyerek görüşlerimi belirtmek istiyorum. Bir 
yasa tasarı ya da teklif olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine geliyor. 
Sayın Bakırcı’nın dediği gibi, tasarının oluşmasındaki güçlük nedeniyle 
bir hazırcılık anlayışı içersinde hemen teklife dönüştürülüyor. Aslında 
birtakım bir bakanlığın koridorunda bile olabilir, hatta bir üniversitenin 
odasında bile olabilir, ne bileyim, bir işyerinde dahi olabilir. Bir düzen-
leme hazırlanıyor, bir taslak ve Meclise getiriliyor.

Bir örnek vermek isterim, geçen dönemde müdafiinin dosyayı inceleme 
yetkisinin kısıtlanmasına dair bir düzenleme geldi ve bu düzenlemeyi 
savunan, altına yasa teklifi olarak imzalayan da bir milletvekili arkadaş var. 
Yasa teklifinin birinci imzacısı o milletvekili. Çıktı, müdafiinin dosyayı 
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inceleme yetkisinin kısıtlanmasının doğru bir şey olmadığını anlattı. 
(Gülüşmeler) Dedik ki, “bir dakika, bir yanlışlık olmasın. Sen bunun altına 
imza atmışsın”. “Evet, imzaladım, ama ben bu düşüncede değilim” dedi. 
“Peki, neyi imzaladın?” dedik. “Bu, partinin verdiği bir görevdir bana” 
dedi. Bunun gibi çok örneklerle karşılaşıyoruz.

Aslında temel sorun, Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğünün 
91. maddesinin b fıkrası; Meclisteki çoğunluk oyuyla bir temel kanunun 
torba kanun haline dönüştürülmesidir. Asıl sorun bu. Bu temel kanun 
bir süre sonra, başlangıçta belki 2001 krizi vardı, bazı yasaları bir an önce 
çıkarma telaşı olabilir, muhalefetin engelleme düşüncesi olabilir, bir süre 
sonra Avrupa Birliğine uyum süreci içersinde çıkarılacak yasalara ilişkin 
“aman, biraz daha hızlanma gerçekleştirelim” anlayışı egemen olabilir, 
ama bugün artık şöyle üç noktada özetleyebiliriz torba kanununun 
düzenlemesini: Bir, uzmandan kaçırma, iki, milletvekilinden kaçırma, 
üç, halktan kaçırma düzenlemeleridir bunlar. Bir kere uzmandan tümüyle 
kaçırılıyor. Normalde Meclisin işleyiş sistemi çerçevesinde bir tasarı ya 
da teklif geldiği zaman ilgili bir komisyona akademisyenlere çağrıda 
bulunulur. Akademisyenler gelirler, o düzenlemeyle ilgili kaygılarını, 
görüşlerini belirtirler. Böyle apar topar yapılan düzenleme sayesinde bir 
kere işin uzmanından bu iş kaçırılmış oluyor. İkincisi, Ozan Hocamın 
dediği gibi, gerçekten milletvekillerinin yüzde 90’ının bile haberi yoktur 
o düzenlemenin ne anlama geldiğinden ya da o komisyondaki üyelerin 
de haberi yoktur.

Bir örnek vereyim, son örnek: Belki biraz işin içinde acelecilik var da, 
ama son geçici bütçe düzenlemesi yapılırken, yani, ülkenin bir geçici büt-
çesinin hemen çıkarılması lazım, apar topar 5. madde eklendi denetimli 
serbestliğin süresinin arttırılmasına dair. Ekonomik bir düzenlemeye bir 
tane ceza infaz düzenlemesi eklendi. Bu ve buna benzer çok örnekler var.

Çok tipik bir örnek vereyim: Mesela, 2013 yılında yasanın kanun 
numarası da burada, onu da söyleyeceğim, 6495. Değiştirdiği kanun sayısı 
seksen bir, değiştirdiği madde sayısı yüz altmış dokuz. Tasarı komisyona 
geldiği zaman madde sayısı on, Meclisten çıkarken yüz dört. 2014’te 
6552 sayılı kanun tasarısı; değiştirdiği kanun sayısı yüz iki. Yüz iki deği-
şik kanunda değişiklik yapıyor. Değiştirdiği madde sayısı iki yüz dört, 
hükümetin gönderdiği madde sayısı altmış bir, Meclisten çıkış sayısı yüz 
kırk altı. Böylesine tipik bir durum var.

Peki, böyle bir düzenlemeye bir kere akademisyenlerin hiçbir katkısı 
olmuyor, teknokrat düzeyinde hemen hemen hiçbir yardım almıyoruz. 
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Bir düzenleme geliyor, gece yarısı, özellikle 24:00 dolaylarında çok tehli-
kelidir o saatler. (Gülüşmeler) Bir anda bir değişiklik önergesi geliveriyor. 
Artık ustaca yapılan birtakım defanslar var. “Yok bir şey” falan derken o 
düzenleme geçiyor ve ertesi gün sabah kalktığında herkes isyan etmeye 
başlıyor.

Bir diğer gündem, STK’ların bakış açısı sıfıra indirgeniyor bu noktada. 
STK’ların hemen hemen hiçbir düşüncesi alınmamış oluyor. Asıl ilginç 
tarafı, tabii, Plan Bütçe Komisyonunda daha çok ekonomik uzman-
lık alanında olan milletvekilleri tercih ediliyor ve gidiyorsunuz kadın 
doğumla ilgili bir düzenlemeyi oraya koyabiliyorsunuz. Gecenin bir yarısı 
milletvekili arkadaşlarım, komisyon üyesi arkadaşlarım beni arıyorlar, 
“önümüze apar topar böyle bir şey geldi, buna ne diyelim?” diye. Böylesine 
bir sıkıntılı hal söz konusu.

Bir de bu torba yasaların olumsuz yanlarından bir tanesi de toplumsal 
gereklilikle marjinal yararı bir arada götürme çabası. O da şu demek: 
Mesela, Soma düzenlemesi; Soma’da büyük bir facia oldu, 301 işçimiz, 
emekçimiz yaşamlarını yitirdiler, maden ocağı kapatıldı, insanlar borç 
içinde, çalışamıyorlar. Onlara bir ödenti yapılması lazım. Bütün siyasal 
partiler bu konuda görüş birliği içindeler. Dediler ki, “hemen düzenlemeyi 
getirelim”, ama bunu da torba olarak getirdiler. Dediler ki, “tamam, bu 
işçilere bu tazminatı vereceğiz, ama şu dediğimiz kırk tanecik maddeyi daha 
arada çıkaralım”. “Yapmayın, orada işçiler para bekliyor, pul bekliyor, bir 
anlamda zor durumdalar”, “Hayır, bu kırk maddenin de geçmesi lazım”. 
Dolayısıyla, çoğu düzenleme böyle o sosun arasına acı biber konulan 
düzenlemelere de meydan veriyor torba yasası. Ne yazık ki, böyle de bir 
tablo var.

Ya da şöyle bir olay ortaya çıkıyor: “Bundan siyaseten nasıl yararlanı-
rız. Bu düzenlemeleri yapalım, ama şunları, şunları da ekleyelim, bu da 
siyaseten getirisi olan bir şeyler olsun” anlayışı ne yazık ki egemen oluyor.

Tabii, bu çıkarcı yaklaşımın bir sonucu olarak da, ister istemez muha-
lefette bir direnç başlıyor. Muhalefet buna direnmeye çaba gösteriyor, 
çabalıyor ve iş bir ip çekme yarışına dönüşüyor. Kavgalar çıkıyor Mec-
liste, ortalık birbirine giriyor, komisyonda koca koca insanlar birbirinin 
üstüne yürüyor, olmadık sözler söyleniyor. Muhalefetin temel amacı 
ancak şunla sınırlı kalıyor, zamanı geciktirmek. “Bu düzenlemede biraz 
daha duyurabilir miyiz sesimizi?”, yarın seçmene gittiğinde muhalefet 
partisi milletvekili, “yahu, hiçbir şey yapmadınız, bu çıktı, bizim aleyhimize 
bir düzenleme” dediği zaman “çok uğraştık, bak, senin için dayak yedik” 
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demek için. Bu ip yarışının sonucunda, tabii karşıda doksan kiloluk bir 
güç var, öbür tarafta altmış kiloluk bir güç var, her zaman doksan kiloluk 
onu yeniyor. Sonuçta işin geldiği noktada da yasa öyle ya da böyle bir 
düzenlemeye tabi tutuluyor.

Tabii, bunun adına torba yasa denilmiş, ama Meclisteki görüşmeler 
sırasında şöyle bir tablo çıktı: Tabii, biraz önce sayısal birtakım veriler 
verdim, bu aslında torba değil, bir çuval yasası oluyor zaman zaman. 
Hatta, son duydum, çuvaldan da büyük Anadolu’da haral diye bir şey 
varmış, bunlara biz haral düzenlemesi diyoruz.

Ben şimdilik isterseniz düşüncelerimi burada tamamlayayım. Şimdi 
bir Vergi Komisyonu geldi, Türk Ceza Kanunundaki bu temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin düzenlemelere ilişkin kaygılarını belirtmek üzere. O 
toplantıya acele katılacağım, ama düşüncemi gene çözüm önerilerinde 
bildireceğim. Biraz önce bir haber aldım, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyelerinden birisi ben olacağım. Dolayı-
sıyla da bu düzenleme sadece Anayasa değişikliğini değil, diğer alt hukuk 
alanlarında değişikliği de içerecek ve keza da İç Tüzük değişikliğini içe-
recek. Bunu İç Tüzükte yapılacak bir düzenlemeyle bu torba belasından 
kurtulabilir miyiz, o konudaki düşüncelerimizi de sizle de paylaşmak 
isterim. Teşekkür ediyorum, sağ olun.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ediyoruz. Sayın Aldan torba kanunlarla 
ilgili genel değerlendirmelerini yaparken üç önemli husustan bahsetti; 
torba kanununun temel amacının uzmandan kaçırma, milletvekilinden 
kaçırma ve halktan kaçırma olduğunu belirtti. Genel itibarıyla diğer iki 
konuşmacımız gibi şeffaflık ilkesinin ortadan kalktığına ilişkin genel 
anlatımı ortaya koydu ve önemli çarpıcı istatistikler verdi. Teşekkür 
ediyoruz. Şimdi sözü ben Sayın İbrahim Araç’a bırakıyorum.

İbrahim ARAÇ
TBMM Yasamadan Sorumlu Eski Genel Sekreter Yardımcısı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de sözlerime başlamadan önce 
siz değerli katılımcılara önce bir hoş geldiniz diyorum, saygılarımı sunu-
yorum. Sayın Akan, sizin şahsınızda bu Çalıştay toplantısına davet edilen 
bizler, ben şöyle görüyorum: Konunun özelliği itibarıyla hem sahada 
çalışmış olan insanları davet ettiniz konuşmacı olarak, hem sahada çalışan, 
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hem de akademik kariyeri ve akademik çalışması olan kişiler burada, hem 
de hiç sahada çalışmayan, bilimsel çalışmalarıyla gerçekten ülkemizde 
temayüz etmiş olan insanları davet ettiniz. Dolayısıyla, konunun çok iyi 
anlaşılması bakımından böyle bir davetin doğru olduğuna inanıyorum, 
şahsınızda Baro Başkanımızı kutluyorum.

Ben tabii diğer konuşmacılar gibi rahat değilim. Onlar hocalıktan 
gelme. Ben sahada yetişmiş bir kişiyim, kusura bakmazsanız ben o 
şekilde çok rahat konuşamayacağım. Ben konuşmamı şu çerçeve içinde 
yapmak istiyorum, çünkü süre sınırlı ve konunun da çok iyi anlaşılması 
bakımından şöyle bir çerçeve çizdim kendime, kendimi sınırlandırdım.

Önce bir torba kanununun tanımını yapayım ben. Herkes biliyor 
gerçi, ama yine de yapayım diyorum. Arkasından ikinci başlık, neden 
böyle bir torba kanun çıkarılmaya gereksinim duyuldu, niçin böyle bir 
yola başvuruldu, onun nedenleri üzerinde biraz durayım. Bir üçüncü 
başlık, kanun tasarı ve teklifi nasıl torbaya dönüşüyor? Yani, bir kanun 
tasarısı ve teklifi geliyor Meclise, ama bu nasıl torbaya dönüşüyor? Bir 
dördüncü başlık da, Hocam söyledi, bizim maalesef İç Tüzüğe aykırı 
uygulamaların anayasal denetiminin olmaması, bir şey yok ortada. Bir 
beşinci bölüm olarak da konumuzla alakalı torba yasaların hukukumuza 
ne etkileri var? Onları da böyle sıralayacak olursak birkaç başlık altında 
konu daha iyi anlaşılmış olur.

Şimdi torba kanununun tanımını yapmaya çalışacağım. Herkes biliyor 
bunu. Birbirinden farklı konuları düzenleyen kanunlarda veya kanun 
hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması öngörülen kanunlara 
bizler günlük dilde bizim halkımızın, medyamızın kıvrak zekasıyla böyle 
bir terim bulundu, buna torba deniliyor. Az önce Sayın Milletvekilinin 
de dediği gibi zaman zaman da bu çuvala dönüşüyor.

Gerçekten ben bu konuyu çalışırken biraz da ne konuşayım, böyle 
bir kurultaya davet edildim, ne söyleyeyim diye dediğimde bütün çalış-
maları böyle internet ortamından, bugün öyle bir çağda yaşıyoruz ki, 
hemen hemen her türlü bilgiye ulaşmanız mümkün. Baktım, kimler ne 
söyledi, ne oldu, ne bitti diye. Sayın Akan’ın dediği gibi bu kanunlarda 
konu birliği olması ilkesi Roma’da ta milattan önce 98’li yıllarda kabul 
edilmiş bir kanunla çerçevesi çizilmiş bir ilke bu ta o zamandan beri.

Torba kanunu yapmaya sevk eden nedenler nedir? Niçin Parlamento 
yahut milletvekilleri yahut da iktidar böyle bir yola başvuruyor? Siya-
setçiler genel olarak şöyle bir mazeret üretiyorlar, diyorlar ki, “efendim, 
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İç Tüzükten kaynaklanan sıkıntılar var”. Çok zor, İç Tüzük öyle bir şey 
ki, konuşma süreleri uzun, soru sormak çok uzun, şu uzun, bu uzun. 
Dolayısıyla, biz ne yapalım? Biz böyle bir yola başvuralım. Bunu Hocam 
da söyledi, Meclis başkanları bile bu torba kanunlardan müşteki oldu. 
Adını da söylemekte beis yok, çünkü ben yine dediğim gibi internet 
ortamında gezinirken kimler bu torba kanunla ilgili ne söyledi, ne etti 
diye, Cemil Çiçek mesela bu konuda gerçekten şunları söylüyor, diyor 
ki, “torba yasa gibi garip bir yola sapıldı maalesef. O da neden? Yasama 
organının verimsiz olmasından, etkin çalışmamasından” diye yakınıyor. 
Böyle olunca torba yasa tabii, yine onun ifadesi, diyor ki, “hukuk kalitesi 
açısından maalesef ciddi sıkıntılar çıkarıyor”. Bu Sayın Cemil Çiçek’in 
ifadeleri. Nedenlerden bir tanesi bu.

Bir diğer neden, yine hocalarım söyledi, çünkü dediğim gibi konu 
çok sınırlı, herhalde her birimiz birbirimizden alıntılar yaparak, tekrar-
layarak konuşmamızı yapacağız. Dedikleri gibi torbanın kamuoyunda 
anlaşılmasını veya tartışılmasını önlemek için, istememek için böyle bir 
yola başvuruluyor. Nedir o? Diyelim ki, torba yasaya öyle bir madde 
koyacaksınız ki, kamuoyunun, medyanın bundan haberi olmasın. Neden 
haberi olmasın? Çünkü medyanın, kamuoyunun haberi olursa kıyamet-
ler kopar. Onun için “aman, biz böyle bir yola başvuralım da böyle bir 
şey olmasın”. Bu ikinci neden. Aklıma gelen bu ikinci nedenden dolayı 
böyle bir yola başvuruluyor. Az önce Hocam başka nedenlerden söz etti. 
Onun için felsefi yönünden, sosyolojik yönünden, demokrasi yetkileri 
yönünden konuyu değerlendirdi, başka boyutlarda konuyu söyledi.

Diğer üçüncü başlığıma geçiyorum. Bu torba kanun tasarı veya teklifi 
nasıl torbaya dönüşüyor? Şimdi, değerli arkadaşlarım, Hocamın dediği 
gibi Anayasanın 88. maddesine göre kanun teklif etme yetkisi Bakanlar 
Kuruluna ve milletvekillerine ait. Bu yetki onlara ait. Bakanlar Kuru-
lundan Meclise gelen tekliflere biz tasarı diyoruz. Ya bu tasarı şeklinde 
Meclise sevk edilecek veyahut da bir milletvekili yetiyor veya birden çok 
milletvekili tarafından böyle bir teklif verilecek.

Genelde hükümetler, iktidarlar, eğer iktidar güçlüyse kaçınmasına 
gerek yok bence. Bir torba kanun tasarısı hazırlar, Meclise sevk eder. 
Torba kanunu dediğimiz zaman içinde bir sürü konuyu içeren, birden 
çok konusu olan, konu birliği olmayan bir tasarıyı sevk etmek yetkisine 
sahip. Hocamın dediği gibi, her ne kadar mevzuatla ilgili bir yönetme-
lik var ise de, mevzuatın hazırlanmasıyla ilgili, maalesef bu mevzuatla 
ilgili yönetmeliğe hiçbir hükümet bugüne kadar uymamıştır. Kendileri 
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çıkarmıştır, ama kendileri uymamışlardır. Böyle bir yasa geldiği zaman 
Meclise, eğer torba halindeyse, kanun tasarısı veya teklifi torba halinde 
Meclise geliyorsa Başkanlık önce havale yönünden gerçekten, Hocam 
buna bir nebze değindi, çok büyük sıkıntılar çekiyor. Ben şahsen kırk 
beş yıl bu uygulamanın bizzat içinde bulundum.

Şimdi, düşünün, iki yüz maddelik bir kanun tasarısı geliyor veyahut 
yüz deyin, yüz elli deyin, ne derseniz deyin, az önce Sayın Milletvekilim 
rakamlarla ifade etti bunları, böyle bir tasarı geldiği zaman Başkanlık önce, 
tabii Başkanlığın yasama birimi dediğimiz birimi var, o birimde incele-
niyor, bakılıyor. Bu maddelerin kaçı Adalet Komisyonunu, kaçı Anayasa 
Komisyonunu, kaçı Sanayi Komisyonunu, kaçı Sağlık Komisyonunu 
ilgilendiriyor diye bakıyor. Düşünün, değerlendirdim, bunların beşi şu 
komisyonu, onu bu komisyonu, yirmisi bu komisyonu, en sonunda nasıl 
bir karar verecek bu birim? Diyecek ki, “efendim, ağırlıklı olarak burada 
bakın, yüz maddedir, altmışa yakını Plan Bütçe Komisyonunu ilgilendi-
riyor, şu kadarı bilmem ne”. Şimdi ağırlıklı olarak ve konunun özelliği 
tabii gene dikkate alınarak esas komisyon belirleniyor. Esas komisyon, 
tali komisyon.

Bu konunun yabancısı olan arkadaşlara şunu söyleyeyim: Meclisteki 
ihtisas komisyonları gelen konu, diyelim ki az önce verdiğimiz örnek gibi 
böyle bir torba yasa tasarısı yahut teklifi geldi, bu Başkanlık komisyonlara 
havaleyi yapacak ilk başta, doğrudan havaleyi yapacak. Önce bir bakıyor, 
dediğim gibi on maddesi Sanayi Komisyonunu ilgilendirdi, beş maddesi 
başka komisyonu ilgilendirdi, bu sefer ne yapıyor Başkanlık? Mecburen 
diyor ki, “ben hiç olmazsa bu komisyonları tali komisyon olarak buraya 
havale edeyim, göndereyim bunları, bir de esas komisyon olarak, ağırlıklı 
olarak altmış, yetmiş madde de diğer komisyonu ilgilendiriyor, bunu esas 
komisyon addedeyim, oraya göndereyim”. İzlediği yol bu Başkanlığın. 
Başka bir kıstas, başka bir kriter bulmak mümkün değil. Bir de tabii, 
elbette ki konu ağırlığı adaletse adalet, çalışmaysa çalışma, Plan Bütçe 
Komisyonunu ilgilendiriyorsa Plan Bütçe Komisyonu. Böyle bir havale 
yaptığınız zaman o tasarının kimi maddeleri bir komisyona, tali komis-
yon olarak beş, on tane komisyona göndermek zorunda kalıyorsunuz. 
Bir tane de esas komisyon var.

Son zamanlarda şöyle bir yöntem uygulanıyor tali komisyonlarda: 
Diyorlar ki, “madem bize esas komisyon olarak nasıl olsa bu konu gel-
medi, evet, İç Tüzükte bir kural var, on günlük bir süre tanımış bu tali 
komisyonlara, diyor ki, “on gün içerisinde esas komisyona görüşünü bildir, 



504

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

ne yapacaksan, ne söyleyeceksen söyle”. Bu süreyi de maalesef son zamanlarda 
komisyon başkanları oturarak, şimdi arkadaşım tabii daha çok o işin 
içinde, oraya bir yazıyla diyor ki “biz bu tasarıyı görüşmeyeceğiz”. “Görüş-
meyeceğiz” deyince hemen iki gün sonra gündemine alıyor esas komisyon 
ve konuyu görüşmeye başlıyor. Komisyonda, yine Hocam söyledi bunu, 
dedi ki, “İç Tüzüğün 35. maddesi var”. Bir bu şekilde torba yasa oluşu-
yor; yani, tasarı zaten kendisi torba şeklinde gelmiş Meclise. Dolayısıyla, 
havaleyi yaparken böyle gidiyor. Bir de buna şunu diyebiliriz: Parlamento 
dışı çalışmada oluşan torba yasalar, torba kanun tasarı ve teklifleri. Bir 
de, diyelim ki bir tasarı veya teklif geldi Meclisi, Mecliste torba değil bu 
kanun. İçinde bir sürü konuyu değiştiren, bir sürü konuyu düzenleyen 
bir düzenleme değil, fakat buna rağmen komisyonlarda veyahut da 
Genel Kurulda bu torba haline dönüşüyor. Bizim İç Tüzüğümüzde bunu 
engelleyen kurallar var aslında, yok değil. Az önce Hocamın dediği gibi, 
komisyon aşamasında İç Tüzüğümüzün 35. maddesinde diyor ki, “komis-
yonlar kendilerine havale edilen kanunları kabul eder veya reddeder. Ayrıca 
da bu konuyla çok yakın ilgisi bulunan kanunları birleştirebilir”. Diyelim 
ki, bir milletvekili sağlıkla ilgili bir konuda yahut başlığını koyabiliriz bu 
kanununun, sağlık işlerinin düzenlenmesiyle ilgili kanun, bu kanunla ilgili 
birisi bir düzenleme yapmış, başkası ondan müstakil, bağımsız yine bir 
başka düzenleme yapmış, bir başkası yapmış. Bir bakıyor ki komisyonun 
önünde beş, altı tane buna benzer, aynı kanunda düzenlemeler yapan 
teklifler var yahut tasarı var, yahut tasarı var, teklifler var, her ikisi de 
var. Bu sefer ne yapıyor? Yine İç Tüzüğün bu 35. maddesinin kendisine 
verdiği yetkiye dayanarak birleştirip görüştürebiliyor, ama yine konu bir, 
yani konu birden yukarıya çıkmıyor.

İkinci şık, ikinci konu, komisyonlar, maalesef az önce belirttiğim gibi, 
bu İç Tüzüğün 35. maddesinin amil hükmünü hiçe sayarak, buna gerek 
komisyonlarda, gerek alt komisyonlarda, gerek bilmem nede konuyu 
büyütüyor, genişletiyor, yani, teklif tasarı veya teklif halinde gelme-
mesine rağmen. Tasarı orada bir sürü madde ithal ediyor tasarıya veya 
teklife, torbaya dönüştürüyor. Diğer taraftan diyelim ki böyle bir tasarı 
veya teklif geldi, torba değil yine de, torba derken torbanın küçüğü var, 
büyüğü var, biz konu birliğinden söz ediyoruz. Konu birliği aşıldı mı, 
konu birden fazla oldu mu Genel Kurulda da ne oluyor, Genel Kurulda 
yine bu konuyu engelleyen 87. madde var İç Tüzükte. 87. maddede 
de şöyle bir hüküm var: “Bu görüşülmekte olan tasarı ve teklifin konusu 
olmayan, sair kanunlarda değişiklik öngören yeni bir kanun teklifi niteli-
ğinde olan önergeler işleme konulamaz”. Şimdi, bu hüküm ister istemez 
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böyle bir teklifin yahut tasarının torbaya dönüşmesine engel bir hüküm-
dür. Fakat, akabinde bir hüküm daha var, bunu zorlama yorumlarla 
yorumluyorlar. Nasıl bir şey o da? O diğer fıkraysa 87. maddede, diyor 
ki o da, “görüşülmekte olan tasarı veya teklife konu kanunun komisyon 
metninde bulunmayan, ancak tasarı veya teklif ile çok yakın ilgisi bulunan 
bir maddesinin”. Bazen öyle zorlamalar yapılıyor ki, zorlama yorumlarla 
“efendim, bu kanunla çok yakın bir ilgisi var, onun için biz bu değişikliği 
yapıyoruz” diyor. Genel Kurul aşamasından söz ediyorum ben şu anda; 
yani, komisyonlardan geçmiş bir tasarı veya teklifin teklife nasıl yeni bir 
madde, yeni bir hüküm eklenebiliyor, onu anlatmaya çalışıyorum. Bu 
zorlama yöntemlerle ister istemez işte, böylece o tasarı ve teklif torbaya 
dönüşmüş oluyor. Fakat, suçu İç Tüzüğe yüklememek lazım. İç Tüzükte 
gerçekten Meclise sevk edilmiş bulunan, verilmiş bulunan bir tasarı veya 
teklif gerçekten onu önleyecek, torba haline dönüşecek mekanizmalar 
var, ama nerede var? Dediğim gibi, eğer torba halinde geliyorsa yok. 
Torba halinde sevk edildi Meclise, verildi, fakat torba değilse o teklif veya 
tasarı, orada onu önleyecek çok şeyler var gerek komisyon aşamasında, 
gerek Genel Kurul aşamasında onu önlemek mümkün. Neden? İç Tüzük 
hükümleri karşısında mümkün. Bir diğer başlığım benim…

Oturum Başkanı- Toparlarsanız sevinirim.
İbrahim Araç - Öyle mi, ben uzun mu konuştum? Kusura bakmayın. 

Şimdi şöyle toparlayayım ben o zaman. İç Tüzüğe aykırı uygulamalar. 
Değerli arkadaşlarım, İç Tüzük bugün maalesef bizim Anayasa Mahke-
memizin son içtihatlarıyla öyle bir anlam, öyle bir duruma geldi ki İç 
Tüzük kuralları, uygulasanız da uygulamasanız da hiçbir anlam ifade 
etmiyor. Neden? Anayasa Mahkemesi diyor ki, bir zamanlar arkadaşımın 
bir çalışması var bu konuda, 1961 Anayasasında bir şey yoktu, yani, 
böyle bir şekille ilgili bir denetim şekil ve esas denetimi yapılıyordu 1961 
Anayasasında. Bu ancak ne oldu? 1971’de 12 Mart Muhtırasıyla birlikte, 
ben o komisyonda mesela görev almış, yeni Parlamentoya giren bir kişi 
olarak, o parlamentolar arası Anayasa Komisyonu diye ben arzu ederlerse 
arkadaşlarım, sonra soru bölümünde onları da anlatabilirim, nasıl çıktı o 
1971 Anayasası, onu bile anlatabilirim arkadaşlarıma özel olarak. Orada 
1971 Anayasasıyla bu terim, şekil terimi girdi. Ondan sonra maalesef, 
Hocam söyledi bunu, onun için fazla durmayacağım ben üzerinde, 148. 
maddeden bahsetti, şu, bu, Anayasa Mahkememiz şu anda sadece diyor 
ki, “son oylamanın yeterli çoğunlukla yapılıp yapılmadığına bakarım, 



506

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

ben başka bir şeye bakmam. Sen ister İç Tüzüğü uygula, ister uygulama”. 
Ben öyle çıkarıyorum sonucu.

Dolayısıyla, maalesef, düşünün, ortada bir kural var, bir İç Tüzük var, 
yöntem var, yasama yöntemi var, kanunlar nasıl çıkacak. Anayasamız 
aslında şöyle: Hocam sözünü etti, ben de bir, iki noktayla, izin verirsen 
Sayın Akan, ona şöyle değineyim: Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi 
komisyonda Hocamın bahsettiği, sözünü ettiği iki tane değerli üyenin 
karşı oy yazıları var. O karşı oy yazılarında, Hocam bir nebze değindi, ama 
orada nasıl, neyi söylüyor biliyor musunuz? Belki söyledi de Hocam, ben 
tam algılayamadım, onun için ben tekrarlayayım izin verirse Sayın Akan. 
Orada şunu söylüyor, diyor ki, “Anayasanın 88. maddesi var. 88. madde 
diyor ki, “kanun teklif etme yetkisi Bakanlar Kuruluna ve milletvekillerine 
aittir”. Sen nasıl yeni bir kanun niteliğinde olan bir şeyi yeni bir madde 
olarak komisyonlarda alıp görüştürüyorsun arkadaş? Yeni bir kanun nite-
liğinde bu. Bunu söylüyor ve şunu söylüyor, “Anayasa Mahkemesi yanlış 
yapıyor” diyor. Bu Sayın Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesinin açmış 
olduğu dava 6552 sayılı Yasayla ilgili, Hocam ondan söz etti. Onu şöyle 
söylüyor, “son oylamanın belirtilen Anayasaya aykırılığı düzelteceği kabul 
edilemez 88. madde karşısında”. Bu 88. madde varken sen nasıl dersin 
ki, arkadaş, yok ben doğrudan doğruya bu 88. maddeyi ilgilendirmesine 
rağmen sen sadece 148’den bahisle 148’i söylüyorsun, diyorsun ki bir sekiz 
(72.48) değil bu. Ama 88 ne olacak diyor. Bu Sayın Serdar Özgüldür ve 
Sayın Kaleli karşı görüşleri gerçekten okunmaya değer bir şey. Madem 
zamanım kalmadı, kusura bakma Sayın Akan, son olarak da…

Oturum Başkanı - Bir tur daha var.
İbrahim Araç - Ben burada tamamlayayım o zaman. Bir dahaki turda 

arkadaşlarım bir soru sorarlarsa cevaplarım.
Oturum Başkanı - Sayın İbrahim Araç’a teşekkür ediyoruz. Tekrar 

bir akademisyen görüşü alalım istiyorum. Sayın Yardımcı Doçent Doktor 
Bülent Yücel’e sözü bırakıyorum.
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Yrd. Doç. Dr. Bülent YÜCEL
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Teşekkür ederim. Öncelikle ben de hem Ankara Barosuna buraya 
çağırdıkları için teşekkür ederim, hem de buradaki katılımcıları ve din-
leyicileri saygıyla selamlarım. Bu kadar teknik konuda uzmanlık bilgisi 
varken ben o kadar işin uzmanlık kısmına girmek istemiyorum. Daha 
böyle meseleye kuşbakışı ve siyasal bir perspektiften bakmak istiyorum. 
Çalışma yöntemim de daha uygun olduğu için belki biraz daha rahatlatıcı 
olur, takibi daha kolay olur.

Bizim önümüzde aslında bir devlet faaliyeti var, yasama faaliyeti var. 
Onun bir özel uygulamasıyla karşı karşıyayız. Bu faaliyet yasama faaliyeti. 
Öncesinde de bir yasama işleviyle karşı karşıyayız. Peki, yasama işlevi 
nedir, önce o soruyu sormak isterim ben kendi kendime.

Yasama işlevini biz şöyle tarif ediyoruz: Kanun yapma, mevcut kanunu 
değiştirme ya da ilga etme ve siyasi konularda karar alma komisyonu-
dur. Bunun üç boyutu var. Bir tanesi bütünleştirici bir boyuttur yasama 
fonksiyonunu. Biri destek sağlayıcı bir boyuttur, biri de meşruiyeti 
güçlendiren bir boyutu vardır.

Bütünleştirici boyutu aslında yasama organının faaliyetleriyle ilgili bir 
boyutudur. O faaliyetlerden bir tanesi siyasi temsil faaliyetidir, çünkü 
toplumun farklı kesimleri kendilerini Parlamento içersinde görmek isterler 
fikirlerini partiler aracılığıyla. Dolayısıyla, orada kendilerini gördükleri 
ölçüde siyasal sistemle bütünleşik bir hale gelirler. Bir entegrasyon mese-
lesidir aslında bu. Diğer mesele destek sağlayıcı meseledir. Yasama organı 
özellikle parlamenter sistemlerde yürütme organının ikinci kanadı, yani, 
hükümetin icraatını destekleyici bir işlev de görür. O kanun çıkaracağı 
zaman bu kanun çıkarma yeri olarak Parlamentoda gerçekleştirilir. Bu 
icraatlardan kaynaklanabilecek birtakım şikâyetlerin, toplumda oluşacak 
şikâyetlerin ya da taleplerin karşılanması ya da yumuşatılmasını da sağlar. 
Bu anlamda hava yastığı bir etki de gösterir, yani, hükümeti rahatlatan 
bir etkisi de vardır.

Üçüncüsü, eğer sağlayabiliyorsa, ki çok önemli bir işlevdir bu, güven 
vermesi, yani, Parlamento yapacağı faaliyetlerde eğer topluma, ülkeye bir 
güven aşılayabiliyorsa, güvenilir bir kurum olabiliyorsa kurumsal olarak 
kendisinin ve işlem olarak yaptıklarının benimsenmesine ve içselleşmesine 
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de yol açar. Bu da meşruiyeti arttıran, meşruiyet kalibresini yükselten 
bir etkidir.

Bu girişi niye yapıyorum? Çünkü torba kanununun pratiği bunlarla 
doğrudan ilintilidir. Bu üç boyutlu fonksiyonu yerine getirirken Parla-
mento bazı faaliyetler yapıyor. Bunlardan bir tanesi temsil faaliyeti, ona 
bağlı olarak müzakere faaliyeti, kanun yapımı faaliyeti, yürütmenin 
denetlenmesi faaliyeti, bütçenin çıkarılması faaliyeti. Bizim konumuz 
torba kanunlar olduğu için ben bunların içersinden kanun yapımı faali-
yetini çekip alıyorum sunuma, diğerlerini bilinçli olarak ihmal ediyorum.

İkinci bir soru daha sormamız lazım: Kanun yapımı nasıl olmalıdır? 
Nasıl olmalıdır, ki kendisinden düzen, istikrar ve adalet beklediğimiz 
bir hukuk sistemini biz tesis edelim, bir hukuk yapısı oluşturalım ve 
bunun işlerliğini sağlayabilelim. Bu çok sıkıntılı bir durum ve bunun 
çok iyi hazırlanması lazım. Bunun için önce frene basmak gerekiyor. 
Torba kanun bunun tam tersi bir uygulama, çünkü sizin çok dikkatli 
davranmanız gerekiyor, ki ürettiğiniz ürün, ben hep öyle düşünmüşüm-
dür, hukuku ben bir siyasi mamul olarak görürüm ve bu siyasi mamulün 
bir raf ömrü vardır. Raf ömründen de kastım, yürürlüğe girdikten sonra 
ne kadar etkin bir şekilde yürürlükte kalacak? Bir mamulün etkin bir 
şekilde, bozulmadan yürürlükte kalabilmesi için arkasındaki en önemli 
şey meşru olup olmamasıdır.

Torba kanun uygulaması maalesef hem hazırlanış aşaması, hem kabul 
aşaması düşünüldüğünde ve içeriği düşünüldüğünde bunların hiçbirini 
karşılamayan bir pratik. Daha siz yürürlüğe bir mevzuatı soktuğunuzda 
bütün o eksiklere rağmen, bütün o eksiklerin dışında bir de meşruiyet 
girdisini de kaybediyorsunuz; yani, raf ömrü çok düşük bir ürün üreti-
yorsunuz ve bunu aslında çok amiyane tabirle hukuk piyasasına sürmüş 
oluyorsunuz.

Burada bir kavram daha var, Anayasacılar açısından tabii bir sistematik 
giriş açısından önemli bu, birinci koşul, norm neye uygun olmalı? Norm 
Anayasaya uygun olmalı, tamam. Peki, yeter koşul mu? Bence yeter bir 
koşul değil, çünkü zaten norm Anayasaya uygun çıkıyor. Hangi anlamda? 
Şekli anlamda çıkıyor. Teklif ya da tasarı biçiminde geliyor, komisyon 
görüşüyor, Genel Kurula geliyor, Başkanlık Divanını atlıyorum özellikle, 
daha ana hatlarını söylüyorum, oylanıyor, kabul ediliyor, kanunlaşıyor, 
yürürlük için Cumhurbaşkanına gidiyor, şekli yürürlük tamam. Mesele, 
sonra ne olacak? İşte, mesele oradan sonra başlıyor bence.
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Zaten Anayasanın 11. maddesi bize “kanunlar Anayasaya aykırı ola-
maz” diyor. Fakat, yetmiyor işte. Yetmediği de bu son dönem, ben 2002 
ve 2015 arası böyle kendimce bir tarama yaptım. Sayılarda yanılabili-
rim, ama sanıyorum, evet, 2002 yılı ile 2015 yılı arasında 4774 sayılı 
Kanunla başlayıp 6653 sayılı Kanunla tamamlanan bir dönem bu. Ama 
dediğim gibi, yanılabilirim, çünkü tek tek baktım, gözden kaçırabilirim. 
Bin sekiz yüz yetmiş dokuz tane kanun çıkıyor. Bu bin sekiz yüz yetmiş 
dokuz kanunun çok önemli bir çoğunluğu milletlerarası antlaşmaların 
uygun bulunması kanunu. Bunları dışarı çıkardığınızda geriye kalanların 
içersindeki, tam sayıyı şimdi bilmiyorum, iki yüz altmış tanesi torba 
kanun. Bin sekiz yüz yetmiş dokuz tane kanunun iki yüz altmış tanesi 
yüzde 13, ama uluslararası antlaşmaları çıkartırsanız bu oransal olarak 
yükselir; yani, biz aslında genel yasama yöntemini silikleştiriyoruz, özel 
bir yasama yöntemini fiiliyatla onun yerine ikame etmeye başlıyoruz. 
Bu çok ciddi bir sıkıntı ve bir sorun, aynı zamanda bir sorunsal da tabii.
Bu işin sayısal kısmı, buna çok vakit ayırdım, ama işte iki cümlede bitti. 
İşin o kısmını belki sona bırakmak gerekirdi.

Peki, bu raf ömrünü uzatmak için ya da meşruiyeti güçlendirmek için 
ne yapılması gerekiyor? Bir kere normun hazırlık aşaması ve o hazırlık 
aşamasında uyulacak olan usulün, usul içeriği belirleyen bir şey, çünkü 
çok önemli. Belki çoğu zaman gözden kaçırırız, ama usul nasıl işlerse, 
biçim nasıl ortaya konursa o içeriği de etkileyen bir etkiye sahip. Bu 
biçim, usul ve meşruiyet arasında bir ilişki var. Bu ilişkiyi sağladığınız 
anda bir başka kavram ortaya çıkıyor, norm kalitesi. Fahri Beyin de 
söylediği gibi, düzenleyici etki analizi çerçevesinde bir norm kalitesini 
tutturmanız lazım. Öyle bir norm üreteceksiniz ki, bu norm sade ola-
cak, tutarlı olacak, anlaşılır olacak, belirli olacak, bu norm ulaşılabilir 
olacak, incelenebilir olacak. Bunlar ölçütler. Belirli olacak, hukuki birlik 
çok önemli. Torba kanununda neredeyse bunların hiçbiri yok; tutarlı-
lık yok, belirlilik yok, anlaşabilirlik yok. İncelemeye kalksanız içinden 
çıkamazsınız, yüzlerce madde bir arada. Bir maddeye bakacaksınız, belki 
bir “ve” bağlacı değişmiş, onun için ilgili yere gitmeniz lazım, felaket bir 
uygulama. Ne yapacağınızı şaşırırsınız. Bunların hiçbiri uygulanmıyor. 
Bu, ister istemez norm kalitesini çok çok düşüren, anlamsızlaştıran bir 
noktaya getiriyor.

Peki, bu nasıl nitelendirilebilir? Benim şu anda yürüttüğüm bir çalışma 
var. O çalışmayı tamamlayamadım, ama o çalışmanın içersinde bir konu 
aynı zamanda bu. Yanılmıyorsam 31 Aralık 2014 günü Cumhuriyet 
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Gazetesinde Erdoğan Teziç Hocanın yazısı çıktı. Görüş kısmı vardır 
Cumhuriyet’in. “Bu torba kanunlarla ilgili bir usul saptırmasıdır” diyor 
Hoca. Yetki saptırmasının bir alt şeyidir usul saptırması malumunuz. 
Usul saptırmasında aslında bir usulü kendi amacınıza uygun şekilde 
dönüştürerek, onun içinde kalarak, ama onu kullanarak asıl amacınıza 
onun ana hattının dışına çıkıp amacınıza ulaşmak anlamında kullanılıyor.

Kanun çıkarmanın temel amacı kamu yararıdır. Ama torba kanun-
lara baktığınızda amaç aslında Parlamento içersindeki disiplinli yasama 
çoğunluğunun güvenine dayalı hükümetin, parlamenter sistem böyle 
tanımlıyor aslında, başka bir tanım budur, Parlamentodaki disiplinli 
yasama çoğunluğunun güvenoyu verdiği hükümetin ihtiyaç duyduğu 
kanunları çıkarmak üzere yasamayı kullanarak hükümet programını 
hayata geçirecek kanunları çıkarmak. Yasama sürecini, madde madde 
gitmiyorlar çünkü, dediğiniz gibi birden fazla konuyu, yüzlerce maddeyi 
de içerecek şekilde aynı anda değiştiriyorlar. Bu genel yasama yönteminin 
dışına çıkmak zaten. Ama o usulü kullanıyorlar, fakat kendi çıkarları 
için kullanıyorlar. Bu anlamda bir usul saptırması var. Bu hatta zaman 
zaman hükümetin değil, partinin çıkarları, hatta belki kişinin çıkarları; 
yani, bir kişi, genel başkan olabilir, bu Cumhurbaşkanı da olabilir ya da 
belki Başbakanın talebidir, bilmiyorum, onun talebiyle “şu konu olsun” 
denildiğinde mekanizma düğmeye basılarak işlemeye başlıyor. Ama buna 
yasama organı alet ediliyor.

Benim en çok korktuğum siyasal sistem içersinde meselenin torba 
kanununun da önüne geçip yasamasızlaştırılma noktasına gelmesi; yani, 
yasama organını tümden sistemin dışına itmek, iki dudak arasına indir-
gemek. Ben biraz oraya gidildiğini düşünüyorum. Torba kanunu onun 
bir ön aşaması. Yasama organını kullanarak şimdilik partinin ya da 
hükümetin ya da belki liderin o anlık politik talepleri yasama organı 
aracılığıyla, komisyonlar, Genel Kurul aracılığıyla yerine getiriliyor.

İşin siyasi boyutu çok önemli, çünkü bu bir siyasi ürün. Ne derseniz 
deyin. Hukuki bir açıklama yapmaya kalkarsanız orada bir yerden sonra 
tıkanıyorsunuz. O işin arkasında tamamen bir siyasal tercih var.

Peki, çözüm hiç bulunamaz mı? Aslında çok çözüm bulunur. Anaya-
saya düzenleme koyarsınız. Şimdi aklıma geldi, hocalarımız sağ olsunlar, 
ifade ederken ben de oradan esinlendim. Anayasanın 88. maddesinde 
diyor ki, “kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi görü-
şülme usul ve esasları İç Tüzükte düzenlenir”. İç Tüzük ve ilgili kanun der-
siniz, Fahri Beyin dediği gibi, kanun yapmaya ilişkin bir kanunumuz var. 
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Anayasaya bu düzenlemeyi koyarsınız. Şu demek bu: Bu kanuna uygun 
olmayan, bu kanuna uygun hazırlanmayan kanun Anayasaya aykırı hale 
gelir. Tabii, yapmak isterseniz ya da bunların hiçbirine gerek yok, siz bu 
yöntemi zaten yapmazsınız. Bir normla bir yere kadar durdurabilirsiniz. 
Mesele biraz da niyet meselesidir.

Anayasa Mahkemesi bir şey yapamaz mı? Anayasa Mahkemesi de 
bence bir şey yapabilir, çünkü bizim Anayasanın başlangıç metninde, 
gelmeden önce biraz baktım, üçüncü paragrafta ve altıncı paragrafta bir 
ifade var. Diyor ki üçüncü paragrafta ve altıncı paragraftaki ifade, aynen 
şunu söylüyor: “Bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun 
icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni”. Bakın, çok ilginç, bir hukuk düzeni 
ifadesi, vurgusu var. Altıncı paragrafta da bir hukuk düzeni vurgusu var. 
Kanun düzeni demiyor, hukuk düzeni diyor. İkinci maddemiz Cum-
huriyetin ilkelerinden anlatılır. Orada da “hukuk devleti” diyor. Torba 
kanunu hukuk devletine aykırı bir şey zaten. Anayasa Mahkemesinin çok 
uğraşmasına gerek yok. Eğer iptal etmek istiyorsa “torba kanunu hukuk 
devletine aykırı bir uygulamadır ve iptal ediyorum” der. O kadar gerekçe 
de bulmasına gerek yok aslında, çünkü hukuk devletinin içini doldura-
bilir Anayasa Mahkemesi; “belirlilik yok” der, “hukuki güvenlik yok” der, 
der de der. Niye o kadar dolanıyor ki, ben onu anlamıyorum. Hukuk 
devletine aykırıdır. Birkaç tane iptal kararı verir. Belki bunu bir judicial 
activism gibi görebilirler, ama bence ne derse desin, Anayasa Mahkemesi 
zaten bundan dolayı hep eleştiri alıyor. Ne derse desin, yapmazsa kendi 
kendini sınırlıyor diyeceğiz, yaparsa judicial activism yapıyor diyeceğiz. 
Bir şekilde eğer istiyorsa bence bunu durdurabilir. Son bir husus var, onu 
da tamamlayayım. Çok da uzatmayayım isterseniz.

Torba kanunları ben şöyle bir şey görüyorum: Parlamentoda iki 
kavram var. Bir tanesine biz “opstriksiyon” diyoruz, yasama engellemesi. 
Bunu muhalefet yapar genelde. Muhalefet bazen fiili bastır (88.37) 
gibi mekanizmalar konulur, bazen yönergeler aşırı yönerge verir; yani, 
mesele Sayın Ömer Süha Aldan’ın dediği gibi, dayak yeme pahasına da 
olsa işi biraz geciktirmektir. Bunun karşılığında da hükümetler genelde 
giyotin usulünü uygularlar. Torba kanun sanki biraz giyotin usulü gibi 
işliyor. Teker teker kanunları sunup “her defasında ben bu opstriksiyonla 
karşılaşacağıma bir kerede ben bu işi yapayım” diyor; yani, üstü kapalı 
giyotin usulü gibi, işi hızlandıracak, bir tanesinde belki bunu yaşayacak, 
ama bir düzenlemeyle hepsini birden çıkartacak diye düşünüyorum.
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Bizim bundan kurtulmamız hem norm kalitemizi arttırır, hem de 
bu norm kalitesi dolayısıyla bunun hukuk dünyasındaki etkinliğini 
güçlendirir, kabul edilebilirliğini, meşruiyetini arttırır, Parlamentonun 
saygınlığını güçlendirir, kurumlara duyulan saygınlığı güçlendirir. Bundan 
aynı zamanda Türk demokrasisi de faydalanır. Türkiye’nin gerçekten bir 
hukuk devleti olduğunu hissedersiniz. Ben şahsen hissetmiyorum çünkü.
Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ederiz Sayın Hocam.
Sayın Bülent Yücel genel itibarıyla torba kanunun bir usul saptırması 

olduğundan bahsetti. Kanun çıkarmanın temel amacı olan kamu yararı 
dışında bir uygulama pratiği olduğundan bahsetti torba kanununun. Ana-
yasa Mahkemesinin de Anayasamızda yer alan hukuk devleti ilkesinden 
güç alarak bu noktada torba yasaların önünü alabileceğinden bahsetti. 
Ben şimdi sözü Sayın Rahmi Aşkın Türeli’ye bırakıyorum.

Rahmi Aşkın TÜRELİ
24. Dönem İzmir Milletvekili

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben öncelikle böyle önemli bir konuda 
bu toplantıyı düzenlediğiniz için sizi, sizin şahsınızda Ankara Barosu 
Yönetimine teşekkür ediyorum. Umarız verimli sonuçlar çıkar ortaya. 
Bu tartışmaların içinde de işin hem teorik, hem uygulama boyutuyla 
tartışıldığı toplantının yapıldığı ve sonuçta sanıyorum bir sonuç metni 
de çıkacak ortaya, onların da değerlendirildiği bir çalışma, bir faaliyet 
olur diyorum ben.

Ben Plan Bütçe Komisyonunda çalıştım. Bu torba kanunun esas geldiği 
yer bizim Komisyonumuzdur. Gerçekten de bu torba kanunlardan çok 
muzdarip olduk ve çok şiddetli tartışmalar yaşandı aramızda Plan Bütçe 
Komisyonunda. Bir de şöyle söyleyeyim öncelikle, Plan Bütçe Komisyonu 
anayasal bir Komisyon. Meclisin on altı komisyonu var, ama anayasal 
olan tek komisyon Plan Bütçe Komisyonu. Kırk kişilik üye sayısı var 
ve yirmi beşi direkt iktidar grubuna veriliyor. Bu da şu demek, başka 
komisyonlarda aslında oy oranınız belirli, ona göre bir temsil varken Plan 
Bütçe Komisyonunda iktidarın da tam bir hakimiyeti var. Bu tabii iktidar 
partilerinin oyları yüksek olduğu zaman bir problem yaratmayabilir, ama 



513

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

daha düşük olduğu zaman bazı kanunların Plan Bütçe Komisyonuna 
gelmesi de oradan anlaşılır.

Bu torba kanun hikâyesi, bu artık bir istisna değil. Şöyle olabilir 
belki, şimdi zaman değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, bazen bir konu ortaya 
çıkıyor, bir ihtiyaç ortaya çıkıyor, onu düzenleme ihtiyacı olabilir ve bu 
çok sistemli olmayabilir, belli alanları düzenlemek gerekebilir. Bazen 
uygulama içinde birtakım karşıtlıklar, aksaklıklar olabiliyor, zıtlıklar 
olabiliyor, onlar açıklığa kavuşturulmak istenebilir. Bir değişiklik ihtiyacı 
gene aynı şekilde olmuş olabilir. Böyle bir zamanda çok istisnai olarak 
bir torba kanun çıkmış olur, konuşulur ve üzerinde de, diyelim ki bir 
yasama dönemi içinde bu bir kere olur en fazla, bunun içinde de belli 
düzenlemeler birlikte yapılır, ama böyle değil. Değerli arkadaşlar, değerli 
dinleyiciler, bu adeta bir vakayı adiyeden oldu. Bütün hemen hemen 
Plan Bütçe Komisyonuna gelen kanunların, ben söyleyeyim size, sanı-
yorum iki tanesi hariç, hepsi torba kanun formatında geldi. Bu da bizi 
son derece rahatsız etti, çünkü hem kanunların buraya geliş sisteminde 
gerekli hazırlıkların yapılmaması, bunların Komisyonda ve sonrasında 
gerekli tartışmalar içinden mi şekillenmesinin söz konusu olmaması ve 
sonrasında da bahsedeceğim ben, onların da ayrıca Genel Kurulda temel 
kanun formatında görüşülmesi çok büyük eksikliktir.

Biraz önce Sayın Aldan da söyledi, torba, çuval, balya, haral dedi, 
bununla ilgili esprilerin biri bin para olurdu aramızda bunları konu-
şurken. Gerçekten de arada o renkli konuşmalar da oluyor. Sadece tar-
tışılmıyor. Normal olarak arada espriler de yapılıyor ve orada bu torba 
kanuna ilişkin ciddi bir tartışma mevzuatı oluştu diyeyim. Hatta ben bir 
tanesinde Plan Bütçe Komisyonunda ve sonra Genel Kurulda da Edip 
Cansever’in “Masa da Masaymış Ha” diye bir şiiri var, onu okudum, öyle 
başladım. Adam masaya özgürlüğü koydu, masa da masaymış ha, bana 
mısın demedi diye, ben de torba da ne torbaymış be, içine doldur doldur 
doldur, her şeyi koy, ama onun sonucunda da ortaya Frankenstein gibi 
ucube bir yapı çıkıyor.

Şimdi, isterseniz uygulama içinden çok karşılaştığımız birkaç hususu 
belirteyim, onları anlatayım. Bir kere asli komisyon, bir asli komisyon, 
arkadaşlarımız anlattı, tekrar olmasın, bir de bir kanun tasarısı ya da 
teklifi öncelikle asli komisyona gider ve bir de konuyla ilgisine göre tali 
komisyonlara gider. Bir kere torba kanun geldiği zaman içinde bunun 
birbiriyle ilgisiz birçok kanun olduğu için bunun aslında bir asli komis-
yonu olmaz, çünkü asli komisyon dediğiniz zaman aslında siz bütün 
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konuları bilmeniz lazım. Plan Bütçe Komisyonunun nedir görevi? Eko-
nomik ve mali hükümler içeren, kanunlarda ya da kanun hükmünde 
kararnamelerde değişiklikler, düzenlemeler oraya gelmeli, ama önümüze 
öyle geliyor ki, içinde gerçekten Plan Bütçe Komisyonunu ilgilendiren 
düzenlemeler var; ekonomik hükümler içeriyor, kadrolar açılıyor, ama 
onun dışında, onunla beraber bir sürü başka şey de gelmeye başlıyor ve 
bir süre sonra artık biz bunu asli komisyonda ciddi anlamda böyle bir 
bilgi birikimi üzerine görüşme olanağından mahrum kalıyoruz. Tabii, 
derslerimizi çalışıyorduk. Ben hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak önce 
üye, son bir yıl da CHP grup sözcülüğünü yaptım Plan Bütçe Komisyo-
nunda. Orada tabii derslerimize çalışıp gerçekten de nedir, çoğu zaman 
başka milletvekili arkadaşlarımızı davet ederdik ve orada da elimizdin 
geldiği kadar bunların sağlıklı çıkmasını ve toplumun yararına olmasını 
sağlamaya çalıştık.

Burada gene başka ilginç olan böyle bir renkli anekdotlar olur. Tabii, 
biz Plan Bütçe Komisyonunda bir şey görüşürken mutlaka bakanlar 
olur, bakan olmazsa görüşülmez Plan Bütçe Komisyonunda. Eskiden 
beri teamül budur. Diğer komisyonlarda öyle olmayabiliyor, ama Plan 
Bütçe Komisyonunda mutlaka bakan gelir. Tabii, bakanların da işleri 
var, bir de bir sürü konu da var. Bakanlar arka arkaya gelmeye başladı. 
Mesela bir torba kanunda işte bu 6552, elli üç gün Plan Bütçe Komis-
yonunda bloke ettik onu. Sabah bir bakan, öğleden sonra başka bakan, 
bazen konusuyla hiç ilgisi yok. Tabii, maddeleri görüşüyoruz, sıra bu 
torba kanunda, en son o ünlü torba kanunda, vergiyle ilgili ve SGK ile 
ilgili, yeniden yapılandırmalar, aflar var, onlara geldi. Maliye Bakanı yok. 
Konuyla ilgili Maliye Bakanının esas orada olması gerekiyor. O gelecek, 
bize savunacak, anlatacak. Biz onun üzerine “Maliye Bakanı gelmezse 
görüşmüyoruz” dedik. Bizim ısrarlarımız üzerine, muhalefetin ısrarları 
üzerine ara verildi, Maliye Bakanı çağırıldı, Maliye Bakanı geldi, anlattı. 
Tamam, sonuç itibarıyla hükümetin bir ortak sorumluluğu var, ama 
konuyla ilgili Bakanın gelmesi gerekir. Bizim sorularımızı orada en iyi, 
bir siyasi olarak, elbette bürokratlar da bize cevap verecek, ama bizim 
esas istediğimiz siyasidir, biz burada siyasetçi kimliğiyle bulunuyoruz 
komisyonlarda, Genel Kurulda, Mecliste, onlar da aynı şekilde siyasetçi 
kimliğiyle ona cevap vermesi lazım.

Herhalde bu son torba kanunda Bakanlar Kurulunun bir, ikisi dışında 
hepsi geldi. Bazen tabii haberleri olmuyor, birdenbire toplantıdan çık-
mış, “benim işim var” diyor, o geliyor, neredeyse kulağına eğiliyorlar 
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bürokratlar, anlatıyorlar “efendim, şudur, şudur” diye. Böyle ilginç konuş-
malar da oldu tabii.

Diğer bir husus, konunun tali komisyonlarda görüşülmemesi. Tamam, 
madem geldi asli komisyona, hiç olmazsa tali komisyonlarda görüşün, 
çünkü aynı gün sevk yapılırken asli komisyonla tali komisyonlara da 
gidiyor. Konuyla ilgili o tali komisyonlar çalışacak, görüşecekler, bir rapor 
hazırlayacaklar ki o bizim önümüze gelsin, biz de böylelikle daha rahat 
tartışalım konuyu ve aynı zamanda konunun uzmanlarının da Parlamento 
faaliyeti içinde konuyla ilgili olan kişilerin, uzmanların, o komisyonların 
kendilerine göre bir uzman yapıları var, oradaki milletvekilleri ona göre 
onlar önümüze gelsin, biz de o raporlar üzerinde gidelim. Belki daha 
hızlı tartışacağız konuları, belki çok fazla girmeyeceğiz ayrıntıya, ama 
öyle bir şey yok.

Mesela bir örnek size, 2/2736 esas numaralı kanun teklifi asli komisyon 
olarak bize gelmişti, Plan Bütçe Komisyonuna, yedi tali komisyona sevk 
edilmiş. Birinde bile görüşülmemiş. İkisi demiş ki, “tasarı süresi içinde 
görüşülmesi mümkün değil”. Ne olacak, zaten görüşüyoruz. Görüş, üç 
günde gönder bize, devam ediyor, içinde birçok şey var, biliniyor. Bir 
torba kanun ve gittikçe de genişliyor, hacmi büyüyor. İki tane komisyon 
demiş ki, “iş yoğunluğu çok olduğu için görüşemeyeceğim”. Bir baktık geriye 
doğru iş yoğunluğu var mı diye, son üç aydır hiç toplantı yapmamışlar 
ve komisyonda bekleyen de bir şey yok. Diğer üç komisyon da demiş ki, 
“gündeme almayacağız, görüşmeyeceğiz”. Şimdi, bu kadar gayrı ciddi bir iş 
olmaz. Bu Parlamentonun itibarını da zedeliyor ve aynı şekilde yasaların 
da orada esas olması gereken, madem bir temsili demokrasi içindeyiz, en 
azından orada bir iktidar, çok güzel söyledi Sayın Bakırcı da, bir iktidar, 
muhalefet ayrılığı yasama, yürütme arasındaki denetim açısından, denge 
açısından önemli. Onların tartışılmasına ihtiyaç var. Ama, dediğim gibi, 
hemen hemen hiçbir tali komisyondan Plan Bütçe Komisyonuna rapor 
gelmedi. Bu da tabii çok ciddi bir eksiklik.

Gene başka bir eksiklik, arkadaşlarımız da değindi, düzenlemelerin 
tasarı değil, teklif olarak gelmesi. Halbuki, tasarı olarak gelmesi, tasarı 
olması demek, bunun hazırlığının içinde birçok bürokratik kurumun 
dahil olması demek konuyla ilgisine göre. Ben Devlet Planlama Teşkilatı 
kökenliyim, DPT’de yetiştik. Bizim önümüze de gelirdi, fikirlerimizi 
söylerdik, Plan Bütçe Komisyonu toplantılarına teknisyen olarak katı-
lırdık. Böyle bir şey yok. Halbuki teknik mi bunlar gerçekten? Bunlar 
gerçekten teklif de değil. Neydi? Doğan görünümlü Şahin miydi Sayın 
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Bakırcı? Bunlar öyle ilginç ki, burada bakıyorsunuz, teklifin altında 
imzası olan milletvekillerine soruyoruz, çoğu bilmiyor konuyu. Bürokrasi 
hazırlamış. Ama işte, bütün o süreçleri, hazırlama süreçlerini, görüş alma 
süreçlerini, sadece bürokrasi içinde değil, diğer kurumlardan da görüş 
almak gerekiyor, bunlar belirlenmiş. Hepsini bypass eden bir süreç işleti-
lerek buraya geliyor. Bu da tabii, hem o görüşler alınmıyor, hem de aynı 
zamanda bunların ekonomik ve mali etkileri nedir, bir yük getiriyor mu 
devlete kısa vadede, orta vadede, uzun vadede, bunların bilinme imkânı 
ortadan kalkıyor.

Mesela, Başbakanlık mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında 
Yönetmeliğin 6. maddesinde de baktığımızda burada, orada söylüyor 
mesela. 2. fıkrasında “taslaklar hakkında konuyla ilgili mahalli idareler, 
üniversiteler, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıyla 
sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinden de faydalanılır” diyor. Böyle bir 
şey yok, çünkü zaten tasarı olarak gelmiyor, teklif olarak geliyor. Belli 
milletvekilleri imzalıyor ve bu şekilde de geliyor. Otomatikman, geldiği 
zaman da bunun herhangi bir biçimde bunların görüşü alınmadığı için 
toplumun genel anlamda bu konu hakkında ne düşündüğü, belli meslek 
gruplarının, sonuç itibarıyla bir kanun çıkardığınız zaman birilerinin 
çıkarları, yararları bundan etkileniyor. Onların görüşünün alınmasına 
ihtiyaç var. Gene yasa koyucu olarak onları tartışırız, sonuçta yasamadan 
çıkacak, ama o görüşlerin alınması, o müzakere süreci yasama faaliyet-
lerinin daha etkin ve verimli hale gelmesini sağlayan süreçtir. Ne yazık 
ki öyle bir şey yok.

Gene başka bir sıkıntılı husus, yeni madde ihdası. Hemen birtakım 
önergeler geliyor görüşülürken, bunlar giriyor araya. Bazen altında mil-
letvekilinin imzası var. Birdenbire geliyor zaten, bunun hazırlığı da yok 
öncesinde, hiç tartışılmamış, hatta konuyla ilgili belki odalar da yok. 
Bazen diyoruz ki “bu konu önemli, bu konuyla ilgili sendikalar, meslek 
odaları, sivil toplum örgütleri çağrılsın”. Bu şekilde bir süreç. Bazen diyo-
ruz ki, kimin altında imzası varsa, “Sayın Milletvekili, bir açıklama yapar 
mısınız, bu nedir, ne getiriyor?” Milletvekili konuşamıyor, bilmiyor. “Ben 
bilemiyorum, bürokrasiden arkadaşlar biliyor” diyor. “Sen hazırlamadın 
mı Sayın Milletvekilim, altında senin imzan var” diyoruz. Bakın, bunlar 
var, bunlar açık, bunların hepsi tutanaklarda var ve basın da orada. Bu 
görüşmeleri gizli yapmıyoruz, basın da orada. Böyle bir şey olmaz, bu 
kadar gayrı ciddi bir iş olmaz. Bu Parlamentonun da, parlamenterin de 
itibarını düşürür.
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Bu 6552 sayılı Kanun, bütün yaz dönemi geldi, çok geniş bir süreç 
içinde görüştük. Biz elli üç gün Komisyonda görüştük. Bunun içinde 
Anayasaya aykırılıklar vardı. Anayasaya aykırı maddelerin buradan temiz-
lenmesi gerektiğini söyledik. “Hayır” dediler ve bunun üzerine de çok 
çetin bir görüşme süreci oldu. Şöyle söyleyeyim, altmış bir madde ola-
rak geldi, TBMM’ye soruldu, alt komisyon oldu, alt komisyondan yüz 
altı maddeye çıktı. Plan Bütçe Üst Komisyonunda da yüz kırk sekizi 
esas, on biri geçici olmak üzere yüz kırk dokuz maddeye ulaştı. Genel 
Kuruldan da gene yüz kırk dokuz madde olarak gitti. Ama ilginç olan 
ne biliyor musunuz? Aslında bu yüz kırk dokuz değil, bu iki yüz, iki yüz 
elli madde. Mesela içinde bir 73. madde var, bu vergi düzenlemeleriyle 
ilgili, on yedi fıkrası var, her fıkranın altında bentler, onların altında alt 
bentler var. Böyle bir şey yok. Sayfalarca sürüyor. Gene bir 81. madde 
var, yirmi fıkra. Sonuçta bunların anlaşılabilir olması gerekir. Bir konuyu 
alacaksınız, sistemli bir biçimde orada ifade edeceksiniz kanun yapma 
tekniklerine, yazma usul ve esaslarına, gramerine uygun olarak. Öyle 
bir şey yok. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun sonucunda da son derece 
verimsiz bir süreç. Günde on beş, on altı saat çalışarak böyle bir kanunu 
çıkardık. Şimdi, buradan hangi yarar olabilir, ne olabilir burada? Torba 
kanun gelmesinin şöyle bir dezavantajı var: Şimdi, bir kanun geldiği 
zaman bir komisyona önce onun geneli üzerine konuşulur. Bunun genelini 
nasıl konuşacaksınız. Zaten gittikçe genişliyor, bir de ayrıca birbiriyle 
ilgili bir sürü madde var. İçinde vergi düzenlemesi de var, kamulaştırma 
kanunu var, idari yargılama kanunundan ne geliyorsa aklınıza, her şey 
bu torbanın içine atılmış.

Gene başka bir problem, mevzuat hiyerarşisi açısından; hem Anaya-
saya, hem o konuyu düzenleyen, bize bir düzenleme geldiği zaman, bir 
madde değişikliği, bunun o konuyu düzenleyen ana mevzuatla uyum 
içinde olmasına ihtiyaç var. Böyle bir şey yok. Getirmişler bunu, ciddi 
aykırılıklar var. Biz onu söyledik. Anayasaya aykırılıklar var. Mesela Ana-
yasaya aykırılıkla ilgili önemli bir şey var. Eğer bir Anayasaya aykırılık 
varsa, iddiası, şüphesi varsa, öyle söyleyeyim, o maddelerin torba kanuna 
derç edilmemesi gerekir. Mesela, İç Tüzük 38. maddede öyle söylüyor 
zaten. Okuyorum, “komisyonlar kendilerine havale edilen tasarı veya 
tekliflerin ilk önce Anayasanın metin ve ruhuna aykırı olup olmadığını 
tetkik etmekle yükümlüdürler”; kendileri yapmakla yükümlüdürler, bizim 
talebimiz üzerine değil. Ondan sonra “bir komisyon, bir tasarı veya teklifin 
Anayasaya aykırı olduğunu gördüğü takdirde gerekçesini belirterek madde-
lerin müzakeresine geçmeden reddeder”. Çoğu zaman bunlar yapılmadı. 
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Belli zamanda, o taleplerimiz olduğu zamanda tartışılıyor, ama çoğunluk 
hesabı var. Siyaseti, demokrasiyi çoğulculuk değil, çoğunlukçuluk ola-
rak anlarsanız parmak hesabı olarak Anayasaya aykırıysa gitsin Anayasa 
Mahkemesinden dönsün dersiniz, ama orada bir sürü insan mağdur 
olacakmış, çıkan yasaların Anayasadan, Anayasa Mahkemesinden sık 
sık geri dönmesi itibarsızlık yaratacakmış kimin umurunda. Öyle bir 
ilginç olay var.

Aynı zamanda o alanı düzenleyen temel kanunlara da çok ciddi aykı-
rılıklar var. Bunun tabii, denetimi de yok. İlginç olan husus, yarın, öbür 
gün problemler çıkmaya başlıyor burada. Biz bunu defalarca yaşadık. Üç 
ay önce getirdiler belli düzenlemeleri, üç ay sonra değiştirdiler “yanlışlık 
var, burada bir aykırılık oldu” diye. Bazen “bir şeyi unutmuşuz” diyorlar. 
Kamulaştırma Kanunu, mesela, bu yazın torba kanunda gördük, daha 
önce çıkmıştı bu. Bir malikin mülkiyetinin arazisinin üstünden örneğin 
teleferik, alttan tünel, metro geçmesiyle ilgili bir düzenleme oldu. Ana-
yasaya aykırılıkla ilgili biz de gitmiştik Anayasa Mahkemesine malikin 
mülkiyet hakkının kullanılmasıyla ilgili sorunlar var diye. Sonra en son 
6552’de bir madde geldi, tünel ekliyor, tüneli unutmuşlar. “Bu nedir?” 
dedik. “Efendim, biz bunu hazırlarken, daha önce gelen torba kanunda 
vardı, tüneli yazmayı unutmuşuz. Şimdi tüneli getiriyoruz” dediler. “Ya 
arkadaşlar, el insaf. Bu zaten Anayasaya aykırı diye Anayasa Mahkemesine 
gittik”; yani, bu kadar gayrı ciddi, yaptığınız kanunların yeniden üç ay, 
dört ay içinde değişme ihtiyacı olacak bir yapı ortaya çıkıyor.

Bu düzenleyici etki analizi konusu çok önemli. Tabii, kanunların 
bütçeye ve ekonomiye ne yük getireceğini bilmemiz lazım kısa, orta ve 
uzun dönemde. Burada hem 5018 sayılı Kanunun 14. maddesi var, hem 
de aynı şekilde Başbakanlık mevzuat hazırlama usul ve esasları hakkında 
Yönetmeliğin 24. maddesi var, bu konu net biçimde ortaya konuluyor.

Ben size daha ilginç ve güzel bir şey söyleyeyim. Tabii, ben güzel 
dedim, ama renkli diye söyledim öyle. Benim bir yazılı soru önergem 
oldu Meclis Başkanlığına 13 Ocak 2015 tarihinde. 27 Şubat 2015’te 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı cevap verdi buna Sayın Sadık 
Yakut imzasıyla. Orada sormuştum, torba kanunu, bu konuları eleş-
tirdim. Oradaki bir maddede de şunu söylemiştim, demiştim ki, “şu 
ana kadar Meclise gelen tasarı ve tekliflerin hangilerinde düzenleyici etki 
analizi vardır?” Şimdi tekliflerde zaten olmuyor düzenleyici, çünkü öyle 
geldiği için. Zaten biraz ondan da kaçırıyorlar. Ne olduğu bilinmiyor. 
Normalde ne beklersiniz? Tasarı olduğu zaman hem ilgili yönetmelik, 
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hem de kanun var, 5018 var, mutlaka olması lazım. Arkadaşlar, 22, 
23, 24. yasama dönemlerinde; yani, son on üç, on beş yıllık dönemi 
söylüyorum, Meclise gelen kanun tasarılarından düzenleyici etki analizi 
yapılan yok, sıfır. Allah için bir tanesinde yapılmaz mı? Özellikle ilgili, 
ekonomik ve mali hükümleri ilgilendiren hususlar var. Hiçbirinde yok. 
Biz bazen Plan Bütçe Komisyonunda zorlardık, orada ilgili kurumları 
çoğu zaman nedir, ne getiriyor, ne götürüyor diye çağırırdık, toplantılara 
ara verdirir, ilgili kişileri çağırıp, ilgili kamu kurumu temsilcilerinin üst 
yöneticilerini çağırıp onlardan bunu öğrenmeye çalışırdık. Böyle bir şey 
yok. Bir vergi düzenlemesi getiriyorsun. Olabilir, yapabilirsin, ama ne 
getiriyor, bilmek zorundayız biz bunu. Giderleri arttırıcı, gelirleri azal-
tıcı, ülkenin borçlanmasını etkileyecek, bunların bilinmesine ihtiyaç var. 
Kanun diyor ki zaten bunlara, “en az üç yıllık dönem için hesaplanır” diyor. 
Sosyal Güvenlikle ilgili bir şey gelince diyor ki, “bu tasarıları en az yirmi 
yıllık aktüelgal (108.16) hesaplar eklenir ve Devlet Planlama Teşkilatı veya 
Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, bunların görüşü alınır”. Böyle bir 
yöntem yok. Kâğıt üzerinde kalmış, o anlamda da tabii sıkıntı da burada.

Sayın Araç da söyledi zaten, TBMM’nin görüşü de bu yönde, ama 
ne fark eder. Sayın Cemil Çiçek’in konuşmaları var. Onun dışında 
o dönemde sanıyorum Bülent Arınç’ın açıklaması olmuştu, o gene 
söylemişti Başbakan da karşı diye. Ben tabii geçen dönem, 24. dönem 
milletvekiliyim. Bu dönemde de bir değişiklik yok. Bizim arkadaşlar 
Plan Bütçe Komisyonunda kafayı kaldıramıyorlar. Sanıyorum dördüncü 
ya da beşinci torba kanun gelmiş durumda ve bu kadar gayrı ciddi bir 
yasama faaliyeti olmaz. Torba kanunun en son Genel Kurulda temel 
kanun olarak görüşülmesi de çok ciddi bir sıkıntı.

Oturum Başkanı - Sayın Türeli, toparlarsak sevinirim.
Rahmi Aşkın Türeli - Tabii Sayın Başkan. 91. maddesi düzenle-

diği alan yönünden bütünlüğünü ve maddelerin arasında bağlantıların 
korunması zorunluluğunun bulunmasını söylüyor. Birçok orada noktalı 
virgülle ayrılmış ifadeler var, ibareler var, ama bu önemli. Kendi içinde hiç 
bütünlüğü yok. Hadi komisyonlarda madde madde görüşüyoruz, Genel 
Kurulda madde olarak görüşemiyoruz arkadaşlar. Beşe, altıya bölüyorlar. 
Bir kere şöyledir, önce geldiği zaman Genel Kurula temel kanunsa tümü 
üzerinde birisi konuşur, yirmi dakikalık konuşma. Bu yüz kırk dokuz 
maddenin tümünde ne konuşacaksınız, neyi anlatacaksınız? Birbirinden 
ayrı yetmiş, seksen tane ayrı kanunda düzenleme yapan hükümler var. 
Gene bölümler 10’ar dakika. Ortalama yirmi, yirmi beş, otuz arasında 
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madde sayısı oluyor. Hangisini konuşacak arkadaşlarımız? Eğer önerge 
vermezsek maddeler üzerinde de konuşma yok. O yüzden her maddeyle 
ilgili önerge vereceğiz ki onlar üzerinde konuşulsun. Bu kadar gayrı ciddi 
bir iş olmaz. İş iyice sulanmış. İş hem torba kanunun getirilmesinden, 
sonra bunun yeniden temel kanun olarak görüşülmesine kadar ciddi 
anlamda sıkıntılar yaşanıyor.

Özet olarak, gerçekten de bu torba kanun uygulaması ucube bir 
uygulama, Türk yasa yapma tekniğine, Türk demokrasisine, Türk hukuk 
sistemine bunun bir katkısı yok. Dediğim gibi, çok özel durumlar içinde 
istisnai olarak anlaşılır parti grupları arasında, böyle bir şey çıkartılabilir, 
acil bir ihtiyaç olur, ama onun dışında oturup da Türkiye’nin sorunlarını 
bir bütünlüğü içinde çözmeniz gerekirken bunu yapmamak anlaşılır değil. 
Gelir Vergisi Kanununda bir değişiklik bekleniyor. Geldi, Plan Bütçe 
Komisyonunda iki buçuk yıldan beri bekliyor. Şimdi de kadük oldu. 
Yeni dönemde gelecek mi bilmiyoruz. Ama biz orada torba kanunda 
defalarca o kanunda Gelir Vergisinde, diğer vergi kanunlarında değişiklik 
içeren düzenlemeleri görüştük. Dedik ki, “arkadaşlar, bize böyle getirme-
yin. Bütün getirin, bunları görüşelim, ilgili kurumlar da gelsin, çok iyi bir 
hazırlık süreci olsun, tasarı olarak gelsin, bürokrasinin görüşü alınsın, sivil 
toplumun, kamuoyunun görüşü alınsın”, ama ne yazık ki böyle olmadı. 
Bu da tabii, dediğim gibi, aynı zamanda Parlamentonun da itibarını 
düşüren bir konu.

Tabii, Sayın Bakırcı ayrı konuları oradan bir temsili demokrasinin 
krizine geçti. Gerçekten de onun da tartışılmasına ihtiyaç var. Zaten 
demokrasi biliyorsunuz the second best, ikinci en iyi diyorlar. Birinci 
en iyinin kim olduğuna daha ulaşılmış değil. Onun da kendi içinde 
belli problemler var. Ama en azından mevcut sistemi daha iyi işletmek, 
mevcut sistemde toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini almak, güzel 
karşılıklı bir müzakere sürecinin işletilmesine ihtiyaç var. Bunun da 
önemli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Sayın Türeli. Sayın Rahmi 
Aşkın Türeli özellikle düzenleyici etki analizinin yapılmamasından, bunun 
etkilerinden bahsetti. Ben şimdi sözü Sayın Doçent Doktor Şeref İba’ya 
bırakıyorum. Buyurun İba.
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Doç. Dr. Şeref İBA

Teşekkür ederim. Değerli katılımcılar ve konuşmacılar, hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. Torba kanununun hukuk düzenimizdeki etkileri 
denilince tabii, torba kanun neden var diye bir sormak lazım öncelikle, 
sonra da izniniz olursa torba kanununun hukuk düzenimizde ne gibi 
etkileri olduğunu başlıklar itibarıyla dikkatlerinize sunmak istiyorum. 
Belli kategorik tahribatlarını tartışmak istiyorum.

Bir sefer torba kanun bir yol haline gelmiştir artık Türkiye’de, istisnai 
bir durum değil, bir alışkanlık, hatta bir yaygın uygulama, yol haline 
gelmiştir. Son derece tehlikeli bir yoldur hukuk devleti bakımından. 
Hemen sözlerimizin başında bunu ifade etmemiz lazım. Hatta bence 
hukuk sistemimizin bağışıklık sistemini çökerten, daha doğrusu par-
lamentarizmi örseleyen boyutları vardır. Öylesine geniş etkileri olması 
bakımından da ben biraz AIDS hastalığına benzetiyorum; yani, yasamatik 
şeyinde AIDS hastalığına benzetiyorum, hani ilaçları henüz bulunamamış, 
bir çıkış yolu bulunamamış, insanların bağışıklık sistemini çökertiyor ve 
diğer hastalıklara karşı insan bünyesinin savunma sistemini çökertiyor 
biliyorsunuz bu hastalık. Çalışmalar daha devam ediyor, ama bildiğim 
kadarıyla, bilebildiğim kadarıyla henüz bir sonuca ulaşan bir ilacı ya da 
tedavi yöntemi de yok.

Bir sefer şu tespiti yapmamız lazım: Türkiye’de yasama hızı konusunda 
sıkıntı var. Bir hastalıklı tabloyla karşı karşıyayız. Hal böyle olunca, biraz 
daha ötelere, gerilere gitmek lazım; yani, bu iş nereden kaynaklanıyor 
diye de bakmak lazım. Ben daha evvel çeşitli vesilelerle başka yerlerde de 
ifade ettim bu görüşümü. 1971 Anayasa değişikliğine kadar götürüyorum. 
Kanun hükmünde kararname yolu, o da hastalıklı bir yoldu, o da tartış-
tığımız, eleştirdiğimiz bir yoldu, ama 2000’li yıllara kadar aşağı yukarı 
ülkeyi taşıdı, getirdi, ama 2000’li yıllara gelindiğinde bir siyasi hareket 
çıktı. Siyasi hareketin lideri de “artık biz kanun hükmünde kararname 
yolunu kullanmayacağız” diye bunu siyasi beyanat olarak ifade etti. Böy-
lelikle kendisini bağlamış oldu. Gerçekten de iktidarın bir döneminde, 
bir süresinde kullanılmadı bu yol.

Biraz önce bir konuşmacı arkadaşımız da referans verdi, ama o AB 
uyum paketleri döneminde bir paket furyası oldu, ama yine durdu, bir 
süreç olmadı, sonra artık bugünkü bildiğimiz sakat uygulamalar dönemi 
bir furya halinde başlamış oldu.
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1973 İç Tüzüğü öncesi Türkiye’de kanun yapımında kifayet önergesi, 
yeterlilik önergesi dediğimiz bir sistem vardı; yani, çoğunluk partisine 
yahut da partilerine mensup bir milletvekili “görüşmeler yeterlidir, kabul 
edenler, etmeyenler, kabul edilmiştir” diye görüşmeler kesiliyor ve oyla-
nıyordu. 1973 İç Tüzüğünden sonra yasa yapımında bu bildiğimiz genel 
yasama yöntemi var, ama bir yandan da bu hantal yapıya karşılık hükü-
metlerin sürekli yasa çıkarma ihtiyacı var. Bunu da kabul etmek lazım.

Bir dönem bu kanun hükmünde kararnamelerle gitti bir çıkış yolu 
olarak, ama artık 2000’li yılların, belki 2005, 2006 kabul edebiliriz, 
yeniden torba kanunun yolu ciddi şekilde gündeme geldi ve artık yol 
oldu. İşin enteresan tarafı, “artık kullanmayacağız” diye ifade edilen 
kanun hükmünde kararnameler tekrardan geçtiğimiz yıl içerisinde kul-
lanıldı. Özlük haklarıyla ilgili, personelle ilgili de önemli sayılabilecek, 
hatta böyle reformist bazı mükteseplere falan da dokunan bir kanun 
hükmünde kararname çıkarıldı.

Torba kanun konusu tabii ki kabul edilebilir bir şey değil. Özellikle 
bu tasarı görünümlü teklifler ve temel kanun, bu üç tehlikeyi birlikte 
düşündüğümüzde gerçekten hukuk devleti ilkesini aşındıran, örseleyen ve, 
katılıyorum konuşmacı arkadaşlara, siyasi sistemimizi, siyasi hayatımızı da 
etkileyen, hatta Parlamentonun itibarını da, güvenini de, güven duyulan 
kurumlar endeksinde güveni de zedeleyen bir sonuç, etki ortaya çıkarıyor.

Neden bu sonuçlar çıkıyor? Bir sefer şuna bakmamız lazım: Torba 
kanun ifade edildi, komisyonları bypass etmenin bir yöntemi. Bir vites 
arttırmak için gitmesi gereken komisyonları devre dışı bırakmak suretiyle 
hız verilmiş oluyor. Sonra, iç içe geçmiş maddeler şeklinde, adeta Pan-
dora’nın Kutusu gibi çektikçe yumağı bir sürü yeni maddeler ve çeşitli 
kanunlarda işlemeniz gereken, ki kanun işleme biliyorsunuz yasama 
bürokrasisinde ayrı bir iştir, o kısımdaki arkadaşların ben zorlandıklarına 
da tanık oldum, hatta zaman zaman Başbakanlıkla örtüşmeyen farklı 
uygulamalara, tartışmalara da denk geldiğimiz oldu somut. Gerçekten 
de baktığımız zaman, bir torba kanunu işlemek ilgili kanunlara, ilgili 
hükümlere taşımak, çünkü taşıyıcı hüküm, karnında bir sürü taşıdığı için 
onları taşımak çok netameli bir iş, yani, bir matematik denklemi haline 
geliyor, ki bu arkadaşlarımız hepsi de eğitimli arkadaşlar, disiplinler arası 
bilgi, üniversite, akademik eğitim bakımından da çok bilgili arkadaşlar. 
Bunlar bile sıkıntı yaşıyor bakın. İlgili yerlere kanun maddelerini veya 
hükümlerini taşırken ciddi sıkıntılarla karşılaşıyorlar, ki nerede kaldı 
hukuk normlarının anlaşılabilirliği, hukuk devletinde hukuk güvenilirlik, 
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güven ilkesi nerede kaldı, sıradan bir insanın anlayacağı madde, hüküm 
nerede kaldı; yani, işin uzmanı olan arkadaşlar, bizler bile yahut yasama 
bürokrasisi bile bazen bu Pandora’nın Kutusu gibi yahut da Ozan Hocanın 
bir ifadesini ben de çok yerinde görmüştüm, zombi kanun gibi içinden 
sürekli özellikle işleme safhasında, kanunlar taşıyıcı hükümler içerdiği 
için karnında, sürekli başka kanunları ilgilendiren maddeler olduğu için 
ciddi tereddütlere filan da yol açıyor.

Torba kanunlar bir sefer zaten doğası gereği kamuflaj ve esrarengiz, 
özellikle kamuoyunun gözlerinden kaçırılmak istenilen maddelerin, 
hükümlerin yahut kulislerin, baskı gruplarının, belli toplum kesitlerinin 
veyahut da çıkar gruplarının diyelim, siyaset mekanizmasına oluşturması 
muhtemel etkileri bir nebze hafifletmek ve zamandan kazanmak için de 
özellikle kullanılan bir yol.

En çok meşru gibi gözüken, makul gibi gözüken boyutu, gerekçesi, 
iktidar açısından sevimli gözüken yönü, “efendim, bu İç Tüzükle, bu İç 
Tüzük yapısıyla yeni bir İç Tüzük reformu yapmanın neredeyse imkânsız 
olması, kaç sefer denendi, sonuç alınamadı, başka da bir yol kalmıyor, biz 
bunu yapmaya mecburuz” gibi bir meşrulaştırıcı ifade kullanıyorlar. İç 
Tüzük reformu yapılana kadar ya da yeni bir çıkış yolu bulunana kadar 
başka da bir yol yok şeklinde. Tabii, bu yapılırken genel yasama yöntemi 
süreçleri çerçevesinde kanun tekniği bakımından sivil toplum katılımı, 
tekrara kaçmamak istiyorum kullanılan şeylerde mükerrer olmasın diye, 
sivil toplum katılımı, ki artık trenddir dünya yasamacılığında, dünya 
parlamentoculuğunda, neredeyse sıfıra iniyor. Kanunla ilgili yasama 
hataları dediğimiz ciddi teknik hatalar gündeme geliyor. Bir de torba 
kanunları, ki yüzde 100’e yakındır bu, hatta hiç tespit etmedim, bir torba 
kanunun temel kanun olarak görüşülmediği bir örnek ben bilmiyorum. 
Hatırladığınız var mı bilmiyorum. Genellikle bütün torba kanunlar 
aynı zamanda temel kanun, yani, İç Tüzüğün 91. maddesindeki temel 
kanun yöntemine göre görüşülüyor. O zaman da tam da bu Karadeniz 
fıkralarının kahramanı Temel’in durumuyla, ki Temel’in kanunu diye 
ben onu isimlendirmiştim, Temel’in kanunu durumuyla karşılaşıyoruz. 
Hakikaten Temel fıkralarına konu olacak bir yasama komedyası ortaya 
çıkıyor. Torba kanununa bir de temel kanun sıfatını, kılıfını ekler ve o 
yöntemle görüşürseniz hakikaten Temel’in kanunu oluyor iş.

Oturum Başkanı - On sekiz maddelik torba kanunlar … (121.51) 
temel kanun… görüşülüyor. İkiye bölüyorlar.
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Doç. Dr. Şeref İba - Evet, aynen. Konu bütünlüğü, konu birliği 
kalmıyor bu sefer. Ondan artık bahsetmek mümkün değil.

Bir de şöyle bir gizemli durum ortaya çıkıyor: Muhtemelen siyasi 
iktidar belli kitlelere yahut toplum kesimlerine ya da seçim vaadi olarak 
söylemiş olduğu hususları ötelemenin bir yolu haline de getiriyor meşru 
bir şekilde. Diyor ki, “nasıl olsa Haziran ayında bir torba kanun çıkacak, 
orada hallederiz”. Bunu da artık toplum da kanıksamış durumda, herkes 
kabul ediyor. “Tamam, bir torbanın içine atarız, hallederiz” diye düşünü-
yorlar. Bu konuda bağımsız bir yasa yapmak zor. Uygulama boyutuyla 
da biraz bahsetmek istiyorum.

Gerçekten artık insanlar da bunu kabullenmiş durumda ve diyorlar 
ki, “tamam, ne zaman çıkacak torba kanun?” Genellikle baktığımız zaman 
torba kanun sezonu yasama uygulamasında Haziran ayıdır. Meclis tatile 
giderayak üst üste torba kanunlara boğulur artık. Oradan da çıkan 
bütün torba kanunlarla ilgili, buradan çok analitik, bilimsel bir ifade 
olmayacak belki, ama hatasız bulamazsınız, hatta her torba kanun yeni 
kanun değişikliklerini, biraz önce Sayın Türeli’nin ifade ettiği hususu da 
zorunlu olarak gündeme getiriyor, içinde “ah, biz ne yaptık, tüh, nasıl 
oldu” filan ya da “şunu unuttuk” gibi hususlar haddinden fazla olduğu 
için muhtemel ki yeni bir torba kanununu tetikliyor. Bağışıklık sistemini 
de çökertiyor o taradığı alanla ilgili hangi kanunlara değindiyse. Yeni bir 
değişiklik baskısı oluşturuyor. Dolayısıyla, geliyoruz, “Parlamento çok 
kanun yapıyor, o, bravo, alkış, çok güzel, performans kriteri olarak şu kadar 
başarılıyız, şu kadar sayısal nicelik olarak kanun yaptık” gibi gerçekten, 
tabii, katılmak mümkün değil bu performans kriterine sadece nicelik 
olarak bakıp da “başarılı çalışmalara imza attık, bu dönemde çok güzel 
çalıştı Parlamento” filan gibi değerlendirmeler, maalesef o da kabul görü-
yor Türkiye’de; hayret verici bir durum. Halbuki bu sağlıksız bir hukuk 
sisteminizin, sağlıksız bir yapınızın olduğuna delalet eden bir tablodur, 
tam da budur, ama maalesef bu da genel bir başarı gibi bir performans 
değerlendirmesi olarak ifade ediliyor.

Peki, çözüm nedir? Şimdi gelinen nokta, dediğim gibi, bu iş kanun 
hükmünde kararnamelerden sonra ikâme bir yol olarak geldi hukuk 
sistemimize. Şu anda bir ikâmesi gözükmüyor. Bu işin suçlusu da, çok 
güzel, bütün konuşmacı arkadaşlar aşağı yukarı değindi bu hususa, ne 
Anayasadır, ne İç Tüzük. Bir zihniyet meselesidir. Demokrasi kültürüyle 
siyasi kültür de bunun düzeyiyle alakalı bir şeydir. Bence hukuk yoluyla 
bunun düzeltmenin imkânı olmadığını düşünüyorum. İstediğiniz kadar 
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Anayasaya hüküm yazın, istediğiniz kadar 88. maddede “kanun teklif 
edemez” gibi kısıtlamalar getirin, yahut da İç Tüzüğünüzü düzeltin, yine 
bu zihniyetle alakalı bir şeydir.

Torba kanunun bence bir çıkış yolu olarak hani şu komisyon siste-
mindeki ucube durum, biraz önce konuşuldu, komisyonlar hemen şak 
diye bir yazı yazıyorlar “bizim görüşmemize gerek yok, siz hemen işinize, 
yolunuza devam edin, süre kaybetmeyin” gibisinden. Oralara koyacağınız 
hükümlerle, normlarla engellemeye çalışabilirsiniz Meclis içinde, ama 
bu sefer de başka zorlama yollar çıkıyor. Az önce arkadaşların ifade ettiği 
gibi, hepimizin söylediği Doğan görünümlü Şahin olayı. Tamam, tasarı 
gelmiyor, DEA yok, yani, düzenleyici etki analizi filan da yok, onlardan 
da kurtuluyorlar. Teklifi bir milletvekili imzalıyor, sunuyor, bir sürü yolu 
bypass etmiş oluyorlar yahut da yasama yolunun ileri bir noktasından 
başlamış oluyor süreç.

Şu halde, torba kanun konusunda bir an evvel bir şeyler yapılması 
lazım, bir çıkış yolu bulunması lazım, ama “çözüm nedir?” sorusuna 
doğrusu ben İç Tüzükte yapılacak bir reformla çözüm bulunacağını 
düşünmüyorum. Eğer bu çözüm bulunacak olsa parlamenter sistemin 
tabi duruma gelmesi ve yürütmenin ağzına bakar duruma gelmesi gün-
demiyle, görüşmesiyle, denetimiyle, iktidar-muhalefet ilişkileriyle, daha 
temelli, daha kategorik çalışmalar yapılması lazım Parlamentoda. Bana 
göre şu anda Türkiye’de yasama organı hakikaten Schmitt kadar sert 
ifade kullanmamak istiyorum, ama biraz lüzumsuz bir kurum haline 
gelmiştir, noter kurumu haline gelmiştir, ritüellerin uygulandığı, aslında 
muhalefetin filan da bir şey yapmadığı bir kurum haline gelmiştir. Bu 
üzüntü verici tablodan bir çıkış yolu bulmak için özellikle zihniyetin 
değişmesi gerekir. Çözüm bu. Sadece hukuk yoluyla, Anayasa tekniğiyle, 
Anayasaya bir madde ilave ederek yahut İç Tüzüğe bir şey ekleyerek çıkış 
yolu bulunabileceği kanaatinde değilim maalesef. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın İba’ya ben teşekkür ediyorum. Nispeten 
konuşmanın sonu itibarıyla çözüme dair de genel eleştirileriyle birlikte 
ne olup ne olmayacağına dair anlatımını verdi sağ olsunlar. Ben şimdi 
Meclis Kanunlar Kararlar Başkanlığı Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa 
Biçer’e sözü bırakıyorum. O taraftan nasıl görünüyor, durum nedir, onun 
değerlendirmelerini alalım. Buyurun.
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Mustafa BİÇER
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Kararlar Başkanlığı  

Müdür Yardımcısı

Aslında benden önce değerli Genel Sekreterimiz ve o kürsüde bizzat 
bulunan Şeref Beyle Fahri Bey de konuya değindi. Ben Kanunlar Kararlar 
Başkanlığına sonra entegre oldum. Ben aslında Plan Bütçe Komisyonun-
daydım on beş yıl. Dolayısıyla, orada ilk torbanın ortaya çıkışı da 5335 
sayılı Kanundur. Ona ilk torba lakabını koyan kişi de Hamza Çebi’dir. 
5335’e bakarsanız yaşayan bir 30. maddesi vardır külliyatta, diğer yerler 
taşınmıştır sistemine baktığınızda. Bu torba değil, hatta haral kelimesi de 
o zaman gündeme gelmişti. Böyle bir giriş yaptıktan sonra, sona doğru 
olduğu için çoğu şeyi değerli hocalarımız ve değerli milletvekillerimiz 
açıkladı.

Ben kendi alanım olmasından dolayı kısaca şöyle bir hususa değinmek 
gerekiyor: Kamu politikası oluşturma süreci diye bir şey vardır. Bunun 
temel mantığı, halkın taleplerinin bir politika belgelerine derç edilmesidir. 
Bu derç edildikten sonra politika belgelerinden kanunun yapım sürecine 
entegre edilir bunlar.

Bu politika belgeleri nedir? En temel tepede parti programı yer alır. 
Seçime girer bir parti, bu seçimi kazanır. Bir program öngörmüştür, bu 
program halkın teveccühüne mahzar olmuştur ve Parlamentoda çoğun-
luğu almıştır. Sonra gelir, güvenoyu alır, hükümet programını okur. Bu 
da bir ikinci temel şeydir. Siz buralara bakınca, bu ülkenin dört yılında ne 
olacağını rahatlıkla görürsünüz. Politika belgesi budur. Eğer hükümetin 
ömrü denk gelmişse o süreye, bu parti programı kalkınma planlarına 
yansır. Orta vadeli plana, orta vadeli mali plana yansır. Bunlardan da 
izlersiniz mali boyutlar veya plan, program, bütçe ilişkisini.

Mesela, en basit örnek, 4 + 4. Bu ülkede 4 + 4 tasarısı gelene kadar hiç 
kimsenin haberi yoktu öyle bir tasarının geleceğinden, öyle bir düşün-
cesinin olduğundan ya da Milli Eğitim Şura kararları, o da bir politika 
belgesidir, burada göremediniz.

Dolayısıyla, mesele düzenleme kalitesinden geliyor. Düzenleme kali-
tesinin mantığı nereden doğar? Düzenleme kalitesi dediğimiz şey kanun 
yapım süreci değil sadece, bir yönetmelik çıkarma, yönerge hazırlama, 
bunlar da bir düzenleyici işlemdir. Bunları yaparken süreçler vardır, 
süreçler öngörülür; A kurumunun görüşü alınacak, B dairesi görüş 
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verecek gibi. Bunlar öngörülürken açıklığa doğru, şeffaflığa doğru bir 
gidiş sergiler bunlar. Bu da ne olur? Kamuoyu bundan bilgilenir.

Değerli Üstadım Ali Bey açıkladı çok güzel, doğrudan demokrasi, 
Yunan deneyimi. Mesela, İngiltere’de doğuş şekline baktığınızda da doğ-
rudan demokraside aslında vatandaş ya da yurttaş dediğimiz kişi sadece 
lorttur. Lortlar geliyor, parlamentoyu oluşturuyorlar. 1688’lere kadar 
ülkenin nüfusunun yüzde 2’si bile vatandaş değil, yani parlamentoda ve 
temsil değil zaten. Bunlar doğrudan parlamentoyu oluşturuyorlar. Bir 
süre sonra sayı arttıkça bu sayıyı azaltmak için temsil sistemi doğuyor. 
Temsil sistemi doğdukça bakın, prosedür doğuyor, süreç doğuyor. Bazı 
şeyleri kurallara bağlıyorsunuz kanun oluşturma sürecinde. Bugüne 
geldiğimizde temsili demokrasinin ruhu süreçlerden ibarettir. Süreçleri 
işletemediğiniz zaman o demokrasi işlemez.

Nedir bu? Mesela, Türkiye’de yasama sürecinin ben Parlamento kısmı-
nın, komisyonlar dahil, aslında temsil kısmı olduğuna inanırım. Onun 
asıl yapıldığı yer Parlamentodan önceki süreçtir. O yüzden ayrıntılı düzen-
lenmiş; kalkınma planlarının hazırlanması hususunda bir kanunumuz 
vardır, vekilimiz söyledi, 5018 sayılı Kanunun 4. maddesi vardır. Bura-
larda hep Parlamentoya gelmeden önceki konuda kurumların nasıl bir 
tasarı hazırlayacağını söyler ve burada hep mali yük hesabından bahseder, 
öngörülebilirlikten bahseder. Şöyle başlardı ben ilk başladığımda göreve: 
“6. Kalkınma Planının şu paragrafında da belirtildiği gibi bu konuda şu 
düzenleme yapılması hasıl olmuştur”. Ha, dersiniz, politika belgesinde 
yazmış, söylenmiş, ifade edilmiş. Dolayısıyla, geldiğinde torba da olabilir, 
başka da olabilir, ama tematik bir konuyu getirmişsiniz, düzenliyorsunuz.

Sonra, öngörülebilirlikten geçince ekonomik ve sosyal maliyetinin 
hesaplanması gerekir kalitede. Nedir? Bütçe hakkıdır aslında bu. Ne 
olmuş? Lortlar kralın karşısına çıktıklarında “sen benden habersiz vergi 
koyamazsın” demiş. Dolayısıyla, bugün geldiğimizde herkes lort olduğu 
için, oy kullanma hakkına sahip olduğu için sistemde ve vatandaş bunu 
sorması lazım; “Evet, arkadaş, sen böyle bir düzenleme yapıyorsun, ama 
bunun maliyeti nedir?” Mali yük hesabı diyor Sayın Vekilim, hem alan-
dan gelme, Devlet Planlama Teşkilatından gelme, kaliteli yetiştirilen bir 
kurumdur, bürokrat olarak oradan gelmiştir.

Benim bildiğim şöyle bir anekdot bile anlatılır: Rahmetli İsmet Paşa 
Devlet Planlama Teşkilatı kurulduğunda, ilk geldiğinde bugünkü Meclis 
Başkanlığının olduğu bölüm Planlamacılara ayrılmış. Bir tane Planlama 
uzmanı bir ifadesi değiştirilmiş bütçede, Plandaki ifadeye aykırı olmuş. 
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İsmet Paşa’nın şurasından tutarak, “Paşa, Paşa, bunlar değiştirilemez” 
demiş 1962’deki hükümet. Paşa da böyle şaşkınlıkla bakmış böyle hanı-
mefendiyi de görünce, “tamam, hanımefendinin dediğini yapın” demiş, 
gitmiş. Planlamanın gücü bu şekilde sistemde işliyordu, ama bugün 
geldiğimiz noktada bunların hiçbiri kalmadı.

Diğeri de demokratik olarak hazırlanıp onaylanmasıdır. Bu da Parla-
mentonun aslında komisyon sürecini ifade eder. Genel Kurul sürecinde 
özel yasama usulleri belirlenebilir. Bakın, temel yasa da olabilir. İsterse-
niz tek bir celsede görüşülüp üzerine beş kişi konuşur kapatılabilir de, 
ama komisyon safhasını siz hızlandırmış bir süreçte işleyemezsiniz. Bu 
demokratik şeye uymaz, üstelik diğer komisyonların rolü ve katılımı da 
göz ardı edilmiş olur.

Son Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen bir torba yasa var. Bu yasa 
1/517 sayılı Kanun tasarısı, artı, yine Doğan görünümlü Şahin olarak, 
2/434 sayılı bir teklif gelmiş, bu ikisi birlikte ele alınacak. Ben bazılarının 
yük hesabını, Bakan da açıkladı, oradan hesaplıyorum, bunun toplam 
yükü 8,5 milyar; yani 8-9 katrilyon eski tabirle konuşursak. Bunun hiçbir 
yerde hesabı yok. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil olanların tazminatı 
yüzde 25 arttırılıyor, 261 bin kişiyi ilgilendiriyor, bir yıllık bütçeye mali-
yeti 858 milyon Türk Lirası. Bunu yazın bir kenara.

İkincisi, gübre ve yem: Bu halkın yararına bir şey, tabii ki yararına. 
İnsanlar bir sürü zorlukla yetiştiriyor. Ben buna sosyal yönüyle bakmı-
yorum, ben ekonomi olarak anlatıyorum. Gübre ve yemde vergi istisnası 
getiriliyor yaklaşık üç milyon kişiyi ilgilendiriyor, 1.850.000 Türk Lirası 
bunun yıllık maliyeti. Sonra doğum sonrası yarım çalışma ödeneği için 
prim gelirlerinin devlet bütçesinden ödenmesi söz konusu. Bunun sayısı 
başvuruya bağlı olduğu için belli değil, ancak bunun da tahmin edilen 
maliyeti 3 milyar olarak toplam 9 milyarlık bir yükten bahsediyorsunuz.

Siz daha iyi bilirsiniz Sayın Milletvekilim, 9 milyarın arkadaşlar, bize 
maliyeti bunun borçlanmayla karşılanacağını bilirseniz, sonraki nesillere 
doğru aktarılan bir yüktür. Örneğin, 30 milyarlık bütçe açık vermiştir. 
O yılın bütçesidir o açık. Bunun üstüne 10 milyar daha ekliyoruz, ki bu 
daha gelecek yine vaatler içinde, 40 milyara çıkacak. Bu yıl için borçlan-
madır, bir de geçmiş borçların çevrimi vardır. Sayın Babacan da açıklıyor, 
yaklaşık 100 milyar o derseniz, 50 milyar da bu, 150 milyarlık bir borç 
çevriminden söz ediyorsunuz.
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Ben bu konuyu bağladıktan sonra daha çok bütçe hakkının bir gaspı 
olarak da görüyorum özellikle komisyonlar safhasında bu sürecin işle-
memesini. Söz verdiğiniz için çok teşekkürler ve saygılar efendim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Özellikle bu tür ek maliyetle-
rin olduğu, öncesinin hesaplanmadığı Plan Bütçe geçmiş tecrübeleriyle 
bize anlattılar, teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü Sayın Gündüz Dinçer’e 
bırakıyorum.

Gündüz DİNÇER
TBMM Kanunlar Kararlar Önceki Başkanı

Teşekkür ederim ben de. Sayın katılımcılar ve dinleyicileri saygıyla 
selamlıyorum. Bu son sıralarda konuşacak olunca tabii söyleneceklerin 
çoğu başkaları tarafından söylendi. Onlara ben de katılıyorum. Aynı 
şeyleri tekrarlamanın anlamı yok. Biz doğru dürüst kanun yapıyorduk 
eskiden, fakat ne olduysa 1990’lı yıllardan sonra o düzgün kanun tek-
niğine uygun yaptığımız çalışmalar bir kenara konuldu yavaş yavaş. 
Önce her konu için ayrı kanun düzenleniyordu, sonra birbiriyle ilgili 
konularda tek kanun yapılmaya başlandı. Bunda da bütçe kanunu, vergi 
kanunları esas oldu, gelir vergisi, kurumlar vergisi, bilmem ne vergisi 
kanunlarında değişiklik diye devam etti. Sonra gide gide tabii bu daha 
da gelişti, birbiriyle hiç ilgisi olmayan konular bir kanunda bir tasarıyla 
getirildi, kanunlaştırıldı. Sakıncaları herkes tarafından söylendi, kamuo-
yuna da intikal ediyor. En son Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun şikâyetini 
okuduk, ama çare de bulunmadı, devam ediyor. Tabii, bu herkesi güç 
durumda bırakıyor. Uygulamacılara da, tabii, uygulamaya da yansıyor. 
Onun sakıncaları da dile getirildi.

Ben tekrar etmeyeceğim, yalnız iki konuyu söyleyeyim: Konusuna 
çok hakim olan hakimler bile, yargıçlar bile bu kanunları takip edemi-
yorlar ve kararlarına yansıtamıyorlar. Yürürlükten kalkmış veya değişmiş 
hükümlere göre hüküm kuruyorlar, bu da tabii herkesin zararına oluyor. 
Gene konularına çok hakim akademisyenler bile yazdıkları kitaplarda 
bazen bu değişiklikleri atlıyorlar. Bunları da mazur görmek lazım, yüz 
elli madde, iki yüz maddelik kanunda bir maddenin içinde bir hüküm 
değişiyor veya bir ibare değişiyor, gözden kaçabiliyor. Dolayısıyla, pek 
çok sakıncaları var.
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Tabii, bu sorun esas itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalış-
malarının yavaşlığından kaynaklanıyor, çünkü bizim İç Tüzüğümüz 
eskiden, halen de öyle, üç maddelik bir kanunun çıkması bile dört 
partili bir Mecliste süreler herkes tarafından tam kullanılırsa, beş saati 
bulabiliyor, çünkü tümü üzerinde her grubun yirmi dakika söz hakkı 
var, iki şahsın on dakika söz hakkı var. Maddelerde bunun yarısı kadar 
konuşulabiliyor, soru, cevap kısmı var, önerge faslı var, her maddede 
yedi önerge verilebiliyor. Bunlar tam konuşulunca süreler çok uzuyor.

Zaten bu zorunluluk nedeniyle, daha önce de ifade edildi, kanun hük-
münde kararname yoluyla bu zorunluluk, bu güçlükler aşılmaya çalışıldı, 
ama o da doğru bir yol değil, Meclisin yetkisini bypass eden bir uygulama. 
Ondan vazgeçildi, gide gide bu torba kanun uygulamasına gidildi, temel 
kanun düzenlemesi getirildi. Ama bunların hiçbiri derde deva değil. 
Çözüm tabii burada bizim konuşmamızla olacak iş değil. Meclisteki 
siyasi partiler bir araya gelecekler, kanun yapma usulünü değiştirecekler. 
Şeref Bey arkadaşımız “çare yok” dedi, ama ben aksi kanaatteyim. Bu 
çareyi de en iyi Şeref Bey bilir. Daha evvel kitaplarında da yazdı. Yabancı 
ülkelerde, özellikle Fransa’da, Amerika’da değişik kanunlaştırma usulleri 
var. Partiler bir araya gelecekler, bu usulleri tetkik edecekler, buna göre 
Meclisin çalışmasını…

Doç. Dr. Şeref İba - Yok, zihniyet diyorum.
Gündüz Dinçer - Zihniyet işte, zihniyetlerini değiştirecekler yani. 

Uygulamanın gülünç olduğu meydanda. Televizyondan da yayınlanıyor 
Meclis çalışmaları. Takip edenler orada da görüyorlar. Çok konuşmak 
için veya engellemek için önergeler veriliyor. Önergelerin ne olduğu da 
malum. “Ve” ibaresinin “veya” olarak değiştirilmesi, “ama” ibaresinin 
yerine “lakin” denilmesi gibi veya maddenin bütünüyle yazılması gibi 
tabii Meclisin ciddiyeti ortadan kalkıyor. Bunun için Meclisteki siyasi 
parti gruplarının artık bir araya gelip bu kanun yapma usulünü yeniden 
yabancı ülkelerdeki usulleri de göz önüne alarak düzeltmeleri ve bu usulün 
düzelmesi gerekir. Fahri Beyin de bu konuda bilgisi vardır. İspanya Ana-
yasasını filan tercüme etti, oradaki usulleri bilmektedir kendisi. Bunun 
dışında, Meclise böylece ciddiyet kazandırmak lazım. Diğer söylemek 
istediklerim zaten söylendi.

Ben bir de şunu söyleyeyim: Burada bizim siyaset adamlarımız konuş-
mayı biraz fazla seviyorlar yahut bütün dünyada belki böyledir. Bu da 
kanunların tabii yapılma süresini uzatıyor. Bir diğer konu da Meclis 
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televizyonu. Meclis çalışmalarının bu televizyondan yayınlanması her 
konuda süreleri uzatıyor lüzumsuz.

Son olarak söyleyeyim, çözüm bence Meclisteki siyasi parti grupla-
rının bir araya gelmesi ve kanun yapımı usullerini yeniden düzenlemesi 
İç Tüzükte. Budur, başka bu konuda yapacak bir şey yoktur kanaatimce. 
Sürekli aynı şeyleri tekrarlamamızın fazlaca bir anlamı yok. Söyleyeceğim 
bundan ibaret.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Dinçer’in anlatı-
mından biz avukatlar da bu torba kanunlardan uygulama açısından çok 
muzdaripiz. Yıllar içerisinde olan bir kanun uygulaması, ona ilişkin bir 
Yargıtay içtihat uygulaması var. Müvekkillerle görüşürken tabii biz de bu 
bilgilerimizle devam ediyoruz. Normal bir yasama süreci olmadığı için 
o yasama süreçleri içerisinde o yasa değişikliklerinin haberdar olmadan 
bir torba kanunla ertesi sabah bir müvekkil görüşmesinde gerçekten 
yanlış bilgi vermek gibi zorluklarla da karşılaşıyoruz. Teşekkür ediyorum 
açıklamalarınız için. Şimdi sözü Sayın Abbas Kılıç’a bırakıyorum.

Abbas KILIÇ
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ankara Barosuna böyle bir etkin-
liğe ev sahipliği yapması sebebiyle teşekkür ediyorum ve katılımcıları, 
konukları saygıyla selamlıyorum.

Gerek Demir Beyin, gerek Ozan Hocamın, gerek İbrahim Beyin 
konuşmalarında belirttiği üzere Roma Hukuku ilkelerine ve özellikle 
konu itibarıyla yaptıkları atıf sebebiyle teşekkür ediyorum, çünkü ben de 
konuşmamda buna değinecektim ve o kısmı bu vesileyle atlamış olacağım.

Yine Roma Hukuku ilkelerinden devam edecek olursak “herkesi 
ilgilendiren herkes tarafından onaylanmalıdır” ilkesi. Siyasal karar alma 
süreçlerinin bugün itibarıyla görevine baktığımızda, siyasal karar alma 
süreçlerinin işleyişinde ve o karardan etkilenecek olanların bizzat karar-
ların alınmasına katılmasını ifade eden bir ilkedir bu.

Modern temsili demokrasiler bu anlamda organların ve kurumların 
işleyişine ve o işleyişle birlikte ortaya çıkan kararlar olması sebebiyle 
herkesi ilgilendiren kararlara da yine herkesin katılımını gerektiren bir 
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durum olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan bakıldığında meşruiyet ana-
lizi üzerinden bir değerlendirme yapıldığında sıkça üzerinde durulduğu 
üzere yalnızca yargı organının ve yürütme organının işleyişi ve işlemleri 
değil, yasama organının ve yasama organının işlemlerinin de bir meşruiyet 
analizine tabi tutulması gerektiği kanaatindeyim. Torba kanunlar da bu 
meşruiyet analizinde temel bir konumu oluşturmaktadır.

1982 Anayasasının 2. maddesinde demokratik hukuk devleti ilkesine 
referans yapılmaktadır. Demokratik siyasal temsilin mekânsal görünümü 
de Türkiye Büyük Millet Meclisine karşılık gelmektedir. Yalnızca o değil-
dir, ama temel olarak ona karşılık gelmektedir. Dolayısıyla, burada iktidar, 
muhalefet partilerinin karar alma süreçlerine katkısı ve müzakere faali-
yetleri, bu müzakere faaliyetlerinin de iyi, kaliteli kurallarla tesis edilmiş 
olması temel bir gereksinim olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim halkın 
temsilcilerinin Parlamentodaki işlevlerinin özü de buna dayanmaktadır; 
yani, müzakereye açık, özgür ifadeye dayalı tartışma yürütülebilmesi, 
buna bağlı olarak da herkes için geçerli genel soyut, sürekli ve objektif 
kanunların kabul edilmesi meşruiyetin sağlanması için gerekli temel 
koşullardır. Zira çoğulcu demokrasiler açık ve şeffaf bir süreç içerisinde 
kanun yapılması ve bu açıdan da muhalefete ve farklı görüşlere saygı 
duyulmasını gerektirir.

Kanun ile ilgili olarak Anayasanın 88. maddesine burada pek çok 
konuşmacı atıfta bulundu ve ben de onun üzerinde duracak olursam, 
kanun tasarı ve tekliflerin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme 
usul, esasları İç Tüzükte düzenlenir denildi. 95. maddeye buradan bak-
tığımızda İç Tüzük hükümleri siyasi parti gruplarının Meclisin bütün 
faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir 
hükmü de yine bu hükümler arasında görmekteyiz. Dolayısıyla, Ana-
yasa Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanun yapma faaliyetine ayrıntılı 
olarak yer vermemekte, doğrudan İç Tüzük hükümlerine atıf yapmayı 
uygun görmektedir.

Tarık Zafer Tunaya’nın İç Tüzük için öngörmüş olduğu “sessiz Anayasa” 
ifadesi burada torba kanunlar açısından düşünüldüğünde sessizliğe bürün-
meyle karşı karşıya kalma riskini taşımaktadır, çünkü sessiz Anayasayı 
biz burada iktidar, muhalefet ilişkilerinin yürütülmesi açısından temel 
bir referans olarak kullanmaktayız, ama iktidar, muhalefet ilişkilerinin 
burada olağan koşullarla ilerlememesi sebebiyle burada bir sessizliğe 
bürünmenin söz konusu olacağını da tabii vurgulamak gerekiyor.
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Burada Anayasanın öngörmüş olduğu kanun türlerine bakmak gere-
kirse, Anayasa çeşitli kanunları açıkça zikretmekle birlikte, bunlardan bir 
kısmının da İç Tüzükte düzenlenmiş olduğunu görüyoruz. Yetki Kanunu, 
Af Kanunu, Bütçe Kanunu, Anayasa değişikliği hakkında Kanun, Olağa-
nüstü Hal Kanunu ve Sıkıyönetim Kanununa ilişkin Anayasada açıkça 
düzenlemeleri görmekteyiz, ancak temel kanuna ilişkin hükmü ise doğ-
rudan doğruya İç Tüzüğün kendisinde görmekteyiz.

Peki, torba kanuna ilişkin hüküm var mı? Burada bütün konuşmacılar 
dile getirdiler, torba kanuna ilişkin bir hüküm yok; ne Anayasada, ne İç 
Tüzük hükümlerinde buna yer verilmediğini görmekteyiz. Şeref Hoca-
mızın bu konuda getirmiş olduğu tanıma ben de aynen katılıyorum ve 
tekrar etmek gerekirse birbiriyle konu yönünden ilgisi olmayan çok fazla 
sayıda başka kanunda ek ve değişiklikler yapan kanunlara torba kanun 
adı verilir diyerek bunu tekrar etmekte fayda görüyorum.

Her ne kadar Anayasa ve İç Tüzükte yeri olmasa da bir galat haline 
gelmiş olan uygulamadan söz etmek mümkün. Umarım bu galat hali 
doğruların terkine yol açmaz, çünkü “galat-ı meşhur fasih-i mehcurdan 
evladır” sözü bize böyle bir riskin de bunun içinde yer aldığını hatırlatıyor.

Gündelik hayata baktığımızda sık sık bize de sorulmakta, “bu torba 
kanun ne öngörüyor?” şeklinde torba kanunun gündelik hayatın içeriğine, 
ayrıntısına dahil olurcasına sık sık sorularla karşı karşıya kaldığımızı 
söyleyebiliriz. Hukuk eğitimi açısından baktığımızda, Anayasa Hukuku 
kitaplarında bunu görmek mümkün.

Erdoğan Teziç Hocamızın son 2015 tarihli 19. basısında daha önceki 
baskılarda yer verilmemişken, bu kanun türlerinin sıralanması sonrasında 
bir de “Torba Kanun” başlığına yer verildiğini görmekteyiz ve torba 
kanuna ilişkin şunları söylüyor Erdoğan Teziç Hoca: Torba kanunun 
karmakarışık kanun metinlerini bir araya getiren bir tür olarak iktidar 
çoğunluğunun düzenlemek istediği konuları çok kısa sürede kanunlaş-
tırması ve bunun için de İç Tüzükte yer alan kuralların ihmal edildiğini 
belirtiyor ve Roma Hukuku ilkesine o da göndermede bulunuyor; yani, 
tek konu, tek kanun, leccasilia didia ilkesine göndermede bulunuyor.

Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kanunlaştırma faaliyetindeki 
istatistiklerine baktığımızda nasıl bir görüntüyle karşı karşıyayız? 24. 
yasama döneminde, 5. yasama yılında Meclis Başkanlığına beş yüz dokuz 
tane kanun teklifi sunulmuş, bu yasama yılında on altı kanun teklifi Genel 
Kurul gündemine girmiş, altmış sekiz kanun teklifi kanunlaşmıştır. 24. 
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yasama döneminin tamamında ise Başkanlığa iki bin sekiz yüz yirmi sekiz 
tane kanun teklifi sunulmuştur. Bu kanun tekliflerinin ikisi karar olmuş, 
üç yüz altmış altısı kanunlaşmış, iki bin dört yüz yirmi beş kanun teklifi 
komisyonlarda, yirmi altı kanun teklifi ise Genel Kurul gündeminde 
bulunmaktadır. 5. yasama yılında bazı kanun tasarı teklifleri birleştirilmek 
suretiyle doksan sekiz kanun kabul edilmiştir.

Yine 24. yasama döneminde yedi yüz yetmiş iki tane kanun tasarısı 
sunulmuştur. 5. yasama yılında Meclis Başkanlığına altmış sekiz tane 
kanun tasarısı sunulmuştur. Bunların doksan iki tanesi kanunlaşmış, 
iki kanun tasarısı hükümetçe geri alınmıştır. Bunun bir ara parantezle 
İngiltere’deki yansımalarına baktığımızda, İngiltere’de yasama faaliyeti 
açısından Türkiye arasında büyük bir oranda farklılık olduğunu söylemek 
mümkün, çünkü bir yasama yılında kabul edilen, daha doğrusu sunulan 
kanun önerilerinin sayısı yüz otuz civarında. Bizdekinin yaklaşık beşte 
biri düzeyinde. Bizde baktığımızda altı yüz civarında kanunlaşmaya 
rastlamaktayız.

TBMM Başkanlığının torba kanuna ilişkin tutumunun ne olduğunu 
İbrahim Bey belirtti, ben tekrar etmeyeyim, hatta diğer konuşmacılar da 
belirtti. Burada üç tür torba kanundan söz etmek mümkün. Bunları baş-
lıkları itibarıyla bir sınıflandırmaya tuttuğumuzda birincisi, bazı kanun-
larda değişiklik yapılması hakkında kanun; baktığınızda bazı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında kanundan hiçbir şey anlamıyoruz. Acaba 
içerisinde ne var? Örnek olarak iki tane örnek getirdim. Bazı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında kanunda ne var? On beş kanunda değişiklik 
yapıyor, genel olarak vergi kanunları ve pek çok diğer kanunlar. Bir diğeri 
de, 6655 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun. Ne 
var burada? Dokuz maddeden oluşuyor. Gene vergi kanunları ağırlıklı 
bir düzenlemeye karşılık geliyor.

İkinci tür, bir kanun ismi, daha doğrusu bir konuyu bünyesinde barın-
dıran ve bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapıl-
masına dair kanun. 6655 sayılı Yüksek Öğretim Kanunuyla bazı kanun 
ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. 
Baktığımızda, acaba Yüksek Öğretimle ilgili çok fazla hüküm barındırıyor 
mu diye, sadece bir madde Yüksek Öğretim ile ilgili, kalan maddelerin 
hiçbir tanesi Yüksek Öğretimle ilgili değil. Sözgelimi, 1. madde er ve erbaş 
harçlıkları kanunu; Kıbrıs’a gönderilecek Türk askeri birliği mensuplarının 
aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları birliğinin başka giderleri hakkında 
kanun. 3. madde, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli kanunu. Bu şekilde 
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devam eden, Yüksek Öğretim Kanunuyla ilgisi olmayan pek çok hüküm 
var. Sadece Yüksek Öğretimle ilgili 5. maddede şuna yer verilmiş: Yüksek 
Öğretim Kanununun geçici 55. maddesinin 2. fıkrasının son cümlesinde 
yer alan 31 Aralık 2015 ibaresi 31 Aralık 2016 şeklinde değiştirilmiştir; 
yani, bu ibare bir kanunun Yüksek Öğretim Kanunu olması için acaba 
yeterli mi? Bence değil.

Bir üçüncü tür, birden fazla kanun ismi ve bazı kanun ve kanun hük-
münde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun. Bunun tipik 
örneği, çokça üzerinde duruldu, ben de tekrar durayım, İş Kanunu ile 
bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla 
bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun; yani, 6552 sayılı 
Kanun.

Ne var burada? Biraz daha onun üzerinde ayrıntılı olarak duracaksak, 
biraz önce Sayın Milletvekili ve diğer konuşmacılar da buna değindi. 
Ayrıntılı bir şekilde bakacak olursak, pek çok kanuna ilişkin değişiklik 
var, hatta idari işlemlerin bir kanun konusu haline getirilmesi durumu 
söz konusu. Burada kanun tekniği açısından önemli sakıncaları barın-
dırdığını açık bir şekilde söyleyebiliriz ve bir örnek, bir prototip olarak 
bunu kullanmak mümkün. TBMM’ye sevk edildiği tarihte altmış bir 
madde olarak bir tasarı olarak sunuluyor, Plan Bütçe Komisyonunun 
kabul ettiği raporla Genel Kurula gönderiliyor, Komisyon bu tasarıya 
ilişkin yüz on dört kanun teklifini birleştiriyor ve altmış bir madde ola-
rak TBMM’ye gelen kanun altı yüz elli altı sayfalık rapora yüz kırk altı 
madde ve ek listeler şeklinde karşımıza çıkıyor; yani, tasarı 1’e 2,5 vermiş 
oluyor. Altmış bir maddeyle geliyor, yüz kırk altı maddeyle…

Katılımcı - Üç de geçici madde.
Abbas Kılıç - Evet, geçici maddeler zaten çok ilginç, şimdi onlara 

temas edeceğim. Afyon Kocatepe Üniversitesine personel, akademisyen 
kadrolarının belirlenmesini, Sakarya Üniversitesine kadroların belir-
lenmesine ilişkin hükümleri ihtiva ediyor. İdari işleme ilişkin, tipik bir 
örnek, hemen onu okuyalım. Evet, 137. madde, nedir? “Sakarya ili 
Kocaeli ilçesinde bulunan Melen Barajı rezervuar alanıyla mutlak koruma 
alanında kalan yerleşim yerlerindeki halkın iskân edilmesini teminen Bakan-
lar Kurulunun 15.3.2013 tarihli 2013/4482 sayılı kararına ekli haritada 
koordinatlarıyla belirlenen orman sınırları dışına çıkarılmış alan Toplu 
Konut İdaresi Başkanlığı adına resmen tescil edilerek devredilir”. Bir kanun 
konusu olup olmaması gerçekten temel tartışmaları barındırıyor. Yani, bir 
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idari işlemin açıkça bir kanun konusu haline getirilmesi. Diğer örnekler 
üzerinde de durduk.

6552 sayılı Kanuna bir hızlandırma yöntemi itibarıyla, çünkü torba 
kanun için temel savunma hızlandırma yöntemlerini barındırdığı için 
kanun çok hızlı ve etkili bir şekilde kabul ediliyor. Gerçekten öyle mi 
diye baktığımızda, kanun tasarısı 15.07.2014 tarihinde Meclis Genel 
Kurulunda görüşülmeye başlanmış. 10.09.2014 tarihinde, yaklaşık iki 
ay sonra on yedi birleşim sonrasında kanunlaşmış. Dolayısıyla, bir kısa 
Genel Kurul safhasını barındırmıyor. İki ay acaba az bir süre midir diye 
tabii ben burada sormak isterim yasama uzmanlarımızın bilgisi itibarıyla. 
Yani, her bir birleşim başına ortalama sekiz buçuk madde düşüyor.

Acaba zamandan tasarruf düşüncesine kapılmaksızın normal bir 
kanunlaşma yöntemiyle bu gelseydi bu sekiz buçuk madde kaç maddeye, 
iki aylık süre ne kadar süreye tekabül edecekti? Bunun bir alternatif mali-
yetinin çıkarılması, dolayısıyla, torba kanun savunmasında hızlandırma 
yönteminin etkili bir sonuç verip vermediğinin değerlendirilmesi burada 
tema olarak gerekiyor.

İkincisi, bu kanunların çoğunda geçici madde yöntemiyle hüküm sevk 
edildiği görülmekte. Dolayısıyla, kanunlara baktığımızda geçici madde 
geçici madde şeklinde kimi kanunların geçici maddeleri kanunun temel 
maddelerinden daha fazla nitelikte bir hal olarak ortaya çıkmakta. Yine 
burada önemle belirtilmesi gereken şey, Ozan Hocamızın da bir makalesi 
özellikle bu konuyu barındırıyor, af niteliğindeki hükümlerin Genel 
Kurulda af hükmü niteliğinde kabul edilmeksizin geçirilmesi, çünkü 
biliyoruz ki, Anayasa af niteliğinde olması durumunda görüşülme ve kabul 
açısından nitelikli çoğunluklar öngörmekte. Halbuki burada bunlar esas 
alınmamakta. Baktığımızda, bu kanundaki hükümlerin çoğunun vergi 
ve vergi kanunlarına ilişkin olduğunu görmekteyiz.

Burada Anayasa Mahkemesinin tutumuna bakacak olursak, zaten gerek 
Ozan Hocam, gerek İbrahim Bey buna temas ettiler, mahkeme kararla-
rının da burada sorunlu bir netice olarak ortaya çıktığını görmekteyiz, 
çünkü böylesine uzun bir kanunun hem iptal davasının açılma süreci 
itibarıyla, gerekçesinin, istemde bulunan açısından bir gerekçe ortaya 
konulması ve bunun etkili bir şekilde ortaya konulması ve Anayasa Mah-
kemesinin de bunu sağlam dayanaklara tabi bir gerekçeyle ortaya koyması 
gerçekten çok zor. 6552 sayılı Kanuna ilişkin verilen karara baktığımızda, 
sayfa düzeninin kullanımına göre yüz yirmi ila yüz elli sayfa arasında 
değişen bir karardan bahsediyoruz. Bunun bir uzman kişi tarafından da 
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kısa bir sürede okunup anlaşılması ve değerlendirmeye tabi tutulması 
mümkün değil. Sadece vatandaşların değil, Anayasa hukukçularının, 
hatta yasama uzmanlarının ve konuyla ilgili pek çok kişinin bu konuda 
karşı karşıya kalacağı sorunlar açısından bunları söylemek mümkün.

Diğer meselelere zaten pek çok kişi temas etti. Burada Fahri Beyin 
üzerinde durduğu nokta belki ele alınabilir; demokrasi açısından karşı 
karşıya kalınan sorunlar. Biliyoruz ki biz saf temsili demokrasinin ayak-
larına çok sıkı bir şekilde bağlanmış vaziyetteyiz, halbuki yarı doğrudan 
demokratik yöntemlere ve araçlara anayasal düzeyde karşılık bulacak 
şekilde uygulamaların geliştirilmesi ve yeni Anayasa çalışmalarında da 
bunun kanunlaştırma süreci itibarıyla öneminden hareketle yer verilmesi, 
bu kanunlaştırmalarda meşruiyeti arttırıcı bir rol oynayabilecektir. Son 
olarak bir sözle bunu bitirelim.

Cemil Meriç’in “Umrandan Uygarlığa” adlı eserinde yazının sonunda 
şöyle bir tespit var, uzunca bir tespit. Buradan kısaca söyleyeyim. “Kay-
naklarından kopan bir intelijansıyanın kaderi, bir mefhum hercümerci 
içinde boğulmak. Umrandan habersizdik, medeniyete ısınamadık. İnsanlığın 
tekamül vetiresini ifade için kendimize layık bir kelime bulduk: Uygarlık. 
Mazisiz, musikisiz bir hilkat garibesi”. Bu cümlenin evvelki kısımlarını bir 
kenara bırakacak olursak, torba kanunlar için herhalde kullanılabilecek 
en güzel benzetme budur: Mazisiz, musikisiz bir hilkat garibesi.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Şimdi son olarak sözü Sayın 
Mustafa Şahin’e bırakıyorum.

Dr. Mustafa ŞAHİN
TBMM Yasama Uzmanı

Teşekkür ederim. Tabii, ben de Hocamın yapmış olduğu sunumdan 
hareketle birkaç noktayı ilave ederek başlamak isterim.

İki yönlü sorun var bu idari işlem niteliğindeki hususların kanuni 
norm olarak düzenlenmesi noktasında. Bir boyutuyla normun kanuni-
liği ilkesi uygulamada ciddi ikincil mevzuat yetkileri olur olmaz idareye 
veriliyor. Bir defa bizim bir Parlamento perspektifinden öncelikle normun 
kanuniliği ilkesine sıkı sıkı bağlı kalmamız gerekiyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kanun tasarısı komisyondan geçti. Bu Soma 
faciasından sonra İş Kanununun gerek fazla çalışma ücreti, gerek haf-
talık çalışma süresinin kısaltılması düzenlemesiyle Maden Kanunu ek 
9. maddesi kapsamında asgari ücretlerin iki katından az olamayacağı 
maden işçileri açısından. Neyse, tabii, bu düzenlemeler sahada işverenler 
cephesinde ciddi tepkiye yol açmış, belirli işletmeler kapanma noktasına 
gelmiş, vesaire ve bu noktada bütçeden bu işletmelerin desteklenmesine 
ilişkin bir yetki alınıyor Bakanlar Kuruluna. Normalde bu yetkinin, bu 
ikincil mevzuat düzenleme yetkisinin esasının bizatihi kanuni norm 
çerçevesinde belirlenmiş olması gerekir. Böyle çerçevesi belirsiz bir yetki 
aktarımı idareye söz konusu olamaz, ama bu son dönemde o kadar 
sıklıkla yapılır oldu ki. Örneğin, Anayasa Mahkemesinin geçmişte çok 
sayıda vermiş olduğu karar vardı. Denirdi ki, “teşkilat kanunlarında 
hizmet birimlerinin görev yetki sorumlulukları bizatihi kanunda tadat 
edilecek, açıklıkla yazılacak”. Ancak, son dönemde hizmet birimlerine 
ilişkin görev yetki sorumluluklar yönetmelikle düzenlenir hükmüyle çok 
sık karşılaşır olduk. Normalde bunun gibi bir dizi hukuki ihlal, hukuk 
ihlaliyle karşı karşıyayız.

Kanun yapım tekniği açısından son dönemde karşılaştığımız diğer bir 
yaygın sorun, kanunların geriye yürümezliği ilkesinin ihlali. Muazzam 
sayıda maddeyle karşılaşır olduk. Şimdi Sayın Hocamın da belirttiği 
kanunlarda da var. Söz gelimi, 31.06.2015 tarihinden geçerli olmak üzere 
yayımı tarihinde. Bunu biz istisnai olarak, sayın üstatlar hatırlarlar, bu 
yöntem sadece mahkeme kararlarında kazanılmış haklar ilkesi, vesaire, 
konularında işletilen çok istisnai bir durumdu. O da yurttaşın mahke-
mede tanınmış hakkının kanunda uyumunun, intibakının sağlanması.

Ben size ilginç bir örnek vereyim, yine o az önce belirtilen 6655’te 
vardı sanki. Şimdi, bir kanun çıkmış, bir çerçeve kanunla bir kot kanunda 
değişiklik yapılıyor. Bunun yürürlük tarihi belirleniyor çerçeve kanunda. 
Bu iki kanundan bağımsız bir kanunda o yürürlük tarihinin ertelendiğini 
görüyoruz. Bu kadar açık kanun yapım tekniği ihlali olamaz. Çok ilgisiz 
bir kanunda bir geçici madde ihdas etmek suretiyle o çerçeve kanunuyla 
kot kanunda yaptığınız değişikliğin yürürlüğünü erteliyorsunuz. Erte-
liyorsunuz, yine o erteleme tutmuyor, yürürlüğe giriyor, bu defa kanun 
çıkarıyorsunuz, geçmişe dönük geçerli olmak üzere yayımı tarihinde. Bu 
kadar teknik ihlali görülemez. Ben şaşırdım. Tam derslerde örnek olarak 
okutulması gereken bir madde o, çünkü ilgili mevzuat bütünlüğü içinde 
baktığınız zaman gerçekten şaşırtıcı özellikler taşıyor. Norm önemli olur, 
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olmaz. Bu taşeronlara ilişkin Maliye Bakanlığının, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığının uygun görüş verme maddesi. Çok önemli değil, ama tek-
niğin ihlali olarak çok açıklayıcı.

Ben bu literatürde bu tırnak içinde “torba kanun” tanımlarının yapıl-
masına karşıyım, çünkü torba kanun uygulaması şöyle bir şey değil: 
Ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmiş, nevi şahsına münhasır 
bir çözüm değil, burada bir norm ihlali var. Kanun yapım tekniğine 
ilişkin kuralın ihlali var. Kuralın ihlalini biz literatürde sanki bir çerçeve 
kanun, kot kanun, bir de torba kanunmuş gibi ayrı bir kanun tipi olarak 
anmaya başlarsak bu hem meşruiyet kazanır literatürde, öğretide buna bu 
şekilde yer verilmesi, hem de isabetli bir değerlendirmeye imkân vermez. 
Bu torba veya başka nitelemelerle andığımız uygulamanın hukuksuz 
olduğunu bir defa kabul etmeli ve bu kategoride bu olgusal süreci belirt-
mekte yarar görüyorum.

Daha başka sıkıntılar da var. Anayasa Mahkemesinin iptalleri var. 
İptale konu düzenleme neredeyse aynı şekilde tekrar düzenleniyor; yani, 
Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümezliği ilkesinin aşılmasını 
teminen bakıyorsunuz, hemen hemen bütün unsurlarıyla düzenleme 
aynı şekilde hayata geçiriliyor.

Parlamento hukukunun bir özelliği var. Parlamento hukuku ceza 
hukuku gibi değil veya diğer ticaret hukuku, borçlar hukuku gibi bir 
alan değil. Parlamento hukuku genel prensipleri çatar; yani, Parlamento 
hukukunda ilgili müzakerelerin tarafları, aktörlerinin iyi niyete dayalı, 
birlikte çalışmasına, kolektif üretimine yönelik bir ruha sahiptir. Dolayı-
sıyla, çok kazuistik, yaptırıma bağlı normlarla Parlamento hukuku alanı 
düzenlenemez. O anlamda üstadın işaret ettiği siyasal kültür çok önemli. 
Burada iyi niyet ve siyasal kültürün gelişmişlik düzeyiyle ortak çalışma 
pratiğinin niteliği arasında korelasyon var, yoksa ne yapılabilir ki? İç Tüzük 
örneğin Anayasa İç Tüzüğü 95. maddede Parlamentoya bırakmış Parla-
mentonun çalışma yöntemini bağımsızca belirleme ilkesinin bir gereği 
olarak. Aslında bu ruh burada var. “Ey Parlamento, siz tüm taraflar kendi 
çalışma işleyişinize ilişkin normları belirleyin” diyor veya bu bir sözleşme 
gibi de düşünülebilir, bir centilmenlik sözleşmesi gibi düşünülebilir. 
“O kurallar çerçevesinde çalışın” diyor. Parlamento hukukunda, üstadın 
da eserleri var, teamüller çok güçlüdür, yer yer normdan daha etkilidir 
dünya parlamentolarında. Bunun sebebi de kendine özgün doğasıdır; 
yani, kendi aktörler arası ilişkilerin kendi teamülü, tarihsel ve kültüre 
dair pek çok kabulden hareketle işlerlik kazanmasıdır, yoksa belirttiğiniz 
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gibi mevzuat hazırlama usul ve esasları, yönetmelik. Kanun çıkarırsınız 
söz gelimi veya normu yükselttikçe önem derecesini diyelim ki şey, ama 
bunlar çözüm değil.

Mesela şöyle şeyler de oluyor, bunları ben paylaşmak isterim: Dört 
grup anlaşırsa İç Tüzük kuralı askıya alınıyor. İç Tüzüğün açık kuralı dört 
siyasi parti grubu anlaşırsa o kural işlemiyor ve bu da çok da benimsen-
miş bir yöntem olarak parlamento çalışmalarında çok sık karşılaşıyoruz. 
Süreyi de aşmak istemem.

Bunun gibi çok sayıda Parlamento çalışmalarında kanun yapım tek-
niği ihlali, İç Tüzük ihlali, Parlamento hukukunun genel prensiplerinin 
ihlaline ilişkin pek çok olay, örnek paylaşmak mümkün. Belki soru, cevap 
bölümünde olursa ilave katkılarda bulunmaya çalışacağım.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyorum. Tabii, konuşmacılarımız 
konunun kanun yapım tekniğine hukuk devletine alenen etkisini de 
gözeterek biraz uzunca konuşmalarını yaptılar. Bu noktada bir ikinci tur 
gerçekleştiremeyeceğiz. Ancak, sorularımız var. Ben soruları da ilgililerine 
ilettim. Onun dışında ufak eklemeler yapacak olursa diğer konuşmacı-
larımız onları da alırız. Önce ben Ozan Hocam’a bırakıyorum. Ona bir 
soru var. Buyurun lütfen.

Yrd. Doç. Dr. Ozan ERGÜL
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ben müsaadenizle iki dakikada konuşacağım. Ben ilk konuşmacı 
olduğum için bütün konuşmacılar dolayısıyla benden sonra konuşmuş 
oldular. Onların bazı tespitleriyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum.

En sondan başlayayım. Sayın Şahin torba kanun diye bir kavram kul-
lanmamamız gerektiğine benzer bir şey söyledi. Ben buna katılmıyorum, 
çünkü olgular da kavramlara vücut verir. Bunu da ben söylemiyorum, 
Reinhart Koselleck’in İletişim Yayınlarından çıkmış “Kavramlar Tarihi” 
kitabında çok güzel bu anlatılır; yani, olgulardan kavramlar çıkar. Burada 
da karşımızda bir olgusal durum var, kendisi de ifade etti zaten. Bunu 
tanımlamamız lazım, çünkü aynı şeyden konuşabilmek için belli bir 
kavram üzerinden hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla, biz bunu kavram-
sallaştırmasak da böyle bir olgu var ve dolayısıyla, bunun tanımlanması 
mümkün diye düşünüyorum.
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İkinci bir husus, benden sonraki konuşmalarda bir miktar bu İç Tüzük 
91. madde, “Temel Kanun” kenar başlığını taşıyan İç Tüzük 91. maddeyle 
torba kanun arasındaki irtibat, ilişkiden bahsedildi. Buradaki katılımcı-
lardan bir kısmı benim bu konudaki görüşlerimi bilirler. Bir kere bu İç 
Tüzük 91. maddenin kenar başlığı tamamen hatalıdır ve içeriğini yan-
sıtmaz. Burada temel kanun falan değildir mesele. Burada mesele benim 
özel yasama yöntemi dediğim hızlandırılmış bir yasama yöntemidir. Bu İç 
Tüzüğün başlangıçtaki düzenlemesi aslında gerçekten de “Temel Kanun” 
denmeyi hak edebilecek, Türk Ceza Kanunu gibi, Hukuk Muhakemesi 
Kanunu gibi uzun kanunların Parlamentodaki görüşülmesini hızlandır-
maya yönelik idi. Ben burada biraz Anayasa Mahkememizi de kabahatli 
görüyorum. Anayasa Mahkememiz biraz bu işi fazla kurcaladı ve verdiği 
iptal kararları nedeniyle bugün o iptal etmiş olduğu hükümlerden çok 
daha geride, çok daha muhalefeti baskılayan, çok daha uzlaşma ara-
maksızın basit bir çoğunluğun görüşüyle hızlandırılabilen bir yönteme 
vücut verdi, çünkü mesela iptal ettiği eski hükümlerden bir tanesinde 
bu hızlandırılmış yasama yöntemini, yani, bölümler halinde görüşme 
yönteminin kabul edilebilmesi için Danışma Kurulunda oybirliği olma-
dığı takdirde Meclis Genel Kurulunda 5’te 3 çoğunluk gerekiyordu. 
Bugün bu gerekmiyor mesela. Bunu iptal ederseniz bu sonuca sebep 
olduğunuzdan söz edilebilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla, ben biraz 
burada Anayasa Mahkemesini de kabahatli buluyorum. 2001 yılından 
beri defaatle verdiği iptal kararlarıyla bugünkü sonuca biraz da Anayasa 
Mahkemesi sebep olmuştur. Önünü, arkasını düşünmeden verilen iptal 
kararlarının sebep olduğu bir durumdur.

Bu torba kanun (176.10) Temel Kanun denilen bu hızlandırılmış 
yasama yöntemi aslında birbirinden bağımsız şeyler. Buradaki sorun 
şu: Hem torba kanun olup, hem konu birliği taşımayan, birçok sayıda 
kanunda değişiklik yapan bir kanun olup, bir de hızlı yöntemle, hızlandı-
rılmış yasama yöntemiyle, özel yasama yöntemiyle görüşürseniz işte, tam 
facia oluyor. Burada sayın vekillerim de bundan duydukları rahatsızlığı 
haklı olarak dile getirdiler. Fakat, torba kanununun çoğunluğa, iktidarı 
elinde bulunduran çoğunluğa, Parlamentodaki çoğunluğa sağladığı başka 
imkânlar var. Bunu sadece hızlandırılmış yöntemle elde edemezsiniz. 
Bunların da bir kısmına değinildi. Ben bana yapılan atıflar nedeniyle 
birkaç tanesine değineyim.

Mesela, ne var? Normalde olağan süreçte kamuoyunun tepkisini 
çekebilecek, eleştirilere konu olabilecek konuları bunun içine sokmak 



542

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

var; yani, bunu hızlandırmayla filan elde edemezsiniz normalde. Bunu 
ancak torba kanun yöntemiyle elde edebilirsiniz.

Örneklerin bir kısmından bahsedildi. Ben somut örneklerden bahse-
deyim. Mesela, yargıyla ilgili düzenlemelerden bahsedildi. Bu 6552’ye 
konulmuş düzenlemelerden bir tanesi kamu tesislerinin özelleştirilmesi 
işlemleri aleyhine verilmiş olan yargı kararlarının bu kararlara konu 
tesislerin özel sektöre devrinin üzerinden beş yıl geçmiş olması halinde 
uygulanmayacağına ve tesislerin kamu tarafından geri alınmayacağına 
ilişkin düzenlemeler var; yani, yargı iptal ediyor özelleştirmeyi, torba 
kanuna hüküm konuyor, deniliyor ki “yargı istediği kadar iptal etsin, 
özelleştirmenin üzerinden beş yıl geçtiyse geri alamazsın özelleştirdiğini” 
diyor. Bu hukuk devleti ilkesine aykırı, bu çok açık bir şey. Dolayısıyla, 
bunu hızlandırmayla falan elde edemezsiniz, bunu ancak torba kanun 
yöntemiyle saklayarak, gizleyerek elde edebilirsiniz. Hızlandırmak yetmez 
bunu meşrulaştırmaya.

Bunun dışında geçmişe yönelik yasalardan bahsedildi. Hemen bir 
örnek okuyayım: Kamulaştırılan taşınmaz malların kamulaştırma bedel-
lerinin ödenmesi suretiyle eski maliklerince geri alınabilmesi koşullarında 
yeni düzenlemeler ve bu düzenlemelerin eski tarihli kamulaştırma işlem-
lerinde uygulanabilmesi sağlanıyor; yani, kamulaştırma eski tarihli olsa 
bile bunu uygulayabilirsin. Bu da tipik geçmişe yürüme.

İdari fonksiyon, aslında daha da bunu genişletecek olursak, burada 
aslında kastedilen yürütme fonksiyonunun yasama fonksiyonu tarafın-
dan gaspı. Bazı örnekler verildi, beni çok rahatsız eden bir başka örnek: 
Kamu görevlilerinin görevden alınması; yani, yasa ve yasaya eklenen 
geçici maddeyle kamu görevlisi görevinden alınıyor. Maalesef Anayasa 
Mahkememiz bunların ilk örneklerinden bir tanesi olan Banka Düzen-
leme Denetleme Kurulu Kanunundaki bu yöndeki düzenlemeyi hak 
arama hürriyetinin elinden alınması, çünkü idari fonksiyon değil, yasama 
fonksiyonuyla, yasayla yaptığınız zaman kişi idari yargıya gidemiyor. İki, 
yürütme fonksiyonunun ihlali diye iptal etti. Ne olduysa sonra adını 
değiştirdi, dedi ki “yapabilir”. En son Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu 
Kanununda oradaki kamu görevlilerinin, üyeler hariç, kamu görevlileri-
nin görevden alınmasıyla ilgili Kanun Anayasayı denetlerken yine içtihat 
değiştirdi, bu sefer de dedi ki, “efendim, teşkilat yapısını değiştiriyorsan 
ancak o zaman kamu görevlilerini görevden alabiliyorsun”, diğer bir 
deyişle “teşkilat yapısını değiştirmediğin takdirde kamu görevlisini görev-
den alamazsın yasayla” dedi. Ne demekse? Bu ne alakası var, hukuki bir 



543

A N K A R A  B A R O S U  U L U S L A R A R A S I  H U K U K  K U R U L T A Y I  1 3  O C A K - 1 6  O C A K  2 0 1 6

denetim mi olmuş oluyor? O da farkında yaptığının yanlış olduğunun, 
bir şekilde bir yerden kurtarır mıyım dedi.

Dolayısıyla, ben bunu vurgulamak istiyorum. Bunun hızlandırmayla 
falan alakası yok. Esas olarak bunu söylememiz lazım. Evet, hızlandırma 
torba kanununu daha da vahim bir hale getiriyor, parlamenter dene-
timi, politika üretimini daha da anlamsız hale getiriyor, ama o başka bir 
mesele, bu başka bir mesele. Bunların ikisini ayrı yere koymamız lazım 
diye düşünüyorum.

Zombi kanunlar diye Şeref Bey bana atıfta bulundu. Aslında madem 
burada öğrendik Akif Hamza Çebi Beymiş bu torba kanununu ilk kul-
lanan. Bu zombi kanununu da sevgili asistanımız Murat Öngel buldu. 
Torba kanunla ilgili değil aslında bu zombi kanun tabiri, fakat bir torba 
kanununa şöyle bir hüküm kondu, zombi olması oradan çıkıyor. Mealen 
söyleyeceğim, önümde notlarım da yok, Kamu Hukukçuları Platformu 
toplantısı, Hukuki Güvenlik başlıklı kitabında yayınlanmıştı bu konuş-
mam, ama elimde olmadığı için mealen söylüyorum. Borçlar Kanunu 
ilga ediliyor, yeni kanun yapılıyor, daha sonra bir torba kanuna bir 
hüküm konuluyor, diyor ki, “kiralar hakkında mülga borçlar kanunu 
uygulanır”; yani, bu hukuk ilmiyle, jurisprudence ile, hukuk felsefesiyle, 
norm teorisiyle izah edilemeyecek bir şey. “Mülga kanun uygulanır”. Ne 
demek ya? Kanun ya mülgadır ya değildir. Böyle bir şey olabilir mi? İşte, 
bu zombi kanun oluyor; kanun ölmüş, ama diriltiyorsunuz bir torba 
kanuna eklenen bir hükümle.

Son olarak sevgili Abbas bir atıfta bulundu, dedi ki, “af kanunu 
niteliğinde kanunlar da çıkıyor”. Bu torba kanunlarla kişiye ve duruma 
özel kanunlar yapılıyor; yani, bir belediyenin bir derdi mi var, kamu-
laştırmasız el atma mı yapmış, onunla ilgili bir problemi mi var, böyle 
büyük meblağlı, 50 milyon TL, 100 milyon TL, hop bir torba kanuna 
bir hüküm konuluyor, o sorun çözülüyor.

Efendim, Meclisimizden bir torba kanunla kişiye özel, ama somut bir 
kişiye özel, adı söylenmeden kanun çıktı ya. Bu çok üzüntü vericidir. 
Banka Düzenleme Denetleme Kanununa bir madde eklendi 6487 sayılı 
torba kanununa 31. madde eklendi. Bu 31. maddeyle tesadüf numaralar 
aynı, bir geçici 31. madde eklendi kanuna ve bir kişi kurtarıldı, hapis 
cezasından kurtarıldı. Kim olduğunu da herkes biliyor. Bir ulusal gazete 
manşet attı. Herkes biliyor kim olduğunu. Burada adı geçmiyor efendim, 
buna özel kanun diyemezsiniz filan denemez, çünkü öyle bir yazıldı ki 
kanun ve bu Genel Kurul aşamasında yapıldı. Hangi eski banka sahibi 
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için çıktığını herkes biliyor, sayın milletvekilleri de dahil. Dolayısıyla, 
bu torba kanunlar işte, bu tür kamuoyundan kaçırılmak istenen işlere 
de vesile oluyor.

Müsaadenizle burada bitiriyorum. Bir soru yöneltilmiş bana Sayın 
Stajyer Avukat Zamir Can Demirer tarafından. Aslında bu sorunun 
sevgili Bülent’e yöneltilmesi gerekirdi. “Yeni Anayasa tartışmalarında 
gündeme gelen başkanlık kararnamelerini torba yasa tartışmaları çerçe-
vesinde nasıl değerlendiriyorsunuz?” diye sormuş Sayın Demirer. Aslında 
Bülent söyledi, bunun cevabını verdi Bülent konuşmasında. Ne dedi? 
Dedi ki, bu torba kanundan bir sonraki aşama iki dudağın arasında yasa 
yetkisinin kullanılmasıdır dedi. Başkanlık kararnamesi çıkarırsanız zaten 
o son aşamaya geçmiş oluruz. Bunun hakkında ne diyebilirim ki başka? 
Evet, teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Führer demokrasisi. (Gülüşmeler) Teşekkür edi-
yoruz. Buyurun Mustafa Bey, buna mı ekleme yapacaksınız?

Mustafa … - 2004-2005’lerde gönderilen kanun tasarılarının bu 
kanunu Bakanlar Kurulu yürütür kısmını bu kanunu Başbakan yürütür 
şeklinde gelmişti. En az üç tane örnek vardı. O komisyonda önergede 
değiştirildi, Bakanlar Kurulu değil, Başbakan haline dönüştürüldü. Bu 
o zamandan belli olan bir torba kanun sistemi veya Başkanlık kararna-
mesine geçiştir veya bu kanunda çıkan muhtemel sorunların çözümünde 
Başbakan yetkilidir şeklinde maddeler yazıldı. Öyle ifadeler de vardır.

Oturum Başkanı - Niyetinse metne dökülmesi gibi olmuş herhalde. 
Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Bakırcı’ya da bir soru vardı. Buyurun 
Fahri Bey.

Doç. Dr. Fahri BAKIRCI
TBMM Müdür Yardımcısı

Ben de başta bir ek sunum yapacaktım, ondan vazgeçtim bu arada, onu 
belirteyim. Ama yine de değineyim, sorunu ortaya koyayım en azından, 
çünkü çok ciddi bir sorun. Ozan Hocamın dediklerine devam edeceğim. 
Onunla yüzde 100 hemfikiriz bu konuda. Torba kanunun getirdiği sadece 
yasama sürecini kesinlikle hızlandırmak değil, hızlandırmanın yöntemi 
var, masum hızlandırma yöntemleri de kabul edilebilir, işte, Avrupa 
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Birliğine uyum gibi, o ad altında bir şey gelmiş olsaydı savunabilirdik, 
ama burada çok başka bir şey var.

Bu başka bir şey, Türk siyasal hayatındaki sermaye birikimiyle örtü-
şüyor mu, onun ihtiyaçlarına karşılık veriyor mu diye tartışacaktım. 
Ana başlıklarıyla değinecektim, ama şunu söyleyeyim: 12 Eylül 1980 
ile ikinci 12 Eylül, Anayasa değişikliğinin yapıldığı iki 12 Eylül aslında 
aynı ihtiyaca cevap vermiştir. Birbirini tamamen tamamlar. Bir tanesi 
yürütmeyi yasama karşısında güçlendirmek ve sermaye birikimini hız-
landırmak için hastalıklı Türk sermaye birikim sürecini geleneksel yön-
temiyle devam ettirmek için yürütmeyi güçlendirme amacını taşımıştır. 
İkinci 12 Eylül birinci 12 Eylül’ün eksik bıraktığını, yargı kısmını da 
yürütmenin kontrol altına alma amacını taşımıştır. Dolayısıyla, bu iki 
sürece baktığımız zaman aslında torba kanunun niye bu kadar çok 
istenir olduğunun cevabını da bulabiliyoruz bir yerde, çünkü, yine 
Ozan Hocamın bahsettiği, kamuflaj çok sıkça bahsedildi, torba kanun 
konuları genellikle vergi kanunları, ihale kanunu ya da belli bir içinde 
kamuoyunda tartışılmaması gereken, ama belli kesimler için de çok önem 
taşıyan hususların olduğu düzenlemeler. Bu yüzden de torba kanun tam 
bu gelişime oturan bir düzenleme, bir mekanizma ve Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi bunun devamı, bunun yerini alacak olan bir mekanizma, o 
yüzden de bunlar birbirini bütünlüyor. Bence buradan bakmak lazım. 
Buradan bakmadığımız sürece, sadece hızlandırma yönünden baktığımız 
sürece o zaman insanların kafasında şöyle bir şey oluşuyor: Çok iyi bir 
şey yapılıyorsa niye o kadar uzatalım, özellikle kamuoyunu bu konuda 
ikna etmek çok kolay. “Uzun uzun tartışacağımıza, konuşacağımıza, o 
kadar zaman harcayacağımıza kısa sürede çıkarmak istedik, ne var” gibi 
bir savunma kabul görebiliyor. Dolayısıyla, bence oradan çıkıp biraz bu 
yöne bakmak lazım. Benim için de çok yeni bu bakış açısı. Bence bunu 
biraz geliştirmek lazım.

Bana gelen soru şu. Sayın Avukat İbrahim Göçmen burada mı? Şunu 
soruyor: “Doğrudan demokrasinin uygulanması konusunda örnek olabilecek 
devlet, kurum, grup ya da bölge gösterilebilir mi? Türkiye’de makro veya 
mikro düzeyde uygulanma olanağı var mıdır, varsa somut karşılaştırmalarla 
anlatabilir misiniz?”

Ben bu sorudan sanki şunu anlıyorum: Doğrudan demokrasi zaten 
yok, bunu niye tartışıyorsunuz diye anlıyorum, ama eğer böyle bir 
eleştirel şey varsa yanlış anlaşılma var, önce onu söyleyeyim, çünkü Carl 
Schmitt’in söylediği şey şu: Parlamenter demokrasi özünde kriz taşır. Bu 
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Türkiye’deki ya da dünyanın başka herhangi bir ülkesindeki bir parla-
menter demokrasiyle ilgili bir şeydir. Parlamenter demokrasinin kendi 
kavramlarının birbiriyle çatışıyor olmasından kaynaklanan bir kriz taşır. 
Dolayısıyla, eğer biz parlamenter demokrasiyi demokrasi olarak adlan-
dırıp onu sürdüreceksek, o zaman bunu başka şeylerle takviye etmemiz 
gerekir. Bu da aleniyet ve kuvvetler ayrılığıdır. Takviye etmezsek eğer 
parlamenter demokrasiyi o zaman parlamenter demokrasinin bu krizi 
sürer, gider, hatta derinleşir. Bu yüzden doğrudan demokrasiyi anlatıp 
temsili demokrasinin bir zorunluluk olarak ortaya çıktığını koyduktan 
sonra eğer bunlarla donatmazsak kriz oluşacağını söylemek için sunuma 
başlarken doğrudan demokrasiyle başlıyoruz. Yoksa, Türkiye’de doğrudan 
demokrasi uygulansın diye bir talebimiz kuşkusuz yok.

“Var mı?” diye soruyor dünyanın herhangi bir yerinde. İsveç’te doğ-
rudan demokrasi olmasa da yarıdan doğrudan demokrasi kurumlarının 
çok etkin olduğunu söyleyebiliriz.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum. Bir soru da Sayın Ömer Süha 
Aldan’a gelmişti.

Ömer Süha Aldan - Teşekkür ederim. Aranızdan ayrılmak zorunda 
kaldım, çünkü daha önceden program vardı. Venedik Komisyonundan 
bir grup gelmişti. Türk Ceza Kanununun dört maddesi üzerinde özel 
bir inceleme yapıyorlar bu nefret suçlarına ilişkin, Cumhurbaşkanına 
hakaret, çeşitli kamu kurumlarına aşağılama ve 314. maddedeki silahlı 
örgüte ilişkin. İncelemeye gelmişler. Onlara da konuşmamda şöyle bir 
şey söyledim: Sorun maddelerde değil, sorun güçler ayrılığındadır dedim. 
Şöyle bir şeyi söylemek lazım: Türkiye’de ihale sisteminin rezil hale 
gelmesinin temel nedeni acelecilikle “bir an önce kamunun ihtiyacı olan 
bir yapıyı oluşturalım, bunun için de davetiye usulünü getirelim” demekle 
başladı. Çok gereklilik var, bunun üzerine hadi bakalım, davetiye usulünü 
getirelim diye. Bu anlamda da her şey dejenere edildi. Bu bir çürümüş-
lüğün, torba yasası da bir sonucudur.

Yine bana da Sayın Avukat İbrahim Göçmen soru sormuş. “Değerini 
korumak üzere yasama sürecini Anayasaya ve parlamenter demokrasinin 
özüne uygun hale getirmek için somut olarak ne yapılmalı?” diyor. Hemen 
onu yanıtlayayım.

Bir kez şöyle bir önceki konuşmamda söylediğim gibi, Anayasa Uzlaşma 
Komisyonuna üye olarak partimi temsilen seçildim. Bu kapsamda üç 
aşama var temelde. Bir İç Tüzük değişikliği var. Geçen Parlamento 
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döneminde de İç Tüzükle ilgili bayağı bir mesafe kat edilmişti. Bir kere İç 
Tüzüğün şimdiki hali gerçekten içler acısı, her zaman delinmeye müsait 
bir yapısı var. Somut olgulara bağlamak lazım İç Tüzüğü.

İkincisi, Anayasayı gerçekten işler hale getirebilmek, ona uygun bir 
yapıyı oluşturmak lazım. Şunu diyebilirsiniz, mevcut koşullarda yeni 
bir Anayasayı, özgürlükçü, katılımcı, eşitlikçi, evrensel değerleri bünye-
sinde taşıyan bir Anayasa yapmak mümkün müdür şu tabloda derseniz 
çok mümkün de görmüyorum açıkçası, çünkü marjinal çıkar her şeyin 
önünde gidiyor ne yazık ki. Ama, bunun için çaba göstermeliyiz, bunun 
için iyi niyetimizi ortaya koymalıyız.

Sadece şunu söyleyeceğim: Sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
vekil olan insanların işi değil, demokrasiyi, temel hak ve özgürlükleri 
herkes haykırmalı. Herkesin üzerine bir görev düşüyor aslında. Herkes 
bir şeyi başkasından bekleme anlayışını bir tarafa bırakmalı. Çözümün 
de orada olduğuna inanıyorum ve teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz 
için.

Oturum Başkanı - Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Sayın Hocam 
Bülent Yücel’e bir soru gelmişti.

Yrd. Doç. Dr. Bülent Yücel - Önce ufak bir şey var, onu söyleyeyim, 
hemen soruya geçeceğim, uzatmayacağım. Bir tanesi hız hata yaptırır. 
Hangi meselede olursa olsun, çok hızlanırsanız hata oranı o kadar yükselir. 
Çok yavaş olmak da bazı imkânları kaçırmamıza yol açar, ama hız daha 
tehlikelidir. O yüzden biraz daha ayak frenle gitmek gerekir.

İkincisi, hükümet sistemlerine giriyor iş, ama herkes şunu bilsin ki, 
bütün hükümet modellerinin aşil tendonu vardır; başkanlıkta da vardır, 
yarı başkanlıkta da vardır, parlamenter sistemde de vardır. Mesele o değil. 
Orada parlamenterizmin krizinden biz bu işi cevaplayamayacağız. Bu da 
zihniyet meselesi, denildiği gibi.

Soru da şu. İsim belirtilmemiş, o yüzden muhatabımı bilmiyorum. 
Malum, bir kanunun bazı temel nitelikleri var, soyut olması, genel olması 
ve objektif olması. Bu bağlamda “torba kanun bunlardan uzaklaşan bir 
kanun olarak aslında kanun adı altında bir kanun hükmünde yönetmelik 
midir?” diye bir soru geliyor.

Tabii, öncelikle hukuki işlem nitelemesi yapmak gerekiyor. Yönetmelik 
bir idarenin yaptığı, yürütme organının yaptığı bir düzenleyici işlemdir, 
o da geneldir, soyuttur, bir kez uygulanmakla tükenmez. O yüzden torba 
kanuna (193.25) yönetmelik diyemeyiz, doğru bir tanımlama olmaz. 
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Torba kanun da bir kanundur, çok ciddi hukuksuzluklara yol açan bir 
kanundur. Şimdi, hocamızın örneği çok değişikti, bir kişiyi neredeyse 
tanımlamış. Onu bir kenara bırakırsak, aslında torba kanun da bir kanun-
dur, genel hatlarıyla öyledir. O yüzden yönetmelik demiyoruz. Ben biraz 
şuna benzettim: Nasıl düzenleyici etki analizinden kaçırmak için teklif 
adı altında tasarılar getiriyorlar, sanki böyle Danıştay incelemesinden 
kaçmak için yönetmelik çıkarmak gibi biraz torba kanunun mantığı da. 
Sürekli teklifle geliyor. Ama çok büyük bir hukuksuzluk, fakat yine de 
ne olursa olsun, bir kanun mantığıyla oluşturuluyor. Yönetmelik demek 
çok doğru olmaz gibi geliyor bana.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum. Sanırım son soru Sayın 
Türeli’yeydi. Ondan da cevabını alırsak seviniriz.

Rahmi Aşkın Türeli - Teşekkür ederim. İzin verirseniz birkaç hususa 
çok kısa değineceğim, hemen soruya geçeceğim. Zaten soru onlarla 
bağlantılı.

Sayın Dinçer de konuşmasında bahsetti, Sayın Kılıç da söyledi. 6552 
niye uzun sürdü dediniz, değil mi Genel Kurul aşaması, siz de uzun 
muhalefet suiistimal ediyor dediniz. Hiç öyle değil arkadaşlar, muhale-
fet suiistimal etmiyor. Polemik için söylemedim. Kısaca açıklayacağım 
onun niye öyle uzun sürdüğünü. Tam tersi, o kadar yapıcı muhalefet 
içindeyiz ki, Türkiye’nin sorunlarının çözüldüğü yerdir Parlamento ve 
biz Parlamentoda üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Bunun için 
de saatlerce çalıştık, hiç gocunmadık, on beş, on altı saat, yirmi saat, 
yirmi dört saat çalıştığımız oturumlar oldu hem Plan Bütçe’de, hem de 
Genel Kurulda. Çoğu zaman da Komisyon görüşmeleri, televizyon da 
yok. Siz dediniz ki televizyonlar işi uzatıyor. Yapmayın, dünyanın her 
tarafında, bırakın ulusal parlamentoyu, belediye meclislerinin toplantı 
yaptığı sürece televizyonlar açıktır, insanlar yaşadıkları bölgenin, kentin 
sorunları konusunda bilgi sahibi olurlar. Bizim işte, bahsettiğimiz, Sayın 
Bakırcı’nın da söylediği o, temsili demokrasideki bu krizi, var olan, yani, 
insanlar kendilerinin sözcüsü olacak kişileri Parlamentoya gönderiyor, 
ama oralarda müzakereci mekanizmalar koymalıyız, insanların fikirlerini 
almalıyız, referandum mekanizmaları girmeli belki birçok olayda; yani 
daha güçlendirilmesine ihtiyaç var. O yüzden tam tersine, muhalefet 
hiç suiistimal etmiyor, ama şöyle bir şey de var, bakın, 6552’yi çoğumuz 
konuştuk. Oradaki şeyin içinde ben CHP grubunun da sözcülüğünü 
yaptım. Gelen düzenlemeler birkaç çeşitti; bir Soma’yla ilgili düzenlemeler 
geldi. Soma madenindeki kaza olunca birçok düzenleme geldi. Biz dedik 
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ki, “hemen bunları çıkartalım”, ama bununla beraber bir sürü madde de 
geldi. Bunun içinde idari yargılamaya ilişkin o çok ciddi kamu görevlile-
rinin görevden alınması, tayin edilmesi, buna ilişkin düzenlemeler vardı. 
Önce çok daha geniş geldi, sonra bizim itirazlarımız üzerine daralttılar 
onu. Bir yıl içinde yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı alınca bir 
ay içinde uygulanması gerekirken onu iki yıla çıkardılar. İdarenin bu 
kararlarına karşı telafisi güç veya imkânsız zararlar doğmaz dediler, oto-
matikman yürütmeyi durdurma kararı alınması imkânsız hale geldi. En 
son ve her şeye rağmen kararları uygulamayan amirler hakkında, yargı 
kararlarının hiçbir cezai kovuşturma açılmaz dediler, memur eski göreve 
iade edilmez dediler. Üzerinden beş yıl geçmiş özelleştirme kararlarında 
yargı kararları uygulanmaz dediler, belediye taşınmazlarının dernek ve 
vakıflara bedelsiz devri dediler, fikir ve sanat eserleri kanunuyla ilgili, 
kamulaştırmayla ilgili bir sürü şey var. Bunlara biz temelden karşıydık. 
Soma’yla ilgili maddelerin hemen çıkmasını istedik. Onun dışındaki bazı 
maddelerin, ikinci grubun, dedik ki, biz tartışırız, önergelerimizi veririz, 
itirazımız yok onlara, ama bu maddeler üzerine dedik ki, “bu maddeler 
yanlıştır, bunları çıkartın” dedik ve bunun üzerine çıkarmadık dedikleri 
için de bütün konuşmaları uzattık. Muhalefetin en doğal hakkı. İç 
Tüzüğün bize verdiği hakkı kullandık. Çoğu zaman yediye kadar önerge 
verirken vermedik, iki, üç verdik. Ama amaç şuydu: Bir, kamuoyunun 
bu konularda daha çok bilgilenmesini sağlamaktı, iki, aynı zamanda 
bunları düzeltebilir miyiz, değiştirebilir miyiz, ortadan kaldırabilir miyiz 
noktasındaydı. Bu mücadeleyi yapmak zorundayız, muhalefet olarak bu 
yükümlülüğümüz var. Yoksa Soma’yla ilgili olanı hemen geçirdik. Bu 
kanun dışında Plan Bütçe Komisyonunda bekleyen kanun yok. Bütün 
kanunlar geçti. Hız, mız arkadaşlar, nicelik önemli, ama nitelik daha 
çok önemli. Çıkardığımız kanunu üç ay, altı ay sonra değiştireceksek, 
bu kanun başka kanunlara aykırı olacaksa, Anayasaya aykırı olacaksa o 
zaman böyle bir yasama faaliyeti olmaz, bunun meşruiyeti de olmaz.

Zaten bana sorulan soru da onunla bağlantılı. İsmini yazmamış soruyu 
soran arkadaşımız. Diyor ki, “son yıllardaki uygulamalar nedeniyle Par-
lamentonun yasa koyucu misyonunu, kimliğini kaybettiğini söyleyebilir 
miyiz?” Gene onunla ilgili devam ediyor, “kanımca Parlamento içerisindeki 
muhalefet siyasal iktidar tarafından meşruiyet aracı olarak kullanılmaktadır. 
Muhalefetin bunun bilinci ve sorumluluğu içerisinde davranması gerekmez 
mi?”
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Biz kanunları meşruiyet aracı olacağız diye değil, bizi insanlar oraya 
yasama faaliyetlerinde bulunalım diye gönderdi. Bir milletvekilinin iki 
temel görevi vardır; bir, yasama faaliyetleri, bir de denetim faaliyetleridir. 
Onları biz eksiksiz yerine getirmek zorundayız. Burada da makul olan, 
gelen her talep, toplumu rahatlatan, ihtiyaca cevap veren, değişmesi 
gereken her kanun, her düzenlemeye elbette yapıcı olduk. Onun hatta 
biz de “bizzat gelin, beraber yapalım” dedik. Arada oldu, ender, ama belli 
zamanlarda bir araya gelip belli konulara ilişkin beraber düzenlemeler 
yaptık. Bunun daha çok olmasına ihtiyaç var, Parlamentonun daha çok 
konuşmasına ihtiyaç var. Hıza değil, arkadaşımız da çok güzel söyledi, 
Bülent Bey de, hıza değil, tam tersi nitelikli kanunlar çıkarmalıyız. 
Demokrasiyi ülkede tüm kurum ve kurallarıyla egemen kılmalıyız. 
Hukuk devletinin güçler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını korumalıyız, 
sakınmalıyız ve bunun içinde de Parlamentonun ve parlamenterlerin 
itibarını korumalıyız diye düşünüyorum. Ben de çok teşekkür ediyor, 
bütün dinleyicilerimize, arkadaşlarımıza, herkese saygılarımı sunarım.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz.
Gündüz Dinçer - Açıklama yapabilir miyim? Ben o anlama gelecek 

bir şey söylemedim. Muhalefetin her aşamaya katılması mutlaka, muha-
lefetsiz zaten bir parlamento, bir demokrasi düşünülemez, katılsın.

Rahmi Aşkın Türeli - Yüz üç gün sürdü toplam, Komisyon artı, yüz 
üç gün.

Gündüz Dinçer - Ben bir alternatif maliyet düşünüldüğünde normal 
kanunlaştırma ile böyle temel kanun ve torba kanun yöntemiyle gitmesi 
durumundaki farkın ne olacağına ilişkin bir analiz yapılabilir mi dedim 
ve Parlamentonun bütün görüşmelerinin kesintisiz yayınlanmasına ben 
de taraftarım.

Oturum Başkanı - Şeref Bey de kısa bir söz istedi, ona da hemen 
veriyorum.

Şeref İba - Teşekkür ediyorum. Çok kısa bir noktayı da dikkatlerinize 
sunmak istiyorum ilave olarak. Bu torba kanunun olumsuz etkilerini 
konuşuyoruz. Türkiye’de çok ciddi bir sorun daha var: Kanun şişkinliği 
sayısal olarak, kanun enflasyonu, daha doğrusu kaotik bir sistemimiz var. 
Dönem dönem kodifikasyon, ayıklama çalışmaları yapılıyor, geçmişte 
de yapıldı. Ben iki tanesini hatırlıyorum. Bir kanun çıkıyor, “uygulama 
imkânı kalmamış kanunların yürürlükten kaldırılması hakkında kanun” 
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diye, ekinde bir liste görüyorsunuz. Birinde bin küsur taneydi, bin dört 
yüz küsurdu hatırladığım kadarıyla, birinde üç yüz küsurdu.

Katılımcı - Adnan Kahveci şey yapmıştı.
Katılımcı - Özal zamanında.
Şeref İba - Evet. Bunlara şiddetle ihtiyaç var, yine ihtiyaç var böyle 

koordineli bir çalışmaya. Ama torba kanunları söz konusu olunca bu 
çalışmalara dahil edemezsiniz. Bir başka tehlikesi de bu, çünkü torba 
kanunlar dokunmadığı, değinmediği, etkilemediği bir sürü şey yaptığı için 
bir torba kanunu, “şu tarihli ve şu sayılı kanun yürürlükten kaldırılmıştır” 
diyerek bir temizlik operasyonuna, bir süpürge, kanun kapsamına dahil 
etmek de çok güç hale geliyor. Böyle bir kaotik etkisi de var. Teşekkür 
ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkürler. Çalıştayımızı tamamlamış durumda-
yız. Özellikle dikkati çeken hususlar, düzenleyici etki analizinin önemine 
vurguda bulunuldu. Parlamentonun bu torba yasalarla itibar kaybına uğra-
dığı, bu kanunların meşruiyet sorunu olduğu, torba yasa tanımlamasının 
ve tekniğinin genel kanun yapma tekniğine uymadığı, kabul edilemez 
olduğu, bunun dışında hukuki açıdan da, hukuk devleti açısından da 
bu torba yasa düzenlemesinin kabul edilebilir bir durum olmadığı belir-
tildi. Ben katılımcılara, konuşmacılara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. 
Çalıştayımızı sona erdirmiş durumdayız. (Alkışlar)

Sunucu - Saygıdeğer misafirlerimiz, katılımlarınız için teşekkür ederiz. 
Umuyoruz ki bizim kadar siz de oturumumuzdan faydalanmışsınızdır. 
Şimdi konuşmacılarımıza plaketlerini vermek üzere Ankara Barosu Baş-
kanı Sayın Hakan Canduran’ı buraya davet ediyoruz.

(Plaket dağıtımı)




