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Sunucu - Değerli misafirlerimiz, Ankara Barosundan bu yıl dokuzun-
cusu düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. 
“Etik ve Avukatlık Meslek Etiği” konulu oturumu sunmak üzere oturum 
başkanı Ankara Barosu Saymanı Av. Sayın Mahmut Karatekin’i sahneye 
davet ediyorum.

Beraberinde ise, konuşmalarını yapmak üzere Av. Sayın Mihail 
Tanisesku’yu, Av. Sayın Haşim Mısır’ı, Prof. Dr. Sayın Harun Tepe’yi, 
Prof. Dr. Sayın Mehmet Yüksel’i kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. Mahmut KARATEKİN
Oturum Başkanı

Değerli katılımcılar, bugünkü “Etik ve Avukatlık Meslek Etiği” başlıklı 
oturumumuza hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle size bu oturumda bize tebliğ 
sunacak çok değerli konuşmacıları kısaca tanıtmak isteyerek başlamak istiyorum.

Değerli hocamız Harun Tepe, 1956 Balıkesir doğumlu. Kendisi uzun 
yıllar felsefe dalında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde akademik 
çalışmasını devam ettirmektedir. Halen Hacettepe Üniversitesi Felsefe 
Bölümünde ve İnsan Hakları Anabilim Dalında etik, bilgi felsefesi, insan 
felsefesi, 18. yüzyılda felsefe, 20. yüzyılda felsefe, insan haklarının antro-
polojik temelleri, insan haklarının bilgisel temelleri gibi dersler vermekte. 
Günümüzde etik, meslek etikleri, etiğin bilgi kuramsal temelleri ve insan 
hakları konularında araştırmalarını sürdürmektedir.

Sayın Prof. Dr. Mehmet Yüksel, Ankara Üniversitesi İletişim Fakül-
tesinde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine, halen Hacettepe 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi olarak devam ettirmektedir. 
Kendisine de hoş geldin diyorum.

Sevgili meslektaşımız Haşim Mısır, Urfa doğumlu kendisi. İstanbul 
Üniversitesi mezunu. Gaziantep Barosunda avukatlık yapmaktadır. Halen 
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır. 
Avukatlık disiplin hukuku, meslek sorunları, savunma hakkı, Avukatlık 
Kanunu konularında kitaplar, avukatlık disiplin hukuku, mitolojiden 
günümüze savunma, çağdaş avukatlık kanunu nasıl olmalı, makaleler 
konferanslar söyleşiler yazmış ve yazmaya devam eden bir meslek büyü-
ğümüzdür. Hepsine hoş geldiniz diyorum.
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Bugün aramızda olması gereken Sayın Ion Dragne Bükreş Barosu 
Başkanı mazereti dolayısıyla gelemedi. Onun yerine bize sunumlarını 
Sayın Mihail yapacak. Kendisi Bükreş Barosu Yönetim Kurulu üyesidir. 
Hepsine hoş geldiniz diyorum ve oturumumuza başlamak istiyorum.

Çok değerli katılımcılar, öncelikle meslek etiğinin çok iyi bilinmesi 
ve önemsenmesi gerektiği kanısındayım. Günümüzde çok sayıda hukuk 
fakültesinin açılmış olduğu, mezunların büyük bölümünün avukat 
olduğu, avukat sayısının hızla arttığı, ama iş oranının aynı oranda art-
madığı, ekonomik sıkıntıların had safhaya ulaştığı bir ortamda etik ve 
meslek etiğinin de çok iyi irdelenmesi ve etik kurallarının mesleğimiz 
açısından son derece önemli olduğu nazara alınmalıdır diye düşünüyorum.

Teknolojinin hızla gelişmesi ve bu hızla gelişen teknolojinin mesle-
ğimize de yansımasıyla, meslek daha çok ve daha çok dikkat gerektirir 
hale gelmiştir. Bu bağlamda avukatlık konusunda değişiklikler, Avukat-
lık Kanununda değişiklikler yapılması tartışılırken, avukatlık meslek 
kurallarının da günümüz koşulları ve yeni anlayışlar da gözetilerek yeni-
den tanzim edilmesi gerektiği inancındayım. Dileğim 2017 Mayıs’ında 
yapılacak olan Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulunda, ülkemizin ve 
mesleğimizin sorunları tartışılırken ve yine bu çerçevede avukatlık mes-
lek kuralları da ele alınarak, yeniden irdelensin ve genel kurulca kabul 
edilsin dileğindeyim.

Ben sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Süremizin kısıtlı olduğunu 
da nazara katarak, her bir konuşmacıya 15’er dakikalık süre vermek 
istiyorum. Arkasından soru cevap olursa, onlara geçmek dileğiyle oturu-
mumuza Bükreş Barosundan Sayın Mihail’le açmak istiyorum. Buyurun.

Adv. Mihai Alexandru TANASESCU
Bucharest Bar Association Board Member

Thank you very much. It is an honor and a pleasure to be here and 
to speak in such of distinguished colleagues, that I know for 20 years, 
some of them though and also in front of new colleagues that I’m happy 
to see. I’m very grateful to the Ankara Bar Association for this invita-
tion. I’m sorry that the president of my Bar Mr. Ion Dragne who is a 
younger guy than myself and who wanted to come here. Due to some 
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professional problems regarding, he works in the business area and he 
had to see a client, he couldn’t be here.

But it is a pleasure for me to speak about this theme because it is a 
theme that I like very much. And I think that if we should have time, 
we could speak for days, not for 15 minutes each. Because indeed the 
deontology and the code of conduct is becoming more and more impor-
tant for many reasons. As a practical fact, Romania has adopted that the 
deontology code of the European Union. We said that do not reinvent 
the hot water of the wheel, if somebody did a good ontological code, 
let’s use it. Obvious, this could be an advice for any bar association but 
if there are some specific situations, this code may be adapted but at 
least can be a source of information about how the European Union is 
seeing; this ontological activity of the lawyer.

Why has it become so important ? The deontology is the moral of a 
working group, the moral of a profession. As we have our deontology, 
doctors have their deontology, judges have their deontology, prosecu-
tors have their deontology, all of them are good, we cannot speak some 
is good, some are bad. But all of them are different. The moral of a 
profession, the deontology is very stable. It is totally different than the 
moral of the society. The moral of the society is changing very fast, even 
we do not see this. But comparing to the deontology, that is a moral of 
a professional group, that is stable. The deontology of the society, the 
moral of the society is changing very fast.

And here, let me allow to give you an example; now it’s winter but let 
us say that we are six months before in Marmaris, on the beach, having 
some orange juice, some beers, everybody dressed in the bathing suits 
as they are accepted now, in the 21st century. Pull these people back, 
all the people from the beach one century before; at the beginning of 
the 20th century and you will see all of them will be arrested for acting 
against the moral of the society.

This is just a very practical example but we can find hundreds in the 
idea that the moral of the society is very changing comparing to our moral 
that has to be very stable. Why has to be very stable ? Always, in all the 
societies, not in Turkey, not in Romania, not in the United States does 
not matter, in all the societies there is a fight, a competition between the 
authority and the citizen. The authority has the tendency to impose its 
point of view, it is normal. This is why it is the authority, this is why it 
is the state. The citizen is weak in the relation of the state. And the only 
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person that makes the balance between the authority and the citizen is 
the lawyer. The only person who may preserve the human rights in the 
society is the lawyer. For this, we have to respect some conditions. This is 
not easy to respect, I understand. If you don’t have money in the pocket 
it’s difficult to say I want to fight for the deontology. And it is happening 
especially for young lawyers, it is not always a very rich period in their 
lives. But, what I want to say is that in this without deontology we do 
not have any power to oppose to the authority. You may see that after 
9/11 after the events from the United States, there is a permanent attack 
on the profession of lawyer. Permanent and although there is a tendency 
to put the general security in front of the human rights, in front of the 
individual rights. With some reasons, that can be accepted, with some 
reasons that cannot be accepted. And the fight of the lawyer is the one to 
protect the human rights. But here the tendency is like that; you lawyers 
are going into business activity. This was not professional 30 – 40 years 
ago. There is no difference between you and the advertiser. You do not 
have to respect anymore the deontology of your profession, because you 
are here just to make money, not to protect the interest of the client, of 
the interest of the society. We hear every day practically. I don’t know 
if in Turkey it is like that but in Romania everybody says, most of the 
people even authorities, you are lawyers, you know you don’t have to 
have your professional secret anymore. Because you are becoming busi-
nessmen and businessmen has to have a transparent activity. It is sad to 
hear that. But the only thing that may protect our professional secret is 
the respect of our deontology.

I’m sure you understand how powerful we are with the respect of 
the deontology system that allows us to keep the professional secret 
because this is the only thing that guarantees the right of the client to 
have a good professional protection in the respect of the human rights. 
The professionals secret, as you say, is an obligation for the lawyer it’s 
not right. We have to fight that the authorities this obligation. It is not 
only an obligation that we have as lawyers. The first professional secret 
we found to medicine is the Hypocrites saying. It is the for the first time 
when a professional took an obligation to respect the profession as a 
secret, as you know it’s very long in time. It does not have a limit even 
if the client is dying, you are not allowed to say the secrets that he told 
you. You’ll remember a few years ago in France, the doctor of François 
Mitterrand wrote a book called “The Disease of the President” after the 
death of the president. The family attacked and obtained some moral 
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punishment for not respecting the professional secret. That means that 
we don’t have to have a legal assistance contract to respect the profes-
sional secret even if the client is telling you something. Everybody has to 
respect the professional secret as a lawyer and everybody has to protect 
us the state in respecting it.

I think I still have 5 minutes and I want to go to more technical facts 
to see how is the professional organized in Romania. I have told you 
that we have a code of conducts, that is a copy of the European Code 
of Conducts. We have special provisions for a person who may not be 
a lawyer for cases of indignity. We have also condemned for intentional 
crime; persons who committed abuses against fundamental human 
rights and persons who have been sanctioned with the interdiction of 
practice. We have also provisions regarding the incompatibility; you 
cannot be the same time lawyer and the businessman, you cannot be in 
the same time lawyer and to have any activity that is paid by the state 
or by another employer. And we have also some very strict rules regard-
ing the publicity. Very very strict, practically we are not allowed to do 
any kind of publicity. And I think for the new generation, that is here 
in the room you have two very hot potatoes to solve. One is the item 
of publicity for the lawyer. When you first go in the United States and 
you go down from the airport you see a big advertisement through very 
nice guys well-dressed, a little bit not very slim but good looking and 
they say we have the best lawyers in Texas. And you’re coming in from 
Europe from a country that you’re not allowed to have the publicity, you 
say “wow, how is this possible ?”. Then when you go in the hotel room first 
time you open the television and then you see a light in the big block in New 
York, in Manhattan and you focus and focus and you go inside and you see 
someone working at the computer and there is the saying “you may sleep in 
silence, your lawyer is working for you”. As you remember two years ago 
at the Super Bowl, that is the most important event in the United States, 
the American Football, the advertisement was bought by a lawyer for 4 
million US dollars that is working in prejudice coming from car accidents. 
I’m not saying that what is in America is good and what we are doing is 
not regarding the advertisement. I’m saying that is an issue that solved 
in 1970 in the US by saying that publicity is the right of explanation of 
any person. And you will see that even countries from Europe like Italy, 
Germany and France have accepted already many concessions regarding 
the publicity that we in Romania did not accept yet.
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Another one is the pact of guarantees that you know very well what 
it is. That is forbidden in Romania, that is accepted in the United States 
by representing to guarantee the access to the court. A person that does 
not have money but has a case from which he may win a lot of money 
goes to the lawyer. The lawyer makes all the costs and gets a percentage 
in the end. It is forbidden in Romania. It is forbidden in many European 
countries. But Italy already accepted it. I don’t know how far when this 
will come but it is a matter that your generation have to solve.

Coming to the end of my speech, I just want to say that it is obvi-
ous that in our countries we have to see that we are in the face of a new 
profession. A new profession that is very very variated. And we can ask 
a question; is it the same profession a lawyer working in business law, 
that at 11 o’clock in the night, he is staying Sheraton Hotel in Ankara, 
opening a bottle of champagne with his client after signing a very impor-
tant contract, with the lawyer is 500 meters far from there, he staying 
the night and wind, rain and cold, waiting to go to the police to act 
for his client, to protect his client for a fee that is lower than the price 
of the bottle of champagne in Sheraton ? Is it the same profession ? Yes, 
because is the deontology that keeps us together and as I said those for 
yesterday in the presence of the vice president of the Bar, our profession 
it’s like the mirror of the democracy. The stronger the profession is the 
more democracies in the country. A country with a strong profession is 
a democratic country, a country without a profession like was in China 
30 years ago, there were no lawyers, there were just a prosecutor and 
the judge, is a country without democracy. This is our force in respect-
ing this equity is the deontology. This is why I consider that it is very 
important and I’m very very curious to my colleagues that would follow. 
Thank you very much.

Çok teşekkür ederim. Burada olup siz seçkin konuklara konuşma 
yapmak benim için bir onur ve çok büyük bir zevk. Sizlerden bazılarını 
yirmi yıla yakın bir süredir tanıyorum ve aranızda bazı yeni yüzleri 
görüyor olmaktan da çok mutluyum. Ankara Barosu’na bu daveti için 
de çok minnettarım. Benden çok daha genç birisi olan Baro Başkanım 
Sayın Ion Dragne adına sizlerden özür dilemek istiyorum, kendisi burada 
sizlerle beraber olmayı çok istedi. Ancak bazı mesleki sorunlar nedeniyle; 
kendisi ticaret alanında uzman ve bir müvekkili ile görüşmesi gerekti, 
bugün burada aramızda olamadı.
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Burada sizlere bu konuda bir sunum yapmak benim için büyük bir 
zevk, çünkü ben bu konuyu çok seviyorum. Ve eğer yeterli süremiz olsa, 
her birimiz sadece 15 dakika değil, günlerce bu konu üzerine konuşabi-
liriz diye düşünüyorum. Çünkü meslek ahlakı ve etik kuralları pek çok 
nedenden dolayı her geçen gün daha da önemli bir hale gelmektedir. 
Sizlere bu konu hakkında bir bilgi vermek istiyorum; Romanya meslek 
ahlakı kurallarını Avrupa Birliği’nden almıştır. Biz, tekerleği tekrar keş-
fetmeye gerek olmadığına karar verdik ve eğer biri iyi bir meslek ahlakı 
kuralı yapmış ise onu bizim de kullanabileceğimizi düşündük. Açıkçası, 
bu yöntemin tüm barolar tarafından da kullanılabileceğini düşünüyorum 
ancak bazı özel durumlar söz konusuysa, Avrupa Birliği’nin avukatlık 
mesleği ahlak kurallarına bakış açısı referans olarak da kullanılabilir.

Peki, bu konu neden bu kadar önemli hale gelmiştir  ? Meslek ahlakı 
kuralları kavramı, bir meslek ya da çalışma grubunun ahlaki değer 
yargıları anlamına gelmektedir. Biz avukatların meslek ahlakı kuralları 
var, doktorların kendi meslek ahlakı kuralları var, hâkimlerin kendi 
meslek ahlakı kuralları var, savcıların kendi meslek ahlakı kuralları var 
ve bunların hepsi iyi, bazıları iyi, bazıları kötüdür diyemeyiz. Ancak 
şu kesindir, bunların her biri birbirinden farklıdır. Bir mesleğin ahlaki 
değerleri, mesleki ahlak kuralları oldukça sabittir. Bu kurallar toplumun 
ahlak yapısından son derece farklıdır. Biz fark etmesek de toplumun 
ahlaki değerleri çok süratli değişmektedir. Ancak bir profesyonel grubun 
ahlaki değerleri olan mesleki ahlak kurallarına baktığımızda bunun sabit 
olduğunu görürüz. Toplumun ahlak kuralları, toplumun ahlaki değerleri 
çok süratli değişmektedir.

Konuyu bir örnekle açıklamak istiyorum; şu anda kış mevsiminde-
yiz, ancak diyelim ki altı ay öncesinde Marmaris’teyiz, sahilde hepimiz 
mayolarımızı giymiş, bazılarımız portakal suyu, bazılarımız bira içiyor 
ve bu durum 21. yüzyılda kabul görüyor. Şimdi aynı kişileri alalım ve 
20. yüzyılın başlangıcına götürelim, aynı durumda bu kişilerin tamamının 
toplum ahlakına aykırı davranıştan tutuklandıklarını göreceksinizdir.

Bu sadece bir örnek ama düşünürsek toplumun ahlaki değerlerinin 
değişim hızının, mesleklerin ahlaki değerlerine göre çok daha hızlı oldu-
ğunu gösteren daha pek çok örnek bulabiliriz. Pek, neden bu kadar sabit 
olması gerekiyor ? Sadece Türkiye’de değil, sadece Romanya’da değil ya 
da sadece Birleşik Devletlerde değil; tüm toplumlarda, daima vatandaş 
ile otorite arasında bir kavga, bir rekabet söz konusudur. Otoritenin 
kendi bakış açısını kabul ettirme eğilimi vardır ve bu normaldir. Zaten 
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bu nedenle kendisine otorite ya da devlet denilmektedir. Devlet ile 
ilişkisinde vatandaş zayıf olan taraftır. Ve otorite ile vatandaş arasındaki 
bu ilişkideki dengeyi sağlayan tek kişi de avukattır. Toplumda insan 
haklarını koruyabilecek tek kişi yine avukattır. Bu nedenle bazı şartların 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunu yapabilmek kolay değil, bunu 
anlayabiliyorum. Cebinizde paranız yok ise, meslek ahlakı kuralları için 
savaşmak istiyorum demenin zor olduğunun farkındayım. Bu sıkıntıyı 
özellikle genç avukatlar yaşıyorlar, çünkü bu zamanlar genellikle onların 
hayatlarının en zengin dönemleri olmuyor. Ancak benim esas anlatmaya 
çalıştığım, meslek ahlakı kuralları olmadan otoriteye karşı gelme şansımız 
olmadığıdır. Amerika’daki 11 Eylül saldırılarından sonra, avukatlık mesle-
ğine karşı sürekli bir saldırı yapılmaktadır. Genel güvenliği, kalıcı olarak 
insan hakları ve bireysel hakların önüne geçirmek yönünde bir eğilim söz 
konusudur. Bu bazı nedenlerle kabul edilebilirken, bazı nedenlerle de 
kabul edilemez. Ve burada avukatın mücadelesi insan haklarını korumak 
içindir. Ancak avukatların da işi ticarete dökme eğilimleri artıyor. Mes-
leğimiz bundan 30-40 yıl önce bu derece profesyonelce yapılmıyordu. 
Günümüzde ise bizim reklam verenlerden çok farkımız kalmadı. Artık 
mesleğimizin ahlak kurallarına saygı göstermeniz gerekmiyor çünkü 
mesleğimizi sadece para kazanmak için yapıyorsunuz, müvekkilin hak-
larını ya da toplumun yararını korumak için değil. Bunu hemen her 
gün duyuyoruz. Türkiye’deki durum da böyle mi bilemiyorum ama 
Romanya’da pek çok kişi hatta yetkililer bile bize; siz avukatlar artık sır 
saklayamazsınız diyor. Çünkü siz avukatlar artık birer iş adamısınız ve 
iş adamlarının faaliyetlerinin şeffaf olması gereklidir diyorlar. Bunları 
duymak gerçekten çok üzücü. Müşteri sırrını koruyabilmenin tek yolu 
mesleki ahlak kurallarımıza saygı göstermekten geçiyor.

Müvekkillerimizin, insan hakları çerçevesinde iyi bir profesyonel 
hukuki koruma alma haklarını güvence altına alan ve onların sırlarını 
korumamızı sağlayan meslek ahlakı kuralları ile ne kadar güçlü olduğu-
muzu anladığını düşünüyorum. Sır saklama avukatlık mesleği için bir hak 
değil, bir zorunluluktur. Yetkili makamlarla bu zorunluluk için savaşmak 
zorundayız. Bu sadece bir yükümlülük değildir. Mesleki sır kavramı ilk 
kez tıp alanında Hipokrat yemininde ortaya çıkmıştır. Bu aynı zamanda 
yetkililerin meslek sırrına saygı gösterme yükümlülüklerinin ilk ortaya 
çıktığı zamandır. Meslek sırrının bir sona erme tarihi bulunmamaktadır, 
müşteriniz ölüyor bile olsa size anlattığı sırları ifşa edemezsiniz. Birkaç 
yıl önce Fransa’da, François Mitterrand’ın ölümünden sonra “Başkan’ın 
Hastalığı” adlı bir kitap yazan doktoru hatırlarsınız. Mitterand’ın ailesi 
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bunun üzerine saldırıya geçerek doktorun meslek sırrına aykırı hareketi 
nedenle ceza almasını sağladı. Bunun anlamı, müvekkiliniz size aranızda 
bir hukuki yardım sözleşmesi olmasa dahi bir şeyler anlatırsa, bunu 
meslek sırrı kapsamında korumanız gerektiğidir. Herkesin avukatların 
meslek sırlarını korumalarına saygı göstermesi gerekir ve aynı zamanda 
herkesin biz devletten buna saygı göstermesini isterken bizlere yardımcı 
olması gerekir.

Sanırım halen 5 dakika kadar sürem var ve bu sürede de mesleğimizin 
Romanya’da nasıl yapılandığını anlatan daha teknik konulara girmek 
istiyorum. Sizlere, Avrupa Birliği Davranış Kurallarından kopyaladığı-
mız bir davranış kurallarımız olduğunu daha önce söylemiştim. Hakaret 
gibi durumlara karşın avukat olmayanlara yönelik özel hükümlerimiz 
bulunuyor. Ayrıca, kasıtlı işlenen suçlar için, temel insan haklarına 
karşı suçlar işleyen kişiler için ve meslekten men edilen kişiler için de 
hükümler bulunmaktadır. Ayriyeten uyuşmazlık durumları ile alakalı 
maddeler de bulunmaktadır, çünkü hem avukat, hem işadamı ya da 
hem avukat hem de devlet memuru ya da birinin yanında maaşlı bir 
çalışan olmazsınız. Ayrıca bizim ülkemizde avukatların reklam faaliyetleri 
hakkında da çok sıkı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler 
gerçekten çok sıkıdır, avukatların hiç bir şekilde reklam yapmasına izin 
verilmemektedir. Ve bence bu salonda bulunan siz yeni neslin çözmesi 
gereken çok önemli iki sorun bulunmaktadır. Bunlardan ilki avukatların 
reklam verememesi konusudur. Birleşik Devletlere gidip, hava alanına 
indiğinizde ilk gördüğünüz şeylerden birisi, iyi giyimli, iyi görünüşlü, 
yakışıklı adamların resimlerinin altında Texas’taki en iyi avukatlara sahi-
biz reklamları olacaktır. Eğer Avrupa’dan, avukatların reklam yasağının 
olduğu bir ülkeden geliyorsanız kendi kendinize şöyle diyebilirsiniz; “vay 
canına, bu mümkün mü ? “Otel odanıza gidip televizyonunuzu açtığınızda, 
Manhattan New York’ta yer alan büyük bir binadaki ışığı yanan bir ofisi 
gösteren, sonrasında bu ışığa yaklaşarak içeride bilgisayar başında çalışan 
birini gösteren ve sonrasında da “siz rahatlıkla uyuyabilirsiniz, avukatınız 
sizin için çalışıyor” diyen bir reklam görebilirsiniz. Belki hatırlarsınız, iki 
sene önce Amerika’daki en önemli spor etkinliği olan Super Bowl’a araç 
kazaları üzerine çalışan bir avukat tarafından 4 milyon dolar harcanarak 
reklam verilmişti. Ben ne Amerika’da yapılanın doğru, ne de bizim yap-
tığımızın doğru olduğunu iddia etmiyorum. Benim burada anlatmaya 
çalıştığım, bu reklam sorunun Amerika’da, reklamın kişinin kendisini 
ifade etmesi kapsamında 1970’li yıllarda çözülmüş olmasıdır. Avrupa’da 
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İtalya, Almanya ve Fransa gibi ülkeler dahi reklamla ilgili çeşitli tavizler 
vermişken, Romanya’da bunun halen kabul edilmediğini görüyoruz.

Bir diğer konu ise, sizlerin de çok iyi bildiği garanti anlaşmalarıdır. 
Bu yöntem Romanya’da yasaktır ancak ABD’de mahkemeye erişim 
garantisi olarak kullanılmaktadır. Parası olmayan ancak bir davadan 
ciddi miktarda para kazanma olasılığı olan bir kişi avukata gidiyor. 
Avukat dava ile ilgili tüm masrafları üsteniyor ve sonunda da kazanılan 
paradan belli bir yüzde alıyor. Bu yöntem Romanya’da yasaktır. Aynı 
zamanda pek çok Avrupa ülkesinde de yasaktır. Ancak İtalya buna onay 
verdi. Ne kadar sürer bilemiyorum ancak bu da siz yeni neslin çözmesi 
gereken sorunlardan birisidir.

Konuşmamın sonuna yaklaşırken, yeni bir uzmanlığın yaklaşmakta 
olduğunu görmemiz gerektiğini söylemek istiyorum. Bu, değişkenliği çok 
fazla olan bir meslek. Sizlere bir soru sormak istiyorum; ticaret hukuku 
üzerine çalışan bir avukatı ele alalım; gece saat 11, Ankara’da Sheraton 
Otel’de kalıyor ve çok önemli bir kontrata attıkları imzayı kutlamak için 
müvekkili ile bir şişe şampanya açıyorlar, şimdi bu sahneden 500 metre 
ötede olan başka bir avukata bakalım, gecenin rüzgârı, yağmuru ve 
soğuğunda, polisin müvekkili için işlem yapmasını bekliyor, müvekkilini 
Sheraton’daki bir şişe şampanyadan daha az olan avukatlık ücretini almak 
için korumaya çalışıyor. Sizce bu ikisi aynı mesleği mi yapıyorlar ? Evet, 
çünkü meslek ahlakı kurallarımız bizi bir arada tutar. Dün Baro başkan 
yardımcınızın bulunduğu toplantıda da belirttiğim gibi, avukatlık mes-
leği bir ülkedeki demokrasinin aynasıdır. Avukatlık mesleği bir ülkede 
ne kadar güçlü olursa, demokrasi de o derecede güçlü olacaktır. Güçlü 
bir avukatlık mesleği olan bir ülke, demokratik bir ülkedir. 30 yıl önceki 
Çin gibi, avukatlık mesleği ya da avukatların bulunmadığı, sadece savcı 
ve hâkimlerin bulunduğu bir ülke ise demokratik bir ülke değildir. Bu 
eşitliğe saygı gösterilmesini istemek bizim meslek ahlakı kurallarımızın 
bir gereğidir. Bu konuya bu derece önem vermem ve meslektaşlarımın 
da takip edip etmedikleriyle ilgileniyor olmam bu nedenledir. Çok 
teşekkür ederim.
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THE PROFESSIONAL INSURANCE FOR MALPRAXIS  
IS IT NECESSARY ? SHOULD IT BE COMPULSORY ?  

WHICH ARE THE TENDENCIES ?

Mihai TANASESCU 
Counselor of the Bucharest Bar Association

Head of the International Department

Bucharest, ROMANIA

It was not very commun to think, thirty years ago, that we shall 
arrive to speak, in this part of the World, about professional insurance 
for lawyers’ malpraxis. 

For my parents’ generation, lawyers, especially in relation with physi-
cal persons, where considered half Gods, half humans…

I may still remember the Lawyer, coming in Court, very important, 
carring his ancient briefcase, followed, with all the due respect, at a cer-
tain distance, for „not disturbing the master” by a lot of young lawyers 
and an army of clients, each client with his small problem, but there is 
no small or big problem, for each Client his trial is the most important 
one in the World.

And the Lawyer is the one who is helping him to solve his problem. 
How should he think about complaining for malpraxis ? Lawyers are a 
sort of Gods and Gods never make mistakes…

This was thirty years ago…
Things have changed a lot and now we see the relation Client – Lawyer 

from a different perspective. 
How have we arrived at this changing in the Client – Lawyer relation ? 
First of all, I do believe we have a more demanding Client than we 

have had thirty years ago. 
And I do not speak only about the Client – moral person, the repre-

sentative of a commercial company- who has, for sure, his very significant 
role in the evolution of the Lawyer – Client relation - but also about the 
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individual Client, who knows, much better than thirty years ago, his 
rights and his obligations.

This is, without any doubt, a normal evolution for a Society in the 
21st Century, but, fore sure, the globalization and the internet have 
brought also their contribution to this development. 

If a lawyer may be found liable for malpraxis in New York or in Paris, 
why shouldn’t he be found responsable, for the same facts, in Ankara 
or in Bucharest ?

This is a quite fair question a Client may ask, a question where we 
have to find the correct answer, for the benefit of our profession and for 
a good Client – Lawyer relation. 

 I do believe that one of the reasons in making the Lawyer more 
responsible towards the Client came from the ungoing process of spe-
cialisation our profession is developing in the last decades. 

And here I might say that we may find a parallel between our profes-
sion and the medical profession, that became more specialised about 
one century before us. 

As you remember, A.J. Cronin, a British novellist from the 19th Cen-
tury, has had, in all his novels,  only Medical Doctors as main caracters. 

The medical doctor, at the level of the 19th Century, was covering 
all the areas of practice, what now we may say are not only Generalist, 
but also  - e.g.- Pediatric, Obstetrician, Ginecologist, Stomatologist and 
even Veterinary.

Probably our profession, following the same evolution as the medical 
profession has had in the last part of the 19st Century and in the first 
half of the 20th Century, is under a process of development that will 
bring, in the near future,  to the creation of new professional branches, 
that will become more or less independend. 

Please allow me to present you an example from my country, Romania. 
We already speak about mediators as a new profession, where we, as 

lawyers, have given the majority of it. 
The same with the specialists in insolvency.
These two new liberal professions are already indepenend, even if 

their roots are in our profession.
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Do these two professions need professional insurance  ? At least the 
second one, the specialists in insolvency, without any doubt. 

They have more obligations of result than they have obligations of 
dilligence, so they have to protect themselves.

But let us look closer also into our profession.
The Bucharest Bar Association has about 12.000 lawyers.
Let us say that about 3.000 are not practicing, for various reasons. 
But, however, in Courts you do not see more than 1.000 lawyers. 
Where are the others  8.000 working ?
Without any doubt, in consultancy area, issuing legal oppinions and 

developing legal projects for their Clients. 
Is this an area where we speak about obligations of dilligence  ?
I do have some doubts, I do believe that we may speak in this area 

more about obligations of results than about obligations of dilligence. 
And, if so, isn’t it normal that the Lawyer that is issuing a legal oppin-

ion to be covered by the professional insurance ?
For sure, Yes !
It is not only for his financial confort and for the respect of the Cli-

ent, but also for preserving one of the main Principles of our profession, 
that is the Independency, including the financial Independency toward 
the State and any other Authority. 

And if this professional insurance is necessary for Lawyers that are 
issuing legal oppinions and are working only in the consultancy areas, 
why shoudn’t it be necessary for all the lawyers ?

In fact, which is the difference between a lawyer of the Ankara Bar 
Association that is signing, in January 2016, at 11 pm, at the Sheraton 
Hotel in Ankara a contract for many millions USD together with his 
Client and, after that, is opening a bottle of champagne to celebrate the 
event and an other lawyer from the same Bar Association, that is waiting, 
at the same time, in front of a police section, in cold night, snow and 
wind, to enter for representing a client in a criminal case, for a fee that 
is less than the price of a bottle of champagne at Sheraton ?

There is, eventually, no difference, they are, both lawyers, part of 
the same Bar, with the same rights and same deontological obligations.
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If so, than the professional insurance has to be for all lawyers, not 
only for the ones that are practicing in the consultancy area. 

Coming back to the three questions mentioned in my title, I think i 
may give the following answers:

The professional insurance is necessary. Why is it necessary ? Not only 
for the protection of the lawyer, but, in many cases, because the Client 
will ask for it. For example, the Big Multinationals might oppose to the 
lawyer – does not matter how well known is he on the local market – 
the fact that he does not have a professional insurance. For some of the 
Multinationals, the minimal professional insurance that would allow 
them to enter into a contractual relation with a lawyer is of – e.g.- USD 
2.000.000.  Some physical persons, taking in consideration the above-
mentioned, might also ask the Lawyer about it’s professional insurance for 
malpraxis.There are very little chances to consider the lawyers’ professional 
insurance in the EU legal system – where Turkey is part, as Observatory 
Member of the CCBE- as voluntary. There are more and more countries 
in the EU that are implementing a legislation where this insurance  – at 
a minimal level – is becoming obligatory.

Under these circumstances, the tendency is to consider the profes-
sional insurance as a compulsory one, at a minimal level, decided by the 
law. What remains volontary, at the free decision of the lawyer, taking 
in consideration also his list of clients, is the amount of the insurance.  

I want to be very clear when I speak about the compulsory professional 
insurance: what is compulsory and decided by the law is the minimal 
amount of the insurance.

If the lawyer, taking in consideration his professional strategy of 
development and his list of clients, considers that a higher insurance 
level is more favorable for his career, than he may, volontarily, sign an 
insurance at a higher level. 

At least this is the situation in Romania, where we have a minimal 
compulsory insurance, for all the lawyers that are exercising the profession 
in Romania, of 6.000 Euro per year, but we also have law officies that 
are dealing with important clients and that are covered with professional 
insurance of millions of Euro per year. 

Please be so kind to see, considering what is following in my material, 
also David BAKOUCHE, Professeur a l’Universite Paris – Sud (Paris XI) 
LEXBASE, L’information juridique, “La responsabilite professionelle de 
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l’avocat”, text in French, 138 pages, including judicial practice of the French 
Supreme Court.

I think it is now importance to see  which are the areas of profes-
sional activities that are covered today by the professional insurance ? 
Practically, all of them. 

The Lawyer may pe responsible for not correctly assisting his Client. 
Even if the Lawyer’s obligation is one of dilligence, the Lawyer still may 
be responsible for chosing a wrong strategy or developing a legal argu-
mentation that is not favorable to his Client. 

The Lawyer may be also liable for not respecting his obligation of 
representing the Client in fulfilling the procedural acts in Court and in 
representing, according to the Procedural Codes, his Client. 

The Lawyer may be responsible also for not fully and correctly inform-
ing his Client about the complexity of the case and about the legal matters 
that may appear. The Client has the right to have a clear picture of his 
case and to take, together with the lawyer, the best decisions in order to 
build a correct strategy for solving the legal situation. 

Regarding the legal advise, the legal consultancy, the Lawyer may be 
liable for not giving the legal oppinion that will permit to the Client to 
take the best decisiotyn.  

In drafting of documents, the Lawyer may be responsible for not 
giving to the document not only the validity, but also the efficacity the 
Client is asking.

It is obvious that we may speak about the liability of the Lawyer 
only if the prejudice suffered by the Client os a direct consequence of 
the Lawyer’s fault. 

If this condition is fulfilled, the Lawyer may be exonerated of his 
liability only in a force majeure case. 

The prejudice will be evaluated taking in consideration both damnum 
emergens and lucrum cessans.

I think that is also important to sat that the Lawyer that is part of a 
trial for malpraxis should inform immediately the President of the Bar.

Seeing all above, as a conclusion, I think we may consider the pro-
fessional insurance for lawyer as an instrument of protection for the 
Lawyer, necessary in a period when we may see a clear development in 
the specialisation of our profession, by creating new branches of activity, 
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that are, some of them, at the border between the obligation of dilligence 
and the obligation of result.

Under these circumstances, as we may speak about a unity of our 
profession in it’s diversity, the professional insurance, at a minimal level 
mentioned by the law, is becoming, in more European countries, com-
pulsory, with the possibility, given to the Lawyers that are considering 
necessary for their professional development, to have, at their own wish, 
a higher amount covered by the professional insurance. 

The professional insurance may be issued individualy or collective, 
for each member of the law societaty that is signing the professional 
insurance with a recognised Insurance Company.

 Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyoruz. 
Ben onu dinlerken bir şey dikkatimi çekti. Kendi ülkesini anlatırken 
dedi ki, benim ülkemde avukatlara esnaf gözüyle bakılıyor, tacir gözüyle 
bakılıyor, tüccar gözüyle bakılıyor. Halk da böyle bakıyor, kamu da böyle 
bakıyor dedi. Herhalde bu da bize hiç yabancı gelmedi diye düşünüyo-
rum arkadaşlar.

ETHICAL AND ETHICS IN THE LAWYER’S PROFESSION 
PRESENTATION OF ROMANIAN LAW

Ion DRAGNE
Lawyer Bucharest Bar Asociation

The Romanian legislation on organization and practice of the lawyer’s 
profession, mainly represented by Law no. 51/1995 and the Statute of 
the Lawyer’s Profession, recently adopted, has the advantage of incor-
porating the main directions of self-regulation of the legal profession on 
European level, concerning the ethics in the lawyer’s activity.

In this respect, it can be observed that, in a specific form, the Romanian 
legislation assimilated the principles stated in the Code of Conduct for 
European Lawyers, adopted by CCBE in 1998 as the Code of Conduct 
for Romanian Lawyers which is in force since January 1st 2007.
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In a similar manner, the guarantees and the mechanisms of ensuring 
the ethical character of organization and practice of the profession for 
lawyers in Romania are stated in the Law no. 51/1995, as well as in the 
Statute of the Lawyer’s profession with respect to establishing the situ-
ations of indignity and of incompatibility, professional secrecy, conflict 
of interests, professional competition, as well as other matters.

1. Article 14 of the Advocacy Law refers to the indignity of a person 
in order to be admitted in the lawyer’s profession, as a manner of ensur-
ing its prestige, stating that it cannot become a lawyer:

a) A person sentenced by a court decision to the penalty of imprison-
ment for committing an intentional crime, likely to affect the prestige 
of the profession;

b) A person who committed abuses in which fundamental human 
rights and freedoms were violated, established by a court decision, or has 
committed serious disciplinary offenses, punishable with the exclusion 
from the profession, as a disciplinary sanction;

c) A person who was sanctioned with the interdiction to practice dur-
ing the established period, by a court order or by a disciplinary decision.

Assuming that, after becoming a lawyer, a person is to be found in 
one of the previous indignities stated in article 14, its indignity shall be 
established by the Bar Council where the person is registered and he/
she shall be excluded from the profession.

Similar rules and regulations in developing this institution are also 
stated in article 26 of the Statute of the Lawyer’s profession, as follows:

For law enforcement purposes, the indignity cases are verified when 
the lawyer is being admitted in the profession, during the re-enrolment 
in the table of lawyers entitled to practice the profession and throughout 
the entire period of practice.

The person who requests to be registered as a lawyer or to be re-enrolled 
in the table of lawyers entitled to practice shall present to the Bar Coun-
cil to which he is submitting the application documents attesting the 
conditions proving the termination of the previous profession, as well 
as the one he had exercised during the period of incompatibility. The 
Bar Council shall undertake research, including when applying for re-
enrolment in the table of lawyers entitled to practice the profession - to 
verify whether the applicant finds himself in the case of indignity stated 
in the second sentence of article 14 paragraph b, respectively if he/she 
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has been excluded from the previous profession as a result of committing 
serious disciplinary offences.

Lawyers who are in any cases of indignity stated in article 14 para-
graph a, first sentence of paragraph b, paragraph c and d of the Law are 
obliged to submit to the Bar judgments in which they were sentenced to 
imprisonment for committing an intentional crime liable to affect the 
prestige of the profession and were interdicted to practice the profession, 
judgments by which they were declared bankrupt or were convicted for 
acts committed with respect to the exercise of the profession.

The Bar Council will examine, within 15 days, the court judgments or 
the documents with respect to the conditions of the profession’s termina-
tion practiced by a lawyer registered in the table of incompatible lawyers 
and shall appreciate on the dignity of the lawyer. The Bar Council shall 
decide, as appropriate, whether to maintain or exclude the lawyer from 
the profession, under the law.

The grounded decision of the Bar Council shall be communicated to 
the lawyer, as well as to the President of U.N.B.R., alongside the court 
order, respectively the documents used to verify the lawyer’s indignity.

The Bar Council’s decision can be appealed by the President of 
U.N.B.R. and/or by the lawyer in cause, within 15 days of communi-
cation. The U.N.B.R. Council shall analyse the opposition and shall rule 
according to the provisions of the law.

The decision of the Bar Council regarding the termination of the 
lawyer’s quality is enforceable and the corresponding mentions shall be 
made in the table of lawyers.

In this respect, article 15 of the Law states that the profession is 
incompatible with:

a) Remunerated activities in other professions than the lawyer 
profession;

b) Occupations affecting the dignity and independence of the legal 
profession or morals;

c) Direct trading activities.
The Statute of the legal profession, through provisions of article 

27 and the following, develop in a more detailed aspect the cases of 
incompatibility and the correct manner in which the incompatibility is 
encountered in the practice of the legal profession.
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In order to be admitted in the profession and to practice it, the lawyer 
must not be found in any of the cases of incompatibility provided by 
the law.

The Statute affirms that the salaried lawyer is not incompatible within 
the legal profession.

The incompatibilities provided by the law shall be verified and ascer-
tained by the Bar Council, even ex officio.

The newly incompatible lawyer has the duty to inform the Bar Council 
in writing, requesting his transition from the table of lawyers entitled to 
practice the profession to the table of incompatible lawyers.

Continuing to practice the profession after finding himself in such 
incompatibility constitutes practicing the profession without having the 
right to do so, having consequences provided by the law and amounts to a 
serious disciplinary offense, punishable by expulsion from the profession.

In order not to transform the incompatibilities in a veritable limitation 
of the attorney’s access to the social, political or economic life, the cases 
in which the lawyer’s activity is compatible with certain professions or 
activities are also provided for by the same law.

To that end, article 16 of the Law states that practicing law as an 
attorney is compatible with:

a) The position of deputy or senator, advisor in the local or county 
council;

b) Higher legal education activities and teaching positions;
c) Literary and journalistic activity;
d) Positions such as arbitrator, mediator, conciliator or negotiator, tax 

adviser, intellectual property counselor, industrial property counselor, 
certified translator, administrator or liquidator in the liquidation and 
reorganization proceedings, under the law.

For the same purpose of protecting the independence and prestige 
of the lawyer’s profession and of the honest professional competition, 
the Romanian legislation on organization and practice of the profession 
institutes certain rules regarding professional publicity. To that effect, 
article 48 states that:
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- The lawyer is not allowed to use means incompatible with the dignity 
of the profession for the purpose of acquiring clients, irrespective of the 
manner, direct or through intermediaries.

- Furthermore, the lawyer cannot acquire clients by way of using means 
of advertisement. The Statute establishes the situations and limits in which 
the lawyer is allowed to inform the public regarding his law practice.

To correlate, it is provided for by the Statute, in articles 243 and 
244, that:

- The publicity of the forms of practicing the legal profession is 
destined to provide the public with information regarding the activity 
performed by them. The publicity must be veracious, it must not violate 
the attorney-client privilege and it has to be created with dignity and 
caution.

- Regardless of the publicity means used, all laudatory or comparative 
claims and all indications on the identity of customers are prohibited.

- The means of publicity must not be used as a way of acquiring clients.
The legal methods that lawyers can use for publicity are also provided 

for by the Statute.
For that matter, the forms of practicing the profession can use one 

or more of the following publicity methods:
a) the placement of a firm;
b) advertising announcements, under this statute;
c) advertisements and endorsements in annuals and phone books;
d) invitations, brochures and notices of conferences, symposia, 

profession-related;
e) professional correspondence and professional cards;
f ) internet address.
The use of the following publicity methods is prohibited:
a) offering legal services through presentations or through interme-

diaries in a public place or at people’s residency;
b) personalized offer of services performed by a form of practicing the 

profession, without such offer being requested in advance;
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c) offering consultation and/or drafting legal documents, performed 
on any physical form, as well as using any type of mass communication 
methods, including radio or television broadcasts.

For the purpose of protecting the ethical conduct of attorneys, article 
2491 in the Statute provides for the express interdictions regarding the 
professional publicity:

- The means of publicity of the practitioner cannot be used as an 
advertisement in order to acquire clientele.

- Regardless of the means of advertising used, the following actions 
are prohibited: self-laudatory or comparative claims; nominating the 
portfolio of clients or indicating the disputes in which the lawyer is 
involved, information regarding financial achievements, turnover or 
professional success; giving away information in order to be included 
in financial related rankings; publicly mentioning the value of services 
provided by the lawyer, discounts or methods of payment that constitute 
dumping policies; any affirmation contrary to the dignity of the legal 
system, of the profession or of other people; any kind of advertising 
performed by third parties.

4. One of the primal values of ensuring the ethical conduct of attor-
neys is the thorough regulation of confidentiality or the attorney-client 
privilege. Whether regarded as the attorney’s right or as his duty in cor-
relation to the client’s right, the attorney-client privilege is well-known as 
a mandatory rule provided for by article 35, which ensures the protection 
of this essential instrument for the independent practice of the profession.

In order to ensure the proper protection of the professional secrecy, 
the legal acts and documents detained by the lawyer or located in his 
headquarters are inviolable. Searching the lawyer, his domicile, his 
headquarters or seizing the documents and assets therein can be done 
exclusively by the prosecutor, solely on the basis of a warrant issued in 
accordance with the law.

No telephonical correspondence of the lawyer will be intercepted 
or taped, using any kind of technical means, and any professional cor-
respondence of the lawyer will not be intercepted, other than in the 
conditions and using the procedure prescribed by the law.

The principle of respecting the client-attorney privilege, regarded as 
a guarantee of the ethical exercise of the lawyer’s profession, is corre-
spondly statued in the dispositions of the Statute regarding the Lawyer 
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Profession, which regulates, in the first place, that the professional secrecy 
is a public order principle.

In this sense, the lawyer is held by the client-attorney privilege with 
respect to any aspect of the cause that has been assigned to him.

In order to guarantee the professional confidentiality, the Statute 
regulates that the lawyer cannot be obliged, in any circumstances or by 
any person, to disclose the professional secrecy. The lawyer cannot be 
relieved from such confidentiality by his client or by any other person or 
authority. There are exceptions, though, in case the lawyer is criminally 
or disciplinary liable or when there is an opposition with respect to the 
convened legal fees, exclusively for necessities that concern his defense.

The obligation to keep the professional secrecy does not prevent the 
lawyer from using information regarding a former client, if such infor-
mation has become public.

The temporal limits of the professional secrecy are extremely high, 
the Statute regulating that the obligation to keep such secret is absolute 
and unlimited in time. The obligation regards the entirety of the lawyer’s 
activities, the activities of his partners, of his associates, of the salaried 
lawyers within the profession, including the relationships with other 
lawyers.

The obligation of keeping the professional secrecy lies also with the 
persons that are working alongside the lawyer in exercising the profes-
sion, as well as with his employees. The lawyer is obliged to bring to the 
knowledge of the abovementioned persons such obligation.

The obligation to keep the professional secrecy lies also with all the 
lawyer profession organs and with the employees of such organs, with 
respect to the information entrusted to them in exercising their func-
tions and attributions.

5. The lawyer-client relationship is governed by the Statute’s dispo-
sitions in the same spirit of professional deontology, the matter of the 
conflict of interests representing a special area with respect to which art. 
114 and the following of the Statute are of relevance. Thus, it is stated 
that the lawyer must not be the adviser, nor the representative of more 
than one client in the same cause, when the interest of the clients are 
conflicted or when there is an actual risk that such conflict emerges.
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The lawyer must refrain from handling the cases of all involved clients 
when a conflict of interests emerges, when the professional secrecy risks 
to be violated or when his independence is at risk.

The lawyer cannot accept the cause of a new client, if the profes-
sional secrecy of the information entrusted by a former client risks to 
be affected or if the lawyer’s knowledge of certain information received 
from a former client is unjustifiably favoring the new client.

When the lawyer is part of a form of practicing the profession, in 
collaboration or in co-operation with other lawyers, the dispositions 
of align. (1)-(3) are applicable with respect to all the lawyers involved.

According to the Statute, the conflict of interests emerges in the fol-
lowing situations:

a) in the consultancy activity, when, at the inquiry date, the lawyer 
who has the obligation to provide his client with a complete, loyal and 
unconditioned information, cannot fulfill his mission without com-
promising the interests of one or more clients, by analyzing the legal 
situation, by using the necessary legal means or by the realization of the 
envisaged result;

b) in the assisting and defense activity, when, at the inquiry date, 
assisting several parties would determine the lawyer to present a differ-
ent defense, other than the one that he would have chosen if he were to 
assist a single party, inclusively with respect to the professional defense 
techniques and means;

c) in the situation when, by the modification or by the evolution of 
the initially presented situation, the lawyer encounters one of the dif-
ficulties presented in points a) and b) above.

The same Statute regulates also the situations in which there is no 
conflict of interests:

a) when, subsequent to informing the clients and to the receipt of 
their approval, the lawyer, in exercising different activities, will try to 
conciliate the contrariety of interests;

b) when, after the clients have given their approval, the lawyer advises 
them, based on the situation that has been presented to him, to adopt 
a common strategy or when, within a negotiation, the lawyers of the 
same form of practicing the profession, intervene separately for different 
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clients, who must be informed with respect to such common belonging 
of the lawyers;

c) when, after the lawyer informs every potentially affected client by 
the legal assistance granted of the possibility of a conflict of interests, as 
well as of the possible unfavorable consequences of such conflict, each 
of the clients grant their express and prior approval with respect to the 
legal assistance activity.

With the exception of the agreement of the parties, the lawyer must 
refrain from representing all the clients involved, when a conflict of inter-
est emerges, when the lawyer deems that he cannot ensure the defense 
of each client’s rights and interests, when the professional secrecy risks 
to be violated or when his independence is at risk.

Although the imperative of preventing a conflict of interests bears 
the appearance of a public order principle, it must be noted that the 
Romanian law is not coherent, allowing the lawyer to develop his activ-
ity even when several clients’ interests are contrary, when they give their 
approval. Such a disposition may generate mistrust in the lawyer’s profes-
sional conduct, in numerous cases, therefore it is recommendable that the 
legislation is improved in this respect or, even if these provisions remain 
in force, the lawyers should refrain from granting legal assistance in the 
hypothesis when the risk of conflict of interests emerges.

To conclude, as an effect of the direct applicability of the European 
Lawyers’ Code of Conduct, one of the general principles statued in the 
Code must be reminded: the moral trust and integrity. Thus, in art. 2.2 
it is mentioned that “the relationships based on trust can exist only 
when there is no doubt with respect to the lawyer’s personal honor, 
probity and integrity. For the lawyer, these traditional virtues amount 
to professional obligations.”

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Şimdi sözü Mehmet 
hocama vermek istiyorum. Buyurun hocam sizin dinliyoruz.
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Prof. Dr. Mehmet YÜKSEL
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölüm Başkanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben de değerli konuklarımızı 
saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ancak benim yapa-
cağım konuşmanın bugünkü bağlamda beklentileri karşılamayacağını, 
hatta beklentilere ters düşeceğini de veya düşebileceğini de öncelikle 
belirtmek isterim. Ben etik kodlara eleştirel bir yaklaşım ortaya koymaya 
çalışacağım; biraz sosyolojik bir perspektifte.

Günümüzde özellikle sürekli etikten ve etik kodlardan sıkça söz 
edilmekte ve her alanda yapılan etik sınıflandırmalarıyla, etik türleri 
artık sayılamayacak sınırlandırılamayacak ölçüde de artmış bulunmak-
tadır. İşte avukatlık etiğinden yargı etiğine, yargı etiğinden tıp etiğine, 
tıp etiğinden bilişim ve medya etiğinden çevre etiğine ve insan hakları 
etiğine kadar her anlamda etikten söz edilmekte ve sürekli de etik kod-
lara olan ihtiyaçtan ve vurgulardan söz edilmektedir ve şu hale gelmiş 
bulunmakta. Halen etik konusu mevzuat meselesi haline de getirilmiştir. 
Biliyorsunuz en son Türkiye’mizde de Kamu Etik Kurulu diye bir kurul 
hayat bulmuştur ve zaman zaman siyasetçilerimiz, siyasal ahlak yasası 
çıkarmaktan söz ediyorlar. Böylece aslında günümüzde çağımızda her 
şeyin devletleştiği ve sistem bünyesine katıldığı bir dünyada, etiğin de 
devletleştirildiğinden söz edebiliriz.

Kamu Etik Kurulunun hayata geçtiği son yıllardan bu yana hangi işlevi 
gördüğünü ben ayrıca dikkatinize sunmak isterim ve bu hangi faydayı 
verdi ki bize, siyasal ahlak yasası aynı sonucu getirebilsin. Ama burada 
belki asıl üzerinde durulması gereken şu. Bu kadar etiğe olan ihtiyaç niçin 
öne çıkarılıyor ? Niçin bu kadar etik ve etik kodlar mevzuu vurgulanıyor ?

Tabii etik kodlar derken de neyi kastediyoruz ? Oldukça genel, soyut, 
sistematik ve büyük ölçüde yazılı hale getirilmiş bir mesleğe ilişkin 
ilkeler ve kurallar bütününü bir meslek etik kodu olarak tanımlamamız 
mümkündür. Ama asıl bu ihtiyaç nereden doğuyor ? O ihtiyaca bakmak 
gerekiyor. Evet, şöyle bir ülkemize ve dünyamıza baktığımız zaman, dün-
yanın ve ülkemizin büyük bir değişim içerisinden geçtiğini, toplumsal 
değişmenin kapsamının ve hızının giderek arttığını ve yoğunlaştığını 
ve küreselleşmenin de buna büyük bir ivme kazandırdığını görüyoruz. 
Ozon tabakasının delinmesinden, toprak kirlenmesine kadar, besin 
zehirlenmesinden insan haklarına kadar, iç savaşlardan yoksulluklara 
kıtlıklara salgın hastalıklara kadar bütün dünya ekolojisinin tahribatına 
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kadar ve sürekli içinde yaşadığımız dönemdeki iç savaşlar ve diğer terör 
hareketleriyle baktığımız zaman, evet çok karmaşık bir dünyada yaşıyoruz. 
Böyle karmaşıklaşan, giderek devingen dinamik ve nitelik kazanan bir 
dünyada davranışlarımıza ve ilişkilerimize yön verecek birtakım rehberler 
arıyoruz. Aslında etik kodlara olan ihtiyaçlar buradan doğuyor.

İşte tıp mesleğini icra ederken uymamız gereken ilkeler neler olma-
lıdır ? Ya da işte avukatlık mesleğini icra ederken hangi ilkeleri ortaya 
koymalıyız ki, avukatlar dünyasında onların müvekkilleriyle olsun, yargı 
dünyasıyla olsun, ilişkilerini ve etkileşimlerini belirli bir düzen içerisinde 
uyum içinde nasıl sürdürebiliriz diye bir arayıştan meslek etik kodlarına 
olan ihtiyacın doğduğunu düşünüyorum.

Tabii yine nasıl ki hukuki kodlara olan ihtiyaçlar dünyada moder-
nleşme süreciyle başlamışsa, aslında bu etik kodlara olan vurgunun da 
ben yine modernleşme süreciyle başladığını ve modernleşme sürecine 
baktığımız zaman, bu sürecin de bize hızlı bir değişimle birlikte birey-
selleşme, yalnızlaşma, yabancılaşma ve giderek bireycileşme olarak karşı-
mıza çıktığını görüyoruz. Bu durumda artık insanlar eski bağlantılarını, 
mensup olduğu bağlardan ve yapılardan giderek azade bir hale geliyorlar.

İşte Ortaçağa baktığımız zaman, geleneksel toplum yapısına baktığı-
mız zaman, insanlar ya bir kabilenin ya bir kavimin ya bir aşiretin ya bir 
sülalenin ferdiydi ya da bir loncanın mensubuydu. Onların ortaya koymuş 
olduğu birtakım kurallar ilkeler, insan ilişkilerini ve davranışlarını düzen-
lemede belirli işlevler görüyordu. Ancak modernleşme ve gönlümüzün 
küreselleşme sürecinde bunların artık bu tür yapıların giderek erozyona 
uğradığını, eski etkilerini kaybettiğini, hatta aile yapısı dediğimiz yapıların 
bile ki, insanın ilk içine doğduğu, ilk sosyalleşmenin başladığı yapının 
bile büyük bir erozyona ve sarsıntıya uğradığını görüyoruz. Böyle bir 
dünyada etik kodlara olan ihtiyacın sürekli vurgulandığına tanık oluyoruz.

Benim esas tartışmak istediğim şu: Böylesine bir yandan etik kodlara 
vurgu var, ama bir yandan da etiğe ilişkin ihlaller yoğun bir şekilde artıyor. 
İşte bunların en başında çevre etiğinden hayvan haklarına kadar, aslında 
insan hakları dediğimiz, işte bildirgelerde dile gelen hukuki metinlerde 
yer alan, anayasalarda vücut bulan insan hakları ilkelerine ilişkin yapılan 
hukuki düzenlemeler, aslında hukuki düzenleme olmadan önce birer 
ahlaki ilkedir bunlar. Ama o ahlaki ilkeler tek başına yeterli kalmadığını, 
onlara bir hukuki güç de kazandırarak işlevsel olabileceğini düşünüyoruz. 
Ama sonra dönüp baktığımızda, bunların işlevsel olamadığını görüyoruz.
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O zaman demek ki, bu etik kodlara olan ihtiyaçla, ahlak arasında nasıl 
bir ilişki var ? Çoğu zaman biliyorsunuz ki, etik ve ahlak eşanlamlı olarak 
kullanılıyor. Ben burada etik dediğim zaman, daha ziyade felsefenin bir 
dalı olarak etikten ve etik kodlar dediğim zaman da artık bir anlamda 
standartlaştırılmış, bir ölçüde çerçevesi çizilmiş, işte ortak hususları 
düzenleyen birtakım ilkeler, sistematik genel soyut ilkeler bütününü 
düşünüyorum, ama ahlak derken başka bir şeyi kastedeceğim ben. Aslında 
bağlantılı değil mi ? Bağlantılı, ama eşanlamlı değil. Çünkü ahlak aslında 
bizim toplumsal yaşam içerisinde ilişki ve etkileşimlerimizle ürettiğimiz, 
var ettiğimiz ahlaki değerler ve normlarla her an kurduğumuz ilişkiyi 
ifade ediyor. Yani etik daha ortak daha üst düzeyde bir kodlaştırmayı 
ifade ederken, ahlak daha bireysel düzeyde yaşanan bir olguyu ifade edi-
yor anlamında kullanıyorum ve ahlakın ben her ilişkide her etkileşimde 
her duyguda her düşüncede ve her eylemde yeniden yeniden yeniden 
oluşturulan ve yeniden yeniden yaratılan bir değer ve normlar bütünü 
ve bir duruş bir vaziyet olduğunu düşünüyorum.

Bunu böylece kavramlaştırıp ortaya koyduğumuz zaman, etik kodlara 
baktığımız zaman, etik kodlar avukatlık meslek etiği de buna dahil olmak 
üzere düne kadar olanı düzenler. Daima etik kodlar geçmişi düzenler ve 
geçmişten bugüne kadar yaşanan ve bilhassa da nasıl ki hukuki düzenle-
meler. Hukuki düzenlemeler için hukuk fakültelerinde hukuk başlangıcı 
derslerinde ilk anlattığımız şey nedir ? Hukukun genel soyut, işte objektif 
olması ve genellikle ortak herkesi ilgilendiren hususları düzenlemesi veya 
inmez. İnmesi de gerekmez, inmesi mümkün de değildir. Bunun işte 
hukuk başlangıcı derslerinde Prusya Medeni Kanunu bunun örneği olarak 
verilir ve genellikle hukuk kurallarının genel soyut objektif olma karakte-
rine vurgu yapar. Ama burada aslında hukuki kodlar gibi etik kodlar da 
düne kadar olanı düzenler. Düne kadar olanın tamamını düzenleyemez 
ve düne kadar olanının benzer ve ortak hususları düzenler. Ama marjinal 
olarak kıyıda kalanı, köşede kalanı ilgi alanına almaz. Mesela bunu etik 
kodlar alanında da ve bilhassa hukuk alanında görmemiz mümkündür.

Mesela düne kadar eşcinsellerden kadınlara kadar, kadınlardan evsizlere 
ve diğer sokakta yaşayanlara kadar ve diğer marjinal ve dışta kalanların 
pek de hukukun ve etik kodların ilgi alanına girmediğine tanık olamadık. 
Demek ki buradaki en büyük problemlerden birisi, etik kodların düne 
kadar olanı düzenlemesi. Halbuki toplumsal yaşam alanındaki ilişki ve 
etkileşimlerde, biraz önce de belirttiğim gibi, duyguda düşüncede ve 
eylemde biz her an ahlaka ihtiyaç duyarız ve günlük yaşamımız içerisinde 
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meslek yaşamımız içinde öylesine olaylarla karşılaşırız ki, bunların tama-
mını önceden belirlenmiş belirli bir standarda kavuşturulmuş ilkeler 
kurallar ya da normlar bütünüyle düzenlemek ve açıklamak ve onlara 
sığınarak orada rehber bulmak her zaman mümkün olmaz.

Benim benimsediğim ve çok da sevdiğim en işlevsel olduğunu düşün-
düğüm ahlak tanımının şu olduğunu ben düşünüyorum. Burada da bu 
ünlü ahlak felsefecisi bu Levinas’a bir gönderme yapmadan onu söylemem 
doğru olmaz. Ahlak herhangi bir karşılık beklemeksizin, öteki için olmak, 
öteki için yaşamak, ötekine karşı sorumluluk duymak. Hâlbuki günü-
müzde etik kodlar dediğimiz kodlar ve hukuki kodları bizim önümüze 
kim koyuyor ? Devlet dediğimiz yapılar koyuyor ya da şirket dediğimiz 
yapılar da kendi hukukunu yaratıyor.

Büyük siyasal partiler sendikalar dediğimiz yapılar da kendi hukukunu 
yaratıyor. Aslında bunlara da normal ulusal hukuk içinde baktığımız 
zaman, tek tek mikro hukuklar diyebiliriz. Ama etik kodlara baktığımız 
zaman, ister bu avukatlık meslek etiği olsun, isterse gazeteciler cemiye-
tinin ortaya koyduğu medyaya ilişkin meslek etik kuralları olsun, bun-
ların hepsinin büyük ölçüde ve dinsel etik kodlar da dahil olmak üzere 
ya bir kutsal kitaba dayandığını, ya tanrı otoritesine dayatıldığını ya da 
belirli bir sendika parti devlet gibi örgütlü devasa bürokratik bir yapı 
tarafından tamamen dışsal ve üstümüzde yer alan bir otorite tarafından 
vaz edildiğini görüyoruz. Yani biz normalde bu etik kodların oluşum 
ve yaratılma sürecine, bireysel ilişki ve etkileşimlerimizle katılamıyoruz. 
Dışarıdan bir otoriteyle, üstten; bu otorite kutsal bir kitap olabilir, bu 
otorite modern devlet dediğimiz bir yapı olabilir, bu otorite sendikadır 
şirkettir ve siyasal partiler olabilir.

Siyasal partiler demişken dikkatinize sunarım. Bundan 30 - 40 yıl 
önce Ulus Rüzgarlı Sokağa gittiğiniz zaman bir partinin hemen binasına 
girebilirdiniz ya da Selanik Caddesine gittiğiniz zaman başka bir partimiz 
vardı. Ama şimdi partilerimize baktığımız zaman plazalardan söz ediyoruz. 
Sendika binalarımıza bir bakın, ne kadar hiyerarşik ve örgütlü. Günlük 
alışveriş yaptığımız AVM’leri bir gözünüzün önüne getirin, bunu da 
dikkatinize sunmak isterim.

Tabii burada o tüketim kültürünü, AVM’leri filan da devre dışı tut-
mamak gerektiğini düşünüyorum ve burada benim temel vurgulamaya 
çalıştığım husus, bize dışsal olan örgütlü devası hiyerarşik bürokratik 
yapılar tarafından ortaya konulan, ama oluşumuna yaratımına bizim 
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katılmadığımız etik kodların yeteri kadar ben işlevsel olabileceğini 
düşünmüyorum.

Tabii bu durumda haklı olarak dinleyicilerimizden şu tepki gelebilir. 
Ne yapalım, yani biz mesleki etik kodlardan tamamen vaz mı geçelim. 
Tamamen vazgeçilmesi gerektiğini ben ileri sürmüyorum, ama mutlaka 
eleştirel yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum etik kodlara ve etik kod-
lardan çok fazla medet ummanın bizi bir otoriteye sığınmak, bir itaate, 
bir boyun eğmeye de götürdüğünü söylemek istiyorum.

Buradan dinsel etik üzerinden de devam edebiliriz. Şimdi dinsel etik 
kodlar ki, etik kodların en teşkilatlı hale geldiği yerlerden birisi tek tanrılı 
dinlerdir ve kutsal kitaplar içinde bize vaz edilir ve yukarıdan bize verilir. 
Ya da Kantçı etik anlayışından hareket edersek, mesela Kant bize neyi 
verir ? Özgür, özerk, sorumluluk sahibi ve rasyonel bir varlık olarak insanı 
kurgular ve oradan öyle bir davranış standardı getirir ki, o evrensel bir 
maksim olsun evrensel bir standart olsun. Zaten bir standardı evrensel 
koymaya başladığınız anda, ayrıntıları farklılığı çeşitliliği de ne yapmış 
olursunuz ? İster istemez göz ardı etmiş olursunuz. Etik kodlara bu kadar 
yapılan vurgunun, işte mesela meslek etik kuralları; evet buna uyuyor, ama 
avukatlar bir gün içerisinde bile bütün bir adliye sürecinde müvekkilleriyle 
olan ilişkileriyle ve diğer adli idari bürokrasiyle olan ilişkilerinde Allah 
aşkına, hep önceden belirli midir nerede nasıl davranacakları. Çünkü 
toplumsal yaşam alanına girdiğimiz zaman, toplumsal yaşam alanı farklı 
bir yaşamdır, değişken bir yaşamdır, çoğulcu bir yaşamdır, orada tercih-
lerin çoğunluğu seçeneklerin bolluğu ve davranışların değişkenliği söz 
konusudur. Bunların önceden hepsinin belirli bir standarda bağlanması 
mümkün değildir ve sürekli etik kodlara ve hukuki kodlara vurgu yap-
tığımız zaman, aslında itaate ve boğun eğmeyi de beslemiş oluruz. Bu 
örneği de özellikle Hitler Almanya’sından vermek isterim, Türkiye’den 
de bir örnek vereceğim. Çünkü örneklerin hepsini Uganda’dan ya da 
Tanzanya’dan verecek değiliz.

Hitler’in biliyorsunuz ilk Dachau kampını kuran sağ kolu olan, 
kamplardan sorumlu olan Otto Adolf Eichmann. Biliyorsunuz yakalanıp 
Kudüs’e getirilip İsrail’de yargılandığı zaman ne demiştir ? Ben vazifemi 
yaptım. Asla bu vazifesini yapmaktan dolayı da herhangi bir üzüntüsü 
olmadığını kurallara uyduğunu söylemiştir ve gayet rahatlıkla bunu dile 
getirmiştir. Türkiye’de 90’lı yıllarda yaşanan hadiselerden sonra ve devlet 
yaşamında büyük yer alan siyasetçi ve bürokratların daima vurgusu ne 
olmuştur ? Biz ne yaptıysak devletimiz için yaptık. Bakın burada da bir 
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etik anlayış vardır ve devlet için yaptık dediğiniz anda bütün olayı ne 
yapmış oluyorsunuz ? Meşrulaştırmış oluyorsunuz. Hâlbuki ahlakı, işte 
orada gerçekten evet Hitler yasaları vardı. Burada da arkadaşlar, her şeyi 
devlet hatta biraz daha kutsiyet atfederek ne yaptılarsa biliyorsunuz vatan 
için yaptılar. Vatan için, devlet için, din için yaptık dediğiniz zaman ne 
yapıyorsunuz onu, bir kutsiyet halesiyle çerçevelemiş oluyorsunuz ve 
bütün davranışlarınızı onun içinde meşrulaştırmış oluyorsunuz.

Şimdi burada Otto Adolf Eichmann ve Türkiye’deki kahramanla-
rın bütün davranışlarına bu çerçevede baktığımız zaman, evet hakika-
ten kurallara uydular diyecek miyiz ? Yoksa o kuralları uygularken de 
olsa bir insani duyarlılık, bir ahlaki sorumluluğa sahip olduklarını mı 
düşüneceğiz ? Etik kodların bu değişkenliği bu dinamizmi bu değişimi 
kavrayamadığını ve mutlaka buradaki vurgunun etik kodlardan ziyade, 
ahlaki sorumluluk ve bireyin ötekine karşı olan duyarlılığını nasıl artıra-
biliriz, nasıl geliştirebiliriz ? Bunun üzerinde kafa yormamız gerektiğini 
düşünüyorum ve sözlerimi fazlaca uzatmadan, biraz daha zaman olursa 
tartışmaya bırakmak istiyorum.

Eğer dinsel etik kodlar bu kadar etkili olsaydı, hiçbir dindarımızın tefe-
cilik yapmaması lazımdı. Eğer medya etik kodları bu kadar etkili olsaydı, 
bugün yandaş medya tartışmalarına girmememiz, objektif filan… Hele 
bu dördüncü kuvvet medya lafına da zaten ben bayılıyorum; yani nasıl 
bir dördüncü kuvvetse. Ayrıca siyasi ahlaktan filan ve yasalarından söz 
edeceğimize, oturup hakikaten bu ahlaki duyarlılığı nasıl artırırız nokta-
sına dönmemiz gerektiğini. Eğer insan hakları etik kodlarının bir faydası 
olsaydı ki, 70’li yıllar hatırlayacaksınız, en azından benim kuşağımda olan 
değerli dinleyiciler bunu hatırlayacaklardır. Amerika’da devlet başkanı 
biliyorsunuz Jimy Carter’dı ve insan hakları diye bir söylem başladı ve 
dünyada giderek… Tabii 1974’de başlamadı, ama 1974’den itibaren çok 
ciddi bir şekilde yaygınlaştırıldı. Ben de o zaman size derim ki, buyurun 
dünya buyurun Türkiye, buyurun da sizin insan hakları kodlarınız.

Avrupa dediğimiz ve Avrupa değerleri diye öne çıkan ülkelerin en 
ufak bir… Kaç mülteci Türkiye’de bırakmak için insan hakları ihlallerine 
nasıl göz yumduğunu da dikkatinize sunarak, ben sizi saygıyla selamlayıp 
sözlerimi bitirmek istiyorum. (Alkışlar)

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Mehmet hocama önce-
likle süreye gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum, ama bizi 
gerçekten çok farklı noktalara götürdü getirdi. Böyle bir sarstı salladı, 



41

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

çok ilginç bir sunumdu, çok teşekkür ediyoruz hocama. Ben sözü Harun 
Tepe hocama bırakmak istiyorum. Buyurun Hocam.

Prof. Dr. Harun TEPE
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Mehmet, sevgili dostum çok eski 
arkadaşım Mehmet’in bu heyecanlı konuşmasından sonra, benim konuş-
mam çok durağan gelecek, ama şunu söyleyerek başlayayım. Her iki 
konuşmacının söylediklerine tamamen katılıyorum. Konuşmamın içinde 
onlara da değineceğim.

Tabii panelimizin başlığı avukatlık meslek etiği; yani avukatlar nasıl 
etik olur ? Etik bir avukat mümkün müdür ? Etik avukatlık yapmak bugü-
nün koşullarında, Sayın Mihail Alexander bugünkü koşulları vurguladı 
değişen şeyleri. Konumuz bu, bu konuda bir şey söylemem gerekiyor. 
Etik kodlar bu konuda konuşacağım, ama izin verirseniz ben de biraz-
cık daha geniş bakarak, fotoğrafın bütününü görerek; çünkü fotoğrafın 
bütününü görmediğiniz zaman ya da fotoğrafın bazı karelerini dışarıda 
bıraktığınız zaman çok şeyin eksik kaldığını düşünüyorum.

Yaklaşık 20 yıldır, benim bu meslek etikleri çalışma alanım. Birçok 
zaman sağ olsun arkadaşlar davet ettiler, Ankara Barosunun farklı etkin-
liklerinde de bulundum. Birçok meslek alanında da, yani diğer meslek 
alanlarında da etik kodlarla ilgili de toplantılara katıldım.

Şöyle bir düşündüm. Şimdi avukatlara kızıyoruz. Sayın Bükreş Baro-
sundan gelen Mihail Alexander da avukat mı ticaret adamı mı ? Şey 
eleştiriler var. Fakat size soruyorum, çalışmak zorundaysanız ve yaşamak 
için paraya ihtiyacınız varsa, evet devletin avukatısınız ya da şirketin 
avukatısınız. Diyor ki meslek etiği kuralları birinci kural, çok önemli 
bir kural daha doğrusu, Barolar Birliğinde de var. Avukat bağımsızlığını 
korur diyor, yani mesleki bağımsızlığını korur. Nasıl koruyabilirsiniz ? 
Bir tarafta ekmek varsa ve bir tarafta da etik kural varsa. Ben tabii ki 
etik kural korunsun diyorum, ama ekmek ve etik kural arasında kalan 
insanlara kızabilir misiniz ekmeği için bazı şeyleri imzaladıkları ya da 
bazı şeyleri yapmak zorunda kaldıkları için ?

Onun için biraz da ekonomi ve hukuk, siyaset ve hukuk ilişkisini 
dikkate almak zorundayız. Uzağa gitmeye gerek yok. Türkiye, ben bugün 
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aslında konuşma yapabilecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Bildiriye 
imza atan insanların attıkları bildirinin içeriği ne olursa olsun, gözaltına 
alındıklarını duydum bu sabah. İçlerinde arkadaşlarım dostlarım da 
var. Böyle bir ülkede, böyle bir yani hukukun siyasetle ilişkisinin böyle 
olduğu bir ülkede, siz insanlara kızabilir misiniz ? Yani böyle bir ülkede 
demokrasinin olmadığı bir yerde, hukukun… Hukuk şöyle olmalıdır, 
hukuk böyledir, hukuk… Bunu diyebilir misiniz ? Yani demokrasinin 
olduğu yerde hukuk olur. Demokrasi yoksa hukuk olmaz. Sayın Mihail 
Alexander söyledi sanıyorum Çin’le ilgili bir örnek verdi. Yani çok güzel 
şeyler yapabilirsiniz, çok güzel anayasalarınız yasalarınız, çok güzel etik 
kodlarınız olabilir, harika etik kodlar geliştirebilirsiniz. Ama bir avukat 
doğruyu söylediğinde, yani gördüğü doğru neyse ? Bu yanlış olabilir, doğ-
ruyu söylediğinde başına bir şey geleceğinden korkuyorsa söyleyebilir mi ?

Tabii söyleyen avukatlar olabilir ya da söyleyen kişiler olabilir. Ama 
ben bu insanlara kahramanlar diyorum. Fikirlerine katılırım katılmam, 
ama herkesten kahraman olmasını bekleyemeyiz ki. Herkes kahraman 
olamaz. Ben kahraman olmadığı için hiç kimseye kızmaya hakkımız 
olmadığını düşünüyorum. Evet, birisi diyebilir ki demokrasinin olma-
dığı bir yerde de ben bir bilim adamı sorumluluğuyla, ben bir hukukçu 
sorumluluğunda doğruyu söylerim ve hapse girmeyi göze alırım. Bunu 
yapabilirler insanlar. Bunu yapan insanlar var, zaman zaman böyle insanlar 
çıkıyor. Ama böyle olmadığı için, böyle davranmadığı için ben bir insana 
ya da işte şirketiyle özdeşleşene bir avukata ne kadar kızabiliriz diyorum.

Onun için avukatlık meslek etiğine bakarken, birazcık hukukun… 
Yani son yıllarda ben insan hakları savunucusuyum, insan hakları öğre-
ticisiyim yıllardır. Çünkü insan hakları etik bir sorundur. Yani insan 
haklarının özü, karşıdaki insanları dinleri ırkları soyları ne olursa olsun 
insan olarak görmektir. Buna hayır diyecek birisi olabilir mi aranızda. 
Bir hukukçu buna hayır diyebilir mi ? İnsan haklarının özü budur. Ama 
gittikçe şunu görüyorum. Mehmet eleştirdi, Mehmet’le tabii ki farklı 
düşündüğümüz şeyler de var, ama haklı yani. Bütün insan hakları diyoruz, 
ama bakıyorsunuz çıkarlar gerektirdiğinde her şeyi yapıyoruz. Avrupa’nın, 
evet Avrupa insan hakları bu fikrin yeşerdiği yerdir, doğduğu kültürdür, 
ama öbür tarafta en küçük çıkarlarına dokunduğunda ülkelerin, etik 
ilkelerin etik değerleri değil de çıkarları koruduklarını görüyorsunuz; 
bu maalesef her yerde böyle.

Onun için soruna bakarken haksızlık etmemek için, bu ekonomik 
boyutunu olayın, siyasal boyutunu da göz önüne almak zorundayız. 
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Bunu yapmadığımızda insanlara fotoğrafın bir kısmını görerek haksızlık 
ediyoruz biraz diye düşünüyorum.

Şimdi bunu söyledikten sonra, isterseniz avukatlık meslek etiğiyle 
ilgili düşüncelerimi size aktararak bitireyim, fazla uzatmayacağım. Sayın 
büyüğümüz disiplin kurulu başkanımızı beklettik.

Şimdi tabii ki etik kodlar belli bir deneyimin yaşanmışlığın ihtiyacın 
ortaya çıkardığı şeylerdir, Mehmet haklı. Yani sorun görülmüştür, bu 
sorunların giderilmesi için bir araç geliştirilmiştir, bir araçtır bu. Yani 
1971 yılında sanıyorum Türkiye Barolar Birliği… Yani bunu çok önce-
den görmüş, böyle bir etik kod ilan etmiş. Kötü mü yapmış ? Hayır, ben 
bunu alkışlarım. Peki, bu etik kod yeterli mi ? Hayır, hiçbir etik kodla 
etik davranmayı sağlayamayız tek başına. Onun için Mehmet’in son 
cümlesiydi yine. Bunun için başka bir şey yapmak zorundayız. İnsanların 
etik kişiler olmasını sağlamak zorundayız. Yani insanlar bakarken, yani 
bir yerde çıkar ve hak arasında, adil olmakla çıkarını korumak arasında 
bir çelişme olduğunda, yani seçmek gerektiğinde birisini, kişiyi… Evet, 
bazen kahramanca davranarak, bu sözü ben çok kullanıyorum son zaman-
larda, adaletten yana olması, doğrudan yana olmasıdır etik. Bunu böyle 
davranabilmeyi kişilere öğretmek zorundayız.

Yani kişiler etik kişiler olmak zorunda. Eğer avukat etik bir kişi 
değilse, biz evet iyi niyetliyse bu meslek kurallarını öğreterek bazı şeylere 
dikkatini çekebiliriz belki. Ama bunun dışında, yani daha geniş bir etik 
duyarlılık… Onun için daha uzun bir etik eğitimine ihtiyaç olduğunu 
söylemek istiyorum. Kişilerin etik eğitimi konusunda, yani ne yapılırsa 
etik olunur aslında. Nasıl bir kişi etik olur ? Ne yaparsak etik davranırız ? 
Aslında bunu bulmak çok zor değildir zannedildiği gibi, çok zor değildir. 
Bir avukat nasıl etik olur ? Kuralların çoğunda da zaten bu var. Diyor ki, 
işte kendi bağımsızlığını korur. Evet, bir şirketin avukatı olabilirsiniz, 
Hazinenin avukatı olabilirsiniz ya da bir mafyanın avukatı olabilir misiniz 
bilmiyorum. Olabiliyor, mafya avukatları var onu biliyorum. Tartışılacak 
bir şeydir, ben bir mafyanın avukatı olmayı istemezdim doğrusu, yani 
bunu yapmak istemem. Avukatı olabilir, ama müvekkilinin çıkarıyla 
özdeşleşmek zorunda mıdır ? Burada, ana sorun sanıyorum bu. Burada 
ne kadar…

Bu şu demek aslında, etik kalmak insan kalmak demek. Mafyanın 
birisinin avukatısınız, ama karşı taraftaki davada da yüzde yüz haklı 
olduğunuzu gördüğünüz birisi var, ezilen birisi var, zayıf olan birisi var. 
Siz ne yapacaksanız ? Burada bazen hakikaten, yani birkaç yıl önceydi 
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sanıyorum burada bir Amerikalı hâkimler avukatlar arkadaşlar da geldiler, 
böyle bir toplantı yaptık. Yine buralardaydık, bu salonlardaydık. Bazen 
hâkim ya da avukat böyle bir ikilemle karşılaşabiliyor. Yani hakikaten 
karşıda öyle bir durum olabilir ki, siz buna katlanamayabilirsiniz, dava-
dan çekilebilirsiniz. Böyle örnekler vermişti Amerikalı bir meslektaşımız. 
Bazen böyle durumlar olabilir. Yani kişinin o nedenle insan kalmayı, etik 
bakmayı diyorum ben. Hani adaleti, hakkı, haklı olanı gördüğünde, bu 
şekilde davranabilecek şekilde eğitilmesi için çalışmak zorundayız. Bu 
da yalnız etik kod vermekle olacak bir şey değil. Aslında çok daha erken 
yaşta başlayacak bir şey. Bir kişinin etik duyarlılığı yoksa o duyarlılığı 
yaratmaya dönük bir eğitim.

Diyelim etik duyarlılık yarattınız. Bu defa da kişiye şunu öğretmek 
gerekiyor. Nasıl davranırsam etik olurum, nasıl değerlendirme yapar-
sam etik davranabilirim. Yine dikkatinizi çekmiştir Mihail Alexander 
konuşmasının başında iki tür ahlaktan söz etti. Mehmet bunları etik ve 
ahlak diye ayırdı. Bir tanesi dedi Mihail Alexander, çok sık değişir dedi 
toplumun ahlakı, her gün değişir. Ama bir de daha az değişen bir ahlak 
vardır dedi. Bu bizim mesleğimizin deontoloji sözcüğünü kullandı. Dikkat 
ettiyseniz belki kelimeyi şey olmayanlar, çok kullanılan bir kelime değil 
bizde deontoloji. Aslında meslek etiği diyoruz, Mehmet daha çok kod 
kullandı, aynı anlamda.

Şimdi bu ikisi aslında ayrıdır. Yani günlük ahlakla, onun için ben de 
Mehmet gibi günlük dildeki ahlak sözcüğü yerine etik sözcüğünü tercih 
ediyorum. Çünkü biz ahlaksız dediğimizde birisine bugünkü dille, daha 
çok bizim toplumsal değer yargılarımıza aykırı davrananı kastederiz. 
Diyorlar bazen, neden hocam işte etik ahlak sözcüğü varken dilimizde bu 
kadar güzel yerleşmiş, niye siz yeni bir icatta bulunup da bu etik sözcü-
ğünü kullanıyorsunuz ? Ben de bunu anlatıyorum. Bu ikisi arasında, yani 
ahlak dediğimiz şeyler hep aynı değil, ahlaksız dediğimiz şeyler de aynı 
değil. Yani biz bazı şeylere ahlaksız derken, örneğin bir örnek vereyim. 
İşte iki tane genç insan yetişkin insan aynı dairede oturuyorsa aynı evde 
nikah olmadan, bizim toplum buna ahlaksız diyor. Geçen gün anekdot 
gibi bir olay anlatıldı. Apartmanın kapısı çalınıyor, iki tane sanıyorum 
üniversitede öğrenci ya da çalışan, yani 20’li yaşlardaki genç, bir hanım 
ve genç aynı dairede oturuyorlar. Apartmanın yöneticisi muhtar filan 
birkaç kişi kapıyı çalmışlar. Demişler, biz sizi çok seviyoruz, ama böyle 
nikâhsız olmaz, bir imam bulsak bir nikâh kıysanız, size imam getirsek.



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

Şöyle anlatıyorum hep bütün… İyi niyetli bunlar, yani kötü niyetli 
değil, ama diyorlar ki bu ahlaka mugayir. Böyle olmaz, yani nikâhsız 
yaşayamazsınız, sizi de seviyoruz, imamı da getireceğiz. Ne olacak ? Yani 
bir imamın huzurunda bir törene şey değil. Şimdi ahlak bu… Etik olarak 
buna bakarsanız böyle bir şeyde, etik olarak iki kişi yetişkin iki insan 
aklı başında nasıl yaşarlarsa öyle yaşarlar. Etik olarak hiçbir sorun yoktur 
bunda; yani evrensel etik açısından baktığınızda.

Onun için bu avukatlık etiği diye konuştuğumuz şey, Türkiye’de farklı 
Romanya’da farklı, Endonezya’da farklı, Meksika’da farklı değildir, her 
yerde aynıdır. Bir avukat bağımsızlığını korumalıdır. Bir hâkim ya da 
savcı birisinin emriyle hareket etmez. Emret komutanım yapayım olmaz 
savcılık ve hâkimlikte. Böyle hâkimlerin olduğu yerde hukuk olmaz, 
böyle savcıların olduğu yerde hukuk olmaz. Benim kafamdaki savcı ya 
da hâkim, bağımsız karar veren insandır, kimsenin emir kulu değildir. 
Evet, maaşını devletten almaktadır belki, ama devletin emir eri değildir 
hâkim ve savcı. Bilmiyorum, ben hukukçu değilim, ben felsefeciyim, 
ama benim kafamdaki hukukçu kavramı budur sevgili dostlar. Bunu 
yapmayan kişiyi ben bir hukukçu olarak görmem. Çünkü bugün birisi 
emreder, yarın başka biri emreder. Siz emir kuluysanız, her zaman emre-
den bulunur. Onun için bağımsız kişi olmak, kararlarını kendisi vermek. 
Aklıyla vicdanıyla tartarak, insani değerleri gözeterek, haklı haksızı 
ayırmaya çalışarak. Bu tür hâkimlere savcılara ihtiyaç vardır. Hukuk bu 
tür hâkim ve savcılarla ve yine panelimizin konusu olan avukatların da 
ne iş yaparlarsa yapsınlar, neyin avukatı… Bu bir kişi olabilir, tüzel kişi 
olabilir, belki mafya da olabilir. Hani benim gönlüm oraya gitmiyor, ben 
mafya avukatı olmasın diyorum. Ama kendisi kalarak, özgür bir kişi, etik 
bir kişi davranarak işini yapabilmeli.

Bu mümkün müdür ? Evet, mümkündür, bunu yapan insanlar vardır. 
Siz de tanıyorsunuz. Arada sırada zaman zaman görürsünüz, çok azdır. 
Çünkü biz hepimiz, Mehmet hoca Kant’ı eleştirdi, ama Kant bunu çok 
açık söylüyor. Diyor ki, insanların çoğu diyor çıkarlarına göre hareket 
ederler diyor. Yani eylemlerini belirleyen şey, istemelerini belirleyen şey 
kendi çıkarlarıdır diyor. Bunu biliyorum diyor. Ama hak ya da adalet 
için, doğruluk için çıkarları bir yana bırakabilir miyiz ? Bırakırız diyor. 
Çıkarlarımıza aykırı davranabiliriz. Kant’a göre etik davranış budur 
zaten. Gerektiğinde insanın kendi çıkarlarını bir yana bırakmasıdır. 
Yani size bir çuval para verirler, dersiniz ki ben bir çocuğa ya da bir 
yoksula haksızlık edilmesini istemediğim içini ben bu parayı alamam 
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diyebilirsiniz. Zor bir iştir, hele paranız yoksa çok zordur. Yani para 
yoksa bu çok zordur, ama bunu yapmak gerekir ya da olumsuz bir şey 
görüyorsanız ülkede giden, ülke felakete gidiyorsa ve bir siz aydın ola-
rak, bir avukat olarak, bir hukukçu olarak bunu görüyorsanız söylemek 
sizin görevinizdir. Bunu söylediğinizde başınıza bir şey gelebilir, bunu 
göze almak gerekir. Bunu göze almadığınızda, daha sonraki Hitler’in 
Nazi döneminde olduğu gibi sizi sorumlu tutarlar. Bu kadar insan Nazi 
kamplarına gitti, Alman toplumunun haberi olmadı, sesi çıkmadı. En 
sonunda –biliyorsunuz papazın hikâyesini- papazı almaya geldiklerinde, 
diyor ki artık ses çıkaracak kimse kalmamıştı diyor. Onun için bu aydın 
sorumluluğu etik olmayı ben bu şekilde şey yaparak bağlayayım. Teşekkür 
ederim dinlediğiniz için. (Alkışlar)

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Hocama çok teşekkür 
ediyoruz. Bir felsefeci gözüyle bizi farklı ufuklara götürdü. Sağ olsun, 
çok teşekkürler. Şimdi sözü Sayın meslektaşım ve büyüğüm, Türkiye 
Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Haşim Mısır’a bırakıyo-
rum. Buyurun hocam.

Av. Haşim MISIR
Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı

Değerli onursal Türkiye Barolar Birliği Başkanım Atilla Sav’a, önceki 
dönem disiplin kurulu üyemiz Ünsal Bildigen’e, Ankara Barosunun 
onursal başkanı Sayın Semih Güner’e ve bizi dinlemeye, bu kadar sabırla 
bekleyen bütün meslektaşlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Değerli meslektaşlarım, bugün bizim için çok önemli bir gün. Niye 
önemli bir gün ? Çünkü Nazım Hikmet üstadımın doğumunun 114. yıl-
dönümünü bugün kutluyoruz ve avukatlar için yazdığı şiire baktığınız 
zaman, mesleğimizin nerelerde olduğunu görmemiz gerektiğini de kav-
ramamız gerek.

“İyi günlerimde çok eller uzanır ellerime, resmimi suratımı başköşeye asar-
lar. Fakat demir kapıların her kapanışına üzerime, ardında taş duvarların 
her kaldığım zaman, ne arayan beni, ne soran… Eeehh daha iyi be bunun 
böyle olduğu… Minnetim ve borçluluğum yalnız sana kalsın. İyi günlerimde 
benim unuttum insan eli nasılsın ?”
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Değerli meslektaşlarım, bizim mesleğimiz etikle, bugünkü yaşamı 
birlikte karşılaştırdığınız zaman, avukatlıktan çıkar cübbeli arzuhalciye 
döner. Bakın milattan sonra 300’lü yıllarda … valisine gönderdiğine 
kararnamede Jüstinyan, avukatlığın tanımını o kadar güzel yapıyor ki. 
İmparatorluğumuz için savaş yapanların, yalnız zırh ve gömlek giyen ve 
kalkan taşıyanlardan ibaret olmadığını takdir ediyoruz. Bu işi avukatlar 
da yapıyor. Tüccarlık yapsak bunu yapabilir miyiz ? Zira ıstırap çekenlerin 
ümidini, hayatını ve çocuklarını müdafaa eden ve şahsi seslerinin kudre-
tine inanan kürsünün bu üstatları dahi, hakikaten aynı şeyi yapıyorlar. 
Sözleri mesleğimizin ne kadar onursal bir meslek olduğunu ve rahmetli 
Faruk Erem’in tabiriyle, kolektif itibar kavramının mesleğimizin temeli 
olduğunu görmemiz lazım.

Benim tabii burada sunumumu yaparken size işin gerçeği, bulun-
duğum konum ve fazla etik değerlerden bahsetmeyeceğim. Neyden 
bahsedeceğim ? Etik değerlerin yıpranmasıyla paralel avukatlık haysiyet 
ve şerefinin nerede bittiğini size anlatacağım.

Üç ay kadar önce kafamda bir şey oluştu. Verdiğimiz disiplin kurulu 
kararlarında ceza mahkemesi kararlarının tesirini tek tek bütün dosyalara 
bakmak suretiyle araştırdım. 2015 yılı sonu itibariyle toplam 2564 dos-
yaya karar vermişiz. Değerli meslektaşlarım, bunlardan 489’u hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasıyla ilgili kararlar. Beraat düşme zamana-
şımı gibi 56 dosya, Yargıtay onamayla kesinleşen 48 dosya, meslekten 
çıkartmayla ilgili 31 dosya. 31 kişiyi meslekten çıkartmışız. Tedbiren 
işten yasaklama 41, Avukatlık Yasası 140/2 zorunlu olarak bozma 130, 
bunun içerisinde 3 tane meslekten çıkartma var, geriye kalan da tamamen 
155/2 emniyeti suiistimal.

İdari yargıda olan ceza sürecini bekleyen dosya sayısı 60, hapis hakkının 
usulsüz kullanımıyla ilgili verdiğimiz ceza yargısına konu olmayan 60 
dosya. Toplama baktığınız zaman 1100 civarında ediyor. 2500 dosyada 
1100 dosya ceza yargılamasına dayalı ise ve bunun içerisinde de inanılmaz 
suçlar varsa; cinsel tacizden tut çocuk pornosuna, şuna buna. O zaman 
biz artık burada meslek etik değerleri değil, başka şeyleri tartışmamız 
gerektiğine inanıyorum.

İnanınız bakın 31 meslekten çıkartma dosyasının aşağı yukarı 30’unda 
25’inde duruşma yaptık. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar 
verilen dosyaların da aşağı yukarı çoğunda duruşma yapıyoruz ve hiçbir 
şekilde de savunma hakkını da kısıtlamıyoruz. Bunlardan edindiğim 
intiba şudur değerli arkadaşlar, avukatın Avukatlık Yasasından haberi yok. 
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30 meslekten çıkartmada geldi arkadaşlarımızın aynen savunması şu: 
Efendim benim cezam mahkemece ertelendi veya paraya çevrildi veya 
idari para cezası verildi. Kardeşim, sen şu Avukatlık Kanununu, burada 
duruşmaya geliyorsun bir açıp baksan, 5.maddeki ertelenmiş veya affa 
uğramış olsa dahi mesleği yapamazlar görürdün. Hakkındaki kararı en 
azından temyiz ederdin. İnanın dostlar, yüzde 99’u da temyiz de yok, 
temyiz edilmemekle kesinleşen cezalar.

Şimdi o halde emniyeti suiistimal suçlarına baktığımız zaman, 
Türkiye’de iki başlı bir yargı sistemini görüyorsunuz. Avukatların tabii 
bundan hiç haberi yok. Ceza yargısında, icra veznesinden ne çektin ? 1500 
lira. Bunu müvekkile verdin mi vermedin mi ona bakıyorlar. Burada senin 
emeğin olan ücreti vekâletin var mı yok mu ? Hiçbir şekilde bakmıyorlar. 
Verdin, vermedin mahkûmiyet.

Şimdi değerli arkadaşlar, eğer burada bir hapis hakkının kullanımının 
usulüne uygun yapılmasının gereğini avukat arkadaşımız zahmet edip 
de Avukatlık Meslek Etik Kurallarının 43 - 45, zahmet edip de yasanın 
166.maddesine ve bununla ilgili maddelere baksalar ne olur ? Usulüne 
uygun olarak bir hapis hakkı kullanır. Bu hapis hakkını usulüne uygun 
olarak kullandığını belgeleriyle de mahkemesinde kanıtlar. Sonuçta ne 
yapar ? Beraat eder.

Şimdi değerli arkadaşlarım bakın, eğri oturalım düz konuşalım. Artık 
bizim etikle işimiz yok. Türkiye’de samimi inancımı söyleyeyim size, 
avukatların bütün meselesi Avukatlık Kanunu bilmemek ve meslek kural-
larını da hiç okumamaktadır. Burada barolarımıza çok büyük görevler 
düşüyor. Sanal eğitimi bırakmalılar artık. Gitsin icra iflası bilmem nerede 
öğreniyorsa öğrensin, gitsin mal rejimini öğrensin, şunu bunu öğrensin. 
Ama avukatın özellikle öğrenmesi gereken, bir kere Avukatlık Kanununun 
1.maddesinden 180.maddesine kadar ezbere bilmelidir. Meslek kuralları 
50 madde, ezbere bilmelidir.

Şimdi bundan bize 1100 ceza dosyasının tesiri ne oluyor ? Bakın bu 
1100 dosyanın içerisinde aşağı yukarı 250’ye yakın emniyeti suiistimalden 
… kabul ettiği için kurtaran kişi var. 30 da meslekten çıkartmayı üzerine 
koyarsanız 200 kişi ediyor. Kabullerde ne tartışılıyor değerli meslektaş-
larım ? Avukatların hırsızlığı tartışılıyor. Yani bunu hiç yanlış anlamayın, 
çaldı çırptı diyor. Kahve köşelerinde ne tartışılıyor ? Bunlar tartışılıyor.

Değerli meslektaşlarım, biz bir kere kolektif itibar mesleğiyiz. Fuat 
Hocamın o beyanına kesin katılmadığını söyleyeyim. Bir zamanlar 
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cüzdanla vicdan arasına sıkışan Yargıtay’ın, bugün siyasetle şey arasına 
sıkıştığı zaman Türk yargısının geldiği konumu görüyorsunuz. Eğer biz 
avukatların suçlarını da, yaptığı iş ve eylemleri de cüzdanla vicdan ara-
sına sıkışmış bir yorumuyla kendilerine yaklaşırsak, bu mesleği köküyle 
bitiririz. İşin gerçeğini söyleyeyim.

Avukatlık hiçbir zaman… Ayrıcalıklı bir meslektir bunu bilmemiz 
lazım, ayrı insandır bilmemiz lazım. Toplum önderi olması gereken bir 
insandır, bilmesi lazım. Bakın Ali Haydar Özkent ne diyor ? Şimdi aklıma 
geldi. Bir vapurda avukat konuştuğu zaman, herkes onu dinlemeli ve ona 
saygı duymalı diyor. Biz bu saygıyı artırdığımız sürece para kazanırız. 
Yoksa sıradan insanlar oluruz.

Bugün değerli arkadaşlarım bakın, biraz evvel size bir şey okudum. 
Avukat neydi 1300’lü yıllarda ? “Istırap çekenlerin ümidini, hayatını ve 
çocuklarını müdafaa eden ve şahsi seslerinin kudretine inanan kürsünün 
üstatları” diyor burada. Bugün yazık ki değerli arkadaşlarım, acı gerçeği 
size söyleyeyim. CMK’yla avukatlığın haysiyeti tamamen bitirildi. Bugün 
artık Türkiye’de baroların, Barolar Birliğinin ilk yapması gereken şey, şahsi 
inancım avukatlık mesleğine haysiyet kazandırmak istiyorsa, bu CMK 
avukatlığı kavramını masaya yatırmalıdır, her yönünü tartışmalıdır ve 
bu işi bitirmelidir.

Değerli arkadaşlarım bakın, takdir mahkemenin aleyhe olanı kabul 
etmem, otomatiğe vurulmuş gibi diyor. Temyiz dilekçeleri dört satır, 
usul veya aykırı kararın bozulmasını talep ederim diyor. Sırf bunun için 
CMK’ya madde koydular, gerekçesiz temyiz dilekçelerinin reddi diye. 
Ne oldu ? Bir yıla yakın süre baktı, Yargıtay bunu uygulamaya çalıştı. Baktı 
ki sonunda hak kaybına neden oluyorlar, bu maddeyi uygulamamaya 
başladılar. Hatta çok acıdır değerli arkadaşlarım, CMK avukatı tarafından 
dosya temyiz edilmemişse, sanığa temyiz hakkı tanıdılar. Bunlar bizim 
mesleğimizin çöküşlerinin kilometre taşlarıdır. Kamudaki itibarımızı 
kaybetmemizin kilometre taşlarıdır.

Şimdi Allah aşkına size soruyorum, CMK’dan girip bir savunma yapan 
arkadaşımız, bu sanık ailesi geldiği zaman avukatım beni savundu diyor 
mu ? Hislerime dertlerime tercüman oldu diyor mu ? Demiyor. O zaman 
siz kamuda nasıl itibar kazanacaksınız, yükselteceksiniz ? Bir HAGB 
rezaleti var Türkiye’de ve maalesef bu HAGB rezaletinin baş aktörleri 
de itiraf edelim ki avukatlar. CMK’da var mı HAGB kabulüne ilişkin 
madde ? Benim bildiğim CMK’da böyle bir madde yok. Hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasını avukat son celse dahi talep edebilir. Bakın 
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Yargıtay yeni bir uygulama yaptı. Mahkûm olanlar eğer şey döneminde, 
bu dosyanın Yargıtay’a gittiği dönemde zararı gidermişse, o makbuzu 
eklemişse dosyaya, koşullar oluşmuştur diye dosyayı geri bozuyor onu 
şey yapmak için.

Şimdi değerli arkadaşlar, siz avukat olarak hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına kabul ettiğiniz dosyalarda, yargılamanın nerede bittiğini 
görüyor musunuz ? Hâkim artık orada dosyada bir delil topluyor mu ? 
Yok. Niye ? İtiraza tabi. Sanığa da itiraz hakkı tanımamışlar, şikâyetçiye; 
şimdi uygulama öyle. Cirit atıyor cirit. Dosyaya savunmaya gelen mes-
lektaşlarımız da hâkimin ezberini bozduğu için, hâkimle dövüşmeye 
başladı, işin gerçeği. Türkiye’deki bugün yargının geldiği yer bu.

Bu anlayışla değerli arkadaşlarım, biz hiçbir yere varamayız. Biz söy-
leriz, biz dinleriz, bu meslek biter ve de hızla bitiriyoruz. İşin gerçeğini 
size söyleyeyim ve bazı şeylere de direnemiyoruz. Bakın çok acıdır değerli 
arkadaşlarım, avukatlarla ilgili ücret alacakları verecekleri nereye gidiyor 
şimdi ? Tüketici mahkemelerine gidiyor. Tüketici mahkemelerinde ne var ? 
Bir mal alıyorsun mal satıyorsun, orada kusur var mı yok mu ? Hâlbuki 
sen avukata 50 tane kamusal yükümlülük yüklemişsin. Bu yükümlülükler 
tüketici mahkemesinde tartışılabilir mi ? Tartışılamaz. Onun için bizim 
artık bütün sorunlarımızı masaya yatırmamız lazım. Bunları tartışmamız 
ve mesleğin sorunlarını çözmemiz lazım.

Yoksa değerli arkadaşlarım ben size gerçeği söyleyeyim, cübbeli arzu-
halci oluruz. Yargıdaki görüş açısını değiştirmemiz lazım. 2005 genel 
kuruluydu, Sayın Semih üstadım Atilla ağabeyim hatırlar. Genel kurulda 
bir Van delegesinin enteresan bir konuşması vardı. Okul öğrenciler geliyor, 
ağır ceza mahkemesi salonunda. “Ha be uşaklar niye geldiniz” diyor. İşte 
hocaları diyor ki, efendim biz mahkemeyi tanıtmaya, nasıl bir yer diye 
göstermeye geldik diyor. Dur ben sana tanıtayım. Ha bu diyor savcıdır, 
ilk yazdığını okur, ha bu sağındaki kıdemli üyedir diyor uyur diyor, ha 
bu solundaki de genç üyedir gün verir diyor, ha bu katip ne dersem o 
yapar diyor. Sonra öğrencilerden biri avukata soruyor. Bu diyor, o diyor 
gereği düşünüldü dersem kalkar, gereği düşünüldü dersem oturur diyor.

Değerli arkadaşlar bakın, sene 2005 sene 2016, bizim yargıya ektiği-
miz avukatlık kimliği haysiyeti bu; bu işin gerçeği. Şimdi siz bu kimlikle 
para kazanabilir misiniz ? Kazanamazsınız. O halde sevgili başkan da 
geldi, çok da isabetli oldu gelişiniz. Bu konuda yapılması gerekenleri 
önermek isterim.
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İşin gerçeği artık adını da genişletebilirsiniz, şeklini de genişletebilirsi-
niz. Ne yaparsanız yapın, hukuk fakültelerindeki bu erozyonun önüne… 
Bir kere avukatlık hukuku veya avukatlık hâkimlikte gerçekten de… 
Dikkat edin hâkimler savcılarla ilgili disiplin hükümlerine, aşağı yukarı 
bizimle paraleldir. Hatta gerçeğini size söyleyeyim, özel yaşam bizde 
çok dar yorumlanıyor; özel yaşam şeyde çok daha geniş. Bizim bugün 
uyarma verdiğimiz şeye, onlar para cezası veriyorlar. Bunlar bir bütündür. 
Yanılmıyorsam Almanya’da avukatlık stajı hâkimlik stajı veya savcı stajı 
diye bir staj yok. Bir sene iki sene onlar aynı bir yerde staj görüyorlar. 
Staj bitiminden sonra meslek seçimini yapıyorlar.

Bizde de artık hukuk fakültelerinde avukatlık hukuku veya işte yargı 
hukuku mu deriz, yargı çalışanları hukuku mu deriz, adını bulurlar. 
Mutlak surette ders konulmalıdır, bunda ısrarcı olmalıyız. İki, barolar, 
hele özellikle Anadolu baroları …  korkunç paralar harcayarak, korkunç 
özveriler göstererek staj eğitimi yapıyorlar değerli arkadaşlarım. Bakın 
bugün İstanbul’da 3.000 stajyer var, sizde kaç bilmiyorum. 2500…

Bu 2500 stajyerden 1000’ini o staj eğitim çalışmasında zor görürsü-
nüz. 2008 miydi 2009 muydu, Edirne’de söyledim. Değerli arkadaşlarım 
bakın, Avukatlık Yasamızın 23. maddesinde, stajyer avukatların eğitim 
çalışmalarına katılması zorunludur, mecburdur, bir yükümlülük olarak 
yüklemiş. Dedim kardeşim Allah rızası için bakın, bir stajyer hakkında 
bir dosya yapın, belgelendirin, cezayı verin, gelsin biz de onayalım gerek-
çeler yazalım. Onu da staj eğitim … kapısına asın. Mademki bu cezaya 
tabiymiş ben ceza almayayım diye hiç olmazsa… Eskilerin bir atasözü 
vardır … hakkı kötektir diyordu ya. Hiç olmazsa o cezayı görürler, staj 
eğitim çalışmaları bir düzene girer.

Başkan yalvarıyor açık söyleyeyim, barolara gidiyoruz staj için çalış-
maya. 300 stajyer var, salonda 100 tane stajyer yok. Böyle bir şey olmaz 
değerli arkadaşlarım. Yani şimdi bunun bir müeyyidelendirilmesi lazım. 
Ben Sevgili Başkan Hakan Canduran’dan böyle bir dosya bekliyorum. 
Hiç olmazsa bütün barolara örnek ve önder olmuş olursunuz. Adam 
Ankara Barosunun kapısını görmüyor, staj eğitimini bitiriyor. Gelmeli, 
öğrenmeli.

Şimdi bizim etik de değil bizim sorunlarımız. Dosyayı takip temyiz 
etmemek etik midir değerli arkadaşlar ? Usulüne aykırı olarak bir hapis 
hakkını kullanıp, adamın parasını yemek etik midir ? Bütün avukatlarda 
yaygın bir kanı var, bu para benim ücret hakkım. Değil, azledildikten 
sonra o senin ücret hakkı olmaktan çıktı, yargılama konusundan sonra 
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senin hakkın. Bunu senin yanında alıkoymaya hakkın yok. İşte bunları 
zar da olsa zor da olsa öğretmemiz lazım.

Burada gerçekten samimi olarak söylüyorum, büyük bir iyilik yapmış 
olursunuz. Türkiye’deki bütün baroları, özellikle başkanları yönetimleri 
staj eğitim kurullarını kurtarmış olursunuz. Bir örnek karar mutlaka 
çıkmalıdır, bunun müeyyidesi var diye ve de uygulanmalıdır.

Meslek içi eğitim değerli arkadaşlarım, bakın bu gerçekten önemli. 
Bu meslek içi eğitim, gerçi yeni şeyde Adalet Bakanlığı tasarısında var 
ve de hatta şeysiz katılmadığım para cezaları da var, taslakta da yazdım. 
Ama mutlak surette Türkiye Barolar Birliği ve barolar tarafından bu 
konu ele alınmalıdır. Niye ele alınmalıdır ? Çünkü değerli arkadaşlarım 
bakın, eğer bir meslek içi eğitim çalışmasına bu arkadaşlarımız gelecek 
olsa, neyi nerede nasıl onu öğrenecektir. Uygulamadığı zamanda da onun 
müeyyidesini yaşamak zorunda olduğunun müeyyidesini görecektir.

Hep hapis hakkından örnek veriyorum. Çünkü niye ? Hapis hakkının 
kullanımını yasa koyucu o kadar güzel düzenlemiş ki, ihtar çekeceksin 
bilmem ne yapacaksın, alıkoyacaksın. Bunlar basit, zor şeyler değil. Açık-
casını da söyleyeyim, bir gerçeği dile getireyim. Avukat artık Türkiye’de 
görüşme tutanağı yapmayı bir alışkanlık haline getirmelidir. Zorunlu, 
zaten yasada var. Ücret sözleşmesi yapmayı kendisine bir görev bilmeli-
dir. Bunları da biz öğretmek zorundayız. Şimdi öğretmediğiniz zaman 
ne oluyor ? Adam emniyeti suiistimalden yargılanıyor veya mahcuz bir 
malı teslim etmekle görevi kötüye kullanmaktan yargılanıyor, ama elinde 
kendisini savunacak hiçbir bilgi ve belge yok. Bakın Barolar Birliği olarak 
çok güzel bir iş yaptı disiplin kurul olarak. HMK 199’daki elektronik 
ortamda gösterilen delilleri saydık. Eskiden hep yazıyla yazıyorduk. Şimdi 
hiç olmazsa değerli kardeşlerim, kendini savunmak için bir şey çek, mail 
çek mesaj çek bilmem ne, ne çekiyorsan çek, ama elinde bir belge olsun. 
Bir görüşme tutanağı yap.

Bakın değerli meslektaşlarım, bizim bu görüşme tutanağı meselemiz 
avukatlığın can damarlarından birisidir. Avukatla müvekkil arasındaki 
ilişkinin hukuksal alanda yaşama geçip geçmediğinin de kanıtıdır. Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi avukatlık ücretini takdir ederken neye göre 
ediyor ? Bir görüşme tutanağı vermişsen ona göre, iki vermişsen üç ver-
mişsen beş görüşme tutanağı vermişsen, ona göre ücreti takdir ediyor. 
Niye ? Çünkü vekille müvekkil arasında özdeşleşmeye varmayan ilişkinin 
kanıtı ne ? Görüşme tutanağı. Bunu yapmak zorundayız.
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Meslek içi eğitim için de değerli arkadaşlarım, hiçbir yasaya da gerek 
yoktur, yasaya madde koymaya da gerek yok. Avukatlık Yasasının sabah-
leyin baktığım 121. maddesinin 14 ve 18 maddelerini dayanak yapmak 
suretiyle bir yönetmelikle düzenlenebilir, zorunlu hale getirilebilir. Avu-
katlar ağır ceza mahkemelerinde sürünmekten ve hâkimlerin böyle bıyık 
altından gülüşlerinden de kurtulurlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bakın, 
gerçek samimi olarak size söyleyeyim. 2500 dosyada 1100 dosyada ceza 
yargısına tabiyse olmuş ise ve … o şey yapmışsa, artık siz burada etik 
değer filandan artık kendinizi soyutlayacaksınız. Artık etik değerden 
iş bitmiştir. Bir kere avukat kendi omurgası olan Avukatlık Yasasını ve 
meslek kurallarını öğrenmek zorundadır.

Değerli arkadaşlarım, herhalde uzattım biraz, süreyi de geçtim. Size 
Hacı Bektaşi Veli’nin bu konudaki çok güzel bir sözü var, onu söylemek 
isterim. “Hararet nardadır sacda değildir, keramet fırkada taç da değildir. 
Her ne ararsan ara kendinden ara, Mekke’de Kudüs’te Hac da değildir.” 
Mesleki çöküşü kendimizde aramamız lazım değerli arkadaşlarım. Hepi-
nize saygılar, sevgiler. (Alkışlar)

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Sevgili üstadımıza, 
bu çok önemli sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. Çok da ilginç 
şeylere değindi. Önce sorunların tespitini koydu bir uygulayıcı olarak, 
arkasından da çözüm önerilerini getirdi. Gerçekten bizim öncelikle ken-
dimizi sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Hani derler ya, 
birine bir şey söylemeden önce iğneyi bence biraz kendimize batırmamız 
gerektiğini düşünüyorum.

Eğer bir itibar sorunu yaşıyorsak, eğer avukatlar işte Sayın Mihail’in 
de söylediği gibi Romanya’da olduğu gibi bizde de hâlâ esnaf tüccar gibi 
nitelendiriliyorsa, herhalde bunu toplumdaki değişimle birlikte kendi-
mizdeki olumsuz değişimde de aramamız gerektiğini düşünüyorum. 
Kısaca bunu söylemek istedim. Süremiz dolmak üzere, ama sorusu olan 
var mı diye sormak durumundayım.

Av. Semih Güner - Sayın Yüksel ve Sayın Tepe’ye, birlikte ikisi de 
değerlendirebilirler. Meslek kodlarının meslek etiğinin meslek ahlakının, 
hangisini tercih edersek uygulamada, durağanlığından bahsettiniz. Bir 
eylem ortaya çıktıktan sonra, bunun meslek ahlakına ne kadar uygun 
olduğunu sorgulamaya yaradığını belirttiniz. Kökenlerinin sosyolojik 
boyutlarını da ele aldınız.
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Şimdi değerli hocalarım, ben etik kodlarla veya meslek kurallarıyla 
avukatlık mesleğinin daha ileriye nasıl götürülebileceği konusunda Sayın 
Haşim onlara kısaca değindi, görüşünüz var mı ? Yani meslek kuralları-
nın geleceğe dönük bir misyonu olabilir mi ? Bu konuda görüşlerinizi 
istirham ediyorum efendim.

Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Bugünkü avukatlık meslek anla-
yışımızın belli iki üç veya dört tane temel ayağı var, bu temel ayak 
üzerine oturuyor. Bu ayakları altından çekmemiz mümkün değil. Ama 
bu ayaklar üzerine oturacak avukatlık mesleğini ileriye, yani halkımızın 
beklentilerine hukukun üstünlüğüne insan haklarına saygılı bir meslek 
nasıl yapılır konusunda neler yapılabilir ? Sizin branşınız olarak sormak 
istiyorum. Teşekkür ediyorum.

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Hocam buyurun.
Prof. Dr. Mehmet Yüksel (Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Kamu Hukuku Bölüm Başkanı) - Teşekkür ederim, güzel bir soru. Ben 
bu konuda şunları söylemek isterim. Meslek etik kodlarına ben eleştirel 
bir yaklaşım ortaya koymaya çalıştım. Ama bu meslek etik kodlarını ya 
da kurallarını tamamen reddettiğim anlamına gelmiyor. Ama yeterince 
işlevsel olmadığını, beklediğimizi karşılamadığını ve mesleki etik kodlara 
da bence verebileceklerinden daha fazla bir külfet yüklediğimizi düşünü-
yorum. Ama meslek etik kodlarıyla daha ileri bir noktaya taşınabilir mi ? 
Şöyle taşınabilir. Eğer sosyalleşme sürecinde ki, o süreç beşikten mezara 
giden bir süreçtir ve aileyle başlayan bir süreçtir. O süreç içerisinde biz 
insan ilişki ve etkileşimlerini yoğunlaştırabilecek ortamlar oluşturabilirsek 
ve yoğun bir şekilde avukatlık meslek etiğinden gidecek olursak, tek tek 
bireyler olarak avukatlar olarak ya da meslek örgütleri olarak, barolar ve 
Barolar Birliği olarak bu tür sorunların yeterince tartışıldığı irdelendiği 
ortamlar oluşturabilirsek, o etkileşim ortamlarında bir yandan aktarılan, 
ama bir yandan da o etkileşim içerisinde birtakım değerler yaratılıp bir 
hassasiyet yaratılabilirse. Bizim sosyolojide normun içselleştirilmesi 
dediğimiz durumu yaratabilirsek, bundan bir ölçüde bir fayda bir yarar 
elde edebileceğimizi düşünüyorum.

Ama sosyalleşme meselesine gelince de şunu biliyoruz ki, bütün bireyler 
avukatlar da o bireylerin bir parçasıdır, hepsinde bu sosyalleşmenin aynı 
kapsamda, aynı hızda aynı yönde olmadığını. Bu anlamda bir örnek, 
homojen sonuçlar beklememiz gerektiğini. Ama meslek kuruluşları ola-
rak, tek tek o mesleğin mensupları olarak mümkün olduğu kadar ilişki 
ve etkileşim ortamları yaratarak bunları tartışmamızın, tek tek kodlar 



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

oluşturup tepeden o kodlarla, işte birinci madde ikinci madde üçüncü 
madde budur diye aktarmadan daha etkili olabileceğini düşünüyorum. 
Söyleyeceklerim bundan ibaret.

Prof. Dr. Harun Tepe (Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi)- Yani birincisi şu tabii ki, meslek etik kodları yaşanan 
sıkıntılar görülerek oluşturuluyor. Eğer bu arada yeni değişen koşullara 
ilişkin, avukatlığın değişen koşullarına ilişkin yeni bazı şeyler gerekiyorsa, 
onu gözden geçirmek lazım. Sanıyorum başkan açış konuşmasında dedi, 
Barolar Birliğinin gelecek genel kurulunda bu tekrar düşünülsün dedi. 
Bu yapılabilir, bunun üzerinde bu gözden geçirilir. Acaba şu an ihtiyaca, 
yeni bir ihtiyacı gerektiren maddeler gerekiyor mu var mı ? Ya da buraya 
eklenebilir, şey yapılabilir. Ama ana şeyin fazla değişmeyeceğini düşü-
nüyorum. Çünkü ana metin fazla değişmez.

Burada mesela avukatın bağımsızlığı çok temel bir şey; yani mesleki 
bağımsızlık dediğimiz şey ana unsur. Ama ben de şeyi vurguladım, 
yani bu etik kodları ezberleterek olmaz. Beni bağışlasın şeyimden, ama 
kanunları ezberleterek de olmaz. Şimdi farkında mısınız bilmiyorum, 
geçen dönem bir şey oldu. YÖK bir karar aldı, ilahiyat fakültelerindeki 
eğitimi değiştirdiler. Bütün felsefe sosyoloji vesaire, düşünmeye yönelik 
dersleri kaldırıp, ilahiyat eğitimini kuran ezberlemeye dayandırdılar. Neyse 
ki, yani şu anda tepki fazla geldi, geri çektiler bunu. Ama burada da… 
Yani beni yanlış anlamayın, yasaları veya bu maddeleri ezberleterek bir 
yere gidemeyiz. Ezberler, yani hafız dersiniz ki Avukatlık Kanununun 
maddelerini söyle. İmtihan edersiniz, bir iki üç efendim hepsini ezberler.

Sayın Başkanım biliyorum biraz abartıyorum, ama şunu demek isti-
yorum. İçselleştirmesi lazım. Sayın Başkanım yine dedi ki, hani etik 
filan değil. Hayır, başkanımın dediği tam olarak etik; bir avukat avukat 
olmalıdır, avukat olarak işini yapmalıdır, avukatın onurunu korumalı-
dır demek, etik olmalıdır demek zaten. Etik başka bir şey değil ki. Yani 
hakkı unutmayacak. Bir hâkim bir savcı bir avukat, hak adalet bana ne 
diyemez. Hak ve adalet dediğimiz şey, etik zaten başka bir şey değil, etik 
bu. Onun için hani “etik olmalıdır” la benim dediğim sizin dediğiniz 
aynı şey aslında, yani aynı şeyi söylüyoruz. Teşekkür ederim.

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Teşekkür ederim, sağ 
olun.

Av. Haşim Mısır (Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı)- 
Değerli meslektaşlarım, şimdi meslek kuralları meselemiz çok ciddi ve 
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bütün konuşmalarda arkadaşlarım diyor ki, bu meslek kuralları değişmeli, 
günün koşullarına uyarlanmalı.

Semih ağabey bu işin içinde iyi bilir, ben de 2001’den beri içindeyim. 
Allah aşkına şu madde değişsin 50 maddemizin içinden diyen var mı ? 
Şimdi çok özür dileyerek söylüyorum. Bakın, ben gittiğim bütün… 
Bu baro başkanını ziyaret bu maddede niye var ? Yani şimdi kardeşim, 
niye var ? Yaşanan öldürme olayları gösteriyor ki, avukat yabancı bir şey 
bölgesinde sudan çıkmış balık gibidir. Yöreyi bilmez, örfü bilmez, adedi 
bilmez. Dayak yiyen avukatların yüzde 90’ı yabancı illerden gelen avu-
katlar. Hâkimle savaşan çarpışan avukatların yüzde 90’ı yabancı illerden 
gelip orada avukatlık yapanlar. Dosyalardan görüyoruz biz bunu.

Şimdi bu arkadaşımız nezaket etse Ankara’dan giderken yanına bir 
lokum alsa, bırak baro başkanını oradaki bir avukatın kapısını çalıp içeri 
girse, bu icra memuru hırsız mıdır diye öğrense. Hırsızsa rüşvetini rahat 
verse, hırsız değilse yakalanmasa. Şimdi hâkimin huyunu öğrense ne 
olur ? Niye kalksın bu madde ? O madde nezaket maddesi değil bir kere, 
gittiğin yeri öğren diyor. Bunu kimden öğrenirsin ? Başkandan öğrenirsin. 
Başkanla da görüşürsen daha güzel olur. Bak gerçekten görüşebilirse, 
Hakan başkanımı bulmak mümkün değil de, baronun bütün gücünü 
arkanda hissedersin. Baro başkanının telefon açtığı bir dosyadan icra 
memuru sana soytarılık yapamaz. Niye ? Arkasında baro başkanı var. 
Maddenin getirisi bu…

Ben size gerçeği de söyleyeyim. Yargı zaten yavaş yavaş bizim meslek 
kurallarımıza bizden evvel el atmaya başladı. Aşağı yukarı üç maddemiz 
iptal edildi. Birisi Danıştay’da, iki maddemiz ki, bu iki maddeden birisi 
değerli arkadaşlarım işin gerçeğini söyleyeyim, reddi hâkim dilekçesi ver-
meyle ilgili madde, avukatı değil hâkimi koruyan maddedir işin gerçeği 
ve yargının bütün kimliğini koruyan bir maddedir değil mi ? Ama iptal 
edildi. Niye ? Çünkü biraz da mecbur kaldılar. Avukatlar hep müvekkil-
lerine reddettiriyor, ama yanlış bunlar. Şimdi bakın bizim buralarda da 
direnemiyoruz, buralarda da sonuca gidemiyoruz. Elimizdeki mevzular 
tek tek alınıyor.

Şimdi 39. maddenin iptalini hiçbir şekilde kabul edebilir misiniz ? İdari 
yargı iptal etti, şu anda Danıştay’da. Böyle bir şey olur mu ? Avukat yıllarca 
emek verecek, dosyasını takip edecek, arkadaşımız çete… Çete diyelim 
onlara, kitabımda da var, bunlar cezayla ıslah edilmelidir diye kitaba da 
yazmışım, kırmızı kitapta da var. Onun için çok rahat konuşuyorum.
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Ben senelerce emek vereceğim, sen işte hâkim … bir de sırıtıp yanımda 
duracaksın. Bu madde iptal edilir mi arkadaşlar ? Niye ? Çünkü biz 
bulunduğumuz mevzileri korumasını bilmiyoruz. Çok acı bir şeyi size 
söyleyeyim. Eğer biz baro hakem kurullarıyla bize tanınan 2001’deki 
o üstün kurulumu koruyabilseydik, bugün tüketici mahkemelerine git-
mezdik. Ne yaptık biz orada ? Avukatı koruyalım diye, vatandaşı ezdik 
ezdik durduk, ondan sonra da iş tüketiciye gitti. Madem öyle, bizim 
bu anda yapmamız gereken şeyler şu. Gerçeğe söz vereyim. Meslek 
kurallarında benim şahsi inancım, bugüne kadar değişmesi gereken tek 
madde yoktur. Şöyle veya böyle düşünebilirsiniz. Geliştirmek zorundayız 
üstadımın dediği gibi, bu kadar.

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı) - Teşekkür ederim. 
Buyurun meslektaşım.

Av. Mine Seven - Avukatlık Yasasındaki disiplin hukukuyla ilgili 
maddeleri değiştirmek için bir çalışma düşünüyor musunuz ?

Av. Haşim Mısır (Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Baş-
kanı) - Ben yaptım.

Av. Mine SEVEN - Kitabınız için de çok teşekkür ediyoruz, çok 
yardımcı oldunuz.

Av. Haşim Mısır (Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanı) 
- O kitap ayrı, işin gerçeğini size söyleyeyim. Hazırladığım “çağdaş avu-
katlık kanunu nasıl olmalı ?” daki önerdiğim maddelere dikkat ederseniz, 
en az 10 madde de öneri yapmışımdır. Bu önerilerin de tamamı avukatı 
disiplin kurullarından kurtaracak maddelerdir. Örnek, diyelim ki 38/b, 
şimdi 38/b’ye bir tanım getirilmiş, bizim taslakla beraber bakanlık tasla-
ğında da var. Uygulamaya göre şey getireceksiniz, avukat da öğrenecek. Bir 
hapis hakkını kullanımı… Bakın mesela şimdi hapis hakkının kullanımı, 
bir taraftan meslek kuralları 45’e dayanıyor orantılık ilkesi. Var mı 166’da 
orantılık ? Yok. Yazılı bildirim nereye dayanıyor ? 43. maddeye dayanıyor.

İşte şimdi siz bunu hapis hakkını bir simge olarak yazmayacaksınız. 
Hapis hakkını yazarken unsurlarını da yasaya yazacaksınız. Şu koşullarda 
kullanırsa hapis hakkını düzgün kullanılmıştır diyeceksiniz. Ben yazdı-
ğım tasarıda da bunu dile getirdim ve buna göre de madde yazdım. Ama 
şimdi okurlar mı bilmiyorum.

Av. Mahmut Karatekin (Oturum Başkanı)- Çok teşekkürler. Değerli 
meslektaşlarım, katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bizden 
hemen sonra avukatlık meslek kurallarının konuşulacağı bir oturumumuz 
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devam edecek. Bizim bir anlamda konuşamadığımız ya da eksik bıraktı-
ğımız birtakım konular orada konuşulacak. O anlamda ben tüm sizlere 
katılımcılara ve konuşmacıların tümüne tek tek teşekkür ediyorum Ankara 
Baromuz adına. Oturumu bu şekilde kapatıyorum. Çok teşekkürler 
geldiğiniz için. (Alkışlar)

Sunucu - Saygıdeğer misafirlerimiz, katılımınız için teşekkür ederiz. 
Şimdi konuşmacılara plâketlerini takdim etmek üzere Ankara Barosu 
Başkanı Av. Sayın Hakan Canduran’ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar)

(Plâketler verildi)



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avukatlık Meslek Kuralları
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Sunucu - Ankara Barosu tarafından dokuzuncusu düzenlenen Ulus-
lararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. “Avukatlık Meslek Kuralları” 
konulu oturumu sunmak üzere İzmir Barosu Başkanı Sayın Av. Aydın 
Özcan’ı sahneye davet ediyoruz. Beraberinde ise tebliğlerini sunmak üzere 
Sayın Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan, Sayın Dr. Aziz Kaba, Sayın 
Av. Gökalp Bayramoğlu, Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanı Sayın 
Av. Tuğba Berrak Ünal, Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği önceki 
başkanı Sayın Av. Atilla Sav’ı kürsüye bekliyoruz. (Alkışlar)

Av. Aydın ÖZCAN
Oturum Başkanı

Değerli meslektaşlarım, değerli hukukçular; hepinizi sevgi ve saygıyla 
selamlıyorum. Bu Uluslararası Hukuk Kurultayını düzenleyen Ankara 
Barosuna, mesleğimize katkıları nedeniyle teşekkür ediyorum.

1136 sayılı Avukatlık Kanununda da belirtildiği üzere, avukatlık 
kamu hizmeti ve serbest bir meslektir. Avukatlar şahsi ve tüzel kişilerin 
uğradıkları haksızlıkları gidermek ve haklarına kavuşmak amacıyla mes-
leklerini icra ederler.

Adaletin gerçekleşmesine ve toplumsal huzurun sağlanmasına da hiz-
met etmektedirler. Bu görevlerini yerine getirirken, müvekkilini özgür 
bağımsız ve serbest bir şekilde temsil eden avukatlar, mesleğin kamu 
hizmeti niteliğini, kamunun avukatlık mesleğine ve avukatlara güvenin 
sarsılmamasını sağlayacak şekilde hareket etmelidir. Bu da avukatlık 
onuruna, düzenine ve meslek kurallarına uymakla mümkündür.

Her meslekte olduğu gibi, en önemli faktör insan unsurudur. İnsan 
unsurunun önemi sebebiyle, hukuka ilişkin meslek alanlarında diğer 
mesleklerden farklı olarak birtakım bağlayıcı etik kurallar ve değerler 
tespit edilmiştir. Yargının sav savunma karar unsurlarının temsilcileri 
hâkim savcı avukatlar, nitelikleri gereği ne kadar yüksek niteliklere sahip 
olurlarsa o ölçüde yüksek hale gelecek ve sorunlar o ölçüde azalacaktır 
ve aynı zamanda da çözümler o ölçüde kolaylaşacaktır.

Hukukun üstünlüğünü ve yargı bağımsızlığının oluşabilmesi için, 
özellikle avukatların savunmanın kaliteli bir hale gelmesi, mesleğin kali-
tesinin çok çok artırılması durumunda, yargı bağımsızlığından hukukun 
üstünlüğünden daha anlamlı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Bu 
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anlamda da ülkemizde gerçekten yargı bağımsızlığı hukukun üstünlüğü 
dediğimizde, uluslararası ölçekleri dikkate aldığımızda, ülkemiz maalesef 
bu alanlarda amaçlanan hedeflenen ortamda değil. Maalesef ki, uluslara-
rası değerler ölçütler sonucunda ülkemiz âdeta Birleşmiş Milletlere üye 
ülkeler arasında neredeyse son sıralarda yer almaktadır. Bunu hızla yük-
seltebilmemiz için, insan unsurunun kalitesinin artırılması gerekmektedir. 
Bunu da öncelikle meslektaşlarımızın barolar olarak meslektaşlarımızın 
eğitim düzeyini artırarak yapabiliriz.

Ülkemizde maalesef ki hâkim ve savcılara verilen olanaklar, savunma 
mesleğine verilmemektedir. Hâkim ve savcılar değişik sınavlara tabi 
tutulmakta, âdeta elenerek bu görevlere getirilmekte, oysa avukatlık 
mesleğine herhangi bir hukuk fakültesini bitiren, hiçbir sınava tabi 
olmaksızın gelebilmekte ve bu da ülkemizdeki son yıllardaki hızla artan 
hukuk fakültelerini dikkate aldığımızda, sayıları 100’ü bulan hukuk 
fakültelerinden çok değişik eğitim alan gençlerimiz meslektaşlarımız 
hızla aramıza katılmakta. Özellikle bazı barolar bunun önüne geçebilmek 
için, öncelikle staj eğitim merkezleriyle çok ciddi çalışmalar yapmakta, 
ancak ülkemizin yine olanaklarını göz önünde bulundurduğumuzda, 
özellikle Anadolu’da ve Doğu’daki barolarımızın bu olanaklardan mahrum 
bırakıldığı da bir gerçek. Oradaki genç meslektaşlarımız, ancak Barolar 
Birliğinin paket programlarıyla bunlardan yararlanabilmekte, bu da 
mesleğimizin gelişimine ciddi engeller teşkil etmektedir.

Şimdi oturum konumuz olan avukatlık meslek kurallarının tespit ve 
tavsiye görevi 1136 sayılı Avukatlık Kanununun110/16. bendiyle Türkiye 
Barolar Birliğine verilmekle, 1971 yılında Adana’da yapılan Türkiye Baro-
lar Birliği dördüncü genel kurulunda şu anki kurallar kabul olunmuş ve 
bugüne kadar uygulana gelmiştir. Ancak şunu belirtmek isterim ki, meslek 
kurallarının kabul edildiği tarihten bu yana toplumsal kültürel ekonomik 
ve siyasal pek çok değişiklik olmakla ve son zamanlarda meslektaşlarımızın 
açmış olduğu davalar nedeniyle bir kısım meslek kuralları tamamen, bir 
kısım meslek kurallarında ise kısmi iptaller söz konusu olmuştur.

İşte bugün bu değişiklikleri ve olması gereken değişiklikleri hep birlikte 
burada değerli üstatlarımız konuşmacı arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. 
Tabii ki uluslararası hukuk kurultayı bugün, uluslararası hukuk kurultayı 
olması sebebiyle çok değişik ülkelerde mesleğimizi icra eden çok değerli 
üstatlarımız da var aramızda. Onlar da kendi ülkelerindeki dünyadaki 
avukatlık mesleğinin kurallarıyla ilgili yeni gelişmeleri de bizimle pay-
laşacaklar ve hep birlikte bu salonda bilgileneceğiz ve mesleğimizin 
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geleceğine yönelik olarak hep birlikte bir çalışma gerçekleştireceğiz. Ben 
bütün konuşmacılara şimdiden başarılar diliyorum.

Çok değerli üstatlarımız var dedim. Evet, bir üstadımız var ki, ger-
çekten Türkiye’de avukatlık mesleğinin uzun yıllar içerisinde olan ve 
mesleğimize duruşuyla bakış açısıyla büyük değer katmış bir üstadımız 
Sayın Atila Sav, Ankara Barosu Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği önceki 
başkanlarımızdan. 1952 yılında Ankara Hukuk Fakültesi mezunu, 1953 
staj ve baroya kayıt, 1971 Ankara Barosu başkanlığı, 1969 Türkiye Barolar 
Birliği kurucu genel sekreteri, 1990 Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve 
aynı zamanda siyasetçi, Çalışma Bakanlığı da yaptı kendisi. Şimdi bize 
avukatlık meslek kurallarının tarihçesini ve yaşadıklarını, bugüne kadar 
edindiği tecrübeleri değerli fikirlerini bizimle paylaşacak. Buyurun Sayın 
Hocam.

Av. Atila SAV

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım; 
her meslek sabahki oturumda çok değerli arkadaşlarımız hukukçular, mes-
lek ahlakı meslek etiği konusunda çok ayrıntılı bilgi verdiler. Hatta Sayın 
Birlik Disiplin Kurulu Başkanı Sayın Mısır, disiplin uygulamalarından 
da örnekler vererek, kanunda yapılması gereken bazı değişiklikler ya da 
iki düzenlemede stajdan başlayarak yapılması gereken bazı değişiklikler 
olduğunu haklı olarak değindi anlattı.

Ben Sayın Başkanın da belirttiği gibi, konuşmamda doğrudan doğruya 
meslek kuralarının Türk avukatlık meslek camiasına nasıl girdiğini ve nasıl 
meslek kuralları olarak kodifiye edildiğini anlatacağım. Bunu yaşamış 
bir arkadaşınız olarak, en objektif biçimde aktaracağımı düşünüyorum.

Önce bir görüşümü açıklamak isterim. Her meslek kendi birikimine 
ve geçmişine dayanarak olgunlaşır ve saygınlık kazanır. Meslek gelenek 
ve görenekleriyle, geçmişindeki örnek olaylar kadar, iç tutarlılığı ve 
otoritesiyle de bağımsızlaşır ve değerlenir. Onun için biz Barolar Birli-
ğinde, hatta ben mesleğe atıldığım dönemde yürürlükte bulunan 3499 
sayılı Avukatlık Kanununun uygulaması zamanından itibaren hep baro-
ların ve savunmanın bağımsızlığı için kendi kendini yönetme hakkının 
sınırlarının genişletilmesi için mücadele ettik ve bunda belli aşamalar 
kaydettiğimizi de söyleyebilirim.
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Elbette ki nihai amaca varılmış olduğu söylenemez. Çünkü halk tür-
küsünde vardı “o dağı aştım, bir daha dağ geldi” biz 1136 sayılı Kanun 
yürürlüğe girdiği zaman, baroların bağımsızlığı ve birliğin bağımsızlığı 
ve savunma mesleğinin bağımsızlığı konusunda bir aşama kaydetmiş 
olduğumuz için mutluyduk. Sonra 2001 yılında 4667 sayılı Kanunda 
99 maddesi değişti. Bir adım daha ileri gidildi, ama bugün de baroların 
ve Barolar Birliğinin bağımsızlığı konusunda daha isteklerimiz ve bek-
lentilerimiz var. Bugünkü yöneticilerimiz bu mücadele için savaşıyorlar.

Baronun ve savunma mesleğinin meslek ahlakı, bir başka deyimle 
deontolojisi bakımından önemli olan konu da, toplum bilimin kuru-
cularından sayılan Émile Durkheim’in “Meslek Ahlakı” adlı yapıtında 
şöyle bir bölüm var, bunu okumak isterim önce: “Her meslek ahlakı bir 
meslek grubunun eseri olduğuna göre, topluluk neyse ahlakı da odur. 
Genel olarak topluluk ne denli güçlü ve sağlam kurulmuş ise, ona özgü 
meslek kuralları da o denli çoktur” dedikten sonra baroyu örnek gösteri-
yor. Durkheim’in 19. yüzyıl filozofu, ahlak bilim kurucusu. O zaman da 
örgütlenmenin en başarılı olduğu meslek örgütü olarak baroyu görüyor 
ve gösteriyor. Bu görüşünü de şöyle açıklıyor: “Baro geçerli bir anlatımla, 
düzenli toplantıları olan örgütlü bir loncadır. Onun topluluğun ortak 
moral değerlerine riayeti sağlamakla görevli bir yönetimi divan vardır. 
Topluluğuna dayanışması ve disiplini sağlamdır. Baro bu dayanışma ve 
disiplini kendi örgütlenmesi sayesinde sağlamıştır. Böylece meslekte görev 
olan ilkeleri bütün ayrıntılarıyla düzenleyen ve gerektiği yerde kendini 
saydırmasını bilen yerleşmiş bir düzen buluruz.”

Bu bence bizim meslek kurallarımızın gerekliliği önemi ve gelişimi 
konusunda 150 - 200 yıl önceden yapılmış çok doğru bir hedef gösterme 
idi. Onun için 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 9 -10 Ağustos’ta ilk Barolar 
Birliği Genel Kurulu toplandığı zaman, biz baroların bağımsızlığı ve 
savunma mesleğinin bağımsızlığı konusunda önemli bir adım atıldığı 
inancıyla işe sarıldık. O genel kurulda, Ankara’da toplanan genel kurulda, 
ben de yönetimde görev aldım, arkadaşlarım görev verdiler güven gös-
terdiler ve genel sekreterlik görevini şey yaptım. Barolar Birliğinin ilk 
toplantılarında, o zamanki kurucu başkanımız Faruk Erem’in önerisiyle 
önce hukukun üstünlüğü kavramının Türk hukuk düzeni içerisinde ve 
siyasal düzeni içerisinde bir ilke olarak kabul edilmesi için tanıtım ve 
savaşım açılması önerisinde bulundu.

Ondan sonra kanundaki görevlerimiz arasında, 110. maddenin 
16. bendinde şöyle bir hüküm var. Diyor ki, avukatların hak ve görevleriyle 
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ilgili meslek kurallarının düzenlenmesi yetkisi Türkiye Barolar Birliğinin 
görevlerindendir diyor. Bu görevi hangi organın yapacağını belli etmediği 
için, tabii biz bunun bir genel kurul görevi olduğunu düşündük ve meslek 
kuralları üzerinde hazırlık çalışmasına başladık. Benim anlatmak istediğim 
de, bu hazırlık çalışmasının nasıl yapıldığı ve nasıl aşamalardan geçtiğidir.

Önce başka ülkelerde, özellikle bizim avukatlık meslek geleneğimiz 
romanist hukuk etkisiyle kara Avrupası meslek düzeni ve meslek kuru-
luşları modeline göre gelişmiştir. Binaenaleyh bu ülkelerde bu tür meslek 
kuralları var mı diye araştırdık. Sayın hocamız üç meslek kuralları buldu, 
tespit etti. Bunların ikisi İsviçre’de Mod ve Ben kantonlarının, üçüncüsü 
de Uluslararası Avukatlar Birliğinin Oslo kuralları idi. Bunların üçünü 
de getirdi, kendisi hatta çevirisini yaptı ve meslek kurallarının taslağı 
hazırlandı. 1971’de biraz önce Sayın Başkanımın da değindiği gibi, Ada-
na’da toplanan dördüncü genel kurula - 49 maddeydi hazırlanan tasarı - 
gündeme koyduk ve gündemde tartışması yapılarak kabul edildi. Genel 
kurulda bir 50. madde önerisi yapıldı, o da oybirliğiyle kabul edilerek, 
böylece 50 maddeden ibaret meslek kuralları düzenlenmiş oldu.

Meslek kurallarının nitelenmesi ve içeriği bakımından, hem meslek 
ahlakı meslek etiği bakımından davranış biçimleri, hem de deontoloji 
denilen ödev bilgisi diye Türkçeye çeviriyorlar, Türkçe sözcük o öneriyi 
koymuş, gayet uygun bir şey. Ödev bilgisi kurallarını kendi yapan tek 
meslek ve meslek kuruluşu avukatlık ve Barolar Birliğidir. Doktorların 
deontolojisindeki şey, hani Hipokrat yemini yaparlar doktorlar. Hipok-
rat dediğine göre, en az 2 bin yıllık bir geleneği var, ama Türkiye’de 
doktorların meslek kurallarını Sağlık Bakanlığı düzenlemiştir. Buna 
değinmemin nedeni şu: Türkiye Barolar Birliğinin bağımsızlık, meslek 
bağımsızlığı yönünden kendi otoritesine sahip çıkmasındaki büyük 
önemdir. Binaenaleyh dilerim başka meslek kuruluşlarına da örnek olsun.

50 maddeden ibaret olan meslek kurallarımız altı başlık altında toplan-
mıştı. 1 ilâ 16. maddesi genel kurallar, 17 ilâ 25. maddesi yargı organları 
ve adli mercilerle ilişkiler, 26 -33 meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler, 
34 - 47 iş sahipleriyle ilişkiler, 48 avukatların barolar ve Türkiye Barolar 
Birliğiyle ilişkileri, 49 ve 50. maddeler de yürürlük ve uygulama alanı.

1136 sayılı Kanun Türkiye Barolar Birliğine ve barolara belli ölçüde 
bağımsızlık, yani kendi kendini yönetme, kendi kurallarını koyma hak-
kını tanıdıktan sonra, yeniden yeni bağımsızlık ihtiyaçları duyuldu. Bir 
de 2001 yılında Avukatlık Kanununda çok ciddi bir değişiklik yapıldı. 
99 maddenin değişmesi demek, Avukatlık Kanununun yeniden kurulmuş 
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demektir ve Barolar Birliğinin ve baroların bağımsızlığı açısından bu 
değişiklik de bir ciddi gelişmedir.

Nitekim biraz önce Sayın Haşim Mısır’ın da söylediği gibi, bazı 
maddeleri avukat arkadaşlarımız sonradan yadırgadılar. Burada şunu 
belirtmek istiyorum. Meslek kurallarımız bu kadarcık bir metin. Maalesef 
meslektaşlarımızın meslek uygulamasında ve birlikteki karşılıklı iletişim-
lerinde ve iş sahipleriyle olan ilişkilerinde uğradıkları sıkıntıların çoğunun 
çözümü bu meslek kurallarının içerisinde var. Fakat maalesef arkadaşları-
mız meslektaşlarımız bu meslek kurallarını, özellikle stajyerlerimizin bu 
meslek kurallarını öyle öğrenmeleri gerekirken, buna dikkat etmemeleri 
yüzünden çok sıkıntıya uğruyorlar. Sayın Haşim Mısır sayılar verdi. Son 
bir yıl içerisinde 2 bin 400 küsur disiplin kararı vermişler. Dosyası geçmiş 
ellerinden. Büyük bir yekûn, gerçi avukat sayısı da 80 bini geçti. Belki 
böyle bir topluluk içerisinde çok sayılmayabilir, ama bunun da çok… 
Keşke mesleği hukuk olan, hukuki sorunları çözmek olan bir meslek 
grubunun, kendi disiplin düzeni içerisinde birtakım kovuşturmalara yol 
açması son derece dikkat çekicidir. Yani kendi kanununu kendi hukukunu 
bilmiyor demektir avukatlarımızın bir kısmı.

Barolar Birliğinin yapmış olduğu meslek kurallarının 1.maddesi, 
baroların ve Barolar Birliğinin bağımsızlığını savunma andıyla başlar. 
Bugüne kadar da Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız ki, 1971’de sanı-
yorum 51 baro vardı, şimdi sayımız 79’a ulaştı. Çünkü avukat sayısı da 
ona göre arttı. 2001 yılında yapılan değişiklikle getirilen bir düzenleme, 
baroların bağımsızlığı ve avukatlık mesleği bakımından önemli yenilik-
ler getirdi. Bunlar ilk 1136 sayılı Kanunda bir yönetmelik, Avukatlık 
Kanunu Yönetmeliği var iken, altı tane daha yönetmelik yapılacağını 
öngördü ve bütün bu yönetmeliklerin yapım sorumluluğu ve yetkisi de 
meslek örgütünün kendi genel kurulunda idi. Bunlar bildiğiniz gibi Staj 
Yönetmeliği, bir de Adli Yardım Yönetmeliği.

50 maddelik meslek kurallarımızın uygulamasından sonra çeşitli mes-
lek toplulukları ve uluslararası meslek kuruluşları da benzer şekilde meslek 
kuralları yaptılar. Bunların en önemlilerinden bir tanesi, 1988 yılında 
CCB’ye Avrupa Birliği Avrupa Barolar Konseyinin hazırlamış olduğu 
meslek kurallarıdır. Bunun dışında Avrupa Konseyi tavsiye kararları, yargı 
bağımsızlığı temel prensipleri, Havana kuralları, Uluslararası Avukatlar 
Birliğinin kuralları ve … ilkeleri gibi kurallar da var. Bütün bu kuralları 
kıyaslamalı olarak incelediğimizde görüyoruz ki, bizim 1971 yılında 
yaptığımız hazırladığımız meslek kuralları hâlâ güncelliğini koruyor.
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Tabii bu arada hukukumuzdaki bazı değişiklikler nedeniyle bazı 
değişiklikler ve yenilikler eklenmesi gerekiyor. Meslek kurallarımızın 
bazı değişikliklere tabi tutulması gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi 2000’li 
yıllarda temel kanunla, başta Medeni Kanun olmak üzere usul kanunları 
değişti ve bunlar da savunmanın işlevinde bazı değişiklikler oldu. Bir de 
maalesef anayasamızda mesleğimize yönelik bir olumsuz değişiklik yapıldı. 
82 Anayasasının 135. maddesi, kamu kurumu niteliğinde meslek kuru-
luşlarını tanımlarken, 1961 Anayasasından farklı olarak kamu kurumla-
rında çalışan avukatların meslek kuruluşlarına yazılmaları zorunluluğunu 
kaldırdı. Bu meslektaşlar arasında bir bölünme demektir. Yani avukatlar 
mesleklerini icra edebilmek için baroya kayıtlı olmak zorundadırlar, ama 
kamu kurumunda çalışan avukatlar meslek kuruluşlarına kayıt olmak 
zorunda değildirler dediği zaman, kamu avukatları diye yeni bir avukat 
topluluğunun yahut avukat dalının çıktığını gördük. Bunlar zaman zaman 
toplanıyorlar ve sorunlarının çözülmesi için çaba harcıyorlar. Onun için 
de yine Türkiye Barolar Birliğinin ve baroların görev yapması gerekiyor. 
İlk günkü toplantıda böyle bir şikâyetle karşılaştık.

İdari yargı iki maddemizi iptal etti, iki maddede değişiklik yaptı. 
Bunlardan bir tanesi, 20. maddede “avukatlar yargı huzuruna ciddi bir 
kıyafetle çıkarlar ve başları açık olarak çıkarlar” deyimindeki “başı açık” 
ibaresinin kaldırılmasıdır. İkincisi de, ret veya şikâyet dilekçesinin baroya 
verilmesi zorunluluğunu kaldırdı. İki yargı kararı da yanlıştır. Meslek 
kurallarını ve mesleğin anlamını doğru değerlendirmeyen bir şeydir. 
Dilerim bunları düzeltiriz.

Yeni gelişmeler için de söylenebilecek şey şu. Meslek kuralları 45 yıl-
dır uygulanıyor. Daha sonraki gelişmelerde şey yapıldığını da söyledim. 
Mesleğimizin öncü niteliğini koruyabilmesi için, temel yasalarda yapılan 
değişiklikleri uygun bazı düzenlemeler yapmamız gerekir. Örneğin, işte 
gıyap kararı diyor ki, taraflardan birinin vekili duruşmaya girdiği zaman 
karşı taraf vekili gelmemiş ise, gıyap kararına hükmedilir. Eğer avukat 
sonradan da gelir şey yaparsa, yetişememiş de olsa gıyap kararını çıkar-
tılmaz. Gıyap kararı kalmadığına göre bu maddenin de değeri anlamı 
kalmadı. Ama bugün yeni birtakım yargılama usulüne uygun mücamele 
dedikleri eskilerin, deontoloji kuralları yapılabilir. Örneğin, bunlardan 
bir kısmı avukatın duruşma saatinde gelememesi nedeniyle dosyanın 
işlemden kaldırılması. Sonradan gelmiş ise avukat, bu kararın kaldırılması 
mümkündür. Çünkü işlemden kaldırma davanın akıbeti bakımından 
önemli bir usul işlemidir.
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Sonra dünkü konuşmalarda arkadaşlarımız e-devlet bilişim uygula-
malarının yargıya getirdiği yenilik, UYAP ve avukat portalı gelişmeleri 
üzerinde ciddi açıklamalar yaptılar. O zaman bir şeyin farkına vardım. 
Biraz önce başkanımın söylediği gibi, ben 1952’den beri mesleğin içinde-
yim. Hatta fakülteye başladığımdan itibaren avukatlık mesleğiyle, çünkü 
benim babam avukattı. Ben 1948’den beri baro, baroculuk ve avukatlık 
mesleği içindeydim. Ama gördüm ki 1999’da 2000’de yeni bir iletişim 
çağı, sanal dönem sanal çağ yargıya çok büyük bir yenilik getirmiş. Bu 
yeniliğin içerisinde avukatlık mesleğinin de bazı yeni kurallara ihtiyacı 
olduğu anlaşılıyor. Bunların önümüzdeki genel kurullarda Barolar Birliği 
tarafından düzenlenmesini temenni ediyorum.

Bir önerim daha var müsaade ederseniz. Bu arada Arabuluculuk Yasası 
çıktı. Arabuluculuk Yasasının gerekçesi, yargının yükünü hafifletebilmek 
ve uyuşmazlıkların yargı dışında da çözülmesi için bir usuli yöntem bul-
mak şeyiydi. Bu şeyden yararlanarak, avukatlar arasında ya da avukatlarla 
iş sahipleri arasındaki uyuşmazlıkların çözülmesi mümkün olabilir. Bunun 
için Avukatlık Kanununda, 4667 sayılı Kanunla bir değişiklik yapılmış, 
95. maddenin 5. bendi levhaya yazılı avukatlar arasında, avukatlarla avu-
katlık ortaklıkları ve avukatlık ortaklığının ortakları arasında ve bunlarla 
iş sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklarda istek üzerine aracılık etmek 
ve ara bulmak ücret uyuşmazlıklarını sulha davet etmek yetkisini veriyor. 
Ama baro yönetim kurulu bu görevi nasıl yapacak ? Bunun ayrıntısı usulü 
yöntemi yok. Bunun için yöntem düzenlenebilir, bu meslek kurallarıyla 
mümkündür.

Daha önce başka olaylarda yaptığımız gibi, biliyorsunuz avukatlık 
ücretinden doğan davalar tahkim yoluyla çözülürdü. Maalesef Anayasa 
Mahkemesi tahkim yolunun sakıncası anayasaya aykırılığını değil, tah-
kim kurullarının oluşumundaki yanlışlığı yahut tek yönlülüğü dikkate 
alarak anayasaya aykırılık iddiasında bulundu. Yeni bir tahkim maddesi 
çıkmadığına göre, bu yöntemi işletebilecek bir tahkim şeyi yapmak ve 
meslek camiası içerisinde, özellikle avukatların iş sahipleriyle ve kendi 
taraf avukatlarının arasındaki uyuşmazlıkların mahkemelerde yargı 
önünde çekişme şeklinde çözülmeyip, meslek kuruluşu içerisinde bir 
çeşit ombudsmanlık çalışması biçiminde yapılabileceği düşünülebilir 
diye düşünüyorum.

Niçin meslek kurallarına koyacağız ? Çünkü bu işlemin usulünü 
koymak bakımından bir meslek kuralı faydalı olabilir, yararlı olabilir 
diye düşünüyorum. Tabii meslek kurallarımız 1971’de yapıldı, 45 yıldır 
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uygulanıyor. Güncelliğini ve şeyini bütünüyle kaybetmedi. Kendisin-
den sonra yapılmış uluslararası meslek kuralları çalışmalarından geride 
kalmadığını da mutlulukla gözlemliyorum. Ama bu demek değildir ki, 
değişen zaman içerisinde kuralların da değişme ihtiyacı vardır. Bunu ihmal 
etmek doğru olmaz. O zaman tutuculukla suçlanır oluruz. Mesleğimiz 
bağımsızlık mesleği ve her zaman meslek örgütleri içerisinde de öncülük 
yapmış bir meslek kuruluşudur. Kendi sorunlarımızı da, kendi meslek 
toplumluluğumuz içinde çözebileceğimize inanıyorum.

Beni dinlediğiniz için ve bana bu fırsatı verdiği için değerli arka-
daşlarıma ve sayın dinleyicilere ve baromuz yönetimine teşekkürlerimi 
sunuyorum. (Alkışlar)

MESLEK KURALLARI

Av. Atila SAV

Meslek kuralları deyimi 1136 sayılı Yasa ile hukukumuza girmiştir.
Yasa’nın “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinin 16. bendinde 

“uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek” denmekte 
idi. Yasa’nın 117. maddesinin 7. bendinde yapılan düzenleme ile (3256 
sayılı Kanun md. 18) bu yetkinin Birlik Genel Kurulu ‘na ait olduğu 
açıklanmıştır.

Yasa’nın 38. maddesinin (f ) bendinde “Türkiye Barolar Birliği tarafın-
dan tespit edilen mesleki dayanışma ve düzen gereklerinden söz edilmek-
tedir.” Yine Yasa’nın “Avukatların hak ve ödevleri” başlıklı 34. maddesi ile 
“Disiplin Cezalarının Uygulanması” başlıklı 134. maddesinde de meslek 
kurallarına uyulması zorunluluğundan söz edilmektedir.

Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar dizgesinde etik (Ahlak bilimi) 
kapsamında yer almakta olan deontoloji (ödevbilgisi) terimine denk ola-
rak önerilmiş bir deyim olarak değerlendirilmesi uygun olur. “Uyulması 
zorunlu meslek kuralı” deyimi Yasamıza öngörülmüş bir deyiş olarak 
kurallar dizgesinde yer alıyor.

Deontoloji (ödevbilgisi),Yunanca deon (yapılması gereken) logos (bilgi, 
bilim) demek. Deontoloji Türkçede ödev bilgisi olarak tanımlanabilir. 
(Türkçe Sözlükte bu deyimi benimsemekte.)
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1136 sayılı Avukatlık Kanunu ir tarihsel birikimi mesleğimize taşırken, 
bir de olanak (veya görev) sağladı. Meslek kurallarını belirleme yetkisi, 
meslek örgütümüze verildi. Bu olanak mesleğin bağımsızlığı gibi meslek 
örgütlerimizin bağımsızlığı açısından da bir aşamadır. (Örneğin Tıpta 
Deontoloji Tüzüğü Bakanlıkça düzenlenmiştir.)

Her meslek kendi birikimine ve geçmişine dayanarak olgunlaşır, 
saygınlık kazanır. Meslek, gelenek ve görenekleri ile geçmişindeki örnek 
olaylar kadar, iç tutarlılığı ve otoritesi ile bağımsızlaşır, değerlenir.

Toplum bilimin kurucularından sayılan Émile Durkheim, “Meslek 
Ahlakı” adlı yapıtında şöyle diyor:

“Her meslek ahlakı bir meslek grubunun eseri olduğuna göre, top-
luluk ne ise ahlakı da odur.” “Genel olarak topluluk ne denli güçlü ve 
sağlam kurulmuş ise ona özgü meslek kuralları da o denli çoktur. Toplum 
vicdanındaki otoriteleri de o denli fazladır. Çünkü topluluk ne denli 
bağdaşık (homojen) ise, onu oluşturan bireylerde o denli sıkı ve sürekli 
bir iletişim içindedirler. Topluluk güçlü olduğu zaman otoritesi kurduğu 
ahlak disiplinine yansır. Bundan böyle, aynı derecede saygı görür. Tersine 
istikrarsız denetiminden kolay kurtulunan denetiminin varlığı her zaman 
aynı yoğunlukta duyulmayan bir topluluk, oluşturduğu kurallara ve 
buyruklara pek zayıf bir otorite zerk edebilir. Özetle denebilir ki, bir 
meslek topluluğu ne denli sağlam ve örgütlü olursa, meslek ahlakı da 
o denli gelişir ve saygı görür.”

Durkheim, Fransa’ da kamu örgütlenmesinin yanı sıra böylesi örgütlen-
miş meslek kuruluşu olarak BARO’yu görür. Bu görüşünü şöyle açıklıyor:

“Baro, geçerli bir anlatımla, düzenli toplantıları olan örgütlü bir lonca-
dır. Onun topluluğun ortak moral ilkelerine riayeti sağlamakla görevli bir 
yönetimi (divan) vardır. Topluluğun dayanışması ve disiplini sağlamdır. 
Baro bu dayanışma ve disiplini kendi örgütlenmesi sayesine sağlamıştır. 
Böylece meslekte görev olan ilkeleri bütün ayrıntılarıyla düzenleyen ve 
gerektiği yerde kendini saydırmasını bilen yerleşmiş bir düzen buluruz.

Bizde avukatlık mesleği Kara Avrupası örneğine uygun olarak ve yasayla 
düzenlenmiştir. Bu nedenle Durkheim’ın görüşlerini benimseyebiliriz.

Cumhuriyetin hukuk devriminin bir eseri olan “baroya bağlı olarak 
çalışan, bağımsız avukat” kimliği bizi Atina ve Roma’dan bu yana gelişen 
bir kurumsal gelenek doğrultusuyla ilişkilendirmiştir.

Uyulması zorunlu meslek kurallarını düzenleme yetkisi, mesleğin 
bağımsızlığının ve meslek otoritesinin ürünüdür.
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MESLEĞİN ETİK İLKELERİ
Avukatlık Kanunu’nda belirlenmiştir. 34. maddede sayılan “özen”, 

“doğruluk”, “onurla çalışma”yı saptayan ilkeler ve ödevler Yasanın altıncı 
kısmında (35 - 65. maddeler ) yer almaktadır. Bu ilke ve kuralları yaptı-
rımlandıran hükümler ise Yasa’nın 10. kısmındadır. (Disiplin İşlem ve 
Cezaları - md.134-162)

Yasamıza ve uygulamaya baktığımızda şu ilkeleri buluyoruz: Onur, 
olgunluk, nesnellik, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, özenli çalışma, 
ketumiyet (sır saklama özelliği). Meslek kurallar bu ilkeleri ayrıntılaş-
dırmış ve yaptırımlaştırmıştır. Meslek kurallarının “uyulması zorunlu” 
niteliği bu ilkeleri ayrıntılandırmak amacına yöneliktir.

Kişiler, çıkarını “hak” sanır. Bir çıkarın “hak” olup olmadığını değer-
lendirmek ve yargı önünde savunmak avukatın işidir. Avukat çıkarları 
hukuktan süzerken, meslek birikimini, bilgisini ve onurlu becerisini katar. 
Avukatın bağımsızlığı ve işi reddetme yetkisi bunun gereğidir.

Avukat, savunmanın “hukuki yönü” ile ilgilidir. Taraflar arasın-
daki anlaşmazlığın doğurduğu “çıkara ortak” ve “düşmanlığa taraf ” 
olmamalıdır.

Avukatın onurlu çalışması iş edinmek, kamuoyunda ün kazanmak, 
çözümünü sağladığı uyuşmazlıktan kişisel pay çıkarmak gibi öznel neden-
lerden ayrıktır ve uzaktır. Avukat “aracı”, “çıkar takipçisi” değildir.

MESLEK KURALLARI
Yasa’da belirlenen ve uyulması zorunlu meslek kuralları deyimi ile 

yaptırımlandırılan Meslek Kurallarımız 1971 yılında Türkiye Barolar 
Birliğinin Dördüncü Genel Kurulu’nda (8 - 9 Ocak 1971, Adana) kabul 
edilmiştir.

Elli maddeden oluşan kurallar bütünü altı başlık altında toplanıyor.
- Genel kurallar (1-16. Maddeler)
- Yargı organları ve adli mercilerle ilişkiler (17 - 25)
- Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler (26 - 33)
- İş sahipleri ile ilişkiler (34 - 47)
- Avukatların barolarla ve Türkiye Barolar Birliği ile ilişkileri 

(48) - Yürürlük, uygulama alanı (49 - 50)
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Kırk beş yıllık uygulama sürecinde Meslek Kurallarının iki madde-
sinde, üç değişiklik yapılmıştır. Bunlar sistematik olmaktan çok düzeltici 
niteliktedir.

1- 20. maddede (kılık ve cübbe) XX. Olağan Genel Kurul’da (27 - 28 
Mayıs 1989) yapılan değişiklik

2- 27. maddede ise iki kez değişiklik yapılmıştır.
a) XI. Genel Kurul (12 -14 Ocak 1978)
b) XIII. Genel Kurul (10 Ocak 1980) deki değişiklikler.
Bu değişiklikler kamu kuruluşlarında çalışan avukatlar arasındaki 

dayanışma ve ilişkilerle, bir avukat aleyhine dava açacak avukatın Baroyu 
bilgilendirmesi ile ilgilidir.

Meslek Kuralları hazırlanırken üç kaynaktan yararlanılmıştır.
a) Bern Kantonu Meslek Kuralları
b) Vaud (Vod) Kantonu Meslek Kuralları
c)  Oslo Kuralları (Uluslararası Barolar Birliği Genel Kurulunda 1956 

da kabul olunan kurallar).
Bu kaynaklardan esinlenerek yapılan ve Genel Kurulca benimsenen 

çalışmanın olgunluğu ve başarısı daha sonra yürürlüğe giren çeşitli ulus-
lararası hukuk ve savunma örgütlerinin çalışmaları ile de pekişmiştir.

ULUSLARARASI DÜZEYDE MESLEK KURALLARI
a) CCBE (Avrupa Birliği Barolar Konseyi) Meslek Kuralları (28.10.1988 

tarihli, değişiklik 1998 ve 2002)
b) Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı (9. No’lu)
c) Yargı Bağımsızlığı Temel Prensipleri (B. M. Genel Kurulunun 13 

Aralık 1985 günlü 40/146 sayılı kararı - Milano. Suçun Önlenmesi ve 
Suçların Islahı Kongresi)

d) HAVANA Kuralları. (B. M. Konferansı. Suçların Önlenmesi ve 
Suçların Islahı hk.)

e) UIA (Uluslararası Avukatlar Birliği Genel Kurulu 02.08.1991) 
MORELLA ŞARTI

f ) TURIN İlkeleri. (Uluslararası Avukatlar Birliği Genel Kurulu. 
27.10.2002, Sydney Toplantısı)
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Bu metinler incelendiğinde ve değerlendirildiğinde görülmektedir ki, 
Meslek Kurallarımız, savunma mesleğinin uluslararası düzeyde gelişme 
süreci ile bağdaşmaktadır.

AVUKATLIK YASASINDA DEĞİŞİKLİKLER VE MESLEK 
KURALLARI

1136 sayılı yasanın yürürlüğe girişinden bu güne kadar olan süreçte 
yasada 14 değişiklik yapılmıştır. Bunlardan biri çok kapsamlı olup, 
sistematik niteliktedir. 2 Mayıs 2001 tarihli 4667 sayılı yasa 99 madde-
den oluşmakta, gerek örgütlenme gerekse meslek uygulaması açısından 
esaslı değişiklikler içermektedir.

Mesleğimize ayrı açılardan bakılarak yapılmış iki önemli ama olumsuz 
değişikliği de değinmek gerek.

a) 1982 Anayasası’nın 135. Maddesi, kamu kurum niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının yapısını olumsuz etkileyen bir kural öngörmüştür. 
Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve 
sürekli Görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Bununla kamu avukatlığı sanki ayrı bir meslek grubu 
sayılır hale gelmiştir.

b) 5558 sayılı yasa, meslek örgütünün görüşü alınmadan sınavı kal-
dırmıştır. Bu yasa Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ise de yeni yasa 
değişikliği yapılamadığından boşluk yaratılmış olmaktadır.

Bu yasal değişikliklerin yanı sıra idari yargıca verilmiş bazı kararlar, 
meslek kuralları açısından olumsuz etki yaratmıştır. Şöyle ki;

- Meslek kurallarının 20. maddesindeki “başı açık” deyimi için verilen 
yürütmenin durdurulması kararı,

- Melek kurallarının 23. maddesindeki “ ret veya şikayet dilekçesinin 
bir örneğinin baroya verilmesi “ kuralının iptali.

Bu iki karar da eleştiriye açıktır. Bence yanlıştır.

YENİ GELİŞMELER
2 Mayıs 2001 tarihli 4667 sayılı yasa ile 1136 sayılı yasada kapsamlı 

değişiklik yapılmış, mesleki çalışma ve meslek örgütlenmesi açısından 
önemli değişiklikler kabul edilmiştir. Bu değişikliklere koşut (paralel) ola-
rak altı yönetmelik yapılması öngörülmüştür. Bu yönetmelikler özellikle 
de Avukatlık Ortak Yönetmeliği ile Reklam Yasağı Yönetmeliği meslek 
kuralları açısından etkileyici niteliktedir.
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1136 sayılı yasanın 44. maddesi değiştirilmiş, birlikte ya da ortak 
çalışmanın esasları düzenlenmiştir. (İlgili yönetmelik meslek kuralları 
açısından önemli düzenleme getirmiştir.)

Aynı yasayla 1136 sayılı yasanın 12. maddesinin (c) bendinde yapılan 
değişiklikte bir açılım sayılabilir. “Bir avukat yazıhanesinde ücret karşı-
lığında avukatlık” deyimi bir tür işçi - işveren ilişkisi gibi yorumlanamaz. 
Bu mesleğin temel niteliği olan bağımsızlıkla bağdaşmadığı gibi meslek 
etiği kuralları açısından da yanılgıya yol açabilir. Bu hükmü, yasanın 
44. maddesi çerçevesinde yorumlamak gerekir.

Avukatlık yasasındaki değişiklikler arasında 95. maddeye eklenen 
5. fıkraya da değinmek doğru olur. Bu hükme göre, “levhaya yazılı 
avukatlar arasında avukatlarla avukatlık ortaklıkları, avukatlık ortaklığının 
ortakları arasında ve bunlarla iş sahipleri arasında çıkan uyuşmazlıklarda 
istek üzerine aracılık etmek ve ara bulmak, ücret uyuşmazlıklarında sulhe 
davet etmek” yetkisi baro yönetim kuruluna tanınmıştır.

Avukatla iş sahibi arasındaki ücret uyuşmazlıklarını hakem yoluyla 
çözme olanağı tanıyan 167. Maddenin Anayasa Mahkemesince iptalinden 
sonra yeni yasal düzenleme yapılmamış olması bir boşluk yaratmıştır. 
(Anayasa Mahkemesi hakem yolunu kapamamış, hakem kurulunun 
oluşumundaki dengesizliği bozma nedeni sayılmıştır.)

4667 sayılı yasa ile öngörüler 95. maddenin 5. bendi hem bu yolda 
bir olanak sağlamakta, hem de meslektaşlar arasındaki uyuşmazlıklarda 
bir tür arabuluculuk olanağı öngörmektedir.

Meslektaşlar arasındaki uyuşmazlıkların meslek örgütü içinde çözül-
mesi yararlı bir yöntemdir. Ne var ki bu tür uyuşmazlıkların bir ön 
çalışmayı gerektirdiği kuşkusuzdur. Konunun yönetim kurulu önüne 
gelmesinden önce, bir ön çalışmayla konunun olgunlaştırılması kararı 
kolaylaştıracaktır. Arabuluculuk ve Kamu Denetçiliği (Ombudsman) gibi 
yargı dışı çözül yöntemlerinin geliştirildiği bir dönemde, meslektaşlar ara-
sındaki uyuşmazlıkların çözümünün meslek örgütü sağlanması kuşkusuz 
verimli ve yararlı olacaktır. Yasanın sağladığı bu yolun işlerliği açısından 
yönetim kurulu kararına ön açacak bir görevlendirmenin - yönetmelik 
olmadığına göre - bir meslek kuralı olarak öngörülmesi düşünülebilir.

Yargının sorunlarının büyüyüp, arttığı bir süreçte Baronun çağdaş 
gelişmeye öncülük etmesi kurumsal olgunluk açısından olumludur.

Avukatlık yasasında yapılan değişikliklerin meslek kurallarına yan-
sıtılması düşünülürken, temel yasalarda, özellikle usul yasalarındaki 
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değişikliklerinde meslek kurallarına yansıtılması uygun olur. e-Devletin 
özellikle Uyap uygulamalarının meslek çalışmasını etkilediği kuşkusuzdur. 
Bilişim, iletişim ve tanıtım olanaklarının savunma mesleğini de etkilemesi 
kaçınılmazdır. Ne var ki, bu gelişmelerin mesleğin tarihsel ve geleneksel 
olgunluğunu değiştirmesi istenemez.

SONUÇ
Uyulması zorunlu meslek kurallarının belirlenmesi ve yürürlüğünün 

sağlanması yetkisinin meslek örgütümüzce üstlenilmesi ve uygulanması 
meslek örgütümüzün bağımsızlığı açısında başarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Bu olumlu gelişme kurumlaşma açısından da bir olgunluk sınavıdır. 
Meslek kurallarının ve meslek örgütlerinin uluslararasılaşma sürecinde 
de bu öncülük kurumsal yeterliğin bir belirtisidir. Yargının sorunlarının 
büyüyüp çoğaldığı bir süreçte Baronun çağdaş gelişmeye öncülük etmesi 
kurumsal olgunluğunun bir gereğidir.

Av. Aydın Özcan (Oturum Başkanı)- Değerli başkanımıza, meslek 
kurallarımızı tarihsel gelişimini de özetleyerek bizi bilgilendirdiği için 
teşekkür ediyorum. Aynı zamanda günceli de çok sıkı takip ettiğini bize 
bu konuşmasıyla göstermiş oldu. Kendisine teşekkür ediyorum.

Şimdi çok değerli üstat hocamız ve hemşerim İzmirli, Prof. Dr. Meral 
Sungurtekin Özkan konuşacak. Kısaca tanıtayım kendisini. 1985 Dokuz 
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1995 Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde doktor unvanını aldı. 2002 yılında doçentlik unvanı, 
2009 yılında profesörlük unvanını aldı. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde Medeni Usul Hukuku İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı 
Başkanı olarak görev yapmaktadır. Buyurun Sayın Hocam, konuşma 
süremiz 20 dakika. Sayın Başkanımıza biraz iltimas geçtik.

Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öncelikle böyle bir ortam yaratılmış olması dolayısıyla Ankara Baro-
suna teşekkür etmeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar, bizi 
de davet ettiler ve düşüncelerimizi paylaşma imkânı bize sundular.

Öncelikle Sayın Sav’ın bu tarihsel geçmişle ilgili açıklamaları, Türkiye 
Barolar Birliğinin 1971’de 45 yıl önce meslek kurallarının oluşturulması 
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aşamasında gösterdiği büyük başarıyı günümüze dahi taşınabilen kurallar 
getirmiş olmasını takdir etmemek mümkün değil. Ancak şunu da ifade 
etmek gerekiyor ki, günümüz koşulları, dünyadaki değişim, toplumda 
yaşanan değişimler, meslek kurallarımızın yeniden gözden geçirilmesine 
bir ihtiyaç gözüyle bakmama benim sebebiyet veriyor.

Meslek kurallarının ben iki yönlü bir özelliği olduğunu düşünüyo-
rum. Bir taraftan meslek kurallarımız bu mesleğe giren arkadaşlarımızın 
kendilerini nasıl meslek mensubu olarak dış dünyaya ortaya koyabile-
cekleri konusunda, dış dünyada mesleğimizin mensubu olmak sıfatıyla 
tabi olacakları yükümlülükler ve üstlendikleri ağır sorumluluğu yerine 
getirebilmek adına içselleştirilmesi gereken kurallar. Öte taraftan da tabii 
Türkiye Barolar Birliğinin 45 yıl sonra, acaba bazı meslek kurallarını 
değiştirmemiz, bazılarını kaldırmamız gerekir mi ? Yeni bir bakış açısıyla 
meslek kurallarını yeniden dizayn etmemiz gerekir mi noktasında bir 
çaba içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Dolayısıyla meslek kuralları sadece avukatların içselleştirilmesi gereken 
kurallar değil, aynı zamanda bir deontolojik açıdan iyi bir avukatı toplu-
mun gözünde “iyi bir avukat nasıl olmalıdır ? ” sorusunun yanıtını da bize 
veren bir kurallar bütünü olarak değerlendirmek gerektiği düşüncesin-
deyim. Bu anlamda da bazı değişikliklerin isabetli olacağı kanısındayım.

Bu konuda yaptığım araştırmanın sonucunda ki, ben avukatlık hukuku 
alanında da gerek Dokuz Eylül Üniversitesinde çalıştığım dönemde, 
gerekse halen çalıştığım Yaşar Üniversitesinde avukatlık hukuku dersleri-
nin okutulmasına, bir noktada o dönemde bir proje hazırlayarak Dokuz 
Eylül Üniversitesindeyken vesile oldum. Başka eğitim kurumlarımızda da 
avukatlık hukuku dersleri okutuluyordur mutlaka diye düşünüyorum. 
Dolayısıyla avukatlık hukukunda ben sadece Avukatlık Kanunu anlatmı-
yorum, avukatlık meslek kurallarının bu bağlamda taşıdığı yüksek önem 
sebebiyle, bunlara mutlaka yer veriyorum derslerimde. Bizim üniversite-
mizden mezun olan arkadaşlarımızın avukat olması da şart değil, hâkim 
de olabilir bu arkadaşlarımız. Bir kısmı avukatlık hukukunu da seçtikleri 
için, bakış açıları avukatlara daha değişik olabiliyor.

Şu anda meslek kurallarıyla ilgili konuşmakta olduğumuz için, İsviçre 
ve Almanya örneklerinden yola çıkarak, acaba avukatlık meslek kuralla-
rımızı yeniden dizayn etmemiz gerektiği noktasına ben ulaşmış durum-
dayım. Neler yapabiliriz, nasıl bir ayrım yapabiliriz ? Mesela altı tane 
başlığımız var 45 yıl önce avukatlık meslek kurallarını düzenlerden altı 
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başlık açmışız; genel kurallar, yargı organlarıyla adli mercilerle ilişkiler, 
iş sahipleriyle ilişkiler ve barolarla örneğin ilişkiler bağlamında.

Benim kanaatim o ki, avukatlık meslek kurallarında aslında iki temel 
başlık açmak mümkün. Bu temel başlıklardan birincisi, kanaatimce altı 
başlık yerine iki başlık açmak mümkün. Birinci bölümü avukat bağım-
sızlığı kısmına ayırmamız lazım. Çünkü bizim meslek yürütümünde 
bağımsız oluşumuz, sadece meslek mensuplarına hizmet eden bir öğe 
değil ve bunun altının mutlaka çizilmesi gerekiyor. Yani meslek kural-
larımızın 1 ve 2. maddelerinin, şu anki 1 ve 2. maddeleri saklı tutmakla 
birlikte şu kurallara yer verilmesinin isabetli olacağını düşünüyorum ben.

Avukatın mesleki hakları ve bağımsızlığı, vatandaş hakkının varlık 
güvencesidir ve avukatlık faaliyeti hukuk devletinin gerçekleştirilme-
sine hizmet etmektedir. Avukatlar avukat bağımsızlığıyla bağdaşmayan 
hiçbir faaliyette bulunamazlar. Avukatın hukuki meselelerde danışman 
ve temsilci olarak müvekkilini hukuki kayıplardan koruyucu, hukuki 
şekillendirmeyi bu çerçevede gerçekleştirici, ihtilaflardan kaçınma, dostane 
çözüm yaratma hususunda teşvik edici, mahkeme ve merciler vasıtasıyla 
ortaya çıkabilecek hatalı kararlardan bireyleri ve toplumu koruyucu, 
kamudan gelebilecek güç aşımı ve anayasaya aykırı ihlallerden koruyucu, 
bunlara karşı güven oluşturucudur. Yani avukatın tanımlaması yapılırken, 
bağımsızlığına özel vurguda bulunulması, bunun vatandaş haklarının 
güvencesi olması noktasında ve hukuk devletinin vazgeçilemez bir unsur 
olduğundan yola çıkılarak çok daha kapsamlı olarak, sadece danışman 
ve temsilci olmanın ötesinde, onun aynı zamanda müvekkilini birtakım 
hukuki kayıplardan koruyucu dostane çözüm üretimi konusunda teşvik 
edici ve mahkemeler vasıtasıyla ya da merciler vasıtasıyla ortaya çıkabilecek 
hatalı kararlardan koruyucu, kamudan gelecek güç aşımı veya anayasa 
aykırı ihlallerden de koruyucu güvence oluşturucu niteliğine vurguda 
bulunulması gerekmektedir.

Tabii ki avukatlar bağımsız olarak ve kendi kararları gereğince görev-
lerini yürütürler, ama bunun tabii istisnaları da var. Örneğin, bir mes-
lektaşımızın ölümü halinde, diyelim ki Allah rahmet eylesin Diyarbakır 
Barosu Başkanının vefatı olayında. Kendisinin yürütmekte olduğu dava-
larla ilgili ne yapacaktır ? Baro başkanlığı görevlendirme yapacaktır ve bu 
avukatın eğer görevlendirilen avukatın kabul edilebilir bir nedeni yoksa 
ölen meslektaşının kendisine baroca tevdi edilmiş olan işlerini ifa etmek 
mecburiyetindedir. Dolayısıyla bu bir istisna olarak zaten 29. maddede 
mevcut, ama dediğim meslek kuralları değişikliği babında bağımsızlığı 
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özellikle vurgulandıktan sonra ilgili maddeler getirildikten sonra… 
Bu yapıldıktan sonra zorunlu olarak avukatın işini yapması bakımından 
ne gibi istisnalara yer verilmesi söz konusu ise ki, bunlardan biri biraz 
önce ifade ettiğim durum, bunların ifade edilmesi gerekiyor.

Keza meslek kurallarımızda, örneğin avukat bağımsızlığını zedeleyecek 
iş teklifini kabul etmez edemez deniliyor. Ama avukat ya işini görmek-
teyken bağımsızlığını zedeleyen tehdit eden bir durumun farkına varırsa, 
o halde de vekâletten her halükârda uygun zamanda olup olmadığından 
da bağımsız çekilebilmesiyle ilgili bir düzenlemeye yer verilmesi isabetli 
olacaktır.

Bu ilk bölümdü, ikinci bölüm ise avukatın yükümlülüklerine ayrılmalı. 
Avukatın yükümlülükleri denildiği zaman da, ben bazı alt başlıklar ola-
bileceğini düşündüm ve dedim ki, bu alt başlıklardan ilki temel ve genel 
mesleki yükümlülükler olsun. Temel ve genel mesleki yükümlülüklerin 
ardından, örneğin reklama özel yükümlülükler, reklam konusundaki özel 
yükümlülükleri, onun arkasından barolarla Barolar Birliğiyle ilişkisinde 
uyması gereken, meslektaşlıktan kaynaklanan bazı yükümlülükleri keza 
alt başlıklara ayırarak, alt ayrımlara ayırarak düzenlememiz isabetli olabilir 
diye düşündüm. İki temel bölüm var, ikinci temel bölüm avukat yüküm-
lülüklerine ayrılmış durumda ve temel ve genel mesleki yükümlülükler 
de bunun ilk alt başlığı.

Temel ve genel mesleki yükümlülükler başlığı altında, şu anki avukatlık 
meslek kurallarımızın 3  -  4  -  5 ve 6. maddelerini muhafaza edelim. Hatta 
9  - 10  - 11 - 12 ve 13. maddelerini de burada muhafaza etmemiz gerektiğini 
düşünüyorum. Ama kanımızca iş sahipleriyle ilişkiler bağlamında ele alı-
nan sır saklama meselesi, çatışan menfaatler alanında faaliyetten kaçınma 
konusundaki yükümlülük, işi ret yükümlülüğü ve kendisine işi dolayısıyla 
tevdi olunmuş olan, ama kendisine ait olmayan yabancı diyebileceğimiz 
para ve kıymetli şeylere ilişkin iade yükümlülüğü konusundaki meslek 
kurallarını bu genel ve temel mesleki yükümlülükler kısmına alalım.

Genel ve temel mesleki yükümlülükler kısmında, iş sahipleriyle ilişki-
ler kısmında ifade edilen 35  - 36  - 37 -  43  -  45 ve 46. maddeler kalmalıdır. 
Ancak bunlara bazı eklemeler getirilmesi isabetli olacaktır. Örneğin, sır 
saklama konusunda baktığımızda, sır saklamayla ilgili olarak özellikle 
37. maddedesi düzenleme ayrıntılı gibi gözükmekle birlikte, daha ayrın-
tılı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanısındayım. Sır saklama hakkında 
Avukatlık Kanunu düzenlemesi son derece genel biliyorsunuz. Meslek 
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kurallarında da 37 ile düzenlenmiş, ama o da kanaatimce desteklenmeye 
ihtiyaç gösteriyor.

Mesela avukatlık sırrının süresiz olduğu ve mesleği sona erse bile sırla 
bağlılığın devam edeceği düzenlenmiş. Burada kanaatimizce süresizlik 
yerine, belki müvekkilinin ölümü halinde dahi sır saklama konusunda 
yükümlü bulunduğu, vekâlet görevinin sona ermesinden sonra da avu-
katın sır saklamakla yükümlü bulunduğuna dair bir ekleme yapılması 
isabetli olabilir. Ayrıca yasa ya da hukukça sır teşkil eden hususun açık-
lanmasına izin verilmiş olduğu takdirde, avukatın sır saklama yükümlü-
lüğünü ihlalden de söz edilemeyeceğine ilişkin bir açıklık getirilmelidir.

Alman ve İsviçre meslek kurallarıyla ilgili yaptığımız araştırmadan 
esinlenerek şöyle bir hüküm getirilebileceğini düşünüyoruz meslek kural-
larına. Avukat müvekkilinin rızasıyla haklı menfaatlerinin korunmasını 
gerektirmekteyse… Haklı menfaatlerin korunmasını gerektirmesi şöyle 
olabilir. Mesela avukat kendini savunmak durumunda kalabilir veya 
avukat bazı haklarını, örneğin ücret hakkını yürürlüğe koymak adına bazı 
hususları açıklama ihtiyacı hissedebilir. Büronun çalışma akışı çerçevesinde 
üçüncü şahıslardan edim taleplerinde bulunmuş olabilir. Kamuoyunca 
onun davranışını sır ihlali olarak biçimlendirmek, normalde normal olarak 
kamuoyu bunu değerlendirmekteyse, artık bir sır saklama yükümlülüğünü 
ihlalden söz edilemez şeklinde bir düzenleme getirilebilir.

Keza avukatlar çalışma arkadaşlarının da sır saklamakla yükümlü 
oldukları konusunda onları yazılı olarak uyarmalı ve buna riayet etmele-
rini istemelidirler. Bizim meslek kurallarımızda şu anda diyor ki, gereken 
tedbirleri avukat alır. Ama somut olması açısından kanaatim odur ki, 
yazılı olarak sır saklamakla yükümlüsün benim yanımda çalışıyorsun, 
stajyerimsin yahut da yanımda hizmet akdiyle çalışan avukatsın ve sır 
saklamakla, bu konularda şu şu konularda yükümlüsün diye yazılı olarak 
bildirmesi ve riayetini istemesinin uygun olacağını düşünüyorum.

Tabii bu bağlamda veri koruma hukuku dediğimiz kavram, bizim 
ülkemizde veri koruma kanunu hâlâ maalesef… Bir tasarı var, ama 
yasalaşması söz konusu olmadığı için, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme 
Kanununun Anayasa Mahkemesince bir de 59. maddesi iptal edilince, 
yeniden bir düzenleme yapıldı 6639 sayılı Kanunla 2015 yılı Mart ayında. 
Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun olması, 
doğru ve gerektiğinde güncel olması ve ölçülü olması, işlendikleri amaç ile 
paralel olarak, o amaçla gerektirdiği için gerekli süre muhafaza edilmesi 
ilkelerine uyulması avukat bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla eski 
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müvekkilleriyle ilgili mesela verileri bilgisayarında kayıtlı olan hususları 
da, amaç gerçekleştikten belli bir süre sonra mutlaka onları yok etmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Çatışan menfaatlerle ilgili 35 ve 36. maddelerin yeterli olmaktan 
uzak olduğu kanısındayım. O nedenle belki şöyle bir düzenleme burada 
getirilebilir. Avukat aynı işte menfaat çatışması bulunan ya da buna 
dair bir tehdidin söz konusu olduğu birden fazla müvekkilin danışmanı 
temsilcisi ya da savunmanı olmaz olamaz. Avukatlar müvekkillerin 
menfaat çatışması ortaya çıkarsa, meslek sırrının ihlali tehlikesi belirirse 
veya bağımsızlığı tehdit eden bir durum ortaya çıkarsa vekâletten çekilir. 
Ve yine bir diğer fıkrasında da bu hükmün; yeni iş teklifine önceki vekâ-
letler sebebiyle güvenilerek kendisine verilmiş bilgilere taalluk eden bir 
meslek sırrını ihlal tehlikesi barındırmaktaysa ya da önceki müvekkilin 
meselesine dair eğer iş teklifinde bulunulduğunda yeni işi kabul ettiğinde 
bir dezavantaj oluşturabilecekse bu husus, bunu da kabul etmez şeklinde 
bir düzenleme isabetli olacaktır.

Keza çatışan menfaatlerin söz konusu olduğu bir alanda danışman 
veya temsilci olarak diğer bir tarafa hizmet sunmuş olan avukatın ya da 
diğer bir şekilde bu hukuki meseleyle hukuki bağlamda ilgilenmiş olan 
uğraşmış olan avukatın, artık o konuda mesleki faaliyette bulunmaması 
ve sürmekte olan bir vekâlette müvekkilden de veya talepte bulunulmuş 
olan diğer taraftan yediemin idareciliği ya da korumacılık bağlamında 
mal varlıksal hiçbir değeri de her iki taraf için teslim almamasına ilişkin 
bir kural getirilmesinin de isabetli olacağını düşünüyorum.

Örneğin, yönetmekte olduğu bir malvarlığı var. Bu malvarlığı sahibine 
karşı, o malvarlığına ilişkin iflas idarecisi ya da vasiyeti tenfiz memuru 
ölümü halinde gibi sıfatlarla yer almış olduğu meselelerde, dava açma 
olasılığı gündeme geldiğinde görev almaz avukat, almamalıdır. Bu yasak 
aynı şekilde o avukatla birlikte meslek icra eden, ortak bürosu olan hukuki 
şekilde ya da organizasyonel anlamda birbirlerine bağlanmış avukatlar 
için de geçerlidir.

Keza yine şu yönde de bir düzenlemenin isabetli olacağını düşünüyo-
rum. Somut durumda çatışan menfaatlerin söz konusu olduğu işlerde, 
müvekkillere kapsamlı bilgilendirmede bulunup, temsil hususunda açıkça 
anlaşmış bulunmaları halinde bilgilendirme ve muvafakat anlaşmasının da 
20 puntoluk yazılı bir şekilde mutlaka sunulmuş olması ve bunun yargı 
menfaatini de haleldar etmeyecek bir mahiyette bulunması halinde görev 
alması mümkündür şeklinde bir kural getirilebilir. Mesleğini yürüttüğü 
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ortamı ya da ortak büroyu değiştirmiş olması halinde, yine bu yasak geçerli 
olacaktır avukat bakımından, çatışan menfaatler alanında faaliyet göster-
mekten kaçınma yasağı ve sonradan bu yasağa aykırı faaliyet gösterdiğini 
öğrenmiş avukat arkadaşımızın derhal müvekkilini bundan haberdar 
ederek, aynı hukuki meseleye dair tüm vekâlet görevlerine son vereceği 
ve sır saklama konusundaki düzenlemelerin saklı olduğu söylenebilir.

Bu konuda bir düzenlemeye daha ihtiyaç olduğu kanısındayım, o da 
şu. Avukat yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik olarak, müvek-
killer hesabı adı altında ayrı bir hesap açıp, o hesap üzerinden üstlendiği 
işler dolayısıyla elinde bulunan tüm parasal değere haiz unsurları, sadece 
parayı değil örneğin bir tahvil söz konusu olabilir, bir hisse senedi olabilir. 
Parasal değeri olan her türlü şeyi bu hesap üzerinden idare ederek, söz 
konusu hesaptaki paralar ve diğer mal varlıksal tüm kıymetleri geciktir-
meksizin hak sahiplerine aktarır. Hesapta müvekkil için, ben 25 bin lira 
gibi bir rakam düşündüm, 25 bin lirayı aşan bir meblağ bir aydan fazla 
tutulamaz idare olunamaz ve müvekkile aktarılması mutlaka en fazla 
bir ay tutabilir o hesapta, ondan sonra mutlaka müvekkile aktarmalı-
dır. Periyodik olarak da hesaba giren para, yapılan giderler konusunda 
müvekkile bilgi vermelidir. Keza bu paralar en geç vekâletin bitiminde 
gecikmeksizin hesap kesilmek suretiyle mahsuplaşma gerçekleştirilir 
şeklinde bir düzenlemeyle desteklenebilir.

Avukatın ücretiyle ilgili ve kısaca bir şey söylemekte yarar var. Avukat 
biliyorsunuz yaptığı işin karşılığında maktu ya da nispi bir ücret karar-
laştırabilir, buna bir yasal engel yok. Ancak nispi ücret kararlaştırmak 
durumunda olan avukat, hasıl davaya iştirak sözleşmesi yaparak ücret 
kararlaştıramaz dedikten sonra, hasıl davayı iştirak sözleşmesi nedir onu 
kısaca tanımladıktan ve ücretin uygun yani ölçülü olması lazımdır ve 
ücretin ölçülülüğü üstlenilen işin güçlüğü önemi müvekkilin menfaat 
durumu avukatın mesleki tecrübesi, uyuşmazlığın uygulamada rastlanma 
sıklığı ve süre ağırlığı ile yargılamanın akışı, yani somut şartlara göre 
belirlenir gibi bir kural. Zaten biliyorsunuz asgari ücret belirlenmiştir, 
asgari ücret tarifelerindeki rakamın altında ücret kararlaştırmak yasaktır. 
Keza avukatın bu bağlamda başarısız olursam ücret almayacağım gibi 
bir feragat anlaşması yapması mümkün değildir. Buna da belki dikkat 
çekilmesi, başarısızlık halinde ücretten feragat olunduğuna dair kararlaş-
tırmada bulunulamaz ve müvekkil yerine ya da müvekkil yanında ya da 
müvekkile karşı bunları yüklenmiş olanla, kararlaştırmalardan da aynı 
sınırlamalar geçerlidir denilmek suretiyle…



82

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

Peki, reklama dair özel yükümlülükler. Nasıl olsa bunlar basılacak değil 
mi Sayın Başkan, buraya yükledik zaten. Reklama dair özel yükümlü-
lüklerden de biraz söz etmekte yarar var. Orada da özellikle şunu söyle-
memiz mümkün. Objektif ve meslekle ilgili olmak kaydıyla, hizmetine 
ve şahsına dair bilgilendirmede bulunması avukatın, aynı zamanda 
kamuoyunun aydınlatılması ve uygun avukatın seçimi konusunda da son 
derece önemlidir. Başarılarına, gördüğü işlere dikkat çekebilir, yanıltıcı 
olmamak kaydıyla. Akademik bir unvanı varsa, doktor unvanını almışsa 
yahut da gerekli yasal şartları sağlayarak arabulucu sıfatını kazanmışsa, 
avukat arabulucu olarak faaliyet gösteriyorsa, buna da yer verebileceğini 
düşünüyorum ben.

Vekâletle müvekkillere dikkat çekme konusunda mutlaka müvekkil-
lerin onayını almalıdır. Yani biz şu şu şirketlerin avukatlığını üstlenmek-
teyiz, şu işleri görmekteyiz dediği zaman, müvekkillerin açık onayının 
mutlaka alınmış olması lazımdır. Kendisine yasak olan reklama avukat, 
üçüncü bir kişi örneğin bir sigorta şirketi üzerinden de yapamaz. Buna 
da kesinlikle engel olan bir düzenleme getirilmek gerekir.

Keza mesela bir kısa isim kullanılacaksa avukatlık mesleği icrası sıra-
sında, bu kullanımın da yeknesak olması lazımdır. İş sahipleriyle ilişki 
bağlamında olan özel mesleki yükümlülükler denildiği zaman, her-
halde en başta şunu mutlaka ifade etmek gerekiyor. Avukat vekâleten 
yürüttüğü işlere uygun zaman ayırarak, üzerinde çalışmak ve meselenin 
seyrine ilişkin tüm önemli gelişmelerden müvekkilini haberdar etmekle 
yükümlüdür. Bu bilgilendirmeleri kendisinin göndermiş olduğu ya da 
kendisine gönderilmiş olan tüm yazıları dilekçe vesaireyi müvekkiline 
mutlaka bildirmek durumundadır. Tüm sorularını müvekkilinin gecik-
meksizin cevaplamalıdır, açık hukuki ilişkiler kurmalıdır ve mümkün 
olduğu kadar dostane şekilde anlaşmaya çözümüne de anlaşmazlığın 
yardımcı olmalıdır. Taraflara danışmanlık eden ya da onları temsil eden 
avukatlar, sürmekte olan arabuluculuk süreci var ise, bu arabuluculuk 
sürecinde ya da taraflarca arzulanan bir arabuluculuk süreci var ise, 
gerekli yönlendirmeyi arabuluculukla ilgili de yapmalıdır. Geri kalanı 
zaten herhalde basılacak, burada mevcut. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)
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Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN 
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

AVUKATLIK MESLEK KURALLARI

GİRİŞ

  Hukukumuzda Avukatlık Kanunun 34. maddesinde de özen yükümlülüğü 
düzenlenirken “avukatların mesleklerini, görevin kutsallığına yakışır 
bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık 
unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve 
“Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla 
yükümlüdürler” düzenlemesi getirilmiştir. Bir başka deyişle avukatlar, 
sadece Avukatlık Kanununun yüklediği yükümlüklere değil TBB’nce 
belirlenmiş meslek kurallarında öngörülmüş yükümlülüklere de uygun 
olarak mesleklerini icra eder.  Keza Avukatlık Kanunun m. 38/f’de “Görmesi 
istenilen iş, Türkiye Barolar Birliği tarafından tespit edilen mesleki 
dayanışma ve düzen gereklerine uygun değilse, teklifi reddetmek 
zorunluğundadır. Hatta “bu zorunluluk, avukatların ortaklarını ve yanında 
çalıştırdığı avukatları da kapsar” denilmektedir.
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  Avukatlık Kanununun 110. maddesinin 16. bendi gereğince de “Uyulması 
zorunlu meslek kurallarını tespit ve tavsiye etmek”, Türkiye Barolar Birliğinin 
görevleri içindedir. Nitekim Meslek Kuralları bu bağlamda yasal zemine 
sahiptir.

  Mukayeseli hukuktan da yararlanarak Türk hukuku bakımından Avukatlık 
Meslek kurallarına dair bir değerlendirme yapmayı hedefl ediğimiz bu 
tebliğde,  günümüz koşullarına ve küreselleşen dünyadaki avukatlık 
hizmetlerinin ifasına dair söz konusu kuralların yeterliliği üzerinde çalışmak 
ve revize edilmesi gereken hususlar ortaya koymayı amaçlıyoruz.

  Sistematik açıdan bakıldığında Türk Avukatlık Meslek kuralları, 
“GENEL KURALLAR-YARGI ORGANLARI VE ADLİ MERCİLERLE İLİŞKİLER-
MESLEKTAŞLARARASI DAYANIŞMA VE İLİŞKİLER-İŞ SAHİPLERİYLE İLİŞKİLER- 
BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER- YÜRÜRLÜK, UYGULAMA 
ALANI” olmak üzere ALTI BAŞLIK ALTINDA toplanmıştır. Bu sistematiğin 
süjelerle ilişki bağlamında mesleğe dair kurallar getirmiş olması karşısında  
isabetli olup olmadığının sorgulanması ile işe başlamakta yarar gördük. 
Almanya ve İsviçre örneklerini değerlendirerek bazı sonuçlara vardık. Şimdi 
bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

1. BÖLÜM 
MESLEK YÜRÜTÜMÜNDE BAĞIMSIZLIK

  Mesleki nitelik dendiğinde ilk akla gelen husus avukatın bağımsızlığı olup, 
buna bir ana başlık açılması kanımızca da isabetli olacaktır. Öte yandan 
deontolojik olarak avukatın mesleğini yürütürken uyması gereken ne gibi 
kurallar olduğunun ortaya konması da meslek kurallarından beklenendir. 
Meslek Kurallarımızın 1 ve 2. maddeleri bu kısımda tutularak ek olarak şu 
düzenlemelere de yer verilmelidir.

  “Avukatın mesleki hakları ve bağımsızlığı, vatandaş hakkının varlık 
güvencesidir. Avukatlık faaliyeti, hukuk devletinin gerçekleştirilmesine 
hizmet etmektedir. Avukatlar, avukat bağımsızlığı ile bağdaşmayan hiçbir 
faaliyette bulunamaz”.
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  “Avukatın tüm hukuki meselelerde danışman ve temsilci olarak müvekkilini 
hukuki kayıplardan koruyucu, bu çerçevede hukuki şekillendirmeyi 
gerçekleştirici, ihtilafl ardan kaçınma, dostane çözüm (barışçıl çözüm) 
konularında teşvik edici, mahkeme ve merciler vasıtasıyla ortaya 
çıkabilecek hatalı kararlardan koruyucu ve kamudan gelebilecek güç aşımı 
ve anayasaya aykırı olan ihlallerden koruyucu ve bunlara karşı güvence 
oluşturucu”  niteliğine vurgu gereklidir.

  Ancak mesleği bağımsız ve kendi kararları gereğince yürütmesinin tek 
istisnasının  “yasa veya meslek kuralları gereğince yükümlendirilmiş olduğu 
iş ve haller” olduğuna dair de düzenleme bulunmalıdır. Zira örneğin Türk 
Avukatlık Meslek Kurallarının 29. maddesi gereğince“ meslektaşının ölümü 
ya da başkaca nedenden Baro Başkanınca görevlendirilmiş olan avukatın 
kabul edilebilir bir nedeni yoksa görevini ifa etmek mecburiyetinde 
olduğu” da bir gerçektir. 

  Avukat, bağımsızlığı tehdit eden bir durum varsa, avukat vekaletten çekilir.
  Avukat bağımsızlığını zedeleyecek hiçbir iş teklifini kabul edemez.

2. BÖLÜM 
AVUKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Temel ve Genel Mesleki Yükümlülükler)

  Temel ve genel mesleki yükümlülükler başlığı altında Avukatlık Meslek 
Kurallarımızın 3, 4, 5 ve 6. maddelerinin yanında 9, 10 ve 11. maddelerle 
12. ve 13. maddelere de yer verilmelidir. Bu temel yükümlülükler içinde 
kanımızca sır saklama ve çatışan menfaatler alanında faaliyet bakımından 
olan yükümlülükler-işin reddi, işi dolayısıyla kendisinde bulunan ama 
kendisine ait olmayan para ve kıymetli şeylere dair yükümlülüklere yer 
verilmelidir. Yani Türk Avukatlık Meslek kurallarında iş sahipleriyle ilişki 
başlığı altında yer almış 35, 36, 37, 43, 45 ve 46. maddeler kanımızca temel 
ve genel mesleki yükümlülüklere alınmalıdır. Ancak bu da yeterli 
olmayacaktır. Bazı eklemelere de ihtiyaç vardır. Örneğin 37. maddedeki 
düzenleme yeterli değildir. Daha ayrıntılı düzenleme gereklidir. Zira sır 
saklama hakkındaki Avukatlık Kanunu düzenlemesine bakıldığında onun 
da son  derece genel olduğu görülecektir. Meslek kuralları ile ayrıntılara 
yer verilerek uygulamada ortaya çıkabilecek sıkıntıların önlenebileceğini 
düşünmekteyiz.”



86

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

  “Avukatlık sırrının süresiz olduğu” ifadesi yerine vekaletin sona ermesinden 
sonra da avukatın sır saklamakla yükümlü olduğuna dair düzenleme 
getirilmesini daha isabetli bulmaktayız.

  Ayrıca yasa ya da hukukça sır teşkil eden hususun açıklanmasına izin 
verilmiş olduğu takdirde avukatın sır saklamak yükümlülüğünü ihlalden de 
söz edilemeyeceğine dair düzenlemeye de yer verilmesi isabetli olacaktır. 

  Alman ve İsviçre Meslek Kurallarındaki düzenlemelerden de esinlenilerek 
“Avukat, müvekkilin rızasıyla, haklı menfaatlerin korunması 
gerektirmekteyse, (örneğin vekalet ilişkisinden kaynaklanan taleplerine 
yürürlük kazandırmak veya kendisini savunmak gerektirmekteyse), 
büronun çalışma akışı çerçevesinde üçüncü şahıslardan edim 
taleplerinde bulunulacaksa ve kamuoyunca onun davranış biçimi sır 
ihlali bakımından normal olarak değerlendirilmekteyse, sır saklama 
yükümlülüğünü ihlalden söz edilmez. Müvekkil muaf tutsa bile avukat 
müvekkilinin menfaatine olarak meslek sırrına dayanabilir”.

  “Avukat, çalışma arkadaşlarına da sır saklamakla yükümlü olduklarını 
yazılı olarak bildirip riayet etmelerini ister; vekalet olmayıp da diğer 
herhangi bir tarzdaki faaliyetinde de bu istenir”. (Meslek Kurallarımızın 
37/b “gereken tedbirleri almak”tan söz etmektedir. “Yazılı olarak bildirip 
riayet etmelerini ister” ifadesi daha isabetlidir. Hatta bu bağlamda 
avukatın üstlendiği işte birlikte çalıştığı kişileri ya da teşebbüsü de iş 
sahibine bildirmek yükümlülüğüne açık düzenleme ile yer verilmesi 
uygun olur.”

  Veri koruma hukuku bağlamındaki hükümler ise saklıdır” şeklindeki 
düzenlemeye de yer verilmesi düşünülebilir.

  Özellikle bir teşebbüsten hizmet talebi halinde bu teşebbüs de sır 
saklamakla yükümlü olup bu teşebbüs çalışanlarının da  sır saklayacağını 
yükümlenmiş olur. Hizmet gören kişiler ya da teşebbüs yasa gereğince  
sır saklamakla yükümlü olduğu ya da hizmetin mahiyetinden bu 
yükümlülüğü aşikar şekilde ortaya çıkmaktaysa buradaki düzenlemelere 
tabi değildir.
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  5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Anayasa Mahkemesince 
iptal edilen 51. maddesi yeniden düzenlenmiştir. (1) Kişisel verilerin 
işlenmesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olması, doğru ve 
gerektiğinde güncel olması, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmesi, 
işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ile işlendikleri amaç 
için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkelerine uyulur. 13 bentli 
detaylı düzenleme 6639 sayılı 27.3.2015 tarihli torba kanunla getirilmiştir.

  Çatışan Menfaatlerle ilgili olarak da 35. ve 36.maddeler yeterli olmayıp; 
bu genel ve temel mesleki yükümlülükler kısmına alınarak şu şekilde 
düzenlenmelidir.

  “Avukat, aynı işte menfaat çatışması bulunan ya da buna dair tehdidin 
söz konusu olduğu birden fazla müvekkilin danışmanı, temsilcisi ya da 
savunmanı olmaz. Avukatlar, müvekkillerin menfaat çatışması ortaya 
çıkarsa, meslek sırrının ihlali tehlikesi bulunmaktaysa veya bağımsızlığı 
tehdit eden bir durum varsa, vekaletten çekilir”.

  “Avukatlar, yeni bir iş teklifini, önceki vekaletler sebebiyle güvenilerek 
kendilerine verilmiş bilgilere taalluk eden bir meslek sırrının ihlali 
tehlikesini barındırmaktaysa veya önceki müvekkilin meselesine 
dair bilgi yeni iş teklifinde bulunan bakımından dezavantaj 
oluşturabilecekse, kabul etmez”. “Avukat, halen çatışan menfaatlerin 
söz konusu olduğu bir konuda danışman veya temsilci olarak bir diğer 
tarafa hizmet sunarsa veya diğer bir şekilde bu hukuki meseleyle 
mesleki anlamda uğraşırsa, artık mesleki faaliyette bulunamaz. 
Sürmekte olan bir vekalette müvekkilden ve/veya talepte bulunulmuş 
olan diğer taraftan yediemin idareciliği ve korumacılığı bağlamında mal 
varlıksal hiçbir  değeri her iki taraf için de teslim alamaz”.

  Örneğin yönetmekte olduğu mal varlığının sahibine karşı, o malvarlığının 
ifl as idarecisi, tereke idarecisi, vasiyeti tenfiz memuru gibi sıfatlarla yer 
almış olduğu meselelerde dava açmakolasılığında görev alamaz.

  Bu yasak, aynı şekilde o avukatla birlikte meslek icra eden veya ortak 
bürosu olan, hukuki şekilde ya da organizasyonel anlamda birbirlerine 
bağlanmış avukatlar için de geçerlidir.
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  Somut durumda çatışan menfaatlerin söz konusu olduğu işlerde 
müvekkillere kapsamlı bilgilendirmede bulunularak temsil hususunda 
açıkça anlaşılmış bulunulursa, bilgilendirme ve muvafakat anlaşması 
yirmi puntoluk yazılı olması aranarak yargının menfaatini de haleldar 
etmeyecekse mümkündür. Avukatın mesleğini yürüttüğü ortamı 
ve ortak büroyu değiştirmiş olması halinde de bu yasak geçerlidir. 
Sonradan bu yasağa aykırı faaliyetini öğrenen avukat da gecikmeksizin 
(derhal) müvekkilini haberdar eder ve aynı hukuki meseleye dair 
tüm vekaletlerini sonlandırır. Sır saklama yükümlülüğü konusundaki 
düzenlemeler saklıdır” şeklinde düzenlenmesi uygun olacaktır.

  Meslek kurallarımızın 43. maddesindeki düzenleme de kanımızca yeterli 
değildir. 
Buna şunu eklemek gerekir:

  “Avukat yükümlülüğünün yerine getirilmesine yönelik olarak 
müvekkiller hesabı adlı ayrı bir hesap açıp o hesap üzerinden üstlendiği 
işler dolayısıyla elinde bulunması söz konusu olan parayı bu hesaptan 
idare eder. Söz konusu hesaptaki paralar ve diğer mal varlıksal değerler 
bilhassa kıymetli evrak ve diğer parasal değeri olan evrak (tahvil 
vb.) geciktirilmeksizin hak sahiplerine aktarılır. Hesapta müvekkil için 
(25.000 lirayı öneri olarak) aşan bir meblağ bir aydan fazla tutulamaz, 
idare olunamaz. Müvekkile aktarılması gerekir ( Türk Avukatlık Meslek 
Kuralları m. 43 değişiklik önerisi). Periyodik olarak da hesaba giren para, 
yapılan giderler konusunda müvekkile bilgi verilir. Söz konusu müvekkiller 
hesabında ayrı ayrı her bir müvekkil ve parası gösterilerek müvekkile 
de bilgi verilir. Mevcut hükümler, farklı kararlaştırma (şekli olarak) söz 
konusu olduğu sürece uygulanmaz. Bu paralar hakkında en geç vekaletin 
bitiminde gecikmeksizin hesap kesilir, mahsuplaşma gerçekleştirilir. 
Müvekkilin bir başkasına ödeme amacıyla tasrih ettiği, paraları, avukat 
kendi alacakları için hapsedemez. Takas da edemez.
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Reklama Dair Özel Yükümlülükler

  “Avukat, objektif olmak ve meslekle ilgili bulunmak kaydıyla hizmeti ve 
şahsına dair bilgilendirmede bulunabilir. Başarılarına ve gördüğü işlere 
dair bilgiler, yanıltıcı olduğu takdirde caiz değildir. Usulünce kazanmış 
olduğu “Doktor” ünvanı ya da icra etmeye şartları sağlayarak hak kazandığı 
“arabulucu”luk niteliklerine dikkat çekmeye engel yoktur.

  Vekalet ve müvekkillere dikkat çekme, sadece müvekkil açıkça onay 
vermişse caizdir.

  Avukat, kendisine yasak olan reklamı, üçüncü bir kişinin onun için yapması 
konusunda onunla işbirliği yapamaz”.

  “Avukatların, mesleki faaliyet alanlarına dair açıklamalarda 
bulunulabilmeleri, eğitimi, mesleki faaliyeti, yayımları veya diğer 
tarzda kazanılmış bilgilere dayanmaktaysa (ispatlanabilir durumdaysa) 
mümkündür. Bu türden tanıtımlar, uzman avukatlıkla bir karışıklığa 
sebebiyet verecek  mahiyette veya diğer bir yönden yanıltıcılık taşıyorsa 
caiz değildir.

  Müşterek meslek icrası ve diğer bir tarzda mesleki birliktelik hakkındaki 
mevcut kurallar  yürürlüktedir. Şirket ya da Avukatlık Kanununda belirtilmiş 
diğer bir şekilde beraber meslek icrası söz konusu olmaktaysa buna dikkat 
çekilebilir.

  Avukatlık mesleği icrasında kısa isim kullanılacaksa, bu kullanım yeknesak 
olmalıdır.

  Mektup başlıklarında avukat, büro adresini bildirmek durumundadır. Büro 
adresi, Avukatlar listesinde yazılı olan adrestir.
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İş Sahipleri ile İlişkideki Özel Mesleki Yükümlülükler

  “Avukat, vekaleten yürüttüğü işlere uygun zaman ayırarak üzerinde 
çalışma ve meselenin  seyrine ilişkin tüm önemli gelişmelerden müvekkili 
haberdar etmenin yanısıra alınan tedbirler konusunda da bilgilendirmekle 
yükümlüdür. Müvekkile, gönderilmiş ve göndermiş olduğu tüm önemli 
yazılar, dilekçe vb. lerine dair bilgi vermek durumundadır.

  Müvekkilden gelen tüm soruları gecikmeksizin cevaplamalıdır. 
Müvekkilleriyle açık hukuki ilişkiler kurmalıdır”. Müvekkil menfaatleri 
gerektirdiği takdirde, avukat, uyuşmazlıkların dostane şekilde anlaşma ile 
çözülmesine yardımcı olur.

  Tarafl ara danışmanlık eden ya da onları temsil eden avukatlar, sürmekte 
olan arabuluculuk sürecini ya da tarafl arca arzulanan arabuluculuk sürecini 
gözönünde bulundurur.”

  Bu konuda bir diğer maddede de “Bir diğer avukata devredilmiş yani bir 
diğer avukatça üstlenilmiş olan işin, gecikmeksizin devreden avukatça 
müvekkile bildirilmesi lazımdır.

  Bir diğer avukatı, vekalet işinde yanında görevlendiren avukat da bunu 
gecikmeksizin müvekkile bildirmek zorundadır. Sadece danışman olarak 
faaliyette bulunan avukat için ise bu,  geçerli değildir.

  Diğer bir maddede : “Avukatlar, üstlendikleri işleri, işi kendilerinin bizzat 
temin etmesi ya da ortak bürodan verilmiş olması önem taşımaksızın kendi 
adlarına ve şahsi sorumluluk altında yürütürler”. Avukatlar, üstlendikleri 
vekalet görevlerinden  uygun olmayan zamanda çekilemez. Müvekkillerin 
menfaatlerinin çatışması durumu ortaya çıkarsa, meslek sırrının ihlali 
tehlikesi bulunmaktaysa veya bağımsızlığı tehdit eden bir durum varsa, 
avukat vekaletten çekilir.

  Avukatlar, müvekkillerin menfaatleri ile kendi ya da üçüncü kişilerin 
menfaatlerinin çatışmasına sebep olabilecek her tür bağlantıdan gerek  iş 
hayatı gerek özel hayatıyla ilgili olsun kaçınır.

  Avukat üstlendiği işin bitmesi üzerine müvekkil menfaatleri 
gerektirmemekteyse, dosyanın aslını değil fotokopisini iade eder. 
Müvekkil menfaatlerinin dosyanın aslının iadesini gerektirmesi halinde ise, 
müvekkilin yetkilendirdiği bir avukata yediemin olarak dosya aslı teslim 
olunur.
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Mahkemeler ve Mercilerle İlişkisinde Tabi Olduğu 
Özel Mesleki Yükümlülükler 

  Meslek Kuralları 17 ve 25’teki düzenlemelere karşılık gelmek üzere “Resmi 
mercilerle ilişkilerinde konumlarının gerektirdiği ağırbaşlılıkla temsilde 
bulunur ve kendilerine de o şekilde davranılmasını bekler”.

  Madde 20’ye karşılık gelmek üzere “Mahkeme huzurunda cüppe taşır”. 
   “Mahkeme ve mercilerdeki belgelerin orijinallerini tetkik edilmek üzere 

teslim alırsa, işi bitince sadece oradaki çalışana tevdi etmeye izinlidir. Ancak 
yasal düzenlemeler avukatın dosya tetkik hakkını dosyaların bulunduğu 
yerle sınırlandırmışsa, avukat buna uyar”.

  Bu, bürodaki tüm dosyaların devri halinde de geçerlidir. Evrakları, 
fotokopi ya da çoğaltılmışsa suretleri özenle korumalı ve gecikmeksizin 
müvekkile geri vermelidir. Yetkisiz kişilerin, bunlara, fotokopilerine ve diğer 
çoğaltmalarına ulaşmasını engellemeye yönelik gerekli önlemleri almalıdır. 
“Güvenilir olması gereken avukat, meslektaşına gönderdiği tebligatla iradesini 
açık biçimde ortaya koymak  zorundadır. Avukat, güvenilerek kendisine tevdi 
olunmuş dökümanları ve konuşma içeriklerini de onay almaksızın mahkeme 
huzuruna taşıyarak yargılamaya sokmaya izinli değildir. Bu yönde 
düzenleme zaten m. 30 son cümlede mevcuttur.

  Avukat duruşmayı terkedemez. Meslek onurunun zedelendiği ya da kişisel 
onurunun zedelendiği gerekçesiyle duruşmadan ayrılması gerekmişse  
derhal barosuna bilgi verir.

  Hakim ve savcılarla ilişkisinde avukatlık mesleğinin gerektirdiği ölçülülük 
çerçevesinde davranır. Hakimin reddi ve diğer adalet görevlileri hakkındaki 
şikayet ve redler bakımından olsun; konuşma ve yazıları bakımından olsun 
amacı aşmayacak  açıklamalarda bulunur. Ret veya şikayet dilekçelerinin 
birer örneğini barosuna verir.
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  Tanıklık ya da bilirkişilik yapması söz konusu olan kişilerle istisnai olarak 
görüşmüş olması halind,e onları etki altına almış bulunmak şüphesinin 
önünü alacak önlemleri de almalıdır. Tanıklara ve bilirkişilere tavsiye ya 
da telkinde bulunamaz, yargılama esnasında nasıl hareket edecekleri 
konusunnda talimat veremez. Bu delillerden yargılamada yararlanılması 
hususunda da, avukat amacı aşmayacak açıklamalarda bulunur.

Baro ile İlişkide Ortaya Çıkan Avukat Yükümlülükleri

  Duruşmayı terk eden avukat Barosuna derhal bilgi verir.
  Ücret davası açacak avukat, önce Barosunun Yönetim Kuruluna bilgi verir. 

YÖNETİM Kurulu bu konuda görüş bildirir.
  Baro Genel Kurul toplantılarına katılır.
  Avukat TBB’nin kabul ettiği  mesleki dayanışma ve düzen gereklerine 

uygun davranır.
  Avukat, Barosunca verilen görevleri haklı sebepler dışında kabul etmek 

durumundadır.
  Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan davanın dilekçesini  barosuna 

verir. Bu hukuki uyuşmazlıklarda Baronun arabuluculuk önerisini kabul 
etmek durumundadır.

  Kendisiyle ilgili her türlü belgeyi Baroda görür.
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  Uzunca süre bürosundan ayrı kalacak avukat, işlerine bakacak olan 
meslektaşının adını barosuna bildirir. 

  Ücretsiz dava vekaleti alan avukat, durumu barosuna bildirir.
  İsim değişikliğini,
  Büronun ve yerleşim yerinin değişikliğini ve gerekçesini,
  Büro ve şubenin iletişim araçlarını ve numaralarını,
  Şirket, ortak hukuk bürosu veya diğer bir müşterek meslek icrasına dair 

bağlantının husule geldiğini ya da çözüldüğünü,
  Avukatlarla vazife ilişkilerinin başlangıç ya da bitişini,
  Baro yönetimine talep gerekmeksizin ve gecikmeksizin bildirir.

  Avukatların meslektaşları ile ilişkisi çerçevesinde de bazı 
yükümlülüklerine Meslek kuralları içinde yer verilmelidir.

  Avukatlar sadece uygun şartlar altında yanlarında avukat ve stajyer 
çalıştırabilir. Çalıştırılan avukata sorumluluk riski, tecrübe ve bilgisi de 
gözönünde tutularak müvekkilin işi için hazırlanmasını mümkün kılacak 
süre verilir. 

  Çalıştırılan avukatın niteliği, çalışmaları , faaliyeti çevresi, çalıştırılan 
avukatın temin ettiği menfaatler, faydalar dikkate alınarak  alacağı ücret 
belirlenir ve bu ücret 2016 yılı için 3000 liranın altında olamaz.

  Çalıştırılan avukata  talebi halinde meslek içi eğitim için uygun zaman 
tanınmalıdır.

  Çalıştırılan avukatla rekabet yasaklarına dair anlaşma yapılırken  uygun 
denkleştirme parası öngörülmelidir.

  Avukat, stajyerin bürodaki faaliyetinin, yetiştirilme amacına uygun olmasını 
sağlar.
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  Avukatlar, meslektaşlarının yasa ya da meslek kurallarını çiğnediğini 
düşünmekteyse, onu uyarmalıdır; onun mesleki tutum ve davranışlarına 
dair düşüncelerini kamuoyuna açıklayamaz. Mesleki faaliyet bağlamında 
sorun yaşadığı meslektaşı aleyhine hukuki adımlar atmadan önce, sulhen 
çözümünü dener. Bu konuda tek başvuru mercii barodur.  

  Bir avukat, diğer bir avukatın mesleki yükümlülüklerini ihlal ettiğini 
hukuken iddia edecekse, bunu gizli olarak yapmalıdır. Şikayette bulunduğu 
avukatın Barosuna bilgi vermelidir. Ancak müvekkil menfaatleri ya da 
kendi menfaatleri daha farklı bir tutum almasını gerektirirse buna uymak 
zorunda değildir.

  Avukat, stajyerin bürodaki faaliyetin stajdaki amaca ulaşılmasını temin 
edecek şekilde organize edilmesini sağlamak durumundadır. 

  Avukat, bir diğer ilgili ile avukatının bilgi ve onayı olmaksızın doğrudan 
temasa geçemez ve onunla işlem yapamaz. Bu yasak, gecikmenin tehlike 
yarattığı durumlarda söz konusu değildir. Bu takdirde ilgili taraf avukatına 
gecikmeksizin detaylı bilgi verir.

  Avukatlar meslektaşlarına meslek icra etmekte oldukları esnada şahsi 
saldırıda bulunamaz. Küçük düşürücü şekilde meslektaşı hakkında kişisel  
düşüncelerini açıklayamaz.

  Meslektaşlık, müvekkillerin menfaatlerine halel getiremez (zarara 
uğratamaz)

  Avukatlar, meslektaşlarına yaptıkları tebligatta iradelerini net, açık biçimde 
ortaya koyar.

  Avukat, diğer bir avukata karşı asıl ya da vekil olarak takip edeceği davayı 
kendi barosuna yazı ile bildirir. Madde 27 içeriği itibarıyla uygundur.

   Karşı tarafın avukatla temsil olunduğu halde, önceden karşı tarafın 
avukatına haber vermesi halinde yoklukta hüküm verilmesini isteyebilir. 
Ancak müvekkil menfaatleri gerektirmekteyse, önceden haber vermiş 
olmasa da bu konuda talepte bulunabilir.

  Avukat, usulüne uygun olarak yapılan tebliğleri kabul eder ve tarih 
belirterek kabul ettiğini de bildirir. Avukat usulüne uygun olmayan tebliği 
kabul etmeyerek gönderene bunu derhal bildirir.

Av. Aydın Özcan (Oturum Başkanı)- Değerli hocamıza teşekkür 
ediyoruz. Zaman çok kısıtlı, bizden sonra da bir toplantı olacağını 
düşünürsek, kurallara uymamız riayet etmemiz şart.
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Şimdi de çok değerli bir meslektaşımız Sayın Av. Gökalp Bayramoğlu’na 
sözü vereceğim, yalnız kısaca tanıtmak istiyorum. 1978 Deniz Harp Okulu 
mezunu, 1982 yüksek lisans elektronik bilgisayar … isimli Kalifornia 
Amerika Birleşik Devletlerinde bir okuldan mezun olmuş. 99 yılında 
doktora yine elektronik bilgisayar … 2008 yılında hukuk fakültesi 
mezunu … Kalifornia Amerika, şu an Las Vegas’ta ofisi var. Fikri haklar 
ve diğer konularda hizmet veriyor. Gerçekten çok dikkat çekici bir CV. 
Buyurun Sayın Bayramoğlu.

Av. Gökalp BAYRAMOĞLU
Kalifornia Barosu

Başkanım çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok şanslı olduğumu 
bildirmek isterim. Böyle bir panelde olmaktan, Sayın Atila Sav daha 
önce kendisiyle de tanışmamıştık, çok değerli sunumunu dinledim. Bazı 
konularda Amerika’daki uygulamalardan bahsedeceğim, daha önceki 
dinlediklerime de ilave olarak Sayın Baro Başkanımla birlikte, sayın 
hocalarımla.

Tabii bana bu şansı veren öncelikle üç kişiden bahsetmek istiyorum, 
teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan 
Canduran ve Ankara Barosu kurultay yürütme kurulu üyesi Sayın Sami 
Eyüpoğlu, birlikte de çalışıyoruz zaten ve çalışma ekibi Sayın Meltem 
Erol, kendilerine teşekkür etmek istiyorum ve ayrıca sizlere de bizleri 
dinlediğiniz sabrınız için teşekkür ederim.

Başkanım 20 dakikam mı var ? Bu 20 dakikamı şöyle kullanmak isti-
yorum. İlk 10 dakikasını daha önceki katılmış olduğum, yani dinlediğim 
panellerde birçok notlar aldım. Amerika’daki uygulamaları anlatmak 
istiyorum. İkinci 10 dakikasında da, Amerika’daki kuralların biraz daha 
detaylarını vermek istiyorum size.

Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. İlk günkü toplantılarda 
Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Ankara Baro Başkanı kendileri de 
belirttiler. Hukuk eğitimi farkı söylemek istiyorum Amerika’yla Türkiye 
arasında. Türkiye’de lise mezuniyetinden sonra üniversite imtihanına girip, 
üniversite imtihanını kazandıktan sonra hukuk fakültesine girip dört 
sene sonra avukat olunuyor. Amerika’da önce bir dört senelik üniversite 
eğitimi görmeniz gerekiyor avukatlık okuluna gitmeden önce. Bu dört 
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senelik eğitim mühendislik eğitimi olabilir, iş yönetimi, herhangi bir 
eğitim olabilir. Ondan sonra imtihana giriyorsunuz ve avukatlık hukuk 
fakültesine giriyorsunuz. Hukuk fakültesi ful time giderseniz üç sene, 
partime giderseniz dört sene oluyor. Toplam yani 7 sene ya da 8 senelik 
bir eğitimden sonra avukat oluyorsunuz.

Daha önceki paneldeki konuşmalarda dile getirilen ve Sayın Atilla 
Sav’ın da belirttiği ve kitapçıkta gösterdiği etik kurallar, avukatların etik 
kuralları Amerika’da şu şekilde oluyor. Biz hukuk fakültesine gittiğimiz 
zaman etik kuralları öğretiyorlar. Yani orada en azından bir ders almak 
zorunluluğumuz var. Dersi aldıktan okulu bitirdikten sonra avukatlık 
yapabilmemiz için, … dediğimiz bir Amerika çapında verilen bir imti-
han var, bu imtihanı geçmemiz lazım. Bu imtihanı düzenleyen ortak 
bir organizasyon var bütün baroların birlikte çalıştığı. Tabii her eyaletin 
barosu ayrı ve her eyaletin barosuna… Hangi eyaletin barosuna kayıtlıy-
sanız o eyalette çalışabiliyorsunuz avukat olarak. Ben mesela Kalifornia 
Barosuna kayıtlıyım, Kalifornia mahkemelerinde müvekkilleri temsil 
edebiliyorum, çalışabiliyorum.

Şimdi her baro kendi notunu belirliyor geçiş notunu. Ben mesela …
imtihanını aldığımda geçiş notu 70 idi. Benden sonraki seneden itibaren 
84’e çıkarttılar. Dolayısıyla da son anda kurtarmış olduk biz, bizden 
sonrakiler çok daha fazla çalışıp imtihanı geçmeleri gerekiyor.

Şimdi bir önceki yine panelde konuşmada Sayın Haşim Mısır dedi 
ki, biz avukatlar olarak kendimiz çalışıp kendimiz öğrenip kuralları ona 
göre uygulamamız gerekir dedi. Bence yani benim Amerika’da gördüğüm 
doğru bir teşhis. Çünkü bizim yaptığımız o. Yani hem hukuk fakültesinde 
öğreniyoruz, arkasından imtihanı geçmek zorundayız ve orada da kalmı-
yor, aynı zamanda hem bir önceki panelde, hem daha önceki panellerde 
dinlediklerimde konuşuldu. Bu konuşmalarda şu dile getirildi. Avukat 
olduktan sonra meslek sırasındaki eğitimler.

Şimdi bizim California Barosuna kayıtlı olarak ben her iki yılda bir 
25 saatlik ders almak zorundayım. Ama bana demiyor gidip şunu ala-
caksın. Belli kuralları var. Bu 25 dersin dört tanesi etik üzerine olacak 
mutlaka, dört tane etik dersi bulmam lazım benim, o dersleri almam 
lazım. Bunlardan bir tanesi mesela çok enteresan, hani etikle ilgisi yok, 
ama alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığını önlemek. Çünkü mesela 
bir davaya giriyorsunuz veyahut da karşı tarafın avukatıyla konuşuyor-
sunuz. İki saatlik bir uzun bir maraton konuşmadan sonra artık kafanız 
çalışmıyor, yani böyle çok şey bir durumdasınız. Onun için özellikle dava 
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avukatları Amerika’da şeye meyilli oluyor. Mesela bir içki içeyim biraz 
rahatlayayım bir şey yapayım şeklinde. Bunu da koyuyorlar.

Dolayısıyla bizim bunları yapmamız lazım. Bu da tamamen … sistemi 
dediğimiz, yani ben beyanda bulunuyorum beyan sistemi; bu dersleri 
alıyorum ve aldım diyorum. Hiçbir zaman gelip bakmıyorlar bana, sen 
bu dersleri aldın mı göster, ama şüphe ederlerse gelip bakarlarsa, eğer 
almadığım halde aldım dersem, o zaman yalan söylemiş olurum, …oluyor. 
… olduğum zaman da avukatlığımı kaybediyorum. Dolayısıyla benim 
ders almadan aldım demem çok hatalı bir durum. Kimse de avukatlığını 
kaybetmek istemediği için yapıyorlar. Dolayısıyla bu şekilde oluyor, eği-
timdeki farklılığı anlattım; etik imtihanı ve avukatlık esnasında devamlı 
çalışıp dersleri alıp, bu konularda şey olmak, tabii değişen kanunları da, 
değişen kuralları da bu şekilde öğrenmek.

Sayın Atila Sav gösterdi, kitapçıkta benim gördüğüm kadarıyla, benim 
izlediğim. Bilmiyorum buradaki kuralları tam olarak, ama bakın 1971 
yılında yapılmış ve kurallar var gördüğüm kadarıyla ve bahsedilen bazı 
kurallar da Sayın Hocam demin bahsetti. Tabii bunların ilave edilmesi 
daha da iyi yapacaktır. Kurallar devamlı gelişen kurallar, ama yine sonuç 
olarak kurallar okunmazsa kurallar uygulanmazsa, tabii ki kural olarak 
kalmış oluyor.

Yani mesela demin az önce hocamın bahsettiği, bizim … çatışan 
menfaatler durumu. Mesela bu düzeltmeler yapılsa dedi hocamız. Evet, 
aynı Amerika’daki uygulama şeklinde söylemiş oldukları. Aynı şekilde 
müvekkillerin çatışan menfaat olduğunda anlaşmaları, … dediğimiz bizim 
Amerika’da veya tamam bizim için uygundur, biz biliyoruz çatışan men-
faat var burada, ama çalışabilirsiniz dedi. Bu da aynı şekilde Amerika’da 
yapıldığı şekilde. Yani sonuç olarak aslında bir laf vardır, bilmiyorum 
doğru mu kullanılması, “aklın yolu birdir ” diyorlar. O şekilde oluyor.

Bu arada şunu da şey yapmak istiyorum. Daha önce soru kısmında 
fırsatım olmadı, bir önceki yine panelde gelmişti. Bakıyorum şimdi, 
Sayın Harun Tepe hocam bahsetmişti etik bölümünde. Bir avukatın her 
şartlarda doğruyu söyleyebilmesi, ne olursa olsun. Yani sistemin avukatın 
doğruyu söyleyebilmesini desteklemesi, promot etmesi. Burada bir örnek 
var bizim. 1770 senesinde Amerika’nın ikinci başkanı Jan Adams avukat 
kendisi. Boston … diye bir olay olmuştu, 5 Mart 1770’de. Bilmiyorum 
bileniniz var mı tarihten. Burada 8 tane İngiliz askeri, tabii o zaman 
Boston Massachusetts kolonilerden bir tanesi, Amerika Birleşik Devletleri 
yok ve bağımsızlık hareketleri var. 8 tane İngiliz askeri… İngiliz askerlerine 
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karşı çok bir antipati var. Bunları Boston’da sıkıştırıyorlar Bostonlular. 
Hani böyle kalabalık olunca, onu duyanlar geliyorlar geliyorlar geliyorlar, 
ama askerler sıkışıyor. Oradan birisi ateş diye bağırıyor ve ateş ediliyor, 
askerler ateş ediyor, 5 kişi ölüyor sonuçta.

Şimdi böyle bir ortamda İngiliz askerlerine karşı antipati olan bir 
ortamda John Adams diyor ki, ben bu İngiliz askerlerini savunacağım. 
Yedi ay geciktiriyorlar duruşmayı, çünkü jüri sistemi olduğu için, jüri 
de zaten oradaki halktan seçileceği için, biraz diyorlar herkesin hafızası 
gitsin bu olayı unutsun, daha soğukkanlı karar versin diye. Yedi ay sonra 
duruşma oluyor ve bizim Amerika’daki standart… Duymuşsunuzdur 
tabii, belki filmlerde filan da var. … diyoruz biz, özellikle suç davala-
rında. Yani orada sizin müvekkili suçsuz göstermeniz değil de, savcının 
suçu ispat edememesinin üzerine gidiyorsunuz. Dolayısıyla mesela tabii 
şöyle bir durum dahi oluyor. Size müvekkil gelip, ben şu kişiyi öldürdüm 
diyor. Şimdi bu … dediğimiz, müvekkille sizin aranızda olan bir gizli 
bir konuşma, bunu hiçbir şekilde siz avukat olarak söyleyemiyorsunuz 
kimseye, müvekkil isterse söyleyebilir. Tabii müvekkil şeyini kullanıyor, 
Amerika’nın Anayasasının 5. maddesi susma hakkı dediğimiz, burada da 
var bildiğim kadarıyla. Bunu da kullanıyor.

Siz orada yalnız avukat olarak yapamadığınız, işte burada etik giriyor 
işin içine. Benim müvekkilim suçsuzdur diyemiyorsunuz. Çünkü dediği-
niz zaman bu yalan, sizin müvekkiliniz suçsuz değil, size suçluyum dedi. 
Siz müvekkilinizi tanık sandalyesine koyup, sen adamı öldürdün mü ? 
Müvekkiliniz öldürmedi derse, bunu da yapamıyorsunuz. Bu yalan olup, 
mahkemeyi kandırmaya gidiyor. Ne yapabiliyorsunuz ? Şunu yapıyorsu-
nuz: Müvekkilinizi tanık sandalyesine koymadan, diyorsunuz ki savcı 
ispat et. Savcı ispat edemedi, savcının göstermiş olduğu deliller üzerin-
den gidiyorsunuz. Delilleri gösteremedi, dolayısıyla jüriye diyorsunuz 
ki, … ispat edemedi, o yüzden suçsuz bulunması lazım müvekkilimin 
diyorsunuz. Suçsuz bulunması lazım diyorsunuz, suçsuz demiyorsunuz.

Dolayısıyla bundan da bahsetmek istedim. Boston … sonucunda 
da suçsuz bulundu oradaki İngiliz askerleri. Hatta Jan Adams’a çok 
kızmışlardı o zaman. Aynı John Adams Amerika Birleşik Devletleri 
kurulduktan sonra George Washington’dan sonra ikinci cumhurbaşkanı 
oldu Amerika’ya.

Şimdi yine başka bir konu değinmek istediğim. Yine farkı vermek 
istiyorum, sizlere oradaki sistemle buradaki sistemi karşılaştırabilmeniz 
açısından. Benim burada anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla, 
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hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra altı aylık bir adliyede bir staj 
var. Ondan sonra altı aylık bir hukuk bürosunda staj var, ondan sonra 
avukat oluyorsunuz. Amerika’da öyle değil. Amerika’da hukuk fakültesine 
gidiyorsunuz bitiriyorsunuz, baro imtihanına girmeniz lazım. 50 eyaletten 
bir tanesinin baro imtihanını seçiyorsunuz, hangisini isterseniz. Kalifornia 
ve New York baro imtihanları en zoru, diğerleri nispeten daha kolay; 
geçtiğiniz takdirde o baronun avukatı oluyorsunuz, baroya kayıtlısınız. 
Dolayısıyla staj şöyle oluyor. Hukuk fakültesine giderken yazları, mesela 
üç ay ders almadığınız zaman ya bir şirkette yahut da bir hukuk büro-
sunda staj yapabiliyorsunuz. Ama öyle bir staj yapma zorunluluğunuz 
yok, baro imtihanını geçtiğiniz takdirde avukat oluyorsunuz. Tabii baro 
imtihanı derken, baro imtihanı ve daha önce söylemiştim etik imtihanı, 
ikisini de geçmeniz gerekiyor; bir fark da bu.

… söyledim. … yani ilan vermek, Romanyalı meslektaşım bir önceki 
panelde bahsetti. Gidiyorsunuz … her yerde billboard dediğimiz bizim 
bu panolar var. Aslında beklerim Las Vegas’a kim gelirse lütfen ziyaret 
edin bizi, fazla Türk yok zaten orada, çok mutlu oluruz. Las Vegas’ta çok 
panolar var. Her yerde avukat panoları. Şimdi Amerika’da kendinizin 
reklamını yapabiliyorsunuz. Şöyle ki, yani televizyonda da yapabiliyor-
sunuz. Ben avukatım, ben bu işi yaparım diyorsunuz. Ama hiçbir zaman 
müvekkilleri yahut da ileride müvekkil olabilecek kişileri yanıltacak 
reklam yapamıyorsunuz. Yani gel ben sana garanti veriyorum, garanti 
bu işi yapacağım deyip de, size gelip de alamadığı zaman o garantiyi, bu 
bir yanıltma oluyor. Ama siz diyorsunuz ki, ben avukatım, fikri haklar 
yapıyorum, senin patent işlerini hallederim yahut da senin boşanma 
işlemlerini yapabilirim halledebilirim, ilk görüşmeden ücret almam şek-
linde, yani kendinizi ben buradayım ben varım ben bu işi yapabilirim, 
bu gayet normal. Ama onun ötesinde herhangi bir ileriye dönük bir şey 
söylemek, bir vaatte bulunmak bu yanlış oluyor.

Notlarıma bakıyorum. Sayın Atila Sav daha önce bahsettiniz, kamu 
kurumunda olanlar bir baroya kayıtlı olmak zorunda değiller. Bu 
Amerika’da da farklı, herkes avukatsan baroya kayıtlı olacaksın. İster 
devlet dairesinde çalış, ister kamu kurumunda, ister bir şirkette, istersen 
özel şeyin olsun. Çünkü baronun avukatları kontrol etmesi çok önemli, 
her şey bizim baroyla oluyor. Her yıl aidatımızı ödememiz gerekiyor, 
dediğim gibi 25 saatlik eğitimimizi yapmamız gerekiyor. Mesela benim 
25 saatlik eğitimim bu ayın sonunda bildirmem lazım, Ocak sonunda. 
Daha 20 saatim filan var, inşallah ay sonundan önce bitireceğim.
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Av. Aydın ÖZCAN (Oturum Başkanı)- Her ay mı ?
Av. Gökalp BAYRAMOĞLU (Kalifornia Barosu)- Hayır Başkanım, 

iki yılda bir, 25 saatlik iki yılda bir.
Şimdi dediğim gibi ikiye bölmüştüm şeyimi. Beş dakikam kalmış. 

Tamam o zaman Amerika’da barolar olduğu gibi, bir de Amerikan … 
dediğimiz, buradaki gibi nasıl şehirlerin baroları var, bir de başında 
Türkiye Barolar Birliği var. Bu da onun gibi, Amerika Baro … eyalet 
barolarını bir bağlayıcı yetkisi yok. Sadece onlara akıl vermek fikir ver-
mek, biz böyle yapıyoruz. Çoğunluğunda da barolar takip ediyor. Mesela 
şimdi bizim … dediğimiz, yani hangi konularda avukatların ne kuralları 
takip etmesi gerekir şeklinde. Bu kurallar … dediğimiz, yani müvekkille 
avukat ilişkileri, avukatın bir danışman olarak davranması. Bunlar belli 
başlıklar, sekiz tane başlık var. Üçüncüsü, avukatın … müvekkilini 
davada temsil ederken sonuna kadar desteklemesi ne olursa olsun. Dör-
düncüsü, müvekkili dışındaki kişilerle ilişkisi, üçüncü kişiler dediğimiz. 
Beşincisi, nasıl bir hukuk bürosu kurabilirsiniz ve hukuk bürosundaki 
ilişkiler. Altıncısı, … dediğimiz, yani ücretsiz çalışma şeklinde. Biraz 
sonra gireceğim, biraz daha detay vereceğim burada. … dediğimiz, yani 
hukuk konularında verilen servislerle ilgili bilgiler ve … korumak, hani 
saygınlığını korumak.

Şimdi … burada şeylere bakıyoruz tabii, bu az önce hocam konuşur-
ken Türkçesini de öğrenmiş oldum, teşekkür ederim, çatışan menfaatler. 
Biz buna … diyoruz, bu önemli. Bunlara bakmak, sizin müvekkilinize 
karşı olan görevleriniz nelerdir ? Bütün bunların hepsini kapsayan bir 
bölüm içinde bir başlık altında. İkinci başlık, danışman olarak; yani 
mesela iki kişinin arasını bulurken danışman olabilirsiniz, iki partinin 
arasını bulurken. … dediğimiz, yine müvekkilinize yardım etmek, ama 
biz orada her zaman için avukat da şeyin bir parçasıdır, mahkemenin bir 
parçasıdır, doğruyu söylemek müvekkilinize yardım ederken de sistemin 
… korumak önemli. … dediğimiz, üçüncü kişilerle yine burada en 
önemli olan husus doğruyu söylemek ve üçüncü kişilerin haklarına saygı 
göstermek. Hukuk bürosu kurarken de buradaki önemli olan, parnerın 
yani üst seviyede olan süpervizör durumunda olan avukatların daha az 
kıdemli olan avukatlara yardımcı olması, onların düzgün iş yapmasını 
sağlaması. Ama sonuçta her avukat kendinden sorumlu. Hiçbir zaman 
bir avukat Amerika’da, bana başımdaki avukat böyle söyledi o yüzden 
yaptım diyemiyorsunuz, öyle bir lüksünüz yok. Çünkü yaptığınız bütün 
işlerden baroya karşı siz sorumlu oluyorsunuz.
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Public … dediğimiz, insanlara bize devamlı söylerler, bedava servis 
de verin. Yani her şey para değildir, zamanınızın yüzde 5 yüzde 10’unu 
insanlara bedava servis vermek için de ayırın derler ve … bu da … bunu 
daha önce anlatmıştım. Bir de tabii… Bu da baroların kurumu ve eğer 
bir hata yaptığınızda baroların size verdiği cezalar. Tabii bu konuda daha 
detaylar var. Vaktim yetmiyor benim, ama ceza konusunda baroların. 
Eğer bilmek isteyen arkadaşlar varsa lütfen bana sunumdan sonra gelin 
yahut da soru sorun. Çok teşekkür ediyorum.

(Alkışlar) 
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Public Service
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Di� erent Level of Discipline (California Bar)

  Disciplinary action for violations of the Rules of Professional Conduct or 
the State Bar Act ranges from private reproval to disbarment.

  The Probation Unit of the Off ice of Chief Trial Counsel monitors attorneys’ 
compliance with the conditions imposed on suspensions and reprovals.

  Although not “discipline,” the State Bar Court also may put attorneys on 
involuntary inactive status if they appear to pose a serious threat to the 
public.

  If a State Bar investigation indicates that an attorney’s conduct only 
bordered on a violation or was a minor breach, Bar prosecutors may 
choose an alternative to discipline.

  They could decide to send a Directional or Warning Letter to the attorney 
- and close the case. Or they could issue an Admonition informing the 
attorney that no further action will take place as long as he or she stays 
out of trouble for two years. Or they could settle on an Agreement in Lieu 
of Discipline that requires the attorney to fulfill specially tailored remedial 
conditions.

Bayramoglu Law Offi  ces LLC

Levels of Discipline (California Bar)

  Each case is diff erent. But most disbarred attorneys fall into one of two 
categories: they committed a very serious violation, such as perjury or 
stealing client funds, or; they have a history of misconduct.

  Most disbarment cases involve more than one violation.
  Reproval, either public or private, usually is reserved for first-time off enders 

whose misconduct falls on the low end of the scale.
  For example, abandoning one client might lead to a private reproval or 

remedial action, such as Ethics School. Abandoning 12 clients, however, 
would likely result in much more serious discipline.

  An attorney is placed on probation so that his or her conduct in the 
practice of law can be monitored - much like supervised probation in the 
criminal justice system.

  Occasionally, another practicing attorney – serving as a probation monitor 
– meets with the disciplined attorney. The disciplined attorney then files 
regular reports and could be required to meet special conditions during 
the probationary period. Most conditions of probation are monitored by 
the Probation Unit.
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Consumer Complaints (California Bar)

  In almost all cases, consumers are asked to send in a complaint form. 
An inquiry is opened for every written communication that involves a 
complaint about an attorney's conduct. After the inquiry is evaluated, the 
accused attorney may be diverted out of the system, or the inquiry may be 
closed.

  If it appears, however, that the attorney may be a repeat off ender or have 
committed a violation where there is a serious likelihood of discipline 
being imposed, an investigator and a Bar prosecutor from the Enforcement 
Unit take over the investigation.

  The accused attorney is given an opportunity to respond, witnesses are 
contacted and documents are reviewed. At the investigation's conclusion, 
attorneys decide whether to:

 

Bayramoglu Law Offi  ces LLC

  dismiss the complaint
  impose an informal confidential resolution, or
  file disciplinary charges.

  The Notice of Disciplinary Charges is filed in State Bar Court, where it is 
assigned to a hearing judge. The accused attorney then must file an 
answer - or risk a default judgment or involuntary enrollment as an 
inactive bar member.

  If a settlement cannot be reached, the case goes to trial in State Bar Court. 
After the trial, the hearing judge issues a written decision. Either side may 
appeal the decision to the State Bar Court's Review Department.

  The California Supreme Court is the final arbiter in attorney discipline 
cases.
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When can State Reveal Someone Complaint (California Bar)

  State Bar investigations and inquiries are, by statute, confidential. The 
complaint becomes public when disciplinary charges are filed against 
an attorney in State Bar Court. By law, however, any other pending 
investigations involving the same lawyer must remain confidential at that 
point. If it is determined that public protection is seriously at stake in a 
particular case, the Chief Trial Counsel does have the authority to publicly 
reveal a pending investigation.

Bayramoglu Law Offi  ces LLC

How Long Does it Take after the Complaint (California Bar)

  Many complaints typically take up to six months to complete an 
investigation. In particularly complex cases, the investigation could take as 
long as a year. Many complaints are diverted out of the process along the 
way with, for example, a referral to mandatory mediation, an agreement 
requiring the attorney to meet certain conditions, or the attorney’s 
participation in other programs.
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What Happens to Attorney (California Bar)

  The accused attorney must file an answer, or risk a default judgment and 
involuntary enrollment as an inactive Bar member pending the outcome 
of the case. The clerks in State Bar Court schedule a status conference (a 
meeting of all parties), to be held within 45 days. The next step depends 
on the individual case. There could be additional status conferences, 
settlement conferences, or simply the trial date.

Bayramoglu Law Offi  ces LLC

Conviction of a Crime (California Bar)

  The convicted attorney, the district attorney and the court are all required, 
by law, to notify the Bar any time that an attorney is arrested and charged 
with a crime or criminally convicted. The overlapping requirements help 
assure that the bar will be notified. When the Bar receives such a report, 
the information is forwarded to the State Bar Court. Then it is handled in 
several diff erent ways, depending upon the nature of the conviction.

  If the attorney is convicted of a felony, he or she is placed on interim 
suspension pending a disciplinary hearing on the merits in State Bar Court. 
Attorneys convicted of a misdemeanor also are put on interim suspension 
if the crime involved “moral turpitude” by its very nature. Some crimes, 
such as theft, are designated by law as crimes involving moral turpitude.

  But if the attorney’s misdemeanor conviction does not by its very nature 
involve moral turpitude, he or she faces a hearing in State Bar Court to 
determine the discipline, if any, to be imposed in the case.
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Client Security Fund (California Bar)

  Established in 1972, the Client Security Fund represents one of the 
State Bar’s major eff orts to achieve its public protection goals. The fund 
reimburses clients who have lost money or property due to theft or other 
dishonest act by a California lawyer acting in a professional capacity. 
Supported entirely by lawyers’ annual dues, the fund reimburses eligible 
applicants up to $100,000. See the State Bar pamphlet ”The Client Security 
Fund Can Help You.”

Av. Aydın Özcan (Oturum Başkanı)- Değerli meslektaşımıza süreye 
riayet ettiği için özellikle teşekkür ediyorum ve Amerika’daki mevcut 
durumu bizimle paylaştığı için. Türkiye’yle arada çok fark olduğunu 
zaten biliyorduk, şimdi daha iyi öğrenmiş olduk.

Evet, şimdi çok değerli bir meslektaşımız Av. Dr. Aziz Kaba. Kendisi 
ikinci kuşak Almanya’da, Köln doğumlu, Köln Üniversitesi mezunu, 
doktora yapmış. 2002 yılından bu yana Köln’de avukatlık yapmakta; 
Almanca, İngilizce, Türkçe ticaret ağırlıklı bir büroda mesleki faaliyetini 
yürütmekte. Buyurun Sayın Kaba.

ALMANYA’DA AVUKATLARIN MESLEK KURALLARI

Av. Dr. Aziz KABA
Köln Barosu / Almanya

Saygıdeğer Başkan,
Saygıdeğer Meslektaşlarım,
Saygıdeğer Hanımlar ve Beyler,
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Öncelikle bu yılki uluslararası konferansınıza konuşmacı olarak tara-
fımı davet etmenizden ötürü Ankara Barosu’na ve başkanı değerli meslek-
taşım Sayın Canduran’a teşekkürlerimi sunarım. Diğer taraftan Beyazıt 
Üniversitesi’nden saygıdeğer Profesör Dr. Selda Güneş-Peschke Hanı-
mefendiye özel teşekkürlerimi sunmak isterim. Kendisi ile ERASMUS 
değişim programı kapsamında memleketim Köln’de tanışma şerefine sahip 
oldum ve Sayın Peschke’nin aracılığıyla bugün huzurunuzda konuşma 
imkânı bulmuş oldum. Bugün burada Almanya’da çalışan bir Türkiye 
kökenli avukat olarak, Almanya’daki mesleki tecrübelerimi Türkiye’deki 
siz saygıdeğer meslektaşlarımla paylaşma olanağını bulmuş olmamın beni 
ayrıca onurlandırmış olduğunu da belirtmek isterim.

Kısaca kendimle ilgili bir kaç bilgiyi değerli meslektaşlarımla paylaşmak 
isterim. Ben Türkiye’den Almanya’ya 60’lı yıllarda işçi olarak gelmiş bir 
ailenin çocuğuyum. Ailem eğitime hep çok önem vermiştir. Bu sayede 
hukuk öğrenimi yapma şansı yakaladım ve lisans ve doktoramı Alman-
ya’nın köklü üniversitelerinden Köln Üniversitesi’nde tamamladım. 2002 
yılından beri ise Almanya’nın Köln şehrinde, ortağı olduğum avukatlık 
büromuzda birçok meslektaşımla birlikte avukat olarak çalışmaktayım. 
Hâlihazırda müvekkillerimize Almanca, İngilizce ve Türkçe dillerinde 
avukatlık hizmetlerini sunmaya devam ediyoruz.

Sizlere avukatlık mesleğinin Almanya’daki durumu hakkında bilgiler 
aktarmak istiyorum.

Alman devleti ve toplumu avukatlık mesleğine büyük önem vermekte-
dir. Mevcut hukuk sistemi içerisinde barolar Almanya’da meslek kurallarını 
serbestçe düzenlerler. Bu serbesti sonucunda düzenlenmiş olan Alman 
Avukatlık Meslek Kuralları Tüzüğü (Berufsordnung der Rechtsanwälte) 
buna örnektir. Yine Alman sistemi, hukuk devletinin avukatlar olmaksızın 
var olamayacağına inanmıştır ve buna uygun olarak da avukatlığı tam 
bağımsız bir hukuk organı olarak kabul etmiştir. Buradan yola çıkılarak 
hukuk meslekleri arasında hiyerarşik bir düzenleme yoktur, avukatlar, 
yargıç ve savcılarla eşdeğerdedir.

Alman avukatları kendi meslek kuralları tüzüklerinde, avukatın 
görevini şöyle tanımlamaktadırlar: Avukatın görevi, müvekkillerini hak 
kayıplarından korumak, yeni sorunlara yol açmadan çekişmeleri çözerek 
hukukun gerçekleşmesini sağlamak, müvekkillerini mahkemelerin ve idari 
makamların hukuka aykırı kararlarına ve anayasaya aykırı hak ihlallerine 
ve devletin aşırı güç kullanımına karşı korumaktır.
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Almanya’ da geçerli olan önemli avukatlık meslek kurallarından bir 
kaçını örnek olarak paylaşmak istiyorum:

Avukatlık mesleğinin sadece bir ideal uğruna yapılmadığı, profesyonel 
bir meslek olduğunda şüphe yoktur. Fakat avukatlığın, mesleğin haysiye-
tine uygun yapılabilmesi için de avukatın, kazanç elde etme beklentisini, 
müvekkilinin çıkarının önünde görmemesi ve bir tacir gibi kar amaçlı 
hareket etmemesi gerekir.

Avukat, müvekkilinin işini takip ederken, etik olmayan yöntem ve 
davranışlardan uzak durmalıdır. Bu bağlamda müvekkillerin haklarının 
savunulması ile müvekkillerin hukuka aykırı hak elde etmeleri arasındaki 
ince sınır avukat tarafından gözetilmeli ve hiç bir surette aşılmamalıdır. 
Müvekkilleri yalan ifade vermeye veya yalan yere yemin etmeye teşvik 
etmek, müvekkilleri manipüle etmek, tanıkları ayartmak, mahkemeyi 
aldatmaya, sahte belgeler düzenlemeye aracılık etmek türündeki işler 
kazanç hırsıyla mesleğin etik kurallarına aykırı hareket eden avukatların 
davranışlarına örnek olarak verilebilecek suçlardır ve bu davranışlar 
avukatın sonunda ruhsatını kaybetmesine yol açabilir.

Bu ince sınırın aşılması hususunda ceza avukatlarının durumunun, 
hukuk yargılamasındaki avukattan farklı olduğunu da kabul etmek 
gerekir. Zira olayların tersyüz edilmesi, bazı hususların yargılamada dile 
getirilmemesi, olayların bütünüyle aksinin iddia edilmesi veya reddedil-
mesi ceza yargılamalarında tipik bir durum olarak yaşanır. Bu durum 
karşında ceza avukatının, işini yaparken suç işlediği algısına kapılarak 
davayı üstlenmekten vazgeçmesinin beklenmesi halinde, sağlıklı savunma 
yapamayacağı açıktır. Bu nedenle Alman hukuk sistemi, ceza avukatının 
bu özel zorluğunu gözetmiştir ve işini yapmasını suç kapsamında değer-
lendirmekten uzak durmaktadır.

Bir diğer mesleki ilke de şöyledir:
Daha önce savunulmuş veya hâlihazırda savunulan bir müvekkilin 

menfaatlerinin, bir başka müvekkilin menfaatiyle çatışması halinde, 
avukatın savunma görevini düzgün şekilde yerine getiremeyeceği açıktır. 
Bu nedenle menfaat çatışmasının doğabileceği belli olan durumlarda, 
avukat işi üstlenmekten kaçınmak zorundadır.

Almanya’da avukatın sır saklama yükümüne gelince, bu kural sadece 
avukatlar tarafından gözetilen bir kural değildir. Aynı zamanda Alman 
hukuk düzeni, avukatın sır saklama yükümüne ileri derecede saygı gös-
termektedir. Örneğin avukatların iletişiminin dinlenmesi, aranmaları, 



114

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

belgelerine el koyulması gibi adımlar çok sıkı şartlara bağlanmıştır ve 
ancak çok istisnai durumlarda söz konusu olabilir. Bu durumlarda avu-
katın ifadeden ve açıklama yapmaktan kaçınma hakkı mevcuttur.

Almanya’da avukatlar, müvekkillerinin haklarını her derecedeki mah-
kemeler önünde savunma hakkına sahiptirler. Bunun bir tek istisnasını en 
yüksek temyiz mahkemesi olan Federal Yüksek Mahkemesi, yani Alman 
Yargıtay’ı oluşturmaktadır. Bugün itibariyle Alman Yargıtay’ı önünde 
sadece 46 avukat savunma yapma ruhsatına sahiptir.

Hukuki danışmanlık hususu Almanya’da yasalarla düzenlenmiştir 
(Rechtsdienstleistungsgesetz). Mahkemeler önünde kişileri temsil yoluyla 
dava açma ve savunma yapma hakkı sadece avukatlara tanınmış bir hak-
tır. Fakat mahkeme dışında hukuki danışmanlık hizmetinin sunulması 
konusunda avukatlar, kendi alanında hukuki danışmanlık yapma hakkına 
sahip olan belli organizasyonlarla rekabet halindedir. Bunun dışında 
yüksek mahkemelerde ve belli davalarda avukatla temsil zorunluluğu 
bulunmaktadır.

Avukatla temsil zorunluluğu, bir yandan mahkemeleri keyfi davalar 
yüzünden gereksiz iş yükünden kurtarıyor, diğer yandan da dava konusu 
olayların açıklanmasını kolaylaştırıcı fonksiyon üstleniyor. Dava avukatlı-
ğında, dava konusu olayın mahkemelere açıklanması avukatlık faaliyetinin 
yaklaşık % 80’ini oluşturmaktadır. Özellikle ilk derece yargılamasında, 
dava konusu olaylar ve talepler dilekçeler aşamasında avukatlar tarafın-
dan tüm detayları ile ortaya koyulduğundan, yargıcın işi kolaylaşmakta, 
yargılama aşamasında yargıç olayın ne olduğunu yeniden araştırmakla 
uğraşmayıp, sadece çekişme konusu talep ve çözüm bekleyen hukuki 
sorunlara konsantre olmaktadır.

Almanya’da avukatlık yapabilmek için, Türkiye’de olduğu gibi, ruhsat 
alınması zorunludur. Son yıllarda ruhsat alıp avukatlığa başlayanların 
sayısı Almanya’da sürekli bir artış göstermiştir. 1995 yılında Almanya’daki 
ruhsatlı avukat sayısı 75.000 civarındayken, bugün bu sayı 160.000’i 
geçmiştir. 1975 yılına bakarsak, Almanya’da avukat sayısı sadece yaklaşık 
25.000 idi. Buna rağmen her 270 kişiye bir avukatın düştüğü Ameri-
ka’daki avukat sayısına öngörülebilir bir zamanda ulaşılamayacağı da 
tahmin edilmektedir.

Almanya’da avukatlık mesleğinde kadın meslektaşlarımızın durumu 
ise şöyledir: Avukatlık mesleği 1922’dan beri yasal olarak kadınlara açıl-
mış olmasına karşın, cinsel eşitlik fiilen 70’li yıllarda hayata geçmeye 
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başlamıştır. Kadın avukatların sayısı 70 yıllardan itibaren yüzde beşten şu 
anda yaklaşık bir bölü üç oranına yükselmiştir. Buna karşın Almanya’da 
kadınların üniversitelilik oranı yüzde elliler civarındadır. Bu da kadın 
hukukçuların, erkeklere nazaran avukat olarak çalışmalarında halen maddi 
ve manevi engellerle karşı karşıya kaldıklarına işarettir.

Avukat sayısının yüksek oluşu, avukatların belli hukuk alanlarında 
uzmanlaşmasını da beraberinde getirmiştir. Avukatların uzmanlaşması 
Uzman Avukatlık Tüzüğü’nde (Fachanwaltsordnung) düzenlenmiştir. 
Belli bir hukuk dalında özel teorik ve pratik bilgiye sahip olunduğu 
barolar nezdinde ortaya koyulduğunda, avukat o alanda kendini uzman 
avukat olarak tanıtabilir. Uzman avukat unvanının korunabilmesi için, 
avukatın uzmanlık alanında sürekli olarak kendini geliştirme zorunlu-
luğu da bulunmaktadır. Almanya’da her dört avukattan biri, belirlenmiş 
olan 23 uzmanlık alanından bir veya bir kaçında birden „uzman avukat“ 
titrine sahiptir. En çok iş hukuku ve aile hukuku alanında uzman avukat 
bulunmaktadır. En son düzenlemelerle göç hukuku bir uzmanlık alanı 
olarak eklenmiştir.

Almanya’da avukatlık tek başına veya birçok avukatın, avukatlık 
ortaklığı altında bir araya gelmesi şeklinde yapılabilmektedir. Birden 
fazla avukatın bir araya gelerek çalışmaya baş-lamaları, adi şirket şeklinde 
oluşturulmuş avukatlık ortaklıklarıyla olmuştur. Adi şirket şeklindeki 
avukatlık ortaklıkları 90’lı yıllar boyunca Almanya avukatlık piyasasının 
en yaygın avukatlık ortaklığı şekli olmuştur. Fakat adi şirket şeklindeki 
avukatlık ortaklığında, mesleğin icrasını zorlaştıran geniş sorumluluk 
söz konusudur.

Alman hukuk sisteminde avukatın mesleki sorumluğu, hak arayanla-
rın lehinde olacak şekilde sıkı kurallara bağlanmıştır. Avukatın, hukuki 
danışmanlığın hatalı veya eksik yapılması, ya da yanlış veya eksik hukuki 
bilgi vermesi halinde, müvekkiline karşı sorumluluğu doğmaktadır. Bu 
halde avukat neden olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Adi şirket 
şeklindeki avukatlık ortaklıklarında, avukatlardan birinin hatasından, 
hem hatayı yapan avukat, hem de diğer ortak avukatlar malvarlıkları ile 
sorumludur.

Bu geniş sorumluluk, son 20 yılda örneğin Limited Avukatlık Ortak-
lığı (Anwalts-GmbH) veya özel bir ortaklık türü olan Partner Avukatlık 
Ortaklığı (Partnerschaftsgesellschaft) gibi alternatif ortaklık biçimleri-
nin gelişmesine neden olmuştur. Almanya’da özellikle son dönemlerde 
“Partner Avukatlık Ortaklığı“, sorumluluk konusundaki ayrıcalıkları 
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nedeniyle sık tercih edilen ortaklık türü olmuştur. Bu ortaklık türünde, 
ortaklığın kendisi 2 milyon Avro’luk bir mesleki sorumluluk sigor-
tası yaptırmış ise, partner avukatlar, kendilerinin veya partneri olan 
avukatın hatalarından dolayı kendi malvarlıkları ile sorumlu olmaktan 
kurtulmaktadırlar.

Almanya’da yıllardır devam eden bir trend olarak avukatlık ortaklıkla-
rının sayısı artmakta, tek başına çalışan avukatların oranı ise azalmaktadır. 
Almanya’daki uluslararası avukatlık büroları, ticaretin globalleşmesinin 
ve Almanya’nın ihra-cata dayalı ekonomisinin bir sonucu olarak özellikle 
Londra merkezli uluslararası avukatlık büroları ile işbirliği içerisine git-
melerine neden olmuştur. Bu şekilde birleşmeler yoluyla ortaya çıkmış 
Almanya’nın ilk 10’nunda yer alan büyük avukatlık büroları hâlihazırda 
yaklaşık 3.700 avukat çalıştırmaktadır.

Düzenli olarak yapılan anketler ve gelir istatistikleri de göstermiştir 
ki, büyük avukatlık büroları rekabette öne geçmişlerdir. Büyük avukatlık 
ortaklıkları, büyük müvekkilleri kazanmakta daha avantajlıdırlar, bunlar 
Almanya’nın birçok yerinde ofis açarak kendilerini tanıtma şansına sahip-
tirler ve bünyesindeki avukatlar, işbölümü nedeniyle uzmanlaşma imkâ-
nına kavuşarak daha verimli çalışabilmektedir. Genç meslektaşların büyük 
avukatlık ortaklıklarında iyi işleyen bir organizasyon yapısı içerisinde 
mesleğe entegre olmaları kolaylaşmakta ve kısa zamanda yüksek cirolar 
elde etme imkânı bulabilmektedirler. Dolayısıyla bu ortaklıklar genç 
yetenekleri de yüksek başlangıç ücretleri ile kendilerine çekmektedirler.

Bunun sonucunda avukatlık piyasasında oluşan gelir farklılıkları genel 
olarak toplum ve avukatlar tarafından olağan görülmektedir. Almanya’da 
avukatlar, bir avukatlık ortaklığı altında çalışıyor iseler, ortalama yıllık 
brüt 120.000 Avro’nun üzerinde kazanmaktadırlar. Buna karşın büyük 
avukatlık ortaklıklarında genç avukatlar daha işe başlarken bu kazancı 
elde etmektedir. Tek başına çalışan avukatlar ise daha az kazanmaktadırlar. 
Maaşla çalışan avukatların asgari ücreti ise emsal mahkeme kararlarıyla 
senelik 30.000 Avro olarak bellirtilmiştir.

Almanya’da tek bir yasal avukatlık ücret tarifesi bulunmasına rağmen, 
yine de avukatların kazançlarında bu farklılıklar oluşmaktadır. Alman 
Avukatlık Ücret Yasası sadece asgari alınacak avukatlık ücretini düzen-
lemiştir. Avukatlık Ücret Yasası;

- avukatın ücreti konusunda müvekkili ile özel bir anlaşması yok ise, 
avukatın müvekkilinden talep edebileceği ücretinin belirlenmesinde,
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- hukuk sigortalarının ödemekle yükümlü olduğu avukatlık ücretle-
rinin belirlenmesinde,

- ve devletin veya davada haksız çıkan tarafın ödeyeceği vekalet ücre-
tinin belirlenmesinde

bağlayıcıdır.
Almanya’da avukatın ücrete hak kazanması daha müvekkile yapılan 

ilk danışmanlık ile başlar ve Almanya’da avukatın ücretini alamaması 
gibi bir duruma pek rastlanmaz.

Almanya’daki hukuk sigortalarından da kısaca bahsedelim. Hâliha-
zırda yaklaşık 20 milyon civarında hukuk sigortası kapsamına alınmış 
risk, bir başka anlatımla sözleşme bulunmaktadır. Hukuk sigortasının bu 
denli yaygın olması, avukatların elde ettiği gelirin önemli bir kısmının 
buradan karşılanması sonucunu doğurmaktadır. Buna karşın devletin 
adli yardımlar kapsamında avukatlara ödediği ücretler toplamı rakamsal 
olarak daha küçük kalmaktadır.

Her ne kadar avukatlık ücreti Almanya’da tek bir yasal tarife ile düzen-
lenmişse de, bu düzenleme avukatın müvekkili ile tarifede açıklanan 
ücretlerden daha yüksek ücretlerle anlaşmasına engel değildir. Dolaysıyla 
ücretlerin belirlenmesinde kural olarak sözleşme serbestîsi korunmuştur. 
Yaygın bir ücret anlaşması türü, özellikle ticari müvekkillerde sık görü-
len saat ücreti anlaşmasıdır. Alman avukatlık piyasasında saat ücretleri 
çok farklılıklar gösterebilmektedir. Saat ücretleri genelde saat başına net 
150 ila 500 Avro arasında değişebilmektedir. Saat ücretleri, müvekkilin 
ödeme gücü, işin zorluk derecesi, avukatın veya avukatlık bürosunun 
kıdemi ve tanınırlığı, işin masraf boyutu gibi birçok faktöre bağlı olarak 
belirlenmektedir. İki Almanya’nın birleşmesinin üzerinden 25 yıl geçmiş 
olmasına rağmen, Almanya’nın batısındaki avukatlar ile doğusundaki 
avukatların ücretlerinde halen farklılıklar gözlemlenebilmektedir.

Almanya’da başarıya bağlı avukatlık ücreti anlaşmaları, yani davanın 
kazanılması ile işin sonunda avukatlık ücretinin kazanılan menfaatin 
içinden alınmasını öngören şekilde bir avukatlık ücret anlaşması, ancak 
sıkı şekil şartlarına bağlı olarak yapılabildiği için genelde istisnaidir. 
Alman kanun koyucusu, avukatlık ücretlerinin başarıya bağlı olarak 
kararlaştırılmasını teşvik etmekten özellikle uzak durmaktadır, zira burada 
avukat ile müvekkil arasında bir menfaat çatışmasının yaşanabileceğinden 
çekinilmektedir. Bu nedenle başarıya bağlı avukatlık ücret anlaşmasının 
avukat tarafından yapılabilmesi için, avukat müvekkilin tarifeye göre 
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ücret ödemeyi kabul etmediğini veya ödeyemediğini ve bu nedenle 
hakkını elde etmekten yoksun kalabileceğini, bu sebeple ücret anlaş-
masının başarıya bağlı anlaşma şeklinde yapılmak zorunda kalındığını 
belgelemek zorundadır. Aksi halde başarıya bağlı bir ücret anlaşmasını 
müvekkili ile yapamaz.

Son 15 yılda Almanya’da gözlemlenen bir diğer fenomen ise, değeri 
yüksek olan davalar için, dava finansörlerinin türemiş olmasıdır. Bunlar 
genelde hukuk sigortalarının bağlı şirketleridir ve başarı şansı yüksek 
olan davaların, elde edilecek ekonomik menfaatten pay alma karşılığında, 
finansmanını üstlenmektedirler. Bu yolla avukat müvekkil arasında yaşa-
nabilecek menfaat çatışması riski, bu risk transferi yoluyla aşılabilmektedir.

Alman avukatları mesleki olarak barolar yanında, özel mesleki der-
nekler üzerinden de organize olmuşlardır. Almanya’da yaklaşık 67.000 
avukat, mesleki olarak yerel avukatlık derneklerine üye olarak organize 
olmuştur. Bu avukatlık dernekleri, üyelerine ek hizmetler sunmakta ve 
avukatlık mesleğine ilişkin lobi faaliyeti yürütmektedir. Almanya’daki 
barolar ile bu mesleki dernekler arasında olumlu rekabet söz konusudur 
ve bu sonuçta avukatlık mesleğinin lehine olan gelişmelerin doğmasını 
sağlamıştır.

Son olarak konuşmamı tamamlarken avukatların kendi idaresinde 
bulunan emeklilik fonları hakkında bilgiler vermek isterim. Alman-
ya’da avukatlık emeklilik fonları eyaletlere göre dağıtılmıştır. Örneğin 
benim bulunduğum Kuzey Ren Vesfalya eyaletindeki fon 36.000 üyesiyle 
6 Milyar Avro’luk bir malvarlığını yönetmektedir. 40 yıl çalışmış bir 
avukata, emekli olunca bu fondan yaklaşık 4.200 Avro emeklilik aylığı 
bağlanmaktadır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Av. Aydın Özcan (Oturum Başkanı)- Değerli meslektaşımıza teşek-
kür ediyoruz. Almanya’daki emeklilik şartları gerçekten ilgi çekici, darısı 
bizim başımıza diyorum.

Şimdi de çok değerli bir meslektaşımız, sizler tanıyorsunuz tabii ki, 
kendisi Av. Tuğba Berrak Ünal. 1991 Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu, 1992 yılından beri Ankara Barosu avukatı. 2010 - 2012 Ankara 
Barosu yönetim kurulu üyesi, halen de Ankara Barosu Disiplin Kurulu 
başkanı. Buyurun sayın meslektaşım.
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Av. Tuğba Berrak ÜNAL
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Başkanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi çok ayrıntılı konuşuldu, 
herkes görüşlerini paylaştı. Ben kısa bir genelleme vakti de dikkate alarak 
ve toparlama yapmak istiyorum ve başlığımız icabı da daha çok meslek 
kurallarını dikkate alarak, disiplin kurulunda karşılaştığımız hususlara 
değinmek, genel bir kapanış…

Şimdi meslek kuralları, kısaca mesleğimizin ortak değerlerini, saygın-
lığını, kişisel ve toplumsal düzeyde o mesleğe olan inancı korumaya ve 
muhafaza etmeye yönelik, o mesleğin mensuplarının uymakla yükümlü 
ve sorumlu olduğu kurallardır. Daha kısa bir tanımla da, meslek kuralları 
mesleğin kendine özgü ahlaki kurallarıdır.

Şüphesiz mesleğin itibarını koruyacak ve kollayacak olanlar ve yücel-
tecek olanlar, en başta o mesleğin kendi mensuplarıdır. Mesleğimizin 
hak ettiği saygınlığa ulaşabilmesi için de, meslek itibarını zedeleyecek 
davranışlarda bulunanlara yaptırımlar uygulanması, bu surette meslek 
grubunun tamamının zarar görmesinin önüne geçilmesi, meslek kural-
larının temel amacıdır.

Her mesleğin tabii ki kendine özgü temel kuralları vardır. Ancak özel 
yasayla düzenlenen sayılı mesleklerden olan avukatlık, meslek kuralları 
yönünden çok daha titiz ve hassas olunması gereken nitelikte özel bir 
meslektir. Avukatlık Kanununun 1. maddesinde, avukatın yargının kurucu 
unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği hükmü 
bulunmaktadır.

Yasamızın 2. maddesinde ise, avukatın hukuki bilgi ve tecrübelerini 
adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ettiği hükmü bulun-
maktadır. Mesleğimizin yasada belirtilen bu özellikleri nedeniyle, avukat 
olarak hepimizin birçok yükümlülükleri ve aynı zamanda sorumlulukları 
da bulunmaktadır. Bunlar da mesleğimizin icrası sırasında göstermek 
zorunda olduğumuz şeyleri ve karşı karşıya kaldığımız pek çok riski de 
beraberinde getirir.

Meslek kurallarımız, mesleğimizin saygınlığını, mesleğe olan toplumsal 
inancı korumaya ilişkin özellikleri yanında, aynı zamanda mesleğin geli-
şimini sağlama, meslektaşlar arasındaki ilişkileri düzenleme, karşı karşıya 
olduğumuz risklerle ilgili olarak avukatı güvence altına alma amacını da 
güderler. İşte tam da bu nedenle meslek kuralları tüm meslektaşlarımız 
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için bağlayıcıdır. Nitekim Avukatlık Kanununun 34. maddesinde de, 
meslek kurallarına uymakla yükümlü olduğumuz hükmü bulunmaktadır.

Avukatlık Kanun hükümlerine ve meslek kurallarına aykırı davra-
nışların varlığı halinde de, konu doğal olarak disiplin hukuku alanına 
girmektedir. Evrensel bir değer olan meslek etiğinin korunmasının, 
mesleğinin icrasına yön veren meslek kurallarına uymakla mümkün 
olduğu ve avukatlık disiplin hukukunun başta gelen amaçlarından biri-
nin de, mesleğimizin temel unsuru olan güven olgusunun zedelenmesini 
önlemek olduğu birlikte nazara alındığında, meslek kurallarının disiplin 
hukukuyla doğrudan bağlantılı olduğu açıktır. Bu nedenle de gerek baro 
disiplin kurulları ve gerekse Türkiye Barolar Birliği disiplin kurulu, şikâyet 
konusu eylemlerin meslek kurallarına uygunluğu hususunda da inceleme 
yapmakta. Meslek kurallarımızın gereğince uygulanması konusunda 
azami titizlik göstermektedir.

Ancak meslek kurallarımızın günümüz şartlarına ve uygulamaya 
uygunluğu, özellikle son dönemlerde tartışılmaya başlanmıştır. Şöyle 
ki, Avukatlık Yasasının amir hükmü gereği uymakla yükümlü olduğu-
muz meslek kuralları, az önce Sayın Sav çok güzel ve net anlattı bize. 
Barolar Birliğinin 8  -  9 Ocak 1971 tarihli dördüncü genel kurulunda 
kabul edilmiş, 26 Ocak 1971 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Bundan 
sonra 1978 yılında 11’nci ve 1980 yılında 13’ncü genel kurulda meslek 
kurallarımıza bazı eklemeler yapılmış, son kez 1989 yılında kılık kıyafete 
ilişkin bir değişiklik yapılmış, bundan sonra meslek kurallarımızda hiçbir 
değişiklik yapılmamıştır.

Toplumdaki kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak, mesleğimizin icrasında da değişiklikler olduğu tartışma-
sızdır. Bu değişikliklerin meslek kurallarına yansıtılmasının gerekliliği 
de bellidir. Ancak 1980 yılında yapılan tek bir ekleme ve 1989 yılında 
yapılan kıyafete ilişkin değişiklik dışında, onca emekle hazırlanan meslek 
kurallarımızla ilgili olarak 25 yılı aşkın süredir hiçbir çalışma yapılmamış 
olması da bir gerçektir.

Oysa Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 49. maddesinde 
aynen: “Yukarıdaki meslek kurallarının sürekli gelişimini sağlamak üzere 
barolar, Türkiye Barolar Birliği genel kurulunu gündeme ilişkin hükümlere 
uyma şartıyla yeni teklifler getirebilir” hükmü bulunmaktadır. Baroları-
mızın meslek kurallarımızın 25 yılı aşkın bir süredir hiç uygulanmayan 
49. maddesini uygulamak suretiyle meslek kurallarının gelişimini sağlama 
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görevlerine artık gereken özeni göstermeleri ve buna ilişkin çalışmalarını 
da hızlandırmaları gerektiği açıktır.

Zira az önce de belirttiğim üzere, tüm dünyadaki ve buna bağlı olarak 
da ülkemizdeki teknolojik, kültürel ve bilimsel gelişmeler, bazı meslek 
kurallarının uygulanmasıyla ilgili olarak sorunların oluşmasına neden 
olmakta. Bu durum çoğu zaman meslektaşlarımızı güç durumda bırak-
makta, hatta zaman zaman meslektaşlar arasındaki ilişkileri ve hem de 
müvekkillerle olan ilişkilerimizi zedeleyici durumlar da yaratabilmektedir.

Disiplin hukuku bakımından en sık karşılaşılan meslek kuralları, temel 
meslek kurallarımız olan üçüncü ve dördüncü kurallardır. Bu kurallarda 
mesleğin icrası sırasındaki eylemler genel olarak tanımlanmakta ise de, 
farklı bakış açılarıyla yapılan değerlendirmeler, disiplin hukuku yönünden 
yapılan uygulamalarda da zaman zaman farklılıklara neden olabilmektedir.

Meslektaşlarımızın uymakla yükümlü olduğu meslek kurallarının 
temeli niteliğinde olan bu kuralların daha ayrıntılı açık belirli hale 
getirilmesi, uygulamada söz konusu olan bazı sıkıntıların giderilmesine 
yardımcı olabilecektir. Disiplin hukuku yönünden uygulamada sıkça 
rastladığımız diğer meslek kurallarımızdan ilk akla gelenler, hepinizin 
de son dönemde tartıştığı 23 ve 27. maddeler ve 40. meslek kuralımızdır. 
Çoğu maddeye meslektaşlarım değindiler, ama bu üç maddeye kısaca 
ben de bir değinmek ihtiyacı duyuyorum.

23. maddede, hâkimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin 
reddi veya şikâyet edilmesi konusunda ve genellikle konuşmalarında ve 
yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri amacı aşmayacak 
biçimde açıklar, ret veya şikâyet dilekçelerinin bir örneği de baroya verilir 
hükmü bulunmaktadır. Bu meslek kuralı aslında ret ve şikâyet müesse-
sesinin kötüye kullanılmasını önlemek, bu nedenle baronun haberdar 
edilmesini sağlamak amacına yöneliktir. Hatta Paris Barosu İç Yönetmeliği 
bunu iyice belirgin hale getirmiş pekiştirmiş şöyle demiştir: “Hiçbir 
avukat önceden baro başkanına haber vermeden, hâkim avukat savcı veya 
diğer bir adalet yardımcısı hakkında şikâyet dilekçesi veremez.” Bu şu anda 
idari yargıda tartışılan bir maddedir. Hepimiz biliyoruz, biraz sonra ona 
da değinmek istiyorum.

Yine benzer şekilde son dönemde tartıştığımız 27. meslek kuralımız, 
özellikle 27/2’yi çok tartışmaktayız. Orada da diyor ki, zaten 27/2 1978’de 
yapılan son değişiklikle gelmiş bir kuraldır. “Bir avukat başka bir avukata 
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karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir yazıyla 
bildirir” demektedir.

Şimdi bu meslek kuralımız son dönemde en çok tartıştığımız meslek 
kurallarımızdan biridir. Sayın Sav çok daha iyi bilir, ama kuralın temel 
amacı avukatlar arasındaki dayanışmayı pekiştirmek, barolar aracılığıyla 
sulhen çözüme gitmek olduğu halde, maalesef bu kural biz avukatlar 
tarafından mesleki dayanışmayı zedeler şekilde kullanılmaya başlanmış 
ve kendi aramızdaki ilişkileri zedeler hale getirilmiştir. Bu kuralla mes-
lektaşlar arasındaki ihtilafların, yine meslektaşlar arasında çözülmesi 
amaçlanırken, kuralın hatalı uygulanmasından dolayı ortaya ikinci ve 
yeni bir ihtilaf çıkmaya başlamıştır.

Bir başka karşılaştığımız meslek kuralı da 40’ncı benim dikkatimi 
çeken meslek kuralımızdır. O da der ki, avukat kesin olarak zorunlu 
bulunmadıkça müvekkili adına basın açıklamada bulunamaz, açıklama-
larda adalete etkili olma amacını güdemez. Bu kuralın temel amacının, 
aslında reklâm yasağına ilişkin olduğu çok açıktır. Ama günümüzde 
pek çok meslektaşımızın, hem gerekli ya da gereksiz, hem yazılı ve hem 
de sözlü olarak basın açıklaması yapması sıkça karşılaştığımız ve son 
dönemde de çok yadırgamadığımız durumlardandır. Bu halde meslek 
kurallarının yeniden ele alınması gerektiğini hep beraber belirleyebili-
yoruz diye düşünüyorum.

Meslek kurallarında yazılı bildirim şartından söz edilen maddelere, 
son dönemdeki değişiklikler ve gelişmeler dikkate alınarak, elektronik 
ortamdaki birtakım uygulamaların eklenebileceği düşünülmelidir. Aslında 
meslek kurallarımız gerçekten büyük bir özenle ve bu kadar seneye de 
getirebildiğine göre herhangi bir aksama da olmadan, tam bir titizlikle 
hazırlanan, temel gayesi mesleğin itibarını pekiştirmek olan kurallar 
olduğu bellidir. Bu düşünüldüğünde, meslek kurallarıyla ilgili olarak 
dışarıdan gelen seslere değil, meslek mensuplarından gelen görüş ve 
değerlendirmeye kulak verilmesi gerektiği de çok açıktır.

Buna karşın son dönemde meslek kurallarımız hakkında biz avukatlar 
değil, farklı zeminlerde değerlendirme yapıldığına rastlamaktayız. Esasen 
Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen ve Avukatlık Kanununca 
uyulması zorunlu olan meslek kurallarına ilişkin olarak, yargı kararlarında 
kuralın geride kaldığından bahisle hukuka uygun olmadığı şeklinde bir 
değerlendirme yapılmasını, ben bir hukukçu olarak bir avukat olarak 
kabul edemiyorum.
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Özellikle son dönemde 27/2 kuralının şu anda Danıştay İdari Dava 
Daireleri tarafından hukuka uyarlık bulunmadığına dair bir karar veril-
miştir. Verilen karar kuralın iptaline ilişkin bir davada da verilmemiştir, 
kuralın uygulanmasına ilişkin bir davada belirtilmiştir. Hâlbuki yürür-
lükte olan bir meslek kuralının geride kalıp kalmadığı hususu, herhalde 
öncelikle o mesleği icra edenlerce değerlendirilmeli, yapılacak objektif 
bir değerlendirmeyle de meslek kuralının değiştirilip değiştirilmeyeceği. 
Değiştirilmesi gerekiyorsa, nasıl değiştirilmesi gerektiği belirlenmelidir. 
Bu belirlemelerin de öncelikle bu kuralara uyma yükümlülüğünde olan 
biz avukatlarca yapılması gerektiği de tartışılmaz bir gerçektir.

Şöyle bitirebiliriz. Evet, bizim meslek kurallarımız var, hem de oldukça 
özenle hazırlanmış ve yıllardır da bizi bugüne kadar toplumdaki itiba-
rımızı koruyacak şekilde getirmiş. Ama gelişen dünya, son dönemdeki 
yargı kararlarında değinilen bazı hususlar, mesleğin icrasında başvurulan 
yöntemlerdeki birtakım değişiklikler, avukat sayısının giderek çoğalması, 
yasal düzenlemelerde bazı değişiklikler yapılması gibi pek çok nedenden 
dolayı meslek kurallarımızın günümüz koşullarına uygun hale getirilme-
sinin artık kaçınılmaz bir gereklilik olduğu da açıktır. Bunu en iyi şekilde 
yapacak olan da, az önce söylediğim gibi bizlerin olduğu, bu mesleğin 
mensuplarının da olduğu mutlak bir gerçektir.

Bu nedenle Ankara Barosu 2016 Hukuk Kurultayının meslek kural-
larına dikkat çekmek için atılan ilk adım olduğu inancıyla, tüm baro-
larımızı meslek kurallarımızın 49. maddesini artık uygulamaya, mes-
lek kurallarımızı günümüz koşullarına uyarlı hale getirmek. Kuralların 
zorlayıcı değil, içselleştirilmiş kendiliğinden uygulanan kurallar haline 
getirmek, mesleğimizi teknolojik ve toplumsal gelişimi ve günümüz 
koşullarına uygun şekilde geliştirir nitelikte düzenlemeler yapmak üzere 
meslek kurallarıyla ilgili güncelleme yapması için, gerçekten ciddi ve 
samimi adımlar atmaya. Siz değerli meslektaşlarımı, mesleğin gelişimi 
için yapılacak bu çalışmalara katılmaya, Türkiye Barolar Birliğini de bu 
çalışmaları desteklemeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Aydın Özcan (Oturum Başkanı)- Değerli meslektaşlarım, konuş-
mamın başında insan unsurunun göz ardı edilemeyeceğine vurgu yap-
mıştım. Bu oturum sonunda şahsen şöyle bir kanıya vardım. Gerçekten 
insan unsuru anlamında artık elimizin ne kadar güçlü olduğunu burada 
görmüş oluyoruz. Çünkü çok değerli meslektaşlarımız dünyanın her bir 
tarafına yayılmış vaziyette ve oradaki meslek kurallarını bizimle ve oradaki 
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şartları bizimle gelip burada Türkçe ifade edebiliyorlar. Gerçekten bu 
bizim için çok büyük bir kazanım.

1971 yılında ilk meslek kurallarının uygulandığını düşünün, o genel 
kuruldaki şartlarla 2016’daki insan faktörü anlamındaki şartlarımızın ne 
kadar geliştiğine karine teşkil etmekte. Yeter ki bu değerlerimizi edinmiş 
olduğumuz olumlu anlamdaki değerlerimizi iyi bir şekilde kullanabilelim 
ve bu tür toplantıların artarak devamını sağlayarak, mesleki dayanışmanın 
mesleki bilgi alışverişinin hızla devam ettirebilelim. Bunları yaptığımız 
takdirde tabii ki siyasi iktidarlara karşı meslek icabı her zaman meslek 
gereği muhalif çizgimizi de sürdürerek. Siyasi iktidarlar çünkü avukatları 
hiçbir zaman hiçbir yerde sevmezler, ama mesleki anlamda biz de hakları-
mızı sonuna kadar, vatandaşın temel hak ve özgürlüklerini sonuna kadar 
savunmak zorundayız. Aynı zamanda tüzel kişilerin haklarını sonuna 
kadar savunmak zorundayız. Mesleğimize sahip çıkmak zorundayız. 
Savunma yargının en temel kurucu unsurudur.

Bugün Türkiye ortamında maalesef ki sav savunma ve karar olarak 
baktığımızda, savla karar organının hiçbir sesinin çıkmadığını üzüle-
rek görüyoruz. Hukuksuzluğa karşı yargı bağımsızlığını yüksek dille 
dillendiren maalesef ki bu üç unsurdan sadece avukatlar barolar. İşte 
mesleğimiz bu kadar önemli, bu kadar onurlu. Ülkemizin geleceğinde 
avukatlar olarak meslektaşlar olarak son derece söz sahibiyiz ve geçtiğimiz 
yıl Nisan ayında 6 Nisan’da Bursa’da, 11 Nisan’da İzmir’de hukuksuzluğa 
karşı yapmış olduğumuz yürüyüşlerde de vatandaşlar “iyi ki barolar, iyi ki 
avukatlar var” dedi. Bunu ne mutlu ki Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro 
olarak gerçekleştirdik.

Ben öyle inanıyorum ki, barolar olarak meslektaşlar olarak daha çok 
işler başaracağız. Ülkemizdeki yargı bağımsızlığını, hukukun üstünlü-
ğünü ne kadar hızla yukarıya çekebilirsek, ülkemizin de o anlamda hem 
hukuksal anlamda, hem ekonomik anlamda, hem sosyokültürel anlamda 
hızla değer kazanacağına inanıyorum. Bu paneli düzenlediği için Ankara 
Barosu Başkanı değerli arkadaşım Hakan Canduran’a ve yönetim kurulu 
üyelerine, meslektaşlarıma, herkese teşekkür ediyorum ve çok değerli 
hocalarımla bu kürsüyü paylaşmaktan büyük onur duyduğumu ifade 
etmek istiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

SUNUCU- Sayın oturum başkanımıza ve sayın konuşmacılarımıza 
katılımları için teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmacılarımızın plâketlerini 
takdim etmek üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Av. Hakan Canduran’ı 
sahneye davet ediyorum. (Alkışlar) (Plâketler verildi)



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Yargı Dışında  
Uyuşmazlıkların Çözümü  

Arabuluculuk
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SUNUCU - Ankara Barosunun dokuzuncusunu düzenlediği Ulus-
lararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. “Yargı dışında uyuşmazlıkla-
rın çözümü” konulu oturumu sunmak üzere, Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı Sayın Av. Seçkin Arıkan’ı takdim ediyoruz.

Beraberinde ise tebliğlerini sunmak üzere Sayın Uzman Alper Bulur, 
Sayın Leonardo D’urso, Sayın Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör üzülerek 
mazeretlerini bildirdiler, o nedenle aramızda yer alamayacaklar. Sayın Av. 
Colin Manning’i, Sayın Hakan Öztatar’ı, Sayın Manon Schönewille’i 
takdim ediyoruz. Sözü artık oturum başkanımıza bırakıyoruz. Teşekkürler.

Av. Seçkin ARIKAN
Oturum Başkanı

Teşekkür ederim. Değerli konuklar, hepiniz Ankara Barosu Dokuzuncu 
Uluslararası Hukuk Kurultayının arabuluculukla ilgili, başlıkta bir karışık-
lık var, ama yargı dışı çözüm yollarından arabuluculuğu kastediyoruz, öyle 
düzeltmiş olayım ben. Arabuluculukla ilgili bu oturumuna hoş geldiniz.

Arabuluculuk bildiğiniz gibi ülkemizde uzun yıllardır tartışılan bir 
konu. Arabuluculuk Kanunu da benim bildiğim kadarıyla en uzun süre 
kamuoyunda tartışılmış, daha sonra kanunlaşmış bir Meclisten geçmiş 
bir kanun, ama tartışmalar da bir yandan devam ediyor.

Tabii bizim buradaki amacımız, arabuluculuk uygulamasının Türkiye 
dışında yaygın olduğu uygulandığı, değişik yöntemlerle uygulandığı 
ülkeler hakkında siz meslektaşlarımıza bir fikir vermek, aklınızdaki soru 
işaretlerini arabuluculuk ve arabuluculuk uygulamasıyla ilgili olabildi-
ğince gidermek.

Bu amaçla misafirlerimiz konuşmacılarımızı seçerken bu mantıkla hare-
ket ettik. Örneğin, sağ yanımdaki değerli meslektaşımız Colin Manning 
1970 yılından beri İngiltere’de avukatlık yapıyor. 1997 yılından beri de 
arabulucu olarak çalışıyor. Yaklaşık 500’ün üzerinde olayda arabulucu 
olarak çalışma deneyimi var. İngiltere bildiğiniz gibi Anglosakson hukuku, 
İngiltere Amerika Anglosakson hukukunun uygulandığı, bizim içtihat 
hukuku dediğimiz, içtihat hukuku da olarak nitelendirdiğimiz Anglo-
sakson hukukunun uygulandığı bir ülke; dolayısıyla farklı bir sistem.
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Diğer taraftan Değerli Manon Schonewille Hollanda’dan geldi, kendisi 
Amsterdam’daki bir hukuki arabuluculuk şirketinin kurumunun ortağı. 
Kendisiyle biz 2009 yılından beri tanışıyoruz, 2009 yılında da bizim 
Ankara Barosunun yaptığı bir Avrupa Birliği projesinde kendisiyle bir-
likte çalışma fırsatımız oldu. Hatta birkaç ay Ankara’da da yaşadı. Türk 
kültürünü de gayet yakından bu anlamda tanıyor.

Hollanda arabuluculuğun herhangi bir yasayla düzenlenmediği bir 
ülke ve Hollanda Arabuluculuk Derneği adındaki bir dernek, arabulucu-
luk faaliyetinin çok büyük kısmını organize ediyor. Eğitimlerini veriyor, 
etik kurallarını belirliyor ve herhangi bir yasaya tabi değil arabuluculuk. 
O amaçla Hollanda farklı bir model.

Diğer taraftan değerli dostumuz konuşmacımız Leonardo Durco 
da İtalya’da Roma merkezli ADR Center’ın ortaklarından. İtalya’nın 
özelliği, arabuluculuğun kanunla düzenlenmiş olması ve daha sonra da 
zorunlu arabuluculuğun belli kriterleri taşıyan, Türkiye’de de şu anda 
tartışılmakta olan zorunlu arabuluculuğun uygulandığı bir ülke. O da 
farklı bir deneyim ve kültür olarak da İtalya sizin de takdir edeceğiniz 
gibi, İngiltere veya Hollanda’dan bize daha yakın, arabuluculukta belki 
de daha örnek alınabilecek referans alınabilecek bir ülke.

Sevgili Alper Bulur, avukatlıktan sonra Hacettepe Üniversitesinde 
şu anda uzman, hukuk fakültesinde doktorasını yapıyor. Alper de uzun 
yıllardır arabuluculuk konusunda çalışmalar yapıyor, arabuluculukla ilgili 
değişiklik tasarısıyla ilgili de komisyonda görev yaptı. Bu arada Hacettepe 
Üniversitesinin arabuluculuk eğitimlerinde eğitici olarak da çalışıyor.

Son olarak Sayın Hakan Öztatar, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire 
Başkanımız. Kendisi çok tanıtmaya gerek yok, büyük bir gayretle arabu-
luculuğu tanıtmak için sanıyorum burada başka illerden konuklarımız da 
var, hepsiyle kendi illerinde tanışmışlığı vardır. Ne zamandan beri daire 
başkanısınız ? Üç yıldır arabuluculuk daire başkanımız. Arabuluculuk 
Daire Başkanlığının ikinci daire başkanı, yeni bir daire Arabuluculuk 
Daire Başkanlığı.

Şimdi az önce söylediğim planlama doğrultusunda, Hakan Beyden 
arabuluculukla ilgili Türkiye rakamlarla nereden nereye geldi ve şu anda 
bakanlığın gündeminde olan, bakanlığın hazırlıklarını yaptığı tasarı 
neler getiriyor ? Onunla ilgili olabildiğince kısa bir sunum rica edeceğim. 
Zaman sınırlaması nedeniyle, bir buçuk saat öngörülüyor, ama ben Sevgili 
Muğla Başkanımız yok burada Cumhur Başkanımız, bir sonraki oturum 
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başkanımız da hemen peşin peşin söyledim, biz taşıracağız dedim. Sanı-
yorum işte bir yarım saat de onlardan alırsak, iki saatte tamamlamaya 
çalışacağız. İlk turda 10’ar dakika süre veriyorum konuşmacılarımıza. 
Daha sonra değişik ülke uygulamalarını gördükten sonra, kısa bir ikinci 
tur yapabiliriz veya soru cevapla yönlendirebiliriz. Şimdiden burada 
olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey söz sizin…

Hakan ÖZTATAR
Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı

Başkanım ben de size çok teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda 
gerçekten baro başkan yardımcısı Seçkin Beye özel de teşekkür ediyorum. 
Hem Adalet Bakanlığımız adına Arabuluculuk Daire Başkanlığımız 
adına, hem de şahsen çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten kendisi 
en baştan beri bu arabuluculuk kurumuna açık destek verdi. Her zaman 
yanımızda, bunu ben hepinizin huzurunda söyleyerek, ona çok teşekkür 
etmek istiyorum.

İkinci olarak, gerçekten çok güzel bir organizasyon; çünkü İngiltere’ye 
gittiğimizde Colin Bey ile tanışmıştık, onu yeniden görmek gerçekten çok 
güzel. İtalya’ya gittiğimizde Leonardo’yla tanışmıştık, dün de beraberdik 
zaten, çok teşekkür ediyorum. Manon Hanım’la bugün tanıştık, ona da 
hoş geldiniz diyorum.

Ben çok söz söylemeyeyim zaten, siz onları daha çok dinleyin. Çünkü 
zaten ben her yerde konuşuyorum bıktınız, biraz yüzüm de eskidi her-
halde. Ama onlar gerçekten daha fazla şeyler söyleyecekler ve daha önemli 
şeyler söyleyecekler.

Ben hemen kısaca Türkiye’de ne oldu ne bitiyor ve bundan sonra 
nasıl gelişme olacak ? Kısaca ona değineyim. Biliyorsunuz 14 Kasım 
2013 tarihinde başladık, tam olarak tarih budur. Yani yeni iki yılımızı 
doldurduk arabuluculuk sürecinde. 14 Kasım 2013 niçin önemli ? Çünkü 
14 Kasım 2013 tarihinde 1 sicil no’lu arabulucumuz Türkiye’de artık 
göreve başlamış oldu. 2 no’lu da burada, Şamil Bey o da kendini işaret 
ediyor. Şu anda 6500 arkadaşımız arabuluculuk eğitimi almış durumda. 
Yani iki yıl içerisinde bu sistem içerisine 6500 arkadaşımızı katmaya 
çalıştık ve katıldılar.
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Ayrıca şu anda 71 ilimizde arabulucularımız var. Son 10 ilimiz kaldı, 
ama bu iller biraz da küçük illerimiz, Şırnak gibi Mardin gibi bazı 
küçük iller kaldı. O illerimiz de katıldığı takdirde bütün illerimizde 
arabuluculuk sürecini tamamlamış olacağız. Son zamanda yaptığımız 
en önemli faaliyetler ve bence çok ciddi geri dönüşüm aldığımız iş, 
adliyedeki arabuluculuk merkezlerini kurmak. Şu anda 23 adliyemizde 
arabuluculuk merkezi kurduk, ama yakın zamanda diğer adliyelerimizde 
de arabuluculuk merkezi kuracağız.

Bu arabuluculuk merkezlerinin ilk amacı, şu andaki amaçları, bilgilen-
dirme ve irtibat bürosu olarak çalışıyor. Genelde dava açmak için gelen 
kişilere ön bürolarda, önce karşılaştığı arkadaşlar tarafından arabuluculuk 
merkezlerine yönlendiriyorlar. Orada arabuluculuk derneklerimiz var. 
Şu ana kadar 30’a yakın dernek kuruldu Türkiye’de ve 855 arkadaşımız 
fiilen bu derneklerde şu anda çalışmakta, meslek örgütü anlamında ciddi 
çalışmalar gerçekleştirmekteler ve arabuluculuk merkezlerinin ikinci 
amacı, biraz sonra anlatacağım tasarıda ortaya çıkacak; yani neler yapacağı, 
arabuluculuk merkezlerinin ne gibi önemi olacağı onda ortaya çıkacak.

Ama şunu söylemek istiyorum. Bir kere Türkiye’de arabuluculuk 
gerçekten çok geç kalınmış bir müessese olduğu herhalde artık hepimi-
zin ortak fikri oldu. Geç kaldık, çünkü 160 ülke daha önce başlamıştı. 
Avrupa’da en son biz başladık, Yunanistan bizden üç yıl kadar önce girdi 
sistem içerisine. Ama şöyle bir güzelliğimiz var. Sonuçta bütün Avrupa 
ülkelerinde bu sistem olduğu için, her ülkeyi gezdik gördük, her ülkenin 
uygulamasını az çok biliyoruz ve bize uygun olan uygulama hangisidir 
onu almaya çalışıyoruz. Bu anlamda ben bize en uygun uygulamanın 
İtalya uygulaması olduğunu düşündüm ve şu anda bakanlığımızda da öyle 
bir fikir var. Bu anlamda dün Leonardo’yla da görüştük, bizim sitemizde 
şu anda İtalya’nın kanun hükmünde kararnamesinin Türkçe çevirisi var 
arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Bizim sitemiz de www.adb.adalet.gov.tr 
Arabuluculuk Daire Başkanlığının kısaltılmışı. Bu siteye girerseniz ikinci 
duyurumuz da İtalya kanun hükmünde kararnamesinin - bize sağ olsun 
Leonardo orada vermişti - Türkçesine çevirdik. Gerçekten çok güzel 
müesseseler var ve ondan yararlanıp bir taslak çalışması yaptık.

Geçen hafta Fransa’daydık arkadaşlar. Fransa’ya da gitmemizin sebebi, 
en büyük sıkıntılarından birisi olan idare hukukunda arabuluculukla ilgili 
gittik. İyi ki de gitmişiz, çünkü idare hukukunda arabuluculukla ilgili 
Fransa bir taslak çalışması hazırlamış ve bir ay içerisinde taslağın yasa-
laşmasını öngörüyorlardı. Bize öyle bilgi verdiler. En önemli ilginç olan 
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şey şuydu; taslağın başlığı. Taslağın başlığı şuydu, her yerde söylüyorum; 
21.Yüzyılda Adalet, taslağın başlığı bu. 21.Yüzyıldaki adalet acaba nedir ? 
Ve ne dedim peki 21. yüzyılda adaletin içine ne koyacaksınız bu torba 
yasaya ? Arabuluculuk koyacağız dediler. Çünkü 21. yüzyıldaki adalet, 
insanların kendi uyuşmazlığa düşen tarafların kendi uyuşmazlıklarını 
beraberce bir arabulucu yardımıyla çözümlemesidir.

Peki, idare hukukuna sordum, nasıl çözülüyor sizin davalar ? Altı ayda 
çözülüyormuş, bir de ücretsizmiş. Ben sordum, dedim ki hem ücretsiz 
hem de altı ayda çözülüyorsa niçin arabuluculuğu kuruyorsunuz, niçin 
idare hukukuna arabuluculuk getiriyorsunuz ? Çünkü dedi en modern 
ve medeni sistem olduğu için getiriyoruz. Mahkemelerde dedi bir taraf 
kaybediyor. Oysa arabuluculukta iki taraf da kazanıyor. Neden bir Fransız 
vatandaşım üzülsün ki, iki tarafın da kazandığı arabuluculuk sistemi 
varken, neden onu mahkemeye göndereyim ki dediler ve bunu Danıştay 
başkanı istiyormuş ve Danıştay başkanı siyasileri ikna ederek bir ay içe-
risinde bu yasanın çıkmasını sağlayacaklarını ifade ettiler.

Gerçekten çok önemli kelimeler, çok önemli şeyler. 21. yüzyılda 
adaleti bence yavaş yavaş bizim de tartışmamız gerekiyor. En son dava 
yolunun olduğunu, önce tarafların kendi sorunlarını kendilerinin çöz-
mesi gerektiğini, bunu başaramazlarsa mahkemeye gitmeleri gerektiğini. 
Uyuşmazlığa düşen tarafların önce en iyi sorunu bilen kişiler oldukları 
için, sorun hakkında en çok hak sahipleri olduğu için ve en iyi çözümü 
onlar bulabildikleri için, öncelikle bir arabulucu yardımıyla sorunu 
çözmelerinin iki tarafın da kazan kazan ilkesi gereğince, iki tarafın da 
memnuniyeti şeklinde sorunun çözümlenmesine katkı sağladığı için, 
arabuluculuk sisteminin çok önemli olduğunu bu anlamda düşünüyoruz.

Peki, ne istiyoruz burada ? Biz biraz önce söyledik, gerçekten Colin’le 
de orada görüşmüştük. Biz bir Anglosakson kültürüne ne yazık ki sahip 
değiliz arkadaşlar. Biz biraz daha Akdeniz insanıyız ve İtalyanlara ben-
ziyoruz. Biraz Türk zoru sever, biraz bizim bir anlamda zorlanmamız ve 
gitmemiz de gerekiyor. Bu anlamda baktığımızda da, zorunlu arabulu-
culuk bizim için önemli ve şu anda Adalet Bakanlığı olarak taslağımızı 
hazırladık. Bu taslağımızın içeriği şudur: Bireysel iş uyuşmazlıkları, işe 
iade davaları dahil olmak üzere miktar belirlenmeksizin bütün davalar 
önce arabulucuya gidecek.

Burada zorunlu derken yanlış anlaşılıyor, başka kelime bulamadığımız 
için. Esasında bu zorunluluk değil. Yani sistem içerisine girdiğinizde 
mutlaka bir karar verilmek zorunda değil. Burada bir ön başvuru, yani 



132

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

önce buna bir başvuracaksın. Ha girdin sisteme, bir dakika sonra bile 
çıkabilirsin ben beğenmedim diyorsun veya hiç gelmeyebilirsin. Ama bu 
yol bir şekilde geçilmesi gereken bir yol. Belki Leonardo’nun daha ayrın-
tıları kendi ülkesinden verecektir.

Şimdi biz 400 bine yakın dosyaya Başbakanımızın açıklamış olduğu 
altı aylık eylem planı gereğince 21 Haziran’a kadar parlamentodan 
geçireceğiz. Başbakanımız bunu açıkladı, halka bu anlamda söz verdi. 
Zorunlu arabuluculuğu bu anlamda getirecek bir sistemi kurduk. Nasıl 
kurduk ? Biraz sonra Leonardo da anlatacak, ben hemen kendi ülkemizin 
şeyini söyleyeyim. İlk iki saat ücretsiz, ücreti devlet tarafından ödenecek. 
Şu andaki ücrete göre 240 TL devlet tarafından arabulucuya ödenecek. 
Eğer iki saati geçen bir uygulama olursa bu taraflar tarafından ödenecek. 
İki saatlik bu ücretin devlet tarafından ödenmesindeki maksadımız da şu: 
Şu anda 7 katrilyona yakın bir bütçemiz var. Böldük dava başına, bizimde 
bir davaya devletin maliyeti yaklaşık olarak 3500  -  4000 TL arkadaşlar. 
Bunun bir de vatandaşa maliyeti var, 2000  -  2500 TL kadar yargılama 
gideri, toplam da 7000 TL’ye kadar bir gider var. Biz burada 250 TL’ye 
çözeceğiz arabulucu marifetiyle sorunu. Yüzde 50 bile başarı olsa, 500 
TL eder. Yani 14’de bir fiyata çözeceğiz, ekonomik olarak soruyorsanız 
bu anlamda.

İkinci olarak söyleyeceğim burada, tabii manevi tatmin, yani iş yükü-
nün azaltılması. Şu anda bizim Yargıtay’ımızda 1 milyon 100 bin dosya 
var. Yani istinafları kurmaya düşünüyoruz Temmuz ayında. Mutlak surette 
istinaflardan bir ya da iki ay önce, istinaflarda en kötü ihtimalle aynı 
zamanda zorunlu arabuluculuğa geçerek, oraya giden dosya sayısında bir 
filtreleme yapmak zorundayız. Aksi takdirde 1 milyon 100 bin dosyayla 
baş etmek gerçekten zor olacak istinaflarda da aynı şeyde. Bunun için 
birinci olarak bu kısım.

Eğer taraflar anlaşırlarsa, ücret devlet tarafından ödenecek, anlaşa-
mazlarsa dava açılırsa haksız çıkan taraftan arabuluculuk ücreti alına-
cak. Oturuma kim gelmezse haklı bir gerekçe olmazsa, davada ileride 
haklı bile çıksa, yargılama giderine hükmedecek. Bunda amacımız ne ? 
Tarafları oturuma getirmek, onu zaten Leonardo belki daha detayını 
orada da söyler arkadaşlar. Bu kapsamda arabuluculuk merkezlerine 
başvuracaklar. Adliyedeki arabuluculuk merkezi bir, sanayi odası kurarsa 
arabuluculuk merkezi iki, baro Ankara Barosu gibi bir baro kurarsa üç, 
dördüncü olarak da kurumsallaştırıyoruz şirketleştiriyoruz. Şu anda 
şirket kurmaya bir engel yok, arkadaşlarımız kurmaya başladılar. 5 ya da 
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10 arabulucu birleştiler, örnek veriyorum 2000 TL sermaye, 20 bin TL 
para, bir sekretarya hizmeti yeri ayarlarlarsa, burada bize akredite olursa 
arabuluculuk merkezi, dördüncü olarak vatandaş buraya da başvurabile-
cek. Herkesi adliyeye sokmak istemiyoruz, o 400 bin kişiyi. Dışarıda bu 
sorunun çözümlenmesi ve arabuluculuk merkezinin kurulması; böylelikle 
kurumsallaşma ve şirketleşme yolunun da açılmasını düşünüyoruz. Bu 
dört yolla birlikte bu sorunun çözümlenmesi birinci kısım.

İkinci kısmı hemen hızlıca söyleyeyim, küçük alacaklar. Biraz önce 
sabah onun toplantısından geliyorum zaten. O da taslak olarak hazır-
lanmış durumda. Küçük alacaklarda icra takibine konu olursa, takibe 
itiraz halinde takip duracak, takip durunca arabulucuya gidecek. Daha 
sonra itirazın iptali davasıyla geçici kaldırma ve daimi kaldırma yoluna 
gidecek. Böylelikle bir 500 bine yakın dosyanın gelmesini hedefliyoruz. 
Üçüncü olarak, daha sonraki aşamada tüketici davalarından belli kısmını 
zorunlu kılacağız. Dördüncü olarak da, 50 bin TL’ye kadar olan ticari 
davaları zorunlu kılacağız. Yani bu iki yıllık süreçte yavaş yavaş girmek 
suretiyle, 1,5 milyona yakın dosyanın arabulucular marifetiyle ki, ara-
bulucu sayımız da her geçen gün artıyor, altyapımız da hazır. Bununla 
girilmesi düşünülüyor.

Şu anda arabuluculuk merkezlerimize personel atamaları yaptık. 
Her arabuluculuk merkezimize iki tane memur arkadaşımız görevli, 
bir tane yazı işleri müdürü koordinatör olarak görevli. Barolar Birliği 
sağ olsun destek verdi, ARAS sistemi, adını ARAS koyduk, arabulucu 
atama sistemi. Altı tane pilotla başlıyoruz, OKAS gibi, sizin OKAS ve 
adli yardım gibi sırayla bir liste halinde atamalar yapılacak, oraya gelen 
işlerin dağıtımları anlamında.

Arabuluculukta arkadaşlar… Herhalde sürem de 10 dakika olunca, 
fazla da… Ben biraz da Leonardo’yu dinlesinler, Colin’i dinlesinler diye 
fazla hızlıca geçeceğim. Şu ana kadar 1700 tane uyuşmazlık çözdük. Yani 
bir yıl içerisinde çözülen uyuşmazlık. Belki Leonardo söyler. Normalde 
mesela 91’de İtalya’da başlamış, 2012 yılında 2 bin dosya çözülmüştü. 
Biz hemen hemen iki yılda bu aşamaya geldik. Ama çok önemli şeyler 
söyleyecek, zorunlu olunca kaç bin dosya çözmüşler ve başarı oranları diye. 
Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar, bizdeki başarı oranı şu anda yüzde 98. 
Herhalde bu dünyada yoktur. Yani şu anda 1700 uyuşmazlığın, sadece 
25 uyuşmazlığında anlaşma olmadı. 1675 uyuşmazlıkta anlaşma oldu. 
İş uyuşmazlıkları, ilk zorunluluk getirdiğimiz iş uyuşmazlıklarında yüzde 
75’ini tutuyor. 1500’e yakını iş uyuşmazlığı çözüldü, başarı yüzde 100. 
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Yani 1500 tane işçi 1500 tane işverenden bir tanesi bile oradan kalkıp 
gitmedi, sorunu iki taraf da barışçıl şekilde çözdüler. Biz bundan dolayı 
bu sistemin olabileceğine inanıyoruz ve çözüm olabileceğine inanıyoruz.

Ayrıca arkadaşlar, avukatlar konusunda arkadaşlar da biliyor, yüzde 
99’a yakın zaten şu an avukat arkadaşlarımız arabuluculuk mesleğini 
yerine getirmekte. Bu anlamda biz diyoruz ki, davada iki avukat kazan-
maktayken, arabuluculukta üç avukat kazanıyor bir anlamda. Çünkü 
o arabulucu arkadaşımız da avukat bu anlamda ve ciddi anlamda biz pas-
tanın büyüyeceğini arabuluculuk sistemiyle düşünüyoruz ve geçimlerini 
sağlayacak ve belli miktarda iyi kazançlar elde edeceğini düşünüyoruz 
arabuluculuk konusunda.

Ama en önemlisi, bizim için önemli olan şey, barış içerisinde uzlaşı 
kültürünün artması. Arabuluculukla insanlarımızın barış içerisinde kendi 
sorunlarını halletmesi. Buna çok önem veriyoruz gerçekten. Şu anda 
1700 kişi bu işe girdiyse ve 1700 kişi barıştıysa, bu bizim için bir kazanç. 
Çünkü biliyorsunuz eğer hukuk davasında biz sorunu barışçıl şekilde 
çözemezsek, ne yazık ki onlar ne yapıyor ? Kavga ediyor, ceza davası 
idari davada farklı davaları yapıyoruz ve bu hepimizin bir gerçeği ki, ne 
yazık ki mahkemelerde husumetler bitmemekte. Husumetler bitmiyor, 
ne oluyor ? Bir taraf mutlaka husumeti devam ettiriyor. Oysa arabulucu-
lukta her iki taraf arasındaki husumetler bitmekte ve barışçıl bir çözüm 
yöntemi olarak bu sistemin desteklenmesini, ama en son dava yoluna 
gidilmesini istiyoruz. Avukatlardan beklentimiz de, özellikle İtalya’da 
yine o kanunda anlatılacaktır yasa da var. Avukatların bilgilendirme 
zorunluluğu. Yani arabuluculuk konusunda bilgilendirme zorunlulu-
ğunu da çok önemsiyoruz. Lütfen dava açmadan önce müvekkillerinizi 
bilgilendirin, hatta bunları belgelendirin. Yakın zamanda HMK’da bir 
değişiklik, bugün konuştum söyledim ve genel kabul gördü komisyonda. 
Avukat arkadaşlarınıza mutlaka davadan önce arabuluculuk konusunda 
bilgilendirmelerini ve bu bilgilendirmeyi belgelendirmelerini ve bunu 
da dava dilekçesine ekleyerek ancak dava açabileceklerine ilişkin bir 
düzenlemeyi de yakın zamanda yapmayı düşünüyoruz.

Zamanım dolduysa, soru cevaplar kısmıyla daha fazla gideyim. Ama 
ben daha çok yabancı uzmanlarımızın konuşması ve onların daha çok 
sürelerini kullanmasını isteyerek, size çok teşekkür ediyorum. Saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar)

Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı)- Hiç bu kadar çabuk ve rahat 
konuşan hâkim görmüş müydünüz ? Hakan Bey sağ olsun arabuluculukla 
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ilgili çalışıyor, gerçekten canla başla çalışıyor. Şimdi Sayın Alper Bulur’dan 
uygulamasıyla ilgili bilgi vermesini rica ediyoruz.

Alper BULUR
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi - Uzman

Tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Alper Bulur benim ismim, 
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Medeni Usul İcra İflas 
hukuku Anabilim Dalında görevliyim. Burada bulunma imkânı ver-
dikleri için Ankara Barosu Yönetim Kuruluna çok teşekkür ediyorum 
bu organizasyon için.

Ben sizlerle bugün önümdeki bilgisayarda bir dünya resim var gerçi, 
ama arabuluculukla ilgili, özellikle arabulucuların arabuluculuk faaliyeti 
sırasındaki etkinliğiyle ilgili bilgi paylaşmak istiyorum. Türk modeli 
üzerinde zaten duruldu. Diğer ülke modellerini de göreceğiz. Bu arada 
belki araya biraz daha farklı bir konu olmak üzere paylaşımda bulunmak 
yararlı olacağını düşündüğüm için, bu konuyu tercih ettik.

Şimdi Sayın Hakan Beyin de ifade ettiği gibi, arabuluculuk adalete 
erişim dediğimiz kavramın bir parçası. Adalete erişim geniş anlamda uyuş-
mazlık içinde bulunan tarafların iki tarafın, kendileri için adil olduklarını 
düşündükleri bir sonuca yürüdükleri yol. Adalete erişim geniş anlamda 
içerisinde müzakereyi barındırır, yani karşılıklı görüşmeyle uyuşmazlıkla-
rın çözülmesini barındırır. Eğer karşılıklı görüşmeyle uyuşmazlıklarınızı 
çözemiyorsanız, bir tarafsız bu süreci kolaylaştıran üçüncü kişinin yar-
dımıyla bu sonuca ulaşabilirsiniz, arabulucu yardımıyla. Tahkim yargı-
lamasını tercih edebilirsiniz veya devlet mahkemelerindeki yargılamayı 
tercih edebilirsiniz. Adalete erişim geniş anlamda bütün bunları kapsar.

Bir uyuşmazlık çıktığı zaman asıl olan ideal olan, bu iki tarafın karşılıklı 
veya tarafların çok taraflı da olabilir, karşılıklı görüşerek uyuşmazlıkları 
sonlandırmalarıdır ve kendileri için her iki taraf için de optimum fayda 
sağlayacak bir sonuç üzerinde anlaşmaya varabilmeleridir. Yalnız iki tara-
fın müzakere anlamında bir araya gelebilmelerini her zaman beklemek 
veya bir araya gelseler bile çoğu zaman ve daha çok psikolojik nedenlerle 
masada kalmayı becerebilmelerini beklemek iyimser bir yaklaşım olur. 
İletişim konusu bu anlamda yine son derece önemli bir konu. Taraflar 
bu müzakere sürecini yürütemiyorlarsa, bu müzakere sürecini onlar için 
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kolaylaştıran, iletişim sürecini kolaylaştıran tarafsız bağımsız bir üçüncü 
kişi olan arabulucudan yardım alabilirler.

Ülkemiz bakımından biraz konuyu toparlayarak devam etmek isti-
yorum. Bizim ülkemizde de arabuluculuk mesleği olarak kabul edersek, 
arabuluculuk mesleği hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 5 yıllık 
mesleki kıdeme sahip olan kişilerin almış oldukları eğitim neticesinde 
Adalet Bakanlığının açtığı yazılı ve mülakat sınavından sonra sicile kayıt 
olmasıyla başlıyor. Adalet Bakanlığındaki sicile kayıt oluyoruz.

Peki, bu süreçte ne tür eğitim alıyorlar ? Şu an ülkemizde 52 tane 
eğitim kurumu var eğitim veren arabuluculuk eğitimi. Bu eğitimlerde 
arabulucularımız temel hukuk arabuluculukla ilgili mevzuat bilgisi dışında 
psikoloji eğitimi alıyorlar, çatışma çözme eğitimi alıyorlar, iletişim müza-
kere eğitimi ve uygulama eğitimi alıyorlar. Bu eğitim çerçevesinde biraz 
buralara da çok hafif değinerek ilerlemek istiyorum. İletişim en önemli 
konularımızdan bir tanesi. Uyuşmazlık içinde olan tarafların aslında 
uyuşmazlıklarının temel kaynağının farklı bakış açılarından olduğunu 
bu süreçte görebilmeleri sağlanıyor arabuluculuk sürecinde.

Dikkat ettiyseniz, aslında ülkemiz bakımından da bu çok önemli, 
ülkemiz insanı açısından da önemli. Karşıdan iletişim içinde olduğunu 
düşündüğünüz iki kişiye baktığınızda ve bunlara doğru yaklaştığınızda, 
aslında karşılıklı konuşan bu iki kişinin yüz yüze yaptığı iki monolog 
görürsünüz. Yüz yüze yapılan iki monolog ise, maalesef bir diyalog etmez. 
Yüz yüze yapılan iki tane monologdur. Bize ise iletişim sürecinde bir 
diyalog gerekmektedir.

İletişimle ilgili bir de bildiğimiz gibi temel kavramlarımız var. Örne-
ğin, bunları arabuluculuk eğitimi alan arabulucularımız eğitimlerde 
de gördüler. Temel kavramlarımız nedir ? Bir kaynak olacak, bir hedef 
olacak, bu iletişim kanalı olacak ve iletişim kanalında karşı tarafa iletilen 
bir mesaj olacak.

Şimdi iletişimle ilgili karşımıza çıkan bu tabloda günlük hayatta 
şu şekillerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Örneğin, kaynaktan çıkan 
mesaj birinci alternatifimiz bu; hiçbir şekilde bir engelle karşılaşmadan 
hedefe de çok fazla böyle teğet geçerek burada uzaklaşarak gider. Bu 
bir kulağından girip, diğer kulağından çıkması anlamına gelir. Genelde 
insanlar da günlük hayatta bunu çok kullanırız, işine geleni dinleme yön-
temini tercih ederler ve o bir kulaktan girip diğer kulaktan çıkan mesajı 
alma ihtimalleri söz konusu olmaz. Günlük hayatta eminim bununla 
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karşılaşmışsınızdır, çok sık karşınıza çıkan bir durumdur diye tahmin 
ediyorum. Sizin yaptığınızı söylemek istemiyorum, ama günlük hayatta 
eminim hepimiz bununla karşı karşıya kalıyoruzdur.

İkinci alternatif, kaynaktan çıkan mesaj hedefe doğru ilerlerken, daha 
aşağılara doğru bir yere gider, midemize doğru gider. Dinledikçe şiştim, 
dinledikçe şiştim dersiniz, bir süre sonra patlama noktasına gelirsiniz. 
Eğer bir yerde sızıntı vermezse düdüklü tencere gibi kötü sonuçlar 
doğurabilir. Asıl olması gereken, kaynaktan çıkan mesajın hedefe doğru 
ilerleyip, yine yukarılarda bir yerde beynimize doğru ilerlemesi ve mesaja 
hedefe ulaşmasıdır. Yalnız iletişimde çok temel bir düztur vardır, o da 
şudur. Her söylenen duyulmayabilir, her duyulan dinlenmiyor olabilir, 
her dinlenen anlaşılmıyor, her anlaşılan da doğru anlaşılmıyor olabilir 
deriz. Dolayısıyla sağlıklı bir iletişim sürecinde bizim birbirimizi doğru 
anlayabiliyor olmamız gerekiyor. Taraflar eğer bunu müzakere ortamında 
sağlayamıyorsa, arabulucu üçüncü kişi olarak arabulucu, bu arabulucu-
luk sürecini yürütürken tarafların birbirlerini duymalarını dinlemelerini 
anlamalarını ve doğru anlamalarını sağlayan kişi. Dolayısıyla çözüme 
doğru yürümelerini sağlayan kişidir. İlk temel düsturumuz bu.

Tabii sözlerin çok önemli olduğunu söylüyoruz. Özellikle kaynaktan 
hedefe ilerleyen mesaj, çoğu zaman sözlerle iletilir biliyorsunuz. Sözlerin 
kullanımı önemli, bir de tabii sözsüz iletişim var. Ama sözlerin kulla-
nımına baktığınız zaman, Ankara Üniversitesinde yapılan yine bilimsel 
bir araştırma ortaya koyuyor ki, bir insanın bir dakikada karşı tarafın 
söylediğini anlayabilme kapasitesi anlamında dakikada 600 kelimeyi 
anlayabilecek bir sinir sistemine sahip olduğunu ortaya koymuşlar. Bir 
insan dakikada 600 kelimeyi anlayacak sinir sistemine sahip. Fakat nor-
malde ortalama bir insan yine Türkiye’de, yaklaşık 100 - 140 kelimeyle 
konuşuyormuş dakikada.

Siz 100 -140 kelimeyle konuşuyorsunuz, karşı tarafın 600 kelimeyi 
anlayacak bir kapasitesi ve sinir sistemi var. Dolayısıyla orada ne oluyor ? 
Bir 460 veya 500 kelimelik bir boşluk oluyor. Burada iki alternatif var. 
O boşlukta bir dakika içerisinde birinci alternatif şu: Kendi dünyasında 
kayboluyor. Bunu çok sık görürüz. Mesela biz üniversitelerde çalışıyoruz, 
çeşitli ortamlarda eğitim veriyoruz. Üniversitelerde mesela Hacettepe 
Üniversitesinde görevliyim ben, çok donanımlı arkadaşlarımız geliyor 
üniversiteye. Karşımızda oturuyorlar, özel donanımlara sahipler. Oturuyor 
arkadaşımız karşıda bana bakıyor, beni dinliyormuş gibi duruyor aslında, 
ama görüyorsunuz ki ekran koruyucusu var. Yüzü bana doğru dönük, 
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ama arkada enerji tasarrufu moduna geçmiş arkadaşımız. O boşlukta 
kendi dünyası içerisinde kaybolmuş.

Hatta çok daha donanımlı arkadaşlarımız var, bir üst donanıma 
sahipler. Onların kafası da sallanıyor. Kafasını sallıyorlar mesela, üç 
boyutlu ekran koruyucu. Arka tarafta sizi dinlemediğini anlayabiliyor-
sunuz. Bunu anlayamazsanız eğer, iletişimle ilgili problemleri çözmeniz 
mümkün olmaz.

İkinci alternatif, o boşlukta geri kalan 500 kelimelik boşlukta etkin 
dinleme yapmak. Arabuluculuk eğitimlerindeki temel eğitimlerden birisi 
de budur, etkin dinleme. Etkin dinleme karşı tarafı dinlerken beraberinde 
soru sormayı gerektirir, biraz daha anlatır mısınız gibi, cesaretlendirmeyi 
gerektirir, tekrarlamayı özetlemeyi, olayı tekrar doğru anlaşılıp anlaşıl-
madığı anlamında ortaya koymayı gerektirir etkin dinleme.

Taraflar bunu yapamadığı zaman birbirleri karşılıklı müzakere süre-
cinde, arabulucu üçüncü kişi olarak bunu yapıyor. Taraf konuştuğu 
zaman o içeriği özetliyor, doğru anlaşılmış mı diye masaya yatırıyor. 
Diğer taraf da ister istemez o süre içerisinde etkin bir şekilde karşı tarafı 
arabulucunun etkin dinleme yöntemini kullanmasıyla dinlemiş oluyor. 
Bu önemli bir alternatif. Kelimelerin kullanımı önemli, kelimelerin 
sayısı da önemli. Kelimeler mesela yine günlük hayatta birçok yerde 
okumuşsunuzdur, çok popüler bir yaklaşım. Mesela şöyle derler; tamam, 
ortalama 400 kelime kullanıyoruz günlük, ama kullanma sıklığımız ne 
kadar dediğimiz zaman, işte erkekler yaklaşık 7.000 kelimeyle konuşur, 
kadınlar ise 20.000 kelimeyle konuşur diye çok da gerçekçi olmayan, 
bilimsel temeli olmayan bir metin görürsünüz, birçok yerde vardır. Hiçbir 
bilimsel dayanağı yoktur. Tabii ki biraz abartılı, kadın erkek ilişkisini 
işlemek için ortaya konulan verilerdir bunlar.

Yine Hacettepe Üniversitesinin yaptığı bir araştırma Türkiye’de ortaya 
koymuştur ki, bir erkek ortalama günde 15.500 kelimeyle konuşuyor, 
kadınlarımız ise 16.000 kelime. Arada yine bir fark var, ama tabii ki 
o üç katı gibi değil. Ortalama olarak şöyle düşünürseniz, 15.000 kelimeyle 
konuşuyoruz günde kadın veya erkek fark etmez. Şöyle bir iletişim soru-
nuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. 15.000 kelime, erkek veya kadın, hangisi 
evde oturuyor olursa olsun, mesela benim eşim de çok yoğun çalışıyor, 
ben bazen evde oturuyorum akademisyen olarak evde çalışıyorum. Bir 
kişi kadın erkek işine gittiği zaman sabah, diğeri evde oturuyor. Şöyle 
düşünün; o işe giden 15.000 kelimeyi bütün gün boyunca tüketiyor, 
evden işe giderken yolda tüketiyor, işyerinde tüketiyor, eve gelirken 
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markette tüketiyor, 15.000 kelimenin 14.990’ını tüketiyor. Geriye 10 
tane kelime kaldı eve geldiğinizde. Evde oturan ise, evde oturduğu sürede 
çalışırken veya başka işle meşgul olurken, diyelim ki 5.000 kelimesini 
tüketti. Telefonla konuştu, markete gitti geldi, geriye 10.000 kelime 
kaldı. Birisi eve 10 kelimeyle geliyor, fakat onu evde bekleyen 10.000 
kelime var, makineli tüfek gibi.

Eve girdiğiniz anda zaten ister istemez 10 kelimeniz var. Alternatif-
leriniz belli, çok sınırlı kullanmanız lazım. Yemek hazır mı ? Kumanda 
nerede ? Ben yatıyorum. Bu kadar, çok sınırlı çünkü 10 tane kelimeniz 
kaldı. Bunu bilmezseniz eğer, bakın eve girer girmez ne yapıyor o yüzden 
kişi ? Hemen koltuğa siper alıyor, 10 kelimesi var çünkü diğer tarafta 
10.000 tane kelime var. Gazete açıyor, çünkü siper almak zorunda, 
çeşitli yöntemlerle bu iletişim sorununu aşmaya çalışıyor. Bu kelimelere 
odaklanmadığınız anda, kelimelerin gücüne inanmadığınız anda orada 
bir iletişim olduğunu olabileceğini kestirmeniz mümkün olmayabiliyor.

Arabulucu tarafların tabii ki konuşma becerilerini de artırıyor. Onlara 
sorduğu sorularla gerçek çıkarları bilgileri masaya yatırırken, kelimeleri 
kullanabilmelerine imkân tanıyor. Tabii sözsüz iletişime çok fazla girmek 
istemiyorum vaktimiz olmadığı için, ama sözsüz iletişim de çok önemli 
olduğunu biliyoruz tabii ki. Örneğin, araştırmalar ortaya koyuyor, çeşitli 
rakamlar var, ama bu konuda yapılan önemli araştırmalardan bir tanesi 
1967 yılında. Diyor ki, bu kelimelerin aslında önemi iletişimde yüzde 
10, ses tonumuz yüzde 30, beden dilimiz ise yüzde 60. Beden dili bir 
dildir ve çok doğruyu söyleyen bir dildir. Siz kelimelerle oynayabilirsiniz, 
ama beden diliniz, gözünüzü kırpmanız, yüzünüzün kızarması veya anlık 
mikro duygu aktarımları yalan söylemez çoğu zaman, çok profesyonel 
değilseniz ve gerçek duyguyu aktarır size.

Örneğin, karşı tarafın şöyle bir vücut dili kullandığını düşündüğü-
nüzde, bunun gerçekten bir dil olduğunu biliyor ve eğitimini almış olmak 
lazım. Mesela ben size benden talep ettiğiniz bir konuda şu şekilde size 
hitap etsem: Gerçekten çok istekliyim. İstekli olduğumu mu anlarsınız ? 
İfadem çok istekli olduğumu söylüyor, ama beden dilimden neyi anlar-
sınız ? Aslında hiç de istekli olmadığımı, tamamen bu sürecin dışında 
kalmak istediğimi anlarsınız. O yüzden de beden dilinin kullanımı da 
yine son derece önemli.

Biraz böyle toparlayarak gitmek istiyorum, vaktim de kısa olduğu 
için. İletişim eğitiminden sonra taraflar arabuluculuk sürecinde beceri-
lerini kullanmaya başlıyor. Örneğin, çatışma kavramının ne olduğunu 
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anlamaya çalışıyoruz arabuluculuk eğitimlerinde. Şimdi çatışma nedir 
diye sorsam buradaki katılımcılara, çatışma nedir diye sorsam çok kısa 
burayı biraz interaktif izninizle götürmek istiyorum. Mesela çatışma nedir 
dediğimiz zaman ne ifade edebiliriz ? Katılmak isteyen varsa. Çatışma 
denildiği zaman aklımıza ne geliyor ? Uyumsuzluk, fikir uyuşmazlığı, 
farklı olan, başka var mı eklemek isteyen ? Gerginlik, dava, kavga değil 
mi ? Genelde aklımıza bu tarz kelimeler gelir, ama çatışma eğitiminin 
başında, bunları tahtaya da yazıyoruz eğitim sırasında ve daha sonra 
çatışmayı tanımlamaya başlıyoruz. Diyoruz ki, çatışma temel anlamıyla 
bir veya birden çok kişinin herhangi bir konu üzerinde anlaşamadığı 
zaman ortaya çıkan bir durumdur.

Ancak çatışma çözme eğitiminde, öncelikle çatışmayla ilgili eski 
düşünce ve tutumlarımızı değiştirmeye başlamamız gerekiyor. Çatışmanın 
aslında kendisi olumlu veya olumsuz değildir. Çatışmaya gösterdiğimiz 
tepkiler bunu olumlu veya olumsuz hale getirir. Arabuluculuk eğitimin-
den çıkan kişilerin, artık çatışma denildiğinde aklına şu geliyor. Çatışma 
dediğimiz zaman yeni yaratıcı seçeneklerin masaya yatırılması, işbirliğinin 
artırılması, pastanın büyütülmesi. Çatışma yeni olumlu sonuçlar ortaya 
çıkartabilecek bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Arabulucu da zaten, 
bu çatışma çözme ve arabuluculuk sürecinin yürütülmesinde taraflara 
yardımcı olan kişi.

Peki, ne yapıyor ? Çok kısa hemen, arabuluculuk sürecinden de bahset-
mek istiyorum, toparlayacağım. Arabuluculuk sürecinde yapılandırılmış 
bir süreçten bahsediyoruz. Adımlar atıyorsunuz bu süre içerisinde ve her 
bir adım birbirinden önemli. Beş adım altı adım bu adımları yapılan-
dırmanız mümkün, ama adımları atlayarak devam ederseniz eğer içini 
doldurmadan, bir sonraki adım sizi bir öncekine geri götürüyor.

Örneğin, ilk adımda tabii ki arabuluculuk süreci esaslarından bah-
sediyorsunuz, temel ilkelerinden bahsediyorsunuz. Arabuluculuk süreci 
temelde iradidir, gizlilik esaslıdır, eşittir taraflar bu süreç içerisinde dedik-
ten sonra, birbirinize hitap şeklini de ortaya koyduktan sonra ikinci adıma 
geçiyorsunuz. İkinci adımda tarafların gerçek çıkarlarını ve ilgilerini 
masaya yatırmalarını istiyoruz. Taraflar olayı ama bu aşamada öncelikle 
kendi ifadeleriyle masaya yansıtıyorlar, masaya yatırıyorlar. Arabulucu-
nun buradaki becerisi de şurada ortaya çıkıyor. Taraf olayı anlattıktan 
sonra arabulucu, taraf 15 dakika boyunca konuşuyor. Arabulucu iki - üç 
dakika içerisinde tarafın anlattıklarının içerik çözümlemesini yaparak 
özetleyerek masaya yatırıyor. Eğer kullanmış olduğu olumsuz ifadeler 
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varsa, haince davrandı gibi, onları mesela… Ama anlaşıldığını hissetti-
rerek tarafa, göz ardı etmiyorsunuz. Kötü davrandığını düşünüyorsunuz 
diyor. Tekrar hain kelimesini kullanmayı burada özetlerken gerek yok. 
Olayı masaya yatırıyorsunuz ve olaya eşlik eden duyguyu yakalamaya 
çalışıyorsunuz. Çünkü taraflar birbirlerinin duygularını anlayabildikçe, 
işbirliği tutumunun arttığını, çözüm seçeneklerinin masaya yatırıldığı 
aşamada bunun fayda sağladığını görüyorsunuz.

Oysaki bu çok kolay bir iş değil. Bizim toplumsal yapımızla da ilgili 
bu. Toplumda biliyorsunuz genelde duygularımızı gizlemek üzerine 
bir almış olduğumuz eğitim vardır bizim. Erkek çocuklar ağlamaz, kız 
çocukları işte ulu orta yerde gülmez. Hiç mesela hüngür hüngür ağla 
çocuğum diyen birini duydunuz mu ? Çok nadir görürsünüz, içini boşalt 
rahatla anlamında erkek çocukları özellikle pek denildiğini duymazsınız. 
Günlük hayatta genelde duygularımızı saklamak üzerine bir eğitim alırız 
ve bu bütün toplumsal yaşantımıza bu yansır.

Mesela örnek vereceğim, ben annemden görürdüm, artık eşimden de 
görüyorum takip ediyorum mesela bir hazırlık sürecini. Örneğin, ertesi 
güne bir misafir grubunuz var, önemli bir misafir grubu ağırlayacaksınız 
evde. Bir gün önceden biliyorsunuz hazırlıklar başlar. Ertesi gün sabahtan 
itibaren devam eder, hatta çoğu zaman istemediğim şekilde beni de içine 
alan bir ekip çalışmasına dönüşür; marketten eksik kalan malzemelerin 
alınması şeklinde. Akşam yemek saati gelene kadar bütün hazırlıklarınızı 
bitirmeye çalışırsınız. Son anda kapı çalmadan önce üstünüzü değişirsiniz. 
Kapı çalar kapıyı açarsınız, salona girilir enfes bir sofra. Gelen misafir 
der ki, ne kadar zahmete girmişsiniz ne kadar yorulmuşsunuz. Biz ne 
deriz ? Yok canım ne zahmeti, her gün yediğimiz yemek, oturacağız işte 
şimdi onu yiyeceğiz.

Şunu demeyiz: Evet, bütün gün uğraştım bu yemek için, önemli bütün 
vakti buna ayırdım, ama sizin için değer. Şimdi oturacağız ve çok güzel 
bir yemek yiyeceğiz bu akşam, çok keyifli vakit geçireceğiz demeyiz. 
Bakın, hep genelde duygularımızı düşüncelerimizi - tırnak içinde söy-
lüyorum - ikiyüzlü davranarak saklamaya alışmışızdır. O yüzden müza-
kere sürecinde tarafların birbirlerini anlamaları pek mümkün olmuyor. 
O yüzden de arabulucu bu tarafların gerçek olaylarla ilgili duygularının 
masaya yatırılmasında katkı sağlayan bir kişi.

Yaratıcı seçeneklere geçtiğiniz zaman da… Peki, arabuluculuk sonu-
cunda olaylar ve olaylara eşlik eden duygular yakalandıktan sonra çözüm 
seçeneklerinin masaya yatırılmasına başlıyorsunuz. Çözüm seçenekleri 
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masaya yatırılırken de, gerçekten yaratıcı düşünme devreye giriyor. Yaratıcı 
düşünme de kolay bir etkinlik değil. Çünkü bu konuda da maalesef 
biraz ket vurulmuş bizim düşüncelerimize. Mesela biz akranlarla çalışı-
yoruz, çocuklarla da çalışıyoruz, hukukçularla da, işte bürokratlarla da. 
Çocuklarımızla bir araya geldiğimizde diyoruz ki, ya hayal kurmalarını 
istiyoruz, yaratıcı düşüncenin ortaya çıkması için. Diyoruz ki, buradaki 
okuldaki arkadaşlarınızla beraber hep beraber tatile gideceğiz, uçağa 
bineceğiz, Avrupa’da bir ülkeye gideceğiz diyoruz. Hayal kurun, eve 
gidin hazırlıklara başlayın. Bütün çocuklarımız hayal kurmaya başlıyor, 
gözleri kapatmışlar yüzlerinde gülümseme. Bir çocuğumuz yüzünü asmış 
somurtkan bir şekilde duruyor. Diyoruz ki ne oldu, hayale giremedin 
mi ? Hocam işte eve gittim dediğiniz gibi çok heyecanlandım, ilk defa 
yurtdışına çıkacağım, ilk defa uçağa bineceğim. Eve gittim odama girdim, 
çantamı açtım eşyaları koymaya başladım. Kapıda annem babam gözüktü, 
nereye gidiyorsun dediler. Dedik ki bu hayal, senin hayalin, annenle 
babanı sokma hayalin içerisine. Bak bir daha dene. Hocam denedim, 
inanın denedim, eve gittim çantamı açtım eşyaları koymaya başladım, 
kapıda annem babam hayırdır dedi. Tekrar bakın hayaline bile annesini 
babasını sokmasına engel olamıyoruz, daha ilkokuldan beri maalesef.

Bürokratlarımızla bir araya geliyoruz, oturuyorlar karşımızda. Diyoruz 
ki bir hayale girin, hayalin içinde olun lütfen. Şimdi bir okyanusun üze-
rindesiniz, bembeyaz upuzun kanatları olan bir martısınız ve okyanusun 
üzerinde süzülüyorsunuz. Bürokratlarımız arkasına yaslanmış, hepsi 
o hayalin içine girmişler, yaratıcı düşünceyi geliştiriyoruz, yüzlerinde 
gülümseme. Bir bürokratımız en önde oturmuş, somurtkan bir şekilde. 
Diyoruz ki, niye hayale giremediniz ? Diyor ki, ben hayvan olmam. 
Dedik ki hayvan olmayacaksınız zaten, hayal bu. Yani hayale gireceksi-
niz, gökyüzünde süzülerek yolunuza devam edeceksiniz. Dedi ki, ben 
hayvan olmam, siz ne yapmaya çalışıyorsunuz. Darwin’in teorisini mi 
bize empoze etmeye çalışıyorsunuz ? Dedik ki, ne alakası var, başka bir 
yerdeyiz biz, yaratıcı seçenekler.

Bunları arabulucu sağlıyor. Nasıl sağlıyor ? Arabulucunun sahip olduğu 
en önemli becerilerden birisi, olayı anlamadan etkin dinleyerek basitçe 
izah etme becerisi dışında. En önemli becerilerinden bir tanesi de, soru 
sorma becerisi. Einstein diyor ki, bir insanın zekâsını verdiği cevaplardan 
değil, sorduğu sorulardan anlarız. Arabulucu taraflara sorduğu sorularla, 
gerçek çıkarları ilgileri masaya yatırması dışında, yaratıcı seçeneklerin 
de masaya gelmesini sağlayan kişi. Daha sonra bu seçenekler üzerinde 
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anlaşıyor taraflar ve hiçbir şekilde arabulucu karar vermeden tarafların 
tamamen kendi seçeneklerini masaya yatırmasıyla birlikte ortak bir 
noktada buluşmalarını sağlayan kişi oluyor. Sabırla dinlediğiniz için çok 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı)- Sağ olun. Şimdi Alper Bey 
dakikada 600 kelimeye yaklaşan hızıyla bu sunumu rica etmemizin sebebi, 
avukat meslektaşlarımız biliyorsunuz sadece hukuk fakültesi mezunları 
arabulucu olabiliyorlar. Ondan da arabuluculuk yapabilenler avukatlar, 
hâkim savcı noter ve diğerleri yapamadığı için, yani görevleri nedeniyle. 
Neden biz eğitim alıyoruz diyorlar. Ben bu soruyla çok karşılaşıyorum. 
O yüzden Alper’den bunu rica etmemizin sebebi oydu. Arabuluculuk 
eğitimi gördüğünüz gibi hukuk fakültesinde verilen bir eğitim değil, bu 
başka bir şey. Aslında hukuk fakültesinde verilmesi gereken bir eğitim. 
Bizim bu iletişim yeteneğine sahip olmamız lazım. Çünkü bizim mes-
leğimizin temeli aslında iletişim. Ama maalesef verilmeyen bir eğitim. 
Bu içeriği görmenizi istedim.

Şimdi sözü Sevgili Manon Schonewille’e vermek istiyorum. Kendileri 
Hollanda’da arabuluculukla ilgili bir şirketin ortağı olduğunu söylemiştim. 
Birçok Avrupa Birliği ve Hollanda Hükümetiyle projeler de yürütüyorlar. 
Dünyada 60’a yakın ülkedeki arabuluculuk uygulaması, arabuluculuk 
algısıyla ilgili yakın zamanda yaptıkları bir araştırma var. Bunun da bizi 
aydınlatıcı olacağını düşünüyorum. Sözü kendisine veriyorum.

Çok zaman alacaksa sırayı değiştirelim arkadaşlar. Bu arada ben zaman 
doldurayım. Arabuluculukla ilgili, arabuluculuk nedir neden işe yarıyor 
veya fonksiyonu ne anlamında. Kendi yaşadığım bir deneyimi anlatayım. 
Aslında aktörlerden birisi de burada, arabulucu da Sevgili Necdet’ti. 
Benim müvekkilim şirkete bir inşaat şirketi 12 sene önce bir daire satmış. 
Bu daireyi alan iki yaşlı hanımefendi de son derece şikâyetçiler ve dava 
açmak istiyorlar. Şikâyetlerinin konusu da, giriş katta bir daireleri var, 
bahçe sulama sistemi devreye girdiği zaman çok yüksek gürültü yaptığını 
ve hayatlarının çekilmez hale geldiğini iddia ediyorlar.

Neyse müvekkilimiz bize sorduğu zaman, biz de dedik ki herhangi bir 
sorumluluğunuz yükümlülüğünüz yok, ama müvekkil şirketin sahibi dedi 
ki, kişisel ilişkimiz de var uzun yıllara dayanan. Ağabey sen bu arabulucu-
lukla çok ilgileniyorsun, ben de merak ediyorum. Gidelim yapalım dedi. 
Peki dedik. Gittik, iki tane hanımefendi karşımıza oturdu. Bizi yaklaşık 
15 -20 dakika azarladılar. Yani dairenin ne kadar kötü olduğu, inşaatın 
ne kadar kötü olduğu, sitenin ne kadar kötü olduğu vesaire bunları biz 
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uzun uzun, ama böyle gayet yaşayarak, kâh ağlayarak kâh bağırarak 
çağırarak biz böyle gayet sessiz dinledik.

Hatta benim içimden kalkalım gidelim demek bile geldi yani, müvek-
kil benden daha sabırlı çıktı. Hani ben de kendimce sabırlıyımdır ama. 
Sonra biz ne yapabiliriz diye sorduk. İşte birtakım gerekçeler, o oradan 
alınsın, işte dairenin yerini değiştirmek mümkün değil. Motor da orada 
olacak, sulama sistemi de çalışacak. Sonunda bizim müvekkil dedi ki, 
biz ona bir sessiz kabin yapıyorlar bir adı var. O kabinden yapalım dedi. 
Bu sizin sorununuzu yüzde 80 çözer dedi. Neyse iki hanımefendi olabilir 
bir deneyelim dediler ve işte biraz daha bize serzenişte bulunarak, ama 
sonunda tabii ilgilenip bir de çözüm önerdiğimiz için çok da mutlu 
oldular. En sonunda hakikaten biraz da sohbet ederek bitirdik, bir saate 
yakın sürdü.

Daha sonra o kabini müvekkil şirket yaptırdı ve sorun ortadan kalktı. 
Ben merak ettim sordum, ne kadara mal oldu dedim, 800 lira dedi. Şimdi 
800 lirayı teklif etseydik hiçbir şekilde kabul etmezlerdi. 800 lirayı eğer 
dava açıp davanın sonunda hâkim 800 liraya hükmetseydi kesinlikle 
adalet yerini bulmuyor bu ülkede, işte güçlüler kazanıyor denilecekti. 
Ama bu 800 lira o iki kişiyi memnun etti. Nedeni şu: Mahkemede o 
dertlerini anlatamayacaklardı, mahkemede bağırıp çağıramayacaklardı, 
o kendilerince yaşadıkları sıkıntıyı ifade edemeyeceklerdi. Yani aslında 
özellikle küçük uyuşmazlıklarda tarafların derdi derdini anlatabilmek ve 
bunu ben çok sayıda insandan dinledim yurtiçinde ve yurtdışında, hepsi 
aynı şeyi söyledi. Orada bir derdi var, ama mahkeme hiçbir şekilde buna 
bir derman olamıyor. Çünkü hâkim tamam oraya geçin diyor, zaten 
asil çoğunlukla konuşamıyor bile. Ama arabuluculukta karşı karşıya 
gelip, birbirlerine bizim de ona söyleyeceklerimiz olabilirdi, biz de onu 
söyleyecektik. Bunu karşılıklı ifade edip rahatlayarak, tamamen aslında 
barışarak çıkıyorlar. Yani arabuluculuğun fonksiyonuna örnek için ve 
zaman doldurmak için bunu anlatmak istedim.

Şimdi Manon’la devam ediyoruz.
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Manon Annette SCHONEWILLE
Schonewille & Schonewille Legal Mediation Company Rotterdam, Netherlands

Thank you president of the bar Mr. Hakan and especially I would 
like to thank Seçkin Bey for inviting me here to speak to you and to 
the opportunity to be back in Ankara. It’s a great pleasure to see a lot 
of faces that I recognize from other time that I did my EU project here 
and I also met with the lovely colleagues. So, thanks again, I’m very 
happy to be here.

What I would like to do is to show some of the highlights of a survey 
that we conducted not only in 28 EU countries but in fact in 60 juris-
dictions around the world. But that would take too much time, so I’m 
just going to focus on the EU, the 28 countries.

In fact, when we started this survey, the idea was, you know there 
must be some common course for mediation, something that holds 
through in each and every country in the world that defines mediation 
like the mediation is voluntary or mediation is confidential. The further 
we got into our research the more we noticed that for each and every rule 
that what we’re trying to come up with, that was at least one exception 
somewhere in the world and especially in Europe. So we changed the 
scope of our survey and we said, why don’t we try to get a format where 
we can make a direct comparison between these 60 jurisdictions, where 
you can see whether certain things are regulated in the law or not and 
what are the mediation practices. And that is what we accomplished 
with a standardized Q & A format. And in fact, such can be a chapter 
on Turkey so it’s also covered in the book.

And today I would like to show the highlights from my Dutch point 
of view where are I see some things that are quite different from my world 
view of mediation but it works in many countries around the world. I’m 
very curious about the reaction from your world view because, in Turkey, 
your mediation regulation is different. In Netherlands, we don’t even 
have a mediation regulation yet. That’s not entirely true, we implemented 
the EU directive, but only for cross-border cases such a small part of 
our legislation. In the civil procedure code however and that may be 
news we are working on a very extensive mediation law that should be 
implemented hopefully next year. So maybe at some other time, we can 
have a talk about that. So let me make the comparison between different 
countries now to start with.
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In fact, we called the chapter on the EU; 29 countries divided by a 
common word. Many countries in Europe use the word “mediation”. It 
is all the same in many countries. However, the definition is already quite 
different. There was a definition provided in the EU directive but only 
one country that is Greece, is using that definition for the rest everybody 
either developed their own definitions or uses definitions that are dif-
ferent for cross-border mediations and for national mediations or they 
don’t have an official definition at all. For example, the UK and at this 
moment still the Netherlands we don’t have a definition. We have been 
trying to come up with the definition in Netherlands for the new law. 
And in fact, it sparked so many discussions because we want to have a 
very different definition to define the mediation like enabling parties to 
find new that there are norms that have to settle or dispute. And nobody 
understood that, so if you don’t understand that it doesn’t matter that 
you are in with the majority of Dutch people at this moment. So that’s 
where it starts already. And it is a little bit of pity, because at the time 
mediation directive had the aim to facilitate cross-border mediation so 
to have a predictable legal framework that you would know if you would 
go from one country to the other, what to expect but in fact we must 
conclude now, that after the implementation of the EU directive in all 
the countries, the landscape is even more variegated than ever. Let me 
show you a couple of the highlights. In fact, if I would make one short 
summary; crossword mediation in Europe, it’s like plugs and phone 
sockets. If you travel without an adapter to another country, you are not 
able to perform the task that you are doing.

So let’s take a tour through Europe, from a Dutch perspective. First 
of all, from my perspective lawyers and other supporting parties are 
allowed to be present if the parties will show and if the mediator thinks 
that’s okay. Many countries see that differently. First of all, there are, 
for example in Denmark in certain cases victim-offender cases, lawyers 
are not allowed to be present in the mediation. So that’s one part of the 
spectrum. The other part of the spectrum is that are several countries, 
for example in Europe; Greece and Italy where a legal representation is 
mandatory. So, you always need to bring your lawyer to mediation even 
if it’s a very simple more psychological type of case. The other thing and 
that’s interesting to discuss in Turkey, because I know you regulated 
that a little bit differently, from my point of view, my obligations and 
liabilities as a mediator that are civil law professions, meaning; if I make 
a mistake as a mediator, for example, I breached confidentiality and I 
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caused damages with one of the parties, they can pull me to court and 
either me or my insurer is going to pay and fulfill the damages. Now, 
certain countries and I know that it is the thing here in Turkey as well, 
but also in Austria, say in fact this is also a criminal law profession. So 
if you breach of your duty as a mediator, you can end up in jail for 6 
months and I think it’s the same here in Turkey. From a Dutch perspec-
tive, that is quite weird. If you come from civil law, that is something 
you really need to get accustomed to.

The other thing is in principle, I think we should be contracted 
between the parties and the mediator. In Turkey, in principle you can do 
that however, there were in our book like I think 4 pages of regulations if 
parties don’t agree or don’t speak about the fees with the mediator then 
specific cases with a specific amount of monetary value will have a specific 
amount of fees for the mediator. Some other countries give a maximum 
rate, for example in the Italy, it’s very clearly regulated type of cases with 
a specific financial amount. Mr. D’Urso will be able to explain that a 
for a little bit more but you know beforehand what your mediation will 
cost. I mean that has a lot of good things about it. Other countries, for 
example, Greece, you can charge whatever you like as a mediator for an 
hour but you may not charge more than 24 hours for each mediation. 
Then also for example, in Malta, there is the regulation that there is a 
minimum hourly fee if there is not an agreement. If you don’t have a 
settlement agreement, you need to at least charge the whole thing. So 
they definitely don’t want any no cure, no pay and they regulated that 
in the in the law. And in Romania, it is written in the law that the fee 
for mediator should be a reasonable amount and should consider the 
nature and the subject of the conflict of dispute. I don’t know any legal 
rulings on there yet, but I think that could be really interesting because 
you know what is reasonable and depending on the case. So this is a 
specific Dutch thing. From my world view, professionals with various 
backgrounds can be mediators. I personally think it would be good of 
people have an academic background, but in the Netherlands, in fact, 
everybody can be a mediator at this moment.

I know that here in Turkey only lawyers or legal professionals with 
at least five years of experience can be mediators. Greece used to have 
the regulation that only lawyers could be mediators, so they took it up a 
notch higher but they just changed it recently. And then there are some 
countries where what are you are a lawyer or have a different profession 
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you are treated differently. You have differently registered it in the Czech 
Republic for example for lawyer mediators and non-lawyer mediators. 
They have different things that they need to apply for different amounts 
of work, they need to do in terms of training.

This one is also very interesting; for where I come from, either an 
individual can offer mediation, I can put a sign on my door and say 
I’m a mediator but I can also form a huge mediation firm, I can be a 
non-profit organization, everybody was complying to drafts that are 
written can offer mediation services. But in many countries, this is quite 
differently. For example, in Italy or Malta, individuals cannot provide 
mediation services. So, only the recognized service providers can do that. 
In Romania, you need to be at least two people offering it together. So, 
that’s one part of the spectrum but then if you go to the Czech Republic 
and firms providing mediation services are not allowed to do that, it can 
only be offered by individuals. So, what makes it so interesting; well if 
you’re going to a mediation with parties from different countries then you 
really must know what you’re up to. And also then the question of what 
mediation law is going to be applicable to this mediation procedure ? Is 
it the law of the mediator, is the law of one of the parties or is it the law 
that the parties together ? In fact, there are no rules for mediation at the 
moment. Maybe that’s going to be the next step that we as mediation 
professionals should have a look at.

Now the last one; I think mediation is confidential. I think that we 
all agree on that unless the parties would not want it to be confidential. 
In Europe, in Finland there is in-court mediation, meaning that a judge 
can refer a case to a colleague judge and the judge then becomes the 
mediator and because of this in-court is not confidential. So, for me, 
that is a quite strange regulation.

So, those are the rules and the regulatory aspects what is written down 
in the law. Next to the law, of course, there are the mediation practices; 
how does the mediator practice mediation in specific countries. And we 
saw huge differences in that as well in our research. Unfortunately, I can’t 
go into that now in depth but in fact, there are two axes that are interest-
ing to have a look at. There are countries where they think a mediator 
should be totally facilitative in the process or should be very directive in 
the process. And some process issues are time management, how long 
will we sit together, will it be a one-day mediation or will it just be a like 
one and a half hour, do we use one-on-one meetings or is it going to be 
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joint-session only, will there be formal opening presentations or other 
written submissions, those kind of things. Although in some countries 
that it is all up to the parties to decide that, some countries say okay we 
need to discuss it and other countries say no that’s up to the mediator. 
Then there are countries that say with the substantive aspects, a media-
tor should be none evaluative. So, you are in charge of the process but 
not in charge of anything regarding the substance of the problem that 
has arisen between the parties. Other country says well no, a mediator 
should definitely have an idea and some things about this are also written 
in the law actually. And the interesting thing is, well it’s very different 
between each and every country, and it is also very different between 
whether you ask a user, a company, a corporate user or a mediation 
advocate; an adviser, a lawyer or somebody else who is representing a 
client in mediation, or you ask to people who are providing mediation 
services and educators also have a different point of view.

In 2014 the IMI, the International Mediation Institute held a confer-
ence with users, mediation advocates, and providers. And these provid-
ers, in fact, have a very different idea what they are offering that what 
the users want to have. In fact, the users usually want to have either A 
or C; meaning they want to have mediators that are non-evaluative on 
the substance or evaluative on the substance but in any case, not very 
directive on the process, they want to be in charge of the process in any 
case. Interestingly, the mediation providers think that number B is the 
most interesting party. So, a mediator should, in any case, be directive 
on the process or they should be totally in charge of managing that. The 
mediation advice the lawyers a great or certain extent they also like be, 
however, they also think either An or C depending on the type of case. 
So being with a totally facilitative pose on the substance and process or 
going to see where there is no inflation on the substance is the way to 
go. The International Mediation Institute found this so interesting that 
they are starting a huge project in certain countries around the world 
between March of this year and the Autumn of 2017. Large conferences 
with users, lawyers, and mediation professionals are going to be organized. 
And they will check these things so if you would have a conference here 
you will put a little device and so you could just say yes or no to certain 
questions. This is a very standardized format too. So, apparently, I like 
standardized formats. But in 2017, I would really hope to be able to 
close the gap because we still see that the things that the users need are 
still quite differently from the things that we as mediators are offering. 
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And we as mediation advocates and lawyers also have different ideas. 
So, I hope to be back at 2017 and have a discussion on that. Thank you 
very much for your attention.

Baro başkanı Sayın Hakan Bey’e ve beni buraya davet ederek Ankara’ya 
tekrar gelebilmemi ve sizlere burada bu sunumu yapmamı mümkün 
kılan Seçkin Bey’e teşekkürlerimi sunarım. Geçişte burada AB projemi 
yaparken tanıştığım pek çok yüzü yine burada görmek ve aynı zamanda 
siz değerli meslektaşlarımla buluşmak büyük bir zevk. Bu nedenlerle 
hepinize tekrar teşekkür ederim, burada olduğum için çok mutluyum.

Sizlerle bugün burada sadece 28 AB ülkesinde değil, dünya çapında 
60 ülkenin yargı sistemi hakkında yaptığımız bir anketin bazı önemli 
kısımlarını paylaşmak istiyordum. Ancak tüm anket çok fazla vakit 
alacağından, burada sadece AB üyesi olan 28 ülkenin sonuçlarına 
yoğunlaşacağım.

Esasında, bu anketi başlattığımızda temel düşüncemiz şuydu; arabu-
luculuk açısından ortak bir etken, dünya üzerindeki her ülkeye uyan, 
arabuluculukla ilgili olarak; gönüllü bir eylemdir ya da arabuluculuk 
faaliyetleri gizlidir gibi bir ortak tanımlamaya ulaşabileceğimizi düşü-
nüyorduk. Araştırmamızı ilerlettikçe, ortak olabileceğini düşünebilece-
ğimiz her kural için en azından dünya üzerinde bir ülkede, özellikle de 
Avrupa’da bir istisna olduğunu gördük. Bu nedenle anketimizin kapsamını 
değiştirmeye karar verdik ve neden bazı şeylerin yasalarla düzenlenip 
düzenlenmediğini bulabileceğimiz ya da arabuluculuk faaliyetlerinin 
neler olduğunu görebileceğimiz ve 60 ülkenin hukuk düzenlemelerini 
doğrudan karşılaştırabileceğimiz bir yapı kurmuyoruz dedik. Ve standart 
bir soru cevap formu ile bunu başardık. Türkiye de bu çalışmada yer 
alıyor ve bu konu da ayrı bir bölüm olarak incelenebilir.

Bugün sizlerle ayrıca, arabuluculuğa daha farklı bir gözle baktığımız 
ancak dünya üzerindeki pek çok ülkede de geçerliliği bulunan Hollanda 
bakış açısını da paylaşmak istiyorum. Sizlerin bizim bakış açımız hakkın-
daki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum, çünkü Türkiye’de arabulu-
culuk uygulaması bizdekine göre farklılıklar gösteriyor. Hollanda’da bizim 
bir arabuluculuk düzenlememiz bile bulunmuyor. Esasında bu doğru 
bir açıklama olmadı, AB direktiflerini kendimize entegre ettik ancak 
sadece mevzuatımızın küçük bir parçasını oluşturan sınır ötesi durumlar 
ile ilgili olan kısımlarını aldık. Ancak, medeni usul tarafında, çok geniş 
bir arabuluculuk yasası üzerinde çalışıyoruz ve bu yasa da umuyorum 
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ki önümüzdeki yıl uygulamaya alınacak. Bu nedenle bu konu hakkında 
daha sonra konuşabiliriz. Artık anketimize geçip farklı ülkeler arasında 
karşılaştırmalar yapmaya başlamak istiyorum.

Aslında, AB üyesi olan 29 ülkeye baktığımızda ortak bir kelimenin 
paylaşıldığını görüyoruz. Avrupa’daki pek çok ülke “arabuluculuk” kelime-
sini kullanmaktadır. Bu kelime pek çok ülkede aynı şekilde kullanılmak-
tadır. Ancak, anlamlarının oldukça farklılık gösterdiğini görmekteyiz. Bu 
kelimenin AB direktiflerinde yapılmış olan bir tanımı da bulunmaktadır 
ancak bu tanımı sadece tek bir ülke, o da Yunanistan kullanmaktadır, 
kalan ülkeler ya kendi tanımlarını oluşturmuşlar ya da sınır ötesi arabu-
luculuk faaliyetleri için farklı, ulusal arabuluculuk faaliyetleri için ayrı 
tanımlar kullanmaktadırlar veyahut da arabuluculuk için herhangi bir 
resmi tanımları bulunmamaktadır. Örneğin İngiltere ve Hollanda’da 
herhangi bir tanımlamamız bulunmamaktadır. Hollanda’da yeni kanunda 
bir tanımlamanın yer alması için gayret sarf ediyoruz. Aslında bu çaba 
çok fazla tartışmayı da beraberinde getirdi çünkü biz arabuluculuğun, 
tarafların anlaşmak ya da anlaşmamak haricinde başka sonuçlara da 
ulaşabilmelerini amaçlayan farklı bir tanımını yapmak istiyoruz. Bunu 
nasıl yapacağımızı hiç kimse anlayamadı ve eğer yapmaya çalıştığınız şey 
anlaşılmazsa, Hollanda halkının çoğunluğunun sizi destekliyor olması-
nın bir anlamı bulunmamaktadır. İşte her şey böyle başladı. Ve bu biraz 
şanssızlıktı, çünkü o zamanki arabuluculuk direktifi, bir ülkeden başka 
bir ülkeye gittiğinizde yasal çerçeveyi öngörebilmenizi sağlamak amacıyla 
sınır ötesi arabuluculuğu tanımlamaya yönelikti ancak tüm ülkelerde AB 
direktifinin uygulanmaya başlanmasından sonra ortam her zamankin-
den daha değişken bir hale geldi. Sizlere bu konuyla ilgili bazı önemli 
örnekleri göstermek istiyorum. Aslında, kısa bir özet yapmam gerekirse; 
Avrupa’da sınır ötesi arabuluculuk demek, elektrik ya da telefon prizleri 
gibidir. Başka bir ülkeye elinizde bir adaptör olmadan giderseniz, orada 
isteklerinizi yapmanız mümkün olmayacaktır.

Şimdi sizleri bir Hollandalının bakış açısından bir Avrupa yolculuğuna 
çıkartmak istiyorum. Öncelikle, benim bakış açımdan, avukatlar ve diğer 
grupların, eğer süreç sırasında hazır bulunacaklarsa ve arabulucu da bun-
ların sürece katılmasına uygunluk veriyorsa, arabuluculuk sürecine dâhil 
olmaları uygundur. Bu konuda ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 
Öncelikle, mesele Danimarka’da mağdura yönelik bazı davalarda, avukat-
ların arabuluculuk sırasında hazır bulunmalarına izin verilmemektedir. 
Bu resmin bir kısmıdır. Resmin kalan kısmında ise, örneğin Avrupa’da; 
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Yunanistan ve İtalya’da yasal temsil zorunludur. Yani, davanız çok basit bir 
dava bile olsa, avukatınızı arabuluculuğa getirmeniz gerekmektedir. Tür-
kiye ile ilgili ilginç bir durum bulunmaktadır; Türkiye’de düzenlemelerin 
daha farklı olduğunu biliyorum, benim durumumda, bir arabulucu olarak 
benim yükümlülük ve sorumluluklarım medeni hukuk kapsamındadır, 
yani; arabulucu olarak bir hata yaparsam, örneğin; gizliliği ihlal ederek 
taraflardan birisine zarar verirsem, mahkemeye çıkabilir ve benim ya da 
sigortacımın söz konusu zararları ödemesi gerekebilir. Ancak, Türkiye ve 
Avusturya’nın da içinde olduğunu bildiğim bazı ülkelerin bunu konuyu 
ceza hukuku kapsamında değerlendirdiklerini de biliyorum. Yani, eğer 
arabulucu olarak görevinizi ihlal ederseniz, sonunda 6 ay hapis yatabi-
lirsiniz, sanırım Türkiye’deki düzenleme de bu şekilde. Bir Hollandalı 
perspektifinden baktığımızda bu bize oldukça garip gelmektedir. Eğer 
medeni hukuk kökenliyseniz, bu gerçekten alışmanızı gerektiren bir şey.

Diğer bir konu ise; bence prensip olarak, taraflar ile arabulucu ara-
sında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Türkiye’de, prensip olarak 
sözleşme yapabilirsiniz, ancak eğer taraflar bir sözleşme yapmaz, ya da 
ücretler hakkında en başta arabulucu ile konuşmazlarsa, bu durumda 
parasal değeri belli bir tutar olan, belli konulardaki davalar için arabulu-
cuya ödenmesi gereken belli ücretler olacağı konusu bizim kanunumuzda 
yaklaşık 4 sayfalık bir bölümde düzenlenmiştir. Diğer bazı ülkeler, örneğin 
İtalya, bu konuda bir üst sınır getirmiştir, belli tutardaki davalarla ilgili çok 
açık düzenlemeler yapılmıştır. Bay D’Ursa bu konuda sizlere daha detaylı 
bilgi verebilir ancak kısaca belirtmek gerekirse, bu düzenlemeler, bu gibi 
durumlarda arabuluculuk faaliyetinin size maliyetini önceden bilebilme 
imkânı sağlamaktadır. Bunun pek çok yararı olduğunu düşünüyorum. 
Mesela Yunanistan gibi diğer ülkelerde ise, arabulucular saatlik ücret 
olarak diledikleri rakamı talep edebilirler, ancak bir arabuluculuk faaliyeti 
için 24 saatten fazla ücret talep edemezsiniz. Ya da örneğin Malta’da eğer 
taraflar arasında başka bir anlaşma yok ise uygulanacak bir minimum 
ücret ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Eğer bir anlaşmanız yok ise, 
en azından harcamalarınızı fatura etmeniz gerekmektedir. Yani kesinlikle 
başarı yoksa ödeme de yok prensibinin uygulanmasını istemiyorlar ve 
bunu yasa ile düzenlemişler. Ve Romanya’da arabulucunun ücretinin 
makul bir miktarda olması ve uyuşmazlık ya da çatışmanın doğası ve 
konusu dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği kanunla düzenlenmiştir. 
Orada bu konu ile ilgili alınmış olan herhangi hukuki bir karar olup 
olmadığını bilmiyorum ancak bir uyuşmazlık durumunda neyin makul 
olduğuna siz karar verebileceğiniz için, alınacak bir kararın oldukça 
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ilginç olacağını düşünüyorum. Yani bu Hollandalılara özgü bir durum. 
Benim görüşüme göre, farklı geçmişlere sahip profesyoneller de arabulucu 
olabilirler. Ben şahsen bir akademik geçmişi olan kişilerin bu işte daha 
başarılı olacaklarını düşünüyorum, ancak mevcut durumda Hollanda’da 
isteyen herkes arabulucu olabilmektedir.

Türkiye’de sadece en az beş yıl mesleki tecrübesi bulunan avukatlar ya 
da hukuk çalışanlarının arabuluculuk yapabildiklerini biliyorum. Yuna-
nistan’da da sadece avukatların arabuluculuk yapmalarına imkân sağlayan 
düzenlemeler vardı, yani onlar çıtayı biraz daha yüksek tutmuşlardı ancak 
son zamanlarda bu yasa değiştirildi. Ayrıca avukat ya da başka bir meslek 
sahibi olmanız durumlarına göre farklı değerlendirildiğiniz ülkeler de 
bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Çek Cumhuriyeti’nde avukat 
arabulucular ile avukat olmayan arabulucular sicile farklı kaydedilmek-
tedirler. Farklı tutarlardaki anlaşmazlıkların arabuluculuğu için yerine 
getirmeleri gereken farklı şartlar ve aynı zamanda almaları gereken farklı 
eğitimler vardır.

Ayrıca, şu da çok ilginçtir; benim ülkemde bir gerçek kişi de arabulu-
culuk yapabileceği gibi, yani kapıma bir tabela asıp ben arabulucuyum 
diyebileceğim gibi, dev bir arabuluculuk firması ya da kar amacı gütmeyen 
bir organizasyon da arabuluculuk yapabilir; yani yazılı kurallara uyan 
herkes arabuluculuk hizmeti sunabilir. Ancak, pek çok ülkede bu durum 
farklılık göstermektedir. Örneğin; İtalya ve Malta’da şahıslar arabulucu-
luk hizmeti veremezler. Yani, sadece onaylanmış hizmet sağlayıcılar bu 
hizmeti verebilirler. Romanya’da arabuluculuk yapabilmek için en az 
iki kişi bir araya gelmeniz gerekmektedir. Yelpazenin bir kısmı bu şekil-
dedir; ancak mesela Çek Cumhuriyeti’nde de firmaların arabuluculuk 
faaliyetleri yapmaları yasaktır, bu faaliyetleri sadece şahıslar yapabilirler. 
Burada ilginç olan nokta şudur; eğer tarafların farklı ülkelerden olduğu bir 
arabuluculuk faaliyetine katılıyorsanız gerçekten ne ile karşı karşıya oldu-
ğunuzu biliyor olmanız lazım. Ve bunun sonrasında da bu arabuluculuk 
faaliyetinde hangi hukukun uygulanacağı sorusunun cevabını bulmanız 
gerekecektir. Arabulucunun hukuku mu, taraflardan birisinin hukuku 
mu, ya da tarafların her ikisinin de hukuku mu uygulanacaktır ? Aslında, 
şu anda arabuluculuk hakkında herhangi bir kural bulunmamaktadır. 
Belki de bu konu biz arabuluculuk uzmanlarının ilgilenmesi gereken 
bir sonraki adımdır.

Ve son olarak değinmek istediğim nokta; bence arabuluculuk faaliyet-
leri gizli olmalıdır. Sanırım, taraflar aksini istemediği sürece arabuluculuk 
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faaliyetlerinin gizli olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikirizdir. 
Avrupa’da, Finlandiya’da hâkimin bir olay hakkında başka bir meslektaşına 
başvurmasına imkân veren ve böylece bu ikinci hâkimin arabuluculuk 
vazifesi üstlendiği mahkemede arabuluculuk sistemi vardır ve burada 
işleyiş gizli değildir. Benim açımdan bu oldukça garip bir düzenlemedir.

Kanunda yer alan kurallar ve düzenlemeler bu şekildedir. Kanundan 
sonra elbette ki arabuluculuk uygulamaları gelmektedir; arabulucular 
belirli ülkelerde nasıl uygulamalar yapmaktadır ? Araştırmamız sırasında 
bu konuda da önemli farklılıklar olduğunu gözlemledik. Ne yazık ki bu 
konunun detaylarına burada girme şansımız yok ancak esasında ilginç olan 
iki eksen söz konusudur. Arabulucunun süreçte tamamen kolaylaştırıcı 
bir rolü olması gerektiğini düşünen ülkeler olduğu gibi, çok yönlendirici 
bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünen ülkeler de bulunmaktadır. Ve 
bazı süreçler de zaman yönetimi ile ilgilidir; ne kadar süreyi bir arada 
geçirmeliyiz, arabuluculuk tüm gün mü sürecek veya sadece bir buçuk 
saat mi sürecek, teke tek görüşmeler mi yapılacak ya da sadece ortak 
bir oturum mu yapılacak, resmi bir açılış sunumları mı yapılacak ya da 
yazılı gönderiler mi olacak, bunlar gibi şeyler. Her ne kadar bazı ülkeler 
bu konulara tarafların karar vermesi gerektiğini ve bazı ülkeler ise bu 
konuların tartışılabilir olduğunu söyleseler de, bazı ülkeler de bu konuya 
sadece arabulucunun karar verebileceğini söylemektedir. Bunların yanında 
bazı sabit fikirli ülkeler ise arabulucunun sürece müdahale etmemesi 
gerektiğini savunmaktadırlar. Yani süreçten sorumlusunuz ancak taraflar 
arasında çıkan problemin esası ile ilgili hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. 
Başka bir ülke ise, arabulucunun kesinlikle bir fikri olması gerektiğini 
söylemekte ve aynı zamanda bunu da kanunlarına yazmaktadır. Ve her bir 
ülkenin ve aynı zamanda sorduğunuz her bir kişinin, şirketin, kurumsal 
kullanıcının, arabulucu avukatın, arabuluculuk faaliyetinde müşterisini 
temsil eden bir kişinin, arabuluculuk faaliyetleri sunan bir kişi ya da 
eğitimcilerin de konuya bakış açılarının tamamen farklılık gösteriyor 
olması da çok enteresandır.

2014 yılında, IMI, Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü, kullanıcıla-
rın, arabuluculuk avukatlarının ve arabuluculuk sağlayıcılarının katıldığı 
bir konferans düzenledi. Ve bu konferansta şu ortaya çıktı; sağlayıcıların 
kullanıcılara sundukları şeyler ile kullanıcıların talepleri arasında aslında 
çok büyük farklılıklar vardı. Esasında, kullanıcılar genellikle A ya da C’yi 
talep etmektedirler; yani arabulucuların içerik hakkında değerlendirmede 
bulunmamalarını ya da içerik hakkında değerlendirmede bulunmalarını 
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ancak her iki durumda da arabulucuların süreç hakkında çok yönlendirici 
olmamalarını, sürecin yönetiminin kendilerinde olmasını istemektedir-
ler. İlginç olan; arabuluculuk hizmetlerini sunanlar B’nin en iyi seçenek 
olduğunu düşünmektedirler. Yani bir arabulucu, her halükarda süreçte 
yönlendirici olmalıdır ya da bu sürecin yönetiminde tamamen etkili 
olmadırlar. Arabuluculuk avukatları yüksek oranda ya da en azından 
belirli bir ölçüde bunu önermektedir ancak vakanın durumuna göre 
A ya da C’yi seçmeyi de düşünebilirler. Yani, içerik ya da süreç hakkında 
ya tamamen kolaylaştırıcı bir tutum takınacaklar, ya da içeriğin ne yöne 
doğru ilerleyeceğini izleyecekler. Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü 
bunu o kadar ilginç bulmuştur ki, dünya çapında belli ülkeleri kapsayan ve 
bu yılın Mart ayından başlayıp, 2017 yılının Ağustos ayına kadar sürecek 
çok büyük bir proje başlatmıştır. Bu kapsamda kullanıcılar, avukatlar ve 
arabuluculuk uzmanlarının katılacakları büyük konferanslar düzenlene-
cektir. Ve bu konferanslarda bu konuları da katılımcılara danışacaklardır, 
örneğin burada bir konferans olması halinde, sizlere üzerinde evet ya da 
hayır düğmeleri bulunan küçük cihazlar dağıtacaklar ve sizlerden bazı 
soruları cevaplamanızı isteyeceklerdir. Bu oldukça standart bir uygu-
lamadır. Görünüşe göre ben de standart uygulamaları çok seviyorum. 
2017 yılında, bu görüşler aradaki farkın kapanmasını gerçekten çok 
istiyorum çünkü kullanıcıların beklentilerinin halen biz arabulucuların 
sunduklarından bir miktar daha farklı olduğunu görmekteyiz. Ve biz 
arabuluculuk avukatlarının da farklı fikirleri var. Bu nedenle, 2017’de 
sizlerle tekrar görüşebilmeyi ve bu konuyu tartışabilmemizi umuyorum. 
İlginiz için çok teşekkür ederim.
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Mediation in the EU is the same

¡ 75% settlement rate 
(70% mandatory – 80% voluntary)
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& Showing the Actual Costs of Intra-Community 
Commercial Litigation
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Mediation in the EU: 28 countries 
divided by a common word

¡ Only Greece uses the EU definition exactly.
¡ Most countries have developed their own national 

definition. (e.g. NL: finding joint norm)
¡ There are at least 10 different definitions used.
¡ Some countries use different definitions for national and 

cross-border cases (e.g. Austria)
¡ Some have no definition at all. (e.g. UK,)
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Cross-border mediation is like plugs and phone 
sockets…

Tour of  Europe from a Dutch perspective:
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• Lawyers or others supporting the parties 
allowed to be present if the parties wish so. 

• Denmark: victim-offender lawyers may not be present. Greece, Italy (and Argentina), 
legal representation in mediation compulsory
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• Mediators’ obligations and liabilities = 
civil-law provisions.

• Austria: registered mediators breaching confidentiality and violating the interests 
of another person prosecuted under criminal law. Imprisonment for up to 6 
months or a fine. 
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• Fees in principle freely contracted btw 
parties and mediator

• Min/max rates or hourly /daily rates by law (e.g., Italy, Argentina, Turkey), 
including a max amount of hours to be charged (e.g., Greece) or a 
minimum hourly rate charged in the absence of an agreement on 
mediator fees (e.g., Malta). Romania: fee must be a reasonable amount 
and should consider the nature and the subject of the conflict/dispute.
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• Professionals with various backgrounds can 
be mediators. 

Turkey: only lawyers/legal professionals >5 years experience. Greece primarily (+ 
Argentina only): lawyers.  Cyprus: lawyer mediators appointed in specific 
circumstances. Indonesia: a person with legal knowledge and skills, at least 35 years 
old + experience in fields of expertise > 15 years. Czech Republic: separate registers 
for mediator/ lawyers, and non-lawyer mediators. Estonia: special provisions for 
lawyer/mediators. (California: entirely up to the users). Greece: basic mediator 
training only through a bar association + chamber of commerce. In many countries 
(e.g., Slovakia, Spain, Serbia) mediators have to have a university degree. 
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• Individuals as well as organisations, offices 
or associations, etc. can offer mediation 
services. 

• Italy or Malta: individuals cannot provide mediation services, only recognised 
service providers. Romania: individuals can only offer services through a mediation 
office of two or more mediators
Czech Republic: bodies providing mediation services 
are prohibited and only individuals can offer these services.
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• Mediation is confidential.

• Finland: in-court mediation is not confidential
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• Mediation approach up to mediator and parties. 

• Malta: compulsory ‘facilitative’ process; Bulgaria: indirect ‘facilitative’ approach, by 
prohibiting mediators from expressing legal opinions or giving advice.
Austria: family mediation has to be conducted by co-mediators, one with a legal 
background and one with a psychology background, preferably working as a male-
female mixed team.
Estonia: law provides for an evaluative approach.
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The process impacts the outcome
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18Starting the process: 4 types

B. 
Directive on process/
Non-evaluative on 
substance

A. 
Facilitative on 
process/Non-evaluative 
on substance

C. 
Facilitative on process/
Evaluative on substance

D. 
Directive on process/

Evaluative on substance

DIRECTIVE role in process

EVALUATIVE 
on substance

FACILITATIVE role in process

Source: Based on  L. Riskin “The New Old & New New Grids”

NON-EVALUATIVE 
on substance

Process: 
(e.g., time management, to 
caucus or not, written 
submissions, opening 
presentations, etc.)

Substance: 
(e.g., ranging from refusing to 
express any views, to doing 
tough reality-testing and 
preparing to give a mediator’s 
proposal if the parties do not 
reach an agreement). 

+ Autonomy
+ Compliance
+ In-group
- Efficiencies

+ Efficiencies
- Coalitions
- Out-of 
group
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“Mediation”: 
60 states divided by 
a common word? B. 

Directive on process/
Non-evaluative on substance

A. 
Facilitative on process/Non-
evaluative on substance

C. 
Facilitative on process/
Evaluative on substance

D. 
Directive on process/

Evaluative on substance

DIRECTIVE role in process

EVA
LU

ATIV
E on substance

FACILITATIVE role in process

N
O

N
-E

VA
LU

AT
IV

E 
on

 su
bs

ta
nc

e

Source: Based on  L. Riskin “The New Old & New New Grids”

• It is impossible to generalize & 
dangerous to stereo-type.  
Different models exist (also 
within the same country). 

• Mediators preferably should 
be able to move around and 
work in all quadrants.

?
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A.
B.
C.
D.
?.

USER ADVISOR PROVIDER EDUCATOR OTHER

Where to start a 
business mediation?

40%

10%

40%

10%

0%

0%

25%

38%

25%

13%

0%

0%

29%

48%

5%

19%

0%

0%

33%

0%

33%

0%

33%

0%

33%

17%

17%

0%

33%

0%

Results  from:  MI  Pound  Conferences  London  2014
‘There is  an urgent  need for data:  Are  the  needs of  
users  and the  dispute resolution market  misaligned?

A.
B.
C.
D.
?.

A.
B.
C.
D.
?.

A.
B.
C.
D.
?.

A.
B.
C.
D.
?.
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http://www.globalpoundconference.org/
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KSF in cross border mediations: 
INFORMED CHOICE

¡ Mediate the process first!!
¡ Guidance and preparation tools: 
¡ ‘Variegated landscape of mediation’: chapter 

‘Mediation in the European Union and abroad. 60 states 
divided by a common word?’ by M. Schonewille and J. 
Lack on mediator styles and effective approaches in 
cross-border mediations to guide parties and their legal 
representatives: www.schonewille-schonewille.com in the 
international section.

¡ More useful tools to help parties and their counsel prepare 
for a mediation, like an Online Evaluation Tool or a 
Decision tree: International Mediation Institute
www.imimediation.org
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Directional meetings

¡ Mediation process

¡ Caucus and/or joint sessions

¡ Opening session/presentations

¡ Pre-mediation activities/briefings

¡ Profile of mediator, mediation 
style/approach

¡ Venue, date, who should attend, language

¡ Documents

Initiating 
a cross-
border 
mediation

© Manon Schonewille – TOOLKIT Company / Fred Schonewille, all rights reserved, for personal educational use only, distribution or copying prohibited
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THANK YOU!! Hartelijk dank!!

Bayanlar ve baylar. 
Hepinize çok teşekkür ederiz !!  
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Av. Seçkin ARIKAN (Oturum Başkanı)- Çok teşekkür ediyoruz. 
Çok hızlı da olsa genel olarak dünyada arabuluculukla ilgili bilgi sahibi 
olabildik. Keşke daha çok zamanımız olsaydı sırf bu konu bile aslında 
bir günlük bir konu. Şimdi İngiltere’de nasıl oluyor ? Onun için… Önce 
İtalya’ya gidiyormuşuz.

Leonardo D’URSO
CEO – Alternative Dispute Resolution Center

Thank you very much, thank you Seçkin for your kind invitation is 
always a pleasure to be here in Turkey.

What I would like to share with you is our experience about mediation 
law. Not because it is the best model in the world but because I think 
that in the last 20 years we changed five different law frameworks. And 
made all the mistakes that we could make in our laws. So, I guess that 
our experience could be useful for your jurisdiction and to other juris-
diction as well.

Everything started in 2008 with EU directives and the EU directives 
in Article 1 say that the objectives of these directives were to facilitate 
access to alternative dispute resolution and to promote the amicable settle-
ment of disputes by encouraging the use of mediation and by insurance 
a balanced relationship. This is the keyword; the balanced relationship 
between mediation and judicial proceedings. So the aim of these direc-
tives was to find these balance relationships. And the key features of the 
directives were ensuring the quality of a mediation; so making training 
to have good mediators. Referral to mediations; so the judges could 
referral always to the mediation their pending cases.

The enforceability of the agreement and the confidentiality of the 
mediations. Did it work ? Well, actually this did not. This is what we 
call the mediation paradox. So, only 0.05 percent of the civil cases went 
to mediation versus like twenty millions of civil cases filed in the trial 
courts in all Europe. So, this was a massive economic loss. In 2013 the 
parliament gave our company a task for a study research with few goals; a 
survey about the cost of not doing mediation, analyzing the legislation in 
implementing the mediation directives in all member states and proposed 
some amendments of these directives that maybe we could change this 
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year or next year. And we completed these studies we entitled the study 
rebooting the computer; rebooting the mediation directive.

So, what we found ? We found that over the 28 member states, only 
four; Germany, UK, Italy, and Netherlands had the more or less over 
10,000 mediations every year. Hungary and Poland about from 5,000 
to 10,000 and everyone below that number. But if we explore the high 
ranks between Germany, UK, Italy and Netherlands; Italy had almost 
120,000 mediations. Actually, the last year 2015, we will end up with 
200,000 mediation procedures. How is possible that Italy lead this field 
of mediation ?

Basically in the 27 countries, had what we call the opt-in models. 
So, the parties must sign an agreement to mediate, to enter to meditate 
while Italy adopted four years ago an opt-out model; basically, the parties 
by default are in mediation and they can easily opt-out of the process.

This is some numbers on the top you can see the trend of new cases 
each year in the trial courts for instance. This was the first framework on 
mediation, up to 2004 basically there was no framework. So, mediation 
was voluntary and was free, not regulated.

On the bottom, you see the number of mediations. So basically with 
the market with the voluntary mediation unregulated mediation, the 
number of mediation are zero. Why ? The second regime, the second 
phase was from 2005 to 2010 where the mediation was still voluntary. 
But we started to regulate this, so we were the first least of a credited 
mediation providers in means of justice but still the parties were com-
pletely voluntary to attempt mediation.

The situation was a little bit better; we had a few thousand media-
tions but there was no impact basically on the new cases. Why ? I have an 
explanation, actually, it is very practical; when the mediation is completely 
voluntary, basically as mediator or mediation providers you are going 
to sell a service to someone. As a lawyer when you sell your service you 
have to convince just one party, one client so your contest to sign your 
agreements to represent the client in court. So you have to convince one 
person. As a mediator, in order to sell my mediation services, we have 
to convince four people. So, I had to have four signatures in an agree-
ment; basically the two lawyers and the two parties. And this is almost 
impossible. I dare everyone to find another business another profession 
service where is so difficult to sell the product or the service. Why is it 
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impossible ? Because these four people are in different places in different 
times and of course they have different interests. Usually the counterparty, 
the defendant party don’t want to mediate. And actually this is natural, it 
is a human behavior; when you have a conflict, you don’t want mediate 
with that kind of a guy that you sued. So it is natural.

So, how we solve this problem ? Now the funny things; in Italy in 2011 
actually we went actually from white to black and we introduced the full 
mandatory mediation. Full mandatory wherein the certain categories of 
civil cases, the parties had to try the full process in order to go to court 
first. Of course, the parties always can leave the table. The mandatory 
was not to mediate actually but to attempt mediations. But you have to 
attempt all the mediation, that means you have to pay the full fees to the 
mediators even that there is no chance to find an agreement.

So of course in 2010 and 2011 when this was a fully in the regime, 
the mediation went up to 60,000 and then 154,000. While, for the first 
time Italy the trend of new cases went down. So, it was very important. 
We had this for 2 years, then at the end of 2012, October 21st for me it is 
the 11 September of mediation in Italy; at October 21st, Constitutional 
Court declared the mandatory mediation unconstitutional. I mean from 
one day to another we went back to voluntary mediation basically for 
one year. Of course, from one day to another, the number of mediation 
went down by less 73% and in the same time as you see the new cases 
on court arise at the same time. So, this is the proof, it is like a switch 
on and switch off. The mandatory mediation works and the voluntary 
mediation doesn’t produce enough mediation.

So back on the 5th model in Italy, we in 2014 introduced a new 
law. That actually calling mandatory mediation misleading, not really 
mandatory. It’s mandatory only for the first meeting. So, the parties 
before going to court in certain categories of civil disputes, they have to 
attempt mediation. So, they have to sit in front of mediators and decide 
voluntarily if they want to go to mediation or not. So, that solved the 
problem that I was telling you; in this case, we have as a mediator in 
the same time and in the same place, in the room, all the four people, 
they have to sign the agreement to attempt to go to mediation. In most 
circumstances it works; about the 45% - 50% of the times we held this 
first meeting, we party decide to go over and try the full mediation.

So I think this is a good balance. The full mandatory mediation that 
actually was not working very well because we had a lot of a protest of 
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lawyers. They didn’t want to have this and in any case was not complied 
with the access of justice according to our Constitution Court.

As you see, actually there is no difference in the results between the 
full mandatory mediation and the only initial mediation. We have 42% 
of 47% actually, we have a 5% more success rate. This is 2014 but 2015 
the data is even better. And these are nationwide data of course. In some 
providers, we have much higher percentage of success rate. But with this 
regime model basically, if there is no chance to mediate, the parties just 
pay a 40 EUR for the first meetings and basically this is the process. 
There is a deposit of a mediation request if the other party doesn’t show 
up, the mediators just sign a certificate that he or she didn’t show up 
and the clients can go to court. And basically, the judge can sanction the 
party that didn’t show up on the first meetings and actually the judges 
are now sanctioning. If the parties show up, you do this mandatory first 
meeting, you discuss with the parties and if the parties do not want to 
go ahead or of course even one party don’t want to go to the voluntary 
mediation, then you sign a certificate that the parties met and they can 
go to court without sanction at all. So the parties show their good faith 
to participate in this first meeting. If the parties go to the voluntary 
mediation, of course, it could be successful too.

What I want to show you is the opportunities for lawyers actually in 
Italy. So, the Italian law actually allows not only lawyers to be media-
tors but also the other professions after a 50 hours training course. The 
reality is that about 90% of mediators are lawyers anyway. Lawyers are 
negotiators; our law says that the parties must be assisted by lawyers in 
mandatory mediation. So, lawyers are now very happy to hand their 
fees in a short period of time. So, they can charge the parties as much 
as in the court. And the third and the very important provision is if 
both lawyers sign the successful mediation agreement that agreement is 
automatically enforceable title. So for the first time in Italy, we had an 
automatically enforceable title with two lawyers that declare that agree-
ment to comply with the law.

So, this is our experience and for us, it works quite well. As I said, 
we made a lot of mistakes and our experience I think can be helpful for 
Turkey as well. Thank you very much for your time.
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Çok teşekkür ederim, Seçkin Bey’e de nazik daveti için teşekkür 
ederim, Türkiye’de bulunmak benim için her zaman bir zevk olmuştur.

Bugün burada sizlerle arabuluculuk kanunu ile ilgili yaşadığımız 
deneyimlerimizi paylaşmak istiyorum. Bunu sadece dünyanın en iyi 
modeli olduğundan değil, aynı zamanda yanılmıyorsam son 20 yılda bu 
konu ile ilgili beş farklı kanun değişikliği yapmamızdan ve bu nedenle 
yapılabilecek tüm hataları yapmış olduğumuzu düşünüyor olmamızdan 
dolayı bu tecrübelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu nedenle bizim 
deneyimlerimizin sizin hukuk sisteminiz ve diğer ülkelerin de hukuk 
sistemleri açısından yararlı olabileceğini düşünüyorum.

Her şey 2008 yılında AB direktifleri ile başladı ve bu AB direktifleri-
nin 1 numaralı maddesi, bu direktiflerin amacının alternatif uyuşmazlık 
çözümlerine erişimi kolaylaştırmak ve arabuluculuğun kullanımını teş-
vik ederek dengeli bir ilişkiyi güvence altına almak ve uyuşmazlıkların 
dostane bir şekilde çözülmesini teşvik etmek olduğunu söylemektedir. 
Arabuluculuk ve adli işlemler arasında dengeli bir ilişki buradaki anah-
tar kelimelerdir. Yani bu direktiflerin amacı ilişkiler arasındaki dengeyi 
sağlamaktır. Ve bu direktiflerin temel özellikleri ise arabuluculuk faa-
liyetinin kalitesini güvence altına almak ve böylece iyi arabulucuların 
eğitilebilmelerini sağlamaktır. Davaların arabuluculara sevki konusunda 
ise; hâkimler ellerinde bekleyen davaları her zaman arabuluculara sevk 
edebilirler.

Peki anlaşmanın uygulanabilirliği ve arabuluculuk faaliyetlerinin giz-
liliği konuları verimli oldu mu ? Esasında pek de işe yaramadılar. Burada 
bizim arabuluculuk paradoksu dediğimiz durum ortaya çıktı. Çünkü 
tüm Avrupa’da mahkemelere yaklaşık yirmi milyon hukuk davası gel-
mesine rağmen, bu hukuk davalarının sadece yüzde 0,05’i arabulucuya 
gitmektedir.

Bu çok ciddi bir ekonomik kayıp demektir. 2013 yılında, parlamento 
bizim firmamıza şu konuları içeren bir araştırma görevi verdi; arabulu-
culuk yapmamanın maliyetlerini araştıran bir anket, tüm üye ülkelerde 
arabuluculuk yönergelerinin uygulanması ile ilgili mevzuatların analiz 
edilmesi ve bu yönergelerden hangilerinin bu yıl ya da bir sonraki yıl 
değiştirilebileceği konusunda öneriler getirilmesi. Bizler bu çalışmaları 
tamamladık ve ismini de bilgisayarı yeniden başlatmak teriminden esinle-
nerek arabuluculuk yönergelerinin yeniden başlatılması olarak belirledik.
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Peki, bu çalışma esnasında neler bulduk ? 28 üye ülkeden sadece dört 
tanesinde; Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve Hollanda’da yılda aşağı 
yukarı 10.000 adet arabuluculuk işlemi yapıldığını bulduk. Macaristan 
ve Polonya yılda 5.000 ila 10.000 işlemle bu rakamın altında yer alıyor-
lar. Ancak, yüksek sıralarda yer alan Almanya, Birleşik Krallık, İtalya ve 
Hollanda’yı incelediğimizde; İtalya’nın 120.000 arabuluculuk işlemi ile 
başı çektiğini görmekteyiz. Esasında biz 2015 yılında, yani geçen sene, 
200.000 adet arabuluculuk işlemi yaptık. Peki, İtalya’nın arabuluculuk 
alanında bu derece önde olması nasıl mümkün oluyor ?

Temelde 27 ülkede dâhil olma adını verdiğimiz model uygulanmak-
tadır. Yani, tarafların arabuluculuğa başvurabilmeleri için arabuluculuğa 
katılacaklarına dair bir anlaşma imzalamaları gerekmektedir; ancak İtalya 
bundan 4 yıl önce, basitçe açıklamak gerekirse, tarafları sürecin en başında 
arabuluculuk sistemine doğrudan dâhil eden ve eğer bunu istemezlerse 
kolaylıkla arabuluculuk sisteminden çıkmalarına imkân veren, dâhil 
olmama modelini benimsemiştir.

Örneğin, üst tarafta her yıl ilk derece mahkemelerine gelen davaların 
dağılımlarını gösteren rakamları görebilirsiniz. Bu tarih, arabuluculuk ile 
ilgili ilk çerçevenin hazırlandığı zamandır, 2004 yılına kadar arabuluculuk 
ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktaydı. Yani arabuluculuk ihtiyari ve 
ücretsiz bir işlemdi, herhangi bir düzenleme yapılmamıştı.

Alt tarafta ise arabuluculuk rakamlarını görebilirsiniz. Burada, arabu-
luculuk faaliyetleri düzenlenmediğinde ve ihtiyari olduğunda, rakamın 
sıfır olduğunu görmekteyiz. Peki neden ? 2005 yılından 2010 yılına kadar 
devam eden ikinci aşamada arabuluculuğa başvurmak halen ihtiyariydi. 
Ancak konu artık düzenlenmeye başlanmıştı, biz de hukuk alanında yetki 
alan ilk arabuluculuk firmasıydık ama tarafların bu sürece başvurmaları 
halen kendi isteklerine kalmıştı.

Durum eskiye göre bir miktar daha iyiydi; birkaç bin arabuluculuk 
işlemi yapmıştık ama işleyişin yeni davalar üzerinde henüz bir etkisi 
görülmüyordu. Peki neden ? Aslında bence bunun basit bir açıklaması var; 
arabuluculuğa başvurmanın tamamen tarafların inisiyatifinde olduğu bir 
durumda, bir arabulucu ya da arabuluculuk hizmeti veren bir firmanın, 
söz konusu hizmeti birilerine satması gerekmektedir. Bir avukat olarak 
hizmetlerinizi satmak istediğinizde, taraflardan sadece birini mahkemede 
temsil etmek için ikna etmeniz ve imzasını almanız gerekmektedir. 
Yani sadece bir kişiyi ikna etmeniz gerekmektedir. Bir arabulucu ola-
rak, arabuluculuk hizmetlerimi satabilmek için dört kişiyi ikna etmem 



174

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

gerekmektedir. Yani anlaşma metnine iki taraf ve iki avukatın, toplamda 
dört kişinin imzasını almamız gerekmektedir. Ve bu neredeyse imkân-
sızdır. Buradaki herkese, ürün ya da hizmet satışının daha zor olduğu 
başka bir meslek bulamayacakları konusunda meydan okuyorum. Peki, 
bu neden bu kadar imkânsız ? Çünkü bu dört kişi farklı zamanlarda, farklı 
yerlerdeler ve elbette ki her birinin farklı çıkarları söz konusu. Ayrıca 
genellikle davalı taraf da arabuluculuğa katılmak istememektedir. Aslında 
bu doğal bir durumdur, bu doğal bir insan davranışıdır; bir anlaşmazlık 
söz konusuysa, dava açtığınız kişi ile arabuluculuk masasına oturmak 
istemezsiniz. Bu çok doğaldır.

Peki, bu sorunu nasıl çözeriz ? Şimdi işin komik kısmı geliyor; İtalya 
2011 yılında, beyazdan siyaha geçerek tamamen zorunlu arabuluculuk 
sistemine geçti. Zorunlu arabuluculuk sisteminde, belirli kategorilerdeki 
hukuk davalarında, taraflar mahkemeye gitmeden önce tüm arabuluculuk 
yollarını denemeleri gerekmektedir. Tabii ki, taraflar her zaman masayı 
terk edebilir. Zorunu olan illa arabuluculuğun başarılı olması değil 
ancak arabuluculuk yollarının denenmesidir. Ancak tüm arabuluculuk 
çalışmalarına katılmanız gerekmektedir, bunun anlamı, herhangi bir 
şekilde bir anlaşmazlığa varma olasılığı bulunmasa dahi, arabuluculara 
tüm süreçlerin ücretlerinin ödenmesi demektir.

Böylece 2010 ve 2011 yıllarında bu zorunlu sistem uygulamadayken, 
arabuluculuk rakamları önce 60.000’e sonrasında da 154.000’e çıkmıştır. 
Bu sırada, İtalya’da ilk kez mahkemelere gelen yeni dava sayılarında düşüş 
görülmeye başlandı. Yani, bu çok önemliydi. Bunu 2 yıl boyunca bu 
şekilde devam ettirdik, daha sonra 2012 yılı sonunda, 21 Ekim tarihinde, 
benim açımdan İtalya’da arabuluculuk sisteminin 11 Eylül’ü yaşandı ve 
Anayasa Mahkemesi zorunlu arabuluculuk sisteminin anayasaya aykırı 
olduğuna karar verdi. Yani, bir gün içinde bir yıllığına gönüllü arabu-
luculuk sistemine geri döndük. Elbette bir gün içinde arabuluculuk 
rakamları % 73 oranında düşüş ve aynı zamanda da mahkemelerdeki 
yeni dava rakamları da bir gün içinde aynı oranda artış gösterdi. Bu net 
bir kanıttır, sistem sanki bir açma kapama düğmesi gibi çalışmaktadır. 
Zorunlu arabuluculuk sistemi çalışmaktadır ve gönüllü arabuluculuk 
sistemi ise yeterli miktarda arabuluculuk sayısı oluşturamamaktadır.

Böylece İtalya’da 5.modele geçtik ve 2014 yılında yeni bir yasayı tanıt-
tık. Bu yasa esasında zorunlu arabuluculuk terimini yanlış kullanmaktadır, 
gerçekte arabuluculuk zorunlu değildir. Sadece ilk toplantı zorunludur. 
Yani taraflar belirli konulardaki davalarla ilgili mahkemeye gitmeden 
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önce, arabuluculuğu denemeye mecburdurlar. Taraflar arabulucular ile 
toplanıp, gönüllü olarak arabuluculuğa devam edip etmeyeceklerine 
karar vermelidirler. Böylece size daha önce söylediğim problem çözülmüş 
oldu; bu şekilde aynı zamanda, aynı yerde bir arabulucu ve dört kişinin 
tamamını toparlamış olduk ve arabuluculuğu denemek için bir sözleş-
meye imza atmaları gerekiyor. Pek çok durumda bu işe yaramaktadır; bu 
toplantıları yaptığımızda % 45 - % 50 oranında tarafların devam etmeye 
ve tam arabuluculuğu denemeye karar verdiklerini gördük.

Ben bunun iyi bir denge olduğunu düşünüyorum. Zorunlu tam ara-
buluculuk gerçekte de çok iyi çalışmamaktadır çünkü avukatlardan çok 
fazla itiraz olmaktadır. Avukatlar bu arabuluculuk sisteminin var olmasını 
hiç bir şekilde istemiyorlardı ve aynı zamanda da bu sistem Anayasa 
Mahkemesi’ne göre adalete erişim bakımından anayasaya aykırıydı.

Görebileceğiniz üzere, zorunlu tam arabuluculuk ile sadece başlan-
gıçta yapılan arabuluculuğun sonuçları bakımından aralarında farklılık 
görülmemektedir. Durum % 42’ye % 47 seviyesinde, esasında bizim % 5 
daha fazla bir başarı oranımız var. Bunlar 2014 verileri ancak 2015’te 
daha iyi sonuçlar aldık. Bunlar tüm ülke çapında toplanan verilerdir. 
Bazı sağlayıcılarda daha yüksek başarı oranları da bulunmaktadır. Bu 
yönetim modelinde, basitçe anlatmak gerekirse, eğer herhangi bir şekilde 
arabuluculuğun başarılı olma şansı yoksa taraflar sadece ilk toplantı için 
40 Euro ödeme yaparlar. Arabuluculuk sisteminde bir de güvence söz 
konusudur; eğer taraflardan birisi toplantıya katılmazsa, arabulucular bu 
tarafın toplantıya gelmediğine dair bir belge düzenlerler ve taraflar da bu 
belge ile mahkemeye gidebilirler. Aslında, mahkemeler bu ilk toplantıya 
katılmayan tarafa yaptırımlar uygulayabilir ve hâkimler de fiilen bu yap-
tırımları uygulamaktadırlar. Eğer taraflar toplantıya katılırlarsa, zorunlu 
olan ilk toplantıyı yaparsınız, taraflarla konuyu tartışırsınız, bunun 
sonucunda taraflar gönüllü sürece devam etmek istemez ya da tarafların 
sadece bir tanesi bile gönüllü sürece devam etmek istemezse, tarafların 
buluştuğuna ve durumu belirten bir belgeye imza alınır ve bu taraflar bu 
belge ile herhangi bir yaptırıma maruz kalmadan mahkemeye başvura-
bilirler. Yani bu ilk toplantı, tarafların iyi niyetlerini gösterebilmelerine 
imkân sağlamaktadır. Elbette taraflar gönüllü arabuluculuk sistemine 
dâhil olurlarsa da sürecin başarıyla sonuçlanma olasılığı bulunmaktadır.

Şimdi de sizlerle İtalya’da arabuluculuk konusunda avukatlar için 
ne gibi fırsatlar olduğunu paylaşmak istiyorum. İtalyan hukuku sadece 
avukatların değil, herhangi bir mesleğe sahip olan bir kişinin de 50 saatlik 
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bir kurs alarak arabulucu olmalarına imkân tanımaktadır. Gerçekte ise, 
arabulucuların yaklaşık % 90’ı zaten avukatlardan oluşmaktadır. Avukatlar 
müzakerecilerdir; yasalarımız da zorunlu arabuluculukta, taraflara birer 
avukatın eşlik etmesini zorunlu kılmaktadır. Avukatlar, arabuluculuk 
sistemi ile ücretlerini bu kadar kısa bir sürede alabildikleri için oldukça 
mutlular. Taraflardan mahkemede de istedikleri ücreti talep edebilirler. 
Üçüncü ve belki de en önemli sonuç ise, iki tarafın avukatının da başarılı 
bir şekilde bir arabuluculuk belgesini imzalamaları halinde, bu anlaşma 
otomatik olarak nihai karar haline gelmektedir. Böylece, İtalya’da ilk kez 
iki avukatın yasalara uygun şekilde bir anlaşma yapması ile otomatik 
olarak bir nihai bir karar ortaya çıkmaktadır.

Bugün sizlerle deneyimlerimizi paylaşmak istedim ve bu sistem bizi 
ülkemizde oldukça iyi çalışıyor. Dediğim gibi, biz buraya aşamaya gelene 
kadar pek çok hata yaptık ve bizim deneyimlerimizin Türkiye için de 
yararlı olabileceğini düşünüyorum.İlginiz için çok teşekkür ederim.

Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı)- İtalya deneyimini bu kısa 
sürede bize anlattığı için çok teşekkür ediyoruz Leonardo’ya. Şimdi İngil-
tere dediğimiz gibi başka bir hukuk sistemi ve orada uygulama çok daha 
önceden başladı. Uzun yıllardır devam eden bir uygulama. Bu konuda 
Sevgili Colin Manning açıklama yapacak. Teşekkür ediyorum.

Adv. Colin MANNING
English Wales Bar Association Head of ADR Department

Thank you very much and thank you also for inviting me to represent 
on behalf of the UK what we’ve been doing for all these years because 
we’ve been involved in mediation for a lot longer than most people in 
Europe. We originally got involved because they seem to be doing it a 
lot in the States and if they were doing it in the States that must be good 
that. We found out soon that the way they were doing it was different 
and it wasn’t so good.

The experience that certainly I’ve had and I’ve been a mediator now 
since I trained in 1997, is that the only way in which you develop media-
tion in any jurisdiction is step by step. Because there is certain antipathy 
as you’ve all encountered in this jurisdiction and has every jurisdiction 
has encountered to mediation coming in. First of all, from the lawyers’ 
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perspective that somehow or other the lawyers are going to lose work. 
They may lose trial work but that has to be put into a realistic perspec-
tive. In the UK of every civil case commenced 89% settle before trial. 
What was happening in the nineties was an awareness that too many 
cases were settling at the door of the court. At a time when fees had been 
expended, the client had suffered a considerable loss in paying lawyers’ fees 
but the case is settled anyway. That led to an inquiry into why this was 
happening, called “The Wolf Report ” a very senior judge whose appeared 
as a judge in every jurisdiction in the UK. He produced a report which 
ultimately was enshrined in the Access to Justice Act in 1999. On the 
back of that act became the civil procedure rules and that is the way in 
which so far is mediation is concerned we look at the regulation if that’s 
the right word of mediation in the UK.

Those rules have developed over a period of time; they have been 
strengthened. Because as other speakers have said; to make the media-
tion purely voluntary against a background of distrust is not going to 
work. I started in in 1997 doing work as a mediator on pilot schemes 
in the lower courts. The success rate was quite good but the take up 
wasn’t very good. So, how do you persuade parties to actually think that 
mediation is a good idea because you can say it as much as you like it 
doesn’t mean that people like going to accept it and respond to it. So, 
that has to be some persuasion and this persuasion which is still short of 
it being mandatory. So, in all civil cases there in the civil procedure rules 
is a protocol effectivity of pre-action protocol about how parties are to 
approach litigation when they start. It goes in this way that the objects 
of pre-action conduct and protocols are before commencing proceedings 
the court will expect the parties to have exchange sufficient information, 
to understand each other’s position, to make decisions about how to 
proceed, to try to settle is used without proceedings, to consider a form 
of alternative dispute resolution to assist with supplement, to support 
the efficient management of those proceedings and to reduce the costs of 
those proceedings. Specifically, in relation to alternative dispute resolu-
tion which in this context I mean mediation, because alternative dispute 
resolution includes arbitration and adjudication, early neutral evaluation 
and all sorts of other alternative dispute resolution mechanism. And this 
is the short and rather a pity wording. Litigation should be a last resort. 
As part of a relevant pre-action protocol all these practice directions, 
the party should consider whether negotiation or some other form of 
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ADR might enable them to settle their disputes without commencing 
proceedings.

So the first step is; if you have a client coming to see the lawyer maybe 
two parties involved you could be four, five or six, I’ve done mediations 
with ten parties involved and in dispute with each other. And that does 
as another that making it difficult to get everybody to agree, not only to 
meditate that to agree on the choice of mediator. But let’s keep it simple 
and say it send it to two parties and they have agreed to mediate. They’ve 
done so against the background presumably of advice.

Where does that advice come from ? It comes from the legal advisor. 
The client goes to you as a lawyer and says “I’ve got this dispute, I want 
to take those guys, girls to court. I want to do it now and I’m going to get 
a judgment and I want to make them suffer”. And the layer turns around 
and says “Well, I quite understand all that but of course that’s going to cost 
quite a lot of money and it’s also going to take quite a long time. So, you 
know these rules, the civil procedure rules provide another way of actually 
resolving your dispute and that is by mediation”. “What’s that ? What is 
mediation ?” “Well, this is where the parties get together and they choose a 
third-party neutral who is not on either side and that third party neutral 
helps you just settle”. “Why should I settle ? You’ve just told me I have got a 
good case. Why shouldn’t I go to court ? I want to make him suffer.” “It’s going 
to cost you to make him suffer.” “How much ? ” And then reality gradually 
begins to dawn. Of course, there are always the clients who want to pay 
lots and lots of money and got your court anyway. But even they can be 
persuaded. And even they find it when they get to mediation actually 
it’s quite a good idea and they get a good result.

So, the point then is you’ve got your client just on the edge saying 
“Well all right, maybe it’s a good idea, maybe it isn’t. What if I say no ? ” 
And that’s where the rules come into play. Short of that being an order 
for mandatory mediation, if a party unreasonably refuses to mediate and 
even if they win the case at the end of the day because they take it to 
court, they may not get that cost. Of course, the normal rule is if you take 
somebody to court and you win, you get your costs. No, not necessarily. 
Not if you have behaved unreasonably in failing to take advantage of 
a much shorter, quicker, simpler method of dispute resolution naming 
mediation. Now, that strike some people as a bit unfair, after all, you’ve 
been proven right at the end of the day so why shouldn’t you get your 
costs ? The rationale behind it is part of the whole administration of 
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justice; the objective being to cut down the number of cases pending in 
courts. But also so the parties aren’t basically robbed the money and I 
used that but advisedly by lawyers who are charging lots and lots of fees 
when they should have arranged the settlement or got to a settlement 
much earlier. It effects generally the administration of justice but more 
important than that as I think you heard of your own, that a media-
tion actually results in what’s colloquially known as a kind of a win-win 
situation. I don’t like the terminology but effectively what people say 
that neither party leaves the mediation even if settled entirely happy. 
I like to think the parties if they settle, leave the mediation as happy 
as they’re ever likely to be. But the difference is that if you go to court, 
somebody loses. That’s the point; when you’re trying to persuade a client 
why should I do this. It is because you may get a better result. It is also 
because if you’re unreasonable you may even if you win not get costs 
and the court is imposing sanctions along those lines. Of course, our 
mediation perspective has developed through case law; up to the court of 
appeal not yet beyond. But that is the highest court, sort of the Supreme 
Court which is said and encourage mediation and said and approved 
the application of sanctions where parties have unreasonably refused. 
Bear in mind that the burden, of course, is from the losing party who 
is fighting the application for the cost to show that the other party has 
been unreasonable and that’s quite a high burden. But nevertheless, these 
are persuasive factors in getting parties to actually go to a mediation, to 
engage in a mediation and hopefully get a settlement.

What are the rates of settlement ? CEDR is an organization; Center 
for Effective Dispute Resolution, started the first training courses for 
mediators and our mediation providers and they collect data; they collect 
data on commercial mediations. And that shows that in fact, 75% of all 
mediation settle on the day. By the day I mean the day of the media-
tion because it’s normally one day. Even if they don’t settle on the day 
another 10 % mediation settle shortly thereafter a couple of days or even 
a couple of weeks. Because there’s a certain dynamic which is engendered 
by the mediation process. Because people have sat in the room and talk 
to each other. And I mean talk to each other because that’s what you 
should persuade parties to do. This is the parties’ mediation and so they 
should talk and get their day in court. And so they’ve got into a way of 
thinking; the way of thinking is “I don’t actually have to go to court to get 
a good result. I can do this by negotiation through mediation”. And so, even 
if it doesn’t settle on the day then it will nearly always settle shortly thereafter. 
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And that’s an important factor because in the early days when I was mediating 
we had a number of mediators which I was not one who said: “once you got 
the parties there, you have got to get a settlement on the day”. And I don’t 
agree, I think there is a dynamic. There are some cases where certainly if 
you allow the parties to go home at the end of the day not having settled, 
they’ll change their minds overnight. Well so did, they wouldn’t have 
been happy with the settlement anyway and that’s what we’re trying to 
do as mediators are to get happy parties, not poorer parties.

What’s in it for the lawyer ? At the beginning, when we first started 
in the UK, lawyers were generally very much against it. I’m a negotia-
tor, I’ve been negotiating all my career, why should I have a third party 
neutral coming along and telling me how to negotiate a settlement of 
this dispute ? That’s because they did not understand the process of 
mediation. Of course, all mediations if they settle lead to a negotiation 
at the end. It’s the process by which you get to that negotiation which 
is important and what is different about mediation. And so the lawyers 
needed winning over and there is still plenty of lawyers around in the 
UK who are still not persuaded. There are some lawyers who even now 
think “well, I’ve seen how mediation works, I don’t really need to appoint a 
mediator anymore, I’ll do it myself ”. And sometimes they are successful but 
their cases probably would settle anyway without reference to mediation. So 
the lawyers are gradually coming on board. It’s a combination of knowledge 
and persuasion. Of knowledge, because they now understand the process 
better, persuasion because they now have to tell the client what will happen 
if they unreasonably refuse to mediate and that the courts could take the 
costs away from them. And in particular, the lawyers now have to say to the 
client once they issue proceedings, there is a form that comes back from the 
court, called an allocation questionnaire. And in there is a little box; have 
you advised your client about trying to settle the dispute ? Yes, or no. And as 
soon as it goes back knowing certain courts that they will go back and say 
why not. When the case gets on the way, at the first hearing before the judge 
who is managing the case, he will say “well, have you considered a settlement ? 
Have you done anything about it ?” “Well no” “Why not ?” So there is a court, 
there is judicial involvement at an earlier stage which certainly helps so far 
as the lawyers and the parties to consent to change their way of approaching 
dispute resolution. So far as the clients are concerned, they are happy, as far 
as the lawyers are concerned are they unhappy ? Well, a happy client recom-
mends other clients. Lawyer very rarely realize that you know if parties have 
retained to a solicitor or a lawyer and they got a good result, they tend to go 
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to their friends who’ve got a dispute and say “go to him her, because they’re 
good, they’ll get you a good result. You are not going to lose money.” And 
yet there’s still this fear that somehow rather if you go into mediation 
you’re losing trial phase, you’re losing all these costs and interlocutory 
hearings up until the trial. Partly that may be true. But the bottom line 
is; that if you do your job as a lawyer at the mediation, you’ve got to 
prepare for a mediation almost as entirely as if you were going to court. 
There’s no point in pretending you are representing your client if you’re 
not adequately prepared. That’s what you’re being paid to do and you’re 
entitled to charge appropriately for giving that service to the client. So, 
the lawyers aren’t losing out.

Finally, and I want to make it finally, there are plenty of other things 
we could talk about, the whole issue is where is this all going to go, where 
is mediation going to go ? It is important that cases that need go to court, 
do go to court. One part of the resistance from the judiciary in the UK 
has been that the development of the lore is going to be stymied if, in 
fact, the appropriate cases don’t go to court. They should. If a point of 
law has to be decided by the court and so it should. And that isn’t a case 
that suitable for mediation although even then the courts can actually say 
that the party who wants that point of lore should pay for it. So, there is 
no particular reason why the parties should say or the judges should say 
the wrong cases are being mediated and not going to court. If you have 
to defend or protect the reputation, that’s going to be done publicly, it 
can’t be done through a confidential process. That’s got to go to court. 
Although even there, I have done defamation cases where the parties have 
agreed on a form of words and an apology in defamation proceedings 
which is then read out in court. So, they still get their publicity, they’ve 
saved all the costs and they’ve got the results that they want. That’s what 
mediation is about; it is the right result for the parties, for the lawyers 
and for the system. Thank you very much.

Baro başkanı Sayın Hakan Bey’e ve beni buraya davet ederek Ankara’ya 
tekrar gelebilmemi ve sizlere burada bu sunumu yapmamı mümkün 
kılan Seçkin Bey’e teşekkürlerimi sunarım. Geçişte burada AB projemi 
yaparken tanıştığım pek çok yüzü yine burada görmek ve aynı zamanda 
siz değerli meslektaşlarımla buluşmak büyük bir zevk. Bu nedenlerle 
hepinize tekrar teşekkür ederim, burada olduğum için çok mutluyum.



182

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

Sizlerle bugün burada sadece 28 AB ülkesinde değil, dünya çapında 60 
ülkenin yargı sistemi hakkında yaptığımız bir anketin bazı önemli kısım-
larını paylaşmak istiyordum. Ancak tüm anket çok fazla vakit alacağından, 
burada sadece AB üyesi olan 28 ülkenin sonuçlarına yoğunlaşacağım.

Esasında, bu anketi başlattığımızda temel düşüncemiz şuydu; arabu-
luculuk açısından ortak bir etken, dünya üzerindeki her ülkeye uyan, 
arabuluculukla ilgili olarak; gönüllü bir eylemdir ya da arabuluculuk 
faaliyetleri gizlidir gibi bir ortak tanımlamaya ulaşabileceğimizi düşünü-
yorduk. Araştırmamızı ilerlettikçe, ortak olabileceğini düşünebileceğimiz 
her kural için en azından dünya üzerinde bir ülkede, özellikle de Avru-
pa’da bir istisna olduğunu gördük. Bu nedenle anketimizin kapsamını 
değiştirmeye karar verdik ve neden bazı şeylerin yasalarla düzenlenip 
düzenlenmediğini bulabileceğimiz ya da arabuluculuk faaliyetlerinin 
neler olduğunu görebileceğimiz ve 60 ülkenin hukuk düzenlemelerini 
doğrudan karşılaştırabileceğimiz bir yapı kurmuyoruz dedik. Ve standart 
bir soru cevap formu ile bunu başardık. Türkiye de bu çalışmada yer 
alıyor ve bu konu da ayrı bir bölüm olarak incelenebilir.

Bugün sizlerle ayrıca, arabuluculuğa daha farklı bir gözle baktığımız 
ancak dünya üzerindeki pek çok ülkede de geçerliliği bulunan Hollanda 
bakış açısını da paylaşmak istiyorum. Sizlerin bizim bakış açımız hakkın-
daki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum, çünkü Türkiye’de arabulu-
culuk uygulaması bizdekine göre farklılıklar gösteriyor. Hollanda’da bizim 
bir arabuluculuk düzenlememiz bile bulunmuyor. Esasında bu doğru 
bir açıklama olmadı, AB direktiflerini kendimize entegre ettik ancak 
sadece mevzuatımızın küçük bir parçasını oluşturan sınır ötesi durumlar 
ile ilgili olan kısımlarını aldık. Ancak, medeni usul tarafında, çok geniş 
bir arabuluculuk yasası üzerinde çalışıyoruz ve bu yasa da umuyorum 
ki önümüzdeki yıl uygulamaya alınacak. Bu nedenle bu konu hakkında 
daha sonra konuşabiliriz. Artık anketimize geçip farklı ülkeler arasında 
karşılaştırmalar yapmaya başlamak istiyorum.

Aslında, AB üyesi olan 29 ülkeye baktığımızda ortak bir kelimenin 
paylaşıldığını görüyoruz. Avrupa’daki pek çok ülke “arabuluculuk ” kelime-
sini kullanmaktadır. Bu kelime pek çok ülkede aynı şekilde kullanılmak-
tadır. Ancak, anlamlarının oldukça farklılık gösterdiğini görmekteyiz. Bu 
kelimenin AB direktiflerinde yapılmış olan bir tanımı da bulunmaktadır 
ancak bu tanımı sadece tek bir ülke, o da Yunanistan kullanmaktadır, 
kalan ülkeler ya kendi tanımlarını oluşturmuşlar ya da sınır ötesi arabu-
luculuk faaliyetleri için farklı, ulusal arabuluculuk faaliyetleri için ayrı 
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tanımlar kullanmaktadırlar veyahut da arabuluculuk için herhangi bir 
resmi tanımları bulunmamaktadır. Örneğin İngiltere ve Hollanda’da 
herhangi bir tanımlamamız bulunmamaktadır. Hollanda’da yeni kanunda 
bir tanımlamanın yer alması için gayret sarf ediyoruz. Aslında bu çaba 
çok fazla tartışmayı da beraberinde getirdi çünkü biz arabuluculuğun, 
tarafların anlaşmak ya da anlaşmamak haricinde başka sonuçlara da 
ulaşabilmelerini amaçlayan farklı bir tanımını yapmak istiyoruz. Bunu 
nasıl yapacağımızı hiç kimse anlayamadı ve eğer yapmaya çalıştığınız şey 
anlaşılmazsa, Hollanda halkının çoğunluğunun sizi destekliyor olması-
nın bir anlamı bulunmamaktadır. İşte her şey böyle başladı. Ve bu biraz 
şanssızlıktı, çünkü o zamanki arabuluculuk direktifi, bir ülkeden başka 
bir ülkeye gittiğinizde yasal çerçeveyi öngörebilmenizi sağlamak amacıyla 
sınır ötesi arabuluculuğu tanımlamaya yönelikti ancak tüm ülkelerde AB 
direktifinin uygulanmaya başlanmasından sonra ortam her zamankin-
den daha değişken bir hale geldi. Sizlere bu konuyla ilgili bazı önemli 
örnekleri göstermek istiyorum. Aslında, kısa bir özet yapmam gerekirse; 
Avrupa’da sınır ötesi arabuluculuk demek, elektrik ya da telefon prizleri 
gibidir. Başka bir ülkeye elinizde bir adaptör olmadan giderseniz, orada 
isteklerinizi yapmanız mümkün olmayacaktır.

Şimdi sizleri bir Hollandalının bakış açısından bir Avrupa yolculu-
ğuna çıkartmak istiyorum. Öncelikle, benim bakış açımdan, avukatlar 
ve diğer grupların, eğer süreç sırasında hazır bulunacaklarsa ve arabulucu 
da bunların sürece katılmasına uygunluk veriyorsa, arabuluculuk süre-
cine dâhil olmaları uygundur. Bu konuda ülkeler arasında farklılıklar 
bulunmaktadır. Öncelikle, mesele Danimarka’da mağdura yönelik bazı 
davalarda, avukatların arabuluculuk sırasında hazır bulunmalarına izin 
verilmemektedir. Bu resmin bir kısmıdır. Resmin kalan kısmında ise, 
örneğin Avrupa’da; Yunanistan ve İtalya’da yasal temsil zorunludur. 
Yani, davanız çok basit bir dava bile olsa, avukatınızı arabuluculuğa 
getirmeniz gerekmektedir. Türkiye ile ilgili ilginç bir durum bulun-
maktadır; Türkiye’de düzenlemelerin daha farklı olduğunu biliyorum, 
benim durumumda, bir arabulucu olarak benim yükümlülük ve sorum-
luluklarım medeni hukuk kapsamındadır, yani; arabulucu olarak bir 
hata yaparsam, örneğin; gizliliği ihlal ederek taraflardan birisine zarar 
verirsem, mahkemeye çıkabilir ve benim ya da sigortacımın söz konusu 
zararları ödemesi gerekebilir. Ancak, Türkiye ve Avusturya’nın da içinde 
olduğunu bildiğim bazı ülkelerin bunu konuyu ceza hukuku kapsamında 
değerlendirdiklerini de biliyorum. Yani, eğer arabulucu olarak görevinizi 
ihlal ederseniz, sonunda 6 ay hapis yatabilirsiniz, sanırım Türkiye’deki 
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düzenleme de bu şekilde. Bir Hollandalı perspektifinden baktığımızda 
bu bize oldukça garip gelmektedir. Eğer medeni hukuk kökenliyseniz, 
bu gerçekten alışmanızı gerektiren bir şey.

Diğer bir konu ise; bence prensip olarak, taraflar ile arabulucu ara-
sında bir sözleşme yapılması gerekmektedir. Türkiye’de, prensip olarak 
sözleşme yapabilirsiniz, ancak eğer taraflar bir sözleşme yapmaz, ya da 
ücretler hakkında en başta arabulucu ile konuşmazlarsa, bu durumda 
parasal değeri belli bir tutar olan, belli konulardaki davalar için arabulu-
cuya ödenmesi gereken belli ücretler olacağı konusu bizim kanunumuzda 
yaklaşık 4 sayfalık bir bölümde düzenlenmiştir. Diğer bazı ülkeler, örneğin 
İtalya, bu konuda bir üst sınır getirmiştir, belli tutardaki davalarla ilgili çok 
açık düzenlemeler yapılmıştır. Bay D’Ursa bu konuda sizlere daha detaylı 
bilgi verebilir ancak kısaca belirtmek gerekirse, bu düzenlemeler, bu gibi 
durumlarda arabuluculuk faaliyetinin size maliyetini önceden bilebilme 
imkânı sağlamaktadır. Bunun pek çok yararı olduğunu düşünüyorum. 
Mesela Yunanistan gibi diğer ülkelerde ise, arabulucular saatlik ücret 
olarak diledikleri rakamı talep edebilirler, ancak bir arabuluculuk faaliyeti 
için 24 saatten fazla ücret talep edemezsiniz. Ya da örneğin Malta’da eğer 
taraflar arasında başka bir anlaşma yok ise uygulanacak bir minimum 
ücret ile ilgili düzenleme bulunmaktadır. Eğer bir anlaşmanız yok ise, 
en azından harcamalarınızı fatura etmeniz gerekmektedir. Yani kesinlikle 
başarı yoksa ödeme de yok prensibinin uygulanmasını istemiyorlar ve 
bunu yasa ile düzenlemişler. Ve Romanya’da arabulucunun ücretinin 
makul bir miktarda olması ve uyuşmazlık ya da çatışmanın doğası ve 
konusu dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği kanunla düzenlenmiştir. 
Orada bu konu ile ilgili alınmış olan herhangi hukuki bir karar olup 
olmadığını bilmiyorum ancak bir uyuşmazlık durumunda neyin makul 
olduğuna siz karar verebileceğiniz için, alınacak bir kararın oldukça 
ilginç olacağını düşünüyorum. Yani bu Hollandalılara özgü bir durum. 
Benim görüşüme göre, farklı geçmişlere sahip profesyoneller de arabulucu 
olabilirler. Ben şahsen bir akademik geçmişi olan kişilerin bu işte daha 
başarılı olacaklarını düşünüyorum, ancak mevcut durumda Hollanda’da 
isteyen herkes arabulucu olabilmektedir.

Türkiye’de sadece en az beş yıl mesleki tecrübesi bulunan avukatlar ya 
da hukuk çalışanlarının arabuluculuk yapabildiklerini biliyorum. Yuna-
nistan’da da sadece avukatların arabuluculuk yapmalarına imkân sağlayan 
düzenlemeler vardı, yani onlar çıtayı biraz daha yüksek tutmuşlardı ancak 
son zamanlarda bu yasa değiştirildi. Ayrıca avukat ya da başka bir meslek 
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sahibi olmanız durumlarına göre farklı değerlendirildiğiniz ülkeler de 
bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse; Çek Cumhuriyeti’nde avukat 
arabulucular ile avukat olmayan arabulucular sicile farklı kaydedilmek-
tedirler. Farklı tutarlardaki anlaşmazlıkların arabuluculuğu için yerine 
getirmeleri gereken farklı şartlar ve aynı zamanda almaları gereken farklı 
eğitimler vardır.

Ayrıca, şu da çok ilginçtir; benim ülkemde bir gerçek kişi de arabulu-
culuk yapabileceği gibi, yani kapıma bir tabela asıp ben arabulucuyum 
diyebileceğim gibi, dev bir arabuluculuk firması ya da kar amacı gütmeyen 
bir organizasyon da arabuluculuk yapabilir; yani yazılı kurallara uyan 
herkes arabuluculuk hizmeti sunabilir. Ancak, pek çok ülkede bu durum 
farklılık göstermektedir. Örneğin; İtalya ve Malta’da şahıslar arabulucu-
luk hizmeti veremezler. Yani, sadece onaylanmış hizmet sağlayıcılar bu 
hizmeti verebilirler. Romanya’da arabuluculuk yapabilmek için en az 
iki kişi bir araya gelmeniz gerekmektedir. Yelpazenin bir kısmı bu şekil-
dedir; ancak mesela Çek Cumhuriyeti’nde de firmaların arabuluculuk 
faaliyetleri yapmaları yasaktır, bu faaliyetleri sadece şahıslar yapabilirler. 
Burada ilginç olan nokta şudur; eğer tarafların farklı ülkelerden olduğu 
bir arabuluculuk faaliyetine katılıyorsanız gerçekten ne ile karşı karşıya 
olduğunuzu biliyor olmanız lazım. Ve bunun sonrasında da bu arabu-
luculuk faaliyetinde hangi hukukun uygulanacağı sorusunun cevabını 
bulmanız gerekecektir. Arabulucunun hukuku mu, taraflardan birisinin 
hukuku mu, ya da tarafların her ikisinin de hukuku mu uygulanacaktır ? 
Aslında, şu anda arabuluculuk hakkında herhangi bir kural bulunma-
maktadır. Belki de bu konu biz arabuluculuk uzmanlarının ilgilenmesi 
gereken bir sonraki adımdır.

Ve son olarak değinmek istediğim nokta; bence arabuluculuk faaliyet-
leri gizli olmalıdır. Sanırım, taraflar aksini istemediği sürece arabuluculuk 
faaliyetlerinin gizli olması gerektiği konusunda hepimiz hemfikirizdir. 
Avrupa’da, Finlandiya’da hâkimin bir olay hakkında başka bir meslektaşına 
başvurmasına imkân veren ve böylece bu ikinci hâkimin arabuluculuk 
vazifesi üstlendiği mahkemede arabuluculuk sistemi vardır ve burada 
işleyiş gizli değildir. Benim açımdan bu oldukça garip bir düzenlemedir.

Kanunda yer alan kurallar ve düzenlemeler bu şekildedir. Kanundan 
sonra elbette ki arabuluculuk uygulamaları gelmektedir; arabulucular 
belirli ülkelerde nasıl uygulamalar yapmaktadır ? Araştırmamız sırasında 
bu konuda da önemli farklılıklar olduğunu gözlemledik. Ne yazık ki bu 
konunun detaylarına burada girme şansımız yok ancak esasında ilginç olan 
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iki eksen söz konusudur. Arabulucunun süreçte tamamen kolaylaştırıcı 
bir rolü olması gerektiğini düşünen ülkeler olduğu gibi, çok yönlendirici 
bir rol üstlenmesi gerektiğini düşünen ülkeler de bulunmaktadır. Ve 
bazı süreçler de zaman yönetimi ile ilgilidir; ne kadar süreyi bir arada 
geçirmeliyiz, arabuluculuk tüm gün mü sürecek veya sadece bir buçuk 
saat mi sürecek, teke tek görüşmeler mi yapılacak ya da sadece ortak 
bir oturum mu yapılacak, resmi bir açılış sunumları mı yapılacak ya da 
yazılı gönderiler mi olacak, bunlar gibi şeyler. Her ne kadar bazı ülkeler 
bu konulara tarafların karar vermesi gerektiğini ve bazı ülkeler ise bu 
konuların tartışılabilir olduğunu söyleseler de, bazı ülkeler de bu konuya 
sadece arabulucunun karar verebileceğini söylemektedir. Bunların yanında 
bazı sabit fikirli ülkeler ise arabulucunun sürece müdahale etmemesi 
gerektiğini savunmaktadırlar. Yani süreçten sorumlusunuz ancak taraflar 
arasında çıkan problemin esası ile ilgili hiçbir şeyden sorumlu değilsiniz. 
Başka bir ülke ise, arabulucunun kesinlikle bir fikri olması gerektiğini 
söylemekte ve aynı zamanda bunu da kanunlarına yazmaktadır. Ve her bir 
ülkenin ve aynı zamanda sorduğunuz her bir kişinin, şirketin, kurumsal 
kullanıcının, arabulucu avukatın, arabuluculuk faaliyetinde müşterisini 
temsil eden bir kişinin, arabuluculuk faaliyetleri sunan bir kişi ya da 
eğitimcilerin de konuya bakış açılarının tamamen farklılık gösteriyor 
olması da çok enteresandır.

2014 yılında, IMI, Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü, kullanıcıla-
rın, arabuluculuk avukatlarının ve arabuluculuk sağlayıcılarının katıldığı 
bir konferans düzenledi. Ve bu konferansta şu ortaya çıktı; sağlayıcıların 
kullanıcılara sundukları şeyler ile kullanıcıların talepleri arasında aslında 
çok büyük farklılıklar vardı. Esasında, kullanıcılar genellikle A ya da C’yi 
talep etmektedirler; yani arabulucuların içerik hakkında değerlendirmede 
bulunmamalarını ya da içerik hakkında değerlendirmede bulunmalarını 
ancak her iki durumda da arabulucuların süreç hakkında çok yönlendirici 
olmamalarını, sürecin yönetiminin kendilerinde olmasını istemektedir-
ler. İlginç olan; arabuluculuk hizmetlerini sunanlar B’nin en iyi seçenek 
olduğunu düşünmektedirler. Yani bir arabulucu, her halükarda süreçte 
yönlendirici olmalıdır ya da bu sürecin yönetiminde tamamen etkili 
olmadırlar. Arabuluculuk avukatları yüksek oranda ya da en azından belirli 
bir ölçüde bunu önermektedir ancak vakanın durumuna göre A ya da 
C’yi seçmeyi de düşünebilirler. Yani, içerik ya da süreç hakkında ya tama-
men kolaylaştırıcı bir tutum takınacaklar, ya da içeriğin ne yöne doğru 
ilerleyeceğini izleyecekler. Uluslararası Arabuluculuk Enstitüsü bunu o 
kadar ilginç bulmuştur ki, dünya çapında belli ülkeleri kapsayan ve bu 
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yılın Mart ayından başlayıp, 2017 yılının Ağustos ayına kadar sürecek 
çok büyük bir proje başlatmıştır. Bu kapsamda kullanıcılar, avukatlar ve 
arabuluculuk uzmanlarının katılacakları büyük konferanslar düzenlene-
cektir. Ve bu konferanslarda bu konuları da katılımcılara danışacaklardır, 
örneğin burada bir konferans olması halinde, sizlere üzerinde evet ya da 
hayır düğmeleri bulunan küçük cihazlar dağıtacaklar ve sizlerden bazı 
soruları cevaplamanızı isteyeceklerdir. Bu oldukça standart bir uygu-
lamadır. Görünüşe göre ben de standart uygulamaları çok seviyorum. 
2017 yılında, bu görüşler aradaki farkın kapanmasını gerçekten çok 
istiyorum çünkü kullanıcıların beklentilerinin halen biz arabulucuların 
sunduklarından bir miktar daha farklı olduğunu görmekteyiz. Ve biz 
arabuluculuk avukatlarının da farklı fikirleri var. Bu nedenle, 2017’de 
sizlerle tekrar görüşebilmeyi ve bu konuyu tartışabilmemizi umuyorum. 
İlginiz için çok teşekkür ederim.

Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum. Başka-
nım bir 15 dakika istiyorum. Şimdi sorularınızı almak istiyorum, ama 
lütfen soruyu sormanızı rica ediyorum. Zaman da çok sıkıntılıyız, bir 
sonraki oturumun saatini şu anda bile geçmiş durumdayız. Çiğdem 
Hanıma arka tarafta… Çiğdem Hanım TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi 
Dekanı, buyurun.

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA
TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı

Teşekkür ediyorum. Sağ ol Seçkin, sen de söyleyince özellikle yabancı 
katılımcılardan bir şey öğrenmek adına ben de toplantıya katıldım. Çok 
çok teşekkür ediyorum, hemen uzatmadan sorularıma geçeceğim.

Ben aslında tüm yabancı, her üç yabancı konuşmacıdan da şu model 
hakkındaki görüşlerini birkaç cümleyle, en azından bu da bizim için bir 
fırsattır, değerlendirmelerini istiyorum. Özellikle bizim Türk modeli 
olacağını düşündüğümüz model.

İlk İtalya modeli gibi zorunlu olacak, ama tarafların yanında avukat 
bulunmayacak bir model. Mesela İngiltere’de kabul edilebilir mi ? Özel-
likle mesela 28 Avrupa ülkesinin sadece 27’sinde zorunlu değil, bir tane-
sinde İtalya’da zorunlu, yani ilk oturma zorunlu model var ve çok ciddi 
uyuşmazlıkların çözüldüğünün mümkün olduğunu söyledi, 200 bine 
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kadar gitmiş. Acaba diğer ülkeler bunu niçin yapmıyorlar ? Bu Avrupa 
Birliği Yönergesine aykırı değil mi ? Bu konuda da bilgiye ulaşmayı arzu 
ediyorum. Özellikle hem zorunlu olup, hem de avukatın bulunmaması 
modelini nasıl değerlendiriyorlar ?

Bir küçük sorum daha var. Özellikle bunu İtalya için söyledi, her 
türlü zorunluluk değil, sadece belli konularda zorunluluk dedi. Bu 
belli konular nelerdir ? Özellikle tarafların üzerinde tasarruf edebileceği 
konularda arabuluculuğa gidilir. Bu tasarruf edilebilecek konular mıdır 
burada bahsettiği şeyler ? Yoksa emredici hükümlerin olduğu iş hukuku 
gibi konularda, tüketici hukuku gibi konularda da arabuluculuğa gide-
biliyorlar mı ? Ve hatta bizim modelimizi düşünürsek de bu tip konu-
larda dahi avukatsız arabuluculuğa zorunlu arabuluculuğa gidilmesi 
nasıl sonuçlar doğurabilir ? Gerçekten merak ettiğim için sordum. Çok 
teşekkür ediyorum.

Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı) - Çok zor sorular sordun, çok 
teşekkürler. Benzer içerikte var mı ? Şöyle toparlamak istiyorum izninle 
Çiğdem. Arkadaşlar alabilir miyiz mikrofonu oradan.

Hakan Öztatar (Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanı)- 
Sayın Dekanım, bizim sitemizin duyuru kısmının ikinci kısmında 
İtalya’daki çalışma ziyaretimiz var, 9 sayfalık bir rapor. Esasında bütün 
sorularınızın cevabı var. Yine versinler cevap, ama… Onunla da görüş-
tüğümüz için, size onu da hatırlatmak isterim.

Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı) - Çok kısa birer ikişer cümle 
soruları alabildiniz mi ?

Yabancı Konuk - 01.04-03.50
Yabancı Konuk - 03.50-06.17
Yabancı Konuk - 06.18-07.34
Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı)- Çok teşekkürler. Buyurun.
Av. Hamdi Can Ünsal (Arabulucu)- Ben Leonardo’ya bir soru sormak 

istiyorum. İtalya’da merkezler üzerinden servis sağlayıcılarından merkezler 
üzerinden bir çalışma var. Bu merkezden, örneğin Roma’daki bir merkez 
Milano’dan bir arabulucuyu listesine alabiliyor mu ? Yani ülke genelinde 
mi çalışıyor arabulucular merkezlere bağlı olan arabulucular ?

Bir de bu merkezlere kayıt olma noktasında ne gibi kıstaslar var ? 
Yani arabuluculuk merkezleri arabulucuları hangi kıstaslara listelerine 
ekliyorlar ?



189

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

Leonardo D’urso (Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi/İtalya) 
- (Bu bölüm mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)

 Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı)- Çok teşekkürler. Çok kısa 
olabilir mi ? Son soruyu alıyorum bu arada, zaman nedeniyle bitirmek 
zorundayız, özür diliyorum. Zaman sıkıntımız var, ama çıkışta devam 
edelim olur mu ? Kusura bakmayın.

Mehmet Gülerman- (Bu bölüm mikrofon arızası nedeniyle 
kaydedilemedi)

Yabancı Konuk - (Bu bölüm mikrofon arızası nedeniyle kaydedilemedi)
Av. Seçkin Arıkan (Oturum Başkanı) - Değerli konuklar, bu saate 

kadar burada sabırla kaldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. 
Oturumumuz bir sonraki oturumu da gözeterek burada bitiyor. Diğer 
sorularınızı dışarıda alabiliriz, misafirlerimiz burada olacak. Hepinize 
çok teşekkür ediyorum. Katılımcılara da konuşmacılarımıza da değerli 
zamanlarımı ayırıp uzun yoldan buraya geldikleri için teşekkür ediyo-
rum. (Alkışlar)

Sunucu - Katılımınız için teşekkür ederiz. Şimdi konuşmacıların 
plâketlerini takdim etmek üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan 
Canduran’ın sahneye davet ediyoruz.

(Plâketler verildi)





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avukatlığa Kabul Koşulları
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Sunucu - Ankara Barosu tarafından dokuzuncusu düzenlenen Uluslara-
rası Hukuk Kurultayının üçüncü gününe hepiniz hoş geldiniz. “Avukatlığa 
kabul” bir başka söylemle “Avukat Olabilme Koşulları” konulu oturumu 
sunmak üzere, Muğla Barosu Başkanı Sayın Av. Cumhur Uzun’u, berabe-
rinde ise tebliğlerini sunmak üzere Sayın Av. Ayşegül Doğan Sırmagül’ü, 
Sayın Prof. Dr. Hakan Karan’ı, Sayın Stefano Maffei’yi, Sayın Prof. Dr. 
Antonietta di Mauro’yu takdim ediyoruz.

Av. Cumhur UZUN
Oturum Başkanı

Sayın başkanlarım, değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar; 
bugün üçüncü gününü gerçekleştirmekte olduğumuz Ankara Barosu 
Uluslararası Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şahsım ve 
başkanı olduğum Muğla Barosu adına, ayrıca ev sahibimiz olan Ankara 
Barosu adına saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Günün üçüncü gün olması, yine bugünün de ilerleyen saatlerinin 
olması, katılımcı sayımızı oldukça azaltmış durumda. Fakat biz sizlerle 
birlikte olmaktan, sizlerle paylaşımda bulunacak olmaktan son derece 
mutluyuz. Umarım sizler de bizimle olduğunuz için pişmanlık yaşamaz, 
mutlulukla bu salondan ayrılırsınız. Bunu umuyorum.

Ankara Barosu tarafından gerçekleştirilmekte olan Uluslararası Hukuk 
Kurultayının özellikle bu salonunda, ilk gün hukuk eğitimiyle başladık. 
Değerli hocalarımızın eşliğinde hukuk eğitiminin nasıl olması gerektiğini, 
uluslararası hukuk eğitimleri ya da avukatlık eğitimleriyle karşılaştırma 
imkânları bulduk. Çok enteresan bilgilere de ulaştık. Örneğin, İngiltere’de 
avukat olabilmek için hukuk fakültesi okumak zorunda olunmadığını, 
Margaret Thatcher örneğinden, kendisinin bir kimyacı olduğunu biraz da 
şaşırarak öğrendik. Belki bizim eksikliğimiz, ama enteresan geldi. Çünkü 
dünya örneklerinin birçoğunda belirli düzeyde hukuk eğitimini takiben, 
yapılacak olan stajlarla avukatlık mesleğine yöneliş sağlanmakta. Oysa 
İngiltere’de bunun böyle olmadığını görünce doğrusu şaşırdık.

Bir Avusturya örneğini arkadaşımız bize aktardı. Orada da lisans eği-
timi 4 yıl olmasına rağmen, bu lisans eğitiminin tamamlanmasını takiben 
bir giriş sınavıyla başlayan 5 yıllık bir staj eğitim programından bahsetti. 
Beşinci yılın sonunda yine bir sınavla mesleğe geçişin ve hatta bu sınav 
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hakkının üç ile sınırlı olması gibi oldukça katı bir avukatlık mesleğine 
geçişten bahsetti. Bir şey ilave etti, o da benim için son derece dikkat 
çekiciydi. Genel meslekler arasındaki güvenilir çizelgesinin 11. sırada 
olduğundan bahsetti. Bu 11. sırayı yüzlerce meslek arasından seçildiği 
düşünüldüğünde, önemli ve ciddi bir sıralama olduğunu da hatırlattı.

Ciddi bir eğitim ve bu eğitimin tamamlayıcı unsurlarıyla bütünleş-
tiğinde, mesleğe olan saygınlık acaba daha mı çok artıyor ? İster istemez 
insan bunu düşünmek durumunda kalıyor. Fakat bir diğer yönü de, 
bu zorlu süreç Avusturya’da insanların avukatlık mesleğinde çokça var 
olmalarının önünde de bir engel oluşturuyor, bundan da bahsetti. Yani 
bizdeki gibi çok çoğalamadıklarından da bahsetti. Acaba güven az sayıda 
ve iyi eğitilmiş insanların bu mesleği icra ediyor olmasında mı yatıyordu ? 
Bunu da düşünmek durumunda kaldım.

Son olarak bir şeyi daha düşündürdü, o da şu: Bizde avukata olan 
güvenin bir diğer boyutu, bizde meslekte acemi avukat olmamasına 
bağlı dedi. Bu da aslında üzerinde dikkatlice durulması gereken bir 
husus; çünkü insanların hukuka olan ihtiyaçları, adalete olan ihtiyaçları, 
belki ömürlerinde bir kez karşılarına çıkabilir ve fakat burada hukuk 
hizmetini alabilecekleri kişinin mesleki deneyimsizlikleri nedeniyle bir 
hak kaybına uğramamaları gerekir. Dolayısıyla hukuk eğitimi, ben öyle 
diyorum ama siz başka türlü de tanımlayabilirsiniz, hukuk avukatlık 
iyi bir hukuk eğitimine bağlı olarak yapılacak avukatlık sıfır hatayla 
icra edilmesi zorunlu mesleklerdendir diye düşünürüm; çünkü tekrarı 
yoktur, tekrarı çok güçtür ya da. Hani telafisi imkânsız zararlara yol 
açma kavramı vardır ya. Bu nedenle hepimizi bu mesleği yaparken çok 
dikkatli davranmak durumundayız. Mesleğimizin ve insanların adalet 
duygularının örselenmemesi için bu bizim üzerimizde bir yük.

Peki, bu kadar hassas olmamızı gerektireceğini düşündüğümüz mes-
leğe biz ülkemizde nasıl kabul sağlıyoruz ? Avukat olmak isteyenleri ne 
tür vasıflarına bakarak ya da hangi donanımlarının varlığını irdeleyerek 
mesleğe kabul ediyoruz ? Bugünkü konuşmamızın sunumumuzun temel 
konusu bu, bunları irdeleyeceğiz.

Ülkemiz dışından iki misafirimiz var. Onlar İtalyan hukukunu yakın-
dan bilen kişiler. Onlar da İtalya’daki uygulamaların nasıl olduğu konu-
sunda bize bilgilerini aktaracaklar sunumlarda bulunacaklar. Ben bugün 
sunumu gerçekleştirmek üzere aramızda bulunan misafirlerimizi de 
sizlerle tanıştırmak istiyorum. Oturum sırasına göre hareket edeceğim.
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Birinci sırada konuşmalarını yapmak üzere Av. Ayşegül Doğan Sırma-
gül bizlerle birlikte. Kendisi 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinden mezun oldu. 2005 - 2010 yılları arasında sendika hukuku 
müşavirliği yaptıktan sonra, 2010 yılından itibaren serbest avukat olarak 
mesleğe devam etmekte. 20 Ekim 2014 yılından beri de misafir olduğu-
muz Ankara Barosunun yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 
Hoş geldiniz Sayın Ayşegül Doğan Sırmagül.

Hemen yanımda İtalya’da gelip aramızda sunumda bulunacak olan 
Bayan Antonietta di Mauro yer almakta. Kendisi hukuk profesörüdür 
ve … Üniversitesinde devamlı eğitim uzmanı olarak görev yapmaktadır. 
Aynı zamanda Avrupa hukuku prensipleri alanında hukuk öğrencileri 
yetiştirmektedir. Ülkemize ve salonumuza hoş geldiniz.

Diğer yanımda yine misafirimiz Senyör Maffei yer almakta. Ken-
disi de insan hakları ve ceza hukuku uygulamaları konusunda birçok 
Avrupa İngiltere ve Amerika ülkeleri ağırlıklı olmak üzere geniş ulusla-
rarası çalışmaları olan bir hocamız. Kendisi 2005 yılından beri Parma 
Üniversitesinde profesör olarak görev yapmaktadır. Hoş geldiniz Sayın 
Maffei.

Son sunumu yapacak olan konuşmacımız aramızdan biri, çok değerli 
bir hocamız. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde uluslararası hukuk, 
taşıma hukuku, sigorta hukuku, deniz hukuku, marka ve patent hukuku, 
kıymetli evrak hukuku alanlarında çalışmalarıyla bildiğimiz ve bize yakın-
lığıyla da ayrıca tanıdığımız Sayın Prof. Dr. Hakan Karan. Hoş geldiniz 
Sayın Hocam.

Evet, ben daha fazla uzatmadan ilk sunumlarını yapmak üzere Sayın 
Av. Ayşegül Doğan Sırmagül’ü sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun 
Sayın Sırmagül.
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AVUKATLIĞA KABUL KOŞULLARI
(AVUKAT OLABİLME KOŞULLARI)

Av. S. Ayşegül DOĞAN SIRMAGÜL
Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Sunum Planı
I- Yasanın Sistematiği
II- Olumlu Koşullar
III- Olumsuz Koşullar
IV- Baro Levhasına Yazılma Koşulu
V- Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin
Sayın Baro Başkanları, Sayın Oturum Başkanım, değerli meslektaş-

larım, sevgili konuklar, bugün avukatlık mesleğine kabul konusunda 
sunacağım bildiride, yasanın sistematiği, olumlu-olumsuz koşullar, baro 
levhasına yazılma koşulu ile avukatlık ruhsatnamesi ve yemin konularına 
değineceğim.

I- Yasanın Sistematiği
Uluslararası ortamda görüldüğü üzere bir kısım Avukatlık Yasaları 

kimlerin avukatlık mesleğini yapabileceklerini ve koşullarını belirlemekte, 
büyük bir kısmı ise bizim yasamızda olduğu gibi kimlerin avukat olaca-
ğını belirlemenin yanı sıra avukatlık mesleğinin hangi koşullar ile nasıl 
yapılacağını düzenlemektedir.

Avukatlık Yasamızın konuya ilişkin düzenlemeleri ele alındığında İkinci 
Kısmı’nın “Avukatlık Mesleğine Kabul” konusunu düzenlediği görül-
mektedir. Yasanın sistematiği içinde bu Kısımda (Av. K. Madde 3 ve 4) 
“Avukatlığa Kabul Şartları” başlığı altında bilimsel çalışmalarda olumlu 
koşullar olarak adlandırılan koşullar yer almakta, bunun yanı sıra “Avu-
katlığa Kabulde Engeller” başlığı altında düzenlenen (Av. K. Madde 5) 
ile olumsuz koşullar sıralanmaktadır. Ayrıca Üçüncü Kısımda “Yasak 
Haller” başlığı altında avukatlıkla birleşmeyen işler (Av. K. Madde 11), 
ayrık durumları (Av. K. Madde 12), avukatın hakim veya savcı ile hısımlık 
veya evlilik münasebeti (Av. K. Madde 13) ve bazı görevlerden ayrılan-
ların avukatlık edememe yasağına ilişkin maddeler (Av. K. Madde 14) 
ile olumlu ve olumsuz koşullara ek koşullar getirmektedir. Yasanın bu 
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sistematiğinden de esinlenerek sunumumu olumlu ve olumsuz koşullar 
ve Avukatlık Ruhsatnamesinin verilmesi ile tamamlayacağım.

II- Olumlu Koşullar
1 – Olumlu koşulların başında T.C. Vatandaşı olmak gelmektedir. 

Anayasa’nın 16. maddesinin düzenlemesinden yola çıkılarak avukatlık 
mesleğinin yapılması sadece Türk vatandaşlarına özgülenmiştir. Yasanın 
3/a maddesinde yer alan bu kural, Türk Soylu Yabancılar için getirilen 
ayrık durum ile Türk vatandaşı olmayanlara ve KKTC vatandaşlarına da 
Türkiye’de avukatlık mesleğini yapma olanağı yaratılmaktadır.

Bunun dışında Avukatlık Yasası’na 4667 sayılı Yasanın 30. maddesi 
ile eklenen maddeye göre; Türk vatandaşı veya Türk soylu yabancı ülke 
vatandaşı olmayan başka ülkelerin uyruğundaki gerçek ve tüzel kişi avu-
katlarına, Türk vatandaşları ile birlikte veya aralarında Türk vatandaşı 
olmaksızın Türkiye’de tüzel kişiliği olan avukatlık ortaklığı kurma hakkı 
tanınmış bulunmaktadır. Ancak bu maddenin iki önemli koşulu vardır. 
Biri, yabancıların mensubu oldukları ülkenin de Türk vatandaşlarına aynı 
hakları tanıması (karşılıklılık esası) diğeri ise, iç hukuk konularında faali-
yet gösterememe koşuludur. Bu konu, kurultayımızın ikinci günü ikinci 
salonda ele alındığı için daha fazla ayrıntıya inmeye gerek duymuyorum.

Bu konuda, gerekli alt yapı oluşturulmadan çıkarılacak yasa ile, Türk 
vatandaşı avukatlara tanınan hakların yabancılara koşulsuz sağlanması 
durumunda, mesleğimizin yanı sıra kamu hizmetinden yararlanan hal-
kımızın da büyük zarar göreceği, ekonomik yönden güçlü bireylerin 
büyük sermaye sahibi ABD avukatlık ortaklıklarından hizmet satın alarak 
hukuki üstünlük sağlayabilecekleri, bundan sosyal devlet ve hukukun 
herkese eşit, adil dağıtılması ile adil yargılanma ilkelerinin zarar göreceği 
kuşkusunu da taşıdığımı belirtmek isterim.

2 – İkinci olumlu koşul, Hukuk Fakültesi Mezunu olmaktır. Bunun 
için Türk hukuk fakültelerinden birinden mezuniyetin yanı sıra yabancı 
hukuk fakültelerinden mezun olup da noksan derslere ilişkin sınavda 
başarı göstermek gelmektedir. Bu koşul KKTC’deki hukuk fakültesi 
mezunlarına uygulanmamaktadır.

3 – Bir diğer olumlu koşul, Staj Bitim Belgesi Almaktır. Avukat-
lık Stajı Yasanının “Dördüncü kısmında” 15-27/A maddeleri arasında 
düzenlenmiştir. Kurultayımızda meslek öncesi eğitim adı altında her 
boyutu ile değinilen bu konuyu zamandan tasarruf için detaylandırma 
gereğini duymamaktayım. Sadece her hangi bir baromuzda yasa ve TBB 
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Staj Yönetmeliğinde öngörülen yöntemlerle staj yapma ve staj sonunda 
“Staj Bitim Belgesi” alınmış olması olarak açıklama ile yetiniyorum.

Avukatlık Kanunu’nun 4. Maddesi, bazı görevlerde belli bir süre görev 
yapan yargıçların, akademisyenlerin ve hukuk müşavirlerinin staj bitim 
belgesi olmaksızın mesleğe başlamalarına olur vermektedir.

4 – Son olumlu koşul, Levhasına Yazılmak İstenen Baro Bölge-
sinde Yerleşim Yerinin Bulunması koşuludur. T.M.K’na göre belirlenen 
“yerleşim yeri kavramı”, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ile de 
yakından ilgilidir.

III- Olumsuz Koşullar
Olumsuz koşullar, Avukatlık Kanunu’nun 3 - 5. maddeleri ile yasak 

haller başlıklı 11-14. Madddeleri arasında sıralanmıştır. Bu koşullar, konu 
ile ilgili çalışmalarda, mutlak ve nispi olumsuz koşullar olarak ayrım 
yapılarak ele alınmaktadır. Kanımızca nispi engel olarak nitelenen yargıç, 
savcı ile hısımlık ve evlilik durumu ile belli görevlerden ayrılanların belli 
bir süre avukatlık edememe yasakları avukat olma koşulu olmayıp, iş ve 
takip bazında yahut yargı çevresi bazında getirilen iş alamama yasağı 
olduğu için bu konular çalışmamızda ele alınmayacaktır.

1 – Belli Suçlardan Mahkumiyet
Yasamızın 5/a maddesinde,
* Kasden işlenen bir suçtan dolayı iki yıldan fazla hapis cezası,
* Devletin Güvenliğine karşı suçlardan veya Anayasal düzene ve bu 

düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkumiyet,
* Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni 

kötüye kullanma ve benzeri suçlardan mahkumiyet,
Sıralanan suçlardan ilk ele aldığımız, belli bir süreli mahkumiyet halini 

öngörmekte (İki yıldan fazla hapis cezası) diğer ikisi mahkum olmayı 
yeterli bulmakta ve belli bir gün mahkumiyet süresini aramamaktadır.

Kuralın uygulanabilmesi için ceza mahkemesinin kararının kesinleşmiş 
olması gereklidir.

Bu bağlamda TCK 231. madddesine göre “hükmün açıklanmasının 
geri bırakılması” kararı verilmesi durumunda ortada sanık hakkında 
kesinleşmiş ceza kararı niteliği taşımadığı için Av. K. 5/a maddesinin 
uygulanması mümkün değildir.
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2 – İkinci mutlak olumsuz koşul, kesinleşmiş bir disiplin kararıyla 
yargıç, memur veya avukat olma niteliğini kaybetme durumudur. 
Yasanın 5/b maddesinde yer alan bu kural da kesinleşme ile uygulama 
alanı bulan bir kural olup, ilgilinin statüsüne göre disiplin cezasını vere-
nin, baro veya kamu kurum ve kuruluşu olması önem taşımamaktadır.

3 – Yasanın 5/c maddesinde yer olan avukatlık mesleğine yakış-
mayacak tutum ve davranışları çevresince bilinmiş olmak koşulu, 
Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş bulunmaktadır.

4 – Yasanın 5/d maddesinde avukatlık mesleği ile birleşmeyen bir 
işle uğraşmak şeklinde düzenlenen konu bazı iş ve mesleklerin avukat-
lık mesleği ile bağdaşmadığı anlayışını ortaya koymaktadır. Maddenin 
kapsamına giren birleşmeyen işler, ‘Yasak Haller’ başlıklı 11. maddede 
düzenlenmektedir. Madde üç farklı düzenlemeye yer vermektedir. İlk 
düzenleme, aylık, ücret, kesenek gibi ödemeler karşılığı yapılan işlerin 
avukatlık mesleği için yasak sayıldığını ifade etmektedir. Çok soyut olan 
bu maddde 12. madde ile çok sayıda ayrık durum yaratılarak yumuşatıl-
mıştır ki avukat yanında ücret karşılığı çalışma bunlardan biridir.

İkinci düzenleme, iş belirleme üzerine dizayn edilmiştir. Bunlar 
sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık olarak nitelenecek faaliyetlerdir.

Son düzenleme, mesleğin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan 
her türlü iş şeklindeki düzenlemedir. Mesleki uygulamada, spikerlik, 
şarkıcılık, sovmenlik gibi işler ile ödünç para verme işi bu madde ile 
avukatlıkla bağdaşmaz bulunmuştur.

5 – TMK 405, 406, 407 ve 408. maddelerindeki koşulların varlığı 
halinde mahkemece verilen kısıtlama kararı, iflas etmiş olup da itibarı 
iade edilmemiş olmak, hakkında aciz belgesi verilmiş olması gibi durum-
lar avukatlığa, mutlak olumsuz koşullar olarak, engel oluşturmaktadır.

6 – Son mutlak olumsuz koşul, avukatlığı süreli olarak gereği 
gibi yapmaya engel vücut veya akılca malul bulunmak koşuludur. 
(Av. K. Madde 5/h).

IV - Baro Levhasına Yazılma Koşulu
Avukat olmak için son koşul, baro levhasına yazılma koşuludur. 

Bu koşulun gerçekleşebilmesi için belli belgeler ile baroya başvurmak 
gerekmektedir. Olumlu ve olumsuz koşullar yönünden aranan nitelik-
lere sahip olanların bir dilekçe ile baroya başvurmaları gerekmektedir. 
(Av. K. Y. Madde 4).
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Başvuruya eklenecek belgeler de Av. K. Madde 4’te belirtilmiştir.
Başvuru üzerine Baro tarafından bazı araştırmalar yapılır, ayrıca baş-

vuru sahibi hakkında bir avukat görevlendirilerek rapor düzenlemesi 
istenir.

Koşulların uygunluğu halinde baro yönetim kurulu bir ay içinde istem 
hakkında bir karar vermekle ödevlidir.

Bu konuda değinmek istediğim bir konu, belli bir yörede görev 
yapacak avukat sayısının sınırlanması ve dolayısıyla avukatlığa kabul 
başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında, sayısal sınırlamanın kararın 
kabulü veya başvuruların dondurulması yahut reddi şeklinde dikkate 
alınmasıdır. Ülkemiz açısından staja başlamada ve mesleğe başlamada 
sınav uygulamalarının getirilmesinden sonra ortaya çıkacak gelişmeleri 
izleyip böyle bir sınırlamaya gidilip gidilmemesi konusunda karar veril-
mesi gerekmektedir. Kısaca ülkemiz bakımından bugün için güncel bir 
konu değildir. Bu konu, Almanya’da yargılama konusu yapılmış ve Ana-
yasal özgürlüklerin kısıtlandığı gerekçesi ile yargı önüne götürülmüştür. 
Alman Anayasa Mahkemesi kamusal yararı dikkate alarak kısıtlayıcı 
düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar vermiştir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi, Avukatlığa kabul istemine ilişkin 
Baro Yönetim Kurulu tarafından verilecek Karara karşı, tebliğden itiba-
ren bir ay içinde TBB Yönetim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz 
edilmeyen yazılma kararları karar tarihinden itibaren 15 gün içinde 
TBB’ye gönderilir. TBB Yönetim Kurulu, dosyanın ulaştığı tarihten 
itibaren bir ay içinde kararını verir. Verilen karar onaylanma için Adalet 
Bakanlığına gönderilir. Bakanlığın geri göndermesi halinde 2/3 çoğun-
lukla aynı kararın verilmesi durumunda işlem şekli anlamda kesinleşmiş 
sayılır. Bu kararlara karşı Adalet Bakanlığı, aday ve ilgili baro idari yargı 
merciine başvurabilir.

V- Avukatlık Ruhsatnamesi ve Yemin
Ruhsatname: Üzerinde adı yazılı olan kişinin, avukatlık hak ve yetki-

leri kullanma hakkını gösteren, yani kişinin avukatlık yapma hakkının 
bulunduğunu belirten bir belgedir. Ruhsatname, 1969 yılına kadar Adalet 
Bakanlığı tarafından verilmekteydi, 1136 sayılı yasa ile TBB tarafından 
verilmeye başlanmıştır. Ruhsatname, tek tip olarak düzenlenmektedir.

Adaya ruhsatname verilmesi kararının, TBB Yönetim Kurulu ve Adalet 
Bakanlığınca da uygun bulunması halinde ruhsat hazırlanmakta, yasada 
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yapılan değişiklik sonucu, TBB Başkanı tarafından da imzalanarak adaya 
teslimi için baroya gönderilmektedir.

Ruhsatname adayın baro yönetim kurulu önünde yasada metni yer 
alan avukatlık andını içmesi ile verilmekte ve bu andan itibaren avukatlık 
yetkilerini kullanma hakkı da başlamaktadır.

TBB KARARLARI:
TBB, yerleşik olarak, “staj döneminde stajla bağdaşmayan işle çalıştığı 

saptananların adının baro levhasından silinerek yapmış olduğu avukatlık 
stajının hükümsüz sayılmasına ve ruhsatnamenin iptaline karar vermekte-
dir.” (05.06.1999 Tarih 1999/69 E. 646-8 K. 21.11.1998 Tarih 1998/111 
E. 425-12 K. 21.11.1998 Tarih 1998/108 E. 422-9 K. 06.02.1999 Tarih 
1998/134 E. 484-5 K.)

TBB, Avukatlık mesleğine yaraşmayacak tutum ve davranışlara örnek 
olabilecek kimi kararları da şöyledir; “Cumhuriyet Savcısı iken şikayet-
çinin evini CMUK 96/1 maddesinde belirtilen koşullar olmadığı halde 
haksız ve keyfi işlem yapan ve hakkında soruşturma yapılan başvuru 
sahibinin baroya yazılma isteminin reddine ilişkin karar uygundur.” 
(TBB 06.02.1999 Tarih 1999/3 E. 492-13 K.)

 “Cumhuriyet Savcısı iken çeşitli kesimlerden aldığı borç paraları 
zamanında ödenmediğinden kınama cezası verilen başvuru sahibinin 
baroya yazılma isteminin reddine ilişkin karar yerinde görülmediğin-
den kaldırılmasına karar verilmiştir.” (TBB 06.02.1999 Tarih 1999/3 
E. 491-12 K.)

“Cumhuriyet Savcısı iken görevinde kayıtsızlık ve düzensizlik göster-
diği bu nedenle uyarma cezası alan, ayrıca hatır ve gönüle bakarak görev 
yaptığı gerekçesiyle yer değiştirme ve 2 yıl kademe ilerlemesi cezası veri-
len başvuru sahibinin yargıyı oluşturan sav-savunma-karar organlarında 
görev yapacak manevi niteliğe sahip olmadığı anlaşıldığından baroya 
yazılma isteminin reddine ilişkin karar uygundur.” (TBB 27.06.1998 
Tarih 1998/65 E. 329-17 K.)

“Yargıç iken hakimlik mesleğinden çıkarılmasına karar verilen başvuru 
sahibinin baroya yazılma isteminin reddine ilişkin karar uygundur.” (TBB 
16.05.1998 Tarih 1998/36 E. 291-1 K.)

 “Yargıç iken kesinleşmiş bir disiplin kararı sonucu bu sıfatını kaybet-
miş olan başvuru sahibinin baroya yazılma isteminin Avukatlık Yasası’nın 
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5/b maddesi uyarınca reddine ilişkin karar uygundur. “ (TBB 16.05.1998 
Tarih 1998/37 E. 292-2 K.)

“Yargıç iken savunma mesleğini hakir gören, önemsemeyen hatta 
gereksiz bulan ve devamlı engelleyen tutum ve davranışlar içeirisnde 
bulunduğu, Avukatlık Yasası’nın 2/son maddesi gereğince avukatlara 
görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmakla yükümlü olmasına 
rağmen, her türlü engeli çıkardığı, …… savunma mesleğine karşı tutum 
ve davranış içerisinde olan bir kişinin avukat olma özelliklerinin bulunma-
dığından söz edilerek başvuru sahibinin baroya yazılma isteminin reddine 
ilişkin karar uygundur.” (TBB 28.11.1997 Tarih 1997/140 E. 185-5 K.)

“Avukatlık mesleğine kabul edilen avukata ruhsatname verilirken Baro 
Yönetim Kurulu önünde içilmesi gerekilen andın sadece Baro Başkanı 
tarafından yapılmış olması usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle verilen 
Baro Yönetim Kurulu’nun çoğunluk kararı yerinde değildir.” (TBB 
28.11.1997 Tarih 1997/137 E. 182-2 K.)

“Başvuru sahibi hakkında Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’nca 
konulmuş şizofreni tanısı uyarınca görevini sürekli ve gereği gibi yapama-
yacağı sonucuna varıldığından Avukatlık Yasası 5/h ve 16. Maddelerine 
göre staj listesinden silinmesine ilişkin karar uygundur.” (TBB 28.06.1997 
Tarih 1997/68 E. 32-14 K.)

DANIŞTAY KARARLARI:
“Stajı tamamladıktan sonra, staj sırasında avukatlık ve stajyerlikte 

bağdaşmayacak bir görevde çalıştığı gerekçesiyle stajın iptali cihetine 
gidilmesinin kazanılmış hak kavramına aykırı bulunduğundan dava 
konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.” (Danıştay 8. D. 02.06.1965 
Tarih 1964/6932 E. 1965/2270 K.)

 “Staj sırasında kaymakamlık görevinde bulunduğu anlaşılanın, sta-
jına son verilmemesi, kazanılmış hak olarak sayılmayacağından, baroya 
kaydının onanmasında isabetsizlik bulunmamaktadır.” (Danıştay 8. D. 
30.03.1972 Tarih 1970/2197 E. 1972/1175 K.)

 “Avukatlık stajı sırasında Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda yapılan 
görev, avukatlıkla birleşebilen veya ayrık tutulan görevlerden olmadığın-
dan, stajın geçersiz sayılacağına ilişkin karar yasaya uygundur.” (Danıştay 
8. D. 15.12.1983 Tarih 1982/313 E. 1983/2744 K.)

 “Açılan kamu davası sonuçlanmadan, davacının baro levhasına 
yazılması mümkün bulunmadığından, Adalet Bakanlığınca tesis edilen 
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onamama kararı yasaya uygundur.” (Danıştay 8. D. 20.06.1984 Tarih 
1982/3433 E. 1984/1038 K.)

“Avukatlık mesleğinin şeref ve haysiyetine uymayan halleri itiyat 
ettiği anlaşılanın, avukat olarak baroya kaydedilmemesinde isabetsizlik 
olmadığından karar yasaya uygundur.” (Danıştay 8. D. 04.07.1966 Tarih 
1965/1932 E. 1966/2230 K.)

 “Aldığı disiplin cezaları nedeni ile hakimlik mesleğinden çıkarılanın, 
baroya kayıt işlemi isteğinin redid yasaya uygundur.” (Danıştay 8. D. 
09.05.1967 Tarih 1966/3272 E. 1967 1674 K.)

SONUÇ:
Sonuç olarak;
(1) Avukatlık Mesleğine bakış açısını ve toplumsal önyargıları değişti-

recek nitelikte yeni yüzyıla uyum sağlayacak bir değişim başlatılmalıdır.
(2) Avukatlık Mesleğine Kabulde nitelikli kişilerin avukat olarak 

Baro’ya alınmasının sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.
(3) Bilgi Çağına uygun nitelikler belirlenerek çıta yükseltilmelidir.
(4) Baro Avukatın meslek yaşamında daha etkin bir rol üstlenmeli-

dir. Ve Baro denetimi avukat adayının hemen staj başvurusuyla birlikte 
başlamalı ve meslek yaşamı süresince de artarak sürmelidir.

(5) Sürekli bir öğrenme stratejisini hedef alan Meslek İçi Eğitim 
sistemi geliştirilmelidir.

(6) Avukatlar tarafından icra edilecek meslek alanları genişletilmeli ve 
Barolar yeni meslek alanlarının kazandırılmasında etkin rol oynamalıdırlar.

Avukatlık, geçmisten günümüze ve geleceğe değerini yitirmeyen ve asla 
da yitirmeyecek en önemli mesleklerden biridir. Daha adil bir dünyada 
yaşamak herkesin hayalidir ve avukatlık bu hayalin gerçekleştirlmesin-
deki en önemli aktörlerdendir. Temeli insan olan Avukatlık Mesleğinin 
gelişip güçlenmesi için, ‘insan odaklı’ eğitim ve öğretim stratejilerinin 
geliştirilerek, toplumsal önyargılar ve mesleğin önündeki engellerin kal-
dırılması yönünde çalışmalarını yapılması için Avukatın Meslek Örgütü 
olan Barolarla gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Beni dinlediğiniz için çok 
teşekkür ediyorum. Saygılarımla.

(Alkışlar)
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Av. Cumhur Uzun (Oturum Başkanı) - Sayın Av. Ayşegül Doğan 
Sırmagül’e sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sunumunu 
yapmak üzere Prof. Dr. Antonietta di Mauro hanımefendiyi sizinle baş 
başa bırakıyorum. Buyurun Sayın Mauro.

Prof. Dr. Antonietta di MAURO
Catanzaro Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi / İtalya

İNGİLİZCE KONUŞMA (Bu bölüm mikrofon arızası nedeniyle 
kaydedilemedi).

Av. Cumhur Uzun (Oturum Başkanı) - Bayan Di Mauro’ya sunumu 
için teşekkür ediyoruz. Şimdi de sunumlarını yapmak üzere Senyör 
Stefano Maffei’yi sizlerle baş başa bırakıyoruz.

Prof. Stefano MAFFEI
Lecturer, Parma University, Italy

I guess it is kind of late, so I will be very brief since it is late. I prepared 
a presentation from my PC if you can put it on.

Okay, well when they invited me, they told me, you should talk about 
continuing legal education and the social networking for lawyers. But 
then the session now is about admission to practice so I will spend a 
moment on that.

I was very lucky in my life because I studied and lived several years 
in different countries. I lived four years in England, three years in the 
States, of course, I did my studies in Italy so I could actually see how the 
legal professional operates in different systems from close.

There’s a learning I gathered from my experience and that is that no 
cut and paste is possible. So you should not somehow copy specific ele-
ments from one country into another country because normally those 
criteria for admission of lawyers into practice depend on the environment 
of each country. Let me give you an idea; I think admission procedure 
depends on educational aspect. Such as at what time you start studying 
law ? In Europe, people start studying law when they are 18, but in the 
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US, they start studying law when they are 22, after college and that makes 
a difference. Admission criteria depend on how easy it is to get into the 
faculties of law. In some countries getting to the faculty of law is easy and 
relatively non-expensive. Because there are no barriers to access to the 
law faculties, in some countries that are barriers. Lawyers, law students 
face an expensive or they may face barriers because they can only go to 
law schools after they already had a degree.

Of course, admission criteria also depend on how effective the train-
ing is. Because let’s face it, in some countries the training is not properly 
monitored by the bar associations. The words, passage of time, in essence, 
enables those young graduates to become a lawyer as long as a number 
of signatures are collected in a number of activities are done. While in 
other countries the training process is, in fact, selective and that makes 
a difference.

Of course, overall you may have admission processes that are gov-
erned by political reasons. You want to ask yourself how many lawyers 
do we want in this country at that particular point. And I’ve never been 
in a country anywhere in my life where the common say that there are 
too few lawyers; nowhere. Everywhere in the world in every country, at 
any given moment if you ask the lawyers they will tell you that in their 
country there are too many lawyers. But what is too many ? I would 
be inclined to think that market decides what are too many or too few 
lawyers and we have to admit that especially in Western Europe and in 
the U.S. the recent crisis has led to a drop in the application for facul-
ties of law and in the long-term everybody knows that in Europe and in 
the U.S., in the coming years that would be a decrease in the number 
of lawyers. That obviously doesn’t apply to Turkey being a developing 
economy, there are the clear historical trends then when the economies 
are developing, the numbers of lawyers are increasing. No matter what 
the regulations are, no matter what the laws are.

Now I don’t want to take up too much of your time but this is actually 
what I had prepared for the presentation in Ankara. It’s a presentation 
with a fun tool that called the Prezi, it is different from PowerPoint 
because I don’t like PowerPoint. And it works like that; it’s like in you 
know it’s like your mind, you go in, you go out, you think.

So there are two topics; continuing legal education; I have already been 
here. What is continuing legal education ? If you look it up online, you 
should use CLE; continuing legal education. And what is it technically ? 
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You have to be careful because its training required to lawyers who are 
already qualified with a sanction that could go as far as to kick them out 
of the profession. It is therefore very different from training that you 
do for example in Germany because you want to claim that you are an 
expert in a given area. In some countries, training is mandatory only if 
you want to call yourself an expert in a given area. That’s one model. In 
other countries; U.S., Italy, U.K., etc., the basic rule is if you want to 
be a registered attorney and you want to keep your status as a registered 
attorney, you have to take a number of courses every year; 20, 30 hours 
per year depending on the jurisdiction. There is a European map of 
CLE, there’s actually a website where you can go; it’s called the European 
Center for Continuing Legal Education, very useful tool. All you have 
to do; you click on a country, let’s say I take France as an example, you 
click on it and you get the appropriate regulation. You can go to Italy or 
Germany and you find what are the sources of continuing legal education 
what lawyers have to do so. So I highly recommend it; www.ECCLE.eu. 
if you want to check it out.

Now as you heard earlier Italy is an example of a country that moved 
from no continuing education requirement to yes continuing educa-
tion requirement. What was the effect of this change ? Number one; the 
obvious effect, the moment you institutionalize a system of continuing 
legal education, you expect the booming of courses. So, more courses 
are on offer, more courses are available. So you generate an educational 
market which is good and bad. Because obviously, not all the courses are 
good. Right ? But you generate demand, which also generates an offer of 
courses. Now what they think interesting is that happened in Italy and 
also elsewhere, we constantly believe the education for a lawyer should 
be focusing on substance. Say you are a criminal lawyer; you want a 
course on new regulations in criminal law. You are a commercial lawyer; 
you go to course where you discuss the new president of the courts on 
commercial law. And that’s part of it. But the good point with continu-
ing legal education is that the new offer of courses. Not only includes 
substantive training, training on areas of law. But it also includes skills 
training. What do I mean by skills training ? Training on the skills 
needed to be effective in the legal profession. For instance; legal English 
programs. In Italy, legal English programs are accredited as part of CLE 
because legal English is considered to be a skill the lawyers today need, 
no matter whether they do commercial, criminal or administrative law 
etc. So somehow courses on public speaking which is very useful also 
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of course on negotiation techniques which I use for mediation. Those 
courses are typically accredited well for continuing legal education. I think 
the concept of continuing legal education generates an understanding 
that there is a need for skill training as a side from substantive training, 
both are needed. And sometimes we only focus on substantive training. 
My own experience is that Italian National Bar has also been open to 
a credit educational programs abroad. So I myself organize every year 
and trip, a study visit to Philadelphia to watch jury trials. You know the 
Hollywood movie type of thing, we go and see it live in Philadelphia 
because I spent two years of my life there and I know all the judges and 
lawyers. That activity is accredited and counts towards the continuing 
education of Italian lawyers. That’s another example on how continuing 
legal education can generate positive effects in terms of courses training.

Now, the second topic I was required to talk about is nothing to do 
with admission or education, as to do with the online and social net-
working. The big question is can lawyers advertise their services online ? 
Everybody’s online today, everybody on their mobile phone, you search 
for a hotel, you search it online, you search a room, you do everything 
online so can a lawyer be online ? And this is a difficult question because 
it goes against that traditional idea that legal activities are not service 
but rather are part of providing assistance for fundamental rights. But 
at the end of the day, you know the lawyers need to stay in business and 
therefore there is a tension between the information out or information 
not out. And there are ethical questions to be answered. Number one; 
can a lawyer have a website; can a law firm have a website ? Believe it or 
not, there are countries still this is an issue for debate. India for example; 
lawyers are very limited in there, possibility to set up a website. More 
stuff; can you mention the name of your clients on your website, even 
if you asked them and even if they accept ? In Italy, the answer would be 
no, even if the clients accept lawyers cannot mention the name of clients. 
Can you mention the name of cases as a way around not mentioning 
clients ? Every country has its own answers. Can you call yourself an 
expert online ? Can you call yourself I’m an expert in commercial law ? 
What makes you an expert ? These are questions that are difficult and 
one way of answering those questions is to look up these social network-
ing media which is enormous and has more than two million lawyers 
signed up online.
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You know what LinkedIn is ? Some of you ever seen it ? It looks like 
this. It’s the resume of the 21st Century. No one anymore goes around 
with a resume on paper, you have your resume online. You say what you 
do, what your job is and this is in English barrister resume. As you can 
see English barrister resume has a list of cases. Because in England, that’s 
allowed. So, that particular barrister is listing every single case which she’s 
thinking relevant. Of course, different countries have different rules. As 
you can expect Americans are even more open in what you can write 
on your LinkedIn profile and Bob Mongeluzzi, a friend of mine from 
Philadelphia, very famous personal injury lawyer, he writes down how 
much money he got for his clients in each of these particular cases. You 
know that means good business for him and rules of ethics allow it. Now 
don’t jump to the conclusion that in America you can do everything, 
that would not be right. There are rules, but the rules are somehow 
more lenient on the information that you can put up. Of course, I have 
my own LinkedIn profile and if you’re interested or if you remember 
my name you can, of course, get in touch with me and I will tell you 
some tips on how to make that profile useful for your business. I know 
that many Turkish lawyers on LinkedIn but would you be confident in 
answering the question on whether what information you can put on 
LinkedIn. First of all, you would say the information must be truthful. 
No question, no question that you can all lie your LinkedIn profile is 
you can all lie on your website. But can you put the name of clients, can 
you put the name of cases, can you say that you are the best in town ? I 
don’t think so. Can you list your practice areas, maybe ? But even a list-
ing of practice areas requires some factual basis for it. If you say you’re 
an expert in criminal law is no because you believe you are but because 
probably you argued that so many cases before that so many courts.

Now, I mean again I don’t want to spend too much time, already 
took too much of your time. I would be around later in the afternoon. 
This is my email, I know a lot about continuing legal education across 
Europe and a little bit about social networking. Thank you very much.

Sanırım oldukça geç oldu, o nedenle sunumumu mümkün olduğunca 
kısa tutmaya çalışacağım. Eğer bağlayabilirseniz, sunumumu kendi 
bilgisayarımla yapmak istiyorum.

Beni bu konferansa davet ettiklerinde, hukuk eğitimi ve avukatlar 
için sosyal medya hakkında bir konuşma yapmamı istemişlerdi. Ancak 
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oturumun konusu avukatlığa kabul koşulları olduğundan biraz bu konu 
üzerine konuşmak istiyorum.

Ben oldukça şanslı bir kişiyim çünkü uzun yıllar boyunca farklı 
ülkelerde yaşadım. Dört yıl İngiltere’de, üç yıl Birleşik Devletler’de ve 
elbette eğitimimi de İtalya’da aldım ve böylece hukuk profesyonellerinin 
farklı sistemlerde nasıl çalıştıklarını yakından inceleme fırsatı buldum.

Tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim, mesele mesleğe 
kabul koşulları olduğunda, kes yapıştır yapabilmeniz mümkün değil-
dir. Yani bir ülkedeki uygulamaları, bir şekilde başka bir ülkeye kop-
yalayamazsınız çünkü avukatların mesleğe kabul koşulları her ülkenin 
yapısına göre farklılıklar göstermektedir. Size bu konuyla ilgili bir örnek 
vermek istiyorum; benim fikrime göre, işe kabul uygulamaları eğitim ile 
ilgilidir. Örneğin hukuk fakültesine kaç yaşında başladınız ? Avrupa’da 
kişiler hukuk eğitimine 18 yaşında başlıyorlar, ancak ABD’de hukuk 
eğitimi 22 yaşında, üniversiteden sonra başlamaktadır ve bu bir farklılık 
doğurmaktadır. Mesleğe kabul şartları hukuk fakültesine ne kadar kolay 
girebildiğinizle de alakalıdır. Bazı ülkelerde hukuk fakültesine girmek 
kolay ve o fakültede okumak nispeten diğer dallara göre daha ucuzdur. 
Çünkü bu ülkelerde hukuk fakültesine girmenin önünde engeller bulun-
mamaktadır, ancak bazı ülkelerde engellemeler bulunmaktadır. Avukatlar 
ve hukuk öğrencileri ya pahalı bir eğitimle, ya da hukuk fakültesine ancak 
öncesinde bir üniversite diploması sahibi olduktan sonra başvurabilirler 
gibi engellerle karşılaşabilmektedirler.

Elbette mesleğe kabul şartları eğitimin ne derece etkin olduğuna 
da bağlıdır. Çünkü kabul edelim, bazı ülkelerde verilen eğitimler, baro 
birlikleri tarafından düzgün bir şekilde takip edilmemektedir. Hukuki 
terimler, zamanın akıp geçmesi ve bu genç mezunların belirli bir dizi 
faaliyeti gerçekleştirerek gereken imzaları toplamaları ile avukat olmalarına 
imkân sağlamaktadır. Diğer ülkelerde ise eğitim sistemi daha seçicidir 
ve bu da aradaki farkı yaratmaktadır.

Elbette, genel olarak politik nedenlerle bazı düzenlemelerin yapıldığı 
kabul süreçleri de olabilir. Şu anda ülkemizin ne kadar avukata ihtiyacı var 
diye kendi kendinize sorabilirsiniz. Ve ben hayatım boyunca bulunduğum 
hiç bir ülkede çok az avukatımız var dendiğini duymadım, hiç bir yerde. 
Dünyanın herhangi bir yerinde, herhangi bir ülkesinde, herhangi bir 
zaman avukatlara bunu sorabilirsiniz, alacağınız cevap her zaman ülkede 
çok fazla avukat olduğudur. Ancak çok fazla ne anlama gelir ? Benim 
düşünceme göre, çok az ya da çok fazla avukat olup olmadığına piyasanın 
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kendisinin karar verecektir ve şunu da itiraf etmeliyiz; son krizler özellikle 
Batı Avrupa ve ABD’de de hukuk fakültelerine başvurularda bir düşüşe 
neden olmuştur ve uzun vadede Avrupa’da ve ABD’de avukat sayısında 
bir düşüş olacağını herkes bilmektedir. Bu elbette ki gelişmekte olan 
bir ülke olan Türkiye için geçerli değildir, çünkü ekonomiler gelişirken 
avukatların sayılarının arttığına dair açık tarihi kanıtlar bulunmaktadır. 
Düzenlemeler ve kanunlar nasıl olursa olsun, bu değişmemektedir.

Şimdi, çok fazla vaktinizi almadan Ankara için hazırladığım sunu-
muma geçmek istiyorum. Bu sunumu çok eğlenceli bir program olan Prezi 
ile hazırladım, bu PowerPoint’ten farklı bir program, ben PowerPoint’i 
sevmiyorum. Bu programın çalışma sistemi; aklınızdan geçeni, hayal 
ettiklerinizi ekrana aktarmak gibi diyebilirim.

Bugün sizlerle paylaşmayı planladığım iki temel konu var ve bunlardan 
ilki olan sürekli hukuk eğitimi ile başlamak istiyorum. Sürekli hukuk 
eğitimi ne demektir ? Eğer bu konuyu internette araştırırsanız, sürekli 
hukuk eğitimi yerine CLE tabirini kullanmanız gerekir. Peki, bu teknik 
olarak nedir ? Bu konu dikkat gerektirmektedir, çünkü bu, mevcut kalifiye 
avukatları bile meslekten çıkartılmasına neden olabilecek yaptırımlar içer-
mektedir. Bu nedenle bu konu, örneğin Almanya’da yaptığınız eğitimden 
farklılık göstermektedir çünkü verilen alanda bir uzman olduğunuzu iddia 
etmek isteyeceksiniz. Bazı ülkelerde, kendinizi bir alanda uzman olarak 
tanımlayabilmek isterseniz eğitim almanız zorunludur. Bu modellerden 
ilkidir. ABD, İtalya, Birleşik Krallık vb. gibi diğer ülkelerde, kural, eğer 
baroya kaydolmak ya da baro kaydınızın devam etmesini istiyorsanız, her 
yıl belli sayıda eğitim almanız gerekmektedir; uzmanlık alanınıza göre bu 
yılda yaklaşık 20 ya da 30 adet eğitime çıkabilmektedir. Bu gördüğünüz 
Avrupa’nın CLE haritasıdır, burada bu haritaya ulaşabileceğiniz bir de web 
sitesi de var; Avrupa Sürekli Hukuk Eğitimi Merkezi, oldukça yararlı bir 
araç. Yapmanız gereken tek şey, bir ülke seçmek; mesela Fransa diyelim, 
üzerine tıklıyoruz ve sonrasında da uygun düzenlemeyi görüyoruz. İtalya 
ya da Almanya’ya gittiğinizde sürekli hukuk eğitimi kaynaklarının neler 
olduğu ve avukatların neler yapmaları gerektiği hakkında bilgilere de 
ulaşabilirsiniz. Bu yüzden eğer incelemek isterseniz size www.ECCLE.eu 
sitesini şiddetle tavsiye ediyorum.

Önceden de bildiğinizi düşündüğüm üzere, İtalya sürekli eğitime hayır-
dan, sürekli eğitime evete geçmiş bir ülkedir. Peki, bu değişimin etkileri 
nelerdir ? Birinci; en bariz etki, bir sürekli hukuk eğitimi sistemini kurum-
sallaştırdığınız anda, eğitimlerin sayısında bir patlama bekliyorsunuz. 
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Yani eğitim sayısının artması ve daha fazla eğitimin sunulması demektir. 
Böylece iyi ya da kötü bir eğitim pazarı oluşturursunuz. Ama açıkçası 
tüm eğitimler iyi değildir. Doğru mu ? Ama aynı zamanda eğitimlere bir 
talep de oluşturursunuz. Bence ilginç olan İtalya ve aynı zamanda başka 
yerlerde de, avukat eğitimlerinin içeriğe yoğunlaşması gerektiğine olan 
sürekli inancımızdır. Mesela bir ceza avukatı olduğunuzu düşünelim; 
ceza hukukundaki yeni düzenlemelerle ilgili bir eğitim almak istersi-
niz. Bir ticaret hukuku avukatıysanız, ticaret mahkemelerinin başkanı 
hakkında tartışabileceğiniz bir eğitime gidersiniz. Bu konunuzun bir 
parçasıdır. Ancak sürekli hukuk eğitiminin iyi tarafı yeni eğitimlere de 
olanak sağlamasıdır. Bu sadece sürekli hukuk eğitimlerini değil, beceri 
eğitimlerini de kapsamaktadır. Peki, beceri eğitimleri ne demektir ? Beceri 
eğitimleri, hukuk mesleğinde etkin olabilmek için gereklidir. Buna örnek 
olarak hukuk İngilizcesi programları verilebilir. İtalya’da hukuk İngiliz-
cesi programları CLE’nin bir parçası olarak onaylanmıştır çünkü hukuk 
İngilizcesi ister ticaret hukuku, ister ceza hukuku, isterse de idari hukuk 
üzerine çalışıyor olsunlar, günümüz avukatları için gerekli bir beceri 
olarak kabul edilmektedir. Bu eğitimler genellikle sürekli hukuk eğitimi 
için de onaylanmaktadırlar. Ben sürekli hukuk eğitimi kavramının, temel 
eğitimin yanında beceri eğitimlerinin de verilmesi gerektiği, her ikisinin 
de gerekli olduğu şeklinde bir anlayış oluşturduğuna inanıyorum. Bazı 
zamanlarda ise sadece temel eğitime odaklanmamız gereklidir. İtalya Ulu-
sal Barosu, yurt dışında eğitim programlarından alınan kredileri de kabul 
etmektedir. Bu nedenle ben, her yıl Philadelphia’ya jürili yargılamaları 
izlemek üzere bir seyahat düzenliyorum. Bu mahkemeleri Hollywood 
filmlerinden bilirsiniz, bunu canlı olarak izlemek için Phiadelphia’ya 
gitmeyi tercih ediyorum çünkü hayatımın iki yılını o şehirde geçirdim 
ve tüm jüri ve yargıçları tanıyorum. Bu etkinlik, İtalya’da sürekli eğitim 
kapsamında kabul edilmektedir. Bu, sürekli hukuk eğitiminin, eğitim 
alanında nasıl bir nasıl pozitif etkileri olabildiğinin başka bir örneğidir.

Şimdi sunum yapmam istenen ikinci konuya geçmek istiyorum, 
bunun mesleğe kabul ya da eğitimle bir alakası yok, konumuz çevrimiçi 
ve sosyal ağlar. Buradaki önemli soru şudur; avukatlar hizmetlerini çev-
rimiçi tanıtabilirler mi ? Günümüzde herkes çevrimiçi, herkesin bir cep 
telefonu var, onu kullanarak bir otel bulabiliyorsunuz, bunu internete 
bağlanarak yapıyorsunuz, bir oda seçiyorsunuz, herşeyi çevrimiçi yapı-
yorsunuz, peki bir avukat çevrimiçi olabilir mi ? Bu gerçekten zor bir 
soru, çünkü bu, hukuki faaliyetlerin bir hizmet değil, daha çok temel 
haklara destek sağlanması şeklindeki geleneksel fikirle ters düşmektedir. 
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Ama günün sonunda, avukatların da para kazanmaları gerekmektedir 
ve bu nedenle burada bir anlaşmazlık söz konudur. Ayrıca cevaplanması 
gereken etik sorular da bulunmaktadır. Soru bir; bir avukatın web sitesi 
olabilir mi; bir hukuk bürosunun web sitesi olabilir mi ? İster inanın, 
ister inanmayın, bu konunun halen tartışıldığı ülkeler bulunmaktadır. 
Örneğin Hindistan’da avukatlar bir web sitesi kurabilmek konusunda 
çok sınırlı haklara sahiplerdir. Daha da sorayım; web sitenizde müvek-
killerinizin isimlerinden bahsedebilir misiniz, onlardan bu konuda izin 
almış olsanız bile bunu yapabilir misiniz ? İtalya’da cevap hayır olacaktır, 
müvekkilleri kabul etse dahi, avukatların müvekkillerinin isimlerini 
belirtmelerine izin verilmemektedir. Peki, müvekkillerinizden bahset-
meden, davalarınızın isimlerini web sitenizde yayınlayabilir misiniz ? Bu 
konuda her ülkenin cevabı farklılık göstermektedir. Peki, kendinizi web 
sitenizde uzman sıfatı ile tanıtabilir misiniz ? Mesela kendiniz hakkında 
ticaret hukuku konusunda uzmandır diyebilir misiniz ? Bir kişi hangi 
olaylar neticesinde uzman kabul edilebilir ? Bunlar oldukça zor sorular 
ve bu soruları cevaplayabilmenin bir yolu, çok büyük ve iki milyondan 
fazla avukatın kayıtlı olduğu sosyal ağlara bakmaktır.

LinkedIn nedir biliyor musunuz ? Hiç gördünüz mü ? Görünüşü bu 
şekilde Bu 21. yüzyılın CV’si. Artık kimse elinde CV’si ile gezmiyor, 
CV’niz internette yer alıyor. Burada ne işle meşgul olduğunuzu belirtebi-
lirsiniz, mesele bu bir İngiliz avukat. Bu avukatın CV’sinde aldığı davaların 
bir listesini görebiliyoruz. Çünkü bu İngiltere’de serbesttir. Bu nedenle 
bu örnekteki avukatımız alakalı olduğunu düşündüğü tüm davaları lis-
tesine eklemiş. Elbette farklı ülkelerin farklı kuralları bulunuyor. Tahmin 
edeceğiniz üzere Amerikalılar LinkedIn profilinize neleri yazabileceğiniz 
konusunda daha da esnekler; örneğin bu benim Philadelphia’dan arkada-
şım ve çok da ünlü bir kişisel yaralanma avukatı olan Bob Mongeluzzi; 
göreceğiniz üzere her davadan müvekkiline ne kadar tazminat kazandı-
ğını yazıyor. Bunun ona yeni işler kazandıracağı belli ve etik kuralları da 
buna izin veriyor. Ancak buradan Amerika’da her şeyi yapabileceğiniz 
sonucunu çıkartmayın, bu doğru olmaz. Orada da kurallar var, ancak 
bu kurallar hangi bilgileri paylaşabileceğiniz konusunda daha hoşgö-
rülüdür. Elbette benim de LinkedIn profilim var ve eğer ilgilenirseniz 
ya da benim ismimi hatırlarsanız, benimle bağlantıya geçebilirsiniz ve 
sizlere profilinizi işinizin yararına nasıl kullanabileceğiniz konusunda bazı 
ipuçları verebilirim. Türkiye’den LinkedIn profili olan pek çok avukat 
tanıyorum ve sizlere LinkedIn’e hangi bilgileri koyabileceğinizden emin 
misiniz diye sormak istiyorum. Öncelikle, verilecek bilgilerin doğru 
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olması gerektiğini söyleyeceksinizdir. Elbette ki tüm LinkedIn profili-
nizin yalan olması mümkündür, aynı şekilde web sitenizin de tamamen 
yalan olması mümkündür. Peki, müvekkillerinizin isimlerini, davaları-
nızın bilgilerini yayınlayabilir misiniz, ya da şehrin en iyisi olduğunuzu 
söyleyebilir misiniz ? Sanmıyorum. Peki, uzmanlık alanlarınızı yazabilir 
misiniz, belki ? Ancak listeleyeceğiniz uzmanlıklarınızın bile bir gerçeklik 
payı olması gerekir. Eğer ceza hukuku konusunda uzman olduğunuzu 
söyleyecekseniz, bunu kendinizi öyle zannettiğiniz için değil, pek çok 
mahkemede, pek çok davaya katıldığınız için söyleyebilmeniz gerekir.

Evet, zaten yeterince vaktinizi aldığımı düşünüyorum ve daha fazla 
vaktinizi de almak istemiyorum. Öğleden sonra da buralarda olacağım. Bu 
benim e-posta adresim, Avrupa çapında sürekli hukuk eğitimi hakkında 
pek çok şey biliyorum ve bir miktar da sosyal ağlar hakkında bilgim var. 
Çok teşekkür ederim.

“CONTINUING LEGAL EDUCATION”  
AND  

“SOCIAL NETWORKING - LINKEDIN”:  
TWO CONTEMPORARY CHALLENGES FOR LAWYERS

Dr. Stefano MAFFEI
(Ph.D Oxford), Academic lawyer,  

expert in Criminal Justice and extradition, University of Parma (Italy)

My presentation will address two topics that constitute contemporary 
challenges for lawyers across the world.

The first topic is “continuing legal education (CLE)” which can be 
defined as professional education of lawyers that takes place after their 
initial admission to the bar. In the UK; the term continuing profes-
sional development is used as a synonym of CLE.

In many Countries (USA, UK, Canada, Italy, etc.) CLE participa-
tion is today required of lawyers to maintain their license to prac-
tice law. Quasi-CLE requirements also exist in many jurisdictions 
where professional training is highly recommended by ethical rules, 
but technically not “mandatory”. In several Countries additional 
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requirements of education or training may be required for lawyers 
to legitimately adopt the title of “experts” or “specialised” in a 
given practice area.
My presentation will address whether mandatory CLE is desirable 
and what are the typical consequences of its introduction in a given 
legal order. I will also discuss the accreditation procedure (should 
accreditation be given at local or national level ?) and the types of 
events that could be accredited. I will give examples of events that 
may also include skills training (for instance, programs of legal 
English) and study visits for lawyers to foreign systems of justice.
I will present a website (www.eccle.eu) that specifically describes 
the CLE requirements in all European countries.

The second topic concerns the use – and related dangers - of social 
networking for lawyers – especially through the establishment of online 
content such as in the case of LinkedIn profiles.

In several Countries, ethics committees have looked into whether 
social networking may breach the existing rules against the 
advertisement of legal services. Some committees have laid out 
a list of guidelines for lawyers who maintain profiles on social 
networking sites (such as, primarily, LinkedIn). Such guidelines 
suggest that “practice area” descriptions, expressions like “expert 
in” or even “endorsements” may be considered advertising and 
might be subjected to ethical oversight.
My presentation will focus on:
a) whether it is legitimate for lawyers to maintain an active Linke-
dIn profile;
b) what information should - and should not - be included in the 
profile (client names, cases, law firm company page, disclaimers)
I will present a number of LinkedIn profile of lawyers to show 
different styles & practices in the presentation of legal services and 
law firms in different Countries.

Av. Cumhur Uzun (Oturum Başkanı) - Senyör Stefano Maffei’ye 
teşekkür ediyoruz bu renkli sunumu için. Biraz gevşemiştik, aslına sunum 
canlılığıyla bizi kendimize de getirdi. Son konuşmacımız ülkemizde 
hukuk eğitimini yapıp, bu alanda eğitmen olmuş ve bizden içimizden 
biri Sayın Prof. Dr. Hakan Karan. Buyurun Sayın Hocam.
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Prof. Dr. Hakan KARAN *
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Burada olmaktan her şeyden önce 
memnun olduğumu dile getirmek istiyorum, böyle bir kurultayın parçası 
olmak onur verici.

HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNLARININ MESLEĞE KABUL 
KOŞULLARI HAKKINDA BİR MÜŞTEREK İYİLEŞTİRME 

ÖNERİSİ:

MERKEZİ MEZUNİYET SINAVI

Konuşmam, akademik verilerden hareketle hazırlanmış olmayıp daha 
ziyade şahsıma ait 25 senelik akademik hayat tecrübeme dayanmaktadır. 
Artan yetersiz hukuk fakültesi mezunları karşısında bilhassa avukatlık 
mesleğine gönül koyanların beklentisi, hakimlik ve savcılık mesleğine 
kabulde olduğu gibi bir avukatlık sınavının getirilmesidir. Avukatlık 
sınavı avukatlık mesleğinin itibarına hiç şüphesiz katkı yapacak olsa da, 
alttaki temel problemin, yani eğitim yetersizliğinin sonuçlarını ortadan 
kaldıramayacak ve işsiz hukuk fakültesi mezunları kitlesini hayatımıza 
katacaktır.

Herhangi bir mesleğe kabulde ve ardından mesleğin icrasında meslek 
öncesi eğitimin etkin bir rolünün olduğu tartışmasızdır. Mesleği bir bina 
olarak nitelendirdiğimizde, eğitim de bu binanın temelidir. Mesleğin 
geleceği, temelin sağlamlığı ile doğru orantılıdır.

Hukuk fakültesi mezunlarının icra edecekleri mesleklerde başarılı 
olabilmeleri, en başta hukuk fakültelerinde almış oldukları eğitimin 
yeterliliğine bağlıdır. Hukuk fakültelerinde verilen eğitimin yeterliliği 
ise, buralarda eğitim veren öğretim üyelerinin nitelik ve nicelik olarak 
yeterliliği ve ardından öğrencilerin eğitilebilirlik düzeyleriyle yakından 
bağlantılıdır.

* Avukat, Ankara Barosu; Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabi-
lim Dalı Başkanı; Ankara Üniversitesi, Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü; Dışişleri Bakanlığı (DHGY) Sözleşmeli Hukuk Müşaviri; Milletlerara-
sı Ticaret Odası (ICC) Gümrük ve Ticaretin Kolaylaştırılması Komisyonu Delegesi. 
karan@ankara.edu.tr
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Öğrencilerin eğitilebilirlik düzeyleri üzerinde, doğuştan gelen zeka 
seviyeleri yanında, belki de daha da önemlisi daha anne kucağında iken 
almaya başladıkları, daha sonradan da ilk ve orta öğretim kurumlarının 
verdikleri eğitimin katkısı bulunmaktadır. Hali hazırda bu eğitimin ülke-
mizde yeterli düzeyde sağlandığını iddia edebilmek mümkün olmadığı 
gibi, bu sorunu yakın zamanda aşılabileceği kanaatini taşımak da fazla 
iyimserlik olur.

Hukuk eğitimi, diğer temel bilim eğitimlerinden farklı olarak, mali-
yetli teknik bir alt yapıya gereksinim göstermediğinden, bir kara tahta 
ve bir kaç sıra ile dahi eğitim alt yapı ihtiyacı karşılanabilir. Zaten sırf bu 
sebepten ülkemizde aktif olarak hukuk eğitimi veren fakülte sayısı 84’e 
çıkmıştır. Bu fakültelerden mezun olan tüm öğrencilerin asgari müşterek 
yeterlikte olduğu söylenemez.

Türkiye’nin diğer bütün ülkelerde olduğu gibi nitelikli hukuk fakül-
tesi mezunlarına ihtiyacı olduğu tartışmasızdır. Kişiler arasındaki sosyal 
ilişkileri düzenleyen yaptırımlı kurallar bütünü anlamındaki hukukun 
eğitimini alacak nesiller, toplumun genel sağlığına doğrudan etki etmek-
tedirler. Bir tıp fakültesi mezununun hatası en fazla bir veya birden çok 
kişinin ölümüne sebebiyet verebilecekken, hukuk fakültesi mezununun 
hatası toplumda sosyal adalet anlayışında kısa zamanda onarılamayacak, 
sosyal ilişkilerin mahvına yol açacak derecede tahribata yol açabilir. Bu 
tahribatın izleri ise ancak yıllarca sürecek sabırlı adil bir uygulama ile 
silinebilir.

Maalesef, ülkemizde hukuk fakültelerine, diğer yüksek öğretim kurum-
larında olduğu gibi, genç neslin istihdamını geciktiren, böylece genç 
nüfusun işsizlik oranlarını düşüren bir araçmış gibi yaklaşılmaktadır. 
Günümüzde hukuk eğitimi veren fakülte sayısı 84 (35 / 44 / 5 / 10 = 95)’e 
çıkmışken, kurumlaşmış devlet üniversitelerinin öğrenci kontenjanları 
da şişirilmiştir. Tüm bu fakültelerde her yıl eğitime başlayan öğrenci 
sayısı 16.352, kayıtlı öğrenci sayısı ise 63.704’dür. Bunlardan her yıl 
15.000’den fazla öğrenci mezun olmaktadır. Hukuk fakülteleri, vakıf 
üniversiteleri için en az maliyetle en çok öğrenci edinebilecekleri bir 
ticarethane vasfını kazanmıştır.

Vakıf üniversiteleri ile yeni kurulan devlet üniversiteleri öğretim 
üyesi açığını devlet üniversitelerinden yarı zamanlı olarak karşılama ya 
da transfer etme yöntemini kullanmaktadırlar. Vakıf üniversitelerinin 
çoğunluğunun kendi akademik yapısını oluşturma gibi bir endişesi 
bulunmadığından, öğretim üyelerinin nicelik olarak ve ardından belki 
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de daha önemlisi nitelik olarak yeterliğinin kısa zamanda sağlanabilmesi 
mümkün değildir.

Sayıca bu kadar fazla olmalarına ve 2015 yılında alt puan uygulamasına 
geçilmesine rağmen, kontenjanını dolduramamış herhangi bir hukuk 
fakültesi bulunmamaktadır. Öğrenci adaylarının üniversite sınav sonuç-
ları ve tercihleri değerlendirildiğinde, aralarında niteliksel bir uçurumun 
olduğu görülmektedir. Örneğin 2015 yılında hukuk fakülteleri 292 - 558 
puan aralığında öğrenci kabul etmişlerdir. Ancak bu anormal farktan da 
öte asıl önemlisi, adayların büyük bir kesiminin hukuk eğitimi alabile-
cek yeterlikte olmadığı halde hukuk fakültelerine kayıtlarının yapılmış 
olmasıdır. Bu öğrenciler, ne kadar kifayetsiz olurlarsa olsunlar fakülte 
kaydının silinmesi yaptırımı riskini taşımamaları nedeniyle günün birinde 
bir gün fiilen hukuk fakültesi mezunu olabilmektedirler. Bir öğretim 
üyesinin önüne defalarca gelen bir öğrencinin mezuniyetini, başarısızlığı 
gerekçesi ile sürekli engelleyebilmesi mümkün değildir. Her hangi bir 
öğrencinin eğitimini sonlandırmasında toplumun sosyal ve ekonomik 
menfaati bulunmaktadır.

Türkiye’de öğrenciler ilk ve orta öğretimden itibaren kişiliklerini 
geliştirebilmek adına değil de, sınav korkusuyla çalışmaya yönlendiril-
diklerinden, mezuniyet riski arz etmeyen sınavlara ve dolayısıyla ders-
lerine ilgi göstermemektedirler. Oysa hukukçu olmak için asıl olan 
çalışma meziyetidir. Bu meziyette değilseniz, zekâ düzeyiniz ne olursa 
olsun hukukçu mertebesine erişemezsiniz. Zaten hukuk fakültesinden 
mezuniyet ve hatta hukuk mesleğinin icrası, hukukçuluk için sadece 
bir araçtır. Hukukçuluk çalışmaya bağlı olarak yılların birikimiyle elde 
edilebilecek bir vasıftır. Kazanılan hukukçuluk vasfının varlığını devam 
ettirebilmesi de çalışmaya bağlıdır.

Devletin istihdam politikası gereği yüksek öğretimi bir araç olarak 
kullanma politikasından kısa zamanda vaz geçmesinin mümkün olma-
dığı, vakıf ve yeni kurulan devlet üniversiteleri için hukuk fakültelerinin 
birer cazibe merkezi olduğu, yine farklı hukuk fakültelerinde birbirleriyle 
kıyaslanamayacak kadar farklı yeterlikte öğrenci profilinin bulunması 
gerçekleri bir arada ele alındığında, en azından fakülteden mezuniyet için 
yeterli olmayan öğrencilerin toplumsal hayata hukuk fakültesi mezunu 
olarak çıkmasını engelleyecek bir çözüme ihtiyaç vardır.

Bu çözüm de, merkezi mezuniyet sınavıdır. Yapılan sınavın öncelikli 
amacı öğrencinin mezuniyet için gerekli başarısını ölçmek de olsa, alınan 
not mesleki yaşamına devam edip etmeme kararını da içerebilir. Böyle 
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bir sınav sayesinde her şeyden önce hukuk fakülteleri mezunlarının 
asgari yeterlikleri teminat altına alınmış, mesleğe kabul için ek bir ön şart 
getirilmiş olacaktır. Hatta bu sınavda alınacak sonuç, mesleğe kabul için 
ön şart olabileceği gibi tek şart da olabilir. Mesleğe kabulde bu sınavda 
alınacak not çıtası istenildiği takdirde yükseltilebilir. Böyle bir sınavda 
alınacak not, yüksek lisans için başvuru kriteri olarak da kabul edilebilir. 
Böylece yüksek lisans için doğrudan özelliği bulunmayan YGS gibi bir 
sınavın etkisinden de kurtulmuş olunur.

Sınavın içeriği esasen dört yılda alınan ders müfredatından oluşturu-
lacağından, sınav, mezuniyet öncesi öğrencilerin geçmişte almış oldukları 
tüm dersleri birlikte tekrarlamalarına yol açacak, dersler arasındaki bağ-
lantıyı kurmalarına da vesile olacaktır. Günümüzde öğrenciler, dersler 
arasındaki irtibatın farkında olmadan mezun olabilmektedirler.

Mezuniyet sınavının merkezi olması gerekmektedir. Ancak bu sayede 
farklı hukuk fakültesi öğrencileri arasında asgari mezuniyet yeterlik şart-
ları sağlanabilir. Sınav bu doğrultuda hukuk fakültelerince müştereken 
belirlenecek bir heyet tarafından oluşturulacak sorularla yapılmalıdır. 
Sınavda öğrenciden bilgi sorulmak yerine, sahip oldukları bilgiyi hukuki 
bir meselenin çözümünde muhakeme etmeleri istenmelidir. Adaylardan 
asgari temel bilgilerle donatılması beklenebilirse de, bunun ötesindeki 
bilginin adaylara sınav esnasında verilmesi ve en önemlisi mevzuatın 
açık bırakılması muhakeme yeteneğinin ölçümünde belirleyici olacaktır. 
Böyle bir sınav tekniği, dolaylı da olsa hukuk fakültelerindeki eğitimin 
zaman içinde yeniden yapılanmasıyla neticelenecektir. Hukuk fakülteleri, 
öğrencilerinin başarıları için, onların hukuki muhakemelerini geliştirici 
bir eğitim ve sınav sistemi uygulamak zorunda kalacaklardır. Uygulaması 
kolay test sınav tekniğinin hukuk eğitimi için yerinde olmadığını ve eği-
timden beklenen faydayı tamamen yok ettiğini, öğrencilerin muhkeme 
yeteneğine hiçbir katkı yapmadığını düşünüyorum.

Hukuk fakültelerinde alınan zorunlu ve seçimlik dersler değişkenlik 
gösterebildiğinden, sınavda zorunlu olarak yer alacak müfredat konuları 
ile öğrencinin cevaplamakta seçimlik hakka sahip olacağı müfredat konu-
ları ayrı ayrı ele alınmalıdır. Sınavda, ileride sosyal hayata tesir edecek 
kararlar alacak ve eylemlerde bulunacak hukuk fakültesi öğrencilerine 
ders müfredatında olmayan ancak kendi kişiliklerine katkı yapacak felsefe, 
edebiyat gibi yan branşlardan da soru yöneltilebilir.

Ülkemizde hükümetlerin af getirme geleneği gözetildiğinde ne 
kadar başarılı olacağı tartışmalı da olsa öğrencilerin merkezi sınava giriş 
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hakkının 10 dan az olmayacak bir sayıyla sınırlanmasının yararlı olaca-
ğını düşünüyorum.

Sınava girmesine rağmen başarılı olamayan adayların bir sonraki 
sınavdan başarılı bir sonuç alıncaya kadar, meslek yardımcısı adı altında 
faaliyette bulunmalarına, bu sayede tecrübe edinmelerine de imkan 
sağlanabilir. Hatta bunlara adalet yüksek okulu diplomasına eşdeğer bir 
diploma da verilebilir. Bu sayede, ileriki sınavlarında başarılı oluncaya 
kadar, bunların mesleki tecrübe edinmeleri de mümkün hale gelir. Avu-
katlık mesleğinin en fazla ihtiyaç duyduğu katiplik (paralegal) kadrosu 
da, hukuk eğitimi almış kişilerle doldurulmuş olur. Böyle bir merkezi 
mezuniyet sınavı, işsiz hukuk fakültesi mezunlarının da asgari sayıda 
kalmasına yol açar.

ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. YER.
PUAN 
TÜRÜ

EN 
KÜÇÜK

BAŞARI 
SIRASI*

EN  
BÜYÜK

Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi 26 26 TM-3 520,62662 64 558,42800

Koç Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
14 14 TM-3 508,64601 125 540,36482

İhsan Doğramacı 
Bilkent Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

20 20 TM-3 505,49848 150 533,80115

Tobb Ekonomi Ve 
Teknoloji Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

10 10 TM-3 500,82407 212 523,11602

Yeditepe Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
18 18 TM-3 481,50966 724 498,66826

Bahçeşehir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 480,95279 750 504,33010

Tobb Ekonomi Ve 
Teknoloji Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%75 Burslu)

5 5 TM-3 480,85141 759 496,40509

Fatih Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
15 15 TM-3 479,01310 833 533,35239

İhsan Doğramacı 
Bilkent Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

20 20 TM-3 478,75907 840 504,80023

İstanbul Şehir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
15 15 TM-3 474,77964 1.050 500,68809

Turgut Özal Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
12 12 TM-3 473,76183 1.110 503,75337
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İstanbul Bilgi Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 467,39666 1.550 502,39734

Özyeğin Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 463,75653 1.850 491,62675

Kadir Has Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
15 15 TM-3 452,55716 3.050 475,90244

Gediz Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
14 14 TM-3 450,09277 3.390 523,53555

Ankara Üni. Hukuk Fakültesi 667 667 TM-3 442,87296 4.650 504,29868

Kto Karatay Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
15 15 TM-3 441,73808 4.860 537,70355

İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi 667 667 TM-3 435,52247 6.280 505,40110

Uluslararası Antalya 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

10 10 TM-3 434,74559 6.480 468,58014

Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 433,58698 6.820 491,03022

İzmir Ekonomi Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
11 11 TM-3 427,46130 8.750 457,20725

Marmara Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 425,63572 9.450 478,45314

Gazi Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 424,63385 9.830 466,79397

Başkent Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
12 12 TM-3 423,08517 10.400 437,52324

İstanbul Üni.
Hukuk Fakültesi 

(İÖ)
410 410 TM-3 422,37191 10.700 439,88418

Çankaya Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 418,06851 12.500 448,01376

Yıldırım Beyazıt Üni. Hukuk Fakültesi 154 154 TM-3 417,66570 12.700 427,63193

Marmara Üni.
Hukuk Fakültesi 

(İÖ)
410 410 TM-3 416,98739 13.000 425,60822

Mef Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
15 15 TM-3 416,38435 13.300 444,88177

Tobb Ekonomi Ve 
Teknoloji Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

20 20 TM-3 415,94126 13.500 475,85583
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Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi 39 39 TM-3 415,31838 13.800 432,04405

Koç Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
72 72 TM-3 415,27144 13.900 489,26103

Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi 513 513 TM-3 415,17331 13.900 461,11029

Melikşah Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
12 12 TM-3 415,16377 13.900 474,28466

İstanbul Ticaret Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 415,09635 14.000 430,33324

İstanbul Kültür Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 414,99959 14.000 457,60659

Yaşar Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
18 18 TM-3 413,98662 14.500 428,84436

Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

15 15 TM-3 412,87039 15.100 452,00506

Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi 410 410 TM-3 412,38516 15.400 453,22780

Atılım Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 412,17229 15.500 432,47538

İstanbul Medipol 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

20 20 TM-3 411,42013 15.900 419,83180

Mevlana Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
10 10 TM-3 411,29244 16.000 422,09123

Beykent Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
18 18 TM-3 411,08173 16.100 423,12184

Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 410,49988 16.400 440,83398

Uludağ Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 410,24077 16.600 432,67631

Doğuş Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
9 9 TM-3 409,16977 17.200 412,86853

Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 408,84037 17.400 440,23510

İzmir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
14 14 TM-3 408,72044 17.400 413,59258

İstanbul Sabahattin 
Zaim Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

12 12 TM-3 408,55673 17.500 413,03351
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İstanbul Aydın Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 408,44629 17.600 414,36016

Zirve Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
18 18 TM-3 407,65689 18.000 485,15427

Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 407,36061 18.200 425,53764

Özyeğin Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
20 20 TM-3 406,50438 18.800 460,96719

Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 405,69758 19.300 440,15656

Ufuk Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 405,26982 19.600 422,11315

İhsan Doğramacı 
Bilkent Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Ücretli)

120 120 TM-3 405,24338 19.600 476,99487

Maltepe Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 405,15589 19.700 413,96502

Çukurova Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 404,97433 19.700 507,09506

Başkent Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
18 18 TM-3 404,91730 19.800 417,35551

Yeni Yüzyıl Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
13 13 TM-3 403,78127 20.500 409,91241

Yeditepe Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
46 46 TM-3 403,64433 20.600 476,74891

Okan Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 403,61089 20.600 415,42334

Sakarya Üni. Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 402,94327 21.100 431,91637

İstanbul Kemerbur-
gaz Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

13 13 TM-3 402,59556 21.300 411,48006

Yaşar Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
12 12 TM-3 401,49441 22.100 409,22317

Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi 17 17 TM-3 401,25157 22.300 429,48770

İstanbul Kemerbur-
gaz Üni.

Hukuk Fakültesi 
(UOLP-Köln 
Üniversitesi) 
(Tam Burslu)

5 5 TM-3 401,07797 22.400 410,91164
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Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi 154 154 TM-3 400,77263 22.600 432,68328

Selçuk Üni.
Hukuk Fakültesi 

(İÖ)
308 308 TM-3 400,54520 22.800 425,39697

Turgut Özal Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
7 7 TM-3 399,84718 23.300 419,52563

İnönü Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 398,97330 23.900 431,38854

Yalova Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 398,66611 24.200 420,65957

İzmir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
4 4 TM-3 398,50939 24.300 406,24491

İstanbul Kültür Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
20 20 TM-3 398,35577 24.400 408,47719

Gaziantep Üni. Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 398,35331 24.400 437,00957

Karadeniz Teknik 
Üni.

Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 398,10877 24.600 434,59215

Süleyman Demirel 
Üni.

Hukuk Fakültesi 205 205 TM-3 398,01303 24.700 425,65286

Çağ Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
19 19 TM-3 397,43369 25.200 407,13632

Afyon Kocatepe Üni. Hukuk Fakültesi 103 103 TM-3 396,97007 25.500 414,39622

Ondokuz Mayıs Üni.
Ali Fuad Başgil 

Hukuk Fakültesi
205 205 TM-3 396,62454 25.800 443,79256

Hasan Kalyoncu Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
14 14 TM-3 396,38381 26.000 436,28098

İstanbul Kemerbur-
gaz Üni.

Hukuk Fakültesi 
(UOLP-Köln 
Üniversitesi) 
(%75 Burslu)

5 5 TM-3 395,47394 26.600 398,19919

İstanbul Ticaret Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
25 25 TM-3 395,34404 26.800 410,69996

Kırıkkale Üni.
Hukuk Fakültesi 

(İÖ)
154 154 TM-3 394,93902 27.100 412,93713

Gediz Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
19 19 TM-3 394,73237 27.300 406,82504
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Atatürk Üni. Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 394,71855 27.300 431,74163

Kto Karatay Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%75 Burslu)
18 18 TM-3 394,70132 27.300 425,95217

Dicle Üni. Hukuk Fakültesi 257 257 TM-3 393,85112 28.000 446,41915

Kadir Has Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
30 30 TM-3 393,84565 28.000 410,00474

Çankaya Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
40 40 TM-3 393,34567 28.400 410,44298

Başkent Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
18 18 TM-3 392,99644 28.700 403,02571

İstanbul Aydın Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
10 10 TM-3 391,98503 29.600 406,77394

Erzincan Üni. Hukuk Fakültesi 308 308 TM-3 391,82046 29.700 408,92560

Doğu Akdeniz Üni.
Hukuk (Tam 

Burslu)
20 20 TM-3 391,68565 29.800 421,66326

Atatürk Üni.
Hukuk Fakültesi 

(İÖ)
154 154 TM-3 391,56610 29.900 442,27149

Mevlana Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
5 5 TM-3 391,42546 30.000 395,10377

Ufuk Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
7 7 TM-3 390,56879 30.800 393,15595

Melikşah Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
12 12 TM-3 390,19761 31.100 399,47783

Kto Karatay Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
18 18 TM-3 390,06446 31.200 394,43531

Hasan Kalyoncu Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
7 7 TM-3 388,55493 32.500 395,91655

Tobb Ekonomi Ve 
Teknoloji Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Ücretli)

50 50 TM-3 388,52051 32.600 405,04952

Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

25 25 TM-3 388,25255 32.800 397,89579

Yakın Doğu Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 388,07029 33.000 391,51905

Uluslararası Antalya 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

27 27 TM-3 387,34863 33.600 403,63303
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Uluslararası Kıbrıs 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Tam Burslu)

20 20 TM-3 386,56571 34.300 398,68337

Zirve Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
12 12 TM-3 385,54664 35.300 429,23753

Girne Amerikan Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
15 15 TM-3 384,91964 35.900 391,43382

Lefke Avrupa Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Tam Burslu)
20 20 TM-3 384,66698 36.100 392,73499

Çağ Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
25 25 TM-3 384,63710 36.100 397,26708

İstanbul Sabahattin 
Zaim Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

44 44 TM-3 383,93553 36.800 404,45199

Hasan Kalyoncu Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
7 7 TM-3 383,75812 37.000 388,21550

İstanbul Şehir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
90 90 TM-3 383,28457 37.500 411,22608

Gediz Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
19 19 TM-3 383,12412 37.600 394,66328

Turgut Özal Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
15 15 TM-3 382,70115 38.000 397,11909

Ufuk Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
6 6 TM-3 382,38297 38.400 387,04392

Uluslararası Kıbrıs 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%75 Burslu)

5 5 TM-3 382,32324 38.400 385,49259

İstanbul Ticaret Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
30 30 TM-3 380,43597 40.400 395,30716

İstanbul Medipol 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

40 40 TM-3 379,46579 41.500 409,13386

Mevlana Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
10 10 TM-3 377,90556 43.100 384,74052

Melikşah Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
24 24 TM-3 377,44703 43.500 389,43655

İstanbul Kültür Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
35 35 TM-3 377,31131 43.700 398,15049

Başkent Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
72 72 TM-3 376,92407 44.100 391,82475

Zirve Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
14 14 TM-3 376,57217 44.500 383,20480
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Fatih Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
35 35 TM-3 376,05593 45.100 402,98540

Uluslararası Kıbrıs 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

15 15 TM-3 374,31908 47.000 380,57782

İstanbul Medipol 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Ücretli)

5 5 TM-3 370,73466 51.200 378,76757

Mef Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
81 81 TM-3 370,10137 52.000 398,58849

Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%25 Burslu)

60 60 TM-3 369,19202 53.100 387,69625

İstanbul Kemerbur-
gaz Üni.

Hukuk Fakültesi 
(UOLP-Köln 
Üniversitesi) 
(%50 Burslu)

5 5 TM-3 367,71647 54.900 381,72322

Okan Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%50 Burslu)
80 80 TM-3 367,66689 55.000 403,24994

Çağ Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
74 74 TM-3 364,89709 58.500 384,40480

İstanbul Şehir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
30 30 TM-3 363,90251 59.800 390,15681

Çankaya Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
130 130 TM-3 362,83168 61.200 391,08012

İstanbul Sabahattin 
Zaim Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%25 Burslu)

64 64 TM-3 359,80734 65.400 383,47429

Kadir Has Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
30 30 TM-3 353,55669 74.500 391,57660

Kto Karatay Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
99 99 TM-3 351,70938 77.300 390,03897

Uluslararası Antalya 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%25 Burslu)

48 48 TM-3 351,48316 77.700 383,49402

İstanbul Kemerbur-
gaz Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%50 Burslu)

100 100 TM-3 351,39742 77.800 384,05773

Gediz Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
73 73 TM-3 350,33626 79.500 382,92605

Yeditepe Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
101 101 TM-3 348,96314 81.700 403,29366

İzmir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
122 122 TM-3 347,26650 84.400 393,23614



227

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

Melikşah Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
72 72 TM-3 345,81146 86.800 376,32762

Turgut Özal Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
86 86 TM-3 344,17039 89.600 379,60274

Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Ücretli)

30 30 TM-3 342,89427 91.700 368,45339

İstanbul Bilgi Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
180 180 TM-3 342,81385 91.900 428,04499

Yaşar Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
150 150 TM-3 341,98363 93.300 398,87573

Çağ Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
67 67 TM-3 341,18100 94.700 364,41919

Hasan Kalyoncu Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
112 112 TM-3 341,12088 94.800 383,71401

İstanbul Şehir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
15 15 TM-3 341,06257 94.900 363,31356

Bahçeşehir Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
180 115 TM-3 339,46481 97.800 417,68966

Uluslararası Antalya 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Ücretli)

15 15 TM-3 339,39541 97.900 351,37857

Atılım Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
180 180 TM-3 338,75048 99.100 386,29218

Özyeğin Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
130 130 TM-3 337,27084 102.000 404,42160

İstanbul Kültür Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
125 125 TM-3 336,28998 104.000 376,87816

Mevlana Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
75 75 TM-3 334,62103 107.000 366,79000

İzmir Ekonomi Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
100 100 TM-3 332,34339 111.000 392,11884

Özyeğin Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
30 30 TM-3 330,64268 115.000 337,62830

Fatih Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
100 100 TM-3 330,47722 115.000 375,86213

Ufuk Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
167 167 TM-3 329,80616 116.000 382,37934

İstanbul Ticaret Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
105 105 TM-3 329,77289 116.000 378,46002
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İstanbul Medipol 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%25 Burslu)

135 135 TM-3 329,19217 118.000 379,41405

Mef Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
54 54 TM-3 327,44320 121.000 368,77124

İstanbul Kemerbur-
gaz Üni.

Hukuk Fakültesi 
(%25 Burslu)

17 17 TM-3 327,14758 122.000 354,96385

İstanbul Aydın Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
170 170 TM-3 324,72966 127.000 380,77030

Kadir Has Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
75 75 TM-3 324,37671 128.000 385,46784

Zirve Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
136 136 TM-3 322,38936 132.000 373,10958

Beykent Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
162 162 TM-3 320,10098 137.000 387,60708

Yeni Yüzyıl Üni.
Hukuk Fakültesi 

(%25 Burslu)
117 117 TM-3 317,25730 144.000 364,66169

Okan Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
100 90 TM-3 314,92919 149.000 401,48881

Doğuş Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
79 79 TM-3 314,79182 150.000 379,80063

Maltepe Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
180 133 TM-3 314,69692 150.000 385,49344

Doğu Akdeniz Üni. Hukuk (Ücretli) 180 180 TM-3 309,64926 163.000 383,67761

Lefke Avrupa Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
180 180 TM-3 301,96719 184.000 379,20845

Yakın Doğu Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
180 180 TM-3 296,17517 201.000 359,66011

Uluslararası Kıbrıs 
Üni.

Hukuk Fakültesi 
(Ücretli)

160 160 TM-3 293,82082 208.000 358,60194

Girne Amerikan Üni.
Hukuk Fakültesi 

(Ücretli)
135 135 TM-3 292,90401 211.000 356,91564
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Sunucu - Değerli konuklar, Ankara Barosu tarafından bu yıl doku-
zuncusu düzenlenen Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayına 
hoş geldiniz.

“Avukatın Bağımsızlığı ve Savunma Dokunulmazlığı” konulu oturu-
mumuzu sunmak üzere Ankara Barosu ve Anayasa Mahkemesi önceki 
başkanı Sayın Yekta Güngör Özden’i sahneye davet ediyoruz. (Alkışlar)

Beraberinde ise tebliğlerini sunmak üzere Sayın Prof. Dr. Çetin 
Arslan’ı sahneye davet ediyoruz. Sayın Çetin Arslan 1988 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş olup, 25 yıllık hâkimlik 
ve savcılık deneyiminden sonra Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakülte-
sinde Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı olarak 
görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ankara Barosu avukatlarındandır.

Çetin Bey’den sonra Sayın Dr. Vasiliki Chalkiadaki’yi davet ediyoruz. 
Sayın Chalkiodaki Atina Strasburg ve Bazel üniversitelerinde eğitimini 
görmüş olup, şu anda Max - Planck Enstitüsünde çalışmaktadır. Kendisi 
uluslararası ceza hukuku alanında uzman olup, Atina Barosu üyesidir.

Şimdi ise Sayın Driss Chater’ı sahneye davet ediyorum. Sayın Chater 
Fas Barosu önceki başkanlarında olup, kendisi Uluslararası Avukatlar 
Birliğinin onursal başkanıdır ve uluslararası hukuk alanında profesörlük 
görevini yapmaktadır.

Şimdi ise İstanbul Barosu önceki başkanlarımızdan Sayın Av. Turgut 
Kazan. Akabinde Amsterdam Barosu önceki başkanlarından Sayın Germ 
Kemper ve Viyana Barosundan Sayın Dr. Ronald Kier. Sayın Kier …
Üniversitesinden mezun olup, Viyana Barosunda avukatlık yapmakta-
dır. Aynı zamanda Uluslararası Ceza Avukatlığı Birliği genel sekreterliği 
görevini de yürütmektedir.

Şimdi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanların-
dan Sayın Tuğçe Oral ve aslında Floransa Barosundan bir misafirimiz 
vardı, Sayın Tommaso Palanti. Fakat kendisi katılamayacağı için onun 
sunumunu yapmak üzere Ankara Barosu avukatlarından Sayın Av. Arzu 
Umgun Ergan’ı sahneye davet ediyorum. (Alkışlar)



232

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

Yekta Güngör ÖZDEN
Oturum Başkanı

Hepinize günaydın diyerek toplantıyı açıyorum. Hukuk devletinin 
vazgeçilmez öğelerinden baroların varlıklarını sürdürme yönündeki çaba-
ları, ulusumuz için en değerli hizmet ve katkıdır. Bu bakımdan Ankara 
Baromuzun düzenlediği bu etkinlik meslek açısından olduğu kadar 
toplumsal yaşamımız açısından da büyük önem taşımaktadır.

Ben bana verilen yetkiye göre arkadaşlarımızı sırasıyla konuşmak için 
çağıracağım, onlara söz vereceğim. Öncelikle konuklarımızdan başlamak 
istiyorum. O bakımdan arkadaşlarımız sırasıyla kendilerini çağıracaklar, 
konuşmalarını yapacaklar. Her arkadaş için 20 dakika öngörüldü. Zan-
nederim yeterli süredir. Konuşmaların sonunda not alırsanız, toplantının 
bitmesinden önce de kendilerine yararlanacağınız kuşkularınızı giderece-
ğiniz yanıt bekleyeceğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Onları da yapmaya 
çalışırız. Şimdi bu bakımdan ilk konuğumuzdan başlıyorum. Evet, 
Almanya’dan gelen konuğumuz. Buyursunlar.

Dr. Vasiliki CHALKIADAKI
LL.M. Max - Planck Institute Freiburg, Germany

Thank you, Mr. Chairman. Ladies and gentlemen, I’d like to thank 
the Ankara Bar Association and especially Dr. Oral for inviting me to 
this conference.

In my presentation, I will provide first a brief overview of the legal 
provisions and the independence lawyer in Greece, then I will focus on 
the provision of criminal law in respect of the legal representative of the 
defendant. And on the developments in the light of anti-money launder-
ing EU legislation, which has been incorporated into Greek legislation 
and tends to jeopardize the independence of the lawyer for the sake of 
effective crime control.

I would like to note that in my presentation I use the term indepen-
dence of the lawyer to refer to whether the lawyer may be prosecuted 
for being involved with a specific defendant. And I will not address the 
question of the independence of the lawyer towards the client meaning 
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whether he is bound by the will of his client into what extent in regard 
to the strategy of the defense.

From the moment the client uses his or her legal representative, 
the lawyer is confronted with information that primarily belongs to 
the clients’ intimate sphere. As the client disclosures secrets to his legal 
representative, that he or she would not in trust anyone else. And such 
disclosures are typically mostly in the client’s favor. As effective defense 
requires a crystal clear picture of the instant question. And trusting 
personal secrets to his or her representative fulfills a person’s right to a 
fair trial as provided in article 20 of the Greek constitution and article 
6 of the European Convention on Human Rights. It goes without say-
ing that this right cannot be properly exercised unless the legal system 
provides for guarantees that these secrets are safe with the lawyer. The 
slightest suspicion that the lawyer might reveal them to another party or 
to the authorities may discourage the client. To avoid this which could 
ultimately mean that the client is not properly defended or properly 
heard before the court, the legal system has introduced certain duties for 
the legal representative in order to protect the confidential nature of the 
relationship between the lawyer and his or his or her client.

The invulnerability of the confident nature of the relationship in 
the Greek legal order is ensuring mainly in the Greek Constitution and 
the European Convention on Human Rights which according to the 
hierarchy of norms in the Greek legal order is placed directly under the 
Greek constitution; in the code of civil procedure, in the penal code, 
in the code of penal procedure and in the code of rules governing the 
lawyers’ profession as well as the lawyers’ code of conduct.

In my presentation, I will focus on the last four categories which 
indicate the special position of the defense lawyer in the criminal trial. 
In Greek, this particular position is also verbally expressed by the phrase 
“συνήγορος υπεράσπισης” literally the legal representative before the 
court for the defendant. I’m sorry, there must be a problem with my 
presentation because I cannot change the slide, sorry for that. However, 
the sake of brevity I will stick to the term defense lawyer to refer to the 
legal representative specifically and not to lawyer in general which might 
also include the legal consultant.

The particular position of the defense lawyer can be summarized as 
follows. The lawyer does not have the right to act against the interests of 
the defendant as in this case one may be prosecuted for lawyers’ treachery 
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under article 233 of the penal code. And actually the Greek Penal Code 
has an accurate term of this point; using the term “breach of trust ” to 
show the confidentiality in the lawyer and client relationship. At the 
same time, the lawyer is not allowed to mislead the court in respect of 
the guilt of the defendant, which may also result in his prosecution for 
harboring a criminal offender. Moreover, disclosing information and 
trusted him by the defendant or information uncovered in any other 
way due to his capacity as a legal representative is strictly prohibited for 
the defense lawyer. As this will make him guilty of violating professional 
confidentiality under article 3701 of the penal code.

Therefore, the defense lawyer has to fulfill the following three duties 
in the course of his mission. The duty of defending the defendant, the 
duty of truth and the duty of silence. These duties may seem contradic-
tory, in fact, however, they are in an interactive relationship. The defense 
lawyers primarily obliged to defend the accused even if he or she knows 
that he is guilty beyond any doubt. The defense must be conducted in 
such a way as to avoid a conviction but if possible, but without using 
lies or false means of evidence and without disclosing the clients’ secrets.

Though it appears that the defense lawyer acts unilaterally in favor 
of the defendant as pointed out by the provisions explicitly establishing 
the presence of the lawyer in every examination of the defendant, the 
defense lawyer is not in a relationship of absolute dependency only the 
client in the sense that he or she can determine the defense strategy all 
by himself or all by herself. Thus the defense lawyer constitutes a sub-
stantial factor in the criminal procedure. This does not imply however 
that he or she becomes an organ of the administration of justice due 
to his or her partial activity in the criminal procedure. The significance 
attributed to the defense lawyers necessary for partiality is also evident 
in the norms regulated their exemption from being examined as wit-
nesses both in the pre-trial and in the main procedure. Along with other 
restrictively numerated so-called persons of trust, such as a clergyman, 
doctors, chemists, etc.

People in this positions are prohibited from revealing the confidential 
information received from their clients. The general rule of mandatory 
testimonial as a witness when someone is called to do so in the court of 
law has an explicit exception; if despite this exception of defense lawyer 
testifies as a witness the procedure is annulled. However, the defense 
lawyer mind and decide according to their own conscience whether and 
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to what extent, he or she should testify what they have learned over the 
course of their duties only by other means than the revelations of their 
client. For example; the lawyer’s personal research when handling a case.

The code of penal procedure prefers the protection of private secrets 
to the disclosure of substantive truth. These norms are repeated in the 
code of rules governing the lawyers’ profession, in particular from the 
combination of Articles 537 and 539. It can be easily confirmed that the 
lawyers’ discretion in respect of client’s secrets is what most importance 
for the proper exercise of his or her duties. Article 5 explicitly provides 
that the confidentiality covers anything the client entrusted to the lawyer 
or any information the lawyer acquired during the exercise of his duties, 
so not necessarily by the client.

This confidentiality is declared inviolable in favor of the client. This 
provision is once again repeated in article 38 dedicated to the lawyers’ 
confidentiality and discretion. An analysis of what is confidentiality 
contains may be found in the lawyers’ code of conduct in article 36, 
which specifies the jurist to which the client as you can see on the slides. 
However, the strengthening of the prevention and repression strategies 
in the aftermath of terrorist attacks in the last years did not leave the 
independence of the defense lawyer unaffected.

Most evident is the introduction of norms aiming at restricting the 
independence of the defense lawyer when it comes to cases of money 
laundering and terrorist financing. The relevant legal framework in 
Greece has adopted the EU directives on the prevention of the use of 
the financial system for the purpose of money laundering and terror-
ist financing and includes the law on prevention and repression of the 
legalization of revenues for criminal activities and of the financing of 
terrorism. The law stipulates of specific natural persons and institutions 
due to their services and professions are most likely to be confronted in 
the course of their duties with cases of attempted committed or about to 
be committed money laundering. The persons and institutions covered 
by the provisions of this law includes credit and financial institutions, 
trusts and company service providers, auditors, external consultants, tax 
consultants, real estate agents, natural / legal persons, trading in goods 
only to the extent that the payment takes place in cash and over limit of 
15.000 Euros, casinos, auction houses and auctioneers, bonds brokers 
as well as lawyers and notaries participating in the planning or execution 
of specifically mentioned transactions. For instance; buying and selling 
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of real property, management of client money and creation or manage-
ment of trusts and companies. The law obliges them to apply customer 
due diligence measures when they establish a business relationship car-
rying out specific occasional transactions of high value or suspect money 
laundering or terrorist financing.

The due diligence measures comprise first, the identification of the 
customer and the verification of his identity on the basis of independent 
and reliable data. Second, that identification of the beneficial owner if 
they doubt that the clients they are dealing with is the actual owner of 
the transaction in order to understand the control structure of the client. 
Third, obtain information on the purpose of the business relationship. 
Forth, conducting ongoing monitoring of the relationship by scrutiniz-
ing the transactions which could be involved in money laundering or 
terrorist financing. Fifth, the reports of such suspicious transaction to 
the authority for combatting the legalization of revenue from criminal 
activities and financing of terrorism and for controlling the declarations 
of asset situations hereafter the authority. Sixth, the storage of data on the 
clients in the keeping of records of their accounts and activities even for 
some years after the business relationship has ended, hence this person 
and institutions are obliged to keep an eye on transactions that seem 
suspicious of covering money laundering and terrorist financing.

But what exactly does independence of criminal defense lawyer fit-
ting here ? According to the provisions of this law, lawyers are obliged to 
report to the authorities every unusual or suspicious transaction of their 
clients to provide documents, data and information to the committee 
of authorities regarding these transactions and their clients to conceal 
these reports from their clients to avoid further conduction of these 
transactions even when asked to proceed with them by the clients. And 
to apply measures of due diligence against their own clients to start date 
and keep records of all transactions for a period of at least after the end 
of the business relationship. If the lawyers refuse to comply with these 
rules they face under the same law criminal and administrative sanctions.

Unfortunately, due to the time limit, I can’t tell each and every one 
of those obligations in terms of the independence of the defense lawyer. 
But I would like to briefly analyze what I consider the most important 
among those as to the effect it has on the independence of the defense 
lawyer. And this legal obligation of lawyers to report to the authorities 
on their own initiative that they know have serious indications or suspect 
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that their clients have committed, have attempted to commit, are about 
to commit or are committing money laundering or terrorist financing. 
This reporting obligation is enhanced by the obligation to provide to the 
authority and other competent parties for combatting money laundering 
and there is financing any information and data in support of their report.

As already mentioned the only conceivable exception to the rule of the 
inviolability of the confidentiality in the lawyer-client relationship, is set 
out in the Greek penal code. And it is a prevention of a future felony that 
the client intends to commit or has already started to commit. The legal 
obligation to prevent the plant felony in order to prevent a serious crime 
outweighs the inviolability of the confidentiality. Non-compliance with 
this obligation may result in the persecution of the lawyer for conceal-
ing criminal offenses. But what the new law establishes is the lawyers’ 
responsibility for reporting criminal offenses so not just felonies, their 
clients have already committed or attempted, so no just future, in fact, 
the lawyer is asked to violate the confidentiality interest of the client. 
This violation of the confidentiality in the lawyer-client relationship is 
accentuated by the fact that the lawyer is prohibited from notifying his 
or her client that the authority knows about his activities as in a way of 
warning for facing the risk of persecution. If the client who is alleged to 
be involved in money laundering transactions and terrorist financing, 
finds out that the investigation has been going on against him and he 
would probably hide assets, free the transactions, destroy evidence and 
harm the effectiveness of the investigation. His or her lawyer who would 
normally are under the traditional national provisions be obliged to warn 
him or care and protect the interest of the client as the fulfillments of 
the defense lawyer duties is now required under the new provisions to 
betray this trust and leave his client and unprotected.

No matter how fierce the reactions of the Greek lawyer’s community 
have been to this undermining of the client’s trust to work the lawyer, 
the law has been characterized as a violation of the Greek Constitution 
and the European Convention on Human Rights, the law has not been 
revised in this respect. However, the legislator introduced an exception 
to the rule of the obligation of the report to the authority. Lawyers may 
be exempted from the obligation to report in respect of the information 
obtained from the client and regarding the client during the so-called 
ascertaining of the legal possession of the client, meaning the legal advice 
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given to the client in relation to the specific proceeding. So not general, 
not any legal advice.

Coming to the end of my presentation I would like to share some 
thoughts for discussion. The independence of the defense lawyer and 
the immunity of the defense lawyer against persecution for carrying out 
his or her duty to represent the client’s interests are protected in several 
criminal law provisions in the Greek legal order. The law recognizes the 
special provision and the special position of the defense lawyer as a result 
of a constant interaction between the duty of defending, the client strict-
est sense of the duty of truth and the duty of silence. When confronted 
with a dilemma independence of the defense versus combating crime, 
the Greek Penal Code chooses to protect the defense either by accepting 
the defense lawyer from the obligation to testify as a witness against his 
client or by prohibiting him from acting against the interests of the clients 
they have chosen to defend. However, the integration of EU directives 
in the field of money laundering and terrorist financing are jeopardiz-
ing the Greek solution. As it seems to propose that in cases of terrorist 
financing and money laundering it is indeed not only legitimate but 
even necessary to breach the confidentiality between the lawyer and the 
client and allow or even force the lawyer to disclose what the client has 
entrusted to him or her when it is alleged that the client has engaged or 
attempt to engage in money laundering and terrorist financing.

Getting back to the beginning of my presentation where I referred to 
the independence of the defense as an aspect of the right to a fair trial 
and of the defendants’ right with respect to his or her human dignity, I 
can hardly imagine that it would be justified to violate the professional 
confidentiality of a lawyer even in the case of such serious crimes. The 
current developments in the EU legislation in the aftermath of the dread-
ful terrorist attacks in the Europe last year, obviously indicate a trend 
to abolish confidentialities, in general, starting with banking and tax 
confidentiality and then affecting the professional confidentiality such 
as the lawyers’ confidentiality which so far has been highly protected. 
The balance has been tipped towards combating crime and searching 
for the guilty person at all costs. This speaks for a gloomy future for the 
independence of the defense lawyer and the immunity of the defense 
and consequently for the right to a fair trial that guarantees the rights 
of the defendant. Thank you very much for your attention.
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Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bayanlar ve baylar, Ankara Barosu’na 
ve özellikle de Dr. Oral’a beni bu konferansa davet ettikleri için teşekkür 
etmek istiyorum.

Sunumumda öncelikle Yunanistan’daki yasal hükümler ve avukatların 
bağımsızlığı konularına, sonrasında ise sanığın yasal temsili bakımından 
ceza hukuku düzenlemeleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ve son-
rasında da Yunan mevzuatına dâhil edilen AB kara para aklama karşıtı 
mevzuatın ışığındaki gelişmeler ve bunların, suç kontrolü uğruna avukat-
ların bağımsızlıklarını tehlikeye atma eğilimleri hakkında konuşacağım.

Öncelikle şunu belirtmek istiyorum, konuşmamda avukatın bağımsız-
lığı terimini, belirli bir sanığı savunduğu için avukatın hakkında kovuş-
turma açılıp açılmaması anlamında kullanıyorum. Avukatın, müvekki-
linin savunma stratejisi istekleri ile bağlı olup olmaması anlamına gelen 
bağımsızlığı konusunu kastetmiyorum.

Müvekkilin yasal temsilcisini seçtiği andan itibaren, avukat, müşteri-
sinin mahrem alanına ait bilgilerle karşı karşıya kalmaktadır. Müvekkil, 
yasal temsilcisine sırlarını anlatırken, onun dışında hiç kimseye güven-
memektedir. Bu açıklamalar genellikle müvekkilin yararınadır. Çünkü 
etkin bir savunma, sonunun net bir resminin çekilmesini gerektirmektedir. 
Ve kişinin yasal temsilcisine duyduğu bu güven, Yunan Anayasası’nın 
20 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin de 6. maddelerinde yer alan 
kişinin adil yargılanma hakkını sağlamaktadır. Bu hakkın, söz konusu 
sırların avukatta güvende olduğuna dair yasal güvenceler verilmeden 
tam anlamıyla kullanılamayacağını söylemeye gerek yoktur. Avukatın 
bunları üçüncü taraflara ya da yetkililere açıklayabileceğine dair en ufak 
bir şüphe müvekkili bundan vazgeçirebilir. Müvekkilin tam anlamıyla 
savunulamaması anlamına gelen bu durumu önleyebilmek için, hukuk 
sistemi yasal temsilcilere, avukat ve müvekkili arasındaki ilişkinin doğal 
gizliliğinin korunabilmesi için belirli görevler vermiştir.

Yunan hukuk düzeninde, bu yapının sağlamlığı ağırlıklı olarak norm-
lar hiyerarşisi gereği Yunan yasaları, Yunan Anayasasının altında yer 
aldığından, Yunan Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Beyannamesi ile 
sağlanmaktadır; bu yasalar, hukuk muhakemeleri usulü, ceza muhake-
meleri usulü ve avukatlık kurallarının yanı sıra avukatlık mesleki ahlak 
kurallarıdır.

Ben sunumumda bunlardan bir savunma avukatının bir ceza davasın-
daki özel durumuyla alakalı olan son dördüne yoğunlaşacağım. Yunancada 
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bu özel durum, mahkeme huzurundaki yasal temsilci anlamına gelen, 
“συνήγορος υπεράσπισης” şeklinde ifade edilmektedir. Sanırım bilgi-
sayarımda bir sorun var, slaytları değiştiremiyorum, bunun için sizlerden 
özür diliyorum. Ancak sunumumu kısa tutabilmek için savunma avukatı 
terimini sadece yasal temsilci anlamında kullanacağım, aynı zamanda 
yasal danışmanlığı da kapsayan avukat anlamında kullanmayacağım.

Savunma avukatının özel pozisyonu şu şekilde özetlenebilir. Avuka-
tın davalının çıkarlarının aleyhinde hareket etme hakkı yoktur, aksine 
davranırsa ceza kanununun 233. maddesi uyarınca hakkında avukatlık 
mesleğine ihanetten dava açılabilir. Ve Yunan Ceza Kanunu’nda bu konu 
açıkça belirtilmiştir; “güveni kötüye kullanma” terimi, avukat müvekkil 
arasındaki gizliliği anlatmak için kullanılmaktadır. Aynı zamanda avukat 
mahkemeyi sanığın suçluluğu konusunda yanlış da yönlendiremez, böyle 
bir durumda bir suçluya yataklık etmekten kendisi de kovuşturmaya 
uğrayabilir. Bunlara ek olarak, savunma avukatının, sanık tarafından 
kendisine güvenilerek paylaşılan veya yasal temsilci olması nedeniyle 
öğrendiği bilgileri ifşa etmesi de kesinlikle yasaktır. Bu da ceza yazası-
nın 3701. maddesi uyanınca mesleki gizliliği ihlal etmekten dolayı ceza 
almasına neden olacaktır.

Bu nedenle, savunma avukatının görevi sırasınca yerine getirmesi 
gereken üç görevi vardır. Sanığı savunma görevi, gerçeği söyleme görevi 
ve sessiz kalma görevi. Bu görevler çelişkili görünebilir ancak gerçekte 
aralarında etkileşimli bir ilişki bulunmaktadır. Savunma avukatlarının 
temel görevi, hiç bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde suçlu olduğunu 
bilseler de, sanığı savunmaktadır. Savunmanın, mahkûmiyeti önleyecek 
şekilde ancak yalan beyan ya da sahte deliller kullanmadan ve müm-
kün ise, müvekkilin sırlarını ortaya dökmeyecek şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir.

Her ne kadar savunma avukatı, yasaların belirttiği şekilde, özellikle de 
sanığın her sorgusunda savunma avukatının da bulunmasının zorunlu 
olması gibi durumlar nedeniyle, tek taraflı olarak sanığın lehinde hareket 
ediyor gibi görünse de, savunma avukatı mutlak olarak müvekkiline 
bağımlı bir durumda değildir, savunma stratejisini kendi başına belirle-
yebilir. Bu nedenle savunma avukatı ceza muhakemesinde önemli bir rol 
oynamaktadır. Ancak bu durum, ceza muhakemesindeki sınırlı görevi 
nedeniyle, kendisini yargı idaresinin de bir parçası haline getirmemekte-
dir. Savunma avukatlarına verilen önemin bir göstergesi de, onlara gerek 
mahkeme öncesi, gerekse de mahkeme sırasınca tanıklıktan muafiyet 
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tanımlanmış olmasıdır. Aynı zamanda papazlar, doktorlar, kimyagerler 
gibi güvenilir kişiler içinde de sayılmışlardır.

Bu pozisyonlarda görev yapan kişilerin müşterilerinden elde ettik-
leri gizli bilgileri paylaşmaları yasaktır. Birinin mahkemeye çağrılması 
durumunda ortaya çıkan zorunlu tanıklık yapma kuralının açık bir 
istisnası vardır; eğer bu istisnaya rağmen savunma avukatı tanık olarak 
ifade verir ise, söz konusu tanıklık yok hükmündedir. Ancak, savunma 
avukatı, düşünür ve kendi vicdanı ile ifade vermeye karar verirse, sadece 
müvekkili ile ilgili kendi bulguları hakkında ifade verebilir. Örneğin; 
bir avukatın bir dava üzerine çalışırken kişisel araştırmaları sonucu elde 
ettiği bilgiler gibi.

Ceza muhakemeleri kanunu, özel sırların korunmasını, maddi gerçeğin 
ortaya çıkmasına tercih etmektedir. Bu kurallar avukatlık mesleğini düzen-
leyen kurallarda ve özellikle de madde 537 ve 539’da da tekrarlanmıştır. 
Avukatın, müvekkilinin sırları konusunda ağzının sıkı olması gereğinin, 
görevlerini doğru bir şekilde yerine getirebilmesi açısından en önemli 
şey olduğu kolaylıkla teyit edilebilir. Madde 5, bu gizliliğin müvekkilin 
avukata güvenerek anlattığı her şeyin yanı sıra, illa da müvekkilden değil, 
avukatın çalışmaları sırasında elde ettiği her çeşit bilgiyi kapsadığını 
açıkça belirtmektedir.

Bu gizlilik hiç bir şekilde ihlal edilemez biçimde müvekkil lehinedir. 
Bu hüküm, avukatların bilgilerinin gizliliği ve sır saklaması konularıyla 
alakalı olan 38. maddede tekrarlanmıştır. Ekranda da görebileceğiniz 
üzere, hukukçular ve müvekkiller açısından neyin gizlilik kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği ile ilgili bir analizi, avukatların davranış 
kurallarını düzenleyen madde 38’te bulabilirsiniz. Ancak, geçen yıllar-
daki terör saldırılarından sonra başlayan önleme ve baskı stratejilerinin 
güçlendirilmesi, avukatların bağımsızlığını da etkilemektedir.

Savunma avukatlarının bağımsızlığını kısıtlayan düzenlemelerden en 
belirgin olanı para aklama ve terörün finansmanı konularında getirilen-
lerdir. Yunanistan’da bununla ilgili getirilen yasal çerçeve, finansal siste-
min para aklama ve terörün finansmanında kullanılmasını engellemeyi 
amaçlayan AB direktiflerinden alınmıştır ve suç faaliyetleri ve terörizmin 
finansmanının önlenmesi ve baskı altına alınmasına yönelik hukuki 
düzenlemeleri de içermektedir. Kanun, görevleri ve meslekleri nedeniyle 
belirli kişi ve kurumların vazifeleri sırasında para aklama teşebbüsleri 
ya da faaliyetleri ile karşı karşıya kalma olasılıklarının yüksek olduğunu 
kabul etmektedir. Yasanın bu kapsamda değerlendirdiği kişi ve kurumlar 
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arasında, kredi ve finans kuruluşları, servet yönetim firmaları ve servis 
sağlayıcılar, denetçiler, firma dışı denetçiler, vergi danışmanları, emlakçılar, 
özel ya da tüzel kişiler, 15.000 Euro’nun üzerinde sadece nakit ile işlem 
yapılan yerler, kumarhaneler, müzayede evleri ve müzayedeciler, tahvil 
komisyoncuları ve avukatlar ile özellikli para transferlerinin planlanması 
ya da gerçekleşmesinde görev alan noterler yer almaktadırlar. Bir mülkün 
alımı ya da satımı, müşterinin parasının yönetilmesi ve servet yönetim 
firmalarının kuruluşu ya da yönetimi bunlara örnek olarak gösterilebilir. 
Yasa, bu işleri yapanların, müşterileri ile bir iş ilişkisi kurarken, nadir, 
yüksek tutarlı ve özellikli para transferleri yaparken ya da para aklama 
veya terörün finansmanından şüphelenmeleri durumunda müşterini tanı 
ilkesinin gerektirdiği önlemleri almaya zorunlu tutmaktadır.

Müşterini tanı ilkesinin birinci adımı müşterinin kimlik bilgileri-
nin alınması ve bu bilgilerin bağımsız ve güvenilir bir kaynaktan teyit 
edilmesini içerir. İkinci adımda, lehtarın kimliğinin tespit edilir ve söz 
konusu işlemin, işlemin gerçek tarafları olup olmadığı ve müşterinin 
işlem üzerinde ne kadar kontrolü olduğu anlaşılmaya çalışılır. Üçüncü 
olarak, iş ilişkisinin amacı hakkında bilgi edinilir. Dördüncü olarak, 
devam eden iş ilişkisinde para aklama ya da terörün finansmanı ile alakalı 
olabilecek işlemlerin dikkatlice izlenmesi gerekir. Beşincisi, söz konusu 
suç gelirlerinin yasallaştırılması ve terörizmin finansmanı ile mücadele 
edebilmek ve yetkililerin varlık beyan beyanlarını takip edebilmeleri için 
bu tür şüpheli işlemleri otoritelere raporlanması gerekmektedir. Ve altıncı 
olarak, iş ilişkisi sona erse de müşterilerin hesapları ve işlemleri ile ilgili 
bilgilerin belirli bir süre saklanmalıdır, çünkü bu kişi ve kurumların, para 
aklama ve terörün finansmanına yönelik şüpheli para transferlerine karşı 
uyanık olmaları gerekmektedir.

Ancak, savunma avukatının bağımsızlığının bu konu ile alakası nedir ? 
Bu yasa hükümlerine göre, avukatların müvekkilleri ile ilgili her çeşit 
olağan dışı veya şüpheli para transferi hakkında belge, veri ve bilgileri bir 
yetkililer komitesine bildirmek zorundadır ve bu transferlerle ve müvek-
killeri ile alakalı bu raporları müvekkillerinden gizlemeleri ve müvekkilleri 
talep etse dahi, yeni para transferleri yapmamaları gerekmektedir. Ve 
bunlara ek olarak, müvekkilleri ile iş ilişkisine başladıkları andan itibaren, 
en az söz konusu iş ilişkisinin sona erişine kadar müşterini tanı ilkelerini 
uygulamaları ve her türlü transferin kayıtlarını belirli bir süre boyunca 
saklamalıdırlar. Eğer avukatlar bu kurallara uymazlarsa, kendileri de 
müvekkilleri ile aynı hukuki ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalırlar.
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Zamanımız kısıtlı olduğundan sizlere, avukatların bağımsızlığı ile ilgili 
bu yükümlülüklerin tamamı hakkında teker teker bilgi veremeyeceğim. 
Ancak bunlardan avukatın bağımsızlığına en fazla etkisi olabileceğini 
düşündüklerimi detaylı olarak incelemek istiyorum. Ve avukatların 
müvekkilleri hakkında para aklama ya da terörün finansmanı ile ilişkili 
işlemler yaptıklarına, yapmaya yeltendiklerine, yapmak üzere olduklarına 
ya da halen yapıyor olduklarına dair işaretler ya da şüpheleri olduğunda 
yetkililere rapor etmeleri hukuki bir zorunluluktur. Bu rapor etme zorun-
luluğu, para aklama ile mücadele kapsamında, finansal bilgi ve verilerin 
de rapora eklenmesi ve yetkililer ve diğer resmi kurumlar ile paylaşma 
zorunluluğu da eklenerek genişletilmiştir.

Daha önce de belirttiğim gibi avukat müvekkil ilişkisinin gizliliğinin 
dokunulmazlığı kuralının tek akla yatkın istisnası Yunan ceza huku-
kunda düzenlenmiştir. Bu, müvekkilin gelecekte işleyebileceği ya da hali 
hazırda işlemeye başladığı suçları engelleme amaçlıdır. Gelecekle ortaya 
çıkabilecek ciddi suçları önleyebilme çabası, gizlilik yükümlülüğünün 
korunmasından ağır basmaktadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket, avu-
katın suçu gizlemesi suçlaması ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. 
Ancak yeni yasa, avukatlara sadece ağır suçları değil, müvekkillerinin hali 
hazırda işlemiş oldukları ya da teşebbüs ettikleri, yani sadece ileriye dönük 
değil, geçmişe de dönük olarak işledikleri suçları raporlama şartı getir-
mekte, yani avukatlardan müvekkillerinin gizlilik ilkesini ihlal etmelerini 
istemektedir. Avukat müvekkil arasındaki bu güven ilişkisinin ihlali, söz 
konusu yasa dışı aktivitelerden yetkililerin haberdar oldukları konusunda 
avukatın müvekkilini uyarmasının yasaklanması ile de vurgulanmaktadır. 
Eğer, para aklama ve terörizmin finansmanı ile bağlantıları olduğu iddia 
edilen müvekkil, hakkında bir soruşturma yapıldığını öğrenirse, yüksek 
olasılıkla varlıklarını gizleyecek, para transferlerini durduracak, delilleri 
yok edecek ve soruşturmanın etkinliğine zarar verecektir. Normalde 
geleneksel ulusal yasalara göre bir savunma avukatının kendisini uyarması 
ve müvekkilinin çıkarlarını koruması görevi bulunmaktadır, ancak yeni 
yasalara göre müvekkilinin güvenine ihanet etmeli ve kendisini korumasız 
bırakması gerekmektedir.

Her ne kadar, konuyla ilgili olarak Yunan avukatlık toplumu, bu 
düzenlemenin avukat müvekkil güveninin altını oyduğunu, söz konusu 
yasanın Yunan Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı 
olduğunu iddia ederek çok şiddetli bir şekilde karşı çıkmış olsa da, söz 
konusu yasada bu anlamda bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak, kanun 
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koyucu, yetkililere bilgi verme zorunluluğu hakkında bir istisna getirmiş-
tir. Avukatlar, özel bir işlemle ilgili olarak müvekkile yasal tavsiye verilmesi 
sırasında bilginin müvekkillerinden edinilmiş olması durumunda rapor 
yükümlülüğünden muaf tutulabilmektedirler. Yani, bu durum her türlü 
yasal danışmanlık için geçerli değildir.

Sunumumun sonlarına yaklaşırken, sizlerle tartışabilmek için bazı 
düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Savunma avukatının görevini yap-
mak ya da müvekkilinin çıkarlarını korumak konusundaki bağımsızlığı 
ve dokunulmazlığı, Yunun yasalarının ceza hukuku ile alakalı pek çok 
maddesinde yer almaktadır. Yasa, savunma avukatının özel hüküm ve 
özel pozisyonunu, savunma görevi, gerçeği söyleme görevi ve sessiz kalma 
görevleri arasındaki sürekli ilişkinin bir sonucu olarak görmektedir. Suç ile 
savaş ile savunmanın bağımsızlığı arasında ikilem yaşandığında, Yunan 
Ceza Kanunu, savunma avukatının müvekkiline karşı tanık olarak ifade 
verme yükümlülüğünü kaldırarak, ya da savunmayı seçmiş olduğu müvek-
kilinin çıkarlarına aykırı hareketlerde bulunmasını yasaklayarak, sanık 
tarafında yer almaktadır. Ancak, para aklama ve terörizmin finansmanı 
konuları ile ilgili sistemimize dahil ettiğimiz AB direktifleri bu Yunan 
çözümünü tehlikeye atmaktadır. Bu yöntemin, para aklama ve terörün 
finansmanının önlenmesi kapsamında kullanılmasının, aynı zamanda 
avukat ve müvekkili arasındaki gizliliğin ihlalinin de gerekli olduğu ve 
para aklayan veya terörü finanse eden ya da buna teşebbüs eden müvek-
killerin, avukatına güvenerek anlattığı şeyleri, avukatın açıklamasına izni 
verilmesi ya da avukatın bunları açıklamaya zorlanması meşru olduğu 
düşünülmektedir.

Sunumumun en başında sizlere avukatın bağımsızlığının adil yargı-
lanma ve müvekkilin insanlık onuruna saygı bakımından önemli oldu-
ğunu belirtmiştim, bu tarz suçlarda bile avukatların meslek sırlarının 
ihlalinin gereğinin bir hak olarak görülmesini hayal dahi edemiyorum. 
Avrupa’da geçen yıl yaşanan korkunç terör saldırılarından sonucunda AB 
mevzuatında yapılan değişiklikler, bankacılık ve vergi alanındaki gizlilikten 
başlayarak, bugüne kadar çok sıkı bir şekilde korunan avukatların meslek 
sırlarının ortadan kaldırılmasına yönelik bir eğilime işaret etmektedir. 
Denge, suçla savaş ve ne pahasına olursa olsun, kişinin suçlu olup olma-
dığının anlaşılması lehinde bozulmuştur. Bu, avukatların bağımsızlığı ve 
savunmanın dokunulmazlığı ve dolayısıyla da, sanığın haklarını güvence 
altına alan adil yargılanma hakkı açısından kasvetli bir geleceğe doğru 
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ilerlediğimizi göstermektedir. Beni ilgiyle dinlediğiniz için hepinize çok 
teşekkür ederim.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Konuşmacının anlatım-
larını hepimiz dinledik, gerekli notları da alanları izliyorum buradan. 
Buyurun.

Driss CHATER
Former President of the UIA, Tunisia

Thank you, Mr. President. Ladies and gentlemen, it is an honor for 
me to invited to participate in this important event to discuss the role 
and contribution of the legal profession to the defense of immunity of 
defendant.

During the last year, approximately 500 lawyers were killed in the world 
because the exercise of their functions in the defense of the oppressed. 
For this reason, the lawyers and their family should be protected.

The lawyer plays a central role in the legal system of any country. And 
in the protection of Human Rights, is helping them left all for injustice. 
The United Nations conference on the preventions of crime and the 
treatment of violence held in Havana established the basic principle, the 
role of the lawyers, which were adopted by the United Nations General 
Assembly.

Article 14 responsible statue, the lawyers work through protecting the 
rights of their clients and achieve the proposed justice of the world and 
respect for human rights and the basic principle of freedom and equality 
by national and international laws. And they work freely and actively in 
accordance with the law approved critic, the principals of the regulating 
professional codes of professional conduct for lawyers and established by 
the legal profession to wrote and with an accordance with national and 
custom and recognized international styles and norms.

Charges or complaints made against a lawyer in their professional 
capacity are processed by this professional association expeditiously and 
fairly and appropriate procedure, lawyers like other citizen have the right 
to fair hearing including the right to be assisted by a lawyer of their choice. 
And for guarantees, the functioning of lawyers, the government shall 
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ensure that lawyers are able to perform all of the professional functions 
without intimidation and harassment or improper interference. Shall 
not threaten with prosecution or administrative economic or other sec-
tion for any actions taken in accordance with a recognized professional 
standards and ethics where the security of lawyer is treated as usual to 
discharge their function. They shall be adequately safeguarded by the 
authority. And the lawyer shall have civil and penal immunity for the 
relevant statement made in good faith in writing or oral pleading or in 
their professional appearance before at court.

What is advocate’s immunity ? The advocate’s immunity is only part of 
general immunity attaching to the to all parties involved in trail includ-
ing the judge, the jury, and the witnesses. The nature of an advocate’s 
work was so complex. It would be unfair to hold him liable as every 
now when not in court the advocate is like other mortals. He can be 
sued for negligence advice just like there that stroking him. But when 
he puts on her own and operates in court, he becomes immune. The 
immunity has its limits and its expansion. First and the foremost, the 
advocate retains no immunity from liability to his client for errors and 
omission in the role of advocate. The advocate is liable for missing a 
statute of limitation, deadlines that are resulting in the client’s loss of 
this actions. Likewise, the advocate who omits to raise the difference 
like an absolute immunity, for example, might be held liable for client 
damage. It is extremely difficult, however, to challenge the strategic and 
technical judgement made by the advocate in presenting client case a 
court or adapt tribunal where lawyers make on strategy or interpret the 
law, where the law is uncertain. The courts will relieve the lawyer of any 
liability even in the face of experts’ opinions that the judgement made 
is erroneous. The law holds that a lawyer is not liable for honest errors 
in judgement unlike absolute and qualified where the court seeks to rule 
on the defense of the case.

Now I want to speak about the Union Internationale des Avocats 
and its role in the protection of lawyers. As you know the UIA; the 
Union International of Lawyers is the oldest association of international 
professional lawyers. It was created in 1927 about 89 years ago. Among 
its objectives; the protection of lawyers who are in difficulty. The UIA 
has influence in many countries where lawyers have been prosecuted 
or have been imprisoned or victim of attacks. Therefore, the UIA get 
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particularly evolved in the case when lawyers were an obstacle in the 
exercise of their profession.

The UIA also follows attentively the situation of the legal profession 
in countries where there is no bar association or where the independence 
over the association has questioned because of the silence of their will-
ing to support their members. The UIA has also taken the initiative to 
organize an assembly of worldwide lawyers that took place in October 
in Valencia in Spain. This event aimed at offering a collaborative space 
for discussion and debate to all professional lawyers’ associations, human 
rights organizations international institutes both intergovernmental and 
governmental which pays special attention to the protection of lawyers 
in the exercise of their functions. Especially those working to defend 
human rights, the UIA helps to raise the international awareness of issue 
consent to the legal profession and that task can only be accomplished 
if all the association work together in coordination.

Lastly, I would like to take this opportunity to state the UIA’s willing 
to stand up for the Turkish legal profession as it has done in the past. 
Last November the UIA firmly content the murder of prominent Turkish 
lawyer Mr. Tahir Elçi, president of the Diyarbakır Bar Association and a 
leading human rights activist and called for an independent and impartial 
inquiry by the authorities. In this tragic times, the UIA wishes to express 
again its support and solidarity with the Diyarbakır Bar Association, 
The Union of Turkish Bar Association and the whole legal profession in 
Turkey. Thank you very much for your attention.

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bayanlar ve baylar, hukuk mesleğinin 
sanığın dokunulmazlığının savunulması konusundaki rolü ve katkısı-
nın tartışıldığı bu önemli etkinliğe davet edilmiş olmak benim için bir 
onurdur.

Geçtiğimiz yıl boyunca, dünya çapında yaklaşık 500 avukat, sanığı 
savunma ödevlerini yerine getirdiklerinden dolayı öldürüldü. Bu nedenle, 
avukatlar ve ailelerinin korunması şarttır.

Avukatlar, bir ülkedeki hukuk sisteminde merkezi bir rol oynamak-
tadırlar. Ve avukatların insan haklarının korunması konusunda tek 
yapabildikleri şey adaletsizlikleri engellemeye çalışmaktır. Havana’da 
yapılan, Birleşmiş Milletler Suçların Önlenmesi ve Şiddetin Yok Edilmesi 
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konferansında, avukatların temel rolleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
tarafından belirlenmiştir.

Madde 14’te belirtilen sorumluluk mevzuatı uyarınca, avukatlar 
müvekkillerinin haklarını korumak üzere ve dünya çapında adaleti sağ-
lamak için çalışmalı ve bunu yaparken de insan haklarına ve ulusal ve 
uluslararası yasalarla belirlenmiş olan temel özgürlük ve eşitlik ilkelerine 
saygı göstermelerinin gerektiğini belirtmektedir. Avukatlar; yasalara, 
mesleki davranış kurallarına, ulusal, özel ve kabul görmüş uluslararası 
stil ve normlara uygun olarak serbest ve aktif olarak çalışabilmelidirler.

Avukatlara karşı öne sürülen suçlama ya da şikâyetler, mesleki örgüt 
tarafından hızlı, adil ve uygun bir şekilde incelenir; avukatların da diğer 
vatandaşlar gibi adil yargılanma ve kendi seçecekleri bir avukat tarafından 
temsil edilme hakları vardır. Avukatların görevlerini yerine getirmelerinin 
güvencesi açısından, devletlerin avukatların tüm mesleki faaliyetlerini 
herhangi bir sindirme, taciz ya da uygunsuz müdahalelere maruz kalma-
dan yapabilmelerini güvence altına almaları gerekir. Avukatlar, mesleki 
standartlar ve etik değerler çerçevesinde yaptıkları herhangi bir eylem 
nedeniyle kovuşturmayla veya idari, ekonomik ya da diğer herhangi 
bir biçimde tehdit edilememeli ve avukatın güvenliği görevini yerine 
getirebilmesi için bir gereklilik olarak kabul edilmelidir. Avukatların 
yetkililer tarafından gereğince korunmaları gereklidir. Ve avukatların, 
iyi niyetli olarak işleri ile alakalı yaptıkları yazılı ve sözlü açıklamaları ve 
mahkeme sırasında yaptıkları mesleki açıklamalarla ilgili olarak hukuk 
ve cezai muafiyetleri olması gerekmektedir.

Avukatların dokunulmazlığı ne demektir ? Avukatların dokunulmaz-
lıkları; hâkim, jüri ve tanıklar da dâhil olmak üzere mahkeme ile ilgili 
tüm tarafları kapsayan genel bir dokunulmazlığın bir parçasıdır. Avukatın 
işi, doğası gereği çok karmaşıktır. Avukatları her an sorumlu tutmak 
onlara haksızlık yapmaktır, çünkü mahkeme dışında avukatlar da diğer 
ölümlülerden farksızdırlar. Avukatlar da hatalı tavsiyeler nedeniyle dava 
edilebilirler. Ancak avukatların mahkeme sırasında dokunulmazlıkları 
vardır. Söz konusu dokunulmazlığın da sınırları ve genişleme olanakları 
vardır. Öncelikli ve belki de en önemli olarak, avukatın müvekkiline 
karşı, avukatı olarak yaptığı hatalar ve ihmaller konusunda herhangi bir 
dokunulmazlığının bulunmadığını belirtmek isterim. Avukatlar, bir zama-
naşımı süresinin ya da süre sonunun atlanması sonucunda müvekkilin hak 
kaybına uğraması gibi durumlardan sorumludurlar. Aynı şekilde, mutlak 
dokunulmazlığı olmadığını unutan bir avukat da müvekkilinin uğradığı 
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zararlardan sorumlu tutulabilir. Ancak, avukatın mahkeme sırasında 
müvekkilini temsil ederken yaptığı stratejik ve teknik muhakemeleri ya 
da yasanın net olmadığı durumlarda, avukatların strateji belirlemeleri ya 
da yasayı yorumlamaları çok zor olabilmektedir. Mahkemeler, uzmanlar 
verilen kararın hatalı olduğunu söyleseler de avukatları sorumlu tutmaz-
lar. Yasa, avukatları, mahkemenin savunmaya dayanarak hükme vardığı 
mutlak ve nitelikli hataların aksine, iyi niyetli olarak yaptıkları işlemlerde 
ortaya çıkan hatalarından sorumlu tutmamaktadır.

Biraz da Uluslararası Avukatlar Birliği (Union Internationale des 
Avocats) ve bu birliğin avukatların korunmasında oynadığı rolden bah-
setmek istiyorum. Bildiğiniz üzere UIA; Uluslararası Avukatlar Birliği, 
avukatlık mesleğinin uluslararası alandaki en eski örgütüdür. Söz konusu 
örgüt, bundan 89 yıl önce 1927 yılında kurulmuştur. Örgütün amaçları 
arasında, zor durumda olan avukatların korunması da yer almaktadır. 
UIA, avukatların kovuşturmaya tabi kaldıkları ya da hapsedildikleri 
veya saldırıların kurbanı oldukları ülkelerde etkin rol oynamaktadır. 
Bu nedenle, UIA özellikle avukatların görevlerini yaparken engellemelere 
maruz kaldıkları durumlar konusunda kendisini geliştirmiştir.

UIA aynı zamanda, ülkesinde bir baro örgütü bulunmayan ya da 
bulunan baro örgütünün bağımsızlığının, gerektiğinde üyelerini des-
tekleme konusunda sessiz kalmayı tercih etmeleri nedeniyle tartışmalı 
olduğu ülkelerde avukatlık mesleğinin durumunu da dikkatli bir biçimde 
takip etmektedir. UIA aynı zamanda Ekim ayında İspanya’nın Valencia 
kentinde gerçekleşen küresel avukatlar buluşmasının da organizasyonu 
konusunda girişimlerde bulunmuştur. Bu etkinliğin amacı; avukatların 
görevlerini yapabilmelerinin güvence altına alınması hususuna özel bir 
önem veren tüm avukatlık mesleği örgütlerinin, insan hakları kuruluş-
larının, uluslararası kuruluşların ve hükümet örgütlerinin görüşme ve 
tartışmalarını yapabilecekleri bir ortak alanın sağlanmasıdır. Özellikle de 
insan haklarını savunmak için çalışanlar için, bu sorun ancak birlikte bir 
koordinasyon içinde çalışarak çözülebileceğinden, UIA, avukatlar açısın-
dan bu konuda uluslararası farkındalığın artmasına yardımcı olmaktadır.

Son olarak, bu toplantıyı, Türk hukuk çalışanları açısından UIA’nın 
geçmişte yaptığı gibi, Türk avukatlara olan desteğini ortaya koyabilmesi 
açısından önemli bir fırsat olarak görüyorum. UIA, geçen Kasım ayında, 
Diyarbakır Baro Başkanı ve önde gelen bir insan hakları savunucusu, 
aktivist ve tanınmış bir Türk avukat olan Sayın Tahir Elçi’nin öldürül-
mesi konusunun yetkililer tarafından bağımsız ve tarafsız bir şekilde 
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soruşturulması için ciddi bir talepte bulundu. Bu trajik zamanlarda, 
UIA, Diyarbakır Barosuna, Türkiye Barolar Birliğine ve Türkiye’deki 
tüm hukuk camiasına her zamanki desteğini ve dayanışmasını sunmak 
istemektedir. İlginiz için çok teşekkür ederim.

DEFENSE OF IMMUNITY OF DEFENDER

Driss CHATER
President of honor of UIA

It is an honor for me to be invited to participate in this important 
event to discuss the role and contribution of the legal profession to 
defense of immunity of defender, during 2015 approximately 500 lawyers 
were kills in the world because of the exercise of their functions in the 
defense of the oppressed, for this reason, the lawyers, and their families, 
should be protected.

The lawyer plays a central role in the legal system of any country 
and in the protection of human rights; he is helping them lift all form 
of injustice.

The united nations conference on the prevention of crime and the 
treatment of violence, held in Havana Cuba in the period August 
27 - September 7, 1990, established the basic principles on the role of 
lawyers which were adapted by the U.N. general assembly in its resolu-
tion 45/121 of January 14, 1990 and called on government the talk these 
principals into account when drafting theirs laws and policies.

Article 14 of these principles states that lawyers work through protect-
ing the rights of their clients and achieve the purpose of justice towards 
strengthening respect for human rights and the basic principles of free-
dom recognized by national and international laws, and they work at 
all times freely and actively in accordance with the law approved criteria 
and principal of regulating the profession codes of professional conduct 
for lawyers are established by the legal profession through its appropriate 
organs, or by legislation in accordance with national and custom and 
recognized international standards and norms.

Charges or complaints made against lawyers in their professional 
capacity are processed by these professional associations expeditiously 
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and fairly under appropriate procedures lawyers like other citizen have 
the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer 
of their choice.

And for guarantees the functioning of lawyers, the government shall 
insure that lawyer (article 16 basic principles on the role of lawyers):

• Are able to perform all of their professional functions without 
intimidation, hindrance harassment or improper interference

• Shall not suffer, or be threatened with prosecution or admin-
istrative, economic or other sanctions for any actions taken in 
accordance with recognize professional duties, standards and 
ethics and where the security of lawyers is threatened as a result of 
discharging their functions, they shall be adequately safeguarded 
by the authorities (article 17) and the lawyers shall enjoy civil 
and penal immunity for relevant statements made in good faith 
in written or oral pleading or in their professional appearances 
before a court, tribunal or other legal or administrative authority 
(article 20).

What is advocate’s immunity ?
The advocate’s immunity is only part of general immunity attaching 

to all parties involved in a trial, including the judge, the jury and the 
witness.

The nature of an advocate’s work was so complex; it would be unfair 
to hold him liable. As everyone knows, when not in court, the advocate 
is like other mortals, he can be sued for negligent advice just like these 
instructing him. But when he puts on roles and appears in court, he 
becomes immune.

The immunity has its limits and exceptions. First and foremost, the 
advocate retains no immunity from liability to his client for errors and 
omission in the role of advocate

Thus the advocate is liable for missing a statute of limitation deadline 
resulting in the client’s loss of his right of action. Likewise the advocate 
who omits to raise a defense, like absolute immunity, for example, may 
be held liable for client damage. It is extremely difficult, however to 
challenge the strategic and tactical judgment made by the advocate in 
presenting a client’s case to a court or other tribunal where lawyers make 
judgment on strategy or interpret the law where the law is uncertain.
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The courts will relieve the lawyer of any liability even in the face of 
expert opinion that the judgments made were erroneous. The law holds 
that a lawyer is not liable for “honest errors in judgment” unlike absolute 
and qualified immunity where the courts seek to rule on the defense at 
the outset of the case.

“Judgment immunity” is not affirmative defense, but is simply a denial 
of negligence that is rarely be disposed of before summary judgment and 
in many example, must go before a jury.

The UIA and the Protection of Lawyers
As mentioned in the UN Basic Principles on the Role of Lawyers, 

“adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to 
which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil 
and political, requires that all persons have effective access to legal services 
provided by an independent legal profession”.

Protection of lawyers is not just important for those in the legal pro-
fession: lawyers play an essential and indispensable role in protecting the 
human rights of all and, in many cases, they contribute to safeguard - and 
strengthen- the rule of law principle.

Thus, defending the fundamental values of the legal profession has 
been one of the UIA’s main objectives since its creation. The organization 
has always been undeniably committed to protecting the right of lawyers 
to practice their profession with full freedom and independence, without 
any intimidation, harassment or interference in their professional duties.

Therefore, the UIA gets particularly involved in cases where lawyers 
face obstacles in the exercise of their profession, are victims of attacks 
or threatened, arbitrarily convicted, wiretapped or have their offices 
searched, and generally barred from performing their duties. This seems 
particularly true when lawyers represent victims of serious human rights 
violations or because of the political nature of the case.

In such situations, the UIA could remind the authorities of the 
country concerned of their obligations under international human 
rights law resulting from the treaties and conventions to which it is part 
and urge them to take whatever steps are necessary to remedy the situation.

In the course of the last two years, for instance,
• The UIA has intervened in countries like Bulgaria, Myanmar and 

Turkey, where lawyers have been prosecuted and/or sentenced for 
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comments they made in defence pleas in the course of represent-
ing their client.

• The UIA has also urged authorities to take actions in countries like 
Angola, China, Democratic Republic of Congo, Egypt, Iran and 
Saudi Arabia, where lawyers have suffered prosecution - including 
disciplinary measures -,or have been imprisoned, and/or arbitrary 
sentences due to their human rights defence activities, or the peace-
ful exercise of their right to freedom of expression, (cf. Principle 
23, UN Basic Principles), especially when they communicate 
with the media or they use the internet or social networks to 
condemn human rights violations or the malfunctioning of the 
justice system.

• The UIA intervened in countries like Colombia, Croatia and 
Honduras, where lawyers are too often victims of threats, attacks 
and even murder in order to deter them from continuing with 
their work and to disrupt progress of cases they are engaged on.

• The UIA has closely monitored the situation of the legal pro-
fession in countries such as Azerbaijan and Venezuela where 
unprecedented waves of attacks against civil society seem to be 
unfurling in the last years. In this context, political opponents, 
human rights activists and lawyers, who are critical of the authori-
ties, have been and continue to be the subject of harassment and /
or criminal prosecution of various kinds.

• When necessary and /or requested, several fact-finding, trial mon-
itoring and mediation missions were undertaken in Burundi, 
Equatorial Guinea, Turkey and Democratic Republic of Congo, 
for instance.

Since bar associations have crucial responsibilities in the protection of 
the core values of the legal profession and the defence of their members 
against any unjustified interference or limitation, the UIA also frequently 
speaks out against hindrances to the proper functioning of the legally 
instituted bar association or when new regulations are adopted affecting 
directly or indirectly the legal profession, too often without the contribu-
tion and expertise of the representatives of the legal profession.

Finally, the UIA also follows attentively the situation of the legal 
profession in countries where there is no bar association or where the 
independence of bar associations is questioned because of their silence or 
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their failure to support theirs members - when such support is justified 
and necessary, or because the bar authorities actively support governmen-
tal initiatives at considerable detriment of the legal profession’s interest.

In the last years, unfortunately, the legal profession has been confronted 
with new global and complex phenomena. Each of them is a challenge 
to how we practice the legal profession. In the name of the fight against 
terrorism, corruption and money laundering, the principles of the Rule 
of Law, the rights of defence, and the fundamental principles of the legal 
profession, such as professional privilege, are under threat.

On the other hand, it is clear that the number of violations of the 
freedom and the physical or moral integrity of lawyers in the practice 
of their profession is not diminishing and bar associations and lawyers’ 
associations remain the target of various threats and attacks that aim to 
undermine them.

In response to this challenging context, the UIA has recently reaf-
firmed its commitment to the core values of the legal profession and the 
“defence of the defence” by developing initiatives to renew its action.

• The creation and implementation of the UIA Institute for 
the Rule of Law (UIA - IROL) last September was a strong deci-
sion aiming at increasing the effectiveness and improving the 
coordination of all the UIA’s work for the defence of the Rule 
of Law, respect for human rights and the rights of defense, as 
well as the legal profession and its fundamental principles. Thus 
the UIA-IROL combines the functions of UIA’s Human Rights 
and Protection of Lawyers, Rule of Law, and Independence of 
the Profession departments which will work together under the 
general management of Mr. Pascal Maurer, a General Director.

• The UIA has also taken the initiative of organizing an Assembly 
of Worldwide Lawyers in Defence of the Defence that took place 
on October 30 in Valencia. This event aimed at offering a col-
laborative space for discussion and debate to all professional law-
yers’ associations, human rights organisations, and international 
institutions, both intergovernmental and governmental, which 
pay special attention to the protection of lawyers in the exercise 
of their function, especially those working to defend human 
rights. The UIA believes that raising international awareness of 
issues of concern to the legal profession is a task that can only 
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be accomplished if all the associations that share these concerns 
work together in coordination.

• Finally, the UIA had expressed its desire to play a greater role in 
promoting initiatives such as the Day of Endangered Lawyer 
which was born out of the initiative of the European Democratic 
Lawyers Association (EDL /AED). The Day of the Endangered 
Lawyer, which takes place in January, is an appeal addressed to 
all lawyers, inviting them to demonstrate, wearing their robes 
before embassies and consulates of a country, identified each 
year, as a place whose legal professionals need support in the face 
of prosecution, persecution, threats, etc. while practicing their 
professions. This year the Day of the Endangered Lawyer will be 
celebrated on January 22 and shall focus on lawyers in Honduras, 
a country in which at least 90 lawyers has been murdered since 
2010 with almost total impunity for their killers.

Last but not least, I would like to take this opportunity to reiterate 
the UIA’s willingness to stand up for the Turkish legal profession, as it 
has done in the past. Last November, the UIA firmly condemned the 
murder of prominent Turkish lawyer Mr. Tahir Elçi, President of the 
Diyarbakir Bar Association and a leading human rights activist and 
called for an independent and impartial inquiry by the authorities. 
In these tragic times, the UIA wishes to express again its support and 
solidarity with the Diyarbakir Bar Association, the Union of Turkish 
Bar Association, and the whole legal profession in Turkey.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Evet, Morakolu dostumuza 
da teşekkür ediyoruz. Şimdi Viyana Barosundan… Buyurun.

Dr. Roland KIER
Vienna Bar Association

Ladies and gentlemen, dear colleagues. First of all, I’m actually glad 
and very thankful that you invited me here to your conference. What I 
would like to say it starts with a short introduction to myself and then 
tell you the point of you that I have.

The thing is; I am a lawyer working in Vienna and all I do is working 
in criminal law. This is the only thing we do all in the whole office and 
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therefore the view that I have on the immunity of lawyers on the inde-
pendence of lawyers or at this question is the criminal defender’s point 
of view. And this is also the few that I have for the approach to have 
when it comes be an obligation and I think this where the independence 
starts, the obligation as well as the right to secrecy. The lawyer - client 
privilege as we call it is something that is well established in what we call 
the lawyers’ act, we call it the “Rechtsanwaltsordnung”. And this gives you 
some rights and every lawyer has these rights and there are special rights that 
we will talk about, that are centered in the code of criminal procedure. The 
basic requirement in paragraph 9 of these so called Rechtsanwaltsordnung” 
actually obliges every Austrian lawyer through his client according to 
first of all to the legal requirements and seals loyalty and consciousness. 
This actually means that the law empowers you as a lawyer to represent 
your party, to plead his case frankly and to use every kind of defense as 
well as a legal attack which does not conflict with the mandate, as well 
as the conscience of course and the law. These are the three requirements 
and this is the basic information that you get as a lawyer or what the 
law tells you to do.

The sake and the most important thing in this provision are of course 
the right to secrecy. It says that you not only have to right but you are 
obliged to maintain secrecy about whatever the client entrusts you or 
whatever you’ve got to know the circumstances in the execution of your 
mandate. The thing is this is not the only obligation it is also a right. 
In any official procedure, you have the right to abstain from making a 
statement if questioned by the authorities if questioned in court. And 
also this right is not allowed to be circumvented. Generally speaking, it 
means that the officials or the authorities are not allowed to circumvent 
your right to silence by questioning your auxiliary staff or seizure of 
documents and so on; that’s clear. There are of course some exemptions 
and our colleague from the Max Planck Institute in Freiburg has already 
mentioned that there are according to the provisions of the European 
Union exemptions from these regulations in cases of money laundry and 
terrorism financing. Of course, I agree with my colleague that this is a 
problem for lawyers, this is a serious attack on the lawyer-client privilege 
and of course it also jeopardizes the independence of lawyers in daily 
practice in Austria. I can reassure you; it’s not that much of a problem 
because reporting your own client is something that Austin lawyers do 
not really like to do. So what do they do ? Before I would report any 
client, I would close the mandate. And we have a much better situation 
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obviously than in Greece, we do not have any kind of criminal accusa-
tion for such a behavior. We have a problem with the bar association; 
we would have disciplinary procedures against us if anyone would find 
out. I never ever heard of a case where anyone finds out. So if you realize 
your client wants to use the relationship with you for money launder-
ing, you better take your hands off and you quit the representation. But 
actually I do not know one lawyer who would really report his client to 
the police, at least I’ve never heard of this case.

The other point of view is the criminal code of procedure. First of all, 
it says; a lawyer can never be a witness against his own client or at least if 
he wants to. Because this right to remain silent, again there is a provision 
saying it is not allowed for the prosecutor or the court to circumvent 
this right, meaning the lawyer says I do not want to make a statement 
against my client and this went go to his law firm, make a rat there and 
take the papers where he wrote down with the client told him. This is 
not allowed by Austrian law. Why is this so, of course, to guarantee 
confidential relationship between lawyer and the client ? And of course 
these guarantees are laid down in article 6 subparagraph 3; the right of 
defenses as laid down in the European Convention on Human Rights.

The point is in Austria though that it is a free choice. If the lawyer 
is called to court as a witness, usually the prosecutor would never do 
that because he knows what the lawyer’s answer is, but it could be; then 
it still your own free decision if you want to say something as a lawyer 
or not. If your client releases you from this principle of confidentiality, 
from the privilege, it still is your right to say I want to make a statement 
or I do not want to make a statement. Why is this so, because the law 
says the lawyer knows the best, what is in the best interests of his client. 
So if you think, you make a statement, because as a witness I have to 
say the truth, would have a negative effect on the outcome of the case 
of my client, you abstain. On the other hand, if your client does not 
release you from making a statement, it is still you’re right. But if you 
make a statement against the will of your client, you would be probably 
the object of disciplinary procedures that could actually lead up to your 
removal from the professional register.

So, it has to be mentioned though that even if your lawyer actually 
abstains from the statement does not make a statement against his cli-
ent, this fact cannot be used as a proof of guilt in any way. If a court 
would actually base its verdict on the fact that the lawyer did not make 
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a statement and so, therefore, says we think that the reason why he 
didn’t make a statement because he knows his client is guilty this would 
actually have the effect of an of a plea of nullity being successful in the 
Supreme Court.

Of course also for Australian lawyers, there are certain situations where 
this obligation to secrecy is lifted in cases of course where you quarrel with 
your client about fees or where he brings in the civil law action against 
you, a lawsuit of tort or if there is an ongoing criminal investigation 
against yourself. And this brings me now to a second think important 
point. I think most of you know how the situation is at the European 
Court of Human Rights in Strasbourg. About the think 10 years ago 
we had 160,000 or more than 150,000 individual complaints there. 
Now, after the 14th protocol to the European Convention, I think it is 
about 70,000 if I’m not mistaken about this. And 26% of the 70,000 
complaints come from two countries alone; which is Turkey and Italy. 
More than 50% come from 8 countries headed by Russia and the rest of 
about 17 % come from rest of the 37 states to the European Convention 
on Human Rights.

So I think what I have to say now is quite interesting also for lawyers 
in Turkey which are at the core of article 8 of the European Convention 
which means house searches in law firms. Austria law is very strict in 
this matter, and that’s the reason why does not happen very often that 
law offices or law firms are searched. The most important thing is the 
basic requirement for every house search is, you need a concrete sus-
picion that the prosecuting authorities might find something there in 
an ongoing criminal investigation. This is clear for every house search 
in Austria. In the case of a house search in a law firm, however, it must 
first be established whether whatever they could find there is exempted 
from or is covered by the lawyer legal privilege. This is very important 
because The Austrian High Court or The Austrian Supreme Court forms 
the few that whatever a lawyer produces on his own during a mandate, 
meaning he would actually talk to his client right down with the client 
tells him, I am guilty of the offence, he writes it down, keeps it in his 
notes, this something that is completely exempted. The prosecutor is not 
allowed to see this kind of paper. If he does so, he’s not allowed to use it. 
But everything else could be used. So the client cannot put immunity 
on certain pieces of evidence, the moment he brings it to his lawyer. 
If a client gives you a box full of papers whatever it is, and says “this is 
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evidence against me, keep it in your office” this will not work. In this case, 
also the prosecutor could cover this.

One thing and this is absurd, The Austrian Supreme Court forms 
the opinion that; this note, if you write down your client is guilty, is 
protected when it’s in your possession as a lawyer. The moment you sent 
this piece of paper to your client, the client is not protected anymore. 
So the piece of paper could be seized there and could use as evidence 
against him. Not possible of course according to the jurisdiction of the 
European Code of Human Rights, in cases where your client is detained, 
is imprisoned. In these cases, the complete discussions, written discussions 
between lawyer and client is fully confidential and could not be seized. 
The only exception might be if there is some kind of evidence that the 
communication would be abused to commit a crime or the security of 
the prison institution is at risk. So, actually, this means written records 
are protected more or less but there are certain exceptions to this right.

One thing and this is something I have to mention because I think it’s 
important. The most important exception and this could be, although 
it, in fact, that is not, but it could be a possibility for abuse is when 
the lawyer himself is suspected of having committed a crime or having 
participated in the crime of his client. In these cases, Austrian law says, 
we need a very strong suspicion against a lawyer before any judge could 
approve a house search. In practice, this what happens. Judges are very 
restrictive when it comes to granting house searches in lawyers’ offices. 
If they do, they go along with the jurisdiction of the Strasbourg court 
saying, we need credible evidence, we need reasonable suspicion, it has 
to be much more than to in any other case. What we need in this is the 
legal safeguards and this is what I want to mention is we need a written 
motion from the prosecution that they want to search it. We need a 
written approval by the court, a court decision that they say we accept 
this. And if both of these things happen then they put the prosecutor 
together with the criminal police goes to the law firm and the moment 
they go there, they need to call the Bar Association. It is obligatory that 
the representative of the relevant Bar Association is present the moment 
that the house or the law firm is searched. This is also a constitutional 
requirement in Austria because the European Court of Human Rights 
said so. Also very important you can only search the lawyer’s office if the 
court’s order is precise, saying what do you want to find there. It is not legal 
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just to say go there and take everything with you that you can get your 
hands on, every piece of paper. This would be actually disproportionate.

The last legal safeguard for the lawyer is, if police come to your flat, 
you have the right to object to the seizure of all these items and what does 
it mean, it means that the police has to put everything in a box, has to 
seal it, close the box and hand it over to the court then the court, with 
a very intensive procedure that has to be followed, in the end decides 
which of these pieces of paper is protected by the legal population privi-
lege and which is not. And this could sometimes be thousands of pages, 
we’ve seen cases where they have immense amounts of papers and his 
procedure taking years. So, it’s most of the time not in the interest of the 
prosecution to search any law firm in case they don’t have to. Because 
this makes loads of work for the courts.

The last thing I’d like to mention then come to my end because I 
think time is very restricted here is telephone surveillance of law firms. 
Generally speaking, we require very high legal safeguards to be able to 
do that or in general it is not allowed to wire a lawyer’s telephone just 
to find out more about the client because you know the calls with the 
client are protected. The only exception again is when the lawyer himself 
is under a suspicion. But even in these cases, we need the prosecution 
wanting to get into the lawyer’s telephone, we need an independent 
court to allow that and then furthermore, we need the approval of what 
we call a “Rechtsschutzbeauftragten” which is more literally translated as 
a legal protection supervisor usually a retired university professor. And 
this is usually an independent source and of these three steps have to be 
taken before anyone could wire the telephone of a lawyer. On the other 
hand, it is much easier, of course, to wire the telephone of the client. 
But, in this respect even if the client calls his lawyer, the Austrian Code 
of Priming Procedure says that the use of recordings would be forbidden. 
So, this is generally exempted, I think this is quite a good safeguard.

My time is running out and the rest of it would probably be published 
later on. So, I’ll keep it to this point. Thank you for your attention.

Bayanlar ve baylar, sevgili meslektaşlarım. Öncelikle, beni bu konfe-
ransa davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Sunumum 
öncelikle size kendim hakkında vereceğim kısa bir bilgi ile başlayacak, 
sonra da konumuza geçeceğim.
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Ben, uzmanlık alanı ceza hukuku olan ve Viyana’da görev yapmakta 
olan bir avukatım. Bizim ofisimiz sadece ceza hukuku üzerine çalışıyor 
ve bu nedenle de avukatların bağımsızlığının dokunulmazlığı konu-
sunda benim size sunabileceğim sadece bir ceza avukatının bakış açısı 
olabilecektir. Ve konu dokunulmazlığın bir mecburiyet olması gerek-
tiği olduğunda da tecrübelerim yine ceza hukuku ile sınırlı ama bence 
dokunulmazlık ve sır saklama hürriyeti, bağımsızlığın başladığı noktadır. 
Avukat-müvekkil ilişkisi, bizim avukatlık kanunumuzdaki adıyla “Rechts-
anwaltsordnung”, çok iyi kurulmuş bir ilişkidir. Bu ilişki size ve her avukata 
birazdan daha detaylı olarak da konuşacağımız bazı özel ayrıcalıklar, ceza 
hukuk kapsamında da ayrıca bazı özel haklar tanımaktadır. Paragraf 
9’da yer alan ve “Rechtsanwaltsordnung” olarak bilinen temel koşul, her 
Avusturya avukatının müvekkiline karşı başta tüm yasal yükümlülükler 
olmak kaydıyla, sadakat ve anlayış yükümlülüğü getirmektedir. Bunun 
anlamı avukatlar olarak sizler müvekkilinizi temsil etmek, davasında onu 
dürüstçe savunmak ve kurallarla, vicdanınızla ve elbette hukukla çatışma-
dığı sürece yasal yollardan yapılacak saldırılar da dâhil olmak üzere her 
türlü savunma aracını kullanmak konusunda kanun tarafından yetkili 
kılınıyorsunuz demektir. Bu saydığım üç madde birer gereksinimdir ve 
bu da biz avukatların elde edecekleri en temel bilgidir ya da kanun bize 
bunu söylemektedir.

Elbette bu düzenlemedeki en önemli nokta gizlilik hakkıdır. Bu 
düzenlemeye göre müvekkilinizin size güvenerek verdiği ya da görevinizi 
yapabilmek için bilmeniz gereken bilgilerin gizliliği korumak sizlerin 
sadece bir hakkı değil aynı zamanda da bir yükümlülüğüdür. Bu, sadece 
bir görev değil, aynı zamanda da bir haktır. Herhangi bir yasal işlem sıra-
sında, yetkililer tarafından ya da mahkeme tarafından sorgulandığınızda 
bu konular hakkında açıklama yapmaktan imtina etme hakkına sahipsiniz. 
Ve bu hakkın kullanımının engellemesine de izin verilmemektedir. Bir 
genelleme yapmak gerekirse; görevliler ya da yetkililerin sizin persone-
linizi sorgulamak, belgelere el koymak ya da bunlara benzer yöntemler 
kullanarak sizin susma hakkınızı ihlal etmelerine izin verilmemektedir. 
Bunun elbette bazı istisnaları bulunmaktadır; Freiburg Max Planck Ens-
titüsünden gelen sayın meslektaşımızın da belirttiği üzere, para aklama ve 
terörün finansmanı gibi durumlara karşı Avrupa Birliği düzenlemelerinde 
bazı istisnalar bulunmaktadır. Bunun avukatlar açısından bir sorun teşkil 
ettiği, avukat-müvekkil ilişkisine ciddi bir saldırı olduğu ve elbette bunun 
Avusturya avukatların normal çalışmalarının bağımsızlığını tehdit ettiği 
konusunda meslektaşımla hemfikirim. Ayrıca size şu konuda da garanti 
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verebilirim; bu konu çok ciddi bir sıkıntı değil çünkü kendi müvekkilini 
ihbar ekmek Avusturya avukatlarının yapmaktan çok da hoşlanacakları bir 
hareket değil. Peki, böyle bir durumla karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz ? 
Ben herhangi bir müvekkilimi ihbar etmek yerine iş ilişkisini sonlandır-
mayı tercih ederim. Bizim Yunanistan’daki durumumuz bundan daha 
iyi, çünkü bu tarz bir hareketin neticesinde bir suçlama ile karşı karşıya 
kalma riskimiz bulunmuyor. Baro ile sorun yaşayabiliriz; birisi durumu 
anlarsa disiplin kararları ile karşılaşabiliriz. Ancak bugüne kadar böyle bir 
durumun ortaya çıktığını hiç duymadım. Bu nedenle, eğer müvekkili-
nizin sizinle olan ilişkisini para aklamak için kullandığını fark ederseniz, 
ilişkinizi kesip, temsilciliğinizi sona erdirmenizde fayda olacaktır. Ancak 
ben müvekkilini polise ihbar edecek bir avukat bilmiyorum, ya da en 
azından ben bugüne kadar karşılaşmadım.

Konunun başka bir yönü ise söz konusu uygulamanın yasal zemi-
nidir. Öncelikle, bir avukat kendi müvekkilinin aleyhinde asla tanıklık 
yapamaz, en azından yapmak isterse yapamaz. Çünkü sessiz kalma hakkı 
bulunmaktadır ve daha önce de belirttiğim üzere herhangi bir savcı ya 
da mahkeme bu kuralı çeşitli yollarla aşmaya çalışamaz; yani avukat ben 
müvekkilim aleyhinde tanıklık yapmak istemiyorum dedikten sonra, bir 
muhbir kullanarak ya da hukuk bürosundan evraklardaki bilgileri çalarak 
bilgi temin edemezsiniz. Avusturya hukuku buna izin vermemektedir. 
Bunun nedeni elbette ki avukat ve müvekkili arasındaki ilişkinin gizlili-
ğini korumaktır. Ve bu güvenceler Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 
savunma hakkını düzenleyen madde 6, alt paragraf 3’te de yer almaktadır.

Ancak bu konu Avusturya hukukunda kişinin hür iradesine bırakıl-
mıştır. Eğer bir avukat mahkemeye tanık olarak çağırılırsa ki genellikle 
savcılar buna hiç bir zaman kalkışmazlar, çünkü avukatın vereceği cevabı 
bilirler, ancak yine de çağrılırsa; bir avukat olarak tanıklık yapıp yapma-
mak sizin özgür iradenize bırakılmıştır. Müvekkiliniz sizi gizlilik şartın-
dan azat etse dahi, tanıklık yapıp yapmamak halen sizin vereceğiniz bir 
karardır. Bunun bu şekilde düzenlemesinin nedeni, kanunun müvekkili 
için en iyisinin ne olduğuna avukat karar verir demesidir. Bu nedenle 
eğer tanıklık yapmaya karar verirseniz, tanık olarak doğruyu söyleme 
sorumluluğunuz olduğundan, söyleyebileceğiz bir şeyin müvekkilinizin 
aleyhine olabileceğini düşünüyorsanız, tanıklık yapmaktan kaçınabi-
lirsiniz. Öte taraftan, müvekkiliniz sizi azat etmese de tanıklık yapma 
hakkına sahipsiniz. Ancak, müvekkilinizin iradesi dışında bir hareket 
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yapmanız durumunda, sonu sicil kaydınızın silinmesine kadar gitme 
olasılığı bulunan disiplin mekanizmalarının işletilmesi olasılığı yüksektir.

Ayrıca şunu da belirtmem gerekir ki, bir avukatın, müvekkili aleyhinde 
tanıklık yapmaktan kaçınması hali, mahkemede müvekkilinin suçlu 
olduğu yönünde bir delil olarak kullanılamaz. Eğer bir mahkeme, avu-
katın tanıklık yapmamasını gerekçe göstererek ve avukatın müvekkilinin 
suçlu olduğunu bildiği için tanıklık yapmaktan çekindiğine dayanarak 
bir karar verirse, bu bir üst mahkemede kararın iptaliyle sonuçlanacaktır.

Elbette Avusturya avukatları açısından, örneğin komisyonlar konu-
sunda müvekkilinizle bir anlaşmazlık yaşamanız, müvekkilinizin sizin 
aleyhinize bir hukuk ya tazminat davası açması veya sizin aleyhinizde 
devam eden bir adli inceleme olması gibi durumlarda gizlilik şartı orta-
dan kalkmaktadır. Bu konu hakkında bir saniye durup düşünmemiz 
gerekiyor. Sanıyorum hepiniz Strasburg’da bulunan Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’ndeki durumu biliyorsunuzdur. Yaklaşık 10 yıl önce, 
bu mahkemenin önünde 150.000 tanesi bireysel başvuru olmak üzere, 
toplam 160.000 adet dava dosyası bulunuyordu. Avrupa Sözleşmesinin 
14. maddesinden sonra bu rakam yanlış bilmiyorsam 70.000 adet civa-
rına geldi. Bu davaların yaklaşık %26’sı sadece iki ülkeden gelmektedir; 
Türkiye ve İtalya. %50’si Rusya’nın başı çektiği 8 ülkeden ve geri kalan 
%17’si de Avrupa İnsan Hakları sözleşmesine imza atmış olan geri kalan 
37 ülkeden gelmektedir.

Şimdi, Türk avukatları için oldukça ilginç olacağını düşündüğüm bir 
konuya geçmek istiyorum; Avrupa Birliği sözleşmesinin 8.maddesinin 
özünde de yer alan hukuk firmalarında arama yapılması konusu. Avus-
turya kanunu bu konuda oldukça sıkıdır, bu nedenle de hukuk büroları 
ya da hukuk firmalarının aranması durumları ile pek karşılaşmayız. Bu 
konudaki en önemli nokta ev aramalarındaki ile aynıdır; söz konusu adli 
soruşturma ile ilgili olarak kovuşturma makamlarının aranacak yerde bir 
delil bulabileceklerine dair somut bir şüphenin olması gerekmektedir. 
Bu şart Avusturya’da ev araması yapılabilmesi için de mutlaka gereklidir. 
Ancak, konu bir avukatlık firmasının aranması olduğunda, öncelikle orada 
bulabilecekleri şeylerin avukatların yasal ayrıcalıkları ile korunmakta olan 
bir şey olup olmadığına karar vermelidirler. Bu çok önemlidir çünkü 
Avusturya Yüksek Mahkemesi, avukatın görevi sırasında ürettiği şeylere, 
mesela müvekkili ile görüşürken aldığı notlarda müvekkili kendisine 
esasında suçlu olduğunu söylemiş ve avukat da bunu not almış olabilir, 
bu ve bunun gibi evraklara el konulması yasaktır. Savcının böyle bir 
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yazıyı görmesine izin verilmez. Görürse de, kullanmasına izin verilmez. 
Ancak bunun dışındaki her şey kullanılabilir. Kısacası müvekkiliniz, size 
teslim etmek suretiyle aleyhindeki delilleri koruma altına alamaz. Yani 
müvekkiliniz bir gün ofisinize elinde bir kutu dolusu evrakları gelip, 
“bunlar benim aleyhime deliller, bunları ofisinde sakla” derse bu bir işe 
yaramayacaktır. Böyle bir durumda savcı bunlara el koyabilir.

Ancak burada saçma olan bir durum var; Avusturya Yüksek Mahke-
mesi’nin görüşüne göre, bir not kâğıdına müvekkilinizin suçlu olduğunu 
yazarsanız, kâğıt sizin zilyetliğinizde olduğu sürece güvence altındadır. 
Ancak, söz konusu kâğıdı müvekkilinize verdiğiniz anda bu koruma 
ortadan kalkmaktadır. Yani söz konusu kâğıda el konulabilir ve müvek-
kiliniz aleyhinde delil olarak kullanılabilir. Ancak Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi uyarınca, müvekkilinizin gözaltında ya da tutuklu olduğu 
durumlarda bu mümkün değildir. Bu gibi durumlarda avukat ve müvek-
kili arasındaki tüm yazılı görüşmeler tamamen gizlidir ve hiç bir şekilde 
el konulamazlar. Bunun tek istisnası bu görüşmenin bir suç işlemek 
için yapıldığı ya da cezaevi kurumunun güvenliğini riske atacak bir 
durumun varlığına dair bir delilin olmasıdır. Yani, yazılı belgeler az ya 
da çok korunmaktadır ancak bu korumanın da bazı istisnaları olduğu 
unutulmamalıdır.

Şimdi, bence çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya değin-
mek istiyorum. Bu konularla ilgili bence en önemli istisna, avukatın 
kendisinin bir suçun şüphelisi olduğu ya da müvekkilinin işlediği bir 
suçta suç ortağı olduğundan şüphe edildiği durumlardır. Avusturya 
hukuku, bu gibi durumlarda hâkimin bir arama izni verebilmesi için 
avukat aleyhinde çok güçlü şüpheler olması gerektiğini söylemektedir. 
Uygulamada da işleyiş bu şekilde olmaktadır. Hâkimler, konu avukatların 
ofislerinin aranması olduğunda oldukça kısıtlayıcı davranmaktadırlar. 
Bu kararı verebilmeleri için Strasburg mahkemesinin de belirttiği üzere, 
çok güvenilir kanıtlara ihtiyaç duymakta, makul bir şüphenin olması 
gerekmekte ve bu şüphenin normal davalara nazaran daha da kuvvetli 
olması gerekmektedir. Bu durumda mutlaka yasal güvencelere ihtiyacı-
mız vardır, yasal güvenceden kastım, davacı tarafın, buranın aranmasını 
istiyoruz şeklinde yazılı bir talebinin olmasıdır. Mahkemenin de yazılı bir 
onayı, mahkemenin bunu kabul ettiğine dair bir kararının olması gerek-
mektedir. Tüm bunlar bir araya gelirse, polis eşliğinde hukuk firmasına 
gidilir ve oraya varıldığı anda da baroya bilgi verilir. Hukuk firmasında 
arama yapılırken, ilgili baro birliğinden bir temsilcinin, arama yapılan 
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yerde bulunması zorunludur. Bu aynı zamanda Avrupa Birliği İnsan 
Hakları Mahkemesinin kararları nedeniyle Avusturya’ya da anayasal bir 
gerekliliktir. Aynı zamanda, mahkeme emrine göre ne aranıyorsa, hukuk 
bürosunda sadece o şey aranabilmektedir. Yani, oraya gidip elinize gelen 
her kâğıdı ya da her şeyi toplayıp götürmek yasal değildir. Bu kesinlikle 
orantısız bir hareket olacaktır.

Avukatlar için son bir güvence daha vardır; eğer ofisinize polis gelirse 
tüm belgelerin alınmasına itiraz edebilirsiniz, bunun anlamı, polis aldığı 
her şeyi bir kutuya koyup, bu kutuyu mühürlemelidir ve sonrasında bu 
kutu doğrudan mahkemeye gönderilmeli, sonrasında bu kutu mahkemede 
çok dikkatli bir şekilde açılmalı ve hangi evrakların yasal güvence kapsa-
mında olduğu, hangilerinin olmadığına karar verilmelidir. Bu belgeler 
bazen binlerce sayfa olabilmektedir, bu nedenle inceleme işlemlerinin 
yıllarca sürdüğü davalarla da karşılaştığımız olmuştur. Bu nedenle, sav-
cılık gerçekten zorunlu olmadıkça, genellikle hukuk firmalarını aramaya 
kalkışmaz. Çünkü bu, mahkemelerin üzerine çok fazla yük getirmektedir.

Vaktimizin kısıtlı olmasından dolayı, fazla uzatmadan son olarak, 
avukatlık firmalarının telefonlarının dinlenmesi konusuna değinmek 
istiyorum. Genelleme yapmak gerekirse, sadece müvekkil hakkında daha 
fazla bilgi edinmek amacıyla avukatların telefonlarının dinlenmesine izin 
verilmez, çünkü bu görüşmeler koruma altındadır, bu nedenle avukatların 
telefonlarının dinlenebilmesi için çok ciddi yasal dayanaklarınızın olması 
gerekir. Bunun tek istisnası, avukatın kendisinin şüpheli konumunda 
olmasıdır. Ancak bu durumda bile, savcılığın, avukatın telefonun din-
lenmesi konusunda talebi, bağımsız bir mahkemenin bu doğrultuda bir 
karar vermesi ve bunlara ek olarak da bizim “Rechtsschutzbeauftragten” 
adını verdiğimiz, genellikle emekli olmuş bir üniversite profesöründen 
alınması gereken bir hukuki bir onay gerekmektedir. Bu genellikle bağım-
sız bir üçüncü kişidir ve bir avukatın telefonun dinlenebilmesi için bu üç 
adımın da yerine getirilmesi şarttır. Öte yandan, müvekkilin telefonun 
dinlenmesi daha kolaydır. Ancak, bu durumda da, müvekkilin avukatı 
araması durumunda Avusturya Hukuku bu aramanın kaydedilmesine izin 
vermemektedir. Bu nedenle bu da pek kullanılmamaktadır, bu nedenle 
bunun iyi bir koruma olduğunu düşünüyorum.

Zamanım azalıyor, bundan sonraki kısımların da büyük olasılıkla 
yayımlanacağını düşünüyorum. Bu nedenle sözlerime burada son vermek 
istiyorum. İlginiz için teşekkür ederim.
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THE INDEPENDENCE OF LAWYERS AND DEFENCE OF 
IMMUNITY IN AUSTRIAN CRIMINAL PROCEDURE

by Roland Kier, Vienna

1. The obligation and the right to secrecy (lawyer-client privilege)
In Austria the independence of lawyers is highly valued throughout 

the legal system. As a basic requirement § 9 (1) of the so-called “Recht-
sanwaltsordnung” (RAO; the Lawyer´s Act) obliges every Austrian 
lawyer to represent his client according to the legal requirements as well 
as with zeal, loyalty and conscientiousness. He/She is empowered by law 
to do everything he deems useful to represent his party, to plead his case 
frankly and to use every kind of defence as well as legal ‘attack’ which 
does not conflict with his mandate, his conscience and the law. According 
to § 9 (2) RAO he is furthermore obliged to maintain secrecy about the 
matters entrusted to him and the circumstances – whose confidential-
ity is in the interest of his party – which he otherwise discovered in the 
execution of his mandate. A lawyer does not only have the obligation 
to maintain secrecy but furthermore even has the right to remain silent 
when questioned in court or other official proceedings.

It is highly important for the independence of lawyers that their right 
to secrecy cannot be circumvented by judicial or other authority mea-
sures such as examination of auxiliary staff of the lawyer or confiscation 
of documents, image-, sound- or data carriers (§ 9 (3) RAO).1 These 
rights can only be restricted in criminal cases where there is a suspicion 
of money laundering or terrorist financing against the represented party 
(§ 9 (4) RAO). In these cases the lawyer is obliged to co-operate with 
the state authorities against the interests of his client (§§ 8a-f RAO), 
which is a serious attack on the lawyer-client privilege and jeopardises the 
independence of lawyers.2 All of these regulations have been implemented 
into Austrian law as result of the three directives of the European Union 
that came out of the FATF agreements of 1991.

1 For further details see Csoklich/Huber, Anwaltsblatt 2015, 80 [83 f ].
2 For arguments against such kind of legislation, see Charriere-Bournazel, Independence 

of the Lawyer,
http://cnb.avocat.fr/Independence-of-the-Lawyer-Round-Table-Presentation-by-
President-Charriere-Bournazel-at-the-56th-UIA-Congress-in_a1504.html
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The lawyer - client privilege is furthermore protected by regulations 
implemented in the Austrian Code of Criminal Procedure (CCP, 
Strafprozessordnung). Thereby lawyers shall be entitled to refuse to 
make a witness statement on matters that have become known to them 
in criminal investigations and trials (§ 157 (1) CCP). Furthermore this 
right to remain silent must not be circumvented, in particular by the 
seizure of documents or electronic data, or by the questioning of assistants 
or legal trainees (§ 157 (2) CCP). The objective of these regulations is 
to guarantee the accused a confidential and trusting relationship with 
his legal representative: Whatever they have to discuss, shall remain 
between the two of them thus helping to prevent the accused from self-
incrimination by discussing his case with a potential future „witness“. 
In the end these regulations guarantee the right of defence as laid down 
in Art 6 (3) ECHR.3

This means that in Austria every lawyer has the right not to make a 
witness statement in criminal cases against his client, but it is his free 
choice if he wants to abstain – it is therefore a right but not an obligation.4 
If the client releases the lawyer from the lawyer-client privilege the lawyer 
can exercise his discretion on the matter of whether or not to offer such 
a statement.. If the client does not release the lawyer from the privilege 
then making a statement would constitute a severe disciplinary offence 
that could lead to the lawyer´s removal from the professional register. 
However, the fact that the lawyer has exercised his right not to make a 
statement must not have a negative impact on the Court´s assessment of 
evidence. The Court cannot therefore base a conviction on any witness´s 
refusal to make a statement in the court hearing.5

All this means that the lawyer-client privilege is well protected in 
Austria with very few exceptions. So generally speaking whatever the cli-
ent entrusts to his lawyer is protected and the lawyer cannot be required 
to give evidence against his client. Put differently, the independence of 
the lawyer vis-a-vis the interests of the state or the state prosecution is 

3 Niemitz vs Germany, ECHR 16.12.1992, Nr 72/1991/324/396; Kirchbacher, Wiener 
Kommentar zur Strafprozessordnung § 246 Rz 63; Müller, Verwertung im Gewahrsam 
Dritter befindlicher Anwaltsunterlagen im Strafverfahren, Richterzeitung 2015, 250 f 
with further references; Prunbauer-Glaser, “Legal Professional Privilege” vs Schutz der 
anwaltlichen Verschwiegenheit, Anwaltsblatt 2013, 56 and 62; Stuefer, Anwaltsprivileg, 
Durchsuchung und Beschlagnahme im Strafverfahren, Journal für Strafrecht 2011, 134.

4 Csoklich/Huber, Anwaltsblatt 2015, 80 [82 f ]; Prunbauer-Glaser, Anwaltsblatt 2013, 56 
[59]; Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134 [138].

5 Prunbauer-Glaser, Anwaltsblatt 2013, 56 [59].
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based on the following key principle: the Austrian lawyer cannot be 
made the prosecution´s henchman! He is only obliged to attend to his 
client´s interests. This is especially the case in regard to representation 
in criminal procedures.

It should be mentioned however that the lawyer´s obligation to 
secrecy is lifted in cases where there is dispute between him and his cli-
ent regarding his fees or when the client brings a law suit of tort against 
his lawyer. Lastly, the lawyer is also able to speak freely whenever there 
is an ongoing criminal investigation against himself, in which case he 
should be granted the right to defend himself unhindered.

2. House searches in a law firm
The lawyer´s immunity is furthermore at stake when prosecuting 

authorities raid and search the premises of a law firm, which by itself 
can create a problem in regard to Art 8 ECHR.6Such raids are only legal 
in certain tightly defined circumstances:

According to §§ 110 (1) Z 1, 119 (1) CCP a house search is in general 
only allowed if there is concrete suspicion that the prosecuting authori-
ties might find items which could be used as evidence in an ongoing 
criminal investigation.

If they find and want to seize anything at a law firm it must first be 
established whether or not those items are covered by the lawyer-client 
privilege. According to the prevailing legal opinion of the Austrian High 
Court (Oberster Gerichtshof ), only objects that are a product of the 
lawyer´s work with his client are covered (i.e. items or information given 
to the lawyer by his client or third parties regarding the client´s case).7 
However, items which the client has deposited at the attorney´s office 
are not covered.8 Incidentally, all the items are only protected if they are 
in the custody of the lawyer. All documents which the lawyer may have 
sent to his client or third parties are also not protected, even if they are 
written records of the attorney´s discussions with the client about the 

6 Csoklich/Huber, Anwaltliche Verschwiegenheit und ihre Durchbrechung, insbesondere 
bei den Anwaltsgehilfen, Anwaltsblatt 2015, 80 [81]; Grabenwarter/Pabel, EMRK5 § 22 
Rz 45; Müller, RZ 2015, 250 [251]; Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134.

7 Köck, Prozessuale Probleme für Verteidiger bei Geldwäscheverdacht, Anwaltsblatt 2002, 
18.

8 Köck, Anwaltsblatt 2002, 18; Prunbauer-Glaser, Anwaltsblatt 2013, 56 [60 ff] with 
further references; Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134 [139].
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case.9 However, this Austrian legal opinion appears incompatible with 
the legal interpretation of the ECHR when it comes to written commu-
nication between a lawyer and his client in custody. In these cases, the 
legal privilege will only be revoked if the communication is being abused 
to commit a crime or the security of the prison institution is at risk.10

This means that, under Austrian law, it is unlawful to search the 
premises of the lawyer to find written records of the conversations with 
his clients in circumstances where the lawyer refuses to make a state-
ment about this in Court (§§ 144 (2), 157 (2) CCP). If the prosecu-
tion infringes this right the accused can proceed against the use of such 
evidence in the main court hearing with a nullity appeal (§ 281 (1) Z 
2 CCP).11

However, the legal situation is somewhat different if the lawyer himself 
is strongly suspected of having committed a crime or having participated 
in the crime of his client. In such cases he is treated as every other suspect 
and house searches of his law firm are allowed by the law (§ 144 (3) 
CCP).12 It should be mentioned that in Austrian practice the suspicion 
against the lawyer has to be a very strong one before any judge would 
approve a house search. This goes along with the jurisdiction of the 
ECHR, which requires “credible evidence” as well as “reasonable suspicion” 
against the lawyer.13

Any kind of house search requires a written motion of the prosecu-
tion asking the Court to approve the search (§ 120 (1) CCP). Only in 
cases of imminent danger can the prosecution order such a search to be 
carried out immediately but thereafter a Court approval is required (§ 
122 (1) CCP). The Court´s decision always has to be well reasoned.14

9 Müller, RZ 2015, 250; However, more far-reaching is the protection of legal 
correspondence according to the jurisdiction of European Court of Justice in Akzo 
Nobel, Prunbauer-Glaser, Anwaltsblatt 2013, 56, which dealt however with no criminal 
law case; Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134 [139].

10 S. vs Switzerland, ECHR 28.11.1991, Nr 12629/87; Erdem vs Germany, ECHR 
05.07.2001, Nr 38321/97; Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134 [136] with further 
references.

11 Müller, RZ 2015, 250.
12 EvBl 1997/126; Csoklich/Huber, Anwaltsblatt 2015, 80 [84 f ]; Kirchbacher, Wiener 

Kommentar zur Strafprozessordnung, § 246 Rz 64; Köck, Prozessuale Probleme für 
Verteidiger bei Geldwäscheverdacht, Anwaltsblatt 2002, 18; Müller, RZ 2015, 250; 
Prunbauer-Glaser, Anwaltsblatt 2013, 56 [63 f ].

13 Csoklich/Huber, Anwaltsblatt 2015, 80 [82] with further references form the ECHR´s 
jurisdiction.

14 Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134 f. in referral to the jurisdiction of the ECHR.
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Furthermore, in order to search the premises of a law firm it is obliga-
tory for the prosecuting authorities to consult a representative of the 
relevant Bar Association, who has to be present during the search (§ 121 
(2) CCP); this is a constitutional requirement according to the jurisdic-
tion of the ECHR.15 Lastly it should be noted that the jurisdiction of 
the ECHR requires the Court´s order to be precise. In other words, not 
every piece of paper that the police find in a law firm may be seized. The 
Court has to specify the parameters of the police search otherwise the 
house search has to be regarded as disproportional.16

As a proper safeguard against hasty police action the law furthermore 
provides for the right of the lawyer to object to the seizure of documents 
in his law firm (§ 112 CCP). In this case all documents have to be sealed 
and – following a clear legal procedure – it is then up to the Court to 
decide which of the documents or items fall under the Legal professional 
privilege and are therefore exempt from the prosecution’s investigation.17

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Biz de sayın konuşmacıya 
teşekkür ediyoruz. Şimdi Arzu Umgun Ergan buyurun. Gelemeyen bir 
arkadaşımızın meslektaşımızın yerine o konuşmasını yapacak. Buyurun.

Arzu UMGUN ERGAN

Değerli misafirler, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Uluslararası Hukuk 
Kongresi kapsamında bugün sizlere sunum yapacak olan arkadaşımız Av. 
Tommaso Parlanti maalesef katılamadı bu programa. Belki bir kısmınız 
tarafından bilindiği üzere, 29 Eylül 2015 tarihinde Floransa Barosuyla 
Ankara Barosu arasında kardeş baro ve işbirliği anlaşması imzalandı. Bu 
anlaşmanın imzalanma süreci ve kapsamı konusunda öncelikle çok kısa 
bir giriş yapmakta fayda bulunuyor. Zira bu anlaşma Floransa Barosu-
nun talebiyle, Ankara Barosuna gönderdiği bir iyi niyet mektubuyla 
başladı ve bu kapsamda stajyer değişimi ve meslek içi eğitim başta olmak 
üzere, İtalyan ve Türk hukukuna ilişkin temel çalışmaları yapmak üzere 

15 Csoklich /Huber, Anwaltsblatt 2015, 80 [81 f ]; Prunbauer-Glaser, Anwaltsblatt 2013, 56; 
Stuefer, Journal für Strafrecht 2011, 134 f [all with further references from the Court´s 
jurisdiction].

16 Niemitz vs Germany, ECHR 16.12.1992, Nr 72/1991/324/396; Csoklich/Huber, 
Anwaltsblatt 2015, 80 [81 f ] with further references; Stuefer, Journal für Strafrecht 
2011, 134 f.

17 For further details see Csoklich/Huber, Anwaltsblatt 2015, 80 [86].
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komiteler oluşturulması ve karşılıklı işbirliğinin derinlemesine geliştiril-
mesi bakımından ciddi partner ve uluslararası hukukun yakınlaştırılması 
bakımından özel bir öneme sahip.

Ben şimdi Tommaso Parlanti tarafından gönderilen sunumu sizlere 
aktarmaya çalışacağım. Öncelikle Floransa Barosu ve konseyi olarak 
Ankara Barosunun nazik davetinden dolayı teşekkürlerimizi ve minnet-
lerimizi sunuyoruz. Avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı 
konusu, yargılama fonksiyonunun en esaslı unsurlarından biri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Zira avukatların mesleklerinin ifası sürecinde 
avukatın bağımsız olarak hareket edebilmesi ve yargılama sürecinde 
dokunulmazlığının sağlanması devletlerin en asli görevlerinden biri 
olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yargılama fonksiyonunun gereği gibi işleyebilmesi için, avukatların 
bağımsızlığının ve savunma dokunulmazlığını sağlayan mekanizmaların 
tarihsel süreçte Roma hukukundan bu yana modern hukuk sistemlerinin 
işlerliğinde yer bulduğu gözlemlenmektedir. İtalya ceza hukuku sistemi 
kapsamında da, avukatların bağımsızlığı dört temel unsur kapsamında 
değerlendirilmektedir.

Bunlar ilk olarak avukatların devletle idari mercilerin baskısından uzak 
olarak mesleklerini icra edebilmeleri. İkinci olarak, avukatların yargılama 
fonksiyonunun diğer unsurlarından bağımsız olarak mesleklerini icra 
edebilmeleri. Üçüncüsü, avukatın meslektaşlarına ve müvekkiline karşı 
bağımsız olabilmesi ve dördüncü olarak avukatların kendi politik görüş-
leri de dahil olmak üzere, hiçbir politik kültürel ya da dini referanstan 
etkilenmeyerek mesleklerini icra edebilmeleri olarak özetlenebilir.

Adil yargılama hakkı kapsamında avukatların yargılamanın diğer 
unsurları ve makamlarıyla eşit hak ve yetkilere sahip olması gerektiği 
tartışılmaz uluslararası bir değer olarak bilinmektedir. Zira bu husus 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Söz-
leşmesinde de açıkça düzenlenmiş ve hüküm altına alınmıştır. Silahların 
eşitliği olarak da adlandırılan uluslararası prensip, bu kapsamda özel bir 
önem ihtiva etmektedir.

Bununla birlikte tarihsel süreçte birçok devletin bu temel hakkı, bizzat 
devletin makam ve mercileri vasıtasıyla ihlal ettiği de gözlemlenebilmek-
tedir. Özellikle Nazi Almanya’sı sürecinde faşizmin uygulandığı İspanya 
Rusya ve yine İtalya örneklerinde, avukatların bu temel hak ve özgürlük-
lerinin ne derece ihlal edildiği üzüntü verici örneklerle gözlemlenmiştir.
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Yakın süreçte İtalya’dan tarafımızca izlendiği kadarıyla, Türkiye’de de 
son dönemlerde bu tür ihlallerin yoğun bir şekilde yaşandığı üzüntüyle 
gözlemlenmektedir. Hiçbir modern devlette arzulanmayan, avukatların 
mesleğini icra ettiği adliye koridorlarından sürüklenerek çıkarılması, en 
temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılması, İtalyan baroları ve Floransa 
Barosu tarafından kınanmakta ve kesinlikle kabul edilmemektedir.

Nitekim avukatların tabi olduğu temel statü ve olması gereken kural-
lar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında açık ve kararlar kap-
samında belirlidir. Bunu örneklendirmek gerekirse, 25.07.2013 tarihli 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, Kadarofski … davasında, 
ceza yargılaması esnasında avukatın iddia makamıyla eşit hak ve yetkilere 
sahip olmak zorunda olduğu. Bunun aksi herhangi bir uygulamanın 
olması durumunda, adil yargılama hakkının ihlal edildiğinden bahisle, 
söz konusu kararın iptali gerektiği açıkça düzenleme altına alınmış ve 
hükme bağlanmıştır.

Yine 25 Mart 1998 tarihli … kararında, savunma makamının faali-
yetlerine konulan sınırlamaların adil yargılama hakkına aykırılık oluş-
turduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda iddia makamına sağlanan 
her tür ayrıcalık, avukatlık makamına da sağlanmak durumundadır. 
15.01.1997 tarihli … kararında da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
isnat edilen suçun kendisi tarafından işlenmediğini ispata yarar delilleri 
mahkeme huzurunda açıklamasına izin verilmeyen sanık hakkında tesis 
edilen kararın savunulma dokunulmazlığına açıkça aykırı olacağını yine 
karara bağlamıştır.

Benzer şekilde 2 Kasım 2010 tarihli bir kararında, … Rusya kara-
rında, avukatların müvekkillerin duruşma dışında ve gizliliğe uygun 
olarak müvekkilleriyle görüşebilmelerinin idare tarafından sağlanmasının 
zorunluğu olduğu ve buna aykırı her tür uygulamanın da adil yargılama 
hakkının ihlali anlamında yorumlanacağı hükme bağlanmıştır. Dolayı-
sıyla zaman ve mekân olarak avukatlarla müvekkillerinin görüşmesi için 
uygun ortamın ve elverişli ortamın sağlanması, devletin en asli görevleri 
arasında yer almaktadır.

Son olarak avukatın müvekkiliyle yaptığı yazılı ve sözlü iletişimin, 
konvansiyonun 8. maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği ve bu 
konuda getirilecek kısıtlamaların ancak ve ancak kanunla ve uluslararası 
kurallara teamüle uygun olarak getirilebileceği de, … kararında yine 
16.12.1992 tarihinde karara bağlanmıştır.
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Netice olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında açıkça 
ifade edildiği gibi, avukatların bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı, 
hukuk devletinin olmazsa olmaz ve korunması gereken en asli en önemli 
unsurlarından biridir. Sunumu dinlediğiniz için Tommasso adına teşekkür 
ediyorum. (Alkışlar)

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Arzu Hanım biz de size 
teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşma sırası Sayın Prof. Dr. Çetin Arslan’da. 
Buyurun Çetin Bey.

Prof. Dr. Çetin ARSLAN
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Başkanım teşekkür ediyorum. Ankara Barosuna bu çok önemli toplan-
tıyı gerçekleştirdiği için ve bizleri de davet ettiği için, sizlerle görüşlerimizi 
paylaşmamıza vesile olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum.

Beni tanıtırken başta sunucu söyledi, hasbelkader bu yargının hemen 
hemen o kürsülerinin her tarafında bulunduk. Şimdi de hem avukatlık 
yapıyorum, hem de Hacettepe Üniversitesinde ceza hocası olarak görev 
yapıyorum.

1988 yalında başladım, daha doğrusu bitirdim, 89 yılında avukatlık 
stajı, 90 yılında hâkimlik stajı derken devam ettim. O dönemlerde hatır-
lıyorum da ben yargı bağımsızlığı dediğimizde aslında pek de gündemde 
değildi, ama ben yavaş yavaş sorgulamaya başlamıştım. Daha doğrusu 
gündemdeydi, ama bizim o jenerasyonda bizim o meslek grubunda, 
işte hâkim savcı stajyerlerin olduğu grupta nedense bu bağımsızlıktı bu 
dokunulmazlıktı bu tür şeylerin çok da önemi yoktu. İşte maaşımızı 
alıyoruz, işimize devam ediyoruz, keyfimiz yerinde. Fakat giderek tabii 
mesleğe başlayıp bazı sorunlarla karşılaşmaya başlayınca, yani o bağım-
sızlığın dokunulmazlığın önemini anlamaya başlayınca bunun üzerinde 
durmamız gerekti.

Ben de o dönemde dört-beş yıllık bir süreçten sonra yüce divan olarak 
Anayasa Mahkemesi diye bir kitabımı, daha doğrusu doktora tezimi 
yazdım bitirdim. İşte okuttuğum meslektaşlarımızdan büyüklerimizden 
eleştiri geldi. Şöyle diyordum, yani yüce divan gibi bir kurum Türkiye’de 
bulunmalıdır. Neden bulunmalıdır ki, ben o zaman iyice hissetmeye 
başladım. Bırakın işte bakan… Yüce divan biliyorsunuz başbakan bakan 
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ve üst düzey kamu görevlilerinin, daha doğrusu yürütme erkinin veya 
… zirvesindeki kişileri görev suçları nedeniyle yargılayan makam. Bıra-
kın dedim böyle üst düzey siyasileri yargılamayı, bir iktidar partisi ilçe 
başkanını bile yargılarken bağımsızlığı sorgulanan bir sistemde, yüce 
divan gibi hiç olmazsa daha teminatlı yargıçların bulunduğu bir sistem 
zorunludur dedim. Altında da işte neden Türk hukukunda yargının 
bağımsız olmadığını sıraladım, belki 10 tane filan madde sıralamıştım.

Bana dediler ki, sakın bunu yayınlama, senin kulağından tutarlar bu 
meslekten atarlar filan dediler. Ben cesaretimi topladım, biraz da cahil 
cesareti yayınladım. Bir şey olmadı, başımıza bir iş gelmedi, ama şimdi 
giderek o 10 maddelik dediğim maddedeki listeyi artırabilirim, giderek 
artıyor.

Şimdi maalesef işte başta da söyledim, yargı bağımsızlığı deyince biz 
hemen ilk aklımıza gelen hâkimlerin bağımsızlığı ve bununla bağlantılı 
dokunulmazlık, işte teminatları filan. Hâlbuki bana göre bir kere Türk 
hukukunda da bir ezber vardı, savcılar bağımsız değildir, işte teminatlı 
olması yeterlidir filan diye. Savcılar da bağımsızdır ve bağımsız olmalıdır. 
Çünkü sen iddia savunma ve yargı üçlüsünün birini bağımlı kılarsan, 
birilerine bağımlı kılarsan, bir nedenle bağımlı kılarsan, orada bağımsız 
bir yargılama adil bir yargılanma yapılamaz. Olumlu bir sonuca gidilemez.

Şimdi savcı neden bağımsız olmalıdır ? Savcı biliyorsunuz hazırlık 
soruşturmasının kralıdır. Orada karşısında bir avukat vardı. Avukat da 
zaten işte biliyoruz, kağıt üzerinde ya da mevzuatta dinlediğim kadar 
aşağı yukarı aynı, hemen hemen aynı öğeler bizim yasalarımızda da var. 
Ama biraz sonra söyleyeceğim o ne kadar kötü uygulandığını o kuralların 
maalesef nasıl kağıt üzerinde kaldığını göreceğiz. Dolayısıyla sadece kura-
lın olması yetmiyor. Dolayısıyla karşıda diyelim ki savcı bağımsız değil 
bir yerlerden emir alarak görev yapıyor. Avukat zaten işte tam anlamıyla 
bağımsız değil. Yargılamanın bir aşaması, daha doğrusu delillerin top-
lanması aşamasında ve işte davanın açılması yönlendirilmesi aşamasında 
bağımlı. Asla ben birilerinin emir ve talimatı altında görev yapmasını 
kabul edemediğimden, baştan itibaren onun da kendi… Bir hiyerarşi 
bulunması ayrıdır başsavcıyla savcı arasında, ama bağımsız olması, bağım-
sız karar vermesi, işini bağımsızca yapabilmesi ayrı bir şeydir.

Dolayısıyla bu sistem içinde yargıç ne kadar bağımsızsa, savcı da 
o kadar bağımsız olmalı ve avukat da o kadar bağımsız olmalı. Bunların 
birinin bağımlı olduğu ya da bir şekilde tam olarak bağımsız olmadığı bir 
durum söz konusu ise, bir unsur varsa, o anlamda orada artık kirlenme 
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vardır ve bağımsızlıktan, bu anlamda da adil yargılamadan söz edilmesi 
benim kanaatimce mümkün değildir.

Şimdi zaten söylüyoruz, yargının bağımsız unsuru olduğunu Avukatlık 
Kanunumuz da söylüyor. Bağımsız yargının kurucu unsurlarından biridir 
diyor Avukatlık Kanunumuz ve bağımsızdır diyor. Doğru, bağımsızdır. 
Bağımsız olmalıdır, ama bu bağımsızlık mesela anayasada yargıç bağım-
sızlığı konusunda güzel hükümler var. İşte baktığında hakikaten göz 
dolduran hükümler var ve savcının teminatından bahseder, bağımsızlı-
ğından bahseder. Fakat maalesef baroların veya avukatın bağımsızlığından 
bahsetmiyor. Bu en azından yasama organının bakış açısı açısından bana 
göre eksikliktir. Sorun söylediğim gibi, burada bağımsız deyince yargı 
da bağımsız olmuyor, ama yine bir niyet olarak, bir kararlılık olarak, 
bir duruş olarak anayasada da yargının olmazsa olmaz bir unsuru olan 
avukatların da savunmanın da bağımsız olduğu derç edilmeli.

Bana göre şu anki yargı bağımsızlığına ilişkin hükümler yorum yoluyla 
elbette avukatlar hakkında da uygulanıyor. Çünkü biz mahkeme dedi-
ğimizde, mahkemenin biliyorsunuz bir yargıcı olur, bir savcısı olur, 
bir avukatı olur. Bu arada bir parantez açacağım. Şimdi konuşuyoruz 
böyle değil mi ? İşte yargıcı olur, savcısı olur, avukatı olur. Bizde şimdi 
ağır cezalar dışında savcı var mı duruşmalarda ? Böyle bir komik durum 
olabilir mi ? Savcı yok, mesela asliye cezalarda savcı yok, 10 seneye kadar 
ceza verebiliyor asliye ceza. Çok önemli bir mahkeme asıl mahkeme. 
Nerede savcı ? İşte savcımız yok yeterli. Zaten savcı gidiyor orada oturuyor 
tuzluk gibi, bir şey yapmıyor diyor. Evet, öyle deniyor. Yani ne yapacak 
ki diyor, gitsin diyor.

Şimdi peki ne oluyor ? Savcının işini kim yapıyor orada ? Hâkim yapı-
yor. Siz şimdi hem hâkim gibi düşünen yargıçla uğraşıyorsunuz avukat 
olarak onu ikna etmeye çalışıyorsunuz, bir de savcıymış gibi düşünüp 
ona göre davranan hâkimle uğraşıyorsunuz. Bizim şu an asliye ceza 
mahkemelerinde diyalektik usul uygulanmıyor. Diyalektik usul uygu-
lanmadığı için de yapılan iş yargılama değildir ve ben en azından daha 
çok temyiz dosyalarına bakıyorum. Bunu gördüğüm zaman hemen ilk 
yazdığım şey şudur: Bu yargılama adil değildir, çünkü diyalektik usule 
göre yapılmamıştır ve dolayısıyla adil yargılama ihlal edilmiştir diyorum.

Neden diyorum bunu ? Ben kendim söylemiyorum. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi, Rusya Özerov davasında kararını verdi. Benzer 
bir durumda, belki daha da hafif bir suçtan ve sonucu itibariyle aslında 
bizdeki herhalde hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi ya da 
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erteleme gibi bir hüküm olmasına rağmen ve daha sonra da infaz edil-
memiş olmasına rağmen bu yöndeki bir kararı, 2010 yılında verilmiştir 
bu. Dediler ki, siz ne kadar mükemmel bir yargılama yaparsanız yapın 
ki, Rus hükümetinin savunması önemli. İşte haklarını şöyle verdik, böyle 
güzel imkânlar tanıdık, bak işte hâkim de şunları sordu, bunları bilmem 
ne yaptı filan diye söylemiş. Beni hiç ilgilendirmez diyor Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi. Siz burada o diyalektik usulü uygulamadınız, iddia 
savunma ve yargılama üçlüsünden oluşan bir gerçek arama modelini 
uygulamadınız. Biz burada ne olduğu belli olmayan, görüntü itibariyle 
bile yargılama olmayan bir iş yaptınız. Sonuçları ne kadar adil olursa 
olsun, bu yaptığınız yargılama anlamında hakkın ihlalidir adil yargılama-
nın, dolayısıyla ben ihlal kararı veriyorum dedi. Doğru bir karar verdi.

Peki, bizim Anayasa Mahkememiz ne yaptı ? Daha belki üç-beş ay 
oldu, işte bu savcının bulunmamasına ilişkin şey. Tamamen içeriksiz boş 
ve bu kararı görmezden gelerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kararını görmezden gelerek, bu işler olabilir ne olmuş yani der gibi bir 
kararla reddetti. Arkadaşlar yanlış işler bunlar. Yani savcı tasarrufu yapa-
cağım, bilmem ne yapacağım gibi hiç hukuki olmayan gerekçelerle, siz 
yargılamanın içini boşaltamazsınız. Zaten şekil açısından bari kurtarın. 
Şunu da kabul etmek gerekiyor. Bizim avukatlar olarak da kendimizi 
sorgulamamız gerekiyor.

Şimdi işte çapraz sorgu ve doğrudan soru yöneltme daha doğrusu şeyi 
var. Ben avukat arkadaşlarımı filan hiç bunu talep ettiğini, uygulamaya 
çalıştığını filan görmüyor. Var, istisnalar var ve bu işlerle uğraşan, ne 
bileyim kendini siper eden bir avukat grubu arkadaşımız var, ama benim 
gördüğüm kadarıyla maalesef bu konuda bir bilinç irade istem yok. Bir 
yine toplantıya gitmiştim bir baroda. Dedim ki, o zaman savcıydım, 
Yargıtay savcısıydım. Yani ne yapıyorsunuz dedim, çapraz sorgu gibi ya 
da doğrudan soru soruyor musunuz, varlığınızı gösteriyor musunuz ? Bu 
soruşturmada hani bir avukat olarak fark yaratıyor musunuz dediğimde 
dedi ki, ama hâkim söz vermiyor ki dedi. Hâkim sana niye söz versin, 
sözü alacaksın. Hak verilmez alınır, yok öyle.

Bizim de bir bilinç olarak, avukat bağımsızlığının dokunulmazlığının 
varlığını bilmemiz yetmiyor. Bunu bir içselleştirip, buna göre uygulamaya 
çalışmamız gerekiyor arkadaşlar.

Şimdi peki, işte söyledik bizde sorun yok gözüküyor, Avukatlık Kanunu 
var. Soyut olarak Avukatlık Kanunumuzda böyle bir hüküm var, ama peki 
bunu somutlaştıran ne var mevzuatımızda ? Kısaca onlardan bahsetmek 
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istiyorum. Aslında konuşmacıları dinlediğimde, onlar da bizdeki hüküm-
lerin benzeri hükümler onlarda da olduğu, daha doğrusu onlardaki 
hükümlerin bizlerde de olduğu görülüyor. İşte telefon dinleme, ofislerin 
aranması filan, hemen hemen aynı şeyler.

Şimdi avukat bağımsızlığını teminata bağlayan önemli normlardan 
biri, avukatın ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bağla-
mında ve suçüstü hali dışında, biliyorsunuz o da aslında dar bir şeydir. 
Yani ağır ceza mahkemesinin işte 10 yıldan fazla hapis cezasını gerektirir 
ya da belli ağır suç tipleri var. İkisi, birinci bariyer budur bakın dikkat 
edin. İkincisi suçüstü halidir. Hariç olmak üzere avukatın işlediği iddia 
edilen görev suçu nedeniyle soruşturmasını Adalet Bakanlığının iznine 
bağlı olması. Mükemmel değil mi, harika. Diyorsun daha ne olsun 
kardeşim. Birinci bariyer ağır ceza mahkemesi, ikinci bariyer suçüstü 
hali, onları da işte belli bir filtre yapıyor. Üç, Adalet Bakanı… Daha ne 
yapsın yasama organı ?

Peki, yasama organı bunu yapıyor, ama yürütme organı olan Adalet 
Bakanlığı ne yapıyor ? Tam bir istatistik bulamadım, ama bir Google 
taraması yaptığımda, çok fazla şikâyet olduğunu görüyorum. Diyor ki, 
hemen her talep delili var yok, işte unsur oluşmuş oluşmamış, hele bir 
de yargı görsün muhabbetine izin verildiği görülüyor. Halbuki bunun 
amacı ne ? Filtre görevi gör. Yargının bağımsız olmazsa olmaz unsuru 
olan avukatı, hemen çok basit bir suçlamayla yargı önüne çıkarma. Bu 
çünkü alışkanlık haline gelirse, bunun yolu açılırsa, avukatın bir dönem 
sonra yargılanacağı korkusuyla savunmasını layığı veçhile yapması elbette 
mümkün olmaz. Savcıyken ben hep söylüyordum, 25 yıl hâkimlik savcı-
lık yaptım. Kürsüde son gerçi 15 yılında Yargıtay’daydım, ama özellikle 
kürsüde olduğum dönemde hepimizin içinde bir korku vardı, şikâyet 
edilir miyiz korkusu. Korkunç bir şey, yani sürekli şikâyet korkusuyla 
yaşayan bir meslek grubu. Bizim kimyamız değişti. Bakmayın bu yargıç 
savcıların o dışarıda görünüşünün böyle şey olduğuna, gerçek anlamda 
içlerinde önemli korkular vardır. Ben yaşadım onu. Ben çok cesur bir 
adam olmayabilirim, arada çok cesur insanlar olabilir, ama sistem en bence 
korkak insanın kendini teminatta hissedeceği bir seviyede kurulmalı değil 
mi ? Bu avukatlar için de geçerli, hâkimler için de geçerli olan bir şey.

Bunun dışında, işte avukatın bürosunu ve konutunu ancak mahkeme 
kararıyla ve kararda belirtilen olayla ilgili olarak, cumhuriyet savcısının 
denetiminde ve baro temsilcisinin katılımıyla aranabilmesi çok önemli 
bir teminattır. Hakeza ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir 
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suçtan dolayı, suçüstü hali dışında avukatın üzerinin aranamaması önemli 
bir teminattır.

Burada hemen bir soru aklınıza gelebilir. Bu son dönemdeki şey 
değişiklikleri oldu ya, Polis Vazife ve Salahiyeti Önleme Araması filan. 
Ona göre aranabilir mi diye sorular geliyor. Bana göre özel soruşturma 
usulüne tabi olan kişilerin önleme araması adı altında, bu hükümlerin 
bertaraf edilerek aranması, nasıl hâkim savcı milletvekilini arayamı-
yorsan, avukatı da görev suçu bağlamında arayamazsın. Dolayısıyla o 
önleme araması o anlamda bence bu hükümleri bertaraf edecek nitelikte 
hükümler değildir arkadaşlar, ama aksi yönde de ciddi argümanlar var, 
onu da söylemem gerekir.

Şimdi şey var, bu duruşmanın inzibatının sağlanması bağlamında, 
avukatın ya da işte daha doğrusu hâkimin duruşma salonundaki kişiler 
üzerindeki yetkileri var biliyorsunuz. Tutuklama dahil, işte dışarı çıkarma 
gibi disiplin cezası, işte para cezası veya benzer şeyler uygulayabiliyor. 
Hâkimken ben de uyguladım, ama tabii hak eden şeylerdi bunlar. Biraz 
da gençliğin verdiği etki.

Bu arada bir parantez daha açmak istiyorum. Ben 23 yaşında sav-
cıydım, 28 yaşında hâkimlik yapıyordum. O zaman şöyle bir şeydi, işte 
herkes üzerine düşen görevi yapmalı, bu ülke ancak bu şekilde kurtula-
bilir. O anlamda gerçekten biraz acımasız diyebileceğim şimdiki bakış 
açımla, bana işte benim görevime, benimle bir şekilde yolları kesişen 
insanların, acaba diyorum haksızlık yaptım mı diye içimde de bir şey var. 
Ha görevimi yaptım, somutlaştırdım, ama yani ben daha sert daha katı 
bir şey izliyordum. Ben üzerime düşeni yapayım da, başkası ne yaparsa 
yapsın, yani kendi kapımın önünü süpüreyim diye bir anlayışım vardı. 
O anlamda uygulamamda da yaptığım kararlarımda da, ha gerekçeliydi, 
ama çok sert kararlar verdiğimi şu an düşünüyorum.

Bunu niye söyledim ? Ama şunu hiçbir zaman yapmadım; ayağa kalk 
otur bilmem ne yap, işte neden ayak ayaküstüne atıyorsun kardeşim, sen 
saygısız mısın, işte burası mahkeme, işte ayrı bir kutsallığı var bilmem 
ne gibi bir şeye girmedim. Girmenin doğru olmadığını düşünüyorum. 
O anlamda o tarihte, o çocuk halimle bile… Çocuk hali ne ? 23 yaşında 
hâkim savcı olunmaz, 28 yaşında hâkim savcı olunmaz arkadaşlar. Bunun 
da bir elden geçirilmesi lazım. Nedir yani ? Elinde dünya kadar yetki, 
yani korkunç bir şey. Kendini çok özel, çok güçlü hissediyorsun ve ruhun 
olgunlaşmamış, gerçekten öyle. Dolayısıyla bizde bu okulu bitirip, işte 
hukuk fakültesini bitirip hâkim savcı olunması filan, bunların hepsini 
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gözden geçirmemiz… Avukat yine, her hukuk fakültesi mezunu avukat 
olacak diye bir şey yok. Bakın bizim bağımsızlığımızı ve teminatımızı 
etkileyen en önemli husus avukatların ciddi bir kariyer sistemine sahip 
olmamasından kaynaklanıyor. Okulu bitir, işte yalap şalap bir staj yap, 
arkasından işte avukat ol, ister ağır cezaya gir ister bilmem ne. Paran yok 
pulun yok, bağımsızlıktan bahsediyorsun. Ekonomik bağımsızlığı olma-
yan birinin bağımsızlığından bahsedilebilir mi ? İşveren avukat iş gören 
avukat ayrımı yapılıyor. Bağımsızsın, işte sırf görüntüyü kurtarmak için. 
Neyi ? İş gören avukatın bağımsızlığı mı olurmuş ? Yani olması gerekiyor, 
ama olmaz. Bunu kabul etmemiz lazım. Biz orada ne yazarsak yazalım 
işte yönetmeliğe, yok öyle bir şey. Neden ? İşte belli bir sınır konacakmış.

Arkadaşlar, piyasada o kadar arz var ki. Bu sistemde avukatın ekonomik 
anlamda bağımsız olması mümkün değil. İşveren avukatın da bağımsız 
olması mümkün değil, iş gören avukatın da bağımsız olması mümkün 
değil. Bir kere ilk bizim bağımsızlık deyince bu hususu da halletmemiz 
lazım. Ciddi bir kota, ciddi bir sınav, yani arabuluculuğa kadar sınav 
istiyorum ben artık avukatlıkta. Yani bunu da yine, parantezleri çok 
açıyorum ama…

Neydi ? İşte duruşmanın inzibatı bilmem ne. Yani yan baktın, işte 
ne bileyim ayak ayaküstüne attın, elini cebine attın, hadi sen çık dışarı 
saygısız bilmem ne. İnanır mısınız ben yüce divan savcılığı yaptım 
bu bakanların yargılanmasında. Orada bile bu sorun yaşandı biliyor 
musunuz ? Bizim başsavcımız rahmetli Nuri Ok Allah rahmet eylesin. 
Oturarak… Çok da kibar bir insan… Ne yapacaksın, zaten 60 küsur 
yaşında insan oturuyor işte kürsüde, soru soruyor. İşte doğrudan soru 
yöneltme zaten yüce divan sisteminde vardı eskiden beri, yani CMK’da 
olmadan vardı. Soru soruyor, çok da nazik çok kibar bir şekilde. Şimdi 
birden birisi atarlandı orada hâkimlerden biri, Yargıtay’dan gelen biri. 
Başkan dürtüklüyor böyle, ayağa kalksın ayağa kalksın diyor. Şimdi ben 
de başsavcımızın yanındayım. İşte anlamadı önce Nuri Bey, niye dedi. İşte 
ayağa kalk dedi. Başkan da anlamadı, başkan çünkü hukukçu değildi, o 
ne derse zaten onu söylüyordu. Niye dedi, nasıl yani dedi. Ayakta dedi 
soru sormalı dedi, bilmem ne filan. Ben de başsavcım bir zorunluluk yok 
dedim. Ben çünkü çok o işleri kafaya taktığım için. Birden başsavcımız… 
Bana güvenirdi, ama şey yapamadı, yani acaba bir hüküm var da. Bir 
de boş verirdi bizde kalsın diye. Kalktı sordu. Benim dedi mahkemeye 
saygısızlığım filan olamaz, biz de zaten mahkemenin bir parçasıyız. Yani 
korkunç bir şey, yani nedir ? Yani ister avukat olsun, ister savcı olsun. 
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Üye ayağa kalkıyor mu soru sorarken değil mi ? Böyle bir şey olabilir mi 
arkadaşlar ? Tamamen şark düşüncesiyle saygı şeyi. Sen işini iyi yapıyor 
musun yapmıyor musun ? Bence saygı odur. Yaptığı mesleğe saygı odur, 
kendine saygı odur.

Neyse düşünün yüce divanda yaşadık bunu. Duyuyoruz işte medyada 
bilmem ne de, avukatlar arkadaşlar neredeyse tutuklanma aşamasına 
geliyor, ayağa kalkmadı bilmem ne yapmadı. Nedir bu ? Bana göre var ya, 
kötü davranmadır gerçekten. Yani iş sahiplerine kötü davranmadır. Yok 
böyle bir şey. Ayağa kalk veya dedi ki yan duracak soru soracaksın dedi, 
profilinden görmek istiyorum seni soru sorarken, duracak mıyız ? Kime 
ne, ister ayakta sorarım, ister… Yani özel bir saygısızlık ifadesi olmadığı 
sürece nasıl sorarsam sorarım soruyu, ben işimi nasıl iyi yapıyorsam 
o şekilde. Hiç mi televizyon seyretmiyorlar anlamıyorum ki, bu Amerikan 
tipi yargılamalar filan. Adam eli cebinde güzel şovunu yapıyor. Şovunu 
yaparken, ama işini yapıyor. Anlatabiliyor muyum ? Yani böyle bunlardan 
kurtulmamız lazım, ama yavaş yavaş kurtulduğumuzu da düşünüyorum.

Mesela o tartışmada 2011’de çıkan HSYK genelgesinde avukatlar 
kaybetmişti, şimdi HSYK dediler ki hayır, öyle ayağa kalkmak gibi bir 
zorunluluk yok. Arkadaşlar, yemin verme dışında ve hüküm fıkrası dedi-
ğimiz son karar dışında avukatın ayağa kalkma gibi bir zorunluluğu yok. 
Aslında mahkeme heyetine dair kabul edersek ki, ben biraz ileri götürü-
yorum. Hâkim nasıl kalmıyorsa, avukat da kalkmayabilir. Çünkü özellikle 
zorunlu müdafilik olmadan mesela mahkeme heyeti teşkil edemeyeceği 
için, mahkeme heyetinin bir … avukatın ayağa kalkmak gibi bir zorun-
luluğu yok. Kalkıyorum, mesela ben kalkarım, çünkü şeyimdir, kendi 
mizacım ona uygun. Ama bunu istemeyen kişiyi de zorlamamak gerekir.

Şimdi burada tartışılan bir şey var. Avukatı tutuklayamıyor, onda bir 
şüphemiz yok, tutuklayamaz. İşte zabıta tedbirlerine maruz bırakamaz. 
Yani polise tut bunu at diyemez arkadaşlar. Yapacağı tek şey, duruşmayı 
tatil edebilir, erteleyebilir. Çıkıyorum çıkmıyorum. O zaman diyecek 
ki, duruşma yapılamadığından şu güne bırakılmasına. Cezayla hukuk 
arasında şimdi bir ayrım yapıyor. Hukukta net bir hüküm olduğu için, 
duruşma tarihi… Ama cezada dışarı atma gibi filan bir uygulama olur, 
bu kesinlikle hukuka aykırıdır.

Bakınız, Askeri Ceza Kanununun 143. maddesinde sadece savaş 
halinde bu yetkiyi veriyor. Bunu da bir not olarak… Bunlar şeyler, bunlara 
sahip çıkmamız gerekiyor avukat olarak. Bunlara sahip çıkmazsak, kimse 
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bize vermez. Ona da dikkatinizi çekiyorum. Para cezasına bilmem neye 
de, başka disiplin şeylerine de hükmedemiyor. Önemli bir güvencedir.

Arkadaşlar, tanıklıktan çekilme hakkı vardır biliyorsunuz avukatın. 
Bu nedenle tanıklığa zorlanamaz. Şey izin verse de kendi takdirindedir 
avukatın tanık… Daha doğrusu, evet kendi takdirinde tanıklık yapıp 
yapmama hususu. Yapmayabilir de, yani müvekkil izin verse bile tanık-
lık yapmayabilir avukat, önemli bir şeydir. Bununla bağlantılı olarak 
135. maddeye göre iletişimi kayda alınamaz. Ama asıl 136’da bize daha 
iyi bir güvence sağlamış. Bakın, avukatla müvekkili arasındaki iletişimin 
tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerin değerlendirilmesi 
tedbirine başvurulamaz arkadaşlar. Burada kötü bir uygulama var duy-
muşsunuzdur. Ne diyor ? İşte diyor suça iştirak eden diyor konumundaysa, 
ben diyor bunu artık avukat müvekkil ilişkisi değildir, suçlu suça iştirak 
ilişkisidir, dolayısıyla ben dinlerim diyor. Kesinlikle hukuka aykırı bir 
karar doğru bir karar değil. Bu zaten içini boşaltabilecek bir karardır bu 
şekilde, Yargıtay’ın kararı maalesef bu kötü bir uygulama oldu.

Hemen hızlı bir şekilde geçiyorum. Avukatın yaptığı iş yargı görevi 
olarak kabul edildiği için TCK 6 anlamında… Daha doğrusu avukat 
yargı görevlisi sayılıyor arkadaşlar. Bu bağlamda ona karşı işlenen suçlarda 
cezalar artırılıyor. Özel olarak, mesela adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs 
suçu avukatlar için de geçerli. Yani avukatın yargılamaya katılmasında 
görevini şöyle yap böyle yap diye birileri bunu yönlendirirse veya baskı 
yaparsa, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu oluşabiliyor. Bu da 
önemli bir korumadır. Yine avukata karşı işlenen suçlarda görev nede-
niyle cezaların artırılması da avukata sağlanan güvencelerden bazılarıdır. 
Bağımsızlığın içini dolduran unsurlardan bazılarıdır.

Avukatın tabii ki zaten bilinen şeyler, bilinçli kabul etme, sürdürme 
veya bırakma konusunda iradesine aykırı şeyler mümkün değildir. Yani 
bu konuda hukuk kuralları, meslek kuralları çerçevesinde bağımsızdır. 
Ona söylenebilecek bir şey yoktur. Uygulamadaki sorunlar bir tarafa, 
bence mevzuatta bir sorun yoktur burada.

Şimdi 128. madde TCK’nın, hakaret suçu bağlamında, avukata bir 
dokunulmazlık sağlıyor, hukuka uygunluk nedeni sağlıyor. Özel olarak 
128.maddedeki şey özel bir hukuka uygunluk nedenidir. İşte söylediği 
söz, işte ne bileyim yazdığı yazı gibi unsurlar nedeniyle avukatın suçlan-
ması, cezalandırılması hakaret suçundan mümkün değildir. Bu hakaret 
suçundan olan 128. madde, özel hukuka uygunluğun nedeni aslında, 
görevin ifası kapsamında TCK’nın genel hükümleri kapsamında diğer 
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suçlara da şeydir. Mesela yazdığın bir dilekçe nedeniyle suç duyurusunda 
bulunuyorsun birine değil mi müvekkilin adına. Müşteki vekili oluyorsun, 
daha sonra katılan vekili oluyorsun. Burada da aynı şekilde iftira suçu 
mesela işlemiş olmuyorsun. Çünkü burada tabii ki deliller filan olacak, 
onun da bir sınırı olacak, ama burada da bir genel anlamda hukuka 
uygunluk nedeni var. Görevin ifası, hakkın kullanılması kapsamında 
TCK 24 - 26 bir hukuka uygunluk … dokunulmazlık vardır arkadaşlar.

Yani dokunulmazlık deyince, kitaplarda sadece şey görülür. Yani 
sadece demeyeyim de, genellikle 128.madde görülür. Ama bu sadece 
hakaret suçuna özgü bir maddedir. Bunu o kapsamda aslında 24-26 
kapsamında bütün suçlar hukuka uygunluk nedenine vasfına uygun 
suçlarda kullanabiliriz.

Başta da söyledim arkadaşlar, avukatın bağımsız olmadığı bir yerde, 
yargının bağımsız olması söz konusu değildir, bağımsızlığından bahsedi-
lemez. Ama burada sadece yasalar eksik gibi bir şeye sığınamayız. Yasalar 
iyi kötü var. Yani kötü bir yasayı uygulamamanın en iyi yolu, onu iyi bir 
şekilde uygulamaktır diyor Abraham Lincoln. Çok doğru bir laf, bizim 
de yapacağımız bu. Yani gerek avukat olarak, gerek hâkim olarak, gerek 
savcı olarak ki, şu an avukat bağımsızlığını ve dokunulmazlığını konuşu-
yorsak, görev dokunulmazlığı diyorum ben ona. Bizim üstümüze düşen 
şeyleri yapmamız gerekir. Haklarımıza sahip çıkmamız gerekir. Gerekirse 
bu alanda hukuk mücadelesi vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Beni 
sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar)

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı) - Biz de Çetin Beye teşek-
kür ediyoruz. Şimdi konuşma sırası Sayın Av. Tuğce Oral’da, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim elemanlarından genç arkadaşımız. 
Sizi dinliyoruz.

Av. Tuğçe ORAL
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli misafirler, öncelikle hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Bu harikulade organizasyona bizleri davet ve dahil 
ettiği için de Ankara Barosuna çok çok teşekkür ediyorum.

Bugünkü oturumumuzun başlığı, biliyorsunuz Türkiye’de avukatın 
bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı. Ben bu konuya Avrupa İnsan 
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Hakları Komiserinin penceresinden ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararları ışığında bakmaya çalışacağım.

Bu anlamda ilk olarak şunu belirtmem gerekiyor. Esasen Avrupa 
İnsan Hakları Komiserinin ülkemize düzenlemiş olduğu bir ziyaret 
sonucunda, düzenlemiş olduğu bir rapor var. Ama bu rapor Türkiye’de 
adalet yönetimi ve insan haklarının korunmasıyla ilgili bir rapor. Yani 
doğrudan aslında avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığıyla 
ilgili. Fakat bu raporun satır aralarında ciddi anlamda konumuzla alakalı 
somut konuyla alakalı dikkat çekici bazı hususlar söz konusu. O yüzden 
bunları da dile getirmek istedim.

İlk olarak dediğim gibi, bu konuşma esnasında rapordaki sıralamaya 
göre hareket edeceğim ve mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışıyo-
rum. Çok uzun soluklu bir oturum oldu, bunun farkındayım. O yüzden 
mümkün olduğu kadar da kısa tutmaya çalışacağım konuşmamı.

Bu raporu ilk okuduğumda ben, aslında şunu hissettim ne yazık ki. 
Aslında bu konuda Türkiye’de adalet ve insan haklarının korunması 
konusunda ortada bir ölü var ve biz doktorlar hâlâ konsültasyon vermeye 
çalışıyoruz. Ne yazık ki bunu hissettim. Ama sonra daha çok da fazla 
umutsuzluğa kapılmamak gerektiği kanaatine vardım. Başlarken kısaca 
savunma hakkı ve adil yargılanma hakkına değinecek olursak, bizim 
için çok temel haklar olan savunma hakkı ve adil yargılanma hakkına 
değinecek olursak; savunma hakkı biliyorsunuz ki bireylerin yalnızca 
insan olmaları sebebiyle sahip oldukları kısıtlanamaz, devredilemez 
ve vazgeçilemez haklardan bir tanesi ve savunma hakkını da içine alan 
şemsiye hak olan adil yargılanma hakkı, diğer başka hakları da içinde 
barındırıyor. Bunlar söz gelimi mahkeme önünde yargılanma hakkı, 
makul sürede yargılanma hakkı, kanunla kurulan bir mahkeme önünde 
yargılanma hakkı, yasalar ve mahkeme önünde eşit olarak yargılanma 
hakkı ve özellikle somut konu için çok önem taşıyan yargılamanın, 
daha doğrusu çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerine uygun 
yargılama hakkı.

Raporun henüz başında, henüz daha giriş kısmında Türkiye’deki 
adalet sistemiyle ilgili yapılan çok önemli iki tane tespit var. Bunları 
müsaadenizle dile getirmek istiyorum. Bunlardan birincisi, Türkiye’de 
adalet sistemine ilişkin kronik sorunların, Türk halkının adalet sisteminin 
etkinliği, bağımsızlığı ve tarafsızlığına inancını olumsuz yönde etkilediğine 
ilişkin bir tespit. Bunların ilki bu. Çok basit bir cümle gibi gözüküyor, 



284

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

fakat bence çok dikkat edilmesi gereken, üzerinde düşünülmesi gereken 
bir cümle.

İkinci cümle ise, biliyorsunuz Anayasanın 90. maddesinin 5. fıkrasına 
göre insan haklarına … olan anlaşmalar iç hukukta üstün bir pozisyonda. 
Fakat buna rağmen hâkim ve savcılara yapılan bir eleştiri var. Hâkim 
ve savcılar devletle insan haklarının korunması arasında, yani devletin 
korunmasıyla insan haklarının korunması arasında bir tercih yapmak 
zorunda kaldıklarında, devleti korumayı tercih ediyorlar şeklinde bir 
gözlem söz konusu. Bu raporun muhtelif yerlerinde çokça dile getirilmiş 
bir husus. Ancak raporun giriş kısmında dahi iki defa vurgulanmış, altı 
çizilmiş bir husus.

Öncelikle çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkeleri ışığında 
yapılan eleştirilere değinecek olursak, öncelikle silahların eşitliği ilkesi, 
biliyoruz ki yargılamanın her iki tarafının da diğer taraf karşısında 
zayıf bir konuma düşmeksizin iddialarını sunmak için eşit makul ve 
yeterli olanaklara sahip olması. Çekişmeli yargılama hakkı ise, hem iddia 
makamının, hem de savunmanın diğer tarafta sunulan delil mütalaa ve 
gözlemler hakkında yorum yapma imkânının bulunması.

Raporda bu haklara ilişkin, yani bu haklar konusunda yapılan ihlallere 
ilişkin sıralama, belli süreçlere ilişkin sıralamalar yapılmış. Öncelikle 
ön soruşturma evresine değinecek olursak. Ön soruşturma evresinde 
yapılan ilk eleştiri, CMK’nın 153. maddesi konusundaki eleştiri. Bu 
maddeye göre şüpheli ve savunma avukatının dava dosyasına erişmesi, 
böyle bir erişimin hazırlık soruşturmasının maksadını tehlikeye atma 
ihtimali varsa, bazı belge türleri dışında kısıtlanabilecek olmasına ilişkin 
bir eleştiri. Hatta komiser bundan da birazcık daha ileri giderek şunu 
söylemiş. Bu Terörle Mücadele Kanununun mülga 10. maddesiyle de 
birleştiği takdirde, hukuk devletine son derece aykırı bir hususla karşı 
karşıya bir durumla karşı karşıya kalıyoruz.

Bunun yanında bir husus daha söz konusu. CMK’nın 153. maddesi 
gereği bu kısıtlamalar, hangi miktarda yapılacak ? Yani esasen şüpheliye 
kanıtlar ne kadar gösterilecek ? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bu 
konuda bazı kararları mevcut, özellikle iki durumda; bunlardan bir tanesi, 
bir şahsın üçüncü kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve 
üstün kamu yararı sebebiyle bazı kanıtların bildirilmesi kısıtlanabiliyor. 
Fakat bunun bir sınırı var kuşkusuz ki. Bu kişinin kendi savunmasını 
yapabilmesi için yeterli kanıtlara sahip olması bunun sınırı ve bu konuda 
da komiserin Türkiye açısından ciddi eleştirileri olduğunu söyleyebiliriz.



285

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

İddianame süreci açısından; iddianame biliyoruz ki, yargılamanın en 
önemli süreçlerinden bir tanesi iddianame süreci. Fakat mahkemenin 
yalnızca savcı tarafından hazırlanan iddianameyi okuması söz konusu 
oluyor ilk başta. Yani ilk intiba esasen savcının yapmış olduğu vermiş 
olduğu mütalaadan ibaret oluyor ve bu da açıkçası, yani burada savunma 
avukatının esasen bir fonksiyonu olmuyor. Bu da yine savunma dokunul-
mazlığı, avukatın bağımsızlığını etkileyen ve aynı zamanda savunmanın 
da aleyhine bir husus olarak değerlendirilmiş raporda. Katılmamak elde 
değil kanımca.

Duruşma sürecine ilişkin birden fazla, daha doğrusu çok daha fazla 
eleştirileri var. Bunlardan ilki Sayın Hocamın da daha demin dile getir-
diği çapraz sorgu müessesesi. Çapraz sorgu biliyoruz ki 9 yıldır aslında 
bizim mevzuatımızda var. Fakat ne yazık ki uygulanması oldukça düşük 
ve yalnızca âdeta bir süs niteliğinde olan bir hüküm. Bu konuda esa-
sen komiser avukatlara da birazcık eleştiri yapmış. Avukatların da bu 
konuda tecrübe kazanmak için çok da fazla girişiminin olmadığından 
bahsetmiş. Ama bunun yanında hâkimlere de avukatları ciddi anlamda 
sıkıştırdıklarına, ciddi anlamda bu husustan uzaklaştırmak istediklerine 
ilişkin gözlemlerini paylaşmış.

İkinci olarak, tanık ve bilirkişilerin duruşmada bulunma zorunlulu-
ğunun olmaması. Esasen istisnai şekilde olması gereken bu durumun, 
uygulamada sürekli olduğunu, neredeyse sürekli olduğuna kanaat getirebi-
liriz. Ne yazık ki bu da savunma dokunulmazlığı ve avukatın bağımsızlığı 
konusunda tanık ve bilirkişilerin duruşmada özel olarak bulunup avukatlar 
tarafından sorgulanamaması hususu, savunmayı oldukça etkileyecek bir 
diğer unsurlardan biri.

Üçüncü olarak, gizli tanıklık müessesesine değinilmiş ve gizli tanık-
lık müessesesi hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ülkemiz 
hakkında verdiği kararlar ve bunun yanında sadece gizli tanıklıkla ilgili 
değil, bunun yanında Türkiye’nin istinabe yoluyla dinlemek sonucunda 
verdiği kararlar sonucunda, Türkiye’nin mahkûm olmasına ilişkin vermiş 
olduğu kararları da hatırlatmış. Bu anlamda gizli tanıklık müessesesi 
oldukça eleştirilmiş.

Son olarak, aslında duruşma esnasında son olarak, tanık çağırma 
konusundaki zorluklar dile getirilmiş. Avukatın tanık çağırma konusunda, 
birden fazla başka bir tanığı getirmek istemesine rağmen, ne yazık ki 
hâkim tarafından basitçe başka tanıkların dinlenmesine gerek olmadığına 
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ilişkin karar verilerek, çağırmış olduğu veya çağırmak istedikleri, dinlet-
mek istedikleri tanıkları dinletemediğine ilişkin gözlemler paylaşılmış.

Bunun yanında bir diğer başlık altında da, yargının tarafsızlığıyla ilgili 
kaygılar başlığı altında başka eleştiriler getirilmiş. Öncelikle dediğim 
gibi, bu rapor esasında Türkiye’de adalet yönetimi ve insan haklarının 
korunmasına ilişkin bir rapor. Çok daha geniş, çok daha güzel tespitler 
yapılmış ülkemiz açısından. Fakat çok kısa, özellikle yargı mensupla-
rıyla ilgili ufak birkaç not almıştım, onları sizinle paylaşmak istiyorum. 
Konuşmanın da başında belirttiğim gibi, dediğim gibi zaten yargı men-
suplarının devleti korumakla, insan haklarını korumak arasında tercih 
yapmak zorunda kaldıklarında devleti korumayı tercih etmeleri burada 
da tekrar vurgulanmış ve bir hukuk devletinde olmaması gereken bir 
unsur olarak altı çizilmiş.

Tabii raporda yargının tarafsızlığının sağlanamamasının sebepleri 
arasında, hâkim ve savcıların esasen eğitimlerindeki yetersizlik de dile 
getirilmiş. Bir kere öncelikle hâkim ve savcıların meslek içi eğitimlerinde 
ve ya meslek öncesi eğitimlerindeki yetersizlik, buna ilaveten resmen 
mesleklerini görev başında öğrenmek zorunda kaldıklarına ilişkin de 
bazı gözlemler paylaşılmış.

Fakat bunun yanında hâkim ve savcıların, özellikle yargının tarafsızlığı 
konusundaki eleştiriler altında, hâkim ve savcılar arasındaki ilişkilere 
de dikkat çekilmiş. Bunda çok güzel sıralama var. Öncelikle hâkim ve 
savcının seçilmesinin birbirlerinden ayrılmadığı, yani mesleğe dahil olma 
aşamasında birbirlerinden ayrılmadığı. Hâkim ve savcıların eğitimlerinin 
birbirinden ayrılmadığı ve hâlâ günümüzde hâkim ve savcıların aynı mes-
leğin mensupları olduğuna ilişkin inancın devam ettiği, aynı lojmanlarda 
ikamet ettikleri, özellikle küçük illerde ve taşralarda ilçelerde yalnızca 
birbirleriyle ilişki kurdukları ve son olarak adliye binasında aynı ofiste 
çalıştıklarına yer verilmiş. Esasen savcının duruşmanın veya yargının bir 
tarafı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda hâkimin avukatla ilişki 
kurmasıyla veya bir şüpheliyle ilişki kurmasıyla, savcıyla ilişki kurması 
arasında hiçbir fark olmadığını belirtmek gerekir bence.

Bir de son olarak komiser şuna dikkat çekmiş, adliyedeki oturma, 
daha doğrusu duruşma salonundaki oturma düzenine. Duruşma salonuna 
oldukça önem vermiş. Mahkeme salonlarında hâkimle savcı yan yana, 
aynı yükseklikteki kürsüde, çoğunlukla aynı kürsüde, duruşma salonuna 
aynı kapıdan giriyorlar ve aynı çok çok benzer cübbe giyiyorlar. Ancak 
avukat ise, duruşmaya vatandaşla aynı kapıdan giriyor, yani hâkim ve 
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savcıyla farklı kapıdan giriyor, farklı renkte ve farklı şekilde cübbe giyi-
yor, onlardan daha alçak ve hâkimin bir tarafında bulunan bir kürsüde 
oturuyor. Bunlar avukatın bağımsızlığını şeklen dahi kuşkusuz ki baskı 
altına alan hususlar.

Dediğim gibi, ben konuşmamı mümkün olduğu kadar kısa tutmak 
istedim, sizlerin daha fazla sabrını zorlamak istemiyorum. Çok çok 
teşekkür ederim dinlediğiniz için. (Alkışlar)

AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSERİNİN TÜRKİYE 
HAKKINDA SON RAPORU VE İLGİLİ AVRUPA İNSAN 

HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI IŞIĞINDA 
TÜRKİYE’DE AVUKATIN BAĞIMSIZLIĞI VE SAVUNMA 

DOKUNULMAZLIĞI

Arş. Gör. Tuğçe ORAL
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  

Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı

GİRİŞ
Savunma hakkı, bireylerin yalnızca insan olmaları sebebiyle sahip 

oldukları, vazgeçilmez, kısıtlanmaz ve devredilmez temel hak ve özgür-
lüklerinden biri olup, liberal Anayasalarda ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi başta olmak üzere birçok uluslararası Sözleşmede kabul edil-
miştir. Savunma hakkını da kapsayan bir şemsiye hak olan adil yargı-
lanma hakkı ise hem ceza hem de hukuk yargılaması için geçerli olup, 
mahkeme önünde hak arama hakkı, yasalar ve mahkemeler önünde eşit 
olma hakkı, Kanunla kurulmuş tarafsız ve bağımsız bir mahkeme önünde 
yargılanma hakkı, makul sürede yargılanma hakkı, aleni duruşma ve 
gerekçeli karar hakkı, silahların eşitliği ve çekişmeli yargı ilkelerine uygun 
yargılanma hakkını içermektedir. Adil yargılanma hakkının temeli, İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi’nde (Magna Carta Libertatum) atılmıştır 
ve en geniş haliyle de Avrupa İnsan Haklarını Sözleşmesi’nde koruma 
altına alınmıştır.

Tebliğde, adil yargılanma hakkının temelini oluşturan unsurlardan 
biri olan avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı, Avrupa 
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İnsan Hakları Komiseri’nin Türkiye’ye yapmış olduğu ziyaret sonucunda 
oluşturulan raporlar ışığında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
vermiş olduğu kararlar da dikkate alınarak değerlendirilecektir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, raporun henüz başında, Türkiye’de 
adalet sistemine ilişkin kronik sorunların Türk halkının adalet sisteminin 
etkinliği, bağımsızlığı ve tarafsızlığına inancını olumsuz yönde etkilediği 
vurgulanmıştır. Yine raporun en başında iki kere gündeme getirilen ve altı 
çizilen bir diğer husus, her ne kadar 1982 Anayasasının 90. maddesi gereği 
insan haklarına ilişkin uluslararası Antlaşmaların iç hukukta üstünlüğü 
kabul edilse de, hakim ve savcıların insan haklarını veya devleti korumak 
seçenekleri arasından tercihlerini devletten yana kullandıklarının tespit 
edildiği olmuştur. Raporun giriş kısmında ayrıca farklı vesilelerle adil 
yargılanma hakkının önemli bileşenlerini oluşturan çekişmeli yargılama 
ve silahların eşitliği konularında kaygılar dile getirilmiştir1.

I. Çekişmeli Davalar ve Silahların Eşitliği İle İlgili Meseleler Başlığı 
Altında Yapılan Eleştiriler ve Avukatın Bağımsızlığı ve Savunma 
Dokunulmazlığı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
içtihatları ışığında, çekişmeli yargılama ve silahların eşitliği ilkelerinin 
Sözleşme’nin 6. maddesinin birinci fıkrasında teminat altına alınmış 
olan adil yargılanma hakkının en temel bileşenleridir2. Adil yargılanma 
hakkı, yargılama faaliyetinin her aşamasında, taraflar arasında bir eşitli-
ğin bulunması, bu eşitliğin sürekli olarak korunması ve dava esnasında, 
mahkemenin kararını etkilemek amacıyla sunulan deliller, dosyalan-
mış gözlemler ve mütalâalar hakkında, taraflara yorum yapma imkanı 
tanınması olarak tanımlanabilecektir3. Adil yargılanma hakkında önemli 
olan, kişilerin dosyadaki tüm bilgi ve belgelere ulaşabilme ve söz konusu 

1 HAMMARBERG, Thomas, “Administration of Justice and Protection of 
Human Rights in Turkey”, Council of Europe Commissioner for Human 
Rights, Strasbourg, 10 January 2012, s. 2-4. (CommDH(2012)2), https://
wc d . c o e . i n t / c o m . i n s t r a n e t . In s t r a Se r v l e t  ? c o m m a n d = c o m . i n s t r a n e t .
CmdBlobGet&InstranetImage=2005423&SecMode=1&DocId=1842380&Usage=2 
(son erişim tarihi: 23.12.2015)

2 UNITED NATIONS, “Selected Decisions of the Human Rights Committee under the 
Optional Protocol”, Volume 3, New York and Geneva, 2002, s. 177 vd. (CCPR/C/
OP/3).

3 DUTERTRE, Gilles, Key Case Law Extracts, European Court of Human Rights, 
Germany, Kasım 2003, s. 200-201; Edwards and Lewis vs. the United Kingdom, AİHM 
22 Temmuz 2003 tarihli kararı, Paragraf 53; Dowsett vs. the United Kingdom, AİHM 
24 Haziran 2003 tarihli kararı, Paragraf 41; Brandstetter vs. Austria, AİHM 24 Ağustos 
1991 tarihli kararı, Paragraf 66.
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bilgi ve belgeler hakkında yorum yapıp görüş bildirme imkanı sebebiyle 
adaletin işleyişine güven duyabilmeleridir4.

Avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığının başlangıç nok-
tasını teşkil eden silahların eşitliği ilkesi, yargılamanın her iki tarafının 
da diğer taraf karşısında zayıf bir konuma düşmeksizin iddialarını sun-
mak için eşit5, uygun ve yeterli olanaklara sahip olmasıdır6. Çekişmeli 
yargılama hakkı ise, hem iddia makamının hem de savunmanın diğer 
tarafça sunulan delil, mütalâa ve gözlemler hakkında bilgi sahibi olma 
ve yorum yapabilme fırsatına sahip olabilmesi anlamına gelmektedir7.

Raporda Komiser, silahların eşitliği ve çekişmeli yargılama hak-
ları konusunda Türkiye’de kaygı uyandırıcı unsurlar olduğunun altını 
çizmiştir.

4 Nideröst-Huber vs. Switzerland, AİHM 18 şubat 1997 tarihli kararı, Paragraf 23, 24 ve 
29; Bulut vs. Austria, AİHM 22 Ocak 1996 tarihli kararı, Paragraf 47; Lanz vs. Austria, 
AİHM 31 Ocak 2002 tarihli kararı, Paragraf 57.

5 Bkz. Dombo Beheer B.V. vs the Netherlands, AİHM 27 Ekim 1993 tarihli kararı. Kararda, 
Dombo Beheer adlı çok sayıda ticari faaliyet gösteren şirketin yöneticilerinden biri 
olan Mr. van Reijendam’ın 1981 yılında banka ile şirketin kredi limitini arttırmak 
konusunda uyuşmazlığa düşmesi üzerine yapılan hukuk yargılaması değerlendirilmiştir. 
Bu değerlendirme sonucunda, Banka yöneticilerinin Banka adına kanıt göstermelerine 
izin verilmesine karşın; Mr. van Reijendam’ın şirket adına kanıt göstermesine izin 
verilmemiştir. Mahkeme, olayda silahların eşitliği ilkesinin ihlali sebebiyle Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edilmiş olduğuna karar 
vermiştir.

6 TOCHILOVSKY, Vladimir, Jurisprudence of the International Criminal Courts and 
the European Court of Human Rights, Procedure and Evidence, Leiden-Boston, 2008, 
s. 2007; Ofner-Hopfinger vs. Austria, App. No. 524/59 ve 617/59, 23 Kasım 1962 tarihli 
rapor, Vol. 6, 1963, s. 680; Dombo Beheer B.V. –Hollanda, AİHM 27 Ekim 1993 tarihli 
kararı, Paragraf 33.

7 Bkz. Foucher vs. France, AİHM 19 Mart 1997 tarihli kararı, Paragraf 26 vd. Kararda, 
Foucher’ın dosyaya ulaşma hakkının engellenmesi gerekçesiyle adil yargılama hakkının 
ihlal edildiği sonucuna varılmıştır. Mahkemeye göre, sanığın müdafi ile temsil edilmesi 
halinde dosyanın müdafi tarafından ulaşılabilir olması yeterli değildir. Sanığın dosyaya 
ulaşabilmesi ve istediği takdirde dosyanın kopyasını alması, çekişmeli yargılama hakkının 
bir sonucudur. Bkz. Göç vs. Turkey, AİHM 9 Kasım 2000 tarihli kararı, Paragraf 14 
vd. Kararda, savcının esas hakkındaki mütalâasının başvurana iletilmemesi sebebiyle, 
başvuranın savunma ve dolayısıyla çekişmeli yargılama hakkına halel gelmiş olması 
dikkate alınarak başvuran haklı görülmüştür. Bkz. Salduz vs. Turkey, AİHM 26 Nisan 
2007 tarihli kararı, paragraf 15 vd. Kararda, Göç vs. Turkey davasına atıfta bulunularak 
mevcut başvuruda da benzer şekilde başvuranın savcının esas hakkındaki mütalâasına 
ulaşma imkanının elinden alınmasının, yazılı şekilde savunma yapmasını da engeller 
nitelikte olduğu ve bu sebeple de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna 
ulaşılmıştır.
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a. Önsoruşturma Evresi
Komiser, öncelikle önsoruşturma evresi açısından, Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun 153. maddesine dikkat çekmiştir8. Maddeye göre, şüp-
heli ve savunma avukatının dava dosyasına erişmesi, böyle bir erişimin 
hazırlık soruşturmasının maksadını tehlikeye atma ihtimali varsa, bazı 
belge türleri (şüphelinin açıklamaları, bilirkişi görüşleri vb. gibi) dışında 
kısıtlanabilir. Komiser, söz konusu hükmün yanında, Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 21.2.2014 tarihli 6526 sayılı Kanun’un 19. maddesi ile 
mülga 10. maddesini de eleştirmiştir.

Raporda, kanıtların dava başlamadan önce ifşa edilmeme olanağının 
istismarı konusunda da kaygılanıldığı belirtilmiştir. Bu konuda AİHM 
tarafından verilmiş bulunan iki karara atıf yapılmak suretiyle, soruşturma 
esnasında bulunan tüm maddi kanıtların ifşa edilmesi esas olsa da, bir 
başka bireyin temel haklarını korumak ya da önemli bir kamu yararını 
gözetmek için bazı kanıtların verilmemesinin gerekli olabileceği9 hususu 
göz önünde bulundurulmakla birlikte, mümkün olduğunca çok bilginin 
ifşa edilmesinin elzem ve tam ifşanın mümkün olmadığı durumlarda, 
bunun yol açtığı zorlukların ilgili kişilerin kendilerine yöneltilen suçla-
maların dayanaklarına etkili biçimde itiraz etme olanağına hâlâ sahip 
olmalarını sağlayacak şekilde dengelenmesinin zorunlu olduğu10; aksi 
halde savunmanın oldukça zor durumda bırakılacağı ve bu sebeple de 
adil yargılanma hakkının ihlal edileceği vurgulanmıştır11.

b. İddianame Süreci
İddianame süreci açısından, Komiser uygulamada mahkemenin yal-

nızca savcı tarafından verilen dosyayı incelediği için, savunma avukatları-
nın bu süreçte yer almamalarını ve savunma avukatlarının iddianameyi, 
ancak hâkimin onayından sonra, ilk duruşma için belirlenen tarihin 

8 Komiser, maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Müdafiin dosya içeriğini inceleme 
veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek 
ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir.” hükmünün, 
AİHS’nin 6. maddesine aykırılık teşkil edeceği konusunda endişelerinin altını çizmiştir. 
HAMMERBERG, s. 18.

9 the Doorson vs. the Netherlands, AİHM 26 Mart 1996 tarihli kararı, Reports of Judgments 
and Decisions 1996-II, Paragraf 70; Jasper vs. the United Kingdom, AİHM 16 Şubat 
2000 tarihli kararı, Paragraf 52.

10 A. and Others vs. the United Kingdom, AİHM 19 Şubat 2009 tarihli kararı, Paragraf 231-
233.

11 HAMMERBERG, s. 18.
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tebliğiyle birlikte teslim almalarını endişe verici bulmuş ve bu noktaya 
dikkat çekmiştir12.

c. Duruşma Süreci
Duruşma esnasında, raporda öncelikle çapraz sorgu müessesesinin 

9 yıldır mevzuat dahilinde olmasına karşın, uygulanmadığına dikkat 
çekilmiştir13. Çapraz sorgu müessesesinin avukatlar tarafından uygu-
lanmaya çalışılması halinde, hakimlerce müdahale edildiği, avukatın 
savunma hakkının kullanılamadığı, bu sebeple de söz konusu müesse-
senin uygulaması olmamasına rağmen hukuk sisteminde yalnızca bir 
hüküm vasıtasıyla yer alan bir müessese olmaktan ileriye gitmediğinin 
söylenmesi mümkündür.

Komiser ayrıca, sanığa karsı tek kanıtın bir tanığın ifadeleri olduğu 
durumlar hariç, tanıklar ve bilirkişilerin duruşmalarda hazır bulunmama-
sının mümkün olduğunun farkında olduğunu; bu durumun tanıklıkların 
mahkemede okunmasına yol açmasının ve dolayısıyla da savunmanın 
olaylara itiraz etme ve çapraz sorgu yapma kapasitesini azaltıldığını 
belirtmiştir. Bu bağlamda Komiser, Türk mahkemelerinin zaman zaman 
kendi takdirlerinde olması gereken hukuki konular dahil, bilirkişilere 
fazlasıyla bel bağladıkları yolundaki iddialardan endişe duymaktadır14.

Duruşma sürecinde dikkat çeken bir diğer husus, “gizli tanık” mües-
sesesidir. “Gizli tanık”lık, diğer bir ifadeyle korunmaları amacıyla kim-
likleri gizli tutulan tanıkların ifadelerinin kullanımı da, bir sorun olarak 
Komiser’in dikkatini çekmiştir. Raporda Komiser, AİHM’nin, istinabe 
yoluyla dinlenen tanıkların ifadelerine dayanılarak verilen hapis cezaları 
nedeniyle Türkiye’nin ihlalini saptadığı davaları hatırlatmıştır15.

Raporda Komiser’in duruşma esnasındaki gözlemlerinden savunma 
avukatlarını ilgilendiren en önemli husus, savunma avukatlarının savun-
manın tanık çağırma ya da mahkemeye getirme konusunda yasadığı 
zorluklar olmuştur. Her ne kadar yasalar sanığa, gösterdiği tanık veya 

12 HAMMERBERG, s. 19.
13 HAMMERBERG, s. 19.
14 HAMMERBERG, s. 19.
15 Bkz. Hulki Güneş vs. Turkey, AİHM 19 Haziran 2006 tarihli kararı, Paragraf 94 ve 

95. Kararda, tanık ifadeleri yol güvenliğinin bulunmaması nedeniyle istinabe yoluyla 
alınmış ve başvuru sahibi kendisinin üç jandarmanın ifadelerine dayanılarak mahkum 
olmasına karşın, ne ilk soruşturma aşamasında ve ne de yargılama sırasında bu ifadelerin 
sahipleri ile yüzleştirilmemiştir. Bun anlamda, yargılama sırasında söz konusu tanıkların 
mahkeme önüne çıkarılmaması bizzat kendisinin ve avukatının onlara sorular sorması 
ve sorgulanması engellemiştir. Bu sebeple de AİHS’nin 6. maddesi ihlal edilmiştir.
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uzman kişileri (çağrılmaları reddedilmiş olsa dahi) mahkemeye getirip 
dinletme hakkı sağlasa da, uygulamada mahkemelerin basitçe “başka 
tanıkların ya da bilirkişilerin sorgulanmasına gerek olmadığı”nı belirterek 
ve özellikle de bazı davalarda sanık avukatlarının ısrarını mahkemeye 
hakaret olarak değerlendirerek, sıklıkla bu usule izin vermemeleri endişe 
verici olarak yorumlanmıştır16. Bu durumun avukatın bağımsızlığı ve 
savunma dokunulmazlığı ile bağdaşmadığı açıktır.

II. Yargının Tarafsızlığı ile İlgili Kaygılar Başlığı Altında Yapılan 
Eleştiriler ve Avukatın Bağımsızlığı ve Savunma Dokunulmazlığı

Komiser, raporun oluşturulması esnasında, Türkiye’de hem gözlem-
lerde bulunmuş hem de barolar da dahil olmak üzere bir çok meslek 
örgütü ve sivil toplum kuruluşunun ve yüksek yargı organlarının temsilci-
leriyle görüşmeler yapmıştır. Söz konusu gözlem ve görüşmelerin ışığında, 
Komiser, yargı mensuplarının, temel vazifelerini bireylerin insan haklarını 
değil, devletin çıkarlarını korumak olarak görme eğiliminde olduklarına 
ilişkin yaygın bir algı olduğuna dikkat çekmiştir. Bu görüşün, yüksek 
yargının temsilcileri dahil, Komiser’in Türkiye’de görüştüğü birçok kişi 
tarafından paylaşılan bir görüş olduğunu ekleyen Komiser, bu tutumun 
Türk mevzuatı ve uygulamalarını Avrupa insan hakları standartlarıyla 
tamamen uyumlu hale getirme çabalarını ciddi şekilde aksatan sistemik 
işlev bozukluklarının temel nedenlerinden biri olduğunu düşünmekte 
olduğunun altını çizmiştir17.

Raporda, yargının tarafsızlığının sağlanamamasının sebepleri ara-
sında hakim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerindeki 
yetersizlik, “mesleklerini görev başında öğrenmek zorunda kalmaları” 
gibi sebeplerin altı çizilmiş; ancak hakim - savcı ilişkisi özellikle vurgu-
lanmıştır. Öncelikle Türk hukuk sisteminde hakimin eğitiminin savcının 
eğitiminden ayrılmadığı, her iki meslek için de seçilme usulünün aynı 
olduğu, hakimlerin ve savcıların hala aynı topluluğun mensupları olarak 
düşünüldüğü, aynı lojmanlarda ikamet ettikleri, özellikle küçük ilçe ve 
illerde sıklıkla birbirleriyle ilişkiler kurdukları ve adliye binasında aynı 
ofislerde çalıştıkları ortaya konulmuştur. Ardından, mahkeme salonlarının 
görünümüne dikkat çekilmiş ve hakim ve savcıların salona birlikte ve aynı 
kapıdan girdiklerinin, bir çok mahkeme salonunda birbirine bitişik bile 
olabilen aynı yükseklikteki kürsülerde oturduklarının ve benzer cüppeler 

16 HAMMERBERG, s. 19.
17 HAMMERBERG, s. 24.
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giydiklerinin; buna karşılık savunma avukatlarının salona vatandaşla aynı 
kapıdan girdiklerinin, daha alçak bir kürsüde oturduklarının ve farklı 
renkte bir cüppe giydiklerinin saptandığı belirtilmiştir. Komiser, savcı 
ile hâkimler arasındaki fiziksel yakınlığın, oturumlar sırasında, kendi 
aralarında, savunma avukatına ya da dinleyicilere ifşa edilmeyen özel 
konuşmalar yapmalarına yol açtığı, bunun da silahların eşitliği ilkesi 
üzerinde olumsuz etkiler yarattığı hakkında kendisine iletilen bilgilerden 
endişe duyduğunu açıkça belirtmiştir18.

SONUÇ
Avrupa insan hakları komiserinin Türkiye’de adalet yönetimi ve insan 

hakları hakkında hazırlamış olduğu 31 sayfalık son raporun yukarıda 
yalnızca avukatın bağımsızlığı ve savunma dokunulmazlığı ile ilgili kısım-
ları aktarılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda yalnızca en can alıcı noktalar 
üzerinde durulacak olursa, öncelikle Komiserin, Türk makamlarını, 
kapsamında adil yargılanma hakkının kilit bileşenleri olan çekişmeli 
yargılama ve silahların eşitliği ilkeleri konusunda, söz konusu Rapor’da 
öne çıkarılan kaygılar ışığında, basta Ceza Muhakemesi Kanunu olmak 
üzere, ilgili mevzuatta değişiklikler yapmaya teşvik etmesi kanımızca da 
desteklenmesi gereken bir görüştür. Ayrıca, yine aynı ilkelerin destek-
lenmesi açısından, savunma avukatlarının önsoruşturma, iddianame ve 
duruşma süreçlerine direkt müdahalesinin hem hukuki açıdan hem de 
uygulama esnasında mümkün hale getirilmesi zaruridir. Bunun yanında, 
yargı mensuplarının, temel vazifelerini bireylerin insan haklarını değil, 
devletin çıkarlarını korumak olarak görme eğiliminde olduklarına ilişkin 
yaygın algının sebepleri araştırılmalı ve önlemler alınmalıdır. İlaveten, 
hakim ve savcıların ayrı mesleklerin mensupları oldukları gerçeği kabul 
edilmeli, bu doğrultuda seçim, meslek öncesi ve meslek içi eğitim konu-
larında ayrı süreçlere tâbi tutulmaları ve lojman ve adliye yerleşkelerinin 
planlanmasında, savcıların da savunma avukatları gibi davanın yalnızca 
bir tarafı oldukları göz önüne alınmalıdır. Son olarak, mahkeme salon-
larındaki oturma ve mahkeme salonuna giriş çıkış düzeninin yargının 
tarafsızlığını engellemeyecek şekilde tekrardan düzenlenmesine önem 
verilmelidir.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Tuğçe Hanıma da çok 
teşekkür ediyoruz. Şimdi toplantımızın son konuşmacısı İstanbul Barosu-
nun önceki başkanı Sayın Turgut Kazan’da. Turgut Bey buyurun söz sizin.

18 HAMMERBERG, s. 24-26.
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Av. Turgut KAZAN
İstanbul Barosu Önceki Başkanı

Şimdi batılı dostlarımızla çok farklı sorunlar yaşadığımız anlaşılıyor. 
Bir kere buradan başlamalıyım. Yapılan sunumlarda yer alan bağımsızlık, 
avukatın bağımsızlığı ve savunmanın dokunulmazlığına ilişkin uluslara-
rası değerler, bizim kitaplarda da aynen yazıyor. Ama biz çok farklı bir 
pratik yaşıyoruz. Örneğin, yani daha önceki kurultayda dile getirmiştim. 
Savcı müvekkilin avukata teslim ettiği metni, avukatın teslim etmesini 
emrediyor savcıya. Eğer teslim etmezse bürosunda ve konutunda arama 
yapılacağını ve bürosunda veya konutunda bulunması halinde terör 
örgütüne yardım ve yataklıktan soruşturma açılacağını söylüyor. Şimdi 
bunlar yazılı metin olarak duruyor.

Şimdi İstanbul’daki savcı, İstanbul cezaevindeki avukat müvekkil 
görüşmesinin tutanağını almış. O tutanağı Kayseri Savcılığına gönderiyor, 
Kayseri’deki filanca tutuklunun da avukatıyla yapacağı görüşmenin tuta-
nağı bağlanarak, yani dinlenip tutanağa bağlanarak İstanbul savcılığına 
gönderilmesini istiyor. Şimdi kitaplarımızda hiç bunlar yazmıyor, ama 
hayat böyle akıyor Türkiye’de.

Örneğin, farkını anlatmak için söylüyorum, bu tebliğin dışı. Ben işte 
savcıya sunduğum delil dosyaya konmadığı için, ama sunduğum delili 
alındı belgesiyle elimde tuttuğum için, yani alındı belgesiyle. Sunuş 
dilekçesinin belgesini elimde tuttuğum için durumu tartışıyorum. Bu 
savcı ne biçim savcı diye terörle mücadele eden personeli hedef göster-
mekten sanık oluyorum. Delilini savcı gereğini yapmamış dosyaya koy-
mamış derken, diyorum ki siz bir kere terörle mücadele eden personel 
değilsiniz, siz yargıçsınız, savcısınız. Bir kere sizin adınız zaten tutanakta 
yazılı, siz buraya zaten Resmi Gazeteyle atanıyorsunuz. O yüzden neyi 
teşhir ediyorum ben yani. Hatta bununla bile yetinilmiyor. Örneğin, 
yine bu tartışmalar nedeniyle ben bir müdafi olarak adil yargılanmayı 
etkileme suçlamasıyla suçlanıyor yargılanıyorum. Diyorum ki, benim 
temel görevim asli görevim zaten yargılamayı etkilemek, ben müdafiyim.

Şimdi yani Türkiye’de… Tabii bunu sakın ola yanlış anlaşılmasın, 
umutsuzluk aşılamak için söylemiyorum. Sadece yaşadığımız gerçeği 
bilmeniz için.

Yaşadığımız gerçekle ilgili somut bir spot daha sunacağım ve soru 
soracağım size. Buraya telefona işte mesajlar geliyor. Ben izin verirseniz 
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son günlerde yaşanan bir olayı ele alarak, hepinize bir soru sormak istiyo-
rum. İşte bu gelen mesajlardan yola çıkarak. Biliyorsunuz iki - üç gündür 
soruşturma konusu olacağı anlaşılan bir girişim için linç kampanyası var. 
Şimdi önce cumhurbaşkanı konuştu “bedelini ödeyecekler” dedi. Sonra 
başbakan ve Adalet Bakanı konuştu. Sonra yeraltı dünyasının suç örgütü 
lideri konuştu. Dedi ki “kanları dökülecek, o kanda banyo alacağız” dedi. 
Arkadaşlar bunlar yetmedi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı da o kervana 
katıldı. Şimdi buradan mesajlar geliyor, benimle konuşmak istiyorlar, 
görüşmek istiyorlar. Çünkü evlerde aramalar başlamış, gözaltılar baş-
lamış. Ben müdafi olacaksam, bu baskı altında… Yani Türkiye Barolar 
Birliğinin de katıldığı bu kervanın baskısı altında ben nasıl bağımsız 
olacağım ? Bu soruyu kendi kendinize de sorun, sonra cevabınız olursa 
o cevaptan yararlanmak isterim.

Evet, bu girişten sonra adil yargılanma hakkının en temel dileği olan 
avukata ve tabii orada daha çok ceza yargılaması konuşacağım için, işte 
müdafi olarak görev üstlenen avukata geliyoruz. Burada biraz değinildi, 
ayrıntıya ben girmeyeceğim. Hem Birleşmiş Milletler avukatın rolüne 
ilişkin temel ilkeler bildirgesinde; işte onun giriş bölümünde, 8.bölü-
münde, 29 maddelik bölümünde, maddeleri de söylendi. Bu bağımsızlığın 
ve dokunulmazlığın vurguları var ve bütün devletlerin, yani Birleşmiş 
Milletlere üye bütün devletlerin bu bağımsızlığı da o dokunulmazlığı da 
korumaları gerektiğine dair vurgular var. Böyle olması gerekir.

Tabii bizim zaten Avukatlık Yasasının 1. maddesinde de aynen o vurgu 
var. Ayrıca yine söylendi, Turing ilkelerinde de avukatların meslek kural-
larına ilişkin ilkelerde de bunlar vurgulanıyor. Zamanınızı almamak için 
oraları geçiyorum. Çünkü zaten tekrar olacak. O yüzden yargıya karşı 
tabii bizim bir bağımsızlığımız olacak. Onlar biraz anlatıldı. Bir kere 
o bağımsızlık pratikte ne kadar var ? Çok örnekler verildi. Yani bir kere 
Türk yargıcı dünyada bağıran tek yargıç Türk yargıcıdır. Hiç bağıran 
yargıç görmedim. Amerika’da duruşma izledim, Paris’te duruşma izledim, 
Münih’te Köln’de duruşma izledim, Yunanistan’da duruşma izledim, 
Roma’da duruşma izledim, Londra’da duruşma izledim, Stockholm’de 
duruşma izledim, hiç bağıran yargıç görmedim. Viyana’da izlemedim. 
Ama bir tek Türkiye’de bağıran yargıç vardır. Şimdi bağıran yargıca karşı 
zaten o bağımsızlık kolay sağlanabilir bir şey değildir. Çünkü o kürsünün 
imparatorudur. O yüzden yargıya karşı bağımsız olacağız, o bizim tabii 
ki amirimiz değildir. Tabii o istihare raporunda vurgulanana katılıyorum, 
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avukat arkadaşlar da meslektaşlarımız da gereken direnci ne yazık ki 
gösterememiş olmasının da bir sorun yarattığı kanısındayım.

Şimdi yargıya karşı bağımsız, o benim amirim değildir, ben onun emir 
eri değilim, bana asla talimat veremez. O yüzden o çekişmeli yargılamada 
ben önemli bir unsurum. Tabii iddia makamına karşı yürütmeye karşı 
yasamaya karşı bu bağımsızlıklar sağlanacak ve başka… Tabii ki baroya 
karşı, baro da benim amirim değildir. Yani bir işi yaparken meslek kural-
larına uygun olmak koşuluyla, neyi nasıl yapacağıma ben karar veririm.

Buraları açmaya gerek yok, ama başka bağımsızlıklar da var, onlar pek 
konuşulmadı. Örneğin, müvekkile karşı bağımsız olmak, baskı gruplarına 
karşı bağımsız olmak ve bir şey daha var, hatta kendine karşı bağımsız 
olmak. Bu kendine karşı bağımsız olmak… Bu kendine karşı bağımsız 
olmak üzerinde de durulmadı. Bunu kendine karşı bağımsızlık için de 
bazı sorularım olacak.

Şimdi iddia makamına karşı bağımsızlık da Çetin Arslan’ın 58.mad-
deyle ilgili vurgulamasına bir parantez açacağım burada. Şimdi yasama 
organı aslında iddia makamına karşı bağımsızlığı sağlamak için 58.mad-
deyi düşünmüş. Geçen kurultayda da burada bir 58.madde tartışması 
oldu. Yani Avukatlık Yasasının, yani 1136 sayılı Yasanın 58.maddesi, 
bizi avukatı iddia makamına karşı koruyabilmek için bir koruma sistemi 
getirmiş. Ama yanlış düzenlendiği için, bizi Adalet Bakanının keyfine 
teslim etmiş. Şimdi o yüzden bu düzenleme kesinlikle yanlıştır. Yani bu 
düzenlemeyle ilgili bir örnek anlatayım size, hoş bir örnektir, çarpıcı 
bir örnektir ve mesleğimiz açısından ve Türkiye’de yaşananlar açısından 
gerçekten bilinmesi gereken bir örnektir.

Şimdi Avukat Hatice Bayram Kartal Adliyesinde anlaşmalı boşanma 
kararının çok çabuk APS’yle gönderilmesi, bir an önce kesinleşmesini 
sağlamak için yargıçla da konuşmuş, işte masraf yoksa masraf verin demiş, 
50 lirayı bırakmış gitmiş zabıt kâtibine. Öbürleri herhalde zabıt kâtibine 
kızıyorlarmış, rüşvet demişler. Şimdi soruşturma izni verildi, müdafi 
olarak savcıya gittim. Dedim ki, yapmayın. Rıza Sarraf ’ın takipsizlik 
kararını götürdüm. Rıza Sarraf ’ın takipsizlik kararından yararlanmak için 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığına dilekçe verdim. İşte şu işe şu kadar… 
Bakın, bilmem ne belki imam hatip okulu için şu kadar milyon Euro, 
şu kadar milyon lirayı verdim, Üsküp’teki üniversite için şu kadar… 
İfadesinde bunları söylüyor, ama takipsizlik kararında bir anlaşma… 
Yani rüşvet anlaşması yapıldığı ispatlanamadığından takipsizlik kararı 
veriliyor. Dedim ki, müvekkilem Hatice Bayram’ın bir rüşvet anlaşması 
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yapmadığının, dolayısıyla yani soruşturma açılmaması gerektiğine ilişkin 
tutanak verin dedim, takipsizlik kararını verdiler, ama yine de kovuşturma 
açıldı. Yani böyle bir Türkiye’yi düşünebiliyor musunuz ?

Bu düzenlemenin yanlış olmasının bir başka örneği, yani ben yaşadım. 
Şimdi işte bir takip ettiğim davada savcı, Erzurum özel yetkili savcısı 
HSYK örneğin yetkisini kaldırdı. Şimdi Erzurum’dayız, yetkisi kaldırıl-
mış, bütün Türkiye’de bomba gibi patlamış, bütün televizyon kanalları 
orada canlı yayın araçları, ama yetkisi kaldırılan savcı dosyalar elinde 
çalışıp duruyor, karıştırıp duruyor. 16.00’da dilekçe verildi, dedi sizin 
yetkiniz kaldırılmış yapamazsınız, yapmaya devam ediyor. 18.30’da bir 
dilekçe daha verildi, o yapmaya devam ediyor. Bizim tahliye isteğimiz 
var. O sırada nöbetçi olan yargıcı aşabilmek için gece yarısı takipsizlik 
kararı yazdı 63 sayfa İstanbul’a gönderdi. Tabii İstanbul’a gidip geliş o 
nöbeti atlatacağı için, o nöbeti atlattıktan sonra işte paralel yapı bugün 
denilen, başka birinin nöbetine geleceği için, dosya yetkisi kaldırılmış 
savcı tarafından İstanbul’a kaçırılınca ne diyeceksiniz ? Ben dedim ki, bu 
savcı değil militan. Derhal işte suç duyurusu… İstanbul Cumhuriyet 
Savcılığı dedi ki, savunma görevini yapmıştır, soruşturma izni verilmemesi 
gerekir. Adalet Bakanlığı şak diye soruşturma izni verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tekrar inceleme yaptı ve savunma 
görevidir, kovuşturma izni verilmesin diye rapor gönderdi. Adalet Bakan-
lığı bu sefer de kovuşturma izni verdi. Yani savcı takipsizlik kararı verecek 
iş bitecekti, koruma için getirilen madde davaya dönüştü. Şimdi o savcı 
için geçenlerde bir o olay için karar verildi. O bölümü okuyayım. Yani 
Türkiye’de pratikte avukatlık yapmanın ne olduğu anlaşılsın. Müvekkilim 
için verilen karar: “Üzerine atılı suçları işlemediğinin sabit olması nede-
niyle beraatına, soruşturma ve kovuşturma evresinde hukuka aykırı eylem 
ve işlemleri gerçekleştiren başta soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı 
filanca olmak üzere diğer yargı mensupları ve kamu görevlileri için HSYK’ya 
suç duyurusunda bulunulmasına” yani böyle bir savcıyı eleştirmiş olmak 
bile avukat için davalara büyük sorunlara yol açıyorsa, bizim pratiğimiz 
kitaplarda yazandan çok farklı bir pratik olduğunu gösteriyor.

Şimdi dolayısıyla 58’deki bu demin başta sorduğum soruya gelecek 
olursak; toplumsal bağımsızlığımız sağlanacak, medyaya karşı bağım-
sızlığımız sağlanacak. Nasıl sağlanacak ? Yani kitapların yazdığı doğru, 
ama demin anlattığım olayı düşünün. Şimdi o olayda müdafi olacak 
insanları düşünün. Ben herhalde böyle bir teklif gelecek diye şimdiden 
korkuyorum. Korkuyla bağımsızlık nasıl yan yana olacak ? “Casuslar 
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Köprüsü”nü hatırlatmak istiyorum size. Bu film işte 15 - 20 gün önce 
oynadı Türkiye’de. İşte orada bir toplumsal tepki vardı avukatın o görevi 
yapmasına ilişkin. Türkiye’de bu ortam yaratıldı şimdi o soruşturma için. 
Nasıl bağımsız olacaksınız ?

Şimdi müvekkile karşı bağımsızlık; evet, müvekkile karşı bağımsızlık 
nasıl olacak ? Yani tabii ki biz onun talimatını isteklerini değerlendireceğiz, 
dikkate alacağız, tartışacağız, konuşacağız, bakacağız. Ama o talimata 
uymak zorunda mı kalacağız ? Hayır, asla. Biz müdafi olarak dosya duru-
muna göre, dosyadaki verilere göre ve hukuksal yasal durumlara göre bir 
değerlendirme yapacağız. Bu değerlendirme müvekkilin talimatı ve de 
isteğiyle bağdaşmazsa ne yapacağız ? Onu ikna etmeye çalışacağız. Eğer 
ikna edemiyorsak ne yapacağız ? O görevden ayrılacağız.

Şimdi bakın arkadaşlar, yani müvekkile karşı bağımsızlık konusunda 
böyle bir yaklaşım olması gerektiği görüşündeyim. Örneğin, bir cinayet 
davası var. Sizin işi takip etmenizi isteyen sanık şüpheli, ben istemedim 
diyor. Ya ben orada değildim diyor, ya ben ateş etmedim diyor. Ama 
dosya durumuna bakıyorsunuz, onun tetiği çektiğini görüyorsunuz. 
Şimdi burada ne yapacaksınız ? Yani o ısrarla hayır diyor, siz tetiği çekti-
ğini görüyorsunuz, ne yapacaksınız ? Demin başta söylediğim gibi ikna 
etmeye çalışacaksınız, yoksa ayrılacaksınız. Ha bunu yapmazsanız ne 
olur ? Bir kere kendinize karşı bağımsız davranmamış olursunuz o ayrı 
da, aslında o ısrar ettiği şeyde yanar. Bunun örnekleri yaşanmıştır. Yani 
örneğin, Türkiye’nin çok sevdiği çok bilinen bir sinema oyuncusu, yani 
böyle bir cinayet suçlamasında çözüm olur diye düşünülen bir çözüm için 
talimatta direnince, o talimat yerine getirilmiş ve son derece ağır hapis 
cezasına çarptırılmıştır. Oysa pekala meşru müdafaa dahil, o zaman ağır 
tahrik de vardı, ağır tahrik dahil çok farklı bir cezaya çarptırılabilirdi. 
Çarptırılması gerekirdi. Çünkü o gerçekten öyle bir olaydı ki, yaşanan 
olay bir restoranda yaşanan olay, yani güney illerinde bir restoranda 
yaşanan olay. O sinema sanatçısının, o işte yargı dünyasından biriydi. 
O attığı lafa karşı o tetiği çekmek durumunda kaldığı anlaşılırdı ve çok 
çok açık bir ağır tahrik vardı. Ama tabii ben çekmedim yeğenim çekti, 
yani filanca çekti savunması karşısında ne meşru müdafaa ne ağır tahrik 
filan yararlanamadığı için.

Bir şey söyleyeyim, aslında böyle bir inceleme yapılabilse, Türkiye’de 
yani en çarpıcı etki bırakır diye söylüyorum. İdam cezasının uygulandığı 
günlerde talimata uyularak yapılan bu savunma, izlenen bu savunma 
yolu nedeniyle idam edilmiş insanlar örneği vardır. Ve kendine karşı… 
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Şey bölümüne geçiyorum. Bu biraz daha zor, burada da sorularım ola-
cak. Çok az biliniyor çünkü çok az dikkat ediliyor ve hiç fark edilmiyor. 
Dolayısıyla çok ihlal ediliyor.

Nasıl çözeceğiz ? Bir de kendimize karşı bağımsız kalıp kalmayacağımızı 
nasıl göreceğiz, nasıl değerlendireceğiz ve nasıl bir karar vereceğiz ? Şimdi 
örneğin, bir iş geliyor karşı taraf var. Karşı taraf sizin nefret ettiğiniz biri. 
Ne yapacaksınız ? Şimdi yani ya daha önce davalık olmuşsunuz, birbi-
rinize karşı bir yargı süreci yaşamışsınız, doğrudan yani bir yargı süreci 
yaşamışsınız. Dolayısıyla birbirinizden nefret ediyorsunuz, düşmanlık 
duyuyorsunuz veya kan bağı, yani karşı taraf değil gelen taraf, yani 
duygusal yakınlık duyduğunuz biri. Bu da çok anlaşılması çok zor bir 
şey. Kan bağı yakınlığınız var, duygusal yakınlığınız var. Çünkü gazete-
lere bakarsanız, işte babası savundu annesi savundu kızı kavundu oğlu 
savundu. Bu ne kadar doğrudur kendine karşı bağımsızlık konusunda ? 
Bunun düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz başka bir şeye kon-
santre oluyorsunuz. Çünkü çocuğunuza eşinize ya da babanıza ananıza 
konsantre oluyorsunuz. Yani öyle konsantre olduğunuz durumda acaba 
dosya durumuna ve hukuka uygun çözüm üretebilme imkânlarını kay-
bedebilir misiniz ? Yani o duygusal yaklaşımla.

Mesela işte bizim Faruk Erem yazar, Fransa’da düello olduğu günlerde, 
düellonun uygulandığı günlerde, avukatın düello ettiği kişiye karşı bir 
dava alması kendine karşı bağımsızlık ilkesine aykırı sayılmıştır. Şimdi 
burada iki tane soru soracağım. Şimdi mesela biz bir köşe yazarı için 
bir başvuruda bulunmuştuk. Savcı ön ödeme önerisi göndermişti. Ön 
ödeme önerisinin üstünde, terör örgütü propagandası yapmak yazıyor. 
Sonra Terörle Mücadele Yasasının 7. maddesinin 2. fıkrasının üçüncü 
dördüncü cümlelerine atıf yapıyor ve diyor ki 20 bin lirayı öde, yoksa 
işte hapis cezası filan yapacağız diyor.

Çok yanlış bir şey; bir kere terör örgütünü övmekten zaten ön ödeme 
gönderemezsin. O yüzden zaten hapis… Şimdi o olayda zaten hapis 
cezası düşünemezsin. O yüzden işte dilekçe hazırlayıp savcıya gittik filan. 
Anlattık, haklısınız dedi, ön ödemeyi iptal etti.

Şimdi bu haber olunca, başka bir gazete bir köşe yazısında, şimdi o 
dilekçeyi veren avukatların o grubun avukatı olduğunu sanarak - soru 
bundan sonra geliyor - “patron köşe yazarını satıyor” diye haber yaptılar. 
Yani 20 bin lirayı ödemeyip, işte ondan kurtulmak için hapis cezası alsın 
kurtulalım… Şimdi bakın kendine, yani kendine karşı bağımsızlıkta 
ne sorunlar var. Şimdi tesadüfen biz o grubun avukatı değil, o kişinin 
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avukatıydık. Tabii böyle bir yanıt vermedik, ama demek ki şu soru çıkıyor. 
Örneğin, bir köşe yazarının karşı karşıya kaldığı suçlamada, gazete ya da 
o grubun avukatının müdafilik yapması kafalarda böyle soru yaratıyorsa, 
kendine karşı bağımsızlık açısından bir sorun mudur ?

Başka bir soru, gazete sahibi avukatsa, köşe yazarıyla ilgili bir soruştur-
mada veya davada müdafilik yapması kendine karşı bağımsızlıkla bağdaşır 
mı ? Bu soruların cevabını ben de merak ediyorum, sizinle paylaşmak 
ihtiyacı duydum. Bu soruları soralım, cevabını arayalım.

Şimdi üçüncü bölüm… Arkadaşlar, avukatın bağımsızlığı da, savun-
manın dokunulmazlığı da kitaplarda yazdığını söyledim. Sizin yani 
savunma dokunulmazlığı, işte 128 anlatıldı, orayı geçiyorum. İşte yargı 
mercileri önünde ya da idari merciler önünde, onlar söylendi. Ben bunu 
yalnız şöyle anlaşılması gerektiği kanısındayım aynı zamanda. Avukatın 
ifade özgürlüğü şeklinde anlaşılmasından yanayım ve bu dokunulmaz-
lığı mahkeme salonu ya da adliyeyle sınırlı tutmamak, avukatın o işle 
ilgili açıklama, yani gerektiğinde zorunluluk duyduğunda o işle ilgili 
başka çıkışlarını, başka arayışlarını… Tabii hukuka uygun arayışlarını 
da avukatın özgürlüğü olarak düşünmek ve üzerine gitmek savunmak 
durumundayız. Çünkü Fransa’da yaşanan Mor davasının kararında bunu 
görüyoruz. Çünkü Mor davasında avukat, aslında Hepatit B’yle ilgili bir 
uygulamada, işte bilirkişiyle ilgili bir sorunu dışarıda tartışmak zorunda 
kalmıştır. Dışarıda tartışma üzerine, kendisine bir yaptırım uygulanmıştır. 
Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok güzel yaklaşımlarla, avukatın 
aslında adaletin adil bir adalet olduğuna ilişkin kamuoyuna bir köprü 
olduğunu söylüyor. O yüzden onun adil bir sonuca ulaşabilmesi için 
yaptığı bu açıklamanın, avukatın ifade özgürlüğü sayılması gerektiğini 
belirterek ihlal kararı veriyor. Biz bu çizgiyi de savunmalıyız ve son bölüm.

Yargınız bağımsız değilse ve biraz önce vurgulanan savcı yargıç iç 
içeliği böyle devam ederse, ne bağımsızlığı ne savunma dokunulmazlığını 
hayata geçiremezsiniz, bu mümkün değildir. Şimdi bağımsız ve kaliteli 
iyi işleyen bir yargımız var mı ? Yok. Bir kere bağımsız değil, yapmayın. 
Yani şu anda yalnız siyasal iktidara değil, bir tek merkeze, bir tek kişiye 
bağlanmış durumdadır. Bunu görmek zorundayız. Yargı yürütmeye 
bağlıysa, yargıçlar savcılar insanlığın ortak değeri olan o insan haklarına 
ve o değerlere duyarlı değilse, avukat ne yapsa hangi sonucu nasıl alır ?

Bu nedenle dün özel yetkililer vardı somut örnek, bugün sulh cezalar 
üretildi. Sulh cezalar yargı yeri değildir. Tümüyle memuriyettir. Şimdi 
memuriyet önünde ben avukat olarak ne yapabilirim ? O yüzden bir kere 



301

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

öncelikle yargı bağımsızlığının çok acil bir sorun olduğunu ve önümüz-
deki günlerde de yargının Yargıtay dahil, Danıştay dahil, hepten bir yerin 
emrinde işler yapacağını görüyorum ve itiraf ediyorum çok korkuyorum.

Şimdi sonuç olarak ayrıca biraz önce dile getirilen savcı yargıç iç içeliği 
çok önemlidir. Ben 53 -54 yıllık bir avukat olarak bunun içinde yaşadım 
geliyorum. O yüzden Nuri Ok evet çok sevdiğimiz bir savcı arkadaşımız 
tamam, ama o da bu iç içeliğe ilişkin bütün eleştirilerimize şiddetle karşı 
dururdu. Çünkü bizde yerleşik anlayış şudur. Yargıçla savcı zaten aynı 
şeydir. O yüzden yani biz … Yani bu iç içeliğin giderilmesi gerekir gibi 
görüşlere şiddetle karşıydı.

Şimdi Türkiye Barolar Birliğinin savcılıkla ilgili… Orayı açtığınız 
zaman görürsünüz. Benim katıldığım oturumun başkanıydı. Yani Nuri 
Ok benim katıldığım, yani benim sunduğum tebliğdeki oturumun baş-
kanıydı ve tartışılan da buydu. Şimdi tabii yargılama baskın bir gücün 
egemenliğine terk edilmiş durumda. Baskın güç savcıyla yargıç, onlar iç 
içeler. Sabahleyin arkadaşlar kalkıyorlar birlikte servise biniyorlar, birlikte 
geliyorlar. Önce bir çay içiyorlar, sonra öğleyin beraber yemeğe gidiyor-
lar, akşam aynı servisle dönüyorlar, büyük olasılıkla akşam birbirine ev 
ziyaretine gidiyorlar.

Şimdi siz 158’deki kısıtlama olayını… Ben bunu her yerde anlatıyo-
rum. Şimdi o savcı ben olsam, siz de yargıç olsanız, bu şekilde bir ilişki 
kurulmuşsa, benim ya da sizin benden kısıtlamayla ilgili isteğinizi nasıl 
geri çevirebilirim ? Arkadaşız, biraz sonra beraber yemek yiyeceğiz. Siz 
diyorsunuz ki bu dosya çok önemlidir, avukata kısıtlama kararı verin 
diyorsunuz. Nasıl vermez, arkadaşı alınır. Şimdi bunun somut örneği… 
O raporda aynı bina diyor. Arkadaşlar aynı odada oturanlar var. Düşüne-
biliyor musunuz, aynı odada şu masada savcı, şu masada yargıç oturuyor. 
Bu durumda siz nasıl sanığın haklarını yargıca anlatıp ikna edebilirsiniz.

Şimdi bunun bir örneğini vereceğim. Şimdi yargılama çekişmeli 
değilse bir kere kesinlikle adil olmaz. Etkinliği artırılmış bir savunmayı 
yaratmanın yolu, savcıları aynen orada önerildiği gibi ayrı binaya taşı-
yacaksınız. Yani başka bir bina ve aslında Türkiye Adalet Bakanlığı bu 
sözü verdi. Ama şu anda yapamayız filan dedi. İşte istinaf mahkemeleri 
kurulurken yapacağız dedi, kürsüyü mutlaka indirmek zorundasınız, 
o tekrarlara girmiyorum. Önce demek ki savcılığı iyileştireceğiz. Avrupa 
bakanlar komitesinin de kararı var o doğrultuda, savcıların etik davra-
nışlarına ilişkin Avrupa ilkeleri doğrultusunda savcı yargıç birlikteliğine 
son vereceğiz.
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Ben bir örnek vermek istiyorum şimdi. Anayasa Mahkemesi… Ben 
sizin emekliliğinizden sonra yüce divanda yargılamada savunma yaptım. 
Nuri Ok gelirdi, ama başka binadan gelirdi. Şimdi bakın, ben bunun 
somut örneğini yaşadım. Şimdi başka binadan geldiği için, o bir talepte 
bulunursa biz hiç korkmazdık. Ara verildiğinde, biz o başka binadan gelen 
Nuri Ok ve yanındaki iki savcıyla ve Nuri Ok’un talebi reddedilirdi. Yalnız 
ayrı binada olmak bile bize ferahlık veriyordu. Çünkü şunu söyleyeyim 
son söz; savcı kamu adına devleti temsil eder. Ben adil yargılanma hakkı 
adına insanı temsil ediyorum. Çekişmeli bir yargılama için devleti temsil 
eden savcıyla, adaleti temsil eden insanı temsil eden avukatın aynı eşit 
düzeyde eşit durumda eşit imkânlarla çekişmeli yargılamaya katılmasını 
sağlamak gerekir. Yoksa bizim yargımız buysa, savcılığımız buysa, bizim 
bağımsızlığımızın da, savunma dokunulmazlığımızın da daha çok bir işlevi 
olacağını sanmıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, sağ olun. (Alkışlar)

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı) - Efendim düzenlenen 
izlencedeki isimlerin konuşmaları sona erdi. Ancak burada değerli misa-
firlerimiz var. Onların bu konuşmalardan sonra görüşlerine ekleyecek-
leri konular varsa durumlar varsa, kendilerine birkaç dakikalık süreyle 
konuşma hakkı vereceğim. Sıradan başlayalım. Var mı bir şey, eklemek 
istediğiniz… O zaman sırayla…

Şimdi değerli meslektaşlarım, ben 1957 yılında avukatlığa başladım. 
Baro genel sekreterliği, baro başkanlığı, hukuk … başkanlığı ve Ana-
yasa Mahkemesi başkanlığına uzanan süreçten sonra emekli oldum. 
Konunun iki tarafında da çalıştığım için, çok deneyimlerim var. Turgut 
Beyin anlattıklarına ekleyeceklerim var, çok renkli olaylar yaşadım. Çok 
kavgalar, çok gürültülü oturumlar geçirdik. Ama yargının bağımsızlığı 
ve dokunulmazlığı ne kadar önemliyse, onun temel öğesi olan bana 
göre avukatlığın bağımsızlığı ve dokunulmazlığı o kadar önemlidir. Bu 
konunun ana amacını irdeleyen bu toplantıyı düzenlediği için de, ben 
sizlere teşekkür ediyorum.

Genç arkadaşların bilmesi için söylüyorum. Ankara Barosu genel 
sekreterliğim sırasında, Türkiye Baro Başkanları Kurulunun sözcüsü ve 
raportörüydüm. Bugün yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlık Yasasını 
Meclise veren, son biçimini yazan arkadaşınızım. Değişiklikler gördü, 
sınav dahil bizim getirdiğimiz birçok kuralı dinlemediler. Meclis başkan-
larının çocukları için sınavların kaldırıldığı dönemleri yaşadık biz. Siyasal 
iktidarın etkileriyle avukatların çalışmalarına ilişkin getirilen zincirlerin 
kırılmasına ne kadar uğraş verdiysek de, karşı eylemlerle de etrafımız 
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donatıldı çevrildi. İçimizden onlara uyanlar da oldu, beklediklerimizi 
bulamadıklarımız da oldu.

Söylenecek çok söz var. Ancak ben konuşmaların düzenini bozmamak 
için ve sizin zaman sabırsızlığını da karşılamak için, kendime ilişkin 
konuşmalar yapmıyorum. Baromuz bana söz verirse bir gün, özellikle genç 
meslektaşlarımız için savunma dokunulmazlığı nedir, avukatların bağım-
sızlığı nedir, bunlar yaşama nasıl geçiyor Turgut Beyin verdiği örneklerle 
daha da canlılarını daha renklilerini de, daha da çoğunu anlatmak üzere 
size söz veriyorum, yardıma hazırım. Ama bugün için bu konuşmaların 
sonuna geldik. Şimdi söz isteyen bir meslektaşımız var, zaman da elverişli. 
Aydın Aydın Beyi rica ediyorum. Buyurun sizi dinleyelim.

Aydın AYDIN

Bu gök kubbenin kutsal kubbenin altında Sayın Başkanımız başta 
olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum. Niçin söz aldım ? Sayın 
Başkanımın bana tabiriyle ben iyi yurttaşım, iyi yurttaş Aydın Aydın. 
Söz alma gereğini duydum. Çünkü yıllar nasıl su gibi akabiliyor. Yıl 
2008 uluslararası hukuk kurultayı Ankara Barosu muhterem heyetince 
organize Sheraton Otelinde. O kurultayda muhterem hocam Prof. Dr. 
Ruşen Keleş, tabii bir konuşma yaptığı için, kendi cümlesini burada 
yineliyorum, kulakları çınlasın.

Suç işleyenler için söylediği söz şu: Gerekli mekanizmalar işlemek 
gerekir ki, yani diyor yasalarda mevcut kurallar işler hale getirilince, 
cezasını görenler o yola girecek olanlara örnek oluşturabilsinler diyor. 
Şu cümlenin özü şu: Cezada caydırıcılık olabilmesi için, işlerlik önemli.

Buradan şuraya geliyorum, detaya girmeyeyim. Avukatların bağımsız-
lığı ve savunma dokunulmazlığı kutsal olsun. Tamam. Ben Sayın Turgut 
Kazan Beyefendinin nefeslerinizi tutan o konuşmasından sonra belki 
biraz bağışlayın acemice şey olacak. Ama diyorum ki, bir de tersinden 
bakalım bunun. Yani bilimsel devrimlerin yapısı, Thomas Kron’un bir 
şeyidir bu, bakış açısı önemli. Hangi açıdan bakıyorsanız gerçeği ona 
göre göreceksiniz. Öyle mi ? Ördek mi tavşan mı ? Detaya girmeyeyim.

Şimdi iki konu var, üzerinde düşünmeniz için, bu gece uyumayınız 
bu konuları lütfen düşününüz. Semih Bey size de özellikle. Tokatlı iki 
yaşındaki bir çocuğun sünnet operasyonuyla ilgili konu, ikinciyi bunu 
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söyleyeceğim, ama önce ifade özgürlüğü. Yani avukatların tamam bağımsız 
olsun da, ifade özgürlüğü konusunda da sınırsız bir bağımsızlık olabilir 
mi ? Geçen 11 Kasım 2015, Yargıtay Başkanlığımızın sempozyumda konu 
buydu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları tartışıldı ve ifade 
özgürlüğü özü. Sayın Başkanın bir sözü vardır açış konuşmasında. Bakınız 
bu çok önemli; insan olmanın en önemli özelliği tefekkür. Ben de söz 
aldım, buna atfen dedim ki şairce, tefekküre karşılık bir teşekkür dedim.

Amma konu şu Sayın Başkanım, hemen özetliyorum. Hakaret suçu 
işleyen bir avukat, lütfen baro başkanlarımıza gerekli disiplin kovuştur-
ması her şey olmak üzere bir an önce ceza versin. Şunu demek istiyorum. 
Yargıtay’da ben bir avukat 78 bin küsur avukatlık ücretinden dolayı beni 
10 yıl uğraştırdı. Kazandırdığı 2000 lira, 78.000 lira avukatlık ücreti 
istiyor. Geceleri uyuyamadım ben. Dolayısıyla son aşamada Yargıtay da 
bozdurdum ve dilekçesinde ne diyor, bakınız bunun için söz aldım. “Aydın 
Aydın bazı kendini bilmeyenler vasıtasıyla kararı bozdurmuş.” Yargıtay 
yüksek makamına bazı kendini bilmeyenler diyen bir avukat, lütfen üslup 
bozukluğu demeyeceğim buna, ifade özgürlüğü filan da demeyeceğim, 
cezasını almalı idi. Şimdi kendini bilme tabiri bizim Türkçemizde, örf 
ve adetimizde kategorik olarak, insan kendini bilendir, kendini bilmeyen 
de diğer kategoridendir.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Anlaşıldı, hiçbir savaş 
ve barış tek taraflı olmaz. Tabii avukatların da görevlerini yaparken 
düştükleri kusurlar yanılgıları yanlışları hataları vardır. Sizin dediğiniz 
anlaşıldı, çok teşekkürler.

Aydın Aydın- Son cümle efendim. Asıl Tokatlı iki yaşındaki çocukla 
ilgili. O çocuk hepimizindir. Bu çocuğun sünnet operasyonu doktor hata 
yaptı diye aynı avukat 1 trilyon 200 milyar üzerinden tazminat davası 
açıyor doktor aleyhine. Tabii bir şey çıkmayınca da, doktorun avukatı bu 
sefer 40 milyar küsur vekâlet ücreti. O yurttaş şimdi ölümle mücadele 
ediyor. Lütfen iki yaşındaki, şimdi dört beş altı neyse, bu çocuğa bu 
kadar olmaz. Yani iki yaşındaki çocuğa bu yapılıyorsa, ben bu hukuka 
sağmam. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum. 
Buyurun Mustafa Bey.

Av. Mustafa Güler - Efendim çok kısa bir katkı yapmak istiyorum. 
Öncelikle çok teşekkürler, hiç sıkılmadan gerçekten çok şey öğrenerek 
konuşmacılardan dinledik. Yalnız bizi kitaplarımızda konuşmacıların pek 
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çoğu söyledi… Bizim kitaplarımızda her şeyin usulüne uygun olarak, 
yani avukat bağımsızlığını ve savunma dokunulmazlığını sağladığını, ama 
pratiğimizin ağır olduğunu, özellikle Turgut Bey çok güzel ifade ettiler. 
Herhalde örneklerin ağırlığından olsa gerek, pratiğin ağırlığından olsa 
gerek, mevzuattaki bazı hususlar gözden kaçıyor.

Bizim örneğin 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstih-
barat Teşkilatı Kanunumuzun 6. maddesi çok açıktır. Avukatlar dahil her 
gerçek ve tüzel kişi, Milli İstihbarat Teşkilatının istediği her türlü bilgi ve 
belgeyi teşkilata sunmak zorundadır. Özel kanunlarındaki bu konudaki 
hükümler aykırı olsa bile, o kanun geçerlidir diye bir hüküm var.

Aynı zamanda Türk Ceza Kanununun 288. maddesi de çok açık, 
bunların hepsi arka arkaya gelen kanun değişiklikleri biliyorsunuz. Adil 
yargılanmayı etkileme hakkı, soruşturma safhasında söz konusu değil-
dir artık hukukumuzda. Dolayısıyla idarenin devlet gücünü kullanarak 
hâkimlerin savcıların üzerinde baskı yaparak, adil yargılanmayı etkilemesi 
artık bir haktır idare için de. Dolayısıyla mevzuatımızda bazı şeyler hâlâ… 
Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. Yani kitaplarımız doğru, pratiğimiz ağır 
değil, mevzuatımızda da sıkıntılar var. Bu sıkıntılar belki bir zamanlar 
yoktu, ama 2014’den itibaren var. Çok teşekkür ederim.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Mustafa Bey, zaten günü-
müzün koşullarına değinerek olayları değerlendirirsek, söylenecek çok 
söz var. Ne saatlere sığar, ne sayfalara, ama günümüzde bir açık belirti 
var ki, hukukun adaleti değil, iktidarın adaleti uygulanıyor. O bakım-
dan avukatların sorunu da giderek artıyor ve ağırlaşıyor. Ben toplantıya 
katılan arkadaşlarımdan çok kısa olmak kaydıyla size söz vereceğim son. 
Yoksa… Buyurun, kendinizi de tanıtarak.

Av. Hüsamettin Hasçelik (Ankara Barosu)- Turgut ağabey bunlar 
kitapta yazmaz dedi. Dilekçelerinde vardır, anılarında vardır, ama Turgut 
ağabey bunları bir kitaplarına yazsın, kitaba yazsın. Topluca edinelim; 
erişmek çok zor, öğrenmek çok zor. Kendinden de şahsi istirhamım yazsın 
bunları, kitaplara geçsin, biz de öğrenelim.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Teşekkür ederim. Başka… 
Buyurun efendim.

Av. Mustafa Güler (Ankara Barosu)- Çok teşekkür ederim Sayın 
Başkan. Herhalde hayatın bir tesadüfü, benim ismim de Mustafa Güler. 
Ankara Barosunda üç tane Mustafa Güler varız, ikimiz şu anda aynı 
yerdeyiz.
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Şöyle; şimdi avukatın bağımsızlığı meselesini konuşurken, şu anda 
bir bilgiyi hem sizlerle paylaşalım, hem de sizlerle birlikte hep birlikte 
eğer başarabilirsek mümkün olabilirse karar verilebilirse, buna ilişkin bir 
tepkiyi de hep birlikte göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Şu anda 
Kocaeli’nde 11 akademisyen arkadaşımız gözaltına alınmış vaziyette, 
bu bildiriyi yayınlayan, bildirinin altına imza koyan arkadaşlarımızdan. 
9’una da gözaltı için çağrı çıkartıldı. Bolu’da 3 kişi gözaltına alındı, birine 
ilişkin Düzce’de yakalama kararı çıkartıldı filan. Buraya gelinceye kadar 
ki bilgiler çerçevesinde bunu söylüyorum.

Bu bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra da, bu bağımsızlık meselesini 
bildirinin içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum, ama kişilerin söz söy-
leme hakkını savunabilmek bakımından baro olduğumuza göre, savunma 
hakkı olduğumuz göre, ifade özgürlüğünü de savunacak, o insanların 
ifade özgürlüğünü savunmak noktasında da bir söz söylememiz gerek-
tiğini düşünüyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.

Yekta Güngör Özden (Oturum Başkanı)- Teşekkür ederim. Ben 
de baroların gereken özeni ve duyarlılığı göstereceği olasılığını hep sıcak 
tutuyorum. Sanıyorum bu oturumların sonunda açıklanacak kamuoyuna 
yapılacak duyuruda bildiride bunlara yer verilir. Ülkenin içinden geçtiği 
güç koşulları, yalnız kişisel olarak kendi omuzlarımıza yüklendiği zaman 
değil, başkalarının omuzlarına yüklendiği zamanlarda da ele alalım, 
onların üzerinde duralım ki, gerekli barış ortamını, gerekli aydınlığı 
yaşayalım. Yoksa hukuk da sözde kalır. Çünkü son yıllarda siyasal ağır-
lıkların giderek mengene gibi kelepçe gibi, kepçe gibi ağ gibi üzerimize 
geldiğini gözetir düşünürsek, yapacağımız çok iş olduğu kanısındayım. 
Onun için de hukukçuların birlikteliği ve beraberliği, hukuk devletinin 
üzerine gelen gölgeleri kaldırmaya yetebilir. Aksi takdirde hepimiz yarın-
larda çok pişman oluruz ve iş işten geçer.

Efendim, toplantının sona erdiği görünüyor. Ben hepinize katılımı-
nızdan dolayı, düzenleyici Ankara Barosu adına çok teşekkür ediyorum. 
Esenlikler başarılar mutluluk diliyorum, sağlıkla kalın, hoşça kalın. 
(Alkışlar)

Sunucu - Evet, katılımları için değerli üstatlarımıza çok teşekkür 
ediyoruz. Şimdi konuşmacılarımıza plâketlerini sunmak üzere Ankara 
Barosu Başkanımız Sayın Av. Hakan Canduran’ı kürsüye davet ediyorum.

(Plâketler verildi)



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avukatın Cezai Sorumluluğu
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Sunucu - Uluslararası Hukuk Kurultayına hoş geldiniz. “Avukatın 
Cezai Sorumluluğu” konulu oturumu sunmak üzere Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Başkanı Sayın 
Prof. Dr. Muharrem Özen’i sahneye davet ediyoruz. (Alkışlar)

Beraberinde ise tebliğlerini sunmak üzere Yargıtay 5. Ceza Dairesi 
Üyesi Sayın Muhammet Güney’i, Sayın Doç. Dr. Devrim Güngör’ü, 
Sayın Av. Nebile Kısa İnce’yi, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü 
Sayın Aytekin Sakarya’yı kürsüye bekliyoruz.

Prof. Dr. Muharrem ÖZEN
Oturum Başkanı

Sayın baro başkanlarım ve saygıdeğer konuklar; bana göre bu kurul-
tayın belki de en güncel en anlamlı bir platformunda beraberiz. Elbette 
diğer konular da çok önemli, ama biz savunma mesleğini icra edenler 
bakımından bugün çok anlamlı bir gün olduğunu düşünüyorum.

Şöyle ki, hem bizim bir ayağımız olan Ceza İşleri Genel Müdürlü-
ğünce izin sistemi bakımından en yetkilisi burada, hem bu yargılamada 
Yargıtay’ımızın çok değerli üyesi burada, akademisyenler ve uygulama-
cılar burada. Bu nedenle gerçekten de çok verimli olacağını bildiğim bir 
oturumu başlatacağız.

Ancak müsaade ederseniz biz oturuma başlamadan önce, küçük bir 
uyarı ya da bir anons yapmak istiyorum. Muğla Baro Başkanımız Sayın Av. 
Cumhur Uzun bir hediye takdim etmek üzere sahneye davet ediyorum. 
Buyursunlar efendim. Sayın Ankara Baro Başkanımız Hakan Canduran’a 
takdim etmek üzere. Buyurun efendim. (Alkışlar)

Av. Cumhur UZUN
Muğla Baro Başkanı

Uğruna yaşamımızı adadığımız lekelenmesin diye üstümüzde, ama 
hep baş tacı tuttuğumuz meslek onurumuz cübbemizi Muğla Barosu 
olarak sembolize ettik. Bu uğurda çabalarıyla kalben kardeş düzeyinde 
desteklerini gördüğümüz Muğla Barosu avukatlarını temsilen çok değerli 



310

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

başkanı can başkanım Hakan Canduran’a takdim etmekten büyük mut-
luluk ve onur duyuyorum. (Alkışlar)

(Hediye verildi)
Oturum Başkanı - Saygıdeğer konuklar, bildiğiniz üzere Ceza Kanunu 

uygulamasında avukat kamu görevlisi. Buna ilişkin de Avukatlık Kanu-
numuzda nasıl bir usul uygulanacağı hepinizin malumu. Birazdan hem 
Yargıtay uygulaması boyutundaki bakış açısını göreceğiz, hem bakanlığı-
mız boyutunda, hem akademik ve diğer meslektaşımız değerlendirecekler.

Ben ancak bir-iki cümle müsaade ederseniz başlamak istiyorum. Bana 
göre bu konuda iki tane temel sorun var. Bir kısmı biraz uygulamaya 
dönük ve yoruma dönük. Özellikle de Yargıtay’ın Ceza Genel Kurulumu-
zun bu konuda verdiği bazı kararlar var. Kamu görevlisi kavramı içinde 
avukatın konumuna ilişkin bence bu tartışmaların yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu anlamda bu konunun daha makul bir noktaya gel-
mesi, avukatın mesleğini daha uygun şartlarda icra edebilmesini temin 
bakımından, bu içtihatların bir kere daha irdelenmesinde yarar olduğunu 
düşünüyorum. Belki bir kısmı da kanun değişikliğini gerektirecek. Onu 
da hem meslektaşlarım, hem de konuşmacıların sunacağını düşünüyorum.

Örneğin, biz yargı görevi yapanlar arasında sayılıyoruz, ama icra 
boyutuna gelince de yargı yetkisinin kime ait olduğu hepimiz tarafından 
malum. Yani tabirimi bağışlayın, kanun koyucu avukatlık mesleğini 
onurlandırırken aslında da koşullarını ağırlaştırdığını ifade etmek isterim.

Bir başka sorun da, tabii ki yine kanunun kamu görevlisi tanımından 
kaynaklandığını düşünüyorum. Dolayısıyla bir taraftan uygulamanın 
değerlendirmelerinin gözden geçirilmesi değerlendirilmesi, ikincisi de 
kanun hükümlerinin bir değerlendirme yapılmasının bugünkü oturuma 
büyük katkı sunacağını düşünüyorum ve gittikçe savunma mesleği 
anlamında işlerini zorlaştıran uygulamalardan çok, daha gerçekçi görevi 
kapsamı içinde bulunan işleri daha rahat yapabilmesini istiyoruz. Ama 
ben bunu söylerken de avukat suç işler. Suç işlerden bundan masum 
olsun, asla söylemiyorum.

Örneğin, çok basit bir örnekle noktalayayım düşüncemi. Yeri gel-
dikçe yine oturum başkanı olmanın avantajından yararlanacağım. Bu 
bir hak, ama aynı zamanda kötüye kullanmamak kaydıyla. Örneğin, 
bir icra takibinde öyle olabiliyor ki, icra dosyasına… Ben Yargıtay’dan 
geçen bir dosyayla ilgili bilgi sahibiyim kısaca. Bazen üç ay beş ay sonra 
o kişinin parayla bile muhatap olamıyor, muhatabını bulamıyor. Mesela 



311

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

bunun zimmet olarak değerlendirdiği kararlar var. Burada kastın fiilin 
unsurunun ve ilişkinin daha düzgün nasıl değerlendirilebilir şekilde bir 
eleştirel bakış bence getirilebilir.

Bütün bunların sanırım hem soru olarak, hem de sunuş olarak karşı-
mıza çıkacağını düşünüyorum. Bu vesileyle tekrar hepinize bu oturum 
için hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum.

Biz şöyle bir işbölümü yaptık. Sayın Yargıtay üyemiz Muhammet 
Güney’le başlayacağız, Yargıtay uygulamaları konusunda, bizim 5. Ceza 
Dairesinin çok değerli üyesi. Sonra Ceza İşleri Genel Müdürümüzle 
devam edeceğiz ve arkasından meslektaşım ve sonra Devrim hocayla 
diye bir dağılım yaptık.

Biliyorum bu konularda en kötü söz bundan sonra başlıyor Sayın 
Başkanım. Süre konusunun zaman yönetiminin çok zor olduğunu bili-
yorum. Ben hem dostluğa, hem de sizin zamana olan saygınız dolayısıyla 
bir 20 dakika diyelim, ama bu akışına göre de birlikte değerlendiririz. 
Söz sizin, buyurun efendim.

Muhammet GÜNEY
Yargıtay 5.Ceza Dairesi

Teşekkür ediyorum Başkanım. Sayın Baro Başkanım, avukat meslek-
taşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ben başlamadan önce avukatların cezai sorumluluğu konusu çok 
geniş bir konu; ancak sanıyorum bizim 2012 yılından sonra verdiğimiz 
bir kısım kararlar sebebiyle buraya çağrıldık. O sebeple ben daha çok bu 
konuya yoğunlaşarak sunumumu yapmak istiyorum.

Malumunuz Türk Ceza Kanununun veya ceza hükmü içeren diğer 
kanunlarda tanımlanan suçlar, kural olarak herkes tarafından işlenebi-
lir suçlardır. Ancak kanuni tanımında “kişi, kimse, bir kimse, her kim” 
ifadelerinin geçtiği suçlar bu türden suçlardır. Buna karşılık bazı suçlar 
özel yükümlülük altında bulunan ve belli faillik vasfını taşıyan kişiler 
tarafından işlenir. Bunlar kanuni tanımında faille ilgili olarak, özel ve 
objektif şartlar vasıflar belirtilen suçlardır ve bunlara özgü suçlar denir.

Türk Ceza Kanununun “kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine 
karşı suçlar” başlıklı bölümünde yer alan suçların büyük bir çoğunluğu 
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bu nitelikte suçlardır. Yine bazen bazı faillikler cezanın artırım sebebi, 
bazen de mağdurda olduğunda yine fail açısından artırım sebebi olabilir.

Yine bir özellik, özgü suçları ancak o özen failliğe sahip olan kişi 
işleyebilir. Bu sıfatı taşımayan, bu vasfı taşamayan kişiler, bu suçlara 
TCK’nın 40/2 maddesi delaletiyle, ancak azmettiren ya da yardım eden 
olarak sorumlu olabilir. Yani o suçun faili olmaz.

Malumunuz 1 Haziran 2005 tarihinde 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 
mülga edildi ve yerine 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. 
765 sayılı Türk Ceza Kanununda kimin memur sayılacağı 279. madde-
sinde hüküm altına alınmıştı ve 1.fıkrada iki bent halinde kamu görevi 
yapanlar, yine sonraki fıkrada iki bent halinde kamu hizmeti yapanlar 
ayrımını yapıp, kamu görevi yapanların memur kamu hizmeti yapanların 
ise memur sayılmadığını belirtmişti.

1 Haziran 2005 öncesi uygulamada, avukatların memur olduğuna 
ilişkin hiçbir iddia yoktur. Avukatlar memur değillerdir, yaptıkları iş 
kanuna göre kamu görevi değil, kamu hizmeti kapsamındaydı. O sebeple 
bir problem yoktu. Yani avukatlar özel faillik içeren kamu görevlisinin 
ya da memurun işlediği suçların faili olmazlardı. Yine avukatlar gibi, 
aslında memur olmayan, 1 Haziran 2005 tarihi öncesi için söylüyorum. 
Bir kısım meslek sahiplerinin mesleklerine kanun koyucunun verdiği özel 
önem dolayısıyla, bazen özel kanunların da bu kanundaki fiili işleyenler 
memur gibi cezalandırılır ya da bu kuruma ait mallar kamu malı sayılır. 
Buna karşı zimmet ihtilas irtikâp suçunu işleyenler bu hükümlere göre 
cezalandırılır gibi ifadelerle, aslında memur olmayan bir kısım kişilere 
sadece sınırlı olarak o sıfat verilmiş ve uygulamalar yapılmıştır.

Örneğin, Kooperatifler Kanununda böyle bir hüküm vardır. Koo-
peratiflerin kamu görevi yaptığını hiç kimse iddia edemez. Ortakların 
ortak menfaatlerini korumak amacıyla kurulur kooperatifler. Ancak koo-
peratifçiliğe kanun koyucunun verdiği özel önem dolayısıyla, kooperatif 
yöneticileri ve memurları kooperatifin para mal ve evraklarına yönelik 
işledikleri suçlarda memur gibi cezalandırılırlar hükmü vardı.

Buna benzer bir hükümdür Avukatlık Kanununun 62. maddesindeki 
hüküm. 765 sayılı Kanun döneminde hüküm şöyledir 62. madde. Türk 
Ceza Kanununun 294 ve 295. maddelerinde yazılı hallerden başka, avukat 
sıfatıyla veya Türkiye Barolar Birliğinin yahut baroların organlarında 
görevli olarak kendisine verilmiş bulunan görev ve yetkiyi ihmal veya 
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kötüye kullanan avukat, Türk Ceza Kanununun 230 ve 240. maddeleri 
gereğince cezalandırılır.

Yani aslında avukat memur değildir, ancak kanun koyucu avukatlık 
mesleğine verdiği özel önem dolayısıyla, onların bir kısım eylemlerini 
sanki memurmuş gibi cezalandırmıştır.

765 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde bir problemimiz 
yok, bu konuda bir ihtilaf da yok. Yargıtay Ceza Genel Kurulunun da, 
önceden bu suçlara bakan 4. Ceza Dairesinin de, 5. Ceza Dairesinin de 
kararları bu yöndedir. Yani göreviyle ilgili bir suç işlediğinde avukat, ya 
görevi ihmal suçundan TCK 230 ya da görevi kötüye kullanma suçundan 
240. maddeleri gereğince cezalandırılmıştı.

Ancak 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk 
Ceza Kanunumuz var. Bu Ceza Kanununda uygulamada tereddütler… 
Avukatlar açısından bir tereddüt yok, ama kim memurdur, ne zaman 
memurdur, memur gibi mi cezalandırılır, memur gibi mi yargılanır, 
soruşturma mı ? O kadar karışık bir mevzuattı ki, bu mevzuatı kısmen 
bu tereddütleri gidermek amacıyla kamu görevi kamu hizmeti ayrımını 
kaldırmış ve memur kavramını da kapsayacak bir kavram getirmiştir 
kamu görevlisi. Kamu görevlisini de 6. maddenin 1. fıkrasının c bendinde 
şöyle tarif etmiştir kanun: “Kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya 
seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli süreli veya geçici olarak 
katılan kişi kamu görevlisidir” demiş. Yine maddenin gerekçesinde, kişinin 
kamu görevlisi sayılması için aranacak yegane ölçüt, gördüğü işin kamusal 
faaliyet olmasıdır denilmiş ve kamusal faaliyeti de şöyle tarif etmiş. “Anayasa 
ve kanunlarla belirlenmiş usullere göre verilmiş olan bir siyasal kararla, bir 
hizmetin kamu adına yürütülmesidir” demiş.

Bu kanun maddesini gerekçesiyle birlikte yorumlayan Ceza Genel 
Kurulu, 12.04.2011 tarihinde şöyle bir karar vermiş. Demin söylediğim 
şeyleri kısmen tekrarlayarak demiş ki; 5237 sayılı Türk Ceza Yasasının 
6.maddesinin 1.fıkrasının c bendindeki kamu görevlisi tanımında yer 
alan “katılan kişi” ibaresiyle, madde gerekçesinde yer alan kamusal faaliyet 
açılımından hareketle, bir kimsenin Ceza Yasası uygulamasında kamu 
görevlisi, yapılan faaliyetin de kamusal faaliyet sayılabilmesi için kamu 
adına yürütülen bir hizmetin bulunması, bunun da anayasa ve yasalarla 
belirlenmiş usullere göre verilmiş bir siyasal karara dayalı olması, ayrıca 
faaliyetin kamuya ait güç ve yetkilerin kullanılması suretiyle gerçekleş-
tirilmesi gerekmektedir demiş. Biraz daha açmış konuyu.
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Şimdi avukatların hukuki statüsünün 6. madde kapsamında değer-
lendirilmesinde, biraz da Avukatlık Kanununa bakmak lazım. Avukatlık 
Kanununun 1. maddesinde, avukatlık kamu hizmeti ve serbest meslek 
olarak tanımlanmış. 1. maddenin 2. fıkrasında, yargının kurucu unsur-
lardan olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil ettiği vurgulanmış. Yine 
“amacı” başlıklı 2. maddesinde 1. fıkrada, avukatların amacının; hukuki 
münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmaz-
lıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk 
kurallarının tam olarak uygulanmasını, her derecede yargı organları, 
hakemler, resmi ve özel kişi kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak olduğu 
belirlenmiş. 2. fıkrada ise, bu amaçla avukatın hukuki bilgi ve tecrübelerini 
adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis edeceği belirlenmiş.

Şimdi yargının kurucu unsurlardan biridir savını ve bir devletin ana 
görevlerinden biri de yargıdır. Yargının kurucu unsuru savunmanın bu 
anlamda yaptığı hizmetin kamusal olmadığını iddia etmek mümkün 
değil. Zaten kanun kamu hizmeti gördüğünü söylüyor. 6. maddenin 
açılımında, herhangi bir surette bu hizmeti yapmak kamusal faaliyete 
katılmak yeterlidir, başka bir ölçüt aranmaz diyor. Bütün bunları birlikte 
değerlendirdiğimizde, biz 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren kanun 
için söylüyorum. Avukatlar 765 sayılı Kanun yürürlükte olduğu dönemde 
memur değillerdi, ama 1 Haziran 2005 tarihinden sonra hiç şüphem yok 
ki kamu görevlisidirler avukatlar. Bunu destekleyen başka maddeler de 
var. Mesela 6. maddenin 1. fıkrasının d bendinde, ayrıca avukatların yargı 
görevi yapan olduğu da yazılı. Hâkimlerle birlikte avukatların da ismi 
zikredilir. Hem yargı görevi yapacak, hem kamu görevlisi olmayacak, 
bunu iddia etmek mümkün değil. Böyle bir durum yok.

Şimdi biz bu avukatların tartıştığı, daha sonra geleceğim içtihatta 
her yaptığı işte bu sıfatı taşıyıp taşımadıklarını da bir değerlendirdik, 
çok tartıştık bu hususta. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 35. maddesi 
bize ışık tuttu. 35. madde 1. fıkrada ve 35/a maddesinde, bu maddede 
yazılı işlerin avukatlık sıfatını taşımayan hiç kimse yapamaz, gerçek tüzel 
herhangi bir kişi yapamaz. Nedir bunlar ? Kanun işlerinde ve hukuki 
meselelerde mütalaa vermek; avukatlar dışında hiç kimse böyle bir yetki 
kullanamaz. Mahkeme hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer 
organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek, savun-
mak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek 
olarak yazılmış.
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35/a maddesi daha sonra ilave edilmiş bir madde. Burada da bir 
uzlaşma müessesesi var. Çok da önemli bir müessese ve uzlaşma sonu-
cunda ortaya çıkan belgeye kanun ilam niteliği koymuş. Dedik ki biz, 
ama 35/2’de avukatın yapabileceği başka işler de sayılmış. Ama bu başka 
işleri avukatlık sıfatını taşımayan kişiler de yapabilir. Yani ben de 1990 
yılında ruhsat almış bir avukatım, ama fiilen şu anda avukatlık yapmam 
mümkün değil, herhangi bir baro levhasına bağlı değilim. Bu anlamda 
sizinle benim aramda herhangi bir fark yok.

Dedik ki biz, avukatların 35/a’daki uzlaşma ve 35/1’de sayılan ve 
münhasıran avukatlar tarafından yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili ola-
rak ancak yargı görevi yapan kamu görevlisi olarak sayabiliriz. Şimdi bu 
6. madde Ceza Kanununun genel hükümleri içerisinde bir madde. Bir 
de 5. maddemiz var. 5. madde - kanun numaralarını söylemeyeceğim - 
1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmedi. Önce bir 2006’ya ertelendi, 
2008’e ertelendi. En son 01.01.2009 tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu madde şu ifadeyi içeriyor. Bu kanunun genel hükümleri, özel ceza 
kanunları ve ceza içeren kanunlardaki suçlar hakkında da uygulanır. 
Yani Türk Ceza Kanunu bir temel kanun ve bu temel kanunun genel 
hükümleri, diğer ceza içeren kanunlarda da geçerli. Bunun gerekçesinde 
birçok şey var, ama en önemlisi şu. Çok farklı uygulamalar oluyor, genel 
hükümlere aykırı uygulamalar oluyor. Mesela 50. madde diyor ki, Türk 
Ceza Kanununun 50. maddesi; kısa süreli hapis cezaları şu şartlarla para 
cezasına ya da tedbire çevrilebilir diyor. Bir başka kanun da diyor ki, 
benim verdiğim ceza hiçbir şekilde çevrilmez, ertelenmez. Diyelim ki 
askerlikle ilgili kanunlarda vardır bunlar. Olabilir.

Diyor ki kanun koyucu, hukuk uygulamasında birliği sağlamak için, 
diğer kanunlarda sadece özel suç tanımlarına yer verilmeli ve bu suçlarla 
ilgili yaptırımların belirlenmesiyle yetinilmeli, genel hükümleri Türk 
Ceza Kanunundaki genel hükümler olarak uygulamalıyız; uygulamada 
birliği sağlamak açısından.

Şimdi 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5. madde karşısında, 
Türk Ceza Kanununun 6. maddesine kamu görevlisi tanımı, ceza hükmü 
içeren diğer kanunlarla birlikte Avukatlık Kanununda da uygulanmalı. 
1 Haziran 2009 öncesinde, yani 5. madde yürürlüğe girmeden önce 
1 Haziran 2005 öncesinde de memur olmadığınız için, sizlerle ilgili 
62. madde delaletiyle ancak özgü suç uygulanabiliyordu. Yani 62. madde 
olmasaydı, - 01.01.2009 öncesi için söylüyorum - sizin yaptığınız işle 
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alakalı sizi kamu görevlisi gibi cezalandırma imkânımız yoktu. 62. madde 
yollamasıyla yapılıyordu.

Bu sebeple burada özel kanun genel kanun birçok teori var bu husus-
larda. Biz şunu kabul ettik. Tartışılabilir bu, konuşulabilir muhakkak, 
ama sonraki genel kanun yani Türk Ceza Kanunu, önceki özel kanunun 
konusunu mevzuunu almış olması dolayısıyla, bu genel hükme aykırı 
62. maddenin özel nitelikteki görevi kötüye kullanma suçları açısından 
ilga edildiği kanaatine vardık.

Şöyle, bir şeyi daha ifade etmem lazım konunun daha net anlaşılabil-
mesi için. Türk Ceza Kanununun 257. maddesinde, bugün yürürlükte 
olan maddedeki görevi kötüye kullanma suçu, genel tali ve tamamlayıcı 
bir suçtur. Her iki fıkrada da, başka kanunlarda yaptırıma bağlanmadığı 
sürece diyor. Tam ifadeyi kanundan okuyayım, yanlış söylemeyeyim. 
“Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında” diyor. Yani bir eylem 
Türk Ceza Kanununda ya da ceza hükmü içeren bir başka kanunda suç 
olarak tanımlanmış ise, bu madde uygulanmaz. Ne 1. fıkrası uygulanır, 
ne 2. fıkrası uygulanır.

Bugün rüşvet dediğimiz, zimmet dediğimiz, irtikâp dediğimiz suç-
lar, aslında her birinin unsuru kamu görevinin kötüye kullanılmasıdır, 
güvenin kötüye kullanılmasıdır. Özel nitelikte görevi kötüye kullanma 
suçlarıdır bunlar. Yani bir eylem eğer rüşvet suçunun unsurlarını taşı-
yorsa, kamu görevlisi aynı zamanda da görevini kötüye kullanmıştır 
diyemezsiniz, sadece rüşvet suçunu işlemiştir.

Resmi belgede sahtecilik suçunu oluşturuyorsa eylemi, sadece o suça 
uygulanır. Ama o suçlardaki unsurlarda eksiklikler sebebiyle görevinin 
gereklerine aykırı bir hareket olarak ortada duruyor, diğer objektif ceza-
lanma şartları da gerçekleşiyorsa, o zaman 257. maddeyi uygularsınız.

Şimdi burada avukatların yargı görevi yapan kamu görevlisi olduğunu 
kabul ettikten sonra ve bu genel hüküm 01.01.2009 tarihinde ceza hükmü 
içeren diğer kanunlarda da geçerli olduktan sonra, bizi zorunlu olarak 
geldiğimiz nokta kamu görevlisidir avukatlar, suçun diğer unsurlarını 
taşıması şartıyla zimmet suçunun da, irtikap suçunun da, resmi belgede 
sahtecilik suçunun da faili olabilirler.

Şöyle düşünün, ben bunu söyleyince başka meslek mensuplarına da 
böyle seminerler verdim, konferanslara katıldım. Bütün meslek men-
suplarını suçluyormuş gibi anlaşılıyor. Ben şurada beni dinleyenlerden 
hiçbirinin bu suçları işleyebileceğini düşünmüyorum. Zaten önümüze 
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gelen dava sayısı itibariyle, bunlar çok yoğun işlenen suçlar değil. Ama 
avukatlık hakikaten çok önemli bir meslek, çok saygın bir meslek ve her 
meslekte de bunu kötüye kullananlar var. Bunların ayıklanmasına vesile 
olur diye düşünüyorum, sizi korkutmuyorum. Siz müvekkilinizin parasını 
alıp yiyen insanlar değilsiniz ki zimmetten korkasınız. Ama siz dürüstçe 
yaptığınız sözleşme uyarınca ya da aldığınız vekâlet ücretiyle görevinizi 
sürdürürken, yan taraftaki meslektaşınızın çok muhtaç da olan birinin 
parasını yemesini, zimmetine geçirmesini… Hayır, bu zimmet olmasın…

Bu kabulden sonra diğer suçları tek tek böyle kısaca gidersek; görevi 
sebebiyle zilyetliği kendisine devredilen ya da koruma ve gözetimi altında 
bulunan malı kendisinin ya da bir başkasının zimmetine geçiren kişi 
diyor. Kamu görevlisi diyor. Siz bir avukat aldığı vekâletname uyarınca, 
üstlendiği avukatlık görevi sebebiyle müvekkilinin parasını tahsil edip 
müvekkilini kandırarak… Zimmet demeyeceksiniz de ne diyeceksiniz ? 
Bir avukat görevi sebebiyle düzenlemeye yetkili olduğu bir belgeyi, içeriği 
itibariyle tamamen sahte düzenlerse, kooperatif yöneticisine bir faturayı 
sahte düzenlediği için kamu görevlisinin resmi belgede sahtecilik suçunu 
işledin diyen Yargıtay, avukata niye demeyecek bunu ?

İsim vermeden bir olayı anlatayım. Bir avukat meslektaşımız, dolan-
dırıcılık suçunun mağduru vekili sıfatıyla ceza yargılamasına katılmış 
ve müvekkilinin dolandırıldığı kanaatine varıyor mahkeme ve sanık 
hakkında dolandırıcılık suçundan mahkumiyet hükmü kuruyor. Ancak 
mahkûmiyeti dolandırılan miktar 30 bin lira, mağdurun dolandırılan 
miktarının ödenmesi şartıyla erteliyor. Yani eğer sanık 30 bin lirayı öder 
ise, ertelenecek cezası. Ödemiyor, hüküm kesinleşiyor. Hatta avukatımızın 
müvekkili, o ödenmediği için dolandırılan miktar. Bununla ilgili icra 
takibinde bulunuyor, icra takibi sonuç almamış henüz sonuçlanmamış. 
Hüküm kesinleşiyor ve yakalama emri üzerine de dolandırıcılık suçunun 
sanığı yakalanıyor. Yakalandığında şikâyetçinin avukatı olan meslektaşı-
mızı buluyorlar. Bakın, müvekkili dolandırılmış, mahkeme dolandırılan 
miktar kendisine ödenmesi şartıyla ertelemiş, rızaen ödenmemiş, cebri 
icrayla da tahsil edememiş bir aşamada, bu avukat arkadaşımız o mah-
kemeye müvekkilim bütün haklarını almıştır, herhangi bir şikâyetimiz 
ve alacağımız yoktur diyorsa, bu belge üzerine de yakalama emri kalkıp 
ertelenip mahkeme de bir ilam yapıyor erteliyorsa, ne diyeceksiniz buna ? 
Resmi belgede sahtecilik değildir de nedir bu ?

Ya da bir avukat, dava bittiği halde müvekkili yurtdışında, ara ara 
soruyor. Dava bitmiş, ilam alınmış, efendim keşfimiz var keşif için de 
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şu kadar masraf gerekiyor diye hileyle kandırır müvekkilinden keşif 
parası alırsa, buna ikna suretiyle irtikap demeyeceksiniz de ne diyecek-
siniz. Bizim kararlarımız emin olun kendi meslektaşlarımız olduğunu 
düşündüğümüz ve görevini iyi yapan, namusluca düzgün yapan koruma 
amaçlı. Sizin aranızdaki af buyurun çürük yumurtaları ayıklama amaçlı 
kararlardır ve söylediğim gibi kanuna da uygundur diye düşünüyorum. 
Şimdilik teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Beş 
dakika aşsa da önemliydi çünkü. Özellikle verdiği örneklerle, uygulamanın 
bakış açısını yansıtması bakımından çok önem arz ettiğini düşünüyorum.

Herhalde şöyle yapacağız, her konuşmacıya değil de topluca soruları 
almanın daha isabetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi de Ceza İşleri Genel 
Müdürümüz Aytekin Beyi konuşmasını yapmak üzere söz veriyorum. 
Buyurun efendim, 20 dakika ama esnek davrandığımızı da biliyorsunuz. 
Buyurun efendim.

Aytekin SAKARYA
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü

Değerli katılımcılar, hepinize iyi günler diliyorum. Öncelikle böyle 
bir imkânı bize verdiği için Sayın Baro Başkanımıza teşekkür ediyorum.

Benim sunumum Sayın Yargıtay üyemizin sunumu kadar çok kapsamlı 
olmayacak. Zaten gördüğüm kadarıyla bu toplantıda en can alıcı konu 
sayın üyemizin sunumuydu. Ben daha ziyade size avukatların soruşturma 
usullerinden bahsedeceğim. Kişisel suçlarında soruşturma usulü nasıl ? 
Görev suçlarında soruşturma usulü nasıl ve son olarak da bazı istatistiki 
bilgiler vereceğim. Kaç tane yıllık olarak genel müdürlüğümüze ne kadar 
avukat hakkında soruşturma ya da şikâyet geliyor ? Ne kadarı hakkında 
biz soruşturma izni veriyoruz ? Ne kadarı hakkında da kovuşturma izni 
veriyoruz ? Bunlarla ilgili bazı istatistiki bilgiler sunacağım.

Öncelikle avukatların kişisel suçlarıyla alakalı hepimizin de bildiği 
gibi, genel hükümlere göre… Şahsi suçlarla ilgili hepimizin de bildiği 
gibi, herhangi bir izne de gerek kalmaksızın genel hükümler gereğince 
cumhuriyet savcıları tarafından doğrudan soruşturma yapılabiliyor. Bunlar 
için bakanlıktan ayrıca izin alınmasına gerek yok. Arama el koyma gibi 
işlemler, tabii Avukatlık Kanunu 61’deki hükümler saklı.
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Görev suçlarıyla ilgili ise, Avukatlık Kanununun 58 ve 59. madde-
lerinde düzenlemeler var. 58. madde soruşturma usulünü, 59. madde 
ise kovuşturma usulünü belirliyor. Buradaki tabii yorumlama biraz 
geniş “görev sırasında” ibaresi var. Avukatlık Kanununun 58.maddesinde 
soruşturma, 59. maddesi ise kovuşturma usullerini düzenliyor. Avukatların 
avukatlık veya Türkiye Barolar Birliği ya da baroların organlarındaki 
görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı hak-
larındaki soruşturma bakanlık iznine tabi. Buradaki “görev sırasındaki” 
ibaresini biz biraz geniş yorumluyoruz. Tabii avukatın duruşma sırasında 
davayla bağlantılı olan eylemleri, görev suçu olarak kabul ediliyor. Ama 
duruşmadan çıkmış, adliye koridorlarında bir tarafla alakalı herhangi 
bir şahsi bir şey olursa, onu genel hükümler olarak değerlendiriyoruz.

Soruşturma usulü dediğimiz, biz buna … inceleme diye bahsediyoruz. 
Bunun değişik usulleri var. Bir kısmı BİMER ya da CİMER dediğimiz 
elektronik ortamda gelenler var, doğrudan genel müdürlüğümüze şikâyet 
yoluyla dilekçe yoluyla gelen evraklar var, yine doğrudan başsavcılıkları 
gittiğinde başsavcılıklar aracılığıyla gerekli işlemler yapıldıktan sonra 
cumhuriyet savcıları tarafından düzenlenen fezlekeler yoluyla bakanlığı-
mıza bu evraklar geliyor. Hepinizin de malumu olduğu üzere, cumhuriyet 
savcılıkları kendiliğinden soruşturmayı sonlandıramıyorlar. Bazı avukat 
arkadaşlarımız bu konularda serzenişte bulunuyorlar. Bu çok basit bir 
şey, bununla alakalı niye bakanlığa gönderiliyor. Ama 1136 sayılı Kanu-
nun 58. maddesi uyarınca, Cumhuriyet savcılarımızın böyle bir yetkisi 
yok. Her türlü işlemi, gerekli ilgili evrakı toparladıktan sonra avukatın 
savunmasını almadan bize gönderip bizden görüş alması gerekiyor.

İhsari incelemeler 13 sayılı genelgemiz var, bunlar doğrultusunda 
yapıyoruz. Cumhuriyet savcılığına gönderdiğimiz, işte dilekçe olursa biz 
gönderiyoruz, doğrudan soruşturma olursa cumhuriyet savcıları adliye-
lerde kendileri soruşturma yürüttükten sonra bizden görüş istiyorlar. 
Evrak bize geldiğinde ne yapıyoruz ? Cumhuriyet savcılığından fezlekeler 
bize başsavcılık, daha doğrusu ağır ceza başsavcılıkları aracılığıyla geliyor. 
İlçelerde de soruşturma, bütün adliyelerde soruşturma yapılabiliyor. 
Ancak bakanlıkla ilgili yazışmalar ağır ceza mahkemesi başsavcılıkları 
aracılığıyla yapılıyor. Fezleke bize geldiğinde, eğer herhangi bir suç yoksa 
biz soruşturma izni verilmesine yer olmadığı şeklinde ya da işlem yapıl-
masına yer olmadığı şeklinde mukteza tayin ediyoruz ve dosya bu şekilde 
kapanıyor. Cumhuriyet savcılıkları soruşturmaları bakanlık muhaberesi 
üzerinden yapıyorlar. Çünkü soruşturmaya kaydederlerse, herhangi bir 
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karar vermedikleri için, soruşturma evrakını kapatamıyorlar. Evrak bize 
cumhuriyet savcılığından geldiğinde, biz eğer soruşturma izni vermez-
sek, dosya kapanıyor. Bu konuda biz avukatların kendilerine de bilgi 
vermiyoruz, sadece müştekilerine, yani dosyanın şikâyetçilerine avukat 
hakkındaki şikâyetçi olan kişilere bilgi veriyoruz. Bu da niçin veriyoruz ? 
Malum bakanlığın yapmış olduğu işlem idari bir işlem. Buna karşı idari 
yargı yolu açık. Onun için süresinde dava açma hakkı olduğunu da 
bildiren bir yazı gönderiyoruz.

Başka bir işlem ise, soruşturma izni verilmesine; yani eğer avukatın… 
Yine bir şeyi atladım. Cumhuriyet savcısı soruşturmayı yürütürken, 
normalde kanunda böyle bir düzenleme maalesef yok. Ancak bu bizim 
işimizi kolaylaştırıyor, bazı avukatlarımızın da mağduriyetini engelliyor. 
Nasıl ? Avukatlarımızdan yazılı beyan alıyoruz kendi talebi doğrultu-
sunda. Bu aslında teknik anlamda belki bir savunma gibi gözükebilir, 
ama bu bizim… Çünkü müştekinin ifadesini ve bazı delilleri, kendi 
verdiği delilleri aldığımızda, konu bazen aydınlanmayabiliyor. Avukat 
arkadaşımızın beyanını aldığımızda bizi aydınlatıcı oluyor. Bu da bizim 
vermiş olduğumuz soruşturma izninin sayısını azaltıyor. Biz eğer avukat 
arkadaş hakkında suç işlediği kanaatine varırsak soruşturma izni veriyoruz 
ve bunu suçun işlendiği yer cumhuriyet başsavcılığına gönderiyoruz. 
Ondan sonra avukat şüpheli pozisyonuna geliyor. Burada da cumhuriyet 
savcımız tarafından avukatın şüpheli olarak savunması alınıyor. Savunması 
alındıktan sonra eğer avukat arkadaşımızın toplanmasını istediği deliller 
varsa, cumhuriyet savcısı şüphelinin ifadesinden sonra bu delilleri de 
topluyor, tekrar yeniden bir fezleke düzenliyor.

Biz tabii soruşturma izni vermediğimizde bir önceki kararımızdan 
bahsedersek, bazı eylemler soruşturma izni gerektirmiyor, ama mesleki 
kurallar açısından disiplin soruşturmasını gerektirebiliyor. Yani soruştur-
mayı gerektirir mahiyet ve ağırlıkta görmüyoruz. Ancak disiplin yönün-
den gereğinin takdiri için bağlı bulunduğu baroya gönderilmek üzere 
cumhuriyet başsavcılığına gönderiyoruz. Soruşturma izni verdiğimizde 
cumhuriyet savcısı tarafından avukatın şüpheli olarak ifadesi alındıktan 
sonra, tekrar bize bir kendi görüşüyle beraber fezleke düzenleyip gönderi-
yor. Biz bunu tekrar değerlendiriyoruz. Eğer avukatın savunmasını yerinde 
görürsek, soruşturmayı işlemden kaldırıyoruz. Bu halde de soruşturmayı 
işlemden kaldırdığımızda, disiplin yönünden değerlendirilmesi böyle bir 
karar da verebiliriz. O zaman yine aynı şekilde cumhuriyet başsavcılığına 
göndererek, avukatın bağlı bulunduğu baroya gönderilmesini istiyoruz. 
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Veya ilgili hakkında şüpheli avukat hakkında kovuşturma verilmesini 
gerekli görüyorsak, o zaman da kovuşturma izni vererek, biz bunu yine 
en yakın ağır ceza mahkemesi başsavcılığına son soruşturma izni verilmesi 
talebiyle gönderiyoruz.

Burada en yakın ağır ceza mahkemesi başsavcılığı bunu 5 gün içinde 
iddianame düzenleyerek, ağır ceza mahkemesine gönderiyor. Ağır ceza 
mahkemesi de, burada tabii bizim mucibimiz doğrultusunda başsav-
cılık tarafından düzenlenen iddianameyi ilgili avukata tebliğ ediyor. 
O savunma işlemlerinden sonra son soruşturma kararı verirse, suçun 
işlendiği yerdeki ağır ceza mahkemesine dava açılmış oluyor. Bundan 
sonra yargılama süreci başlıyor.

Şimdi sayın üyemizin de demin bahsettiği, bizim belki sıklıkla ver-
diğimiz soruşturma izinlerinden bir tanesi. Biz bakanlık olarak idari bir 
makamız. Biz burada suçun eylemi vasıflandırıyoruz. Suçun zimmettir, 
irtikaptır, hakarettir, bunların şeyine girmiyoruz. Biz sadece müştekinin 
eylemi, tanık ifadeleriyle doğrulanıyorsa, biz diyoruz ki bu söz konusu 
zimmet olayıyla alakalı… Biz genelde buna parayı uhdesinde tutma olarak 
değerlendiriyoruz. Yani vekâlet ilişkisine dayanarak tahsil ettiği parayı 
alacaklısına vermeme şeklinde, yani uhdesinde tutma diye değerlendi-
rip biz burada suç konusunda, yani suç ismi zimmettir, görevi kötüye 
kullanmadır. Bu şekilde vasıflandırmamız olmuyor.

Yine bizim demin de bahsettiğim gibi, bakanlığımızın yaptığı işlemler 
idari işlemler. Bunlar tabii yargı yoluna tabii. Soruşturma izni verilmemesi 
ya da kovuşturma izni verilmemesine karşı müştekinin aynı zamanda 
tabii avukatın da itiraz hakkı var, dava açma hakkı var. Ancak uygula-
mada idare mahkemeleri soruşturma izni verilmesi ve kovuşturma izni 
verilmesi, yargılamayı sonuçlandıran bir işlem olmadığı için, davaların 
reddi yönüne gidiyor.

Benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi istatistiki 
bazı bilgiler vereceğim. 2015 yılında bize avukatlarla ilgili 9622 adet suç 
diyelim buna. Bunların 8164 adedi görevi kötüye kullanma. Demin bu 
zimmete konu şeyde biz görevi kötüye kullanma kapsamında değerlen-
diriyoruz girerken. Hakaret suçları, görev ihmal suçları, tehdit, cezaevine 
yasak eşya sokulması, zimmet. Bunlar tabii bizim vasıflandırmalarımız 
değil. Burada bizim söylediklerimiz, cumhuriyet savcılıklarının fezlekede 
yaptıkları vasıflandırmalar. Yoksa bizim hiçbir mucibimizde hiçbir kara-
rımızda suç ismi, demin de bahsettiğim gibi belirtilmiyor.
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2015 yılında 9622 çeşit suç isnadıyla cumhuriyet başsavcılıkları tara-
fından fezlekeler düzenlenmiş. Bunlar dediğim gibi biz kendi kararları-
mızda bu şekilde suç ismi telaffuz etmiyoruz, daha doğrusu vasıflandırma 
yapmıyoruz. 2014 yılında bize 9416 adet dosya gelmiş dosya bazında. 
Yaklaşık 14 -15 bin civarı avukata tekabül ediyor bu. Biz bunlarda yüzde 
62’sine soruşturma izni vermemişiz, yüzde 24’üne soruşturma izni ver-
mişiz. Bu soruşturma izinlerinden yüzde 18’ine tekrar ikinci fezleke 
geldiğinde kovuşturma izni vermişiz. Bunlardan yüzde 6’sına soruşturma-
dan dönmüşüz. Bunların bir kısmı da, soruşturma izni verdikten sonra 
bazı avukat arkadaşlarımız maalesef savunmada bulunmuyorlar. Şimdi 
biz soruşturma izni verdiğimiz bir evrakta eğer savunmada bulunmazsa, 
genel uygulamamız kovuşturma izni verilmesi yönünde. Çünkü herhangi 
bir değişiklik yok. Cumhuriyet savcısı tarafından savunma için usulüne 
uygun davetiyeyle tebliğ ediliyor. Ancak avukat arkadaşlarımızın bir kısmı 
diyelim en azından savunmada bulunmuyorlar. Biz de bunların hemen 
hemen tamamına kovuşturma izni veriyoruz. Eğer yeni, çok ekstra bir 
delil ortaya çıkmamışsa.

Yine 2015 yılında ise 9904 adet şikâyet dosyası gelmiş. Biz bunlardan 
yaklaşık 13 bin 330 civarında avukat arkadaşımıza yönelik. Bunlardan 
da yüzde 60 oranında, bu oran biraz daha düşmüş, yüzde 29 civarında 
evrakta soruşturma izni vermişiz. Bunların yüzde 7’si bugün itibariyle 
halen devam ediyor, yüzde 17’sinde kovuşturma izni vermişiz, yüzde 
4’ünde ise soruşturmadan dönmüşüz. Genel hükümler gereğince, yani 
herhangi bir bakanlık iznine tabi değil diye yüzde 4 civarında gönder-
mişiz. Diğer ölümdür, birleştirmedir ya da farklı sebebiyle de yüzde 6’ya 
yakın evrakı sonuçlandırmışız.

2010 yılı itibariyle bakarsak; 2010 yılında 7322 olan avukat şikâyet 
dosyamız, 2011’de 7474, 2012’de 8327, 2013’de 9546, 2014’de 9416 
ve 2015’de 9904 şeklinde gerçekleşmiş. Her yıl yaklaşık yüzde 10 -15 
civarı, 2013’le 2014 arasında çok bir değişme olmadı, ama artarak gidi-
yor. Demin bahsettiğim bizim genel müdürlüğümüzün, daha doğrusu 
bakanlığımızın işlemlerine karşı avukat arkadaşlarımız tarafından ya 
da şikâyetçiler tarafından açılan davalarda yüzde 90 civarında davanın 
reddi yönünde karar verildiğini görüyoruz. Bu tabii bizim iyi hareket 
ettiğimizi dosyaları iyi incelediğimizi gösteriyor, en azından yargı dene-
timi açısından.

Bu zimmetle alakalı husus vardı. Ben artık ona girmeyeceğim. 
Avukatların adliyeye girişleriyle alakalı malum güncel bir konu vardı. 
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Buna yönelik tabii bizim bir genelgemiz… Eski genelgemiz çok güncel 
değildi, 2006’da çıkan bir genelgemiz vardı. Yeni bir genelge düzen-
lemesi yaptı, ama birtakım yasal sıkıntılar sebebiyle yeni genelgemizi 
yayınlamadık. İnşallah önümüzdeki günlerde böyle bir şey yeniden 
yayınlamayı düşünüyoruz. Avukatların adliyeleri girişlerinde genelde eğer 
memurlarımıza karşı… Daha doğrusu oradaki görevlilere karşı hakaret 
ve taciz içeren şeyler olursa, soruşturma izni genelde vermiyoruz. Ancak 
oradaki davranışın mahiyet ve ağırlığına göre, bazen disiplin yönünden 
değerlendirme yapabiliyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürümüz 
Sayın Aytekin Sakarya’ya gerçekten güzel ve doyurucu açıklamaları için 
tekrar teşekkür ediyorum.

Beni şu umutlandırdı. Ben yanlış bir veriye sahiptim belki de algı 
olarak. Sanki bakanlığımız her gelen soruşturma izinlerinde seriye bağ-
ladığı duygusu vardı açık söyleyeyim. Ama Sayın Genel Müdürümüzün 
ifade ettiği yüzde 60’lık bir izin vermeme, işin mutlak öyledir, ancak en 
azından bu verinin ne kadar ciddiye alındığı iyi bir elemeden geçtiğini 
gösteriyor. Teşekkür ediyoruz Sayın Genel Müdürüm.

Şimdi üçüncü konuşmacı olarak da Sayın Av. Nebile Kısa İnce’ye 
sözü veriyorum. Buyurun Sayın avukat hanım.

Av. Nebile KISA İNCE
Ankara Barosu Disiplin Kurulu Üyesi

Değerli meslektaşlarım, sayın katılımcılar; herkese hoş geldiniz 
diyorum. Şimdi burada sunuma başlamadan önce, ben esasen şöyle 
düşünmüştüm. Buradaki ceza yargılaması içerisinde avukatın disiplin 
yargılaması boyutunun eksik bırakıldığını düşünmüştüm ve sunum 
içerisinde konuşmamın içerisinde de bu eksik bırakıldığını düşündüğü 
noktalarda birtakım açıklamalar yapacağım. Ancak öncelikle bu cezai 
sorumluluğu noktasında, zimmet olarak avukatların özellikle müvek-
kilin nam ve hesabına almış olduğu maddi değerlere ilişkin olarak Yar-
gıtay’ın 5. Ceza Dairesinin son verdiği kararın, Avukatlık Kanununun 
62. maddesini ilga ettiği düşüncesinden yola çıkarak vardığı sonucun, 
kanaatimce kanunilik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum. Ceza 
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Kanununun 2. maddesindeki kanunilik ilkesine aykırı olduğunu ve 
bunun aynı zamanda tabii dolayısıyla Anayasamızın 90. maddesinin 
de atıfta bulunduğu uluslararası sözleşmeler bağlamında, Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesinin 7. maddesinde de tanımlanan kanunilik ilkesine 
aykırı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada sadece bu belirlemeyi 
bu anlamda yapıp, 62. maddenin ilga edildiğinin sonucuna varılan kara-
rın… Aslında tabii daha ağır bir deyim kullanmak istiyorum, kullanmak 
istemiyorum, ama hukuken doğru olmadığı kanaatindeyim. Yok saymak 
gibi bir düşüncem yok.

Şimdi bu belirlemeyi bu şekilde yaptıktan sonra, burada yine Yargıtay 
5. Ceza Dairesinin bu sonuca ulaşırken avukatlık mesleğinin niteliklerini 
göz önüne almadan, sadece Avukatlık Kanununun 1 ve 2. maddesinde 
düzenlenen kamusal hizmet niteliğini dikkate alarak sonuca ulaştığı 
kanaatindeyim. Oysa burada avukatlık mesleği aynı zamanda özel kişilerle 
ilişki içerisinde, özel hukuk kurallarına bağlı olarak yürütülüyor ve özel 
hukukun çeşitli alanlarındaki düzenlemeleri de kendi içerisinde kapsayan, 
özel ve karma bir sözleşme türü. Bu sözleşme türünü Yargıtay 5. Ceza 
Dairesinin bu kararıyla dikkate almadığı kanaatindeyim.

Evet, biz yargısal faaliyetin içerisinde yargı görevinin icrasında rol 
oynayan ve avukatlık dokunulmazlığı ve savunma dokunulmazlığına sahip 
meslek grubu olmakla birlikte, mesleğimizin diğer bir boyutu da serbest 
faaliyettir. O zaman bu durumda benim vergi hukuku uyuşmazlıklarında 
hangi konuma konulacağım konusunu tartışma yapabileceğim gibi, özel 
kanun genel kanun tartışmasını da burada 5. Ceza Dairesinin bu kararı 
özelinde tartışmam gerekecek.

Bu konunun yine avukatlık mesleğinin teknolojik gelişmeler, büro 
çeşitlemesi, mesleki faaliyetin çeşitli şekilde yürütülmesi noktalarında, 
özellikle ILO sözleşmelerinde esnek çalışma koşullarında getirildiğinde, 
bir avukatın bir başka yerde sigortalı çalışması ya da kendi bürosu… Hem 
sigortalı çalışması, hem kendi bürosunda aynı zamanda işlem yapabiliyor 
olması gibi birtakım düzenlemeleri de, 5. Ceza Dairesinin kararında 
dikkate alınmadığı görüşündeyim. Bu kararın aynı zamanda Anayasanın 
38.maddesinin 1- 2 ve 3. fıkralarına da aykırı olduğu kanaatindeyim.

Burada yine bu kararın kıyas yoluyla da genişletilerek, işte Avukatlık 
Kanunu 35. maddesindeki tekel hakkı olarak nitelendirdiğimiz, avukat 
ait yetkilerin kullanımının yorum suretiyle buraya aktarılmasında da, 
ceza hukukundaki kıyas kabul edilemez ilkesine de aykırı olduğunu 
düşünüyorum.
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Sanırım konuşmacılar arasında da bu değerlendirmeyi eleştirecek olan 
meslektaşlarımız olacaktır. Dolayısıyla bu konuya bu anlamda sadece yasa 
maddelerini belirterek girmiş olayım diye düşünüyorum. Yalnız bir diğer 
nokta, bu kararın Avukatlık Kanununun 166. maddesindeki, avukatın 
hapis hakkı kavramını nasıl değerlendireceği konusu da muğlakta. Zira 
avukat yine kendi kanunu çerçevesinde, kendi alacağı ve masrafları nispe-
tinde müvekkili nam ve hesabına aldığı değerler üzerinde hapis hakkına 
sahip. Şimdi bu karar zimmet kararı olarak iş sahibi namına avukatın 
kendi uhdesinde tuttuğu kabul edilen parayı, siz hapis hakkı kavramını 
bertaraf ederek düşündüğünüz zaman, avukatın nitelikleri mesleğin icra 
ediliş şeklini tamamen ortadan kaldırırsınız. Ben o zaman sadece ve sadece 
bir memur sıfatıyla sadece yargının bir unsuru haline getirilmiş olurum 
ki, ben buna da savunmanın bağımsızlığına aykırı olduğunu düşünüyo-
rum. Savunmanın dokunulmazlığına da aykırı olduğunu düşünüyorum 
ve savunma mesleğini de yok edeceğini düşünüyorum.

Burada sayın meslektaşımın verdiği örnekteki, “kendi aranızda bu bu 
suçları işleyenlerin varlığını kabul eder misiniz ?” cümlesinin, bizim kendi 
düzen ve geleneklerimiz içerisinde ve disiplin hukuku boyutunda zaten 
yaptırıma tabi olduğunu söylemek istiyorum. Bizim bu şekilde meslek kural-
larımızda ve Avukatlık Yasamızda, müvekkil nam ve hesabına aldığımız 
paralarla ilgili olarak disiplin yargılaması boyutunda ya da aslında belki de 
çürük elma olarak tabir ettiğiniz meslektaşlarımızla ilgili olarak, zaten bizim 
mesleğimiz barolar gerekli özen ve intizamı göstermektedir. Bu konuda hiç 
kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle de alınan 
paranın “üzerinde mi kalsın ya da aranızdaki çürük elmalar bu şekilde 
mi kalsın ?” tabirinin gelinen noktada mesleğe bakış açısını yansıttığını 
düşünüyorum. Dolayısıyla bu yorumu da bu anlamda kabul etmediğimi 
vurgulamak istiyorum. (Alkışlar)

Zimmet suçuyla ilgili olan karar mı ? Şimdi bu konuda çok fazla Yargı-
tay 5. Ceza Dairesinin zimmet olarak, eylemi zimmet olarak nitelendirdiği 
çok sayıda kararı var. Benim elimde, ben bir tanesinin numarasını size 
hemen vereyim. 2012/11197 Esas, 2013/6909 Karar sayılı 20 Haziran 
2013 tarihli karar. Bu karar da zaten 62. maddenin ilga edildiğinden 
hareketle sonuca ulaşılmış olan bir karar. Dolayısıyla bu anlamda bunu 
eleştirdiğimi belirtmek istiyorum.

Yargıtay’ın 5. Ceza Dairesinin, yine görevin kötüye kullanılması veya 
görevin ihmali suçlarıyla ilgili olarak da, son dönemlerde görevi ihmal 
suçunu neredeyse bertaraf edecek şekilde, ağırlıklı olarak görevi kötüye 
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kullanma yaptırımıyla birtakım eylemlerin cezalandırılması gerektiğine 
yönelik kararları mevcut. Örneğin, daha önceki uygulamalarda ve kararla-
rında, bir kere dahi duruşmaya girmeyen avukatın eylemini görevi ihmal 
olarak nitelendiren Yargıtay 5. Ceza Dairesi, son dönem kararlarında 
bunu görevi kötüye kullanmak olarak nitelendirmekte.

Şimdi görevi ihmal ile görevi kötüye kullanmak suçu arasındaki teknik 
ayrımı burada hocam varken, avukat olarak ayrıca yapmamak gerektiğini 
düşünüyorum, ama şimdi burada haksız menfaat kavramı noktasında 
5. Ceza Dairesinin duruşmaya girmeme kavramını buraya nasıl teşmil 
ettiği konusunu ben avukat olarak anlayabilmiş değilim. Belki hukuk 
bilgimin noksanlığından olabilir. Dolayısıyla da bu konunun da Yargıtay 
5. Ceza Dairesi tarafından tartışılması, tekrar tartışılması ve değerlendi-
rilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bunun ötesinde, sadece karar olarak meslektaşlarımın bilgisine sunmak 
istediğim ya da belirtmek istediğim bir - iki nokta. Özellikle Avukatlık 
Kanununun 41. maddesinde, vekâletten çekilen avukatın 15 gün süreyle 
vekâlet görevinin devam ettiği noktasında, ceza yargılaması boyutunda 
avukatın duruşmalara katılıp katılmayacağı veya gerekçeli kararın tebli-
ğiyle kararın temyizi noktasında Yargıtay 5. Ceza Dairesinin yine burada 
görevi kötüye kullanmak yaptırımıyla eylemi cezalandırdığını görmekte-
yiz. Burada da 41. maddedesi 15 günlük sürenin, Yargıtay 5. Ceza Dairesi 
tarafından yine hatalı ve farklı yorumlandığı kanaatindeyim.

Bir diğer husus sayın meslektaşlarım, uygulamada avukat olarak 
karşılaştığım bir sorun. Özellikle CMK uygulamasında, mahkemeler 
tarafından veya hazırlık aşamasındayken savcılık tarafından kolluk tara-
fından talep edilen avukat görevlendirme isteminde iki farklı boyutunun 
Avukatlık Kanununun 42. maddesinin devreye girip girmeyeceği meselesi 
ve burada aynı işte menfaati zıt olan tarafa avukatlık yapma meselesinin 
ne şekilde bertaraf edileceği hususunun barolar tarafından çok özenle 
dikkat edilmediği kanaatindeyim. Bunu sadece bir iç eleştiri olarak 
nitelendirmenizi rica ediyorum.

Zira bu tarz taleplerde barolar genellikle tek vekil tayin etme yoluna 
gitmekte. Oysaki yargılama hukuku bakımından avukatın bu kapsamda 
38. maddedesi işi ret hakkının kullanılıp kullanılamayacağı. Zira baro 
tarafından verilen bir görevlendirme ve CMK kapsamında ret edemeye-
ceği bir görevlendirme söz konusu. Fakat duruşmaya girdiğin anda da, 
aynı işte menfaati zıt olan birden farklı tarafın orada da olduğunu görü-
yorsunuz. Şimdi burada bu sorunun çözümünde kanaatimce baroların 
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vekil tayin ederken daha özenli ve dikkatli davranmasını gerektiren bir 
durum ortaya çıkacak. Çünkü burada 38. maddedeki işi ret hakkının 
burada kullanılıp kullanılmayacağı ki, sonuçta disiplin yargılamasını 
gerektirecek bir boyuta ulaşacaktır. Bunun özenle ve daha dikkatli takip 
edilmesi gerektiğini düşünüyorum ki, burada Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 
bu konuda verdiği bir kararda da, temyiz aşamasındayken farklı vekil tayin 
edilmesi gerekir gerekçesiyle de kararı bozduğunu söylemek istiyorum.

Bir diğer boyutu biraz önce söylediğim gibi, baro tarafından yapılan 
görevlendirmelerde, işi ret konusunun söz konusu olup olmadığı ve bu 
ret halinde de avukatın görevi kötüye kullanma suçunu işleyip işleme-
diği meselesinin tartışılması gerekiyor. Çok güncel bir sorun. Özellikle 
cinsel suçlarda son dönemde ve çocuklara yönelik işlenen suçlarda bu 
konunun çok daha yoğun bir şekilde gündeme geldiğini görmekteyiz. 
Esasen toplumun algısının da bu yönde avukatlara bakış açısının da bu 
yönde farklılaşmaya başladığını düşündürten olay. Tabii burada barola-
rın avukatlık mesleğinin ve savunma hakkının kutsallığıyla ilgili olarak, 
tabii toplumda faaliyette bulunması gerektiği sonucu ortaya çıkmakla 
birlikte, avukatın burada ret hakkının olup olmadığı meselesini tartışmak 
gerektiğini düşünüyorum.

Bize staj sırasından itibaren bütün meslek içi eğitim çalışmalarında, 
meslek büyüklerimizde, hep tarih kitaplarında da hukuk kitaplarında 
da felsefe kitaplarında da özellikle, herkesin savunma hakkının olduğu 
söylenmekte ve özellikle biz kriminoloji derslerinde eğitim görürken de, 
hocalarımız suçun aslında kişinin kendi niteliklerinden aynı zamanda 
kaynaklanmayıp, sosyal ve çevresel ve ailesel boyutunun olduğunu da 
söylediklerinden dolayı, savunmanın her daim kutsal olup yerine geti-
rilmesi gerektiği öğretildi.

Fakat toplumda son dönemde cinsel suçlar ve özellikle kadınlara 
yönelik suçlarla ilgili ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili, örneğin Özgecan 
Aslan dosyasında olduğu gibi, sanığı savunacak olan avukatı bulamaması 
halinde baro tarafından görevlendirme yapıldığında, avukatın bu görevi 
yerine ya da kabul etmemesi durumunda, avukatın görevi kötüye kul-
lanma suçu işlediği yönünde ya da işleyebileceği yönünde benim şahsi 
görüşüm söz konusu. Avukatlık mesleğinin kimin haklı kimin haksız 
olduğu sonucuna baştan varan bir meslek olmayıp, yargılama hukukunun 
ilkelerini sonuna kadar kullanan, sanık için de yargılama hukuku ilkele-
rinin uygulanmasını bu anlamda temin etmeye çalışan bir meslek grubu 
olduğumuzdan, burada avukatın bu görevi kabul etmemesi kanaatimce 
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görevi kötüye kullanma suçunu oluşturur diye düşünüyorum. Beni 
eleştirebilirsiniz bu konuda sayın meslektaşlarım.

Şimdi oturum başkanımdan ihtar yedim, 3 dakikada bitirin diye. 
Disiplin boyutu özelinde sadece bir - iki belirleme yapmak istiyorum. 
Avukatların Avukatlık Kanunu 134. maddesi ve meslek kuralları bağla-
mında meslek onuruna, meslek düzen ve geleneklerine ve gereklerine ve 
dürüstlüğe aykırı davranışlarından dolayı ayrıca disiplin yargılamasına 
tabi tutuldukları açık, burada bir tereddüdümüz yok. Yalnız buradaki 
disiplin yargılamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde geçen adil 
yargılanma hakkına aykırı olup olmadığı meselesinde tartışma yapılacak 
olursa, kanaatimce buradaki disiplin yargılaması Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesinin 6. maddesine aykırı olmayıp, sadece disiplin yargılama-
larının gizli yapılmış olması meselesinin sözleşmeye aykırı olduğunu 
düşünüyorum.

Evet, disiplin duruşmalarının gizli yapılmış olması lekelenmeme 
hakkı kapsamında değerlendirilmekle birlikte, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi önüne gidecek olan dosyalarda, mahkemenin kamu vicdanın 
sağlanacağı şekilde yargılama yapılmış olması, etkin yargılama yapılmış 
olması ve savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması gerektiğine 
yönelik kararları dikkate alındığında, disiplin kurulu kararlarının bu 
anlamda sözleşmeye aykırı olarak nitelendirilebilir hale geleceklerini 
düşünüyorum. Bunun bir yasal düzenlemeye muhtaç olduğu kanaatin-
deyim. Bu konudaki görüşümü açıklayıp, sorularla disiplin kısmını belki 
daha da açabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyoruz size. Bir avukat içinde 
sahada olan meslektaşımız olarak yaşananları, hukukçu kimliğiyle ortaya 
koyduğu için teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürüm bir söz almak 
istedi. Buyurun efendim.

Aytekin SAKARYA
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü

Arkadaşlar kusura bakmayın, belki usule uygun değil, ama avukat 
hanımın söylediği şeylere ek olarak, avukatın hapis hakkı ya da parayı 
uhdesinde tutma, biz bunu çok geniş yorumluyoruz. Yani bu tip şikâyetler 
geldiğinde, avukat savunmasında ya da yazılı beyanında, ben bunu hapis 
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hakkına göre tutuyorum diyorsa, biz bunlara genelde vermiyoruz. Ama 
5. Ceza Dairesinin kararında da olduğu gibi, işte 15 bin liralık bir paranın 
7 binini verdin de, 7 bini hapis hakkı kapsamına girer mi girmez mi ? Bu 
husus tartışılabilir. Bir de avukat arkadaşlarımız savunmada bulunurken, 
ayrıntılı şey vermiyorlar. Yani masraf diyor, ne kadar masraf yaptığını 
belirtmiyor ya da bazı kişilerin aynı kişinin birden fazla dosyasını takip 
ettiğini belirtiyor, ama o dosyalardan bahsetmiyor.

Biz buna rağmen çoğu şeyde soruşturma izni vermiyoruz. Ama işte 
100 bin lira tahsil ediyor, 30 bin lira veriyor. İşte 100 bin lira tahsil 
ediyor, işte 60 bin lira veriyor. Şimdi bunlara vermeme şansımız yok. 
Yargıtay’a giden dosyalar da zaten genelde bu şekilde elemeden geçen 
dosyalar. Yoksa avukat, ben bunu hapis hakkı kapsamında tutuyorum 
diyorsa ve belli bir oranı geçmiyorsa, biz zaten bunlara soruşturma izni 
ta baştan vermiyoruz veya soruşturma verip de avukatımız savunmada 
bulunursa, genelde soruşturmadan çoğunlukla dönüyoruz. Bu hususu 
da belirtmek istedim.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyorum Sayın Genel Müdürüm. 
Evet, artık sonuncu konuşmacı Doç. Dr. Devrim Güngör… Değerli mes-
lektaşım, sen hem şanslısın hem şanssızsın. Bir taraftan herkes eteğindeki 
taşı döktü. Hem yargı ayağı hem bakanlık hem sahada, şimdi sen hem 
sahada hem akademisyen olarak bize bu konuyu bir 20 dakika içinde 
özetlemeni ve düşünceni ortaya koymanı istiyorum. Söz senin, buyur.

Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sayın Başkan, aynı masayı paylaşmaktan onur duyduğum değerli 
konuşmacılar ve çok sevgili konuklar; şimdi bu oturumun başlığı malu-
munuz avukatın cezai sorumluluğu. Aslında her dönem ilgi çekebilecek bir 
başlık bu avukatlar açısından, avukatlık mesleğini icra edenler açısından. 
Fakat konuyu çok daha önemli hale getiren güncel Yargıtay kararları ve 
o yüzden avukatın cezai sorumluluğunu avukatların öteden beri sorumlu 
olduğu suçlar açısından değil, son dönemde yeni yeni sorumlu tutulmaya 
başladıkları suçlar açısından ele alma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

İlk konuşmayı yapan Sayın Güney yargısal süreci çok güzel ifade 
etti anlattı. Şimdi bütün mesele aslında avukatların kamu görevlisi 
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sayılmalarından kaynaklanıyor. Ne zamandan itibaren ? 01.01.2009 tari-
hinden itibaren. Ne oldu bu tarihte ? Türk Ceza Kanununun 5. maddesi 
yürürlüğe girdi. Ne diyor 5. madde ? Bu kanunun genel hükümleri özel 
ceza kanunları hakkında da uygulanır.

Şimdi yürürlüğü sürekli ertelenmişti, nihayetinde 01.01.2009 tari-
hinde yürürlüğe girdi ve buna dayalı olarak da aynı kanunun 6. madde-
sinde yer alan kamu görevlisi tanımının, yargı görevi yapan deyimiyle 
birlikte avukatları da kapsadığı sonucuna ulaşıldı.

Bir kere 5. madde benzeri bir düzenlemenin Türk Ceza Kanununda 
yer almış olmasının yerindeliğini tartışabiliriz. Son derece egosentrik, ben 
merkezci bir anlayışı ifade ediyor. Âdeta bütün özel ceza kanunlarının 
anayasasını yapma iddiasını ortaya koyuyor. Aslında bir bağlayıcılığı yok, 
yani önceki kanun dediğiniz zaman sonraki özel kanunla bu düzenlemeye 
istisna getirilebilir.

Şimdi acaba gerçekten yürürlüğe giren 6. maddede yer alan kamu 
görevlisi tanımı, avukatları içine almakta mıdır ? Bunun üzerinde durmak 
gerekir. Sayın Güney konuşmasında, bu konuda bir tereddüt olmadı-
ğından söz etti. Şimdi şunu öncelikle ortaya koymak istiyorum. Kamu 
görevlisi olmak veya kamu görevlisi sayılmak failin işlediği fiili kimi zaman 
suç haline getirmekte, kimi zaman ise işlenen suçun cezasını artırmakta 
ve bu yönüyle ceza sorumluluğunu genişletmekte.

Şimdi kamu görevlilerinin işleyebildiği suçlar, özgü suçlar içinde en 
geniş yeri tutuyor ve bütün ceza kanunlarında kamu görevlilerini sınır-
layan hükümler yer almakta. Çünkü toplumun yarısından fazlasını içine 
alacak hale getirirseniz kamu görevlisini, o zaman ceza sorumluluğunu 
gerekli olmadığı halde artırmış olursunuz. Çünkü özü itibariyle baktığınız 
zaman, devlet idaresinin memuruna duyulan güvenin korunmasındaki 
menfaatini koruyor; hukuki konusu bu. Dolayısıyla idareyle yakın bir 
bağın olması gerekiyor.

Şimdi tersten gidersek, belki avukatların hoşuna gidiyor, yargı görevi 
yapan denilmesi. Avukat gerçekten 6. maddede yer aldığı gibi, 6. mad-
denin yargı görevi yapan deyiminde tanımlandığı gibi yargı görevi mi 
yapmaktadır ? Sayın hocam da bahsetti, kimin karar verdiğini biliyoruz 
her ne kadar burada yazsa da dedi. Şimdi avukat yargı görevi yapan değil-
dir, yargısal bir görev de yapmamaktadır. Bunu tanımlayan hükümde 
avukatların geçmiş olması yanlıştır. Yani yanlışa doğru diyemeyiz ve 
işimize de geldiğini de sanmıyorum.
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Nitekim bakın İtalyan Ceza Kanununun kamu görevlisini tanımlayan 
357. maddesi 1990 yılında reforme ediliyor ve orada kamu görevlileri 
yasamaya ait idareye ait ve yargısal görev yapanlar olarak belirtiliyor. 
Bu düzenlemenin hemen ardından yoğun bir tartışma ve o tartışmanın 
nedeni de avukatları içine alıp almadığı değil, cumhuriyet savcılarını 
dışında bıraktığı. Çünkü cumhuriyet savcıları yargısal bir görev yapmı-
yorlar, dolayısıyla bu durumda kamu görevlisi sayılmayacaklar şeklindeki 
eleştiriler, nihayetinde 7 Şubat 1992 tarihinde yargısal ifadesi adli olarak 
değişiyor, adli görev yapanlar deniyor.

Şimdi adli görev yapanlar denilseydi veya muhakeme görevi yapanlar 
denilseydi, avukatları bunun içinde değerlendirmek mümkün olurdu. 
Ama asıl kamu görevlisi sayılması, kamu görevlisi tanımından kaynak-
lanıyor veya ona dayandırılıyor. Şimdi nedir 6. maddeye baktığımızda ? 
Kamu görevlisi deyiminden, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama 
veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli süreli veya geçici 
olarak katılan kişi diyor. Şimdi bir defa bu bir tanım değil. Şimdi tanım 
bir kavrama açıklık getirmek için yapılır. Burada bir bilinmeyen, bir başka 
bilinmeyenle açıklanmaya çalışılmış ve kamusal faaliyet yürüten kimdir 
peki ? Kamu adına bir hizmet sunandır deniyor gerekçede ve Yargıtay 
kararlarında da aynen alınıyor. Yani sokaktaki simitçiyi, taksi şoförünü, 
özel halk otobüsü şoförünü içine alacak genişlikte bir tanımdır aslında 
bu. Dolayısıyla bir tanım olma… Tabii bundan yola çıkarak kimlerin 
kamu görevlisi sayılacağının belirlenmesi mümkün değildir. Çünkü kamu 
idaresiyle hiçbir bağı olmayan kişileri içine alacak şekilde genişletilmesi 
yanlıştır. Kamu görevlisi olanların mutlaka idareyle bir bağının şu veya 
bu şekilde olması gerekir ya da bazı fiilleri nedeniyle kamu görevlisi gibi 
cezalandırılacaklarına ilişkin özel hükümlerin yer alması gerekir.

Nitekim Avukatlık Kanununda 62. maddede, diğer 56. maddede bu 
yönde hükümler yer almaktadır. Bankacılık Kanununda vardır, Koope-
ratifler Kanununda vardır. Yani kamu görevlisi olmadıkları halde, bazı 
fiilleri nedeniyle kamu görevlisiymiş gibi cezalandırılmalarını istediğinde 
kanun koyucu, bunu açıkça belirtmek suretiyle yapabilir.

Şimdi 765 sayılı TCK’daki durum düzenleme ve bu düzenlemenin yol 
açtığı sorunlardan söz edildi. Şimdi 279. maddesinde kanunun, devlet 
memurları ve kamu hizmeti görenler ayrımı yapılmaktaydı. Şimdi bu 
ayrımın uygulamada zaman zaman soruna yol açtığı doğru idi. Fakat 
soruna yol açıyor diye bu ayrımdan vazgeçmek, ağrıyan bir uzvunuzu 
tedavi etmek yerine kesip atmaya benziyor. Başınız ağrırsa ne yapacaksınız ? 
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Pek çok hükmü kanunun biraz baş ağrısıyla yapılmış gibi. Dolayısıyla 
soruna mı yol açıyor ? Biz böyle bir tartışmayı sona erdirmek için, hepsini 
içine alacak bir ortak tanım yapalım.

Şimdi böyle bir ayrımın önemi şu idi: Devlet memurları ve kamu 
hizmeti görenler ayrımı yapılıyordu ve kamu idaresine karış işlenen 
suçların büyük bir kısmının faili sadece devlet memurları olabiliyordu, 
kamu hizmeti görenler değil; rüşvet, zimmet, irtikap gibi ve olması 
gerektiği gibi de aynı zamanda. Şimdi böyle bir ayrım şimdiki kanunda 
yer almadığı için ve kamu hizmetlisini de içine alacak şekilde kamu görev-
lisinin tanımlanmasından yola çıkarak, avukatlık da bir kamu hizmetidir 
denilerek kamu görevlisi oldukları sonucuna varılıyor.

Böyle bir sonuca varılamayacağını ben düşünüyorum. Çünkü avu-
katlık bir kamu hizmeti belki, fakat kamu adına yürütülen bir hizmet 
değil ve özel durumlar dışında hiçbir kamusal niteliği de yok. Yani bir 
müvekkil gelip, ben bu suçu işledim beni savun diyorsa, işlememiştir 
diyebiliyorsanız kamusal filan değildir. Temsilen görev yapar, bir vekâlet 
ilişkisidir. Bu önemini azaltmaz, son derece önemlidir, olmazsa olmazdır, 
yargının sacayağıdır kurucu unsurudur, ama kamu adına yürütülen bir 
mesleki faaliyet değildir.

Şimdi bakın, yine karşılaştırmalı hukuktan bir örnek vereceğim. 
İtalyan Ceza Kanununda kamu idaresine karşı işlenen suçların faili üç 
gruba ayrılmış. Birincisi bizim devlet memuru dediğimiz kamu görevlileri, 
diğeri kamu hizmeti sunmakla yükümlü olanlar, yani eski kanundaki 
deyimle kamu hizmetleri ve üçüncüsü ise, kamu için yararlı bir hizmeti 
yerine getirenler; gerekli yararlı ve münhasıran belli kişiler tarafından 
yapılan mesleki faaliyetler içeriyor bunlar. Bir sertifikaya, bir diplomaya, 
bir ruhsata dayanıyor. Kimler ? Eczacılar, doktorlar ve avukatlar da bu 
grup içinde sayılıyor. Yani ne kamu görevlisi, ne kamu hizmetlisi, ancak 
kamuya yararlı bir hizmeti bir mesleki faaliyeti yürüten kimseler ve aynen 
765 sayılı Türk Ceza Kanununda olduğu gibi, İtalyan Ceza Kanununda 
da sadece kamu görevlileri, işte bu klasik memur suçları dediğimiz rüşvet 
irtikap zimmet resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan sorumlu olabi-
liyorlar. Kamu hizmetlileri veya kamuya gerekli olan hizmeti sunanlar 
bakımından böyle bir sorumluluk söz konusu değil.

Şimdi Sayın Güney konuşmasında belirtti. Avukatın işte birtakım 
örnekler verdi. Şimdi avukatın eğer mesleğini gereği gibi yapmayan, 
mesleğinin sağladığı yetkileri kötüye kullanan avukatları cezalandıran 
hükümler var. Yani aslında mesleğini düzgün yapmayı arzu eden biri 
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için sadece görevi kötüye kullanmaktan sorumlu tutulmak bile yeter. 
Kaldı ki, müvekkilinin parasını onun adına tahsil edip de vermediğinde, 
bunun zimmet olmaması hiçbir suça vücut vermeyeceği anlamına gel-
mez. Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma gibi cezası oldukça 
ağır bir suça vücut verir. Meslekten çıkarmayı dahi gerektirir. Veya işte 
keşif için temyiz için şu para da lazım, şunu da yaptım demesi, nitelikli 
dolandırıcılıktır. İrtikâba sokmaya gerek yok. Şimdi mesele aslında son 
derece teknik bir tartışma.

Şimdi tabii kamu görevlisi saydığınız anda, hem cezai sorumluluğunu 
artırmış, hem de genişletmiş oluyorsunuz. Nasıl bir tablo ortaya çıkı-
yor ? Sadece zimmet veya dolandırıcılık bakımından değil, resmi belge-
lerde sahtecilik bakımından ki, son dönemde verilen Yargıtay kararları 
içinde, 5. Ceza Dairesinin kararları içinde en çarpıcı olanıdır, son derece 
günceldir, dumanı üstünde tütmektedir. Şimdi resmi belge hepinizin 
malumu, kamu görevlisinin görevi gereği düzenlediği belgedir. Şimdi 
kamu görevlisiyse, görevi gereği o belgeyi düzenleme yetkisine sahipse 
o resmi belgedir ve içeriğinin de doğru olması gerekir. Sadece maddi 
yönünden değil, aynı zamanda içerik yönünden de sahtecilik suçu kar-
şısında cezalandırılmaktadır.

Şimdi bunun amacı, memurun kamu görevlilerinin düzenlediği 
belgelerin içeriğinin de doğruluğuna güven duyulmasıdır. Yani bizim 
204. maddedeki düzenleme bu inceliği yansıtmıyor, ama içerik sahteciliği 
o belgeyle içeriği ispatlanan hususlara ilişkindir. Çünkü o belgenin içeriği 
bir şeyi ispatlıyorsa, bir ispat gücü varsa, onun içeriği yönünden de sahte 
olmamasını sağlarsınız; sahteciliği suç saymak suretiyle.

Şimdi avukatın düzenlediği belgeler Avukatlık Kanununda var. Örnek 
çıkarabilme resmi belge hükmündedir diyor. Vekâletnamenin örneğini 
çıkarıp kullanabilir, suret çıkarabilir veya aslını ibraz etmesi gerekme-
yen belgeleri yine suretini düzenleyerek verebilir. Bunlar resmi belge 
hükmündedir diyor. Yani avukat kamu görevlisi olmadığı halde, kamu 
görevlisiymiş gibi cezalandırılır demek istiyor. Niye ? Çünkü kanun burada 
avukata bir yetki veriyor. Bu yetkisini kullanan avukatın düzenlediği belge 
bir ispat gücüne sahip, doğruluğunu bir sebep yokken araştırmıyorsunuz. 
Dolayısıyla sahteciliğinden de sorumlu tutuyorsunuz.

Ama bunun dışında kalan hallerde, avukatın düzenlediği belgelerin bir 
ispat gücü yoktur. Yani takip talebinin veya yazdığı bir dava dilekçesinin 
içerik itibariyle doğru olmasını arayamazsınız. Çünkü bir mahkeme ilamı 
yerine geçmiyor. Şimdi kamu görevlisidir ve dolayısıyla düzenlediği belge 
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resmi belgedir. Dolayısıyla 204. maddeden sorumludur dediğiniz zaman 
ne olacak ? Gerçeğe aykırı beyanları içeren bir dava dilekçesinin, bırakıl 
sunulmasını imzalayıp çekmecenize koyduğunuz andan itibaren resmi 
belgede sahtecilik suçundan sorumlu tutulacaksınız.

Olur mu demeyin, olmuş. Bir avukat bir danışıklı, bir muvazaalı 
alacak borç ilişkisine dayalı olarak takip talebinde bulunmuş ki, yani özel 
hukuk ilişkilerinde amaç maddi gerçeğe ulaşmak da değil, uyuşmazlığı 
sona erdirmek. Yani olmayan bir borcunuzu kabul ederseniz, dava lehinize 
sonuçlanır. Sonuçta haciz işlemi yapılmış, ardından satış işlemi yapılmış. 
Alacaklı memnun, borçlu memnun ve bunun bir danışıklı dövüş olduğu 
ortaya çıkınca, takip talebinin haciz kararının satış kararının gerçeğe 
aykırı olduğundan hareketle 5. Ceza Dairesi zincirleme suçtan mahkûm 
etmiş; resmi belgede fikri sahtecilikten. Yani takip talebinde bulunmak, 
alacağınıza kavuşmanızı sağlayan bir ilam hükmünde olsa tamam; yani 
avukatın takip talebinde bulunmasıyla birlikte alacak kesinleşmiş olsa 
bir mahkeme ilamına gerek kalmadan, belki sayabilirsiniz. Sadece bir 
talepte bulunmaktadır. Aynı şekilde dava dilekçesinde yer alan hususların 
da gerçeğe uygun olması gibi bir zorunluluk yok. Yani savunma görevini 
yapamaz hale geliriz.

Bütün bunların sebebi, Ceza Kanununun 6. maddesindeki düzenle-
menin kanaatimce yanlış yorumlanmasından kaynaklanıyor. Yine aynı 
şekilde rüşvet suçundan sorumlu tutulabilecektir avukatlar. Yani müvek-
kilinden diyelim ki asgari ücret tarifesinin üstünde bir vekâlet ücreti talep 
etti. Rüşvettir denilecektir veya irtikaptır denilecektir. Bunların hepsiyle 
karşılaşmaya hazır olmak gerekir.

Ben tabii avukatların görevlerini yaparken işlediği fiiller nedeniyle 
suçlar nedeniyle cezalandırılmasına filan karşı değilim. Kim suç işliyorsa 
işlesin cezalandırılmalı, ama hak ettiği gibi cezalandırılmalı. Meselenin 
niteliği, konunun özelliği, daha ağır cezalandırılmalarını da gerektiriyorsa, 
Avukatlık Kanununda bir düzenleme yapılır. Denir ki, ahzükabz yetkisine 
dayalı olarak tahsil ettiği parayı müvekkiline vermezse zimmetine geçi-
rirse zimmet suçundan sorumlu olur. Nitekim Bankacılık Kanununda 
var. Yani tamamen özel kişidir kamu görevlisi değildir banka personeli, 
ama bankacılık zimmeti gibi Türk Ceza Kanunundaki zimmet suçun-
dan daha da ağır cezalandırılan bir suçtan sorumlu tutulabilirler. Ama 
bu yetki kanun koyucuya aittir. Kanunda açıkça böyle bir düzenleme 
olmadığından, Avukatlık Kanununun avukatın cezai sorumluluğunu 
düzenleyen hükümlerinin, 6. maddenin yürürlüğe girmesi nedeniyle 
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zımnen ilga edildiği düşüncesine katılmıyorum. Bu konuda bu sorunların 
aşılması son derece hayatidir, yani bu yanlıştan dönülmesini diliyorum. 
Bunun bir kanun değişikliğini gerekli kıldığını da düşünmüyorum. 
Henüz yerleşik hale gelmemiş bir uygulamayla ki, Sayın Güney gibi etkiyi 
yetkin hukukçuların katkısı bu konuda büyük önem taşıyacaktır. Umut 
ediyorum ki bu konuşma şüphe etmediği gerçeklerden biraz olsun şüphe 
eder hale gelmesini sağlamıştır. Yeni yıldan dileğimiz bu olsun. Avukat 
kamu görevlisi değildir. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyorum Doç. Dr. Devrim 
Güngör’e. Ben küçük bir geçmişteki memur kavramı gibi anekdotla 
başlamak istiyorum. İsmini vermeyeceğim, 20 yıla yakın tetkik hâkimliği 
yapıp, sonra 4. Ceza Dairesinde üyelik, sonra da başkanlık yapanın, girişte 
şu mealde bir ifadesi var. 20 yıl Yargıtay’da memur suçlarıyla uğraştım, 
hâlâ kimin memur olup olmadığına karar veremedim der.

Şimdi memur kavramı bana göre daha yerleşik bir kavram, onu söy-
leyeyim. Şimdi anayasaya bakarsanız, devletin asli faaliyetini memurlar 
yapıyor, devlet memuru yapıyor. Terminoloji de doğru seçilmiş değildir. 
Diğer kamu görevlileri dediği tali görevi bizim Türk Ceza Kanunu, 
devletin asli faaliyetlerinin asıl süjesi gibi yorumlamıştır. Yani anayasaya 
bakarsanız, 120 ilâ 129 devletin asli faaliyet yürütenlerin süjenin adı 
devlet memurudur.

İkincisi, yine Devrim’in bu konuşmasından, bizim ders kitabımızda 
da bu var. Biliyorsunuz 2. maddede şöyle bir ifade var. Fransız Ceza 
Kanunundan alındı. Suç ve ceza yaratan normlar kıyasa yol açacak 
şekilde geniş yorumlanmaz. Aslında kanun koyucunun kastettiği, cezai 
sorumluluğu genişleten ya da cezai sorumluluk doğuran normların dar 
yorumlanması ilkesidir. Bundan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 
Yine bizim ders kitabında verdiğimiz örnek olduğu için, üç yorum dedik 
biz, genişletici yorum daraltıcı yorum ve ilerletici yorum. Daraltıcı yoruma 
en ilginç örnek de Türk Ceza Kanununun 6. maddesindeki kamu görevlisi 
kavramıdır. Kamusal faaliyet kavramı, bizim sonradan icat ettiğimiz bir 
kavramdır. Bakın Sayın Güney de ifade etti, önceki çok güzel ifade etti, 
bir amme vazifesi var bir de kamu hizmeti vardır. Devrim hoca da İtalyan 
Ceza Kanunundaki kavramları koydu. Biz zaten zor anlaşılan ve oturmuş 
amme vazifesi denilen kavramın yerine, kamu hizmetini de kapsayacak 
şekilde ideal hukukçuların bile henüz üzerinde anlaşamadığı, diğerlerini 
atın kamusal faaliyetin ne olduğunu biz bilmiyoruz.
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Bir başka yaklaşım da gerekçe, yorum da bir araçtır, ama tek başına 
bağlayıcı bir ifade değildir. Yani kanun metni gibi, mutlak oradaki 
ifadeye bağlanmak değil. Gerekçeden yararlanırız, yorum aracı olarak 
kullanabiliriz.

Özetle şunu vurgulamak istiyorum. Evet, bu özellikle kamu görevlisi 
tanımının üzerinde henüz biz de bir akademisyen olarak uyum içinde 
birlik içinde değiliz. Bunun daraltıcı yorum ilkesine göre devletin asli faa-
liyeti dediğimiz yasama yürütme yargı erklere ilişkin eski amme vazifesine 
karşılık gelenle sınırlı bir yorumun daha isabetli olacağını düşünüyorum.

Son bir şeyi söyleyeceğim, tartışmaya açacağım. Bunu gördüm. Bana 
bu görev tevdi edildiğinden itibaren hep şunu düşündüm. Burada genç 
meslektaşlarım da var birkaç tane. Bizimde akademisyen olarak bir eksi-
ğimiz var, belki baronun da. Mesela avukatın cezai sorumluluğunu son 
dönemlerde yüksek lisans, doktora tezi gibi çalışmaya mutlaka vermenin 
gerektiğini. Hem yargı kararları üzerinde daha çok yoğun çalışılabileceğini, 
hem akademik çalışacağını, hem de batı hukuk sistemlerindeki örnekle-
rin aktarılması gerektiğini de düşündüm. Kendi adıma bir anabilim dalı 
başkanı olarak da böyle bir vazifeyi edindim baronun temsilcisi olarak. 
Bunu ifade etmek istiyorum.

Şimdi isimlerinizi de belirtmek kaydıyla, kime yönelttiğinizi söyle-
meniz kaydıyla, isterseniz bir 15 dakikalık bir tartışma yapalım. Ya da 
şöyle yapabiliriz. Son birkaç cümle Muhammet Bey ilave etmek gerekir 
mi ? Bence öyle yapalım. Lütfen adınızı soyadınızı kendinizi tanıtarak ve 
kime soru yönelttiğinizi belirterek yaparsanız, sanırım kayda alındığını 
düşünüyorum. Ama ne olur, biz akademisyenler çok alışığız, ben de bu 
hakkı çok kötü kullandım bugün. Korsan tebliğ sunmayalım, net soru 
soralım. Katkı elbette olabilir, ama birkaç cümle olursa çok sevinirim. 
Çünkü gerçekten de bu salon ilgiyi gösteriyor. Bu uyarıma da uyarsanız 
çok mutlu olurum. Buyurun efendim.

Av. Aydın Aydın - Saygılar sunarım. Ben söz alma gereğini duydum. 
Niye ? Sayın Muhammet Güney avukatların bir ordu kadar çok olan 
avukatların içinde elbette çürük elma olabileceğini varsayıyor. Doğrudur, 
ama katılmadığım tek konu, ben o kutsal savunma hakkını kullanan 
kişilerin içinde, bir ordu kadar çok sayıda kişilerin içinde daha önceki 
ifadelerinde hep içinde çürük domates olabilir demiştim. Yani domates 
elma farkı var.
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Şimdi bu espriyi bırakayım, olay şudur. Kamu görevlisi kamu hizmeti, 
bu tür ayrımlar tali konular. Önemli olan nedir ? Ben müvekkil olarak 
avukata vekâlet verdiysem, benim yerime özne rolü üstlenmeli. Bu açıdan 
bakıyorum ben. Buradan da şuraya gelelim. Hukuk dünyanın insanların 
yaşaması için çatısı olsun. O çatıyı sağlam tutmanın yolu, yargısal sürecin 
işleyişinde avukatın özne rolü üstlenmesiyle mümkündür.

Şimdi şuraya geleceğim. Sayın Muhammet Güney’i tebrik ediyorum 
demeyeceğim, teşekkür ediyorum. Çünkü ben bir avukata vekâlet ver-
mişim, mahkeme hâkimi maalesef kararı benim lehime olması gereken 
kararı vekâlet ücreti diye avukata bir maddeyle geçiştirmiş. O avukat 
o vekâlet ücretini gitmiş daha önce icra takibi yaptığı dosyaya yatan 
para olmadığı halde, karşı tarafla elden almış. Şimdi ben bunu ihtar 
çektiğim halde 2008’den bu yana, bir insan selam bile verir. Nerede bu 
avukat ? Kişisel de olsa bunları benim adıma sizlerin çözmesi gerekiyor. 
Yani Ankara Barosu ne iş yapar ? Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyorum, ama biz konuşmacılara sorul-
masını istiyordum. Buyurun.

Av. Kaya Yelek (Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Genel 
Sekreteri) - Biz burada avukatı suçlu olarak oturttuk, onun üzerinden 
gidiyoruz. Bir de bize karşı yapılanlar var. Yani biz barolarda ve Barolar 
Birliğinde avukat hakları merkezleri kurmak zorunda kaldık.

Buradan hareketle, Sayın Genel Müdürüme sormak istiyorum. Bizim 
muhataplarımız genelde haklarımızın ihlal edildiği yerler maalesef adli-
yeler. Şimdi somut olayları söyleyeceğim size, ama çok uzun, Türkiye’nin 
hemen her yerinden bu olaylar geliyor. Bir avukat bir hâkimle bir ağız 
dalaşına giriyor. Avukat ve hâkim çıkıyorlar, ikisi aynı anda şikâyetçi 
ve hiçbir tanık yok, başka hiçbir delil yok. İkisinin göstereceği de yok. 
Avukatın hakkında soruşturma açılıyor, ağır ceza mahkemesinde yargı-
lanıyor, hâkimin hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı veriliyor. 
İkisi de aynı şartlarda, aynı koşullarda.

Yine bizi koruyan başka bir maddeler de yok TCK’da. İcra işlemi için 
gidiyoruz, haciz işlemi için. Genç meslektaşlarımızı gönderiyor genelde 
patron avukatlar. Gidiyor orada saldırıya uğruyor. İşte kamu görevlisi 
orada bizim işimize yarıyor biliyor musunuz ? Benim ona itirazım yok, 
ama ne dedi biliyor musunuz Yargıtay’ın dairesi ? Haciz yerine avukat 
gitmek zorunda değildir. Zaten uygulamayı konuşuyoruz. Teşekkür 
ederim, saygılar sunuyorum.
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Konuşmacı - En önemlisi bu, birilerinin öncelikle bu yorumu Anayasa 
Mahkemesine götürmesi gerektiğini düşünüyorum, hatta İnsan Hakları 
Mahkemesine.

Konuşmacı - Genel kurula gidebilir. Yani kararlarda genelde genel 
kurulun kararına dayanak yapılıyor, ama avukatlardan söz eden bir genel 
kurul kararı değil bu.

Av. Mehmet Evren - 5. Ceza Dairesinin vermiş olduğu emsal kararları 
ben de biliyorum. Aynı zamanda bunlar kamu görevi yapmamamıza 
rağmen, zimmet veya irtikap gibi suçlarla meslektaşlarımız yargılanıp 
mesleklerinden de oluyorlar. Çok iyi açıkladınız, çok ciddi sıkıntı bu 
bizim için. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararı var 
mı ? Anayasa Mahkemesi ne düşünüyor diye ben de çok merak ediyorum, 
onu soracaktım ben de.

Av. Adil Giray Çelik (Denizli Barosu) - 35 yıldır meslekteyim. 
Özellikle avukatın kamu görevlisi olmasına ilişkin yargının bir tarafından 
baktığımız gibi, avukatlara saldırılarla ilgili birkaç somut Yargıtay kararı 
var, incelemesi var.

Bunlardan biri şudur: Bir bayan meslektaşımız icra dairesinde elle 
tacize uğruyor icra müdürü tarafından. Şimdi Avukatlık Kanununda şunu 
diyor. “Avukatın görevi sırasında ya da görevinden dolayı” lafzı aynen bu 
şekilde geçiyor. Bu konuda baronun müdahilliği gerekli, barolar müdahil 
olur diyor, lafzı bu şekilde devam ediyor. Maalesef yerel mahkemeler 
baroların müdahilliğini kabul etmiyor, yüksek mahkemenin verileri de 
burada ve Yargıtay bu husustaki yapılan temyiz itirazlarını da reddediyor.

Yine somut Kaya Beyin belirttiği bir olayda, yaklaşık 65 yaşındaki 
meslektaşımız haciz sırasında saldırıya uğruyor ve üstelik kendisi özürlü, 
burnu kırılıyor. Bu hususta da mahkemenin henüz bir baronun müda-
hilliğine ilişkin kararı yok. Burada avukatların kamu görevlisi olarak 
kabulüyle, özellikle görev sırasında nerede başladığı maalesef Yargıtay’ın 
uygulamalarında çok derin çelişki yaratıyor. Bunu da ben mümkünse 
katılımcılardan öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Evet başka, arkada da bir soru var, lütfen oradan 
da alalım. Lütfen isminizi, kime soru yönelttiğinizi…

Av. Hasan Dülgeroğlu - Özel bir konu, ama açıklığa kavuşması anla-
mında bir konuyu dile getirmek istiyorum. Malumunuz avukat yargının 
sacayağına benzetirsek, üçayağından biri. Özel, ama kusura bakmayın 
rencide olduğum için soruyorum.
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Yazıhanemde otururken bir dostumdan telefon geldi. Dedi ki, bugün 
Meclise gidiyoruz, parti ismi mevzubahis değil. Hem grubu girer dinleriz, 
hem de lütfen beraber bir yemek yiyelim dedi. Kıramadım gittim. Üze-
rimde Barolar Birliğinin resmi hüviyeti var. Müracaatı yaptık, telefonla 
bildirdiler isimleri, filanca partinin ilçe merkezinden. Arkadaşım sade 
vatandaş. Beraber nüfus cüzdanlarını gösterdik. Hatta ben girerken avu-
katım dedim, ilk girişte buyurun geçin dedi. İçeri binaya girdikten sonra 
oradaki görevli sivil sade vatandaşlara cüzdanını çıkar, madeni paraları 
dök, madeni eşya kalmasın. Dedim ki avukatım, Barolar Birliğinin hüvi-
yeti var, geçebilir miyim okutup cihaza dedim. Hayır dedi, siz de aynı 
şekilde bütün madeni eşyaları, parayı, cüzdanınızı çıkaracaksınız. Dedim 
ki, ben avukatım, kamu görevi yapıyorum. Bu hüviyetin de bir resmiyeti 
olması lazım. Sorması ayıp, ama dedim bir sayın savcı bir sayın hâkim 
geldiğinde aynı işleme tabi tutuyor musunuz dedim. Hayır tutmuyoruz 
dedi. Bizden niye bu şekilde istekte bulunuyorsunuz ? Bu şekilde talimat 
verildi dedi. Ben dönüp gelecektim, onuruma dokundu. Arkadaşım rica 
etti, hoşgörüyle davran dedi.

Benim sormak istediğim şu: Kalem üzerinde nazariyette avukat yargı-
nın üçayağından biri, ama resmiyete geldiğinde bu şekilde avukata karşı 
tutumlar konusunda, bilhassa Türkiye Büyük Millet Meclisinde üçte 
birine yakın avukat arkadaşımız olduğu halde, bu çelişki konusunda bir 
düşünceniz olabilir mi ?

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz.
Ahmet Furkan Gökhan (Stajyer Avukat) - Avukat hanıma bir sorum 

olacaktı. Konuşmanın konusu da, zaten seminerin konusu da avukatın 
cezai sorumluluğu; sorumluluk anlamında avukatın kamu görevlisi olarak 
nitelendirilmesinden ya da yaptığı faaliyetin kamu faaliyeti olmasından 
doğan sorumluluğundan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda, yine az önce 
mevzubahis 7. madde Avukatlık Kanununda. Avukatın görevi sırasında 
veya görevi dolayısıyla bir şeye maruz kalırsa, hâkime karşı işlenmiş gibi 
sorumlu olacağı söyleniyor.

Burada bir statüye girmenin avantajları ve dezavantajları ya da yetkileri 
ve sorumlulukları olacaktır. Biz hep sorumluluk babında tartıştığımızdan, 
avukatın böyle bir sorumluluğunun doğmaması gerektiğini, 6. madde 
kapsamında yargısal faaliyeti… Yani yargı görevi yapanlar arasında sayıl-
masının doğru olmadığını söyledik. Peki, bunlar avukatın aleyhine 
gözüken düzenlemelerdi. Peki, avukatın lehine olan düzenlemelerde, 
mesela 57. maddenin yerinde olduğunu düşünüyor musunuz ? Avukata 
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görevi sırasında görevi dolayısıyla bir fiilde bir şeyde bulunulduğunda, 
hâkime karşı işlenmiş gibi sorumlu olması bir ayrıcalık tanınması, bu 
açıdan bunun da doğru olmaması gerekir diye düşünüyorum ben. Bu 
konu hakkında ne düşünüyorsunuz ? Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Üç tane daha soru alalım.
Av. Zafer Doğan Bilgin - Öncelikle bu şey konusuna değinmek 

istiyorum, soru olarak tabii ki. Bu avukatın vekâletten çekildiği zamanki 
15 günlük süre. Şimdi hukuk mahkemelerinde temyiz süresi 15 gün. 
Tebliğ geldi, 15 günümüz var. Müvekkil dedi ki, avukat bey vereceğim 
masrafı. Peki ve vermedi. Şimdi en baştan bile bilginiz olsa, ihtarnameyi 
gönderdiniz hızla gönderdiniz, geriye kalıyor 13 gün süreniz devam edi-
yor. Şimdi masrafı yapsanız, meslektaşım diyecek ki lütfen savunmanızda 
masraf yaptığınızı söylemeyin, çünkü baroda disiplin bakımından sıkıntı 
duyarsınız. Masrafını yapmasak görevi ihmal olacak. Bunun çözüm süreci 
bir fon mu oluşturulmasıdır ? Yoksa çürük elma olarak mesleğe devam 
etmek midir ?

Av. Abdurrahman Bal - Benim sorum Sayın Yargıtay üyesine. Yargıtay 
5. Ceza Dairesi zikredilen kararlara ulaşma esnasında görevi nedeniyle 
veya görevi sırasında kavramını yorumladı mı ? Şöyle ki, bir toplumsal 
eylem kapsamında basın açıklamasında gözaltına alınan müvekkilinize 
hukuki yardım için gittiğinizde, kolluk sizden görev kâğıdı isteyecek 
midir ? Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ederiz. Bir soru daha arkadan alalım, 
artık sanırım yeterli. Buyurun beyefendi.

Av. Kamil Vedat (Mersin Barosu) - Sorum avukat hanıma… Avu-
katlık Kanununun 36 - 37 - 38 ve 42. maddelerile ilgili. 37. madde bir 
avukatın sebep göstermeksizin işi reddi belirtilmiş ve daha sonra da iki 
avukat tarafından bu ret gerçekleşirse baro tarafından görevlendirilecek 
kişinin yapacağı. 42. maddede ise, zaten talep var. Herhangi bir ret sebebi 
yokken, 38. maddede işin retti zorunluluğunda 38/a’da, kendisine yapılan 
teklifi yolsuz ve haksız görür yahut sonradan yolsuz ve haksız olduğu 
kanısına varırsa. Yani sonradan böyle bir kanıya varırsa ya da teklifi bu 
şekilde görürse, kendi kanısına göre bu şekilde görürse.

Şimdi Özgecan dosyasından örnek verildi. Çok sayıda avukat Mersin’de 
ret talebinde bulundu. Sonuçta bu ret talebinde, bir tane değil çok sayıda 
görevlendirilen avukat bulundu CMK tarafından ve sonuçta bir yönetim 
kurulu üyesi görev yapmak zorunda kaldı. Dolayısıyla 38/a maddesindeki 
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işi yapmak zorunda mıdır ? 37 ile 42. maddeleri de bu şekilde anlıyorum 
ben. 38’de yapılan teklifi yolsuz gördüğünü bile bile sebep göstermeksizin 
reddeden bir avukatın, yolsuz gördüğü davayı reddetmesi nasıl bir görevi 
kötüye kullanma olarak değerlendirilebilir ? Biraz daha açıklamanızı rica 
ediyorum.

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ediyorum. Burada soruları bitirelim 
lütfen. Sayın üyem sizinle başlayalım, size yöneltilen sorular bakımından. 
Buyurun.

Muhammet Güney (Yargıtay 5.Ceza Dairesi)- Teşekkür ediyorum 
başkanım. Fakat beni dinleyicilerden çok, sunum yapan arkadaşlarım 
eleştirdi, onu da çok anlamış değilim. Sanki 5. Ceza Dairesini yargılamak 
amacıyla toplantı yapılmış gibi bir izlenim edindim.

Öncelikle şunu söyleyeyim. 1 Haziran 2005 tarihinde 765 sayılı Türk 
Ceza Kanunu ilga edildi, yerine aynı tarihte 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 
yürürlüğe girdi. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu 80 küsur yıl kullanılmıştı. 
Eksikleri vardı, iyiydi. Bunlar yargıç olarak benim şu anda söyleyebile-
ceğim şeyler değil. Öğretim üyesi arkadaşlarımız kardeşlerimiz, 765’in 
ne kadar iyi olduğunu, 5237 sayılı Kanunun ne kadar yersiz olduğunu 
söyleyebilirler. Ama ben yargıç olarak Anayasa Mahkemesi iptal etmediği 
sürece, yürürlükteki kanunu uygulamak zorundayım. Başka bir şansım 
yok benim.

Benim 5237 sayılı Kanundaki şu hükmü, ben bunu beğenmiyorum, 
765’in 279’u daha iyiydi onu uygulayın deme şansım yok. O sebeple 
öğretim üyesi arkadaşımızın 5237 sayılı Kanuna yönelik eleştirilerinin 
muhatabı da ben değilim. Ben kanun koyucu bir kanunu yapar yürürlüğe 
koyar. Benim tek şansım şu: Anayasaya aykırı olduğu görüşündeysem, 
bu iddiayı ciddi görürsem, Anayasa Mahkemesine müracaat ederim. 
Anayasa Mahkemesi altı aylık süre içerisinde iptal eder ise ona göre, iptal 
gelmezse yürürlükteki kanuna göre uyuşmazlığı çözerim.

Şimdi 6. maddenin gerekçesini okuyayım. Evet, 6. maddenin gerekçesi, 
madde metni değildir. Burada yoruma muhtaç bir kavram var, bunu 
yorumlayacağız. Gerekçeden de yorumda istifade edeceğiz. Ben gerekçenin 
bir kısmını okuyayım. Okumuştum şu kısmını eksik bıraktım. Örnek-
liyor gerekçe diyor ki: “Bu faaliyetin yürütülmesine katılan kişinin maaş, 
ücret veya sair bir maddi karşılık alıp almamalarının, bu işi sürekli süreli 
veya geçici olarak yapmalarının bir önemi bulunmamaktadır. Bu bakım-
dan örneğin, mesleklerinin icrası bağlamında avukat veya noterlerin kamu 
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görevlisi olduğu hususunda bir tereddüt bulunmamaktadır” bu kanunun 
gerekçesi. Bazı yorumlara göre gerekçe metne dahildir. Hadi biz biraz 
yumuşatalım, yorum olarak bundan istifade ediyoruz diyelim. Gerekçe 
açıkça, avukatları kamu görevlisi olarak zikrediyor. Ben bu gerekçenin 
dışına nasıl çıkarım ? Yine yargı görevi yapan olarak nitelendiriyor. Yani 
hem yargı görevi yapacak, kanun öyle söylüyor, hem de kamu görevlisi 
olmayacak. Ben bunu çok anlamıyorum.

Gelelim 252. maddede rüşvet suçu düzenlenmiş, 252. maddenin 7. fık-
rasını okuyayım size. Bakın burada hiçbir istisna yok. Diyor ki 7. madde: 
Rüşvet suçunda rüşvet alanın kamu görevlisi ya da onun aracısı olması 
gerekiyor. Rüşvet alan veya talebinde bulunan, yani rüşvet isteyen ya da 
bu konuda anlaşmaya varan kişinin yargı görevi yapan hakem bilirkişi 
noter veya yeminli mali müşavir olması halinde, verilecek ceza üçte 
birden yarısına kadar artırılır. Bu hüküm burada duruyorken… Şöyle 
dese; avukatlar hariç yargı görevi yapan dese anlayacağım, ama yargı 
görevi yapanı 6. maddenin 1. fıkrasının d bendinde avukatlar yargı görevi 
yapandır dedikten sonra, avukatlar rüşvet alma suçunun faili olmaz nasıl 
diyebilirim ben ? Ben beni bağlayan anayasa ve mevcut mevzuat karşısında 
farklı bir şey söyleyemem diye düşünüyorum.

Şimdi sahtecilikle alakalı Deniz Beyin söylemi oldu. Evet, içerik 
sahteciliğinden bahsedildi. Siz yanlış bir dilekçe verirseniz de, sahtecilik 
suçunu işlersiniz dedi. Bu kadar da abartmayalım. Yani şimdi Türk Ceza 
Kanununun 210. maddesine bakın. Aslında özel belge niteliğinde olan 
bir kısım belgeleri, 210. madde resmi belge niteliğindedir diyor. Bono, 
poliçe, çek, siz düzenlediğinizde bir vatandaş düzenlediğinde resmi bel-
gede sahtecilik suçundan mahkûm olur, içeriği sahte olursa.

Şimdi şöyle bir somut olay söyleyeyim. Ben aslında A kişisine herhangi 
bir borçlu değilim, borcum yok, ama B’ye borcum var. B’den de mal 
kaçırmak istiyorum ben. A’ya içeriği itibariyle sahte bir belge düzenli-
yorum veriyorum. Benim hakkımda icra takibi yapıyor, mallarımı hac-
zediyor sıraya giriyor ve asıl alacaklının alacağını almasına engel oluyor. 
Bunu bir vatandaş yaptığı zaman buna nitelikli dolandırıcılık diyoruz; 
belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık. Niye ? Kamu kurumunu aracı 
kılıyorum, icra dairesini aracı kılarak bu dolandırıcılığı yapıyorum. Asıl 
alacaklının alacağına engel oluyorum. Bunu bir avukat yaparsa, bunu 
bile bile yaparsa nedir bunun karşılığı ?
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İspat başka bir şey, ispat hususu başka bir şey; yani bunlar maddi 
hukuku konuşurken “bu ispat edilebilir mi edilemez mi ? ” yi başka bir 
yerde tartışırız, başka bir tartışma konusu.

Bahsedildi, bir sahtecilik dosyasından bahsedildi. Bir kararını ben 
okuyayım size, yapıldığı iddia edilen şey. Şimdi 3194 sayılı İmar Kanu-
nunun 18. maddesi var. Son fıkrası diyor ki; “Veraset yoluyla intikal 
eden, bu kanun hükümlerine göre şuyulandırılan Kat Mülkiyeti Kanunu 
uygulaması, tarım ve hayvancılık, turizm, sanayi ve depolama amacı için 
yapılan hisselendirmelerle, cebri icra yoluyla satılanlar hariç imar planı 
olmayan yerlerde her türlü yapılaşma amacıyla arsa ve parselleri hisselere 
ayıracak şekilde özel parselasyon planları, satış vaadi sözleşmeleri yapılamaz.” 
Bu kanun hükmü.

Şimdi bu kanunu dolanmak amacıyla, aslında borç yok, siz sahte bir 
senet düzenleyeceksiniz, icra takibi yapacaksınız. Aslında borçlu olmayan 
kişi, evet benim böyle bir borcum var diyecek. Bunun üzerine satılacak 
ve şuyulandırma yapacaksınız. Bunlar normal vatandaş yapsa nitelikli 
dolandırıcılık olacak şeyler. Kamu görevlisinin yapmasının bir farkı 
olması lazım. Stajyer avukat arkadaşımız söyledi, 57. maddeye hiç itiraz 
etmiyorsunuz. 265/2’ye hiç itiraz etmiyorsunuz. Burada söylendi denildi 
ki, icrada cebir uygulandı şiddet uygulandı. Yargıtay’ın icra dairesinde 
hacizde görevi yoktur. Bu içtihat 2004’de kaldı. Ceza Genel Kurulu 
kararı çıktı 2004’de ve ondan sonra 4. Ceza Dairesi de 5. Ceza Dairesi de 
istisnasız ben doğru olmadığını da söyleyeceğim. Sebebini söyleyeyim; 
hacizde avukata yapılan eylemlerin görevliye görevini yaptırmamak 
için direnme kapsamında olduğunu düşünüyorum. Bu konuda hiçbir 
istisna yok. Hatta yargı görevi olduğu iin, yargı görevi yapan olduğu 
için 265/2. madde uygulanıyor. Bu konuda da ne 5’de ne 4’de ne şimdi 
18’de, ne Ceza Genel Kurulunda buna aykırı bir karar yok. Ben şahsen 
buna muhalefet yazıyorum şu sebeple.

Bakın muhalefet yazmamın sebebi şu. Diyorum ki, bakın evet 
avukatların kamu görevlisi olduğunda bir tereddüdüm yok benim, kamu 
görevlisidir. Yargı görevi yapandır diyor kanun. Ama diyorum ki, avukat 
eğer bir yargısal faaliyete katılıyorsa ancak bu uygulanır. İcra dairesindeki 
görev yargısal bir görev değildir diyorum. Aksine baro başkanımız, yöne-
tim kurulu, disiplin kurulu, Barolar Birliğindeki görevleriniz dolayısıyla 
kamu görevlisi olduğunuzda bir tereddüt var mı ? Ama göreviniz yargısal 
bir görev değildir. Baro başkanına başkanlık görevi dolayısıyla bir tehdit, 
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bir cebir, 265/2’ye girer mi ? Yargı görevi yapan olarak sayabilir misiniz ? 
Benim muhalefetim bu yönde.

Şöyle söylüyorum; ben İcra İflas Kanununun hükümlerini sayıyorum, 
İcra İflas Kanununun hükümlerine göre alacaklının ya da vekilinin yok-
luğunda haciz yapılabilir mi ? Yapılamadı, o başka bir şey.

(Salondan karşılıklı konuşmalar yapılıyor)
Şimdi bakın bu benim muhalefetim. Ben diyorum ki, kamu görev-

lisidir bu, görevliye karşı direnme suçu olur. Hatta çoğul kullanıyorsa, 
hem icra memuruna hem avukata yöneliktir bu. Zincirleme olarak görev 
yaptırmak için direnme olur. Ancak bu iş yargısal değildir, o sebeple 265/2 
uygulanmaz diyorum. Ama benim gibi düşünmüyor daireler. Daireler 
avukatların yargı görevi yapan olarak görüyor icra dairesindeki işinde 
de, icra müdürüne yapılsa 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası gerektirecek 
bir eylem, dahil olan avukat sebebiyle 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası 
gerektiriyor, zincirleme suç hükümleri sebebiyle de bir bölü dörtten üç 
bölü dörde kadar da artıyor. Benim buna itirazım şu: Diyorum ki, bu işi 
evet avukatın görevi olduğunu kabul etseniz de, asıl görev icra memuru-
nun görevidir. İcra memuruna yönelik eylem 3 aydan 6 aya kadar, hadi 
görevli olduğunu kabul edelim avukata yönelik eylem de bunun 2 yıldan 
4… Biraz bana adil gelmiyor bu düzenleme.

O sebeple diyorum ki, bunu yargısal faaliyet kapsamında görmek 
lazım. Ama Yargıtay için bunu söyleyemezsiniz. 4. Ceza Dairesi de, 5. Ceza 
Dairesi de, Ceza Genel Kurulu da, avukatları icradaki haciz işlemlerini 
de yargı görevi yapan kamu görevlisi sayıyorlar ve onların eylemlerini 
cebir ve tehditle engellemeyi suç kabul ediyorlar.

Anayasa Mahkemesinin kararı var mı ? Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesinin kararı var mı diye soruldu, ben olmadığını biliyorum. Bu 
işi çözeceğimiz yer şurasıdır. Daire bir karar verir, doğru olabilir yanlış 
olabilir, farklı yorumlar da gelebilir. Bugün için bizim kararlarımız şunu 
yapmadık, şöyle bir kararımız yok, yeni de değil bu kararlar. Yani 2012 
yılından beri üç yıl doldu dördüncü yıldayız, bozma yaptık. Dedik ki, 
buradaki eylem görevi kötüye kullanma değil zimmettir ya da resmi 
belgede sahteciliktir ya da ikna suretiyle irtikâptır. İlgili mahkemeler 
direnebilir bu karara. Direnirse Ceza Genel Kuruluna gelir. Ya da Yargıtay 
başsavcılığı bizim onama ya da bozma kararlarımız üzerine sanık lehine 
yine süresiz sanık aleyhine bir aylık süre içerisinde itiraz yoluna gelebilir. 
Bu yolla biz itirazı kabul etmez isek, yine Ceza Genel Kuruluna gider. 
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Bu yolla bir karar çıkar, çıkabilir. Belki sizin istediğiniz gibi çıkar, belki 
de dairenin düşündüğü gibi çıkar. Ama mevcut kanun olduğu sürece, 
bu hükümler olduğu sürece, bizim daire olarak farklı düşünme duru-
mumuz yok.

Yani keşke 765 sayılı Kanunun 279’u olsaydı da, avukatları kurtar-
saydık. Bu benim yapabileceğim bir şey değil. Meclis yapabilir, sayın 
öğretim üyelerimiz bunu işleyerek kamuoyu oluşturabilirler, ama ben 
hâkim olarak anayasaya aykırı bulmadığım, bu sebeple de Anayasa 
Mahkemesine müracaat etmeyi düşünmediğim her kanunu uygulamakla 
mükellefim diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İki cümle 
söyleyeceğim. Bir kere baro başkanımızın da huzurunda, bu bileşenler 
çok güzel oldu. Yargıtay’ın en etkin isimlerinden çok değerli dostumuz 
burada, yüreklilikle bu sorunu tartışmaya, kararlarını açıklamaya… 
Dolayısıyla şu algı beni üzer, Yargıtay’ın burada sorguya çekildiği ya da 
sorgulandığı değil, biz bir akademik olarak tartışıyoruz. İkincisi, gerçekten 
hem Sayın Yargıtay üyemizin böyle bir toplantıyı onurlandırmaları ve 
yüreklilikle düşüncelerini de en net bir şekilde ortaya koymaları bana 
göre çok anlamlı; bu masada buluşmanın da zaten anlamı bu.

Bir cümle daha söyleyeceğim. İkincisi, şu tespitine ben de katılıyo-
rum. Ben konuşmama başlarken, sonradan söyleyeceğim iki yol var bu 
sıkıntıda dedim. Bir yorumla aşabilir miyiz ? Ama haklı olarak Sayın 
üyemizde belirtti, bu hükümler açık durduğu sürece ben bunları farklı 
yorumlayamam dediği yerde, sorunların biraz çözümünün de yasal deği-
şiklikleri zorunlu kıldığı noktasındaki tespitine doğrusu ben de katılmak 
durumundayım. Yorumla, dediği yine son cümlesinde belirttiği yollar, 
yargısal yollar olumlu noktalanırsa, o içtihatlar çerçevesinde şekillenecek 
diye düşünüyorum.

Son bir cümlem daha, kamu görevlisi kavramının yarattığı cezai 
sorumluluğu olumsuz etkileyen kadar olumlu etkileyen, yani ona yöne-
lik fiiller bakımından da hiç kuşkusuz hem sorumluluğu ağırlaşıyorsa 
ağırlaşacak, hem de kamu görevlisine yönelik bir eylem söz konusuysa, 
mevzuatın yarattığı o avantajdan yani ona yönelik eylemleri bakımından 
diğer fail bakımından cezai sorumluluğun ağırlaması gerekir. Burada iki 
çifte standart olmaz diye düşünüyorum.

Sayın Genel Müdürümüz… Devrim hocam biliyorum çok acil gitmesi 
gerekiyor, birkaç cümle söylesin, sana vereceğim sözü.
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Aytekin SAKARYA
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü

Avukat beyin o hâkimle avukatın tartışması sırasında birbirlerine sözlü 
sataşmalarında, avukata izin veriliyor avukat yargılanıyor, hâkime izin 
verilmiyor şeklinde bir serzenişi oldu. Şimdi ben yaklaşık 7- 8 yıl hâkim 
şikâyetlerine de baktım, bakanlıktayken bu görev. Tabii 2010 Anayasa 
değişikliğinden sonra usuller farklılaştırıldı. Birine … ilgili hükümleri 
gereğince hâkimlerin görevleri sırasındaki eylemler sebebiyle HSYK izin 
veriyor. Bakanlıkta böyle bir ayrım yok. Ben bu olayın biraz münferit 
olduğunu düşünüyorum. Yoksa ben 7 yıllık hâkimliğim boyunca böyle 
bir ayrım hiç gözetmedim. Şahsi kanaatim de, tabii her olay kendine göre 
muhakkak değerlendirilir. Yani kim kimi tahrik ettiği, ama buna bir kural 
koyma imkânımız yok. Ama benim kanaatim de, hâkimle avukat eğer 
karşılıklı birbirleriyle kavga ettilerse tartıştılarsa veya kırıcı davrandılarsa, 
biz hakaret demiyoruz demin de bahsetmiştim, her iki tarafa da verilmesi 
gerektiği kanaatindeyim. Ama münferit olaylarda tabii Türkiye şartla-
rında nasıl onu bilemiyorum, ama ben 7 yıllık hâkim savcı şikâyetlerine 
de baktım tetkik hâkimi olarak bakanlıktayken. Böyle özel bir ayrım 
olduğuna denk gelmedim. Ama somut bir olay varsa onu tartışabiliriz.

(Salondan konuşuluyor, duyulmuyor)
Şimdi burada tabii bakanlığın, Yargıtay’ın bu hususta bir dahli yok. 

Çünkü yerel savcılıklar yapıyor. İşte hep zaten iki saattin aynı şeyi tartı-
şıyoruz, avukatlar bizim meslektaşlarımız. Ama her olay kendi özelinde 
tartışılması gerekiyor. Eğer avukat meslektaşımıza da bir haksızlık yapı-
lıyorsa, bence kanunu uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, 
özür dileyerek ayrılmak zorundayım. Çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Doç. Dr. Devrim Güngör (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesi) - Şimdi bir kere böyle bir toplantıda, yüksek yargıya temsilen bir 
üyenin bulunması ve eleştirilere büyük bir hoşgörüyle karşılaması bizim 
açımızdan, hepimiz açısından bir şans. Çünkü yapabildiğimiz, elimizden 
gelen tek şey eleştirmek.

Bu eleştirilerden istifade etmek, yararlanmak, kullanmak veya tamamen 
görmezden gelme yetkisine yargıçlar sahiptir. Hiç kimsenin görüşünü, 
kitabını, makalesini kanunun bir kullanma kılavuzu olarak almazlar. 
Zaten o cüreti de kendimizde hiçbir zaman görmeyiz, görmedik de.
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Şimdi buradaki mesele şu aslında; yani bir kanun fetişizmi değil, 
765 sayılı TCK iyiydi, şimdiki kötü. İyi olduğunu söylemiyorum, ama 
şimdikinin çok kötü olduğunu söylüyorum. Çünkü hukuk güvenliğini 
ihlal ediyor. Sürekli değişmesi, yapıldığı günden beri değişikliğe uğraması, 
uygulanmaya başlamadan önce pek çok hükmün değişmesi, kanunun 
yapımındaki özensizliği ortaya koyuyor. 765 sayılı Kanundaki ince ayrı-
mın yok sayılmasıdır. Kanun yapmak, hele ceza kanunu yapmak incelik 
isteyen bir iştir, o ayrımlara bakacaksınız.

Şimdi herkesi toplumun yüzde 50’sinden fazlasını içine alan bir kamu 
görevlisi tanımıyla bu kanunu uygularsanız, hukuk güvenliğinden söz ede-
mezsiniz. Sebebi kanunsa kanunu değiştirmek lazım, ama uygulamada da 
uygulamanın da elinde pek çok yetki vardır. Şimdi Sayın Güney, verdiğim 
örnek üzerine o kadar da abartmayalım dedi. 5. Ceza Dairesinin vermiş 
olduğu o söz konusu karar, onu görmeseydim abarttığımı düşünebilirdim. 
Yani olmayan bir borç için takip talebinde bulunmak veya kararda yok, 
ama kambiyo senedi düzenlemek yürürlükteki Türk Ceza Kanununa göre 
bile suç değil. Neden suç değil ? Çünkü resmi belge hükmündedir diyor 
kambiyo senetlerindeki sahteciliğe. Düzenleyeni kamu görevlisi haline 
getirmediği için, sorumlu tutulabilecekleri suç 204/1’dir. 204/1 de sadece 
maddi sahteciliği cezalandırmaktadır, yani imza sahteciliğini. İçeriğinin 
doğru olması ne avukat bakımından, bu aklı veren avukat bakımından, 
ne de senedi düzenleyen bakımından sahtecilik suçuna vücut vermez. 
Başka bir suçu olur mu ? Olabilir.

Bir de stajyer avukat arkadaşımız bir soru sordu. Dedi ki, hâkimler 
gibi korunması işinize geliyor, hâkimler gibi sorumlu olması işinize 
gelmiyor mu ? Şimdi mesele avantaj veya dezavantaj sağlaması meselesi 
değil. Mesele hukukun doğru uygulanması. Kaldı ki, avukatlar hâkimler 
gibi de cezalandırılıyor. Görevlerini yaparken saldırıya uğramalarının, 
hâkimlere karşı işlenmiş bir suç gibi değerlendirilmesi, görevini doğru 
düzgün yapabilmesini temin etmektir. Bundan yola çıkarak hâkimlerin 
sorumlu olduğu her suçtan sorumlu olsun demek, o zaman hâkim cüb-
besini giydirmek demektir. Yani hâkim savcı avukat ayrımına ne gerek 
var ? Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Muhammet Güney (Yargıtay 5. Ceza Dairesi) - Şimdi ihmali dav-
ranışla görevi kötüye kullanmanın çok uygulanmadığını, görevi kötüye 
kullanma denildiğini söylediniz. Bunu unuttum. Eğer 2004 yılının 
2005 yılının kararlarına bakarsanız, biz açıkça icrai bir hareket olmaması 
durumunda, bu ihmali davranışla işlenen bir suçtur. Dava açmamıştır, 
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duruşmaya girmemiştir. Bunlar 257. maddenin 2. fıkrasının uygulanma-
sını gerektirir. Objektif cezalanma şartlarından en az birinin oluşması 
durumunda diyoruz. Bu konuda bütün eleştirilere evet, ama buna kesin-
likle katılmıyorum. Yani belki bin tane kararımızda görüyorsunuz, ihmali 
davranış da olmuştur, bozmuşuzdur, eleştirmişizdir. Teşekkür ediyorum.

Av. Nebile Kısa İnce (Ankara Barosu Disiplin Kurulu Üyesi)- 
Dinleyicilerin çok sabırsızlandığını, bir sonraki toplantının yarım saat geç-
tiğimizi dikkate aldığımızda, ben stajyer arkadaşımızın sorduğu sorunun 
hocam tarafından cevaplandırıldığını. Buradaki düzenlemelerin savunma 
dokunulmazlığı kapsamında olduğunu, avukatların kurtarılmayı değil, 
doğru yorum yapmayı beklediğinden hareketle ve kendilerine de doğru 
yorumla hukuk kurallarını uygulamayı beklediğini belirterek, sadece bu 
soruyu cevaplandırayım.

41. maddedeki 15 günlük, yani vekâlet görevinden çekildikten sonraki 
15 günlük süredeki durumla ilgili olan soruya geldiğimizde; burada zaten 
doktrinde de uygulamada da disiplin kararlarında da, avukatın vekâlet 
görevinin devam ettiği o 15 günlük süre içerisinde zorunlu ve acil işleri 
yapacağı zaten düzenlenmiştir. Eğer avukatın uhdesinde iş sahibinden 
alınan yeterli bir avans yoksa avukat çekilme tarihiyle birlikte derhal iş 
sahibine, buradaki özen yükümlülüğü Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 
kararları doğrultusunda avukata ait olup, derhal iş sahibine gerekli olan 
ihtarnameyi çekip, sorumluluktan kurtulabilir. İş sahibi adına ücre-
tini ödeyip, işlemi yapmak zorunda değildir. Avukat zira yine Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi, burada yapılan işle ilgili giderlerin iş sahibine ait 
olduğunu, aksini yazılı belgeyle kanıtlaması gerektiğini söylüyor avukata. 
Buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Özellikle somut olayda 37. madde 38. madde ve 42. madde özelinde 
sorulan soruyla ilgili olarak da, çok özetle zaten konuşmamda belirtmiş-
tim. Buradaki kanaatim de, sonuç itibariyle görevi kötüye kullanmaya 
ulaşılacağını söylerken, avukatın işi ret kapsamının bu konuda özellikle 
CMK tarafından yapılan görevlendirmelerde 42. madde kapsamına 
girmediğini belirterek, avukatın oradaki görevinin usul kurallarının 
doğru uygulanmasını sağlamaya yönelik olduğunu ve savunmanın kut-
sallığı nedeniyle bu sonuca ulaştığımız ve yargılama sonuçlanmadan 
sonuca ulaşmanın avukatın görevi olmadığını, masumiyet ilkesinin de 
bu konuda gözetilmesi gerektiğinden hareketle bu sonuca ulaştığımı 
belirteyim. Teşekkür ederim.



349

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 - Öncelikle olarak Sayın Baro Başkanımıza ve tüm 
ekibine, bu güzel oturuma yöneticilik yapma şansı verdiği için teşekkür 
ediyorum. Her bir konuşmacıya ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum, çok 
teşekkür ediyorum. Avukatın cezai sorumluluğu, bu süreçte yine tartı-
şılmaya devam edecek. Bana göre ayrı bir çalışmanın, ayrı bir oturumun 
başlığı olması gerektiği. Bütün bu kadar kitle de gösteriyor. Hem yargının 
karar vericileri, hem yargılananlar, biz savunma diyelim, hem akademis-
yenler bir araya gelerek bu konunun hukuk içinde doğru tartışılmasına 
zemin hazırlayacağını düşünüyorum bu çalışmanın. Hepinize saygılar 
sunuyorum. Oturum kapanmıştır. (Alkışlar)

Sunucu - Sayın Oturum Başkanımıza ve katılımcılarımıza katılımları 
için teşekkür ediyoruz. Şimdi plâketleri takdim etmek üzere Ankara 
Barosu Başkanı Sayın Hakan Canduran’ı sahneye davet ediyorum.

(Plâketler verildi)





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avukatlık Sözleşmesi ve  
Yargıtay’ın Bakış Açısı
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Sunucu - Ankara Barosu tarafından bu sene dokuzuncusu düzenlenen 
Uluslararası Hukuk Kurultayına hepiniz hoş geldiniz. “Avukatlık Söz-
leşmesi ve Yargıtay’ın Bakış Açısı” konulu oturumumuzu sunmak üzere, 
oturum başkanı Ankara Barosu önceki yönetim kurulu üyesi Sayın Av. 
Samiye Eyuboğlu’nu takdim ediyorum.

Beraberinde ise konuşmalarını yapmak üzere Sayın Av. Derviş Birer 
Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Başkanı, Sayın Mete Duman 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi, 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı 
Sayın İlhan Kara, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi Sayın Tülin 
Kurtoğlu, Mehmet Akif Tutumlu onu da davet ediyorum. Son olarak 
Ankara 13. Tüketici Mahkemesi hâkimi Sayın Tacettin Şeker. Onun 
yerine Mehmet Bey…

Av. Samiye EYUBOĞLU
Oturum Başkanı

Herkese iyi akşamlar diyorum. Yaklaşık 45 dakikalık bir gecikmeyle 
oturumumuzu açabiliyoruz. Günün bu saatinde bu kadar yoğun bir ilgi 
çok güzel, konu çok önemli; özellikle bizler açısından. Son 1 - 1,5 yıldır 
tartıştığımız değerlendirdiğimiz, işte o tarafa koyduğumuz bu tarafa 
koyduğumuz ve çözmeye çalıştığımız bir konu haline geldi. Yargıda da 
tartışılıyor, farklı görüşler var. Biz de bugün bu görüşleri hem avukatlık 
açısından, hem mahkeme açısından, hem de Yargıtay açısından değer-
lendireceğiz, değerli görüşleri alacağız.

Kısa bir açıklama yapayım. Mete Duman Bey bir yakının vefatı 
nedeniyle aramızda olamıyor. Kendisinin hazırladığı tebliği ise Tülin 
Kurtoğlu bizlerle paylaşacak. Yine Tacettin Bey de aramızda olamayacak, 
ama değerli görüşleriyle Sayın Mehmet Akif Tutumlu bizimle birlikte.

Ben zamanın da çok ilerisinde gittiğimiz için, daha doğrusu çok 
gerisinde kaldığımız için çok fazla açıklama yapmadan değerlendirme 
yapmadan sözü konuşmacılarıma bırakmak istiyorum.

Öncelikle Sayın Tutumlu’nun görüşlerini alacağız. Kısaca ben hâkim 
beyi tanıtmak istiyorum. Sayın Tutumlu 1963 yılında doğmuş, 86’da 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans eğitimini, 90’da da 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamam-
lıyor. Şiir ve öyküleri çeşitli dergilerde yayınlanmış, köşe yazıları ve 
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makaleleri basılı yayın organlarında yayınlanmış. Hukuk edebiyat ve 
felsefe konulu sempozyum ve seminerlerinde tebliğler sunmuş. Başta 
Türkiye Adalet Akademisi olmak üzere çeşitli kuruluşlarda öğretim 
görevlisi ve eğitmen olarak da ders vermiştir. Hukuk ve edebiyat ve felsefe 
alanında yayımlanmış 26 kitabı, yayımlanmış yine 150’yi aşkın makalesi 
ve incelemesi var. Sayın Tutumlu buyurun.

Mehmet Akif TUTUMLU
Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi

Öncelikle başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli meslektaş-
lar, hepiniz hoş geldiniz. Bir yazarın en büyük suçu okurunu sıkmaktır 
derler. Umarım ben de bu suçu işlemeden bu toplantıdaki görevimi 
yerine getirebilirim.

Efendim konu çok güncel ve sıcak uygulanıyor. 28.05.2014 tari-
hinde yürürlüğe giren ve halen yürürlükte olan 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun - bundan sonra sadece kanun bazen de yasa 
diyeceğim geçeceğim - ile bu yasanın 3/1.1 maddesiyle vekâlet sözleşmeleri 
tüketici hukuku kapsamına alınmış olup, bu sözleşmeden kaynaklanan 
davalarda da görevli mahkeme artık bizim mahkememiz, yani tüketici 
mahkemesi olmuş bulunuyor.

Şimdi ne anlatacağım size ben ? Genel olarak vekâlet sözleşmesini 
hızla geçip, daha çok tüketici boyutunda yoğunlaşmaya çalışacağım. 
Şimdi Sayın Başkanım Tutumlu’nun görüşleri dedi, ama tabii ki herkes 
gibi benim de naçizane görüşlerim var. Fakat burada benim temel odak 
noktam kendi kişisel görüşlerimde yoğunlaşmak yerine, var olan pozitif 
dogmatik hukuku yansıtabilmeye çalışmak. Tabii ki bunun üzerine 
kişisel görüşlerimizi ortaya koyup tartışabiliriz. Tabii tez bu, tartışma 
tezleri şudur bugün için, en azından kendi aramızda konuştuğumuz. 
Özellikle avukatlık ücret sözleşmesinden kaynaklanan davaların tüketici 
mahkemesinde görülmesi ne kadar uygundur veya değildir. Bu tartışmaya 
tabii ki tebliğ sonunda devam edilecektir. Sorularınız ve görüşlerinizle 
bu oturumun zenginleşeceğini düşünüyorum ve inanıyorum.

Şimdi kısaca anımsatmak bağlamında vekâlet sözleşmesini şöyle kalın 
ve çizgilerle değinmek istiyorum. TBK 502 ve devamı maddelerinde 
düzenlenmiş bilindiği gibi. Şöyle tanımlıyor; bir işi görmeyi ve işlem 
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yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Kimin ? Vekilin. Vekâlet sözleşmesinin 
tanımı bu…

Hızlı geçiyorum; a) İş görme, borcu doğuran sözleşmelerdendir b) Tek 
tarafa borç yükleyebilir. Her sözleşme mutlaka iki taraftan olmak duru-
mundadır, ama her sözleşme iki tarafa borç yüklemek zorunda değildir. 
Vekâlet sözleşmesi tek taraflı borç da yükleyebilir, iki tarafa da borç 
yükleyebilir.

Kapsamına gelince; dava açmak, sulh olmak, hakeme başvurmak, 
iflas, kambiyo taahhüdünde bulunmak, bağışlama, kefil olmak, taşınmaz 
devretmek bunlar için çok özel yetkiler gerekiyor. Ama onun dışında bir 
özel yetki gerekmiyor. Tarafları iki tane; bir tanesi vekâlet veren, diğeri 
vekil. Avukatlık terminolojisiyle konuşursak, vekil müvekkil, sizin benden 
daha iyi bildiğiniz gibi.

Şekil nedir ? Efendim diyor, şekle tabi değildir diyor. Taraflar diyor 
sözleşmeyi serbestçe kararlaştırabilirler. Hemen avukatlık sözleşmesine 
geçiyoruz. Burada 4667 sayılı Yasanın 76. maddesinde, Semih Bey üsta-
dımızın gayet iyi bildiği değişiklikle Avukatlık Yasasında da o hüküm 
getirildi. Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenebilir, herhangi bir şekle 
tabi değil. Ama taraflar şekil unsuru getiriyorlarsa sözleşmeye, tabii ki 
o şekilde yapılması, bunun aynı zamanda geçerlilik koşulu olur.

Şimdi vekâlet sözleşmesi genellikle dedik kural olarak şekle tabi değil-
dir, ama bazı istisnaları vardır. Bir tanesi kredi mektubunun verilmesi, 
yeni kredi emrinin verilmesi, taşınmaz simsarlığı, bunların yazılı olması 
yazılı olarak yapılması şarttır.

Ben isterseniz bu genel vekâlet sözleşmelerini geçeyim, ama kısaca 
nedir vekilin borçları ? Kural olarak üstlendiği iş görme edimini bizzat 
yerine getirmek, özenle yerine getirmek ve sadakat borcu. Demek ki 
bütün vekâlet sözleşmeleri de borcu üstlenen vekilin temel edimleri bu 
noktalarda toplanıyor. Avukatınki de bundan çok farklı değil.

Şimdi gelelim uyuşmazlıkların tüketici mahkemesinde görülmesi 
konusuna. Değerli meslektaşlarım, genel söyleyeceğim bu kriterleri. Bir 
uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde görülebilmesi için üç tane formül 
vardır, üç tane şık unsur vardır. Hangi dava olursa olsun. Bir, taraflardan 
birinin mutlaka tüketici konumunda olması, o sıfatı haiz olması, birinci 
şart bu. İkincisi, diğer tarafın da profesyonel düzeyde satıcı sağlayıcı olması 
ya da sözleşme diliyle tercüme edersek vekil olması ya da iş gören olması. 
Bu sözleşme tipine göre değişir tabii. Bize çünkü bu yeni yasa değişikliğiyle 
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sadece vekâlet sözleşmesi değil, eser tellallık simsarlık sigorta bankacılık 
sözleşmeleri de bizim mahkemenin kapsamı alanına girmiş bulunuyor.

Demek ki, bir tarafı tüketici olmalıdır. O zaman somutlaştıralım 
vekâlet sözleşmesini. Vekâlet veren mutlaka tüketici olmalıdır. Diğeri 
avukat olmalıdır. Uyuşmazlığın konusu da, yani vekâletin konusu da 
tüketicinin kişisel bir işinden kaynaklanmalıdır.

Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konuda AB mevzuatında 
vekâlet sözleşmesinden, özellikle avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan 
davaların, tüketici hukukuna girip girmeyeceği konusunda bir yönerge 
hükmü ya da bir yasa mevzuat hükmü yok. Ancak Avrupa Adalet Diva-
nının 15.01.2015 tarihli bir kararı var elimizde. Bu kararın hikâyesi 
kısacası şöyle. Litvanya’da avukatla müvekkil arasında bir ihtilaf doğar 
ücret konusunda ve avukat standart bir sözleşme yapmıştır yine ücret 
konusunda. İhtilaf da, tüketici konumunda olan davalının, yani müvek-
kilin itirazı şudur. Efendim burada tüketici normlarının korunması gere-
kiyor. Mahkeme bunu dinlemez, avukat lehine karar verir. Müvekkil kişi 
bu kararı temyiz eder. Litvanya Yargıtay’ı işin içinden çıkamaz. Tüketici 
hukuku normları uygulanacak mıdır ? 93/13 no.lu haksız şarta ait AB 
yönergesi hükümleri uygulanacak mıdır ? Yoksa bu genel bir dava mıdır ?

Litvanya Yargıtay’ı dört soru şeklinde bunu Avrupa Adalet Divanına 
sorar. Böyle bir görüş sorup alma yetkileri var bu sistemde. Avrupa Adalet 
Divanının yanıtları şöyledir. Evet, standart bir sözleşme vardır ve müvekkil 
konumundaki kişi tüketici hukuku normlarından faydalanır. Dolayısıyla 
avukatla müvekkil arasındaki standart ücret sözleşmesini haksız şart 
yönergesi, yani 93/13 sayılı haksız şart yönergesi uygulanabilecektir.

Kısaca ifade etmek gerekirse tekrar, yani vekâlet ücreti sözleşmeden 
kaynaklanan davalar tüketici hukuku kapsamındadır. En azından bu 
konuyu gündeme getiren kişiyi de anmakta entelektüel dürüstlük adına 
yarar görüyorum. Yrd. Doç. Dr. Umut Yeniocak’ın sırf bu konuyu ve 
kararı işleyen makalesi de Terazi Dergisinde yayımlandı, 2105 Ekim’inde 
yayımlandı. Meraklı arkadaşlar bu dergiye bakabilirler. Karar çevrilmiş 
değil, ancak kararın içeriği bu makalede işlenmiş durumda. Kısacası vekâ-
let sözleşmesinden kaynaklanan davalar tüketici hukuku kapsamındadır 
diyor Avrupa Adalet Divanının kararı.

Şimdi Avrupa Adalet Divanının kararını ben size açıklayayım yavaş 
yavaş. Diyor ki, bir ücret sözleşmesinin tüketici hukukuna girmesi için, 
bir tarafın avukat olması lazım, bir tarafın tüketici olması lazım - yine az 
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önce söylediğim gibi - vekâletin kapsamı ise konusu ise diyor, yani vekilin 
verdiği tevdi ettiği vekâletin konusu ise, müvekkilin kendi iş ya da mes-
leğiyle ilgili olmamalıdır. Ne demektir bu ? Şu: Ben bir diş doktoruyum 
protez yaptım ücret alacağım var, avukata vekâlet verdim. Avukat dava 
açtı takibe geçti vesaire. Sonra benimle avukat arasında bir ihtilaf doğdu. 
Bu tüketiciye girmez diyor. Çünkü benim verdiğim vekâletin konusu 
benim işimle, doktorluk mesleğimle alakalı. Özeti bu. Yani vekâlet 
profesyonel bir iş ya da meslekle alakalı olmayacak. Yani diyelim ki bir 
şirketle avukat arasındaki davadan kaynaklanan ücreti vekâlet sorunu, 
genel mahkemede asliye mahkemesinde görülecek, ama kişi bir boşanma 
davasını, bir tapu iptal tescil davasını avukata verip de, avukat da daha 
sonra bu dava nedeniyle bir ücret anlaşmazlığı olduysa, buna tüketici 
mahkemesi bakacak. Niye ? Çünkü boşanma davası, bir meslek ya da bir 
işle alakalı değil; yani Avrupa Adalet Divanının kararı bu.

Şimdi efendim gelelim Türk yüksek mahkemesi Yargıtay’ımıza. 
Yargıtay’ımızda benim tebliğimde var, bu karara benzer içtihatlar veriyor 
son bir yıldır ben izliyorum. Mesela bir tanesinde, avukatla kooperatif 
arasında bir dava olmuş ücreti vekâlet konusunda. Diyor ki, kooperatif 
tacirdir diyor, tüketici değildir. Dolayısıyla diyor, sen tüketici mahkemesi 
olarak bakamazsın, bu davaya asliye hukuk mahkemesi bakar diyor.

Yine başka bir davada, bir avukatlık bürosundaki genç bir avukatın 
avukatlık ücretiyle, profesyonel patron durumundaki olan avukat ara-
sındaki ihtilafta da demiş ki, ücret talep eden kişi de avukat, karşı taraf 
da avukat, dolayısıyla birisi tüketici değil ki. Burada da diyor genel 
mahkeme görevli olur.

Yine başka bir kararda, kooperatif şirket de diyor tacir değildi, tacir 
olduğu için tüketici olmadığı için şirketle diyor avukat arasındaki ücreti 
vekâletten kaynaklanan uyuşmazlıklara tüketici mahkemesi değil, genel 
mahkeme olan asliye hukuk mahkemesi görmeye devam eder. Bu içtihadı 
13. Hukuk Dairesi Sayın hâkime hanımımız da burada, bileceklerdir 
daha iyi olarak. Bir yıldır 13. Hukuk Dairesi müstakar şekilde diyebilirim 
devam ediyor uyguluyor. Biz de önümüze gelen ihtilaflarda… Ben kendi 
adıma konuşayım, biz dersek ayıp olur; çünkü ben hiçbir hâkimi temsil 
etmiyorum, naçizane kendi mahkemem adına karar verme yetkisine 
sahibim, o yönde karar veriyorum. Asliye hukuklardan çok görevsizlik 
geliyor bu konuda.

Asliyeler maalesef eskiden beri, keşke onlar da burada olsalar da konuş-
sak tartışsak, şöyle yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar; yasaya bakıyor vekâlet, 
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küt görevsizlik. Yasaya bakıyor eser, küt… Öyle değil halbuki. Yani bir 
sözleşmenin Tüketici Yasasında düzenlenmiş olması, mutlaka o davaya 
tüketici mahkemesince bakılacağı anlamına gelmez. Bu üç kıstasın her 
davada test edilmesi lazım.

Mesela önüme gelen bir davayı söyleyeyim. Şimdi icra takibi yapmış 
avukat, 10 tane bono. Takipler, sonra müvekkil arasında ücreti vekâlet 
uyuşmazlığı olmuş. Asliye hukuk görevsizlikle göndermiş. Sonra bir bak-
tım icra dosyasında itiraz dilekçesine, borçlu diyor ki alacaklı otomobil 
kiralama şirketi sahibi diyor. Yani ihtilaf buradan çıkmıştır diyor. Şimdi 
burada alacaklı kişi zaten tüketici değil, diğer taraf da zaten avukat. 
Ne dedik ? Bir tarafın mutlaka tüketici olması lazım, tutmadı. O zaman 
kim bakacak ? Asliye. Ne oluyor bu tür geliş gidişlerde ? Maalesef esasa 
girme işi gecikiyor.

Şimdiki mevcut Yargıtay uygulamamız bu. Doğru mudur, yanlış 
mıdır, olmamalı mıdır ? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ben kendimi daha 
çok iki tezden birini savunmak durumunda değil de, mevcut nedir bunu 
sizinle paylaşmak istiyorum. Bir sene böyledir, ama bir ay sonra belki 
değişebilir. Sonuçta hukukta kesin doğru görüşler yok ki, görüşlerin 
çarpışması vardır. Çünkü sosyal bilimlerin mantığı budur. Matematik 
doğru yoktur. Epistemik cemaat deriz; fikirler çatışır, ne kadar çok kabul 
görürse demokrasi budur. Onu biz doğru sayarız. Ama bugün doğru 
saydığımızı, iki gün sonra tekrar tartışırız yanlış. Dolayısıyla doğru 
yanlışlıktan ziyade, görüşlerin ne kadar kabul edildiği söz konusu edilir 
her zaman. Bence sosyal bilimlerin mantığı budur. Dolayısıyla buna da 
öyle bakmak lazım.

Taraf bir tarafı tüketici olacak, diğer tarafı profesyonel satıcı sağlayıcı 
vekil işveren gibi profesyonel olacak. Diğeri de ihtilafın tüketici işlemin-
den kaynaklanması lazım. Yani arada tüketici işlemi olması gerekiyor. 
Bu bütün tüketici davaları için mutlaka aradığımız üç tane kıstas. Bunları 
da test ettiğimiz zaman eğer uyuyorsa adres bizde, bize rahatlıkla gelebi-
lirsiniz. Ama açıkçası bazı konular tabii içtihatla gelişir konular olduğu 
için. Mesela eser öyle, hemen ona gireyim, aslında bu konu değil ama 
girmişken. Mesela eseri de söyleyeyim, ben kitabımda da söyledim yazdım 
bunu “Tüketici Yargılaması” kitabında. Dar kapsamlı eser sözleşmeleri 
bizde, ama geniş olan, mesela arsa sahibiyle yüklenici arasındaki geniş 
anlamda dediğim eser sözleşmesinin görülme yeri asliye hukuk. Kim 
diyor ? 14. Hukuk diyor. Neye dayanarak diyor ? İçtihat üretme otoritesine 
dayanarak diyor. Çünkü diyor Tüketici Yasasının amacı budur. Böyle geniş 
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kapsamlı eseri tüketici mahkemesinin bakmaması gerekir. Ben de daire 
başkan üyelerine gıyaplarında teşekkürlerimi sunuyorum. Bari ona biz 
artık bakmayalım yani, artık bakmayalım. Çünkü şey dengesi bozuldu, 
asliyeyle tüketici arasındaki denge bozuldu.

Başka bir yere daha gireyim. Yetki ve göreve ispata girip, sonra tebli-
ğimi sonlandırmayı düşünüyorum. Özel hastanelerle tüketiciler arasında 
kaynaklanan yanlış teşhis ve tedaviden kaynaklanan davalar da bizde-
dir. Maddi ve manevi tazminat davaları bizde. Ne zamandan itibaren ? 
28.05.2014 tarihinden sonra açılan davalar. Bunu neye dayanarak söylü-
yorum ? Bunu da yine Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin yasanın yorumuna 
dayanarak oluşturduğu içtihada dayanarak söylüyorum. Yani özel hasta-
neler vurguluyorum, tam devlet değil. Özel hastaneler ya da özel sağlık 
kuruluşları, mesela poliklinik kuruyor ya da bir sağlık ünitesi kuruyor 
özel. Onunla tüketici arasında kaynaklanan davalar maddi manevi olsun 
tazminat olsun ya da şirket olan hastanenin tedavi masrafının tahsili için 
olsun açtığı davalar, itirazın iptali davaları da bizde. Bu çok geniş kapsamlı 
davalar biliyorsunuz. Adli tıbba gidiyor, yüksek sağlık şurasına gidiyor 
filan, uzun sürüyor. Ama 13. Hukuk Dairesinin yine epeydir bununla 
birlikte 20. Hukuk Dairesinin mevcut aynı kararı da aynı doğrultuda 
bir senedir sapmadan gidiyor. Yani mevcuttur bugün için bu. Bunu da 
bilmekte fayda var.

Şimdi görevde tabii ki de parasal sınırlar var. Hakem heyeti baka-
bilir mi ? Bakabilir. Parasal sınırları da ben şimdi burada size söylemek 
istiyorum. Gerçi çoğumuzun bilgisi vardır sanıyorum. İlçelerde ilçe 
hakem heyetlerinde 2.320, illerde 3.480 lira kadar olan uyuşmazlıkların, 
avukatlık olsun, genel olarak vekâlet sözleşmesi olsun ya da hastanelerle 
tüketici arasındaki sözleşmelerden kaynaklansın, bu limitler altındaki 
uyuşmazlıklar heyetlerde görülmek gerekiyor. Bunda bir tartışma yok. 
Yalnız tabii heyetlerin manevi tazminat taleplerine bakıp bakmayacak-
ları açıkçası o da tartışmalı. Bu konuda herhangi bir Yargıtay kararı da 
yok. Burada kişisel fikrimi naçizane iliştireyim araya. Bence duruma 
göre bakılabilir. Nasıl duruma göre ? Efendim şimdi tabii konular geniş 
de, hemen böyle yandan gireyim. O zaman onu geçiyorum, başka bir 
oturumda onu konuşuruz.

Görev yaptık, bizde dedik o şartlarla. Yetkiye gelelim. Avukat ücret 
alacağı için kendi yerleşim yerinde dava açabilir. Niye açabilir ? Çünkü 
para alacağı alacaklının Borçlar Kanunu 89’a göre bulunduğu yer mah-
kemesinde ifa yeri olduğu için, o davalar açılabilir. İster itirazın iptali 
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davası olsun, ister alacak davası olsun. İki, davalının yerleşim yerinde 
açılabilir; üç, sözleşmenin ifa edildiği yerde açılabilir. Mesela ben Ankara 
avukatıyım, gittim Konya’da dava açtım. Vekâlet görevimin kapsamı 
oysa ifa yeri neresi ? Konya. Orada da açabilirim. Tüketici açarsa avukat 
aleyhine o nerede açacak ? Kendi yerleşim yerinde açabilecek. Yine nerede 
açabilecek ? Davalının bulunduğu yerde, yani ikametgâhının yerinde, 
üçüncüsü de yine ifa yerinde aynı. Yetki de böyle.

İspat ve delile geçelim. Kısa kısa geçiyorum. Bir, bir vekâlet ya da 
avukatlık ücret sözleşmesinin varlığını ispat yükü buna dayanan kişide-
dir. O ispat edecek. Yazılı şekil 2500 liraya kadar olanlar tanık vesaireyle 
kanıtlanamıyor. Yazılı ya da kesin kanıt olabilir. Mesela bir kararda Yar-
gıtay ikrar var demiş, yeterli. Yine danışmanlık hizmeti vermiş avukat, 
elinde belge yok, … hakkı var demiş sözleşmenin varlığının ispatı için. 
Dolayısıyla geçerlilik şartı şekle tabi olamamakla birlikte, ispat şartı 
yazılı ve kesin delillerle kanıtlanabilir bir sözleşmedir avukatlık ücret 
alacağı. Onun dışında tanık dinlenebilir mi ? Şu şekilde dinlenebilir. 
Biliyorsunuz avukatlık sözleşmesi güven temeline dayandığı için, taraflar 
birbirine hakaretamiz ya da haksız fiilin temelinde birtakım hareketler 
yapmışlarsa, avukattan müvekkile ya da müvekkilden avukata böyle bir 
eylem varsa, bu maddi vakıa olduğu için bu da tanıkla ispat edilebilir. 
Nitekim bunda da kararlar vardır.

Son sözü söyleyeyim sonlandırayım. Efendim şimdi avukatlık huku-
kunu, tabii burada uzmanlarımız üstatlarımız var ben söyleyecek deği-
lim, ama naçizane ilgilendiğim kadar söyleyeyim. İki kanadı olan bir 
hukuktur. Bir tanesi, avukatın adaletin gerçekleşmeye katkıda bulunma 
yükümlülüğü. Yasa 35’de kutsal der, mesela 34 ve 35’de kutsal meslekten 
bahseder. Niçin kutsaldır avukatlık bu anlamda ? Bir kamu görevidir 
çünkü bir tarafı budur. Bu nedir ? Çıkardan soyulmuş bir varlık tarzıdır 
avukatlığın. Kişisel çıkarı, müvekkil çıkarı değil, adaletin yerine getirilmesi 
için avukat ne yapmaktadır ? Mahkemeye yargılamaya katkıda bulunmak 
zorundadır. İkinci madde böyledir. Avukatlık Kanununun 8. maddesi de 
bu yöndedir. Avukatlığın birinci yönü budur.

İkinci kanadı, az önce konuştuğumuz vekille müvekkil arasında olan 
vekâlet sözleşmesidir. Burada ne yapacak avukat ? Müvekkilin menfaatle-
rini çıkarlarını hukuka uygun şekilde savunacak. Zaten bizde görülmesinin 
sebebi de bu boyutuyladır.
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Başka unuttuğumuz yerler varsa sunumda, aklınıza gelen sorular varsa 
daha sonra yanıtlamayı beklemek umuduyla, beni sabırla dinlediğiniz 
için hepinize saygılarımı teşekkürlerimi sunuyorum. (Alkışlar)

VEKÂLET VE VEKÂLET ÜCRET SÖZLEŞMESİNDEN 
KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN TÜKETİCİ 

MAHKEMESİNDE GÖRÜLMESİ

Mehmet Akif TUTUMLU
Ankara 6. Tüketici Mahkemesi Hâkimi

I. GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMESİ
A. Tanımı:
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) Dokuzuncu Bölümünün 

Birinci Ayrımında düzenlenen vekâlet sözleşmesi anılan Kanunun 502 
nci maddesinde şöyle tanımlanmıştır:

“Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya 
işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.

Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu 
Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır.”

B. Konusu ve Kapsamı
Vekâlet sözleşmeleri, hukuki nitelik olarak iş göreme borcu doğuran 

sözleşmeler arasında kabul edilmektedir. Nitekim 6098/TBK m.502/f.2’de 
vekilin borcu, vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı 
üstlenmek şeklinde tanımlanmıştır.

6098/TBK m.504’e göre; vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gös-
terilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir.

Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki 
işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar.

Bu bağlamda vekâlet sözleşmesinin kapsamına: a) Hukuki işlemler, 
b) Hukuki işlem benzeri fiiller, c) Maddi fiiller girmektedir.

6098/TBK m.504/f.3’e göre vekilin bazı işlemler yapması, vekâlet 
verenin özel yetki vermesine bağlıdır. Bu işlemler şunlardır:
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- Dava açmak.
- Sulh olmak.
- Hakeme başvurmak.
- İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato talep etmek.
- Kambiyo taahhüdünde bulunmak.
- Bağışlama yapmak.
- Kefil olmak.
- Taşınmaz devretmek veya taşınmazı bir hak ile sınırlamak.

C. Tarafları:
Vekâlet sözleşmesinde iki taraf bulunmaktadır: a) Vekâlet veren, 

b) Vekil.
Burada akla gelen soru vekâlet sözleşmesinin tek tarafa mı yoksa iki 

tarafa mı borç yükleyen sözleşmelerden olduğudur.
6098/TBK sistemi içerisinde düzenlenen vekâlet sözleşmesi ilk olarak 

tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerden sayılmaktadır.1
Ancak sözleşmede vekâlet verenin ücret ödeme borcu da kararlaştırı-

labilir.Nitekim bu husus 6098/TBK m.502/f.3’te şöyle ifade edilmiştir:
“Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.”
Demek oluyor ki sözleşme veya teamül gereği vekilin ücrete hak 

kazanması durumunda, vekâlet sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen 
sözleşme niteliğini kazanmaktadır.

D. Sözleşmenin Kurulması ve Şekli
1. Genel Kural
6098/TBK m.3/f.1 hükmüne göre; kendisine bir işin görülmesi öne-

rilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması 
mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, 
bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi 
kurulmuş sayılır.

Vekâlet sözleşmesi için yasa, kural olarak, herhangi bir şekil şartı 
öngörememiştir. Ancak ispat hukuku bakımından 6100/HMK m.200/1 

1 YAVUZ, Cevdet: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Borçlar Hukuku Dersle-
ri,11. Baskı, İstanbul 2012, s.532.
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hükmü uyarınca parasal değeri 2.500 TL’yi aşan sözleşmelerin tanık veya 
diğer takdiri delillerle ispatı mümkün olmayıp, bu hususta yazılı veya 
kesin delil gösterilmesi gerekmektedir.

Avukatlık ücret sözleşmesine gelince: 1136 Sayılı Avukatlık Kanu-
nu’nun 02.05.2001 tarih ve 4667 Sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 
değişik 163 üncü maddesi hükmü şöyledir:

“Avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin 
belli bir hukukî yardımı ve meblâğı yahut değeri kapsaması gerekir. Yazılı olmayan 
anlaşmalar, genel hükümlere göre ispatlanır. Yasaya aykırı olmayan şarta bağlı söz-
leşmeler geçerlidir.”

Görüldüğü gibi, yasa avukatlık sözleşmesi için herhangi bir şekil zorun-
luluğu öngörmeyip bu hususu tarafların serbest iradelerine bırakmıştır. 
Yine diğer vekâlet sözleşmelerinde olduğu gibi yasakoyucu, geçerlilik 
unsuru olarak şekil şartı aramamış ise de, ispat yönünden genel hükümlere 
(6100/HMK m.200) yollama yapmıştır.

Ancak avukatlık sözleşmeleri hakkında 6098/TBK m.17 hükmünün 
geçerli olduğunu belirtelim. Buna göre yasa her ne kadar bu tür sözleş-
meler için şekil serbestisi ilkesini benimsemiş ise de, taraflar isterlerse 
sözleşmenin belli şekilde yapılmasını kararlaştırabilirler. Dolayısıyla böyle 
bir şekil şartı kararlaştırılmış ise, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme 
taraflar için bağlayıcılık kazanmayacaktır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun görüşmelere ait tutanak başlı-
ğını taşıyan 53 üncü maddesi hükmü ne de burada değinmek gerekir. 
Bu hükme göre:

“Avukat, iş için yaptığı görüşmelerden gerekli saydıklarını bir tutanakla tespit 
eder. Tutanağın altı, görüşmede bulunanlar tarafından imzalanır.”

Belirtilen şekilde bir tutanak düzenlenmiş ise, bu tutanak avukatlık söz-
leşmesini kanıtlayıcı bir belge niteliğinde değerlendirilmek gerekecektir.2

2. İstisnalar
a) Kredi Mektubunun Verilmesi
6098/TBK m.515 hükmüne göre kredi mektubu; mektup gönderenin 

gönderilene bir üst sınır belirleyerek veya belirlemeksizin, kredi mektu-
bundan yararlanacak belirli kişiye istemde bulunacağı miktarda para ve 
benzeri şeyleri verme konusundaki vekâletini içeren belgedir.

2 AYDIN, Murat: Avukatlık Ücreti, 6.Baskı, Ankara 2015, s.45.
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Yine aynı yasa hükmüne göre kredi mektubu, vekâlet sözleşmesi ve 
havale hükümlerine tabi tutulmuştur. Bu düzenlemeden ve konu başlığın-
dan çıkan sonuç, kredi mektubunun yazılı şekilde yapılması gerektiğidir.

b) Kredi Emrinin Verilmesi
6098/TBK m.516 hükmü uyarınca; bir kimse kendi adına ve hesabına 

kredi emri verenin sorumluluğu altında bir üçüncü kişiye kredi açmak 
veya krediyi yenilemek için emir almış ve kabul etmişse, kredi emri verilen 
vekâletini aşmadıkça emri veren, kredi borcundan kefil gibi sorumlu olur. 
Ancak, kredi emri yazılı olmadıkça emri veren sorumlu olmaz.

Hükmün son cümlesinden kredi emrinin yazılı şekilde yapılmasının 
zorunlu olduğu anlaşılmaktadır.

c) Taşınmaz Simsarlığı
6098 Sayılı TBK m.520/1.fıkra hükmünde simsarlık sözleşmesi şöyle 

tanımlanmıştır:
“Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması 

imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve 
bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.”

Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre, simsarlık sözleşmesine, 
kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır.

Yine aynı maddenin son fıkrasında, taşınmazlar konusundaki simsarlık 
sözleşmelerinin, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmayacağı hükme 
bağlanmıştır.

3- 6502/TKHK m.4/1 Hükmünün Uygulanabilirliği Sorunu
6502/TKHK m.4/1 hükmü şöyledir:
“Bu Kanunda yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler ile bil-

gilendirmeler en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, 
açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası 
kâğıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilir. Sözleşmede 
bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda, 
eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen 
tarafından derhâl giderilir.”

Yukarıdaki hükmün tüketici mahkemelerinde görülecek olan vekâlet 
(veya avukatlık) sözleşmesinden kaynaklanan davalarda uygulanıp uygu-
lanmayacağı sorununa gelince: 6502/TKHK m.4/1 hükmü, tüketici 
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sözleşmelerinde yer alması gereken şekil şartlarını düzenlemektedir. Ancak 
burada şu hususa dikkat etmek gerekir: Belirtilen şekil şartları tüketici 
sözleşmelerinin tümünde değil, sadece TKHK’da bizzat düzenlenen 
sözleşmelerde aranır. Zira düzenlemede açıkça, “bu Kanunda yazılı 
olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmeler” ibaresi yer almaktadır.

Vekâlet sözleşmesi TKHK kapsamına alınmış olmakla birlikte, bizzat 
TKHK’da düzenlenmemiş olduğundan, tüketici uyuşmazlığına konu olan 
vekalet sözleşmelerinin geçerliliği de TKHK m.4/1’deki şekil şartına tabi 
tutulmayacaktır. Dolayısıyla TKHK m.83/1 hükmü uyarınca vekalet 
sözleşmelerinin kuruluşu, şekli ve diğer hususlarda TBK hükümleri ile 
avukatlık sözleşmesi bağlamında Avukatlık Kanunu hükümleri uygulama 
alanı bulacaktır.

E. Edimlerin Yerine Getirilmesi
1. Vekilin Borçları
6098/TBK m.505 hükmü uyarınca vekilin temel borcu, vekâlet 

verenin açık talimatına uygun olarak edimini yerine getirmektir. Ancak, 
vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi 
onun da izin vereceği açık olan hâllerde, vekilin talimattan ayrılabileceği 
aynı hükümde düzenlenmiştir.

Bunun dışında yani açık rıza ya da varsayılan rıza koşulunun bulun-
madığı durumlarda vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı kar-
şılamadıkça işi görmüş olsa bile, vekâlet borcunu ifa etmiş olmayacaktır.

Yasa, vekile vekâlet borcunu bizzat ifa etme yükümlülüğü yüklemiş-
tir. Kural bu olmakla beraber şu durumlarda işin başkasına yaptırılması 
mümkündür (TBK m.506):

- Vekâlet veren tarafından başkası tarafından ifaya izin verilmesi.
- Durumun başkası tarafından ifayı zorunlu kılması.
- Başkası tarafından ifa hususunda bir teamülün bulunması.
6098/TBK m.506/f.2 hükmü vekile, üstlendiği işi vekâlet verenin 

haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yerine getirme ödevi 
yüklemiştir.

Vekilin diğer bir sorumluluğu hesap verme yükümlülüğüdür. 6098/
TBK m.508 hükmüne göre vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüt-
tüğü işin hesabını vermek ve vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet 
verene vermekle yükümlüdür.
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Avukatlık sözleşmesi bakımından ise avukatın yükümlülüğü ise, 
başta 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 34.,163-174 üncü maddeleri 
hükümleri ile TBK’nın genel hükümlerine ve varsa avukatlık sözleşmesi 
hükümlerine göre yerine getirilmek gerekecektir.

2. Vekâlet Verenin Borçları
Vekâlet verenin temel borcu, taraflar arasında kararlaştırılmış olan 

ücret borcu ile vekilin yaptığı giderlerdir (TBK m.510). Ayrıca vekil, 
vekâlet görevini ifa ederken vekâlet verenin kusurundan kaynaklanan 
bir sebeple zarara uğramış ise, bu zararın tazminini de vekâlet verenden 
talep edebilecektir (TBK m.510/f.2).

Avukatlık sözleşmesine gelince: Taraflar arasında belli bir ücret karar-
laştırılmış ise vekâlet verenin borcu buna göre ifa edilmek gerekir. Şayet 
böyle bir sözleşme yok ise ücret borcu 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 
164 üncü maddesi hükmü ile, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Hüküm-
lerine göre belirlenmek gerekecektir.

F. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi
Yasa gerek vekile gerekse vekâlet verene her zaman sözleşmeyi tek 

taraflı olarak sona erdirme yetkisini tanımaktadır (TBK m.512). Bunun 
nedeni, vekâlet sözleşmesinin temelde güven ilişkisine dayanmasıdır.

Ancak uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren taraf, diğe-
rinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlü tutulmuştur (TBK 
m.512/f.2).

Buna göre vekâlet sözleşmesi şu hâllerde sona erer:
- Edimlerin ifası ile
- Sözleşmenin tek taraflı sona erdirilmesi ile
- Taraflardan birinin ölümüyle
- Taraflardan birinin ehliyetini kaybetmesi veya iflâsı ile (TBK 

m.513/f.1).
G. Vekâlet Sözleşmesinde Zamanaşımı Süresi
6098/TBK m.147 hükmü beş yıllık zamanaşımı sürelerine tâbi olan 

alacakları düzenlemekte olup, bu maddenin 5 inci bendine göre, vekâlet 
sözleşmesinden kaynaklanan alacaklar da beş yıllık zamanaşımına bağlı 
tutulmuştur.
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Avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret alacaklarının tâbi olacağı 
zamanaşımı süresi hususunda 1136 sayılı Avukatlık Kanununda herhangi 
bir düzenleme mevcut değildir. Bu durumda genel düzenleme niteliğinde 
olan 6098/TBK m.147/5 hükmünün avukatlık ücret alacakları için de 
geçerli olduğunu kabul etmek gerekir. Şu hâle göre avukatlık ücret ala-
cakları beş yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. Nitekim bu husus Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi’nin 23.03.2015 tarih ve E. 2014/29575, K. 2015/9014 
sayılı kararında, özetle, şöyle belirtilmiştir:

“(..) Dava, vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili iste-
mine ilişkindir. Davacının, 17.11.2000 tarihli vekâletname ile davalılar 
vekili iken davalılar tarafından 15.6.2006 tarihinde vekillikten azledildiği 
ve azilnamenin davacıya 22.6.2006 tarihinde tebliğ edildiği hususunda 
uyuşmazlık bulunmamaktadır. Hemen belirtmek gerekir ki, 6098 sayılı 
Türk Borçlar Kanunu’nun 147. maddesi (mülga 818 sayılı Borç-
lar Kanunu’nun 126. maddesi) gereğince vekâlet sözleşmesinden 
kaynaklanan alacaklar, 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, bu 
sürenin geçmesi ile zamanaşımına uğrarlar. Eldeki davada, davacının 
azledildiğini öğrendiği 22.6.2006 tarihinden itibaren başlayan 5 yıllık 
zamanaşımı süresinin, dava tarihi olan 15.6.2011 tarihi itibariyle dol-
madığı anlaşılmaktadır. O halde, davaya konu edilen vekalet ücreti ala-
cağının zamanaşımına uğraması söz konusu olmadığından; mahkemece 
işin esası incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı 
şekilde zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş olması, 
usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

II. UYUŞMAZLIKLARIN TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE 
GÖRÜLMESİ

A. Görev
1. Yasal Dayanak
Mülga 4077/TKHK’da vekâlet sözleşmeleri tüketici işlemi olarak 

düzenlenmiş değildi, bu nedenle Yargıtay, vekâlet sözleşmeleri ile vekâlet 
ücreti alacağından kaynaklanan davaların genel mahkeme niteliğinde 
olan asliye hukuk mahkemesinde görülmesi gerektiğini içtihat etmişti.

28.05.2014 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan 6502/TKHK 
m.3/1 hükmü, vekâlet sözleşmelerini de tüketici işlemi kapsamına almıştır. 
Bu nedenle vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan davaların görülme 
yeri, aşağıda belirtilen kriterlerin mevcut olması kaydıyla, tüketici 
mahkemeleridir.
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Genel Kriterler
Hemen belirtelim ki vekâlet sözleşmesinin tüketici işlemi kapsamına 

alınarak TKHK’da belirtilmiş olması, vekâlet sözleşmesinden kaynakla-
nan her türlü davanın otomatikman tüketici mahkemesinde görüleceği 
anlamına gelmemektedir.

Vekâlet sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların tüketici mahke-
melerinde görülebilmesi için genel kriterleri3 şöyle sıralamak mümkündür:

- Taraflardan biri (vekâlet veren) tüketici olmalıdır.
- Taraflardan biri profesyonel (Vekil) olmalıdır.
- Uyuşmazlık (vekâletin konusu) tüketici uyuşmazlığı4 niteliğinde 

olmalıdır.
Tüketici mahkemesinde görülemeyecek nitelikteki vekâlet sözleş-

melerini ise şöyle belirlemek mümkündür:
- Vekâlet verenin ücret ödeme borcu kararlaştırılmamış ise (Tam iki 

tarafa borç yükleyen nitelikte bir sözleşme değilse)
- Sözleşmenin iki tarafı tacir veya esnaf ise (Taraflardan biri tüketici 

sıfatını taşımıyor ise)
- Sözleşmenin iki tarafı tüketici konumunda ise (Taraflardan biri 

profesyonel sağlayıcı - iş gören - değil ise).
- Vekâletin konusu tüketici işlemi değilse.

3. Göreve İlişkin Parasal Sınırlar
Vekâlet sözleşmesi ile avukatlık ücret alacağından kaynaklanan ve 

belirlenen parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıkların tüketici hakem 
heyetlerinde karara bağlanmasına engel bir durum yoktur. Şu hâlde aşa-
ğıda belirtilen miktarların altında kalan uyuşmazlıklar hakkında tüketici 
hakem heyetlerine, bunu aşan miktarlardaki uyuşmazlıklar için tüketici 
mahkemelerine başvurmak gerekecektir.

6502 Sayılı TKHK’nın 68/1’inci maddesi5 hükmüne göre THH’lerin 
parasal değer ölçüsüne göre görev sınırları6 şöyledir:

3 TUTUMLU, Mehmet Akif: Tüketici Yargılaması Hukuku, Ankara 2015, s.59 vd.
4 Tüketici uyuşmazlığı kavramının tanımı için bkz. TUTUMLU, Mehmet Akif: Tüketici 

Yargılaması Hukuku, Ankara 2015, s.113.
5 Ayrıca bkz.THH Yön.m.6.
6 6502 Sayılı TKHK’daki Parasal sınırlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliği ile 

01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere metinde gösterilen miktarlara yük-
seltilmiştir (Resmi Gazete, 20.12.2015, Sayı: 29568).
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 - Değeri 2.320 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda: İlçe 
Tüketici Hakem Heyetleri,

- Değeri 3.480 Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda: 
Büyükşehir statüsünde olmayan iller bakımından, İl Tüketici Hakem 
Heyetleri,

- Değeri 2.320 Türk Lirası ilâ 3.480 Türk Lirası arasında bulunan 
uyuşmazlıklarda: Büyükşehir statüsünde bulunan il Tüketici Hakem 
Heyetleri, görevlidir.

Belirtelim ki yeni tarihli bir Yargıtay içtihadına7 göre, parasal sınırın 
belirlenmesinde sadece asıl alacak değil; işlemiş faiz, faizin gider vergisi 
gibi fer’iler de nazara alınacaktır. Başka bir deyişle asıl alacak ile fer’ilerinin 
toplamına göre uyuşmazlığın çözüm merci tespit edilecektir.

4. Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
Tüketici Hakem Heyetlerinin ihtiyati tedbir (HMK m.389 vd.), 

ihtiyati haciz (İİK m.257 vd.) ve delil tespiti (HMK m.400 vd.) geçici 
hukuki koruma tedbirleri hakkında karar verme yetkileri bulunmamak-
tadır.8 Dolayısıyla bu hususlarda uyuşmazlığın miktarına bakılmaksızın 
başvurulacak yargı merci, tüketici mahkemeleridir.

5. Göreve İlişkin Özel Durumlar
a) Avukatlık Ücret Alacakları
Avrupa Adalet Divanı’nın 15.01.2015 tarihli kararının 23. paragra-

fında; avukat ile müvekkili olan tüketici arasındaki vekâlet sözleşmesinde, 
tüketicinin almış olduğu hukuk hizmetlerinin kalitesini değerlendirme-
sinin mümkün olmadığı, avukatın standart sözleşme formu kullanarak 
taraflar arasında kurulan avukatlık sözleşmesi hakkında haksız şartlara 
ilişkin 5 Nisan 1993 tarih ve 93/13 sayılı AB Direktifi hükümlerinin 
uygulama alanı bulacağı, dolayısıyla bu tür sözleşmelerden kaynaklanan 
uyuşmazlıkların tüketici uyuşmazlığı niteliğinde olduğu kabul edilmiştir.9

7 Bkz. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 03.12.2015, E.2015/33889, K.2015/35338.
8 TUTUMLU, Mehmet Akif: Norm, Kuram ve İçtihat Işığında Tüketici Hakem Heyet-

leri, Ankara 2015, s.71.
9 Bu karar, Litvanya Yargıtayı’nın bir temyiz başvurusu üzerine karar vermeden önce, 

Avrupa Adalet Divanı’na görüş sorması üzerine verilmiştir, ayrıntılı bilgi için bkz. 
YENİOCAK, Umut: AB Adalet Divanı’nın 15.01.2015 Tarihli Kararı Işığında Avukat-
lık Sözleşmesinin Bir Tüketici İşlemi Olup Olmayacağı Sorunu (Terazi, Aylık Hukuk 
Dergisi, Ekim 2015, Cilt: 10, Sayı: 110, s.37-45).
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Avukatlık sözleşmesi vekâlet sözleşmesi kapsamında kabul edildiğin-
den, 6502/TKHK m.3/l hükmü bağlamında, avukatlık ücret alacağına 
ilişkin davaların da 28.05.2014 tarihinden itibaren tüketici mahkemele-
rinde görülmesi gerekmektedir. Ancak önemle belirtelim ki bir davanın 
avukatlık ücreti alacağına ilişkin olması, onun mutlaka tüketici mah-
kemesinde görülmesi gerektiği sonucunu doğurmaz. Bunun için bazı 
koşulların gerçekleşmesi gerekir, bunları şöyle belirtmek mümkündür:10

• Taraflardan biri avukat, diğeri tüketici olmalıdır.11
• Hukuki yardımın ya da davanın konusu müvekkilin işi ya da 

mesleği ile ilgili olmamalıdır. Örneğin bir diş hekimi yaptığı 
protezin ücretini tahsil için avukatla vekâlet sözleşmesi yapmış 
ise, burada mesleki bir amaç güdüldüğü için söz konusu sözleşme 
tüketici işlemi sayılmayacaktır. Yine müvekkil konumunda olan 
kişinin tacir, ticaret şirketi veyahut kooperatif olması hâlinde söz-
leşmede taraflardan birinin tüketici olması koşulu gerçekleşmeye-
cektir (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 06.11.2014, E. 2014/40852, 
K. 2014/34627)

Bu bağlamda bir avukatın bürosunda çalıştığı avukattan olan alaca-
ğını tahsil için açtığı davada tüketici mahkemesi görevli değildir; görevli 
mahkeme, taraflar arasındaki ilişkide bağımlılık unsuru bulunup bulun-
madığına göre iş mahkemesi veya asliye hukuk mahkemesidir. (Yargıtay 
13. HD 27.11.2014, E. 2014/40765, K. 2014/37786)

Konuya ilişkin bazı Yargıtay kararları şöyledir:
Avukatlık ücret alacağı davasının tüketici mahkemesinde görül-

mesi gerektiği

“Dosya kapsamından, taraflar arasında düzenlenen vekâlet sözleş-
mesi uyarınca ödenmeyen avukatlık ücretinin tahsili için başlatılan icra 
takibine itirazın iptali talep edilmektedir. Davanın yukarıda belirtilen 
niteliği ve tarafların yargılama sırasındaki iddia ve savunmaları değer-
lendirildiğinde, Davacının 6502 sayılı Kanunda belirtilen “Tüketici” 
tanımına girdiği anlaşılmakla, Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun kapsamında bulunan uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde 

10 TUTUMLU, Mehmet Akif: Tüketici Yargılaması Hukuku, s.115 vd.
11 TUTUMLU, Mehmet Akif: 6502 Sayılı TKHK Hükümleri Çerçevesinde Vekâlet Üc-

retinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Sorunu (Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Mart 
2015, Yıl: 10, Sayı: 103, s. 112-114).
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görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.” (Yargıtay 17. Hukuk 
Dairesi, 25.12.2014, E. 2014/24250, K. 2014/19620)

…
“Somut olayda, davacı, davalılarla arasında vekâlet sözleşmesi bulun-

duğunu, ancak, haklı bir sebep olmaksızın avukatlıktan azledildiğini ileri 
sürerek, vekalet ücretinin davalıdan tahsilini talep etmiştir.

28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanun kapsamında öncelikle görev açısından inceleme 
yapılmıştır.

6502 sayılı Kanunun 2. maddesi her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye 
yönelik uygulamaların bu kanun kapsamında olduğu belirlendikten 
sonra, 3. maddesi ile buna yönelik tanımlar yapılmış olup, 3/1-1 mad-
desinde açıkça tüketici işlemi tanımlanmış olup, buna göre “Mal veya 
hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya 
mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket 
eden gerçek veya tüzel kişilerle tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, 
simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık vb. sözleşmeler de dahil olmak üzere 
her türlü sözleşme ve hukukî işlemin” tüketici işlemi olarak tanımladığı 
anlaşılmaktadır.

Bu durumda, uyuşmazlığın tüketici işlemi niteliğinde olduğu anlaşıldı-
ğından davaya bakmaya tüketici mahkemesi görevlidir. Uyuşmazlığın 
Bakırköy 1. Tüketici Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerek-
mektedir. (Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 05.10.2015, E. 2015/4711, 
K. 2015/8372)

Avukata vekâlet veren kooperatifin tüketici sayılmaması nedeniyle, 
avukatın kooperatif hakkında açtığı itirazın iptali davasında görevli 
mahkemenin tüketici mahkemesi değil, genel mahkemeler olduğu:

“Bir hukuki işlemin sadece 6502 Sayılı yasada düzenlenmiş olması 
tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde 
görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsa-
mında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması 
gerekir.Eldeki davada, davacı avukat davalı yapı kooperatifince vekalet 
ücretinin ödenmediğinden bahisle vekalet ücretinin tahsili için yaptığı 
icra takibine vaki itirazın iptalini istemektedir. Davalı, yapı kooperatifi 
olup 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımamaktadır. 
Vekâlet sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların 6502 sayılı yasa 
kapsamında olması için mutlak surette taraflardan en az birisinin tüketici 
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vasfını taşıması gerekir. Somut uyuşmazlıkta davalı kooperatif, tüketici 
yasasında tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraflar 
arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmakta-
dır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki 
Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel 
mahkemeler görevlidir.”(Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 06.11.2014, 
E. 2014/40852, K. 2014/34627)

Avukatın belediyeden olan ücret alacağı davasının asliye hukuk 
mahkemesinde görülmesi gerektiği

“Eldeki davada, avukat olan davacı, davalı kurum tarafından 
vekâlet ücretinin ödenmediğinden bahisle vekâlet ücretinin davalıdan 
tahsili için başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptali isteminde 
bulunmuştur. Davalı kurum, Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanunda tanımı yapılan tüketici kapsamında olmadığından, taraf-
lar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Kanun kapsamı dışında kaldığı 
anlaşılmaktadır.

Bu durumda uyuşmazlığın genel hükümlere göre asliye hukuk mahke-
mesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir. (Yargıtay 20. Hukuk 
Dairesi 13.10.2015, E. 2015/10732, K. 2015/9032)

Vekâlet ücret alacağı davasında davalının şirket olması- Asliye 
Hukuk Mahkemesi

“Bir hukukî işlemin sadece 6502 sayılı Kanunda düzenlenmiş olması 
tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın tüketici mahkemesinde 
görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı Kanun kapsa-
mında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması 
gerekir. Eldeki davada, avukat olan davacılar, davalı şirket tarafın-
dan vekâlet ücretlerinin ödenmediğinden bahisle vekalet ücretinin 
davalıdan tahsili için başlattıkları icra takibine yapılan itirazın iptali 
isteminde bulunmuşlardır. Davalı şirket, Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki Kanunda tanımı yapılan tüketici kapsamında olma-
dığından, taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı Kanun kapsamı 
dışında kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda uyuşmazlığın genel hükümlere göre Asliye Hukuk 
Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.” (Yargıtay 
20. Hukuk Dairesi 13.10.2015, E. 2015/10666 K. 2015/9035)
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b) Yanlış Teşhis ve Tedavi Nedeniyle Özel Hastanelere Karşı Açılan 
Tazminat Davaları

Sağlık hizmeti veren özel hastaneler ile tüketiciler arasında görülen 
tazminat veya ücret alacağı davalarında görevli mahkemenin belirlen-
mesinde Yargıtay’ın tespitleri şöyledir:

- Özel sağlık hizmetlerinin sunulmasından ötürü özel hastaneler ile 
hizmet alan hastalar arasındaki ilişki vekâlet sözleşmesi hükümlerine 
tâbidir.

- Yanlış teşhis veya tedavi iddiası ile açılan maddi ve manevi tazminat 
davaları 6502/TKHK m.31-l hükmü kapsamında olup, bu davaların 
görülme yeri tüketici mahkemeleridir.

- Yine yapılan teşhis ve tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinden dolayı 
özel hastaneler veya diğer sağlık hizmeti sunan firmalar tarafından bu 
hizmeti alan tüketiciler hakkında açılan alacak veya itirazın iptali dava-
larının da tüketici mahkemelerinde görülmesi gerekir.

- Bu tür uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinde görülebilmesi, ancak 
6502/TKHK’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 28.05.2014 tarihinden 
sonra açılan davalar yönünden mümkündür. Dolayısıyla bu tarihten 
önce açılmış olan davaların görülme yeri asliye hukuk mahkemeleri 
olup, mevcut davaların görevsizlik kararı ile tüketici mahkemesine 
gönderilmesi mümkün değildir.

- Devlet hastaneleri ile kamuya ait diğer sağlık kurumlarında görü-
len sağlık hizmetlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları yukarıda yapılan 
açıklamaların dışında tutmak gerekir.

Yargıtay’ın konuya ilişkin seçtiğimiz içtihatlarından bazıları şöyledir:

13. Hukuk Dairesi’nin 03.04.2014 tarih ve E. 2014/123 
K. 2014/14091 sayılı kararı:

“Davacı, istenmeyen gebeliğine son verilmesi için 16/05/2011 tari-
hinde davalı hastanede kürtaj yapıldığını, taburcu edildikten sonra şiddetli 
sancıdan duramayarak 18/05/2011 tarihinde tekrar davalı hastaneye 
başvurduğunu, ikinci bir operasyon geçirdiğini, bu operasyondan sonra 
da ilaç tedavisi uygulandığını, iğnelerin takibini yapabilmek için 4 gün 
A. Eğitim ve Araştırma Hastanesine gittiğini, kan değerlerinin daha 
da yükselmiş olduğunu, yapılan operasyonlar ve vurulan iğnenin bir 
sonuç vermediğinin anlaşıldığını, bunun üzerine her 3 günde bir yapılan 
tahlil sonuçlarına göre gebeliği sonlanmaya başladığını, müvekkilinin 
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psikolojisinin bozulması üzerine kendisine post travmatik stres bozukluğu 
teşhisi konulduğunu, hastanenin ve doktorun gerekli özeni göstermeme-
sinden ve ihmalinden dolayı ve kusurlu olduğunu ileri sürerek fazlaya 
ilişkin hakları ile dava ve talep hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 
hastanede yapılan muayene ve operasyonlar nedeniyle ödemiş olduğu 
400,00 TL maddi tazminatın ve 50.000,00 TL manevi tazminatın yasal 
faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalılar, tedavinin usulüne uygun olduğunu, davacının tedaviye 
devam etmediğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece Adli Tıp raporuna dayanılarak davanın reddine karar 
verilmiş, hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Bir davada dayanılan maddi olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve 
uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK. 76. mad-
desi gereği doğrudan hakimin görevidir. Dava, davacının tedavisini üst-
lenen davalı hastane ve çalıştırdığı elemanın tedavi sırasındaki kusurları 
nedeniyle oluşan zararın giderilmesine ilişkindir. Davanın temeli vekillik 
sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. (BK. 386-
390) Vekil vekalet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde 
edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği 
çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışların özenli olmayı-
şından doğan zararlardan dolayı sorumludur. Vekilin sorumluluğu genel 
olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi 
özenle davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur. 
(BK. 321/1 md.) O nedenle sağlık memuru ve hastanenin meslek alanı 
içinde olan bütün kusurları, hafifte olsa, sorumluluğun unsuru olarak 
kabul edilmelidir. Vekil, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm 
şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve 
gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz 
biçimde almak, uygun tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak 
zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlar 
da, bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada 
da, koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri 
arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve hastalığın özellikleri göz önünde 
tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan kaçınılmak ve 
en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta), mesleki bir iş 
gören vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat 
göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen 



375

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

vekil, BK.nun 394/1 maddesi hükmü uyarınca, vekaleti gereği gibi ifa 
etmemiş sayılmalıdır.

Yine 4.4.1997 tarihinde imzalanan ve 9.12.2003 tarih ve 25311 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren Avrupa Biyotıp Söz-
leşmesinde iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olup, sözleşmenin 
amaç başlıklı 1. Maddesi bu sözleşmenin tarafları tüm insanların hayatını 
ve kimliğini koruyacak ve biyoloji ve tıbbın uygulanmasında, ayırım 
yapmadan herkesin, bütünlüğüne ve diğer hak ve özgürlüklerine saygı 
gösterilmesini güvence altına almakla yükümlüdürler, yine 4. maddesinde 
ise, “araştırma dahil, sağlık alanında herhangi bir müdahalenin ilgili 
mesleki yükümlülükler ve standartlara uygun olarak yapılması gerekir” 
düzenlemesi mevcuttur. Avrupa Biyotıp Sözleşmesi yazılı olan veya yazılı 
olmayan meslek kurallarına uygun müdahaleyi güvence altına almaktadır. 
Ayrıca, uygulamanın tedavi yada yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacına 
yönelmesi zorunlu olduğu belirtilmektedir. Burada kastedilenin tıbbi 
standartlar olduğu konusunda bir duraksama bulunmamalıdır.

Somut olayda ise, davacı geçirilen operasyonlara ve uygulanan teda-
vilere rağmen hamileliğin sonlanmadığını, başka bir hastane tarafından 
uygulanan tedavi neticesinde gebeliğin sonlandığını, teşhis ve tedavinin 
meslek kuralları içinde uygulanmaması nedeni ile maddi ve manevi 
zarara uğradığını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Mahkemece Adli 
Tıp Raporu nazara alınarak hüküm kurulmuştur. Ne var ki, Adli Tıp 
Raporu itiraza uğramış olup hüküm kurmaya elverişli değildir. O halde 
mahkemece davacının davalı hastanede yapılan teşhis ve tedavinin tıp 
kurallarına diğer bir deyişle mesleki standartlara uygun olup olmadığı 
ve diğer sağlık kuruluşlarındaki tetkik ve tedaviler üzerinde de durularak 
irdelenmeli, bu amaçla Üniversitelerin ilgili bilim dallarından seçilecek 
akademik kariyere sahip aralarında kadın doğum uzmanın da bulunduğu 
bilirkişi heyetinden rapor alınarak sonucuna göre karar verilmelidir. 
Eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, temyiz olunan kararın davacı 
yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 
30.4.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 19.03.2015 tarih ve E. 2015/340 
K. 2015/8806 sayılı kararı:
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“Dava, davalı doktorların vekillik sözleşmesinden kaynaklanan özen 
borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır (B.K. 386, 390 md). Mah-
kemece, davalılar HA ve MZŞ’nin davacıların murisi ÖŞ’yi muayene 
ettikleri tarihte Sağlık Bakanlığı’na bağlı S. Devlet Hastanesi’nde görevli 
doktor oldukları, bu davalılar yönünden kamu görevlilerinin yetkilerini 
kullanırken veya görevlerini yaparken kişilere zarar vermesinin ilgili kamu 
kurumunun hizmet kusurunu oluşturduğu, bu durumda sorumlunun 
kamu görevlisinin emrinde çalışmakta olduğu kamu kurumu olduğu, 
davanın o kurum aleyhine açılması gerektiği gerekçesiyle bu davalılar 
yönünden davanın husumet yokluğundan reddine karar verilmiştir. 
Davalı doktor MZŞ’nin 12.09.2007 tarihinde Sağlık Müdür Yardımcısı 
Dr. NA’ya verdiği ifadede, “…Hastayı taburcu ettikten iki gün sonra 
hastanede çalışan bir yakınıyla muayenehaneme geldiler. Sevk ettiğim 
halde neden nörolojiye gitmediklerini sordum. Birkaç gündür iyiydim 
ama bugün biraz ağrılarım arttı dedi. Endoskopik burun muayenesi 
yaptım…” dediği anlaşılmakta olup, davalı doktor MZŞ’nin S. Devlet 
Hastanesi dışında özel muayenehanesinde de Ö’yü muayene ettiği ve 
taraflar arasında vekalet sözleşmesinin kurulduğu anlaşılmaktadır. 
Hal böyle olunca bu davalı yönünden de işin esasına girilmesi gerekirken 
husumet yönünden davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2014 tarih ve E. 2014/30305, 
K. 2014/35473 sayılı Kararı

“(…) Hasta ile özel hastane arasındaki tedavi hizmeti, dairemi-
zin öteden beri değişme göstermeyen kararları kapsamında vekalet 
akdi olarak değerlendirilmekte olup, bu bağlamda eldeki davanın 
da vekalet ilişkisi kapsamında değerlendirilmesi gerekir. 6502 sayılı 
yasanın 87.maddesi doğrultusunda 28.5.2014 tarihinde yürürlüğe 
giren aynı yasanın 3/L maddesinde vekalet akdinden kaynaklanan 
uyuşmazlıklarda Tüketici yasasının uygulanması gerekmekte olup, 
bu nedenle vekalet ilişkisinden doğan uyuşmazlığında Tüketici Mah-
kemesinde görülmesi zorunludur. Ne var ki, 6502 sayılı yasanın geçici 
1.maddesinde “bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış 
davalar açıldıkları mahkemede görülmeye devam eder” hükmü bulun-
makta olup, eldeki dava 6502 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinden 
önce 13.9.2013 tarihinde açılmış bulunduğundan eldeki davaya genel 
mahkemede bakılması gerekir. Mahkemenin değinilen bu yönü gözeterek 
işin esasına girmek suretiyle hasıl olacak sonuca uygun karar vermesi 
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gerekirken, yazılı şekilde görevsizlik kararı vermiş olması usul ve yasaya 
aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 06.10.2015 tarih ve E. 2015/4657 
K. 2015/8569 sayılı kararı:

“BK’nın 502. maddesi hükmü uyarınca, diğer iş görme sözleşmeleri 
hakkındaki yasal düzenlemelere tabi olmayan işlerde, vekâlet hükümleri 
geçerlidir. Somut olayda olduğu gibi, özel hastane ile hasta arasındaki 
uyuşmazlıkların vekâlet sözleşmesine ilişkin hukuksal düzenlemelere 
göre çözülmesi gerektiği konusunda, öğreti ve Yargıtayın istikrar 
kazanmış uygulaması arasında paralellik bulunmaktadır. (Öğreti ve 
uygulamaya örnek olarak: Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku 
Özel Borç İlişkileri, Cilt: 2, Sevinç Matbaası, Ankara 1977, sayfa: 176 ve 
devamı; Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 4.3.l994 gün ve 1994/8557-2l38 
sayılı kararı ve aynı doğrultudaki birçok başka karar.)

Somut olayda, davacı ile davalı arasında vekil-müvekkil ilişkisi mevcut 
olup, davadaki talepler vekillerin vekâlet görevini ifada özen borcuna 
aykırı davrandıkları iddiasına dayalı bulunmakla, uyuşmazlığa vekâlet 
hükümlerinin uygulanması ve doğal olarak uyuşmazlığın da bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerekir.

Her ne kadar, 6502 sayılı Kanun vekâlet hükümlerini tüketici 
işlemi kapsamına almış ise de bu Kanunun yürürlüğe girmesinden 
önceki davalarda anılan Kanunun geçici 1/1. maddesi uyarınca tüke-
tici mahkemeleri görevli değildir.

Yukarıda açıklandığı üzere, taraflar arasındaki hukukî ilişkinin 4822 
sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu durumda, 
uyuşmazlığın asliye hukuk mahkemesinde görülüp, çözümlenmesi 
gerekmektedir.”

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 02.11.2015 tarih ve E. 2015/7905, 
K. 2015/10082 sayılı kararı

Dava, tedavi bedelinin tahsili amacıyla başlatılan takibe yapılan itirazın 
iptali istemine ilişkindir.

Asliye ticaret mahkemesince, davacının hizmet sunucusu, davalının ise 
tüketici olduğu ve uyuşmazlığın tüketici mahkemesince çözümlenmesi 
gerektiğinden bahisle görevsizlik kararı verilmiştir.
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Tüketici mahkemesi tarafından ise, taraflar arasında ilişkinin vekâlet 
akti olduğu ve uyuşmazlığın haksız fiil hükümlerine göre çözümlenmesi 
gerektiği, tüketici mahkemesinin görevli olmadığı gerekçesiyle görevsizlik 
kararı verilmiştir.

Somut olayda uyuşmazlık, davalıların murisleri Neriman Coşkun’un 
tedavi ücretinin ödenmemesi nedeniyle 7167,48.-TL’nin davalılardan 
tahsili amacıyla başlatılan takibe yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

(…)
Bir hukukî işlemin 4077 sayılı Kanun kapsamında kaldığının kabul 

edilmesi için kanunun amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar 
arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukukî işlemin olması gerekir.

Somut olayda, davacı özel hastane satıcı yani tedavi hizmeti sunucusu, 
davalıların murisleri Neriman Coşkun ise alıcı (hizmet alıcısı) konumunda 
bulunmakla, uyuşmazlığın genel mahkemede değil, tüketici mahkeme-
sinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 13.11.2014 tarih ve E. 2014/37005 
K. 2014/35685 sayılı kararı

Davacılar, murisleri olan annelerinin davalı hastanede tedavi gördüğü 
sırada yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri sürerek 450.000 TL manevi 
tazminatın davalıdan tahsilini istemişlerdir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle 

mahkemenin görevsizliğine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından 
temyiz edilmiştir.

Davacılar, murisleri olan annelerinin rahatsızlığı nedeniyle davalı şir-
kete ait hastanede tedavi gördüğü sırada yanlış tedavi sonucu öldüğünü 
ileri sürerek manevi tazminat istemiyle eldeki davayı açmıştır. Mahke-
mece, tüketici mahkemesinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik 
karar verilmiş ise de; B.K. nun 502. maddesi hükmü uyarınca, diğer iş 
görme sözleşmeleri hakkındaki yasal düzenlemelere tabi olmayan işlerde, 
vekalet hükümleri geçerlidir. Somut olayda olduğu gibi doktorlar ile 
hasta arasındaki uyuşmazlıkların vekalet sözleşmesine ilişkin hukuksal 
düzenlemelere göre çözülmesi gerektiği konusunda, öğreti ve Yargıtay’ın 
istikrar kazanmış uygulaması arasında paralellik bulunmaktadır.
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Somut olayda, davacı ile davalı arasında vekil-müvekkil ilişkisi mevcut 
olup, davadaki talepler vekillerin vekalet görevini ifada özen borcuna 
aykırı davrandıkları iddiasına dayalı bulunmakla, uyuşmazlığa vekalet 
hükümleri uygulanmalı ve doğal olarak, uyuşmazlığın da bu çerçe-
vede değerlendirilmesi gerekir.

28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korun-
ması Hakkında Kanunun 3. maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki 
olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; 
mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere 
ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına 
hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, 
taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de 
dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.6502 
sayılı yasanın 73. maddesi bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü 
ihtilafa tüketici mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Buna göre 
vekalet sözleşmesinden kaynaklanan davalara bakma görevi tüketici 
mahkemesine ait ise de; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanun’un geçici 1/1. maddesine göre; Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce açılmış olan davalar açıldıkları mahkemelerde 
görülmeye devam eder.

Yukarıda açıklandığı üzere, davanın açılış ve karar tarihi itibariyle 
taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 4822 sayılı yasa ile değişik 4077 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi 
mümkün değildir. Tüketici yasası ile güdülen amaç tüketicinin tüketime 
yönelik satışlarda mal ve hizmetlerdeki ayıplara karşı korunması oldu-
ğundan, uyuşmazlığın genel mahkemede görülmesi gerekir. Hal böyle 
olunca,davanın açılış ve karar tarihi itibariyle davanın tüketici mahke-
mesinde görülmesi mümkün olmadığından mahkemece işin esasına 
girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.Bozmayı gerektirir.”.

B. Yetki
1. Vekilin ve Avukatın Açacağı Ücret Alacağı veya İtirazın İptali 

Davası
Vekâlet sözleşmesi uyarınca vekilin veyahut vekâlet ücretinin tahsili 

için avukatın vekâlet veren (müvekkil) hakkında açacakları alacak ve 
itirazın iptali davalarında yetkili mahkeme hususunda şu olasılıklar 
bulunmaktadır:
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Alacaklının yerleşim yeri mahkemesi:
6098/TBK m.89/1 hükmüne göre, para borçları, alacaklının ödeme 

zamanındaki yerleşim yerinde ifa edilmesi gereken borçlardan oldu-
ğundan, bu alacakların tahsiline imkân sağlamak bağlamında alacaklı 
konumunda bulunan vekil yahut avukatın kendi yerleşim yerindeki 
tüketici mahkemesinde dava açabilecektir. Nitekim Yargıtay 13. Hukuk 
Dairesi’nin 23.1.2015 tarih ve E. 2014/41830, K. 2015/34151 sayılı 
kararında bu husus şöyle ifade edilmiştir:

“Davacı, taksitli satış sözleşmesi ve satış sözleşmesine istinaden düzenle-
nen senetler nedeni ile davalılar hakkında başlattığı icra takibine vaki itira-
zın iptali istemi ile eldeki davayı açmıştır. HMK’nın 6. maddesi gereğince 
bir davada genel yetkili mahkeme, davalının yerleşim yerinin bulunduğu 
yer mahkemesidir. Aynı kanunun 10. maddesinde sözleşmeden doğan 
davalar için, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinin de yetkili 
olduğu belirtilmiştir ki bu da özel yetkiye ilişkin bir düzenlemedir. 
Ayrıca BK.’nın 73. (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 89.) maddesi 
uyarınca para alacağına ilişkin davalarda aksi kararlaştırılmadıkça 
para borcu alacaklının yerleşim yerinde ödenmesi gerektiğinden 
davacı alacaklının seçimine göre, icra takibi hem genel ve hem de 
özel yetki kuralı gereği alacaklının ikametgahında başlatılabilir. Para 
alacağının tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yönelik itirazın 
iptali istemi ile açılan eldeki davada, alacaklının ikametgahında 
başlatılan takip ve devamında açılan itirazın iptali davasının yetkili 
yargı yerleri önünde ikame edildiği, bu halde işin esasına girilerek 
neticesine göre karar verilmesi gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde 
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”

Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi:
Vekâlet sözleşmesinin vekil tarafından ifa edileceği yer mahkemesi de 

6100/HMK m.10/1 hükmü uyarınca yetkili mahkeme olarak alacaklı 
(vekil - avukat) tarafından tercih edilebilecektir.

Davalının yerleşim yeri mahkemesi:
Alacaklının (vekil - avukat) alacak ya da itirazın iptali davasını açabile-

ceği diğer bir yetkili mahkeme de davalının yerleşim yeri mahkemesidir 
(6100/HMK m.6/1).
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2. Tüketicinin Açacağı Alacak veya Menfi Tespit davası
Tüketicinin açacağı davalarda yetkili mahkeme konusunda şu seçe-

nekler mevcuttur:
- Tüketicinin yerleşim yeri mahkemesi (6502/TKHK m.73/5).
- Davalının yerleşim yeri mahkemesi (HMK m.6/1). Davalı birden 

fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerinde dava açılması mümkündür 
(HMK m.7/1).

- Sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesi (HMK m.10/1).
Alacak veyahut menfi tespit davası açmak bakımından tüketici, yuka-

rıda sayılan yer mahkemelerinden birinde dava açmakta tercih hakkına 
sahiptir, dolayısıyla bu mahkemelerden birini tercih ettiğinde o mahkeme 
yasal yetkili mahkeme niteliğini kazanır. Tüketici mahkemesinde açılacak 
alacak ve diğer davalar için şu hususun da gözetilmesi gerekir:

- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 17/1 maddesi hükmü 
uyarınca gerçek kişilerin yetki sözleşmesi yapma imkânı bulunmadığın-
dan, tüketiciler de genel sözleşmelere konulan yetki anlaşmasının tarafı 
olamayacaklardır. Başka bir anlatımla tüketicinin taraf olduğu bir söz-
leşmeye her nasılsa konulmuş olan yetki şartı (klozu) tüketici açısından 
bağlayıcı olmayacaktır. Dolayısıyla tüketicinin açacağı manevi tazminat 
davası bakımından yetkili mahkeme, yukarıda açıklanan yer mahkeme-
lerinden biri olacaktır.

- Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 73/5 maddesi hükmü 
ile, tüketiciye kendi yerleşim yeri mahkemesinde dava açma hakkı tanı-
makta olup, bu düzenleme özel bir yetki hükmü niteliğindedir. Şu hâlde 
tüketici diğer genel hükümleri bir tarafa bırakarak, kendi yerleşim 
yeri tüketici mahkemesinde dava açma hakkına sahiptir:

“Davacı, davalı bankanın Tekirdağ Şarköy şubesinden kullandığı 
konut kredisi nedeniyle masraf ve komisyon adı altında haksız olarak 
kesilen bedelin tahsili için eldeki davayı açmıştır. Davalı taraf yetki iti-
razında bulunmuş, mahkemece, davacının kredi hesabından kesintinin 
İstanbul Kurtuluş Şubesinden yapılmış olması nedeniyle yetki itirazının 
kabulüne karar verilmiştir. Dosya içerisinde konut kredisine ilişkin 
sözleşme bulunmamakla birlikte, davacının yerleşim yerinin Ordu ili 
olduğu, halen oturduğu yer mahkemesinde dava açtığı anlaşılmaktadır. 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73md./5.bent 
hükmüne göre tüketici, yerleşim yeri mahkemesinde de dava açma 



382

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

imkânına sahiptir. Bu nedenle, mahkemece işin esasına girilerek hüküm 
kurulması gerekirken aksine düşüncelerle yazılı şekilde yetkisizlik kararı 
verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.” (Yargıtay 
13. HD 11.09.2014, E. 2014/26639, K. 2014/26473)

- Dolayısıyla tüketici, yukarıda ifade edildiği gibi, ister özel yetki 
hükmüne göre, isterse HMK genel yetki hükümlerine göre belirlenen 
yetkili mahkemelerden birinde dava açmakta serbesttir.

Burada vurgulanması gereken husus, genel yetki hükümlerinin özel 
yetki hükmünü ortadan kaldırmadığıdır:

“Her ne kadar mahkemece, HMK.’nın 6. maddesi gereğince genel 
yetki kuralının uygulanması gerektiği, davalının davanın açıldığı tarih-
teki yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu, davacının krediyi Adana 
Gazipaşa F. şubesinden çektiği gerekçesi ile dosyanın görevli ve yetkili 
Adana Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş ise de, 4077 
sayılı yasanın 23/3. madde ve fıkrasına göre de, tüketici davalarının tüke-
ticinin ikametgahı mahkemesinde de açılabileceği belirtilmiştir, bu özel 
yetkiye ilişkin bir düzenlemedir. Genel yetki kuralı 4077 sayılı yasanın 
23. maddesindeki özel yetkili mahkemenin yetkisini kaldırmaz. Dola-
yısıyla dava,davacının seçimine göre,hem genel ve hem de özel yetkili 
mahkemede ya da yetki sözleşmesi ile yetkili kılınan mahkemede açılabilir.
Davacı, yetkili mahkeme yönünden seçimlik hakkını 4077 sayılı yasanın 
23/3. maddesi gereğince ikametgahı mahkemesi yönünde kullanmıştır. 
O halde mahkemece, işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca uygun bir 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yetkisizlik kararı verilmesi usul 
ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” (Yargıtay 13. HD 17.09.2014, 
E. 28794, K. 2014/27242)

- Yetkili mahkemeye yukarıda belirtilen kurallar, kesin yetki kuralı 
niteliğinde değildir. Dolayısıyla davalının yetki itirazı olmadıkça, 
hâkim yetki hususunu re’sen nazara alamayacaktır:

“Davalı cevap dilekçesinde yetki itirazında bulunmadığı halde mah-
kemece yetkisizlik kararı verilmiştir. Yetkinin kesin olmadığı hallerde, 
yetki itirazı olmadığı takdirde yetkisizlik kararı verilemez. Mahkemece 
işin esasına girilip delillerin toplanarak sonucuna uygun karar verilmesi 
gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul 
ve yasaya aykırı bozma nedenidir.” (Yargıtay 13. HD 20.03.2013, 
E. 2013/5868, K. 2013/7072)
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Yine Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 15.09.2014 tarih ve 
Esas: 2014/26728, Karar: 2014/26869 sayılı kararı da aynı yöndedir:

“Mahkemece, söz konusu kanun hükümlerine aykırı olarak taraflara 
tebligat çıkarılmaksızın doğrudan yetkisizlik kararı verilmiştir. Oysaki 
HMK’da yetkinin kesin olmadığı hallerde, yetki itirazının cevap dilek-
çesinde ileri sürülmesi kabul edilmiş olup, dava konusu olayda da kesin 
yetki söz konusu olmadığından, mahkemenin yetkili mahkemeyi resen 
belirleyip, yetkisizlik kararı vermesi mümkün değildir.”

C. İspat ve Deliller
1. İspat Esasları
Burada ilk ele alınması gereken konu ispat yükünün kime düştüğüdür. 

İlgili normlar şöyledir:
TMK m. 6 hükmü:
“Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını 

dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.”
HMK m.190/1 hükmü:
“İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia eden 

vakıaya bağlı hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.”
Bu normla dayanarak söylenmesi gereken husus şudur: Somut bir 

dava bağlamında ispat yükünün kime ait olduğunu belirlemek için iddia 
ve savunmanın niteliğine bakmak gerekir.

Davanın niteliğine göre bazen ispat yükü davalıya düşebilmektedir.
Vekâlet sözleşmesine, özellikle avukatın ücret alacağına ilişkin dava-

larda ispat yükü ile ilgili olarak şu hususların belirtilmesinde yarar vardır:
Avukatlık sözleşmesinin varlığını ispat yükü davacıda (avukatta)dır.
- Azlin haklı olduğunun ispat yükü müvekkilde (vekâlet verende) 

dir: Nitekim bu husus aşağıdaki Yargıtay kararlarında açıkça belirtilmiştir:

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 03.07.2014 tarih ve E. 2013/22039, 
K. 2014/22716 sayılı kararı:

“Davalı taraf, davacıyı haklı sebeple azlettiğini ispat edemedi-
ğinden davacının vekâlet ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak bu 
vekâlet ücretinin davacı ile davalının vasisi arasında yapılan 11.5.2009 
günülü sözleşme çerçevesinde ödenip ödenmeyeceği hususlarından önce, 
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vasinin avukatlık sözleşmesi yapma yetkisinin bulunup bulunmadığı 
hususlarının incelenmesi gerekir. Vasinin, avukatlık ücret sözleşmesi 
yapabilmesi için özel yetkisi olması, yapılan sözleşmenin vesayet makamı 
tarafından denetlenmesi gerekir. BK.nun 388 ve HMUK.nun 63. madde-
lerinde özel yetkiyi gerektiren haller olarak sayılan hususlar tahdidi değil 
ise de, işlemin müvekkil bakımından arzettiği önemden dolayı avukatlık 
ücret sözleşmesi yapılması özel yetkiyi gerektiren hallerden olduğunun 
kabulü gerekir. Bu nedenle davalı müvekkil, davacı ile davalının vasisi 
arasında yapılan avukatlık ücret sözleşmesinden dolayı sorumlu değil-
dir. Avukatlık Kanunu hükümleri gereği, davalı yararına açılan davanın 
müddeabihinin üzerinden %10 - 20 oranlarında vekâlet ücreti ödemekle 
yükümlüdür. Buna göre mahkemece, davacı vekilin avukatlık ücretinin 
izah edilen şekilde Avukatlık Kanununun 164.maddesi hükümleri çerçe-
vesinde tayin ve takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul 
ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.”

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 04.05.2015 tarih ve E. 2014/22697, 
K. 2015/14029 sayılı kararı:

“Avukatlık Kanunu’nun 174/2. maddesine göre, avukat hakkında 
müvekkili tarafından yapılan azil işleminin haksız olması halinde avu-
katlık hizmet ücretinin tamamının ödenmesi gerekir. Davalı tarafından 
davacı avukatın haklı olarak azledildiği iddia ve ispat edilememiştir. 
Bu itibarla davalı tarafından yapılan azil işlemi haksız olup, nitekim 
mahkemenin de kabulünün de bu yönde olduğu anlaşılmaktadır.

Ayrıca taraflar arasında yazılı vekalet ücret sözleşmesi bulunmadığı 
hususu dosya kapsamından anlaşılmakta olup bu husus taraflar arasında 
da çekişmesizdir. Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesinde “Avukatlık 
ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret 
sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin 
hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve 
işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazla-
rını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için 
avukatın emeğine göre ilamın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin 
%10’u ile %20’si arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. 
Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise, avukatlık asgari ücret 
tarifesi uygulanır” şeklinde yasal düzenleme yapılmıştır. Taraflar arasında 
yazılı ücret sözleşmesinin bulunmaması ve davacının vekil sıfatıyla takip 
ettiği boşanma davasının konusu para ile ölçülemeyen dava niteliğinde 
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bulunması nedeniyle akdi vekalet ücretinin maktu olarak belirlenmesi 
zorunludur. Mahkemece değinilen bu yön gözetilerek, davacının ancak 
hukuki yardımın başladığı tarihteki yürürlükte bulunan ve Türkiye Barolar 
Birliği Başkanlığı tarafından hazırlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
hükümlerine göre maktu vekalet ücretini isteyebileceği kabul edilerek 
sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş 
olması usul ve yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.”

- İstifanın haklı olduğunun ispat yükü avukattadır: Davadan 
çekilen ve ücret talep eden avukat, haklı nedenle istifa ettiğini ve ücrete 
hak kazandığını ispat etme yükü altındadır, nitekim bu husus Yargıtay 
13.Hukuk Dairesi’nin 01.04.2013 tarih ve E. 2012/13331, K. 2013/8159 
sayılı kararında şöyle belirtilmiştir:

“Davacılar tarafından davalıya gönderilen 12.03.2009 tarihli ihtar-
namede istifa sebebi olarak takip ve dava masrafları ile vekalet ücretinin 
ödenmemesi hususları ileri sürülmüş olup, istifanın haklı olup olmadı-
ğının bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir.

Davacılar ile davalı arasında vekalet ücretine ilişkin yapılmış bir 
sözleşme olmadığı gibi davacı tarafından takip edilen dava ve icra 
takipleri yönünden tahakkuk edecek vekalet ücretlerinin bu dava ve 
icra takipleri sonuçlanmadan önce ödeneceğinin kararlaştırıldığını 
davacı taraflarca ispat edilememiştir. Bu durumda davacı avukatlar 
yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler kapsamında sonuçlanmayan işler 
yönünden vekalet ücretinin ödenmesini talep edemeyecektir. Nitekim 
istifa tarihi itibariyle davacı tarafından takip edilerek sonuçlandırılan bir 
dava ve icra takibi bulunmadığından davacının vekalet ücreti ödenmemesi 
nedeniyle istifa etmesi haklı nedene dayanmamaktadır.

Davacıların istifasını bildirdiği 12.03.2009 tarihli ihtarnamede dava 
ve icra masraflarının ödenmemesini de istifa gerekçesi olarak ileri sürmüş 
ise de, dava dilekçesinde davalı tarafından masraflara mahsuben 1.500 TL 
ödeme yapıldığı, bunun 900 TL’sinin davalıya ait dava konusu dosyalarda 
harcandığı, 600 TL kısmının ise davalının ortağı olduğu şirkete ilişkin 
dosyalarda kullanıldığı belirtilmiş olmakla davalı tarafından işin başında 
davacı taraflara bir masraf ödemesinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Davacı 
taraflarca işin görülmesi için yapılan bu ödemenin yeterli olmaması 
halinde gereken miktarı davalıdan talep etmesi gerekir. Davacı taraf-
lar istifa tarihinden önce masraf talebinde bulunulmasına rağmen 
davalının ödeme yapmadığı hususunu ispatla yükümlü oldukları 
kabul edilmelidir. Hal böyle olunca mahkemece davacıların istifa sebebi 
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olarak ileri sürdükleri masraf talebine ilişkin olarak davalıya yönelik 
bir bildirimde bulunup bulunmadıklarına ilişkin delilleri sorularak ve 
davalının yaptığı 1.500 TL masraf ödemesinden 600 TL kısmın şirket 
dosyalarına harcanıp harcanmadığı araştırılmak suretiyle istifanın haklı 
sebebe dayanıp dayanmadığı hususu incelenerek sonucuna uygun karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak hüküm 
tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.”

- Hesap verme yükümlülüğü ile buna ilişkin ispat yükü avukatta-
dır: 6098/TBK 508 hükmüne göre avukat (vekil) üstlendiği iş ile ilgili 
olarak müvekkiline hesap vermekle yükümlüdür. Dolayısıyla bir davada 
bu hususun çekişme konusu olması hâlinde (azlin haklı olup olmadığının 
çekişme konusu olduğu durumunda), avukat hesap vermiş olduğunu 
ispat etme yükü altındadır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 02.03.2015 tarih ve E. 2014/18674, 
K. 2015/6166 sayılı kararında bu husus şöyle ifade edilmiştir:

“Davacı, dedesinden kalan taşınmazların satılması için davalıya 
28.02.2005 tarihli vekâletname ile yetki verdiğini, davalının bu vekâ-
letnameye dayanarak 15, 16, 151 ve 159 no.lu parseldeki hisseleri devret-
tiğini, ancak bu hisselerin devrini bildirmediği gibi, satımdan elde ettiği 
bedelleri vermediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla, davalının bu satışlardan elde ettiği bedellerin satış tarihlerinden 
itibaren işleyecek en yüksek faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalı, muhtarı olması sebebi ile davacı ve SK’nın, aralarındaki arazi 
uyuşmazlığı nedeniyle kendisinden yardım istediklerini, davacı ve davacı-
nın kızkardeşi AK’nın, SK ile taşınmazların tümünün satımı konusunda 
5.000,00 TL ya anlaştıklarını, S’nin parayı kendisinin huzurunda dava-
cıya verdiğini, bu vekaletname uyarınca devir işlemlerini yaptığını, para 
alımının davacı ile SK arasında olduğunu savunarak, davanın reddini 
dilemiştir.

Mahkemece, dava konusu taşınmazların davacı tarafından davalıya 
verilen vekâletname ile 3. kişiye satıldığı, davalının yapılan satış işlemine 
aracılık ettiği, taşınmazların dava dışı 3. kişiye devri sonucunda davalının 
herhangi bir para almadığı, satış sebebiyle anlaşılan bedelin dava dışı 
3. kişi tarafından davacıya verildiği gerekçesi ile davanın reddine karar 
verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
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Dava, davalının vekâlet görevini kötüye kullanması, vekilin özen ve 
sadakatle iş görme ve hesap verme yükümlülüğüne aykırı davranması 
hukuksal nedenine dayandırılarak açılmıştır. Gerçekten de vekil, vekâleti 
iyi bir surette ifa ile yükümlüdür. (B.K. md. 390/2) Eş söyleyişle, müvek-
kilin kendisine verdiği görevi özen ve sadakatle ifa etmek yükümlülüğü 
altındadır. Öte yandan, müvekkilin talebi üzerine, yapmış olduğu işin 
hesabını vermekle, her ne nam ile olursa olsun, almış olduğu şeyi müvek-
kile tediye etmekle yükümlüdür. (B.K. md. 392/1). Vekilin hesap verme 
yükümlülüğüne, üçüncü kişilerden aldığı değerler öncelikle dahildir. 
Belirtilen yükümlülüklere aykırı davranılması halinde vekilin, müvekkile 
karşı, onun bu yüzden uğradığı zararı tazmin yükümlülüğünün ortaya 
çıkacağı da çok açıktır. Her ne kadar mahkemece, tanık beyanları esas 
alınarak taşınmazların dava dışı 3. kişiye devri sonucunda davalının her-
hangi bir para almadığı, satış sebebiyle anlaşılan bedelin dava dışı 3. kişi 
tarafından davacıya verildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş 
ise de, taraflar arasında dayı yeğen ilişkisi bulunduğundan, 6100 sayılı 
HMK’nın 203. maddesi (1086 sayılı HUMK 293. maddesi) gereğince 
miktar itibariyle karşı tarafın açık muvafakati olmaksızın olayda tanık 
dinlenemez, dinlenen tanık beyanları hükme esas alınamaz. Vekilin 
hesap verme yükümlülüğü bulunduğundan, davada ispat yükü vekil 
olan davalıdadır. Somut uyuşmazlıkta davalı, 28.02.2005 tarihli veka-
letnameye istinaden davaya konu taşınmazları dava dışı SK’ya satıp, 
satış bedelini tahsil ettiğine göre, bu hususta hesap verme yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece, yapılan keşif sonucu alınan 
bilirkişi kurulu raporunda belirlenen taşınmazların satış tarihindeki rayiç 
bedeline hükmedilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde dava-
nın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.”

2. Deliller
6100/HMK’nın delillere yönelik olarak düzenlenmiş hükümleri (Belge 

ve senet m.199-224; Yemin m.225-239; Tanık m.240-265; Bilirkişi 
m.266-287; Keşif m.288-292; Uzman Görüşü m.293) tüketici davaları 
bakımından da uygulama alanı bulur. Zira basit yargılama usulünün 
uygulandığı tüketici davalarında delillerin türü ve ileri sürülmesi husu-
sunda özel hüküm bulunmadığından, yazılı yargılama usulüne ilişkin 
hükümler uygulanmak gerekecektir (HMK m.322/1).

Taraflar arasında yazılı bir sözleşme var ise, uyuşmazlığın bu sözleşme 
hükümlerine göre esastan çözüme bağlanması gerekir. Şayet yazılı sözleşme 



388

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

yok ise, sözleşmenin varlığını ispat yükü ücret alacağı talebinde bulunan 
vekil ya da avukattadır. Miktarı 2.500 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda 
tanık dinlenebilirse de, bunu aşan miktarlardaki davalarda aranacak olan 
delil kesin nitelikte delildir. Bu bağlamda davalının ikrarı, sözleşmenin 
varlığını ispat eden bir delil (kesin delil) niteliğindedir:

“Davacı, Avukat olduğunu, davalılardan BY ile 19.07.2010 tarihinde 
diğer davalılar ile arasında bulunan anlaşmazlık nedeniyle, İzale-i şuyu 
davası açmak konusunda şifahi olarak ücret sözleşmesi yaptıklarını, yapı-
lan anlaşmaya göre yargılama giderlerini kendisinin yapacağını, taşınmazın 
satışı neticesinde BY’nin hissesine düşecek paylaştırma bedelinin %15’i 
vekalet ücreti olarak tarafına ödeneceğini, ancak davalı BY’nin diğer 
davalılar ile anlaşmaya vararak açılan davadan feragat ettiğini belirterek 
fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik taşınmazın değeri olan 
62.606 TL üzerinden davalı B’nin payına düşen 16.000 TL’nin %15’i 
olan 2.400 TL ile, mahkeme masrafı 82.90 TL toplamı 2.482,90.TL’nin 
davalı B’den, karşı vekalet ücreti olan 6.600,00.TL vekalet ücreti alaca-
ğının tüm davalılardan müştereken ve müteselsilen olmak üzere toplam 
9.092,90.TL nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte 
tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı BY yargılama esnasında, davacı avukat ile ortaklığın giderilmesi 
davasında satış yapıldıktan sonra taşınmazdan kendi hissesine düşecek 
bedelin %15 oranında ücreti vekalet verilmesi hususunda sözlü olarak 
anlaştıklarını, dava açtıktan sonra aile bireyleri arasında huzursuzluk olup 
annesinin rahatsızlanması sebebi ile davadan feragat ettiğini, avukatlık 
ücreti ödemediğini beyan etmiştir.

Diğer davalılar; davanın reddini dilemişlerdir.
- Mahkemece, ücret sözleşmesinin başarı koşuluna bağlı olduğu, izale-i 

şuyu davasının niteliği gereği AAÜT gereğince maktu ücrete hükmedil-
mesi gerektiği, karşı vekalet ücretinin ise koşullarının oluşmadığı gerek-
çesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar davacı tarafından 
temyiz edilmiştir. 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle 
yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir 
isabetsizlik bulunmamasına göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir. 2- Mahkemece her 
ne kadar yargılama esnasında aldırılan bilirkişi raporuna itibar ile söz-
leşmede yer alan başarı koşulunun gerçekleşmediği gerekçesiyle AAÜT 
gereğince ücret takdiri yoluna gidildiği anlaşılmakta ise de, davacı ile 
davalı B arasındaki ücret sözleşmesi davalı B’nin ikrarı ile sübut 
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bulmuş olup, yine davacının davadan feragati ile de bahsi geçen davanın 
sonuçlandırılması artık mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle mah-
kemece, taraflar arasındaki ücret sözleşmesi hükümleri nazara alınarak 
hüküm tesisi gerekirken, yazılı gerekçe ile karar verilmesi usul ve yasaya 
aykırı olup, bozmayı gerektirir.” (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 01.11.2013, 
E. 2013/2016, K. 2013/26786)

Elinde yazılı belge veya görüşme tutanağı bulunmayan avukatın 
müvekkilden olan ücret alacağını tahsili davasında sözleşmenin varlığı 
veyahut hukuki yardımın yapıldığı hususunda davalıya yemin tekli-
finde bulunması (yemin delilini kullanması) da mümkündür. Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi’nin 14.12.2010 tarih ve E. 2010/7879, K. 2010/16862 
sayılı kararı buna ilişkin olup şöyledir:

“Davacılar, takip ettikleri icra ve dava dosyalarının haricinde davalıya 
sözlü danışma hizmeti verdiklerini de iddia etmişlerdir. Davacılar sözlü 
danışma hizmeti hususunda yazılı delil ibraz edememiş iseler de yemin 
deliline de dayandıkları ve hatta yargılama aşamasında davalıya yemin 
teklif ettikleri ve davalıya yemin davetiyesi tebliğine rağmen mahkemece 
davalıya yeminin yaptırılmadığı anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca 
mahkemece davacıların davalıya yemin teklif ettikleri gözetilerek 
davalıya bu hususta tekrar davetiye çıkarılarak bu noksanlık gideril-
meli ve hasıl olacak sonuca uygun bir karar verilmelidir. Mahkemenin 
değinilen bu yönü göz ardı ederek yazılı şekilde karar verilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır. Bozmayı gerektirir.”

Genel olarak vekâlet sözleşmelerinde tarafların birbirlerine karşı 
açacakları alacak ya da tazminat davalarında, varsa sözleşme hükümlerine, 
yoksa TBK’nın vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlerine göre uyuşmaz-
lığın çözümünde gerektiğinde keşif, bilirkişi, tanık deliline de başvuru-
labilecektir. Sözgelimi güven temeline dayanan vekâlet ilişkisi tarafların 
birbirlerine yönelik hakaret vb. gibi haksız fiilleri nedeniyle sona ermiş 
ise bu vakıaların ispatı bakımından tanık delili de kullanılabilecektir.

Avukatlık ücret alacağı davasında ise: İşin tamamlanıp tamamlan-
madığı, azlin haklı olup olmadığı, istifanın haklı olup olmadığı, avuka-
tın ücrete hak kazanıp kazanmadığı, kazanmış ise tutarının ne olduğu 
hususunda tahkikat yapılırken; hukuki yardımın yapıldığını göstermek 
bakımından başlıca deliller olan dava dosyaları, icra dosyaları ve ekleri; 
danışmanlık hizmeti yönünden diğer yazılı delillerin (belgelerin) dava 
dosyasına kazandırılması gerekir.
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Tabii bunların yapılması, tarafların belirtilen delillere açıkça dayanmış 
olması şartına bağlıdır. Hâkimin re’sen delil toplaması sözkonusu değildir.

Sayılan delillerle birlikte hâkimin talep üzerine veya re’sen bilirkişi 
incelemesi yaptırarak ücrete ilişkin rapor aldırması mümkündür (HMK 
m.266/1). Uygulamanın genelde bu yönde olduğunu vurgulayalım.

Vekâlet ücretinin tespitinde ise mevcut olması hâlinde, sözleşme 
hükümlerinin; mevcut olmaması hâlinde 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nu’nun 164 üncü maddesi hükmü ile Tarife (AAÜT) hükümlerinin 
somut olaya uygulanması gerekir.

Av. Samiye Eyuboğlu (Oturum Başkanı) - Sayın Tutumlu çok teşek-
kür ediyoruz değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Şimdi sözü 
ben Sayın İlhan Kara’ya bırakacağım. İlhan Bey 1970 yılında Ankara’da 
doğmuş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Özel hukuk ala-
nında da yüksek lisans yapmış. 2004 yılından bu yana da Ankara Ticaret 
Mahkemesi üyeliği yapmış, Ankara 7. Tüketici Mahkemesi hakimliği 
yapmış ve 2014 yılından bu yana da Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi 
başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Buyurun Sayın Kara.

İlhan KARA
Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Slâydı düzeltebilirlerse arkadaşlar, 
belki biraz daha faydalı olabilir. Ben bu arada zamanı iyi kullanma adına 
devam etmek istiyorum.

Tabii tüketici işlemi niteliğinde sayılan avukatlık ücret sözleşmeleri 
ve bunun sonuçları hakikaten çok önemli bir aşamaya geldi. O toplan-
tıyla ilgili naçizane daveti Sayın Semih Güner Beyefendi bana iletmişti 
ve keyifle toplantıya katılacağımı dile getirmiştim. Aramızda birtakım 
diyaloglar da geçti. Bu özellikle uygulayıcılar yönünden sıkıntılı olan bazı 
mevzuları, âdeta formül gibi ben vermeye çalışayım. Çünkü en çok hata 
yaptığımız işler maalesef şu anda vekâlet sözleşmesi ve diğer sözleşmeler 
yönünden de aynı şeyler var.

Şimdi bunun için bir kere tüketici işlemenin ne olduğunu anlamamız 
lazım. Bazı arkadaşlar not alıyor. O zaman tüketici hukukunun alfabesini 
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söyleyeyim. Bir kere 2. madde, 3. maddenin k ve l bendi, 73. madde, 
geçici 1. madde ve 83. madde. Bunlar olmazsa olmazımız.

Biz şimdi direkt “avukatlık ücret sözleşmesi tüketici işlemi olur mu 
olmaz mı ? ” yı tartışsak da bir sonuca varamayız. Biz sonuçta normatif 
düzenlemeyle bağlıyız. Önce onu anlayalım, sonra olup olmayacağına 
zaten siz kendiniz karar verirsiniz.

Genel olarak vekâlet sözleşmesi kapsamında avukatlık ücret söz-
leşmeleri veya kanundaki tabirle ücret sözleşmesi avukatlık sözleşmesi 
ifadesi kullanılabilir belki, ama tabii Avukatlık Kanunumuzda yapılan 
düzenlemeyle birlikte, artık avukatlık sözleşmesinin tipik bir sözleşme 
isimli bir sözleşme haline geldiğini söylememiz lazım. Tipik sözleşme 
haline geldi, tanımı yapıldı mı ? Kanunda tanımı belki yapılmadı, ama 
unsurları çok net bir şekilde ortaya konuldu.

Burada şimdi 2. maddede ne diyor ? Kapsam, bu kanun nerede uygu-
lanacak ? Diyor ki, tüketiciye yönelik uygulamalar ve tüketici işlemiyle 
ilgili bu kanun hükümleri uygulanır. Peki, 3. maddenin k bendi ne 
diyor ? Burada da tüketici tanımı var. Tüketici tanımını anlamadan bu işi 
çözemeyiz. Tüketici kim ? Ticari ve mesleki amaçla hareket etmeyen kişi. 
Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Tüzel kişileri şöyle bir kenara bırakalım, 
dernek ve vakıflar dışında diğer tüzel kişiler tüketici olamaz. Dolayısıyla 
biz hep gerçek kişiler üzerinden hareket edelim. Yani ticari ve mesleki 
olmayan amaçla hareket edecek.

Ticari amaçla hareket eden kimdir ? Tacirdir. Burada hakikaten çok 
büyük bir yanılgımız var. Yargıtay kararlarından da bazen görebiliyoruz. 
Gelir elde etme amacı… Bu bizim ölçümüz değil. Tacir kimdir ? En basit 
tabiriyle ticaret sicil kaydı olan kişidir. Esnaf kimdir ? Esnaf odasına kayıtlı 
olan kişidir. Şimdi tacir olmayacak, esnaf olmayacak. Buradaki gerçek 
kişi, bu durumda tüketici sayılır.

Peki, tüketici işlemindeki kriter nedir derseniz, işte burası da 1 ben-
dinde, hakikaten son derece önemli, anlaşılması biraz güç olmakla birlikte 
basite indirgeyelim. Taraflardan biri tüketici olan, karşı tarafı müteşebbis 
olan gelir elde etme amacıyla hareket eden bir kişi olan bütün sözleşmeler 
tüketici işlemi sayılır. Şimdi formül, tüketici işlemi olabilmesi için tüketici 
karşı taraf müteşebbis. Müteşebbis tabirini açıyorum: Satıcı, sağlayıcı, 
bayi, acente, banka, avukat, ücret karşılığı bu işi yapan vekil dahil olmak 
üzere. Peki, iki tüketici arasında bir hukuki işlem yapılırsa, bu asla tüketici 
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işlemi olmaz. Tüketici işlemi için artı eksi elektrik yanacak. Peki, iki tacir 
arasındaki işlem… Bu da asla tüketici hukukunu ilgilendirmez.

Gelelim şimdi avukatlık sözleşmeleri açısından tüketici işlemi nasıl 
değerlendirilecek ? Avukatlık ücret sözleşmeleriyle ilgili unsurlar tabii 
kanunda sayılmış. Buradaki temel kriter, taraflardan birisi daima baroya 
kayıtlı avukat olacak. Bunun başka bir ifade edilme tarzı mümkün değil. 
Avukat, ama baroya kayıtlı değil. Nasıl olur öyle bir avukatlık ? Olmaz. 
Şimdi arada bir yazılı sözleşme olmasa bile, bir tahrik diyebileceğimiz 
genel bir vekâletname ilişkisi gibi bir ilişki olması lazım. Durup dururken 
gidip de biri adına dava açabilir misiniz ? Açamazsınız. Ve verilen hizmet 
bir ücret karşılığı olacak. Dolayısıyla bu sözleşme hem iki tarafa borç 
yükleyen, karşılıklı edimleri içeren bir sözleşmedir.

Şimdi genel vekâletimiz var, vatandaş avukata vekâlet vermiş, ama aynı 
zamanda ticari birtakım faaliyetleri de var. Ama tacir olan her kişinin 
gerçek kişi olduğuna göre, bir de tüketici yönü var. Şimdi somutlaştıracak 
olursak, verdiği vekâlet kendi adına asaleten, şirket adına vekâleten. Hadi 
bakalım çık bu işin içinden. Çıkmak, öncelikle sizin hizmet verdiğiniz, 
o genel vekâletname kapsamında hizmet verdiğiniz işe bakmak lazım. 
Örneğin, beyefendinin boşanma davasına baktınız. Şimdi bu durumda 
davacı tüketicidir. Yani ticari ve mesleki amaçla boşanma davası açan 
birini şimdiye kadar görmedik. Pek görülecek gibi de değil. Dolayısıyla 
boşanma davasında yapılan işlem tüketici işlemidir. Yine aynı şekilde 
konut aboneliği su aboneliğiyle ilgili bir problemi vardı. Evrim Hanım 
bu işlerde çok hizmet verdi Ankara’ya sağ olsun, herkesin suyunu bağ-
ladı, kanal şebeke giderlerini takip etti. İşte buradaki ilişki de bir tüketici 
işlemi. Niye ? Konut için su aboneliği yapıyor.

Peki, aynı davayı şirketin suyu kesildiğinde onun için verseydi ne 
olurdu ? İşte bu artık tüketici işlemi kabul edilemez. Şirketleşmenin henüz 
bizde yolu açılmadığına göre, tüketici işlemi sayılmayan avukatlık ücret 
sözleşmelerinde görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi. Ticaret mah-
kemesine lütfen asla dava açmayın. Ne zaman limitet şirket, anonim şirket 
şeklinde nasıl olabilir bilmiyorum, ama sonuçta bir şirket vasfı olacak, 
tacir vasfı olacak bir statüye bürününceye kadar bunu yapamayız. Ticaret 
mahkemesinde dava açarsanız - ki, çok gördük bunları - eski işbölümü 
ilişkisi değil. Dolayısıyla burada görevsizlik kararı verilmesi gerekiyor.

Şimdi avukatlık ücret sözleşmeleri veya vekâlet sözleşmeleri dışında 
aslında eski kanunla yeni kanun arasında çok bir fark yok tüketici işlemi 
yönünden. Eski kanunda tanım hakikaten kanun yapma tekniğine uygun 
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olacak şekilde yapılmıştı. Ne diyordu ? Taraflardan biri tüketici, karşı 
tarafın müteşebbis olan her türlü hukuki işlem tüketici işlemi sayılır dedi. 
Biz ne yaptık ? Bir yolunu bulduk, eser olmaz. Niye olmaz ? Köprü baraj 
vesaire büyük projeler gibi şeylerin tüketici mahkemesinde olmaz, orası 
gariban mahkemesi. Nereden yazıyor kanunda ? Hiçbir yerde. Vekâlet… 
O da olmaz, avukatlık ücret sözleşmesine tüketici mahkemesi bakabilir 
mi ? Bakamaz. Taşıma… Onların yolunu daha kolay bulmuşuz, Ticaret 
Kanununda düzenleniyor. Kıymetli evrak… O da ticaret kanununda. 
Sigorta… O da Ticaret Kanununda.

Şimdi bizim bu yaklaşımımızdan sonra yeni yasa yapılırken, yasa 
yapma tekniğine belki de aykırı olacak şekilde bir düzenleme yapıldı. Bunu 
her yerde de söylüyoruz. Ama bunun müsebbibi kim ? Biz hukukçular, 
biz bu hale getirdik. Kanun koyucuyu mecbur ettik. Kanun koyucu diyor 
ki, kardeşim ben sözleşme sınırlaması getirmiyorum, kardeşim miktar 
sınırlaması getirmiyorum, ama biz sözleşme sınırlaması getirdik miktar 
sınırlaması getirdik sayı sınırlaması getirdik. Arsa sahibiyle müteahhit 
arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Tüketicinin tanımına bir baka-
lım arkadaşlar, ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek 
veya tüzel kişi. Gecekondu sahibi tacir mi ? Değil, mesleği mi bu ? Değil. 
Bu arkadalar yapılan sözleşme bal gibi bir tüketici işlemi. Siz bunu ne 
kadar gizlerseniz gizleyin, gerçek bu. Bunu her yerde söylemek gerekiyor.

Şimdi avukatlık ücret sözleşmesi yönünden biz temel ilişkiye bakma-
mız lazım. Temel ilişkide verdiğimiz hizmet nedir ? Hakem heyetine bu 
tür uyuşmazlıklarla ilgili gidecek miyiz ? Arkadaş kanun böyle bir ayrım 
yapmamış ki. Manevi tazminatta da gideceksin, avukatlık ücret alacağında 
da gideceksin. Üstelik hakem heyetine gitmekten niye korkuyorsunuz 
ki. Hakem heyetinde üç tane avukat olma zorunluluğu var, minimum 
bir avukat var. O da sizlerden birisi. Belediyeden gelen temsilci avukat 
olabilir, dernekten gelen büyük ölçüde avukat, bir de baronun gönder-
diği… Heyet halinde bir anlamda hukukçuların gösterdiği çalıştığı bir yer.

Daha ilginç bir örnek söyleyeyim. Meşhur Ankara’da yaşandı bu olay. 
Bir caminin elektriği kesiliyor. Cemaatten birisi mahalle ekranından 
birisi, ben ibadet yapmak istiyorum elektrik kesildi, bağlayın parasını da 
ben ödeyeceğim geçici olarak. Ne istiyor ? Geçici elektrik ve bir anlamda 
akit öncesi bir işlem var. Çok hata yaptığımız bir iş yine söyleyeyim. 
Arkadaşlar, akdi ilişkinin bulunduğu yerde idari yargının idari işlemin 
esemesi okunmaz. Bu çok net bir uygulamadır. Yıllar önce bunu çözdük. 
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Üstelik şimdi elektrik dağıtım şirketlerinin A.Ş. olduğunu düşünürsek, 
o TEK dönemini aşalı çok oldu, orayı da geçmiş olalım.

Peki, mahalle ekranından cami cemaati tüketici mi değil mi ? Tanım 
neydi ? Ticari ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya 
tüzel kişi, biz gerçek kısmını alalım. Tacir mi bu adam, ticari amaçla 
mı hareket ediyor ? Varsa bir ticari amacı bu tarafı ilgilendirmiyor, öbür 
tarafın sorunu. Bu tarafta tacir sayılmaz. Peki, meslek mi icra ediyor ? 
Vallahi meslek icabı camiye giden adamla şimdiye kadar hiç karşılaşma-
dım. İmam efendi kadrolu, o hariç. Şimdi tüketici hukukundaki temel 
prensiplerden birisi, tüketici lehine yorum ilkesi; eğer ortada iseniz, siz 
tüketici lehine yorum yapmak zorundasınız.

Bakın gecekondusu iki tane daire alacakmış, üç tane daire alacakmış, 
işte kanun koyucu bunu da düşündüğü için, açık 49/1. maddede finansal 
hizmetlerle ilgili sözleşmenin tanımını yaparken, bizim ne yapacağımızı 
bildiği için; çünkü vadeli mevduat yatırdığınızda muhtemelen yargı 
camiası diyecek ki gelir elde etme amacın var. O zaman tüketici işlemini 
sayarken, tüketicinin taraf olduğu mevduat bireysel bankacılık - hiç 
şimdiye kadar karşılaşmadınız belki, ama karşılaşacaksınız, sorunlar var 
çünkü uygulamada - bireysel emeklilik. Meşhur offshore hesaplarıyla 
ilgili açtığınız davalar.

Sayın Başkanım iş şansa bırakılmadı, açık kapı bırakılmadı. Peki, 
Avukatlık Kanununun özel bir kanun olmasının durumu nedir ? …
tüketici kanunu sonradan yürürlüğe giren özel kanun hükmündedir. 
Yetmedi, 83. maddeye bakın. Tüketici işlemine konu olan hukuki ilişki 
veya sözleşmenin başka bir kanunda düzenlenmiş olması, onun tüketici 
işlemi sayılmasını engellemez. Bitti mi mesele ? Kökünden çözdü.

Biz şimdi neyi konuşacağız ? Bu sözleşme eğer tüketici işlemiyse, sizi 
tüketici mahkemesi bekliyor. Avukatlık Kanununda vekilin en önemli 
sorumluluklarından birisi nedir ? Özenle sadakat yükümlülüğü; yani 
tüketici mahkemesine gitmesi veya tüketici işlemi sayılması yönünden çok 
bir farklılık yok. Belki spesifik olarak haksız şart yönüyle değerlendirme 
yapılabilir. Bilgilendirme aydınlatma yükümlülüğü, tüketici işleminde 
tüketici hukukunda en üst seviyede uygulanarak taşınır. Örneğin, ayıp 
olmasa bile hanımefendinin ayağına çok ince zarif bir İtalyan ayakkabısı 
olmayacaksa; çünkü Türk insanın ayağında kontrpiye vardır, ince zarif 
ayakkabı çok kolay kolay olmaz. Hanımefendi inat etti ben bunu alaca-
ğım derse, eve gittiğinde yarım saat bir saat gittiğinde inanılmaz bir acı 
içinde kıvranacaktır, kan dolaşımı kesildi. Sorun ayakkabıda mı ? Değil, 
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sorun hanımefendinin ayağında. Ama işte burada satıcı bu ayakkabıyı 
hanımefendiye satmayacak. Sana ne kardeşim, parayı veren benim alı-
yorum derse, o zaman bilgilendirme aydınlatma yükümlülüğünü yerine 
getirdiğini. Bilgilendirmeyi yaptığını ispat yükü de satıcının.

Gelelim bunu avukatlık ücret sözleşmesi yönünden… Bilgilendirme 
aydınlatma yükümlülüğünü davanın kabul edilebilirlik oranını, Yargıtay 
uygulamalarını, Yargıtay yerleşik uygulamasını bilmemek özen ve aydın-
latma bilgilendirme yükümlülüğünün ihlali sayılır. Federal mahkeme 
uygulaması da bu yönde arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle bu programı 
dinleyen arkadaşlar, notları isimleri hepsi bellidir. Bu programdan sonra 
yanlış dava açtıklarında hakikaten bilgilendirme aydınlatma kapsamına 
sorumlulukları doğar.

Tabii konu çok derin, ama avukatlık ücret sözleşmesinin hem tüketici 
işlemi olabileceğini hem olmayabileceğini bir kere kabul edelim. Yani bu 
bizim tercihimize bağlı bir şey değil. Önemli olan bizim hizmet verdiği-
miz vekillik görevi ifa ettiğimiz hukuki ilişkinin ne tür bir işlem olduğu. 
Verdiğimiz hizmet tüketici işlemine yönelikse, kesinlikle yapılan ücret 
sözleşmesi tüketici işlemi sayılır ve bundan dolaylı görevli mahkeme 
tüketici mahkemesidir. Miktar sınırlamasına göre de tüketici hakem 
heyetleridir. Sabırla dinlediniz, teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Av. Samiye Eyuboğlu (Oturum Başkanı)- Sayın Kara çok teşek-
kür ediyorum. Bu süre konusundaki hatırlatmalar konusunda kusura 
bakmayın, herhalde en sevimsiz görev bizimki oluyor bu tür toplantılarda. 
Biraz da zamanımızı zaten süremizi aştığımız için hatırlatmalarımı özür 
dileyerek söylüyorum. Sizi dinlemekten çok keyif alıyoruz.

İlhan Kara (Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı)- Estağ-
furullah. Şöyle; bizim programımız üç saat de olabilir, dört saatte olabilir, 
10 dakika da olabilir, hiç problem değil. Çok esnektir bizim programlar. 
Artık bu Barolar Birliğiyle baromuzun ve diğer toplantılardan o da bize 
herhalde tecrübenin kazandırdığı bir şey diyelim. Teşekkür ediyorum, 
sağ olun.

Av. Samiye Eyuboğlu (Oturum Başkanı)- Teşekkür ediyorum tekrar. 
Şimdi sözü Sayın Tülin Kurtoğlu’na bırakacağım. Ancak burada şöyle 
bir durumumuz var. Panelin başında da söylediğim gibi, Sayın Mete 
Duman bugün aramızda olamayacak, ancak onun görüşlerini de bizimle 
yine Tülin Hanım kendi görüşleriyle birlikte paylaşacak. Aramıza katı-
lamayan Sayın Duman, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi üyesi olarak görev 
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yapmaktadır. Tülin Hanımı sizlere biraz tanıtmak istiyorum. Çok tesadüf 
biraz önce öğrendik ki, aynı dönemde okumuşuz, birlikte girip birlikte 
mezun olmuşuz hukuk fakültesinden.

Tülin Hanım 1966 doğumlu, Ankara Ayrancı Lisesi mezunu, Ankara 
Hukuk Fakültesi 1987 mezunu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde de yüksek lisansını tamamlamış. 
Şu an görevli olduğu yer Yargıtay 13. Hukuk Dairesi tetkik hâkimliği. 
Stajı hariç 25 yıl olarak gerçekleştirdiği fiili hâkimlik süresinin 20 yılı 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinde geçmiş. Eserleri, sözleşmeden doğan 
davalar ve mirasların müteselsil sorumluluğu adlı iki eseri yayınlanmış. 
Şu anda da akdi vekâlet ücreti ve avukatın hukuki sorumluluğu konulu 
bir eseri de baskıda görünüyor. Çıktı… Peki. Buyurun Tülin Hanım.

Tülin KURTOĞLU
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın konuklar, hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. Ben de süremin elverdiği ölçüde avukatlık sözleşmesin-
den kaynaklanan ücretin belirlenmesi, sözleşmenin geçerlilik koşulları 
ve diğer uyuşmazlıklar hakkında açıklamalarda bulunmaya çalışacağım.

Önce bu sözleşmenin bir tanımını yapmak gerekirse, taraflardan 
birinin baroya kayıtlı bir avukat, diğerinin de bir iş sahibi olduğu, avu-
katın bir hukuki yardımda bulunmayı üstlendiği, iş sahibinin de bunun 
karşılığında bir ücret ödeme borcu altına girdiği, iş görme borcu doğu-
ran tam iki taraflı bir sözleşmedir. Sözleşmenin nitelikleri tanımdan da 
anlaşılacağı üzere, her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Ücret 
karşılığında yapılan ivazlı bir sözleşmedir. Belli bir hukuki yardım yapıl-
masını öngören sözleşmedir ve sözleşmenin bir tarafının mutlaka baroya 
kayıtlı bir avukatın oluşturduğu bir sözleşmedir.

Evet, görüldüğü üzere avukatlık sözleşmesi, Borçlar Kanununda 
düzenlenen vekâlet sözleşmesinden ayrı, Avukatlık Kanunu ve meslek 
kurallarıyla sınırları belirlenmiş, tamamen kendine özgü nitelikleri olan, 
farklı bir sözleşme türüdür. 02.05.2001 tarihinde kabul edilen 4667 sayılı 
Yasayla, Avukatlık Kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan 
biri de, kanunun 11. kısmının başlığının avukatlık ücreti yerine avukatlık 
sözleşmesi olarak değiştirilmesidir.
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Bu son derece isabetli bir düzenleme oldu. Her şeyden önce bu sözleş-
menin adı konulmuş oldu. Bu sözleşmenin vekâlet sözleşmesinden farklı, 
ondan ayrı bir sözleşme olduğu kabul edilmiş oldu. Kaldı ki, avukat ve 
müvekkil arasındaki ilişki sadece avukatlık ücretinden de ibaret değil. 
Her iki tarafa hak ve yükümlülükler doğuran bir sözleşme. Bu nedenle 
11. kısmın başlığı avukatlık sözleşmesi olarak isabetli bir düzenleme oldu.

Vekâlet sözleşmesi Borçlar Kanununun 502. maddesinde düzenlenmiş 
bir sözleşme. 2. maddesinin 2. fıkrasına göre de, vekâlete ilişkin hüküm-
ler niteliklerine uygun düştükleri ölçüde kanunda düzenlenmemiş olan 
diğer iş görme sözleşmelerine de uygulanır denilmekte. Şimdi vekâlet 
sözleşmesinin kapsayıcı bir sözleşme olduğunu belirtiyor bu fıkra. Yani 
Borçlar Kanununda düzenlenmemiş olmakla beraber, bir iş görme sözleş-
mesine biz vekâlete ilişkin hükümlere uyguluyoruz. Yani son derece geniş, 
kapsamı son derece geniş. Vekâlet sözleşmesi dediğimiz zaman o kadar 
değişik sözleşme tipi olabilir ki, hani bunları… Örneğin, noterlerin yaptığı 
sözleşmelerde de, noterde iş yapan kişi arasında da sözleşmenin… Gerçi 
bu konuda tartışmalar mevcutsa da vekâlet sözleşmesi olduğu söyleniyor. 
Yine tahkim anlaşmasında hakemlerle taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi 
vekâlet sözleşmesi, bankacılık sözleşmeleri, bunlar çok çeşitli.

Şimdi vekâlet sözleşmesiyle avukatlık sözleşmesi arasındaki farklardan 
en önemlisi ücret konusunda. Vekâlet sözleşmesinde eğer sözleşme varsa, 
yani sözleşmeyle ücret verilmesi kararlaştırılmışsa ya da bu konuda ücret 
verilmesi bir teamüldense vekil ücrete hak kazanıyor. Ancak avukatlık 
sözleşmesinde böyle bir şey söz konusu değil. Avukatlık sözleşmesinin 
asıl olarak ücretli yapılması gerekir. Son derece istisnai hallerde ücretsiz 
yapılması da söz konusu olabilir ki, bu durumun zaten baroya bildiril-
mesi gerekli.

Bir diğer fark kişiler yönünden. Vekâlet sözleşmesini fiil ehliyetine 
sahip her kişi yapabilir. Ancak avukatlık sözleşmesini ancak baroya kayıtlı 
bir avukat yapabilir. Bir diğer fark, yükümlülükler yönündendir. Vekâlet 
sözleşmesinde vekilin özen gösterme borcu söz konusudur. Ancak avukat-
lık sözleşmesinde avukat müvekkiline karşı ağırlaştırılmış bir özen borcu 
altındadır. Yani yükümlülüğü çok daha fazladır. Avukatlık Kanununun 
34. maddesinde avukatların görevlerini nasıl yapacakları yazılmıştır. Hani 
bunu okuyarak vakit kaybetmek istemiyorum, ama hani özen doğruluk 
içinde yapmaları gerekir şeklinde.

Burada ağırlaştırılmış bir özen borcundan söz etmek mümkündür. Bu 
o kadar ağır bir sorumluluktur ki, avukatların müvekkiline karşı gerek 
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mesleki yönden disiplin cezasına, gerek hukuki yönden müvekkiline 
karşı sorumluluğunu, gerekse cezai yönden sorumluluklarını gerektiren 
bir husustur. Vekâlet sözleşmesinde ise bu derece ağırlaştırılmış bir özen 
yükümlülüğünden söz etmek mümkün değil.

Bir diğer fark da zaman aşımı konusunda; avukatlık sözleşmesinde 
de genel olarak vekâlet sözleşmesindeki 5 yıllık zamanaşımı süresi söz 
konusudur. Ancak Avukatlık Kanunu özel zamanaşımı süresi de öngö-
rülmüştür, 40.maddede öngörüldüğü gibi.

Şimdi bu açıklamalardan sonra, tabii konu avukatlık sözleşmesi bir 
tüketici işlemi midir sorusuna geliyor. Ben aslında bu konuya hiç gir-
meyecektim. Hani avukatlık sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları anla-
tacaktım. Sayın Başkan vekilimiz Mete Duman’la yapmış olduğumuz 
işbölümüne göre bu konuyu tamamen ona bırakmıştım. Ancak burada 
hani bu konuya da girmem gerektiğini düşündüm. O yüzden 13. Hukuk 
Dairesinin kararlarından, taraflardan birinin tüketici olması halinde, 
avukatlık sözleşmesinden doğan davaların da 28.05.2014 tarihinden 
sonra açılan davalar yönünden tüketici mahkemesinin görevli olduğuna 
dair arkadaşlarımız belirttiler. Yaklaşık bir yıldır, belki daha da uzun bir 
süredir kararları var.

Yalnız 13. Hukuk Dairesinin bu gerekçesi, kanunda tüketici işlemi 
olarak vekâlet sözleşmesinin de sayılmasıdır. Yani gerekçe bu ! Ancak 
avukatlık sözleşmesinin tüketici işlemi olup olmadığının tartışılması 
gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sırf vekâletin tüketici işlemi olarak 
sayılmış olması, avukatlık sözleşmesinin de bu kapsama alınması için 
yeterli bir sebep olmadığını düşünüyorum. Tabii bu tamamen benim 
kendi düşüncemdir. Hani daireyi bağlayan bir düşünce değil, zaten 
dairenin kararları aksi yönde. Yalnız ben bu düşüncemi başkan vekili ve 
diğer üyelerle paylaşmıştım. O yüzden burada söylemekte de bir sakınca 
görmüyorum. Hukukta görüşler düşünceler farklıdır.

Avukatlık sözleşmesi, bir kere avukatın yapmış olduğu görev bakı-
mından bir tüketici işlemi olarak göremiyorum ben açıkçası. Avukatlık 
Kanununun 2. maddesinin 2. fıkrasında ne diyor ? Avukat bu amaçla 
hukuki bilgi ve tecrübelerini adalet hizmetinin ve kişilerin yararlanma-
sına tahsis eder. Şimdi avukat yargının kurucu bir öğesi, yani bağımsız 
savunmayı temsil eden ve kamu hizmeti olarak görev yapan bir kişi. 
Hâkim savcı avukatlar olarak hep birlikte adaletin tecellisi için uğra-
şıyoruz, yani adaletin yerine getirilmesi için uğraşıyoruz. Avukatlar da 
yargının bir parçası.
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Avukatlığın amacı sırf gelir elde etmek değil tabii ki, bir kamusal 
hizmet. Bu nedenle ben avukatı bir girişimci bir müteşebbis olarak da 
göremiyorum. Kaldı ki ağırlaştırılmış özen borcundan bahsetmiştim biraz 
önce. Zaten Tüketici Kanununda bile bulamayacağımız belki avukatlara 
son derece ağır yükümlülükler yükleyen hususlar var; gerek Avukatlık 
Kanununda, gerek meslek kurallarında, gerekse uluslararası kanunlarda.

Bir de şu husus dikkatimi çekti benim. Tüketicinin Korunması Hak-
kında Kanunun 6. maddesinin 2. fıkrası var mesela. Yani bu Tüketici 
Kanunun avukatlar yönünden nasıl uygulanacak, hangi maddesi uygu-
lanacak ? “Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz” 
hükmü mevcut mesela. Yani bunun avukatlık sözleşmesinde uygulanması 
mümkün değil, tamamen farklı… (Mikrofon arızası nedeniyle bu bölüm 
kaydedilemedi)

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

Tülin KURTOĞLU
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi

I) Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı, Nitelikleri, Vekalet Sözleşmesi 
ile Karşılaştırılması

A) Tanımı
Avukatlık sözleşmesi, tarafları baroya kayıtlı avukat ve iş sahibi olan, 

avukatın bir hukuki yardımda bulunmayı taahhüt ettiği, iş sahibinin ise 
bunun karşılığında bir ücret ödemeyi üstlendiği, iş görme borcu doğuran, 
tam iki taraflı bir sözleşmedir. Bu sözleşme, vekalet görünümünde olmakla 
beraber, özel kanun niteliğindeki Avukatlık Kanunu (AK) ve avukatların 
bağlı oldukları meslek kuralları ile sınırları belirlenmiş, tamamen kendine 
özgü (sui generis) nitelikleri olan bir sözleşme türüdür. Avukatın taahhüt 
ettiği hukuki yardım nedeniyle ödenmesi gereken ücretin ne olacağının 
sözleşme ile belirlenmesi ise zorunlu değildir. Ücret, işin görülmesinden 
önce veya sonra belirlenebilir. Taraflar arasında ücret konusunda yazılı 
veya sözlü bir sözleşmenin yapılmamış olması halinde ise, ücret AK ve 
avukatlık asgari ücret tarifesine (AAÜT) göre belirlenir.
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2.5.2001 tarihinde kabul edilen 4667 sayılı Kanun’la, 1136 sayılı 
AK’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliklerden 
biri de, Kanun’un, avukat ve müvekkil arasındaki ilişkilerin düzenlendiği 
11. Kısmının başlığının, “Avukatlık Ücreti” yerine, “Avukatlık Sözleş-
mesi” olarak düzenlenmesidir. Bu değişiklik son derece isabetli olup, 
sözleşmenin her iki tarafının da edimini karşılamaktadır. Gerçekten de 
avukat - müvekkil arasındaki ilişkide, her iki taraf için hem hak hem de 
yükümlülükler söz konusudur.

B) Nitelikleri
1) Her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.
Avukatlık sözleşmesinde, sözleşmenin tarafları birbirinin aynı zamanda 

hem alacaklısı hem de borçlusudur. Avukat, müvekkiline hukuki yardım 
konusunda bir kamu hizmeti sunmakta, müvekkil ise bunun karşılığında 
avukata, başta ücret olmak üzere bir takım borçlar yüklenmektedir.

2) Ücret karşılığında yapılan ivazlı bir sözleşmedir.
AK’nda, avukatlık mesleğinin ücret karşılığında yapılması öngörül-

müş, 164/4. maddesinde de, AAÜT altında ücret kararlaştırılamayacağı 
belirtilmiştir. Türk Borçlar Kanunu’nda (TBK) düzenlenen vekalet söz-
leşmesinden farklı olarak, avukatın yaptığı hukuki yardım nedeniyle bir 
ücret ödenmesi kararlaştırılmamış olsa dahi, avukatın ücret talep hakkı 
bulunmaktadır.

3) Belli bir hukuki yardım yapılmasını öngören bir sözleşmedir.
Avukatlık sözleşmesi, konusu ve kapsamı AK’nda belirlenmiş olan bir 

iş görme sözleşmesidir. AK’nun 35. maddesinde, yalnızca baroya kayıtlı 
avukatlar tarafından yapılabilecek işler, “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” şeklinde sayılmıştır.

4) Sözleşmenin bir tarafının mutlaka baro levhasına kayıtlı bir 
avukatın (ya da avukatların) oluşturduğu bir sözleşmedir.

AK’nun 63. maddesinin 1. fıkrası gereğince, baro levhasında kayıtlı 
bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan 
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dava evrakını düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara 
ait diğer yetkileri kullanamazlar.

C) Vekalet Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
Vekalet sözleşmesi, TBK’nda düzenlenmiş olan bir iş görme sözleş-

mesidir. Bu sözleşmede vekil, TBK’nun 502. maddesinde belirtildiği 
üzere, iş görmeden doğan sonuç ve bunun rizikosu vekalet verene ait 
olmak üzere, vekalet verenin menfaatine ve iradesine uygun olarak bir 
işini görmeyi ya da işlemini yapmayı üstlenmektedir. Aynı maddenin 
2. fıkrasında, “Vekalete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri 
ölçüde, bu Kanun’da düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmelerine de 
uygulanır.” denilmekle, vekalet sözleşmesinin, iş görme sözleşmeleri 
yönünden kapsayıcı bir sözleşme olduğu, TBK’nda düzenlenmemiş 
ancak bir iş görme sözleşmesi niteliğinde olan diğer tüm sözleşmelere 
de vekalete ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirtilmiştir.

Avukatlık sözleşmesi de, bir iş görme sözleşmesi olup, TBK’nda düzen-
lenmemiştir. Ne var ki avukatlık mesleğinin temel ilke ve esaslarının ve 
müvekkil-avukat arasındaki ilişkilerin ve doğacak uyuşmazlıkların çözüm 
şeklinin düzenlendiği AK, bu konuda özel bir Kanun niteliğinde olduğun-
dan, bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, özel Kanun niteliğindeki 
AK öncelikli olarak uygulanacaktır. AK’nda hüküm bulunmayan hallerde 
ise, TBK’nun, vekalete ilişkin hükümlerine başvurulacaktır.

Avukatlık sözleşmesi ve vekalet sözleşmesi, birbirine çok benzemekle 
beraber aralarında bazı temel farklar bulunmaktadır. Bunlardan ilki ve 
hemen akla geleni “ücret” konusundadır.

TBK’nun 502/son (mülga Borçlar Kanunu’nun 386/son) maddesinde, 
“sözleşme veya teamül varsa vekil ücrete hak kazanır.” denilmek suretiyle 
ücretin, vekalet sözleşmesinin zorunlu bir unsuru olmadığı kabul edilmiş-
tir. Buna göre taraflar, sözleşme ile ücret ödenmesini kararlaştırmışlarsa 
ya da vekalet konusu işin ücret karşılığında yapıldığına ilişkin bir teamül 
varsa vekil ücrete hak kazanacaktır. Bu iki halin dışında vekaletin ücretsiz 
olduğu karine olarak kabul edilmektedir.

Avukatlık sözleşmesinde ise, vekilin ücret isteme hakkı, özel bir Kanun 
olan AK’nda düzenlenmiş olup, asıl olan vekalet görevinin bir ücret kar-
şılığında yapılmasıdır. Son derece istisnai bazı durumlarda sözleşmenin 
ücretsiz yapılması söz konusu olabilir ki, bu durumun baroya bildirilmesi 
zorunlu olup, aksine davranış disiplin cezasını gerektirir.
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Vekalet sözleşmesinde vekil olabilecek kişiler yönünden özel bir hüküm 
ya da sınırlama mevcut değildir. Fiil ehliyetine sahip her kişi vekalet 
sözleşmesi yapabilir. Avukatlık sözleşmesinde ise vekil olacak kişinin 
baro levhasına kayıtlı ve işten yasaklanmamış avukat olması zorunludur.

Avukatlık sözleşmesinde avukatın yükümlülükleri, TBK’nda düzen-
lenen vekilin yükümlülüklerinin yanı sıra AK ve meslek kurallarından 
kaynaklanan görev ve sorumlulukları da kapsadığından, vekalet sözleş-
mesindeki vekilin yükümlülüklerine oranla çok daha geniştir. Bu durum, 
avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti olmasının doğal bir sonucudur.

Vekalet sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda, TBK’nun 147/5 
(mülga Borçlar Kanunu’nun 126/4.) maddesinde öngörülen 5 yıllık 
zamanaşımı süresi, kural olarak avukatlık sözleşmeleri için de geçerli-
dir. Ancak AK’nun 40. maddesinde bu konuda özel bir düzenleme de 
bulunmaktadır.

II) Avukatlık Sözleşmesinden Doğan Vekalet Ücreti
A) Akdi Vekalet Ücreti ve Karşı Taraf Vekalet Ücreti
Avukatın iki çeşit ücret alacağı bulunmaktadır. Bunlar, avukat ve 

iş sahibi arasındaki sözleşme ilişkisi nedeniyle olan vekalet ücreti ve 
yargılama sonunda taraf yararına hükmedilen, AK’nun 164/son fıkrası 
gereğince avukata ait olan yargılama gideri niteliğindeki vekalet ücretidir. 
Bunlardan birincisine sözleşmeden doğduğu için “akdi vekalet ücreti”, 
ikincisine ise, kaynağını Kanun’dan aldığı ve yargılama sonunda dava 
ya da takibin karşı tarafından tahsiline karar verildiği için “yasal vekalet 
ücreti”, “karşı taraf vekalet ücreti” ya da “hasma tahmili gereken vekalet 
ücreti” denilmektedir.

Avukatla müvekkili arasında sözleşmeden doğan ücret alacağı için, 
“akdi vekalet ücreti”, “müvekkil vekalet ücreti” “avukatlık ücreti” gibi 
değişik tanımlamalar yapılmakta olup bu ücreti, yargılama giderlerinden 
olan ve mahkemece davada haklı çıkan taraf yararına hükmedilen karşı 
taraf vekalet ücretinden ayırt edebilmek için “akdi vekalet ücreti” olarak 
tanımlamayı uygun buluyoruz.

1) Akdi Vekalet Ücretinin Belirlenmesi ve Geçerlilik Koşulları
a) AK’nda 4667 ve 5043 sayılı Yasalar İle Yapılan Değişiklikler 

Nedeniyle Avukatlık Sözleşmesinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda 
Hangi Kanun Hükümlerinin Uygulanacağı Sorunu
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1163 sayılı AK’nun bazı maddelerinde değişiklik yapan 4677 sayılı 
Yasa, 2.5.2001 tarihinde kabul edilip, 10.5.2001 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Yine aynı Kanun’da kısmen değişiklik yapan 5043 sayılı 
Yasa ise, 13.1.2004 tarihinde kabul edilip, 20.1.2004 tarihinde de Resmi 
Gazetede yayınlanmıştır. Aynı Yasa ile kanuna eklenen geçici 21. madde 
ile de, bu değişikliklerin, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte kesin hükme 
bağlanmamış olan bütün ihtilaflar için uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
Ancak 13. Hukuk Dairesi’nin, “geçici 21. maddenin Anayasaya aykırı 
olduğundan bahisle” iptali için yapmış olduğu başvuru sonucunda, 
Anayasa Mahkemesince söz konusu geçici 21. madde iptal edilmiştir. 
Bu nedenle 13. Hukuk Dairesinin uygulamasına göre, avukatlık sözleşme-
sinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin kurulduğu 
tarihte yürürlükte bulunan Avukatlık Kanunu hükümlerine göre değer-
lendirme yapılmaktadır. Buna göre sözleşmenin geçerli olup olmadığı, 
ücretin belirlenmesi gibi tüm uyuşmazlıkların, sözleşmenin yapıldığı 
tarihte geçerli olan AK hükümlerine göre çözümlenmesi gereklidir.

“……5043 sayılı Kanunun 7. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanu-
nuna eklenen “Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin olarak hükme 
bağlanmamış bütün ihtilaflarda bu kanunun değişik hükümleri uygulanır” 
hükmünü içeren geçici 21. madde, Anayasa Mahkemesince 8.2.2008 tari-
hinde iptal edildiğinden, avukatlık ücretinden kaynaklanan uyuşmazlık-
larda, sözleşmelerin kurulduğu tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanunu 
hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir. Taraflar arasındaki 
“ortaklığın giderilmesi” davası ile ilgili düzenlenen sözleşme, 29.3.2001 
tarihli olduğundan, bu dava ile ilgili ücret uyuşmazlığının çözümünde de, 
sözleşme tarihinde yürürlükte olan 1136 sayılı Kanunun, 4667 sayılı kanunla 
yapılan değişiklikten önceki hükümleri esas alınmalıdır. Bu noktada öncelikle 
taraflar arasındaki ücret sözleşmesinin geçerli olup olmadığının, dolayısıyla 
davacının sözleşmede belirtilen ücreti talep etmekte haklı olup olmadığının 
belirlenmesi gereklidir. Nitekim, vekalet ücret sözleşmelerinin geçerli olup 
olmadığı, kamu düzenine ilişkin olup, mahkemece resen gözetilmesi gereken 
bir husustur.”(Y. 13. HD; E. 2007/8393, K. 2008/3696)

b) Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Şekli
aa) 4667 sayılı Yasadan Önceki Durumda
1136 sayılı AK, 2.5.2001 tarihinde kabul edilen ve 10.5.2001 tarihli 

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4667 sayılı Yasa ile değiş-
tirilmeden önce, avukatlık ücret sözleşmesinin yazılı olarak yapılması 
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geçerlilik şartı idi. Yazılı sözleşmeden başka hiçbir delil getirilemez ve 
dinlenemezdi. Yazılı olmayan sözleşmeler geçersiz olup, bu durumda 
vekalet ücreti AAÜT’ne göre belirleniyordu.

bb) 4667 sayılı Yasadan Sonraki Durumda
4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle AK’nun 163/1. maddesinde, 

“avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. …Yazılı olmayan anlaşma-
lar, genel hükümlere göre ispatlanır.” düzenlemesi getirilmek suretiyle, 
ücret sözleşmelerinin, yazılı olarak yapılabileceği gibi, sözlü olarak da 
yapılabileceği belirtilmiştir. Ancak yazılı olmayan sözleşmelerin genel 
hükümlere göre ispat edilmesi gerektiği kuşkusuzdur.

“……taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığı anlaşıl-
maktadır. Her ne kadar davacı, davalı ile takip değerinin %14,5 miktarı 
üzerinden vekalet ücretinin ödenmesi konusunda anlaştıklarını ileri sürmüşse 
de, davalı buna karşı çıkarak, böyle bir anlaşmanın olmadığını savunmuş, 
davacı tarafından da bu yönde bir sözlü anlaşmanın varlığı ispat edilememiş-
tir. O halde taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesi bulunmadığından, 
%14,5 oran üzerinden yapıldığı iddia edilen şifai sözleşmenin varlığı da ispat 
edilemediğinden, davacının talep edebileceği akdi vekalet ücretinin, Avukat-
lık Kanunu’nun 164/4. maddesine göre belirlenmesi gereklidir. (Y. 13. HD; 
T. 30.6.2015, E. 2014/28805, K. 2015/22650)

c) Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin Altında Bir Ücretin 
Kararlaştırılamayacağı

AK’nun 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki 163. mad-
desinin 3. fıkrasında, “… tarifedeki asgari miktar altında kalan avukatlık 
ücreti karşılığında iş ve dava kabulü yasak olup, aksine hareket disiplin 
cezasını gerektirir.” hükmü yer almaktaydı. Söz konusu değişiklikten 
sonra bu konu, Yasanın 164/4. fıkrasının ilk cümlesinde, “avukatlık 
asgari ücret tarifesi altında vekalet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava 
alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna bildirilir.” şeklinde 
düzenlenmiştir.

Anılan hükme uyulmamasının, başka bir ifade ile AAÜT’nin altında 
bir ücret kararlaştırılmasının mesleki yönden disiplin cezası gerektireceği 
açık ise de, hükme aykırı olarak yapılan bir ücret sözleşmesinin mutlak 
surette geçersiz olduğunu söylemek mümkün değildir. Zira Kanun’da 
bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır. Her ne kadar hükmün yazılış 
şeklinden, AAÜT’nin altında kararlaştırılan bir ücretin geçersiz olduğunu, 
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dolayısıyla ücretin AAÜT üzerinden (taban miktarında) geçerli olduğunu 
söylemek mümkün ise de, öngörülen taban miktarın altında bir ücretin 
kararlaştırılamayacağını bilen ya da bilmesi gereken avukatın, daha sonra 
bu ücretin geçersiz olduğunu ileri sürerek artırılmasını talep etmesi, her 
şeyden önce iyi niyet ve dürüstlük kurallarına aykırıdır.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi de, AAÜT altında bir ücretin kararlaştı-
rılması halinde, bu kararlaştırmanın tarafları bağlayacağını, bu durumun 
ancak avukat yönünden disiplin cezasına konu olabileceğini, AAÜT 
altında bir ücreti kabul eden ve uyuşmazlık tarihine kadar ücret miktarına 
itiraz etmemiş olan avukatın, daha sonradan bu ücretin geçersizliğini ileri 
sürmesinin, TMK’nun 2. maddesi gereğince hakkın kötüye kullanılması 
niteliğinde olacağını kabul etmektedir.

“……Taraflar arasında düzenlenmiş olan ücret sözleşmesinde davanın 
takibi için ödenecek ücret 10.000 TL olarak kararlaştırılmıştır. Davacılar 
avukat olup yaptıkları sözleşmenin sonuçlarını herkesten iyi bilmeleri gerekir. 
Her ne kadar Avukatlık Yasası’nda avukatlık asgari ücret tarifesi altında 
vekalet ücreti kararlaştırılamayacağı belirtilmişse de, bu hüküm tarifenin 
altında vekalet ücreti üzerinden sözleşme yapan avukata, sözleşmede karar-
laştırılan ücretin üzerinde bir ücret talep etme hakkını vermez. Sözleşmedeki 
bu kararlaştırma, tarafları bağlar ve geçerlidir. Sözleşmede, Yasa’nın belir-
tilen hükmüne göre alınması gereken ücretten az ücret alınmasının karar-
laştırılmış olması, avukatı müvekkiline karşı bağlar ve bu durum olsa olsa 
avukat yönünden disiplin soruşturması yapılmasını gerektirir. Bu nedenlerle 
mahkeme gerekçesinde, ücret miktarının geçersiz olduğu, davacıların ücret 
tarifesi uyarınca alacaklı olduklarının kabulü doğru olmamıştır. O halde 
davacıların sözleşmedeki miktar üzerinden talepte bulunabilecekleri, fazla 
miktarı ise talep edemeyecekleri gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne karar 
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar verilmiş 
olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.” Yargıtay 13. HD; 
T. 13.6.2013, E. 2013/3050 K. 2013/16076

d) Ücretin Hukuki Yardımın Karşılığı Olan Meblağı Veya Değeri 
Kapsaması Gerektiği

4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önce AK’nun 163. madde-
sinde, “Avukatlık ücreti, avukatın vekalet hizmetine karşılık olan meblağı 
ifade eder.” şeklindeki hüküm, 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik 
sonucunda, maddenin ikinci cümlesinde, “Avukatlık sözleşmesinin belli 
bir hukuki yardımı ve meblağı yahut değeri kapsaması gerekir.” şeklinde 
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düzenlenmiştir. Yine Kanun’un 164/1. maddesinde, daha önce “ücret 
sözleşmesinin kural olarak belli bir miktarı kapsaması gereklidir.” şek-
lindeki ifade de, ayını bölümde “Avukatlık ücreti, avukatın hukuki yar-
dımının karşılığı olan meblağı veya değeri ifade eder.” şeklinde yeniden 
düzenlenmiştir.

Kanun koyucunun avukatlık sözleşmesinde ücretin belirli olmasını 
aradığı görülmektedir. Buna göre ücret ya belli bir miktar olarak (maktu) 
kararlaştırılacak, ya da bir değeri ifade edecek şekilde belirlenebilir ola-
caktır. Bu da, AK’nun 164/2. fıkrasında düzenlenen, dava veya hükmo-
lunacak şeyin değeri, ya da paranın belli bir yüzdesidir.

e) Ücretin Maktu (Belli Bir Miktar) Olarak Kararlaştırılması
Ücretin maktu olarak belirlenmesi, belli bir miktar olarak belirlen-

mesini ifade eder. Örneğin, hukuki yardım karşılığında “1.000 TL”, 
“10.000 TL” ,“100.000 TL” ödeneceğinin karalaştırılması halinde ücret 
maktu olarak kararlaştırılmış demektir. Ücretin bu şekilde maktu olarak 
kararlaştırılmış olması halinde, AK’nda bir sınırlandırma mevcut değildir. 
Ancak maktu olarak kararlaştırılan ücret miktarı, dava değerine göre fahiş 
sayılabilecek bir miktar ise, sözleşme ahlaka aykırı, dolayısıyla geçersiz 
kabul edilebilir. Örneğin 1.000,00 TL değerindeki bir dava için 500,00 
TL maktu ücret kararlaştırılması gibi.

“……Davacı ile davalı … davanın takibi için sözleşmede maktu vekalet 
ücretini kesin ve net olarak kararlaştırmışlardır. Sözleşmeyi geçersiz saymak 
tarafların amacına aykırı düşer. … Avukatlık Kanunu’nun 164. maddesi 
uyarınca sözleşme belli bir miktarı kapsadığı için geçerli olup, maktu 
vekalet ücreti anlaşmaları için bir sınır konulmadığından, sınır yüzde ola-
rak yapılan anlaşmalara ilişkin olduğundan, AK’nun. 164/2. maddesinin 
olayda uygulanma yeri yoktur. Davacı avukat sözleşmede kararlaştırılan 
yükümlülüğünü yerine getirerek tahliye davalarını da sonuçlandırmıştır. 
Esasen vekalet ücreti sözleşmesi şahsi hak doğuran sözleşme olduğundan 
… gerek davacı gerekse davalı sözleşmede belirlenen yükümlülüklerden 
sorumludur. Yukarıda açıklanan hususlar ile tüm dosya kapsamı birlikte 
değerlendirildiğinde davacı avukatın edimini yerine getirdiği ve ücrete 
hak kazandığının kabulü gerekir. Mahkemece, sözleşme ve yasa hükümle-
rinin yorumunda yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. (Y. 13. HD; T. 7.4.2015 
E. 2014/18864, K. 2015/10963)
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“……davacı avukatın takip ettiği işin müddeabihi 217.000,00 TL 
olup, ödenmesi kararlaştırılan vekalet ücreti ise maktuen 100.000 Euro’dur. 
Bu nedenle edimler arasında aşırı bir dengesizlik olduğundan, sözleşmenin 
bu hükmünü geçerli olarak kabul etmek mümkün değildir. Kaldı ki, mah-
kemenin kabulü de bu yöndedir. Sözleşmenin bu hükmü geçersiz olduğuna 
göre, Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesi gereğince avukatın emeğine göre 
müddeabihin değerinin %10’u ile %20’si arasında bir vekalet ücretine hük-
medilmesi gerekir.” (Y. 13. HD; T. 29.5.2013, 2012/26533–2013/14348)

f ) Ücretin Nispi (yüzde) Olarak Kararlaştırılması
Ücret, maktu olarak (belli bir miktar) belirlenebileceği gibi, dava veya 

hükmolunacak şeyin değerine göre nispi (yüzde) olarak da belirlenebilir. 
Ancak bunun Kanun’da düzenlenen bir takım şartları vardır. AK’nun 
164/2. maddesinde, “yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, dava veya hük-
molunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti 
olarak kararlaştırılabilir.” denilmektedir. Maddeye göre, ücretin nispi 
olarak kararlaştırılması halinde, öncelikle yüzde yirmi beşi aşmaması ön 
koşuldur. Bundan başka maddede, nispi ücretin “dava veya hükmolunacak 
şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi” üzerinden kararlaştırılabi-
leceği belirtilmektedir.

AK’nun 163/1. maddesinde, “avukatlık ücret tavanını aşan sözleşmeler, 
bu Kanun’da belirtilen tavan miktarında geçerlidir.” hükmü öngörüldü-
ğünden, örneğin dava veya hükmolunacak şeyin %30’u üzerinden yapılan 
sözleşmeler tavan miktarında yani %25 oranında geçerli olacaktır.

2.5.2001 tarihli 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten önceki 
AK’nda ise, ücretin nispi (yüzde) olarak belirlenmesi, (dava veya hük-
molunacak şeyin değerinin %25’ini aşmamak üzere) ancak sözleşmede 
“başarıya göre değişme koşulunun” bulunması halinde geçerli kabul 
edilmekteydi. Söz konusu değişiklikle, ücretin nispi olarak belirlenmesi 
halinde, daha önceden Yasada bulunan “başarıya göre değişme koşulu” 
kaldırılmıştır. Böylece yüzde yirmi beşi aşmamak üzere, (başarıya göre 
değişme koşulu olmaksızın) dava veya hükmolunacak şeyin değerinin 
yahut paranın belli bir yüzdesinin akdi vekalet ücreti olarak kararlaştı-
rılmasına olanak tanınmıştır.

Dava değeri üzerinden ücretin nispi olarak kararlaştırılması duru-
munda, örneğin dava değerinin %15’inin ücret olarak kararlaştırıldığı 
bir sözleşmede akdi vekalet ücreti, davada müddeabihin değerinin %15’i 
üzerinden hesaplanması gereklidir. Ücretin hükmolunacak şeyin değeri 
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yahut paranın belli bir yüzdesi üzerinden kararlaştırılması durumunda da, 
örneğin hükmolunacak alacak miktarının %15’i üzerinden akdi vekalet 
ücretinin kararlaştırıldığı bir sözleşmede ücretin, sadece hüküm altına 
alınan alacak miktarı üzerinden %15 olarak hesaplanması gereklidir. 
Bunun haricinde örneğin mahkeme kararında hükmedilen alacak ya 
da tazminat miktarına faiz yürütülmüş olması, ya da bir itirazın iptali 
davasında inkar tazminatına hükmedilmiş olması halinde, dava ve harca 
esas değer kapsamında olmayan feri nitelikteki talep ve hükümler, ücret 
hesabında dikkate alınmayacaktır.

“……Taraflar arasındaki 17.8.2001 tarihli vekalet ücret sözleşmesinde 
davacı avukata, “dava kazanıldığında, dava değerinin %20’sinin, dava kay-
bedildiğinde ise %5’inin vekalet ücreti olarak ödeneceği” kararlaştırılmıştır. 
Mahkemece hükme esas alınan 10.9.2012 tarihli bilirkişi raporunda (ve bu 
raporda bazı hesaplamalar yönünden atıfta bulunulan 17.10.2010 tarihli 
bilirkişi raporunda), S… 2. Asliye Hukuk Mahkemesine ait 2001/573 esas 
sayılı dava dosyası yönünden, davacı avukatın alması gereken vekalet ücreti 
hesabı yapılırken, sadece dava değerinin esas alınması gerekirken, söz konusu 
davaya ilişkin ilamda faiz başlangıç tarihi olarak belirtilen, “olay tarihi 
30.6.2001 tarihinden itibaren işleyecek toplam faiz miktarları” üzerinden 
de ücret hesabı yapılmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. 
(Y. 13. HD; T. 18.3.2014, E. 2014/2820, K. 2014/7675)

g) Hasılı Davaya İştirak (Davanın Sonucuna Katılma) Yasağı
AK’nun 164/III. maddesinde, “İkinci fıkraya göre yapılacak sözleş-

meler, dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen 
avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.” hükmü mevcut olup, bu yasak 
“hasılı davaya iştirak yasağı” ya da “davanın sonucuna katılma yasağı” 
olarak adlandırılmaktadır.

Yasağın amacı, avukatın taraflardan biri gibi davanın sonucuna katıl-
masına engel olmaktır. Gerçekten de avukat, davanın taraflarından biri 
değil, hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak amacıyla taraflardan 
birini temsil eden ve bu anlamda bir kamu hizmeti sunan serbest meslek 
erbabıdır. Avukatlık mesleğinin bir kamu hizmeti niteliğinde olması 
nedeniyle, avukatlara mesleklerinin icrası sırasında pek çok sorumluluklar 
da yüklenmiş, kural ve ilkeler konulmuştur. Bunlardan biri de, davanın 
tarafı gibi hareket etmemesidir. Bunu sağlamak için de avukatın davanın 
tarafı gibi sonucuna katılmasına izin verilmemiş, hasılı davaya iştirakine 
yasak getirilmiştir.
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Daha önce, “her ne surette olursa olsun, hasılı davaya iştiraki tazam-
mum eden ücret sözleşmeleri batıldır.” şeklinde olan bu kural, 4667 sayılı 
Yasa ile yapılan değişiklikle, “İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, 
dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avu-
kata ait olacağı hükmünü taşıyamaz.” şekline dönüştürülmüştür. Madde 
metninden, öncelikle dava konusu ya da hükmolunan şeyin para olması 
halinde 164/III. madde hükmünün dışında tutulduğu anlaşılmaktadır.

Örneğin dava konusu 100.000 TL’lik bir para alacağı ise, dava konusu 
bu miktarın ya da hükmolunacak miktarın %25’ine kadar olan kısmı 
avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilecektir. Yine dava konusu para 
olduğu için, bunun bir kısmının aynen avukata ait olacağına ilişkin 
bir sözleşme de (%25’i aşmamak koşuluyla) hasılı davaya iştirak yasağı 
kapsamına girmeyecektir.

2.5.2001 tarihli 4667 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle birlikte, dava 
konusunun para olduğu durumlarda, hasılı davaya iştirak yasağı kaldı-
rıldığına göre, söz konusu yasak, değeri parayla ölçülebilen davalar için 
söz konusu olacaktır. Bu davalarda, dava konusu olan parayla ölçülebilen 
mal, alacak ve hak gibi kıymetlerin bir kısmının veya tamamının avukata 
ait olacağına ilişkin yapılan sözleşmeler, bu yasak kapsamına girecek ve 
geçersiz kabul edilecektir. Bununla beraber, dava konusu şeyin değeri-
nin belli bir yüzdesinin (%25’e kadar olan kısmının) akdi vekalet ücreti 
olarak kararlaştırılması mümkün olup, geçerlidir. Örneğin bir taşınma-
zın aynına ilişkin bir davada, taşınmazın değerinin belli bir yüzdesinin 
(%25’e kadar olan kısmının) akdi vekalet ücreti olarak kararlaştırılması 
halinde sözleşme geçerlidir.

Avukatlık Kanunu’nun 163/2. maddesinde, yokluk halleri hariç olmak 
üzere sözleşmenin bir hükmünün geçersizliğinin, sözleşmenin tümünü 
geçersiz hale getirmeyeceği kabul edilmiştir. Bu nedenle sözleşmenin 
ücrete ilişkin kısmının, hasılı davaya iştirak yasağı gereğince geçersiz 
olması halinde akdi vekalet ücreti, Avukatlık Kanunu’nun 164/4. mad-
desine göre belirlenecektir.

2) AK’da 4667 Sayılı Yasa ile Yapılan Değişiklikten Sonraki 
Durumda Sözleşmenin AK’nın 163. ve 164. Maddelerine Göre Geçerli 
Olup Olmadığının Tespiti ve Uygulamadan Örnekler

Avukatlık ücret sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, AK’nun 163. 
ve 164. maddelerinde düzenlenen hükümlerden çıkarılacak sonuçlar;

1- Avukatlık ücreti maktu şekilde belli bir miktar olarak belirlenebilir.
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2- Dava veya hükmolunacak şeyin değeri ya da paranın belli bir yüz-
desi, (%25’i aşmamak koşuluyla) avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir.

3- Ücretin nispi olarak belirlenmesi durumunda, tavan miktarını aşan 
sözleşmeler, Kanun’da belirlenen tavan miktarında (%25) geçerli olur.

4- Dava konusu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen 
avukata ait olacağı kararlaştırılamaz.

5- Sözleşmenin bir hükmünün geçersizliği, sözleşmenin tümünü 
geçersiz kılmaz. (Yokluk halleri hariç)

“……Taraflar arasındaki “Avukatlık Ücret Sözleşmesi” başlığı altında 
düzenlenen sözleşmenin avukata ödenecek ücret ile ilgili bölümünde ise, 
“Bodrum ilçesi, Tepecik mah. 59 ada 65 - 66 parsel sayılı taşınmazlar kat 
karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verildiğinde mal sahibine isabet 
edecek binaların bir katının satışı yapıldığında, yani mal sahibine isabet 
edecek bir kat paraya çevrildiğinde bir dairenin satış bedeli, vekalet ücreti 
olarak ödenecektir.” ifadeleri bulunmakta olup, açılacak tapu iptal ve tescil 
davasına ilişkin bir avukatlık ücret sözleşmesinde, dava konusu taşınmazlar 
için kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılıp yapılmayacağının belli olmadığı 
bir dönemde, kaldı ki böyle bir sözleşmenin yapılması muhtemel olsa bile, 
söz konusu inşaatın yapılmasının yasal olarak mümkün olup olmadığının 
bilinemeyeceği bir durumda, dava konusu sözleşmede olduğu gibi, “taşınmaz-
lar kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile müteahhide verildiğinde mal sahibine 
isabet edecek binaların bir katının satışı yapıldığında, yani mal sahibine 
isabet edecek bir kat paraya çevrildiğinde bir dairenin satış bedeli, vekalet 
ücreti olarak ödenecektir.” şeklindeki bir ücret sözleşmesinin, az yukarda 
belirtilen Avukatlık Kanunu’nun “ücretin belirlenmesine” ilişkin hüküm-
lerine aykırı ve bu nedenle de geçersiz olduğunun kabulü gerekir.”(Y. 13. 
HD; 19.11.2013, E. 2012/25898, K. 2013/28624)

“……19.11.2007 tarihli sözleşmede bulunan, “yapılacak tahsilatlardan 
sadece asıl alacak miktarının müvekkile ödeneceği”, 19.2.2010 tarihli sözleş-
mede ise, “avukata verilecek işlerden, iş sahipleri lehine veya aleyhine açılan 
icra ve davalardan dolayı icra ve mahkemelerce karşı tarafa yüklenen harç, 
masraf, tazminat ve vekalet ücretlerinin tamamını, avukatın ayrıca vekalet 
ücreti olarak tahsil edeceğine” ilişkin hükümleri, Avukatlık Kanunu’nun ücre-
tin belirlenmesine ilişkin 163. ve 164. maddelerine aykırı olup, geçersizdir. 
Yine her iki sözleşmedeki “tahsilatların %50’sinin avukata ait olacağına” ve 
“avukat veya iş sahipleri tarafından yapılacak kısmi tahsilatların, taraflar 
arasında %50’şer olarak taksim olunacağına” ilişkin hükümlerin de, vekalet 
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ücretinin hukuka, ahlaka aykırı olacak derecede yüksek oranda belirlenmesi 
nedeniyle geçersiz olduğunun kabulü gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki, 
4667 sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Kanunu’nun 163/2. maddesi gere-
ğince, sözleşmenin bir kısım hükümlerinin geçersizliği, sözleşmenin tümünü 
geçersiz kılmayacağından, sözleşmenin değinilen ücrete ilişkin hükümleri 
geçersiz kabul edilmeli ve geçersiz kabul edilen bu hükümler yerine Avukatlık 
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmalıdır. (Y. 13. HD; T. 23.9.2014, 
E. 2014/12344, K. 2014/28364)

“……davacının iddia ettiği gibi “dava sonunda kazanılacak arsadan 
avukata 400 m2’lik yer verilmesini” öngören sözleşme, …… “hasılı 
davaya iştirak” niteliğinde olduğundan geçersiz olarak kabul edilmelidir.” 
(Y. 13. HD; T. 17.3.2008, E. 2006/1607, K. 2008/3695)

“…maktu vekalet ücreti anlaşmaları için bir sınır konmadığından, sınır 
yüzde olarak yapılan anlaşmalara ilişkin olduğundan, AK’164/2. Madde-
sinin olayda uygulanma yeri yoktur. Davacı avukat sözleşmede kararlaş-
tırılan yükümlülüğünü yerine getirerek davalının eşi adına açtığı izale-i 
şuyu davasını da sonuçlandırmıştır. Esasen vekalet ücreti sözleşmesi şahsi 
hak doğuran sözleşme olduğundan gerek davacı gerekse davalı sözleşmede 
belirlenen yükümlülüklerden sorumludur. Yukarıda açıklanan hususlar 
ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde davacı avukatın 
edimini yerine getirdiği ve ücrete hak kazandığının kabulü gerekir. Mah-
kemece, sözleşme ve yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek 
ve eksik soruşturma ile yazılı şekilde sözleşmenin geçersiz olduğunun 
kabul edilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.” (Y. 13. HD; 
T. 23.5.2007, E. 2007/2106, K. 2006/7296)

3) Akdi Vekalet Ücretinin Kararlaştırılmadığı, Yazılı Ücret 
Sözleşmesinin Bulunmadığı, yahut Ücret Sözleşmesinin Belirgin 
Olmadığı veya Tartışmalı Olduğu, ya da Ücret Sözleşmesinin Ücrete 
İlişkin Hükmünün Geçersiz Sayıldığı Hallerde Ücretin Belirlenmesi

a) Konusu para ile ölçülemeyen dava ve işlerde
Yazılı bir sözleşmenin bulunmadığı durumlarda, konusu para ile ölçü-

lemeyen davalarda gerek 4667 sayılı Yasa değişikliğinden önce gerekse söz 
konusu değişiklikten sonra akdi vekalet ücretinin avukatlık asgari ücret 
tarifesinde belirtilen maktu oranlara göre belirlenmesi kabul edilmiştir. 
Örneğin tarifede boşanma davaları için maktu ücret öngörüldüğünden, 
yazılı bir sözleşmenin olmaması veya belirgin olmaması, tartışmalı, ya da 
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geçersiz olması durumunda avukatın talep edebileceği akdi vekalet ücreti 
maktu orandaki bu ücrettir.

b) Konusu para ile ölçülebilen dava ve işlerde
aa) 4667 Sayılı Yasa’dan Önceki Durumda
AK’nda 4667 sayılı Yasa (2.5.2001) ile yapılan değişiklikten önce 

taraflar arasında yazılı bir ücret sözleşmesinin bulunmaması, ya da söz-
leşmenin geçersiz olması halinde akdi vekalet ücreti alacağı AAÜT’ne 
göre belirlenmekteydi. Avukat, konusu para ile ölçülemeyen davalarda, 
tarifede öngörülen maktu oranda, konusu para ile ölçülebilen davalarda 
ise, aynı tarifede belirtilen nispi oranda ücrete hak kazanmaktaydı.

bb) 4667 Sayılı Yasa’dan Sonraki Durumda
4667 sayılı Yasadan sonra, konusu para ile ölçülemeyen davalarda, 

ücretin yine tarifedeki maktu orana göre belirlenmesi kabul edilirken, 
konusu para ile ölçülebilen davalarda ise, ücretin bu kez tarifedeki nispi 
oranlara göre değil, AK’nda öngörülen dava değerinin %5’i ile %15’i 
arasındaki oranlara göre belirlenmesi öngörülmüştür.

cc) 5043 Sayılı Yasa’dan Sonraki Durumda
5043 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, konusu para ile ölçülebilen 

davalarda ücretin dava değerinin %10’u ile %20’si arasındaki bir oranda 
mahkemece takdir edileceği kabul edilmiştir. Böylece 4667 sayılı yasa 
ile kabul edilen %5 ve %15 arasındaki oranlar, 5043 sayılı Yasa ile %10 
ve %20 olarak değiştirilmiştir.

13. Hukuk Dairesinin uygulamasına göre, avukatlık sözleşmesinden 
kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, (5043 sayılı Yasa’nın geçici 
21. maddesi Anayasa Mahkemesince iptal edildiğinden) sözleşmenin 
kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan AK hükümlerine göre değerlen-
dirme yapılmaktadır.

Buna göre; konusu para ile ölçülebilen dava ve işlerde, taraflar ara-
sında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı, ya da sözleşmenin belirgin 
olmadığı, yahut tartışmalı olduğu veya ücrete ilişkin hükmünün geçersiz 
sayıldığı hallerde akdi vekalet ücreti,

• Sözleşmenin kurulduğu tarih, 10.5.2001 tarihinden önce ise 
avukatlık asgari ücret tarifesine göre,
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• Sözleşmenin kurulduğu tarih, 10.5.2001 tarihinden sonra ancak 
20.1.2004 tarihinden önce ise, dava değerinin %5’i ile %15’i ara-
sındaki bir oranda mahkemece takdir edilecek orana göre,

• Sözleşmenin kurulduğu tarih, 20.1.2004 tarihinden sonra ise dava 
değerinin %10’u ile %20’si arasındaki bir oranda mahkemece takdir 
edilecek orana göre belirlenmelidir.

III) Hizmet Hukuk Müşavirliği Sözleşmeleri
Hizmet hukuk müşavirliği sözleşmeleri, avukatlık ve hizmet sözleş-

melerinin unsurlarını taşıyan karma nitelikteki sözleşmelerdir. Avukatın 
belli bir süre iş sahibine müşavirlik hizmetini de içeren bu sözleşmelerde, 
genellikle avukata aylık sabit bir ücret ödenmekte, dava ve takiplere iliş-
kin ödenecek vekalet ücreti de ayrıca kararlaştırılmaktadır. Avukatın iş 
sahibine bağımlılığı ise söz konusu değildir. Avukat serbest çalışmasını 
sürdürür.

Hizmet hukuk müşavirliği sözleşmeleri, karma nitelikli sözleşme-
ler olması nedeniyle, bu sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların, 
AK’nda öngörülen sınırlandırmalardan bağımsız olarak tarafların serbest 
iradeleri ile düzenledikleri ve geçerli olan sözleşme hükümlerine göre 
çözümlenmesi gerektiği kabul edilmektedir.

Bu tip sözleşmelerde, öngörülen sürenin dolması ile birlikte söz-
leşme ilişkisi de sona erer. Ancak süreli olarak, örneğin bir yıllık yapılan 
bir sözleşmenin, öngörülen sürenin sonunda taraflarca fesih bildirimi 
yapılmaması halinde, kendiliğinden aynı süre için uzayacağına ilişkin 
hükümler de geçerlidir. Bu durumda öngörülen süre dolmadan usulüne 
uygun olarak (sözleşmede öngörülen sürede) yapılan fesih ihbarı üzerine, 
taraflar arasındaki sözleşme, sürenin dolması ile birlikte sona erer.

Sözleşmede, belli bir süre önceden ihbar koşuluyla taraflara her zaman 
sözleşmeyi feshetme hakkı da verilmiş olabilir. İşte gerek sözleşmede 
öngörülen sürenin dolması, gerekse taraflardan birine ya da her ikisine, 
feshi ihbarla sözleşmeyi her zaman feshetme hakkının tanınmış olması 
hallerinde, sözleşmenin, ihtarla yenilenmeyeceğinin bildirilmesi, ya 
da feshedilmesi, haksız fesih sayılamayacağı gibi, böyle bir durumda 
Avukatlık Kanunu’nun azil (haklı ya da haksız azil) ve istifa (haklı ya da 
haksız istifa) hallerinde uygulanması gereken hükümleri de uygulanamaz.

Avukatın, fesih tarihi itibariyle sözleşme gereğince varsa ödenmeyen 
aylık ücret alacaklarını talep edebileceği kuşkusuzdur. Takip edilen dava 
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ve icra dosyaları nedeniyle vekalet ücreti ödenip ödenmeyeceği ya da 
ödenecek miktarın tespiti konusundaki uyuşmazlıkların ise, tarafların 
serbest iradeleri ile imzalamış oldukları sözleşme hükümlerine göre 
çözümlenmesi gerekir.

IV) Avukatın Hapis Hakkı
AK’nun 166. maddesinde düzenlenen hapis hakkı, avukatın müvekkili 

nam ve hesabına aldığı para ve diğer tüm kıymetleri, avukatlık alacağı 
oranında elinde tutmasıdır. Avukata verilen evraklar üzerinde hapis hakkı 
ise AK’nun 39/2. maddesinde düzenlenmiştir.

A) Hapis hakkının kullanılmasının şartları :
1- Ücret ve masraf alacağının muaccel olması
2- Sadece masraf ve ücret alacakları için kullanılması
3- Yalnızca masraf ve ücret alacağı oranında kullanılması
4- Hapis hakkının kullanıldığının müvekkile bildirilmesi
“……Davalı avukatın, müvekkili olan davacı şirketin vekili sıfatıyla İ… 

9. İcra Müdürlüğünün 1996/7243 E. sayılı takip dosyası üzerinden 17.000 
Dolar alacağı, müvekkili nam ve hesabına tahsil ettiği halde, yedinde tuttuğu 
anlaşılmakta olup davalı, yargılama sırasında savunduğu gibi, tahsilatın 
bir kısmını şirket temsilcisine ödediğini ispat edemediği gibi, tahsilatla 
ilgili müvekkilini haberdar ettiğini de kanıtlayamamıştır. Kaldı ki davalı 
avukatın, tahsilat sırasında muaccel olan bir miktar vekalet ücreti alacağı 
bulunduğu kabul edilmiş olsa dahi, alacağından çok daha fazla bir miktarı 
alıkoyduğu da görülmektedir. O halde dava konusu olayda hapis hakkının, 
Avukatlık Kanunu ve meslek kuralları hükümlerine göre, usulüne uygun 
olarak ve gerektiği gibi kullanılmadığı açıktır. Tahsil etmiş olduğu 17.000 
Dolarlık miktarı müvekkiline iade etmeyen davalı avukatın, tahsilatı tesa-
düfen öğrenen iş sahibi davacı şirket tarafından 31.1.2001 tarihli ihtarla 
azledilmiş olması da, haklı azil niteliğinde olup, avukat bu durumda sadece 
azil tarihi itibariyle tamamlanmış işlere ilişkin vekalet ücretlerinin ödetil-
mesini isteyebilir.” (Y. 13. HD; 4.5.2009, E. 2008/13260, K. 2009/5950)

V) Avukatlık Sözleşmesinin Azille Sona Ermesi
Avukatın “özen borcu”, genel bir vekalet sözleşmesi için TBK’nun 

506. maddesinde düzenlenen vekilin özen borcuna göre çok daha kapsamlı 
olarak düzenlenmiştir. Gerçekten de AK’nun 34. maddesinde mevcut 
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olan, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri, bu görevin kutsallığına yakışır 
bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık 
ünvanının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmekle 
yükümlüdürler.” şeklindeki hüküm, avukatlık mesleğinin bir kamu hiz-
meti olması nedeniyle öngörülmüş özel bir düzenlemedir.

Bunun sonucu olarak da, “avukatın özen borcuna aykırı davranması”, 
haklı olarak vekaletten azil gibi, ücret talep hakkını dahi ortadan kaldıran, 
şartları mevcutsa tazminat ödeme yükümlülüğü gerektiren ağır hukuki 
sonuçlara bağlanmıştır.

Avukat, üzerine aldığı işi özenle ve müvekkili yararına yürütüp sonuç-
landırmakla görevli olduğu gibi, müvekkilinin kendisi hakkındaki güve-
ninin sarsılmasına neden olacak tutum ve davranışlardan da titizlikle 
kaçınmak zorundadır. Aksi halde avukatına güveni kalmayan müvekkilin 
avukatını azletmesi halinde, azlin haklı olduğu kabul edilir.

Azil haklı ise ücret ödenmez. (AK. 174. madde) Haklı azil halinde, 
ancak azil tarihi itibariyle kesinleşen işlerden dolayı vekalet ücreti iste-
nebilir. (Avukatın müvekkile ait birden fazla iş için hukuki yardım 
üstlendiği hallerde)

Nitekim AK’nun, 174. maddesinde, “Avukatın azli halinde ücretin 
tamamı verilir. Şu kadar ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledil-
miş ise ücretin ödenmesi gerekmez.” hükmü mevcut olup, bu hükme göre 
azil işleminin haklı nedene dayandığının kanıtlanması halinde müvekkil 
avukata vekalet ücreti ödemekle yükümlü değildir.

Buna karşılık haksız azil halinde ise avukat, hangi aşamada olursa 
olsun, üstlendiği işin tüm vekalet ücretini talep etme hakkına sahiptir.

İş sahibinin avukatını azlettiğine ilişkin beyanının avukata ulaşması ile 
avukatın görevi sona erer. Avukatlık sözleşmesi son bulur. Azil, iş sahibinin 
tek taraflı olarak yaptığı ve avukatın kabulü şartına bağlı olmayan bir irade 
beyanıdır. Azlin sonuçları, azil beyanının karşı tarafa ulaşması ile başlar.

Azil ve istifa beyanları herhangi bir şekilde (mektup, e-posta, kısa 
mesaj vs.) yapılabilir.

Azli ve istifayı zorlaştıran şartlar içeren sözleşmeler geçersizdir.
Azil veya istifa nedenleri fiili durumlar ise, bu nedenler için tanık 

dinlenebilir.
Azil ve istifada sebep gösterme zorunluluğu yoktur. İhtarda gösteril-

meyen bir nedene yargılama sırasında dayanılabilir.
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Haksız azil ve haklı istifa durumlarında, avukat karşı taraf vekalet 
ücretine de hak kazanır.

Azil veya istifa, taraflar arasındaki tüm dava ve takiplere sirayet eder.

VI) Avukatlık Sözleşmesinin İstifa ile Sona Ermesi
Avukatın istifa beyanının iş sahibine ulaşması ile avukatın görevi sona 

erer. AK’nun 41. maddesi gereğince, bir işi takipten istifa eden avukatın, 
istifa ettiğini iş sahibine bildirdiği tarihten itibaren 15 gün süre ile görevi 
devam eder ve kendisi ile yapılan işlemler geçerli olur. Ancak iş sahibi 
bu süre dolmadan bizzat gelerek veya kendisini yeni bir vekille temsil 
ettirmeye başlarsa, artık avukatın görevi 15 günlük sürenin bitmesi 
beklenmeden sona erer.

Avukatlık sözleşmesinde iş sahibine tanınan azlin karşılığı, avukat 
yönünden vekillikten istifadır. Avukatın vekillikten istifası da, tıpkı azil 
gibi sözleşmeyi sona erdiren tek taraflı bir irade beyanıdır. Avukatın bu 
durumda da ücrete hak kazanıp kazanamayacağı, tıpkı azilde olduğu gibi, 
istifanın haklı olup olmadığına bağlıdır. Yukarda azille ilgili açıklanan 
hüküm ve sonuçlar, avukatın istifası durumunda da geçerli olup, haklı 
istifa, haksız azlin, haksız istifa ise, haklı azlin hüküm ve sonuçlarını 
doğurur. Haklı olarak istifa eden avukat, ücretin tamamına hak kazanır. 
Haksız olarak işi bırakan avukat, hiçbir ücret alamaz. Aldığı peşin ücret-
leri, kullanmadığı avansları da iade etmek zorundadır.

VII) Avukatlık Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölümü ile Sona 
Ermesi

Avukatın veya iş sahibinin ölümü, avukatlık sözleşmesini sona erdirir. 
Ölen müvekkil ise mirasçıları avukata vekalet verebilir. Bu durumda ölen 
iş sahibinin mirasçıları ile avukat arasında yeni bir avukatlık sözleşmesi 
kurulmuş olur. Ancak mirasçılar avukata vekalet vermek istemeyebilirler. 
Bu durumda avukatın vekalet konusu işe devam edip sonuçlandırma 
imkanı kalmamış olur. Avukatın, kendi kusuru olmadan vekalet konusu 
işe devam edememesi sonucunu doğuran böyle bir halde, ücrete hak 
kazandığı kabul edilmeli, ancak bunun tüm vekalet ücreti olmayacağı, 
emek ve mesaisi ile orantılı olarak hak ve nesafete göre bir ücret alması 
gerektiği kabul edilmelidir.

Avukatın ölümü halinde ise, vekalet ücretine ilişkin alacak hakkı 
mirasçılarına geçer. Mirasçılar, avukatın ölüm tarihi itibariyle kesinleşmiş 
olup da ücretini alamadığı işlerden dolayı hak ettiği tüm vekalet ücretini 
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müvekkilden talep edebilirler. Bununla beraber, avukatın ölüm tarihi 
itibariyle henüz sonuçlanmamış olan işler yönünden ise, mirasçılarının 
tüm ücreti değil, murisleri (avukat) tarafından yapılan işlerle ilgili olarak 
sarf edilen emek ve mesaiye, hak ve nesafete göre bir üret talep edebile-
cekleri kabul edilmelidir.

VIII) Müvekkilin Başka Bir Avukata Vekalet Vermesi
AK’nun 172. maddesinde belirtildiği gibi “iş sahibi, ilk anlaşmayı 

yaptığı avukatın yazılı muvafakatı ile, başka avukatları da işin kovuşturma 
ve soruşturmasına katabilir.” Bunun için iş sahibi, ilk avukata göndereceği 
bir yazı ile, en az bir haftalık süre vererek, bu duruma muvafakat edip 
etmeyeceğini bildirmesini ister.

Avukat tarafından bu süre içinde,
• muvafakat edildiği bildirilirse, avukatlar işi birlikte yürütür.
• cevap verilmezse, muvafakat edilmiş sayılır ve yine iş birlikte 

yürütülür.
Bu şekilde ilk avukatın muvafakatı ile işin başka avukatlar tarafından 

da takip edilmesi halinde, ilk avukatın alacağı akdi (sözleşmeden doğan) 
vekalet ücretinde bir değişiklik olmaz. Başka bir ifade ile iş sahibi bu 
nedenle avukatın ücretinden bir kesinti yapamaz.

Avukatın, verilen bir haftalık süre içinde, başka bir avukatın işe dahil 
edilmesine muvafakat etmediğini bildirmesi halinde ise, taraflar arasın-
daki vekalet akdi kendiliğinden sona erer. Bu durumda avukat, vekalet 
ücretinin tamamını talep etme hakkına sahip olur.

Müvekkil tarafından ilk avukata herhangi bir yazılı bildirim yapıl-
madan da, bir başka avukat işe dahil edilmiş olabilir. İşte bu halde de 
avukat, durumu öğrenir öğrenmez buna muvafakat etmediğini bildirerek 
vekaletten istifa ederse, haklı istifa nedeniyle yine tüm vekalet ücretini 
talep etme hakkını kazanır.

IX) Avukatın Başka Bir Avukatı Tevkili
Avukat, vekaletnamede başkasını tevkile yetkili ise ve yazılı sözleşmede 

de aksine bir hüküm yoksa, işi bir başka avukatla birlikte veya başka bir 
avukata vererek takip ettirebilir. Ancak avukatın bu halde de müvekkiline 
karşı sorumluluğu devam eder. Birlikte takip ettiği veya işi tamamen 
devrettiği avukatın kusurlarından dolayı (tevkil ettiği avukatla birlikte) 
müvekkiline karşı müteselsilen sorumlu olur.
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Başka bir avukatı işe ortak eden avukat, bundan dolayı ayrı bir ücret 
isteyemez. Bunun gibi işi birlikte takip ettiği avukat da müvekkilden 
herhangi bir ücret isteyemez.

Ancak iş, tamamen bir başka avukata bırakılmışsa, tevkil eden ve tevkil 
olunan avukatlar, harcadıkları mesaiye karşılık olarak müvekkilden ücret 
isteyebilirler. Tevkil eden avukat, müvekkilinden peşin ücret almışsa, 
harcadığı mesaiye karşılık olan miktarın fazlasını tevkil ettiği avukata 
ödemekle yükümlüdür. Avukatın başka bir avukatı tevkili durumunda göz 
ardı edilmemesi gereken husus, tevkil eden ve tevkil olunan avukatların 
tek bir ücrete hak kazanmış olmalarıdır.

X) Avukata Karşı Açılan Tazminat Davası
Müvekkil, özen borcuna aykırı davranan avukata karşı tazminat davası 

açabilir. Ancak tazminata hükmedilebilmesi için sadece avukatın özen 
borcuna aykırı davranması, kusurlu olması yeterli değildir. Müvekkilin 
bundan dolayı bir zarara uğraması ve kusurla zarar arasında da bir illiyet 
bağı olması gereklidir.

Örneğin temyiz süresini kaçıran bir avukatın, özen borcuna aykırı 
hareket ettiği, kusurlu olduğu açıktır. Ancak avukat, hükmü temyiz etmiş 
olsaydı da, müvekkilin bir menfaat elde edemeyecek olması halinde, 
ortada bir zarar bulunmadığından, sadece bu nedene dayanarak müvekkil, 
avukattan tazminat talebinde bulunamaz.

Avukattan talep edilebilecek tazminat miktarı da, sadece neden olduğu 
zarar kadar olmalıdır. Örneğin müvekkilin, bonoya dayalı alacağının 
tahsili için avukata vekalet vermesi durumunda, avukat zamanında takip 
yapmayarak, kendi kusuru ile senedin zamanaşımına uğramasına neden 
olursa, kambiyo senedinden doğan haklarını kaybedecek olan müvek-
kilin bir zarara uğrayacağı açıktır. Ancak senet zamanaşımına uğrasa da, 
temel ilişki bakımından genel hükümlere göre borçluya karşı takip ve 
dava hakkı bulunuyorsa, uğranılan zararın, senet miktarı kadar olduğunu 
kabul etmek de mümkün değildir. Nitekim alacaklının, zararın artma-
sına yol açacak davranışlardan kaçınması ve bu konuda gerekli çabayı 
göstermesi gerektiği, tazminat hukukunun temel ilkelerinden biridir. 
O halde alacağın geç de olsa tahsil edilme imkanı mevcutsa, müvekki-
lin bu durumda uğrayacağı zarar, kambiyo senedinden doğan hakların 
kaybedilmesinden ve bu itibarla alacağın geç tahsil edilmesinden dolayı 
uğranılacak zarar kadardır.
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XI) Avukatlık Sözleşmesinde Zamanaşımı
TBK’nun 147/5. (Mülga 818 sayılı BK’nun 126/4.) maddesinde, 

vekalet sözleşmesinden doğan davalar için öngörülen 5 yıllık zamanaşımı 
süresi, avukatlık sözleşmesinden doğan davalarda da geçerlidir. Bununla 
beraber AK’nun 40. maddesinde avukata karşı açılan “tazminat davaları” 
yönünden özel bir zamanaşımı süresi de öngörülmüştür. Anılan maddede, 
“İş sahibi tarafından sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen 
tazminat istekleri, bu hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir 
yıl ve her halde zararı doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer.” 
hükmü bulunmaktadır. Bu hükümle sadece avukata karşı açılan “taz-
minat” davaları yönünden özel bir zamanaşımı düzenlemesi yapılmıştır. 
Tazminat talebinin dışında, örneğin avukatın vekaleten tahsil ettiği parayı 
iade etmemesi nedeniyle açılan bir alacak davasında ise bu hüküm değil, 
vekalet sözleşmesine ilişkin zamanaşımını düzenleyen TBK’nun 147/5. 
(Mülga 818 sayılı BK’nun 126/4.) maddesi uygulanır.

Avukatlık sözleşmesinden doğan gerek alacak gerekse tazminat dava-
ları yönünden, taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece 
zamanaşımı işlemeye başlamaz.

AK’nun 40. maddesinde, her ne kadar “…düşer” ifadesi kullanılmışsa 
da, maddenin başlığı “tazminat isteklerinde zamanaşımı” olduğundan, 
madde içeriğinin de, bu başlığa uygun olarak zamanaşımına ilişkin oldu-
ğunu, hak düşürücü süre niteliğinde bulunmadığını kabul etmek gerekir.

“…….Avukatlık Kanunu’nun 40. maddesinde, “iş sahibi tarafından 
sözleşmeye dayanılarak avukata karşı ileri sürülen tazminat istekleri, bu 
hakkın doğumunun öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl ve her halde zararı 
doğuran olaydan itibaren beş yıl geçmekle düşer” hükmü bulunmakta olup, 
bu hükümle müvekkilin, avukata karşı tazminat isteminin bir ve beş yıllık 
zamanaşımına tabi olduğu belirtilmiştir. Mahkemece, dava tarihine göre, 
dava konusu edilen zararın öğrenilmesinden itibaren beş yıllık sürenin 
geçtiğinden bahisle davanın zamanaşımını nedeniyle reddine karar veril-
mişse de, taraflar arasındaki vekalet ilişkisinin 5.1.2010 tarihli azille sona 
erdiği anlaşılmaktadır. Sözleşme ilişkisi devam ettiği sürece zamanaşımı 
işlemeye başlamayacağından, azil tarihinden itibaren işlemeye başlayan 
bir yıllık zamanaşımı süresi, dava tarihi itibariyle henüz dolmamıştır. O 
halde olayda zamanaşımı söz konusu olmadığından, mahkemece işin esası 
incelenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olması, usul ve 
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yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. (Yargıtay 13. HD, T. 11.6.2013, 
2013/9393; 2013/15746)

Ekler: Tablo (1), Tablo (2), Tablo (3)

Tablo (1) - Vekalet Ücret Sözleşmesinin Geçerli Olabilmesi İçin 
Gerekli Şartlar

 SÖZLEŞMENİN
KURULDUĞU TARİH
10.5.2001 TARİHİNDEN
ÖNCE İSE

 SÖZLEŞMENİN
KURULDUĞU TARİH
10.5.2001 TARİHİNDEN
SONRA İSE

ÜCRETİN MAKTU (BELLİ
BİR MİKTAR) OLARAK
BELİRLENMESİ HALİNDE

YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI 
GEREKİR (GEÇERLİLİK ŞARTI)
ALT SINIR : AAÜT’nin altında 
olmamalı
ÜST SINIR : Miktarda sınır yok. 
Ancak hukuki yardımın değerine 
göre ahlaka aykırı kabul edilecek 
ölçüde fahiş olmamalı

ŞEKİL ŞARTI YOK.
YAZILI YA DA
SÖZLÜ YAPILABİLİR
ALT SINIR : AAÜT’nin altında 
olmamalı
ÜST SINIR : Miktarda sınır yok. 
Ancak hukuki yardımın değerine 
göre ahlaka aykırı kabul edilecek 
ölçüde fahiş olmamalı

ÜCRETİN NİSPİ (YÜZDE)
OLARAK BELİRLENMESİ HALİNDE
%10 , %20, %30……gibi

 ——YAZILI ŞEKİLDE YAPILMASI 
GEREKİR (GEÇERLİLİK ŞARTI)
ALT SINIR : AAÜT’nin altında 
olmamalı
ÜST SINIR : %25’i AŞMAMASI 
GEREKİR.
——BAŞARIYA GÖRE DEĞİŞME 
ŞARTININ BULUNMASI GEREKİR.

ŞEKİL ŞARTI YOK. YAZILI YA DA
SÖZLÜ YAPILABİLİR
ALT SINIR : AAÜT’nin altında 
olmamalı
ÜST SINIR : %25’i AŞMAMASI 
GEREKİR.

Tablo (2) - Yazılı Sözleşmenin Yapılmaması Ya Da Yapılan 
Sözleşmenin Geçersiz Olması Halinde Akdi Vekalet Ücretinin Tespiti

SÖZLEŞMENİN
KURULDUĞU
TARİH
10.5.2001
TARİHİNDEN
ÖNCE İSE

SÖZLEŞMENİN
KURULDUĞU
TARİH
10.5.2001-20.1.2004
TARİHLERİ
ARASINDA İSE

SÖZLEŞMENİN
KURULDUĞU
TARİH
20.1.2004
TARİHİNDEN
SONRAİSE

KONUSU PARA İLE 
ÖLÇÜLEMEYEN
DAV A
VE İŞLERDE

AAÜT’NE GÖRE
MAKTU
ORANDA

AAÜT’NE GÖRE
MAKTU
ORANDA

AAÜT’NE GÖRE
MAKTU
ORANDA
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KONUSU PARA İLE
ÖLÇÜLEBİLEN
DAVA
VE İŞLERDE

AAÜT’NE GÖRE
NİSPİ
ORANDA

DAVA
DEĞERİNİN
%5’i ile %15’i
ARASINDAKİ
ORANLARDA
MAHKEMECE
TAKDİR EDİLİR

DAVA
DEĞERİNİN
%10’u ile %20’si
ARASINDAKİ
ORANLARDA
MAHKEMECE
TAKDİR EDİLİR

Tablo (3) - Hukuk Davasında, Davada Haklı Çıkan Taraf Yararına 
Hükmedilen Yasal (Karşı Taraf ) Vekalet Ücretinin Tespiti

KARAR TARİHİNDEKİ AAÜT’NE GÖRE

KONUSU PARA İLE ÖLÇÜLEMEYEN DAVA VE İŞLERDE MAKTU

KONUSU PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN DAVA VE İŞLERDE NİSPİ

NOT: 10.5.2001 Tarihinde yürürlüğe giren 2.5.2001 Tarihli 4667 
sayılı yasanın 168/son maddesi gereğince dava sonunda hükmün verildiği 
tarihte yürürlükte olan tarife esas alınmaktadır.

(10.5.2001 Tarihinde yürürlüğe giren 4467 sayılı yasadan önce ise, yasal 
(karşı taraf ) vekalet ücreti dava tarihindeki aaüt’ne göre belirlenmekteydi).

Av. Derviş BİRER
Ankara Barosu

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ ve YARGITAY’IN BAKIŞ AÇISI
Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 10.03.2015 tarih ve 2015/5941-7292 

E.-K. Sayılı kararında, avukatın, müvekkili ile arasındaki ilişkisinin vekâ-
let sözleşmesinden kaynaklandığını belirterek sözleşmenin taraflarından 
birinin tüketici olması halinde uyuşmazlığın 6502 sayılı yasa kapsamında 
Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiği; vekalet verenin tüketici 
olmaması halinde uyuşmazlığın Genel Mahkemelerde görülmesi gerek-
tiğine karar vermiştir1.

1 Kararın tam metni için bakınız KURTOĞLU, Tülin, Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatlın 
Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2015, sh. 381.
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Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 25.12.2014 tarih ve 2014/24250-19620 
E.-K. Sayılı kararında avukatlık sözleşmesinin tarafı olan iş sahibinin 
6502 sayılı kanunda belirtilen “Tüketici” tanımına girdiğini belirterek 
uyuşmazlığın Tüketicinin Korunması Kanunu kapsamındaki uyuşmaz-
lığın Tüketici Mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar vermiştir2.

Tebliğimizde Yargıtay ilgili dairesinin Avukatlık Sözleşmesinin, vekâlet 
sözleşmesi ve Tüketici Hukuku kapsamında olduğuna ilişkin kararlar 
değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken tebliğin ilk kısmında 
Avukatlık Sözleşmesinin tanımı ve özellikleri belirtilecektir. Tebliğin 
ikinci kısmında Avukatlık Sözleşmesinin, vekâlet ve tüketici sözleşme-
sinde farkları belirtilecektir.

1. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
a. Genel Olarak:
Avukat ile iş sahibi arasındaki ilişki daha çok vekâletname adı verilen 

temsil yetkisinin tek yanlı irade beyanı ile başlasa bile tarafların her ikisine 
de borç yükleyen bir sözleşmedir3.

Avukatlık Sözleşmesi kavramı ilk defa, Avukatlık Kanununda 4667 
Sayılı Kanun ile yapılan değişikle, kanunun 11. Kısmının “Avukatlık 
Ücreti” olan başlığının “Avukatlık Sözleşmesi” olarak değiştirilmesiyle 
kanun metninde yer almıştır. 4667 Sayılı Kanun değişikliğinden önce 
Avukatlık Sözleşmesi kavramı doktrinde bazı yazarlar tarafından kul-
lanılmaktaydı4. Kanun değişikliğinde Avukatlık sözleşmesinin tanımı 
yapılmamakla birlikte, sözleşmenin serbestçe düzenlenebileceği, belli bir 
hukuki yardım ve meblağı yahut değeri kapsaması gerektiği, sözleşmenin 
yazılı yapılmaması halinde genel hükümlerin uygulanacağı ve yasaya 
aykırı olmamak koşuluyla şarta bağlı sözleşme yapılabileceği gibi önemli 
nitelikleri kanun metninin arasında yer almaktadır5.

2 Kararın tam metni için bakınız, TUTUMLU, Mehmet Akif, 6502 Sayılı TKHK Hü-
kümleri Çerçevesinde Vekalet Ücretinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Sorunu, 
Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 103, Mart 2015, s. 113.

3 GÜNER, Semih, Avukatlık Hukuku, Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 6 Baskı, Ankara 
2015, s. 293.

4 Yavuz Cevdet, Türk Borçlar Hukuk Özel Hükümler, Genişletilmiş ve Yenilenmiş 5. Bas-
kı, İstanbul 1997; Sungurtekin, Meral, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yükümlü-
lükleri, İzmir 1995; İYİMAYA, Ahmet, Temsil Yoluyla Bağıtlanan Avukatlık Sözleşmesi 
İçin Özel Yetkinin Varlığı Zorunlu mudur ? Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorumları 
C.II, Ankara 1995, s. 338, ADAY, Nejat, Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, yeni-
lenmiş 2. Baskı, İstanbul, 1997, s. 89.

5 GÜNER, Semih, s. 293.



423

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

Avukatla iş sahibi arasındaki ilişki hukuki yardım ile vekâlet ücreti 
borçlarını karşılıklı olarak yükleyen sinallagmatik sözleşmedir6. 4667 
sayılı kanun ile değişiklik yapılmadan önce avukat ile müvekkil arasın-
daki ilişki bir bütün olarak değerlendirilmeden yalnızca ücret boyutu ile 
kanunda ele alınmıştır7.

4667 sayılı kanun ile değişiklik yapılmadan önce Avukat ile iş sahibi 
arasındaki hukuksal ilişkinin bütününü niteleyen herhangi bir sözleşme 
tipi kanunda düzenlenmemiştir8. Avukatlık Sözleşmesi, yasal olarak 
düzenlenmiş bir sözleşme tipi olmadığı için hukuki niteliği tartışma-
lıydı9. Avukatlık Sözleşmesinin vekâlet sözleşmesinin bir alt türü olduğu 
görüşü10 ile birlikte eser sözleşmesi, vekâlet ve hizmet sözleşmeleri hüküm-
lerinin uygulama alanı bulabileceği sui generis bir sözleşme olduğu da 
savunulmuştur11.

4667 sayılı kanun ile yapılan değişiklikten sonra “Avukatlık sözleşmesi” 
kanunda düzenlenen yeni bir sözleşme tipi haline gelmiştir12. Avukatlık 
sözleşmesi artık kanunda düzenlendiği için sözleşmenin adi vekalet söz-
leşmesi ya da eser sözleşmesi olduğunu söylememiz mümkün değildir13.

b. Avukatlık Sözleşmesinin Tanımı:
Avukatlık sözleşmesi kavramı 4667 sayılı kanun ile yapılan değişiklik ile 

kanun metinlerine girmiştir. Bu değişiklikten önce 1136 Sayılı Avukatlık 
Kanun 163. Maddesinde sadece “ücret sözleşmesi” terimi kullanılmakta 
olup, bu kavramda avukatlık sözleşmesini tanımlanmakta ve, sözleşmenin 
niteliklerini ortaya koymamaktaydı14.

6 İYİMAYA, Ahmet, Temsil Yoluyla Bağıtlanan Avukatlık Sözleşmesi İçin Özel Yetkinin 
Varlığı Zorunlu mudur ? Sorumluluk ve Tazminat Hukuku Sorumları C.II, Ankara 
1995, s. 338

7 GÜNERGÖK, Özcan, Avukatlık Sözleşmesi, 3. Baskı, Ankara 2013, sh. 23.
8 GÜNERGÖK, s. 29; İYİMAYA, Avukatlık Sözleşmesi, s. 408, Avukatlık Sözleşmesi 

kavramının mevcut durumun özenle gözlenmesinden kaynaklanan zorunlu bir düşün-
cenin ürünü olduğunu belirtmiştir.

9 GÜNERGÖK, S. 31.
10 TANDOĞAN, C. II, S. 368, YAVUZ, s. 591.
11 SUNGURTEKİN ÖZKAN, avukatlık sözleşmesinin bazı yönlerden özellik arz eden ve 

vekalet sözleşmesine ilişkin hükümlerin uygulanabileceği suni generis bir sözleşme oldu-
ğunu belirtmektedir (SUNGURTEKİN ÖZKAN, s. 156); ADAY da avukatlık sözleş-
mesinin özel yasa niteliğindeki Avukatlık Kanununu öncelikle uygulanacağından şüphe 
duyulmayacağı Borçlar Kanununda düzenlenen sözleşmelerden sırasıyla vekalet, eser ve 
hizmet sözleşmesine ilişkin olanların da işin niteliğine göre uygulanabileceğini belirterek 
sui generis bir sözleşme olduğunu belirtmektedir(ADAY, s. 89).

12 GÜNER, s. 294, GÜNERGÖK, s. 31.
13 GÜNERGÖK, s. 32.
14 GÜNER, s. 294.
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Avukatlık Sözleşmesinin yer aldığı Avukatlık Kanununun 163. Madde-
sinde bir tanım yapılmamıştır. Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Tasarısının Genel Gerekçesinde, avukatlık sözleşmesi için 
“bir başka düzenleme de avukatın sunduğu hukuki yardımın yapılması ve 
işlevi konusundadır. Bu hizmet, artık Borçlar Kanunundaki klasik vekâlet 
akdinin sınırlarını aşmıştır. Mimarlık sözleşmesi ve benzeri sözleşmelerde 
olduğu gibi tamamen sui generis karakterde ve bütünüyle yeni olan bir 
avukatlık sözleşmesi türü ihdas edilmiştir” açıklamalası yapılmıştır.

Avukatlık sözleşmesinin tanımının yapılmamış olmasının nedeni; 
avukatlık sözleşmesinin oluşum sürecinde olması nedeniyle tanım yapıl-
mayarak konuyu sınırlandırmamanın gelişime katkı yapacağı ve yararlı 
olacağı düşüncesidir15.

Tanım yapılması halinde durağan bir yapıyı aksettirmesi gibi sakın-
caları olabilecekse de, tanım yapılarak avukatlık sözleşmesinin niteliği 
konusundaki hukuki uyuşmazlıkların çıkmasının engellenebileceğini 
düşünmekteyim. Yargıtay’ın ilgili dairelerinin avukatlık sözleşmesinin 
niteliği konusundaki yorum farkının temelinde kanunda avukatlık söz-
leşmesinin tanımının yapılmamış olduğunu düşünmekteyim.

Avukatlık sözleşmesi tanımlarına doktrinde az da olsa rastlamaktayız.
Günergök, avukatlık sözleşmesini, “avukatın belli bir hukuki yardımda 

bulunmayı üstlendiği, taraflarca ücret alınmaması kararlaştırılmadığı 
sürece, avukatın ücrete hak kazandığı iş görme borcu doğuran bir söz-
leşme16” olarak tanımlamıştır.

Karateke, “avukatlık sözleşmesi, avukatlar ve iş sahibi için hem hak 
hem de yükümlülükler doğuran, avukata edinmiş olduğu hukuki bilgi ve 
tecrübelerini iş sahibinin menfaatlerini koruma ve hukuka uygun hareket 
eme; iş sahibine de hukuki menfaatlerinin korunması karşılığında belli 
bir miktar ücreti, avukata ödenmeyi öngören, yazılı olarak yapılması 
zorunluluğunu gerektirmeyen bir sözleşmedir17”.

Sungurtekin Özkan’a göre, “ vekalet verenin yerine getirilmesini arzu-
ladığı avukatlık hizmetini ortaya koyan ve avukatın da müvekkillerine 

15 İYİMAYA, Ahmet, Avukatlık Sözleşmesi, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 
(Kurultay), C.4, s. 382.”Barolar Birliği Avukatlık Komisyonu, sözleşmeyi Borçlar Yasa-
sındaki sistematik doğrultusunda tanımı yöntemine itibar etmemiştir. Sui heneris “ken-
dine özgü” sözleşmeler kategorisinde yer alan “avukatlık sözleşmesi” özellikle Avukatlık 
Tahkim Hukuku yolunda oluşum sürecine girecektir.

16 GÜNERGÖK, s. 36.
17 KARATEKE, Songül, Avukatlık Sözleşmesi Ücreti, Ankara 2006, s. 7.
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karşı çerçevesi dahilinde faaliyette bulunmayı bir ücret karşılığı taahhüt 
ettiği ivazlı sözleşmedir18”.

Kurtoğlu’na göre, “ tarafları Baroya kayıtlı avukat ve iş sahibi olan, 
avukatın bir hukuki yardımda bulunmayı taahhüt ettiği, iş sahibinin ise 
bunun karşılığında bir ücret ödemeyi üstlendiği, iş görme borcu doğuran, 
tam iki taraflı bir sözleşmedir19”.

Güner’e göre avukatlık sözleşmesi, “ baro levhasına yazılı olup, mes-
leğini serbest olarak yapan avukat veya avukatlık ortaklığı ile iş sahibi 
arasında bağıtlanan, hukuki ilişkilerin düzenlemesini, hukuki sorun ve 
uyuşmazlıkların çözülmesini konu edinen, tam iki tarafa borç yükleyen 
bir sözleşmedir20”.

Avukatlık sözleşmesi, Baroya kayıtlı avukatlar veya avukatlık ortaklığı 
ile iş sahibi arasında kurulan, avukatın hukuki ilişkilerin düzenlenmesi 
veya hukuki sorun ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki 
yardımda bulunmayı taahhüt ettiği, iş sahibinin ise bunun karşılığında bir 
ücret ödemeyi borçlandığı, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

c. Avukatlık Sözleşmesinin Nitelikleri
c.1. Her İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir
Avukatlık sözleşmesinin tanımından da anlaşılacağı üzere, avukat ile 

iş sahibi arasındaki ilişkide avukat hukuki ilişkilerin düzenlenmesi veya 
hukuki sorun ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda kamusal 
nitelikte hizmet sunmakta, iş sahibinin ise bunun karşılığında avukata 
ücret ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır21.

c.2. Ücret Karşılığı Yapılan İvazlı Bir Sözleşmedir
Avukatlık Kanununda, avukatın kamusal nitelikte sunmuş olduğu 

hizmet karşılığında ücret alması öngörülmüştür22. Avukatlık Kanununda 
avukatın alacağı ücret kapsamlı olarak ele alınmış ve yaptığı hizmet 
karşılığında ücret alma zorunluğu getirilmiştir. Kanunda düzenlenen 
istisnai durum hariç ücret alınmaması veya Avukatlık Asgari Ücret Tari-
fesi altında ücret kararlaştırılması halinde sözleşmedeki ücret maddesi 

18 SUNGURTEWKİN ÖZKAN, Meral, avukatlık Mesleği, 4. Baskı, İzmir 2013, s. 217.
19 KURTOĞLU, Tülin, Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatın Hukuki Sorumluluğu, Ankara 

2016, s. 24
20 GÜNER, s. 296.
21 GÜNER, s. 297, KURTOĞLU, s. 25
22 GÜNERGÖK, s. 37.
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yerine Avukatlık Kanunun 164. Maddesindeki hükümler uygulanarak 
sözleşme ayakta tutulmakta; ancak avukat hakkında disiplin soruşturması 
yapılmakta ve yaptırım uygulanmaktadır23.

c.3. Belli Bir Hukuki Yardım Veya Bir Hizmetin Yapılmasını Konu 
Edinen Bir Sözleşmedir

Avukatlık Kanununda, avukatlık sözleşmesinin belli bir hukuki yar-
dım veya bir hizmetin yapılmasını kapsaması gerektiği düzenlenmiştir. 
Avukatlık Sözleşmesi, 4667 sayılı kanun değişikliği ile tanımı yapılma-
makla birlikte ismi belirlenmiş; ancak kapsamı gösterilmiş olup Borçlar 
Kanununda düzenlenmeyen bir iş görme sözleşmesidir24.

c.4. Baro Levhasına Kayıtlı Avukatlarca Yapılabilecek Sözleşmedir
Avukatlık Kanunu 35 ve 63. Maddelerinde, avukatlık sözleşmesinin bir 

tarafının baro levhasına kayıtlı ya da baro avukatlık ortaklığı siciline kayıtlı 
avukat ya da avukatlık ortaklığı olması zorunluluğu düzenlenmiştir. Avu-
katlık Kanunundaki düzenlemeler ile avukatlık sözleşmesi yapma hakkı, 
sözleşmenin meslek mensupları için tekelci bir hak görünümündedir25.

2. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ İLE VEKÂLET SÖZLEŞMESİNİN 
KARŞILAŞTIRILMASI

Avukatlık sözleşmesinin vekâlet sözleşmesine çok benzediği, pek çok 
ortak yönünün bulunduğu, Avukatlık Kanununda ve Meslek Kuralla-
rında boşluk olduğunda vekâlet sözleşmesi kuralları uygulandığı26 için 
vekâlet sözleşme ile karıştırılmasına27 rağmen vekâlet sözleşmesinden 
temel farkları olan bir sözleşmedir. Avukatlık sözleşmesini daha net bir 
biçimde ortaya koyabilmek için iki sözleşme arasındaki farkların ortaya 
konması gerekmektedir.

23 GÜNER, s. 297.
24 GÜNER, s. 299; GÜNERGÖK, s. 37; KURTOĞLU, s. 25.
25 GÜNER, s. 300.
26 Türk Borçlar Kanunu 502 maddesinin 2 fıkrasında “ Vekalete ilişkin hükümler, nitelik-

lerine uygun düştükleri ölçüde, bu kanunda düzenlenmemiş olan iş görme sözleşmeleri-
ne de uygulanır.

27 Eren’e göre, Vekalet sözleşmesinin bir şemsiye ya da torba iş görme sözleşme olduğunu, 
nitelikleri uygun düştüğü ölçüde Türk Borçlar Kanununda düzenlenmemiş isimsi iş gör-
me sözleşmesi olan hukuk danışmanlığı gibi sözleşmelerin vekalet sözleşmesi kapsamın-
dadır. EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2015, s. 706’te;.
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a. Ücret Yönünden Farkları
Türk Borçlar Kanununda düzenlenen iş görme sözleşmesi olan vekâlet 

sözleşmesinde vekil Türk Borçlar Kanunu 502. Maddesinin son fıkrası 
hükmü gereğince, görmeyi veya yapmayı üstlendiği iş için arada sözleşme 
veya bu konuda gelenek varsa ücret almaya hak kazanmaktadır. Türk 
Borçlar Kanundaki düzenlemeye göre vekâlet sözleşmesinde asıl kural 
vekilin ücret almaması, istisna olan durum ise ücret almasıdır. Bu yönü 
ile vekâlet sözleşmesi “eksik iki taraflı borç yükleyen sözleşme” grubuna 
girmektedir28.

Avukatlık Kanunun 164. Maddesindeki düzenleme gereği, kural 
olarak avukatlık sözleşmesinde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi altında 
olmayan bir avukatlık ücreti kararlaştırılması gerekmektedir. Avukatlık 
sözleşmesinin istisnai olarak ve alışkanlık haline gelmemesi koşulu ile 
ücretsiz olarak düzenlenmesi mümkündür. Ancak bu durumda avuka-
tın Baroya bilgi vermesi gerekmektedir. Bu özelliği sebebiyle avukatlık 
sözleşmesi “tam iki taraflı borç yükleyen sözleşme” grubuna girmektedir.

b. Kişi Yönünden Farklılık
Türk Borçlar Kanunda vekil olabilecek kişiler yönünden bir sınırlama 

getirilmemiştir. Türk Medeni Kanunu 10. Maddesinde belirtilen fiil 
ehliyetine sahip herkes vekil olabilmektedir.

Avukatlık Kanunu gereği avukatlık sözleşmesinde vekil olacak kişi-
nin baro levhasına kayıtlı ve işten yasaklanmamış avukat ve ortaklık 
siciline kayıtlı avukatlık ortaklığı olması zorunludur. Avukatlık Kanunu 
63. Maddesinde belirtilen bu duruma aykırı davranmanın cezai yaptırımı 
düzenlenmiştir29.

c. Tarafların Yükümlülükleri Yönünden Farklılık
Vekâlet sözleşmesinde vekilin sorumluluğu Türk Borçlar Kanunun 504. 

Maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşmede vekilliğin kapsamı açıkça göste-
rilmemiş ise de bu kapsam ve sınırı işin niteliğine göre belirlenmektedir.

Avukatlık sözleşmesinde avukatın yükümlülükleri, Türk Borçlar 
Kanununda düzenlenen vekilin yükümlülüklerinin yanı sıra Avukatlık 
Kanunu ve Meslek Kurallarından kaynaklanan görev ve sorumluluklarını 
da kapsamaktadır. Avukatın yükümlülüklerinin, vekâlet sözleşmesinde 

28 GÜNER, s. 300.
29 GÜNER, s. 303.
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vekilin yükümlülüklerinden fazla olması, avukatın mesleği gereği yargı-
nın bir ayağı olarak yapmakta olduğu kamusal nitelikteki hizmetinden 
doğmaktadır30. Örneğin Türk Borçlar Kanunu 508. Maddesine göre 
vekâlet sözleşmesinde, vekâlet veren bilgi istemedikçe vekilin bilgi verme 
yükümlüğü bulunmamasına karşın, avukatlık sözleşmesinde avukatın 
işin her aşamasında iş sahibine bilgi verme yükümlülüğü bulunmaktadır.

d. İşi Kabul, İşe Son Verme Ve İşten Çekilme Yönünden Farklılıkları
Türk Borçlar Kanunu 512. Maddesine göre işten çekilme ve işe son 

vermede tarafların her zaman tam ve geniş bir yetkisi bulunmaktadır. 
Ancak uygun olmayan zamanda sözleşmeye son veren taraf diğer tarafın 
bundan doğan zararlarını karşılamak zorundadır.

Avukatlık sözleşmesinde de azil ve çekilme hakkı bulunmaktadır. 
Ancak bu hakkın kullanılması sırasında haklı bir neden olmaması halinde 
geniş kapsamlı yaptırımlar öngörülmektedir. İş sahibinin haksız olarak 
azletmesi halinde avukatın sözleşmedeki ücretini tam olarak ödemesi; 
avukatın haksız olarak çekilmesi halinde ücret isteyemeyeceği gibi peşin 
aldığı ücreti iade etmesi gerektiği kanunda düzenlenmektedir31.

Avukatın çekilme hakkını kullanması halinde Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu 81 ve Avukatlık Kanunu 41. Maddedeki bazı koşullara ve 
sınırlamalara uyması gerekmektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
81. Maddesinde avukatın çekilme iradesini müvekkile tebliğinden itibaren 
iki hafta süreyle vekilin görevine devam edeceği düzenlenmiştir. Avukatlık 
Kanunu 41. Maddesinde ise çekilme iradesinin iş sahibine tebliğinden 
sonra on beş gün süreyle görevinin devam edeceği düzenlenmiştir.

e. Tazminat İsteklerinde Zamanaşımı Süresi Yönünden Farklılık
Türk Borçlar Kanunun 147. Maddesinin 5. Bendinde, vekâlet sözleş-

mesi ile ilgili uyuşmazlıklarda 5 yıllık zamanaşımı uygulanacağı düzen-
lenmiştir. Zamanaşımı süresi vekilin hesap vermesi ile veya sözleşmenin 
bitmesi ile başlar.

Avukatlık sözleşmelerinde çıkan uyuşmazlıklarda iki zamanaşımı süresi 
düzenlenmiştir. Birincisi Avukatlık Kanunu 40. Maddesinde düzenlenen 
iş sahibinin avukata yönelteceği taleplerde uygulanacak zamanaşımı 
süresidir. Avukatlık Kanunu 40. Maddesinde yer alan düzenlemeye göre, 

30 GÜNER, s. 304.
31 GÜNER, s. 305.
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iş sahibi, avukatlık sözleşmesine dayanarak avukata karşı ileri süreceği 
tazminat istemlerinde, bu hakkın doğumunun öğrenilmesinden itibaren 
bir yıl ve herhalde zararın doğumundan itibaren beş yıl geçmekle zamana-
şımına uğrayacaktır. Avukatlık Kanununda, Türk Borçlar Kanunundaki 
düzenlemenin aksine kısa zamanaşımı süresinin başlangıcında öğrenme 
tarihini esas alınmıştır.

İkinci zamanaşımı süresi avukatın ücret alacaklarının iş sahibine yönel-
teceği taleplerde uygulanacak zamanaşımı süresidir. Avukatlık Kanununda 
avukatın, iş sahibine yönelteceği taleplere ilişkin bir zamanaşımı süresi 
düzenlenmemiştir. Türk Borçlar Kanunu 502. Maddesinin 2 fıkrasında 
yer alan vekâlete ilişkin hükümlerin, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde 
bu kanunda düzenlenmeyen iş görme sözleşmelerine de uygulanacağı 
kuralı gereği zamanaşımı süresi iş görme sözleşmesinin bir türü olan 
avukatlık sözleşmelerine de uygulanacaktır. Bu durumda avukatın iş 
sahibine karşı yönelteceği istemlerde zamanaşımı Türk Borçlar Kanunu 
147. Maddesinin 5 bendindeki düzenlemeye göre 5 yıldır.

3. Avukatlık Sözleşmesi İle Tüketici Sözleşmesinin Karşılaştırılması
a. Genel Olarak
Sanayileşme ve toplumsal alanda yaşanan gelişmelere bağlı olarak, özel 

hukuktaki bazı düzenlemelerin, tüketicinin korunmasında yetersiz kaldığı 
görülmüştür. Bu durumun sonucu olarak tüketicinin pozitif ayrımcılık 
kabul edilerek koruyucu kuralların konulmasına neden olmuştur32.

Dünyada tüketici hukuku alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak 
ilk defa 1982 Anayasasının 172. Maddesindeki “Devlet, tüketicileri 
koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu 
girişimleri teşvik eder” şeklindeki düzenleme ile tüketici hukuk Türk 
Hukuk sistemine girmiştir. Tüketici alanındaki asıl gelişme 1995 yılında 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun hazırlanması 
ve yürürlüğe girmesi ile olmuştur. 4077 sayılı kanunda 1997, 2003, 
2004, 2007 ve 2008 yılında önemli değişiklikler yapılmıştır33. Değişen 
ve gelişen toplumsal gelişmelere bağlı olarak 4077 sayılı yasanın yetersiz 
kalması sebebiyle yeni bir yasa yapma çalışmaları başlamıştır. Bu çalış-
maların sonucu olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun kabul edilmiştir.

32 KARA, İlhan, Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Ankara, 2015, s. 31; GÜNER, s. 
316,

33 Değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız, KARA, s. 34-39.
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6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun “Amaç” başlıklı 
1. Maddesinde “ Kamu yararına uygun olarak sağlık ve güvenliği ile eko-
nomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden 
korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemler 
almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu 
konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlendirmeleri 
teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlenmektedir.” olduğu belirtilerek 
kanunun amacı belirtilmiştir.

b. Tüketicinin Tanımı, Tüketici Sözleşmesinin Kapsamı ve 
Nitelikleri

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun tanımlar başlıklı 
3. Maddesinin k bendindeki düzenlemeye göre tüketici “Ticari veya 
mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi” olarak 
tanımlanmıştır.

Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak 
üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da 
hesabına hareket eden gerçek veya tüzelkişiler ile tüketiciler arasında 
yapılan her türlü sözleşme ve hukuki işlemler kanuna göre tüketici işlemi 
sayılmıştır. Bir işlemin tüketici işlemi olabilmesi için bir tarafın kanunda 
tanımlanan tüketici olması, diğer tarafın ise kar elde etme amacı ile bu 
işi yapan satıcı veya sağlayıcı yani müteşebbis olması gerekmektedir. 
Kanunda taraflardan birinin tüketici, karşı tarafın satıcı ve sağlayıcı olduğu 
(müteşebbis–girişimci) tüm sözleşmeleri ifade etmektedir34.

Tüketici işlemlerinin özellikleri arasında tüketicinin zayıf konumda 
olması, sözleşmelerin mal ve hizmet alımına yönelik olması, sözleşmenin 
taraflarından birinin tüketici diğer tarafının ise girişimci olması, ivazlı 
sözleşme olması, girişimcinin tüketiciye karşı satış ve hizmet vermekten 
kaçınamayacak olması, tüketici tarafından verilen kefaletlerin adi kefalet 
olması, kambiyo senetlerinin nama yazılı olması zorunluluğu olduğu 
söylenebilir.

Tüketici işlemlerinin nitelikleri, sözleşmelerin mal ve hizmet alımına 
yönelik olması, sözleşmenin taraflarından birinin tüketici, karşı tarafın 
ise girişimci olması ve ivazlı sözleşme olmasıdır35.

34 KARA, s. 59.
35 GÜNER, s. 317-318.



431

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

c. Avukatlık Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
c.1. Benzerlikleri
Her iki sözleşmede hizmet sunumu yer almaktadır. Tüketici sözleş-

melerinde hizmet alımının yanı sıra mal alımı da yapılabilmektedir.
Her iki sözleşme de ivazlı olup, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme-

lerdir. Her iki sözleşmede, bazı tüketici sözleşmeleri hariç, şekil kurucu 
öge değildir36.

c.2. Farklılıkları
Avukatlık sözleşmesi ile tüketici sözleşmesi arasında ciddi farklar 

bulunmaktadır. İlk ve en önemli farkı avukat, girişimci (müteşebbis) 
değildir. Avukatlık Kanununun 2. Maddesinde belirtildiği gibi avukatın 
amacı hizmeti karşılığında kar elde etmek olmayıp, hukuk kurallarının 
bireye en etkin ve en kapsamlı olarak ulaşmasını sağlamak, suçlamanın 
her aşamasında onu suçlayan makamın önünde savunmak ve en önemlisi 
de hukuk kurallarının toplumda yaşayan her kişi ve kuruluşa eşit, adil, 
etkin ve ayrım yapılmaksızın, ekonomik gücü olsun veya olmasın, Devlet 
garantili olarak ulaşmasını sağlamaktır37. Yargının üç ayağından birini 
oluşturan avukatlara, hukuk kuralların uygulanması ve adaletin dağıtıl-
masını sağlamada katkıda bulunmalarını gerektiren kamusal bir hizmet 
sunma görevi vermektedir38. Avukatlık Kanununun değişik yerlerinde 
belirtilen “kamusal hizmet ” olarak kabul edilen avukatlık hizmetini, bir 
tüketici hizmeti olarak belirterek salt gelir elde etme amaçlı faaliyet olarak 
nitelendirmek ve avukatı girişimci olarak görmek, savunma hakkının 
küçümsenmesine neden olabilecek bir yaklaşımdır.

Tüketici kanunun amacı güçsüz konumda olan tüketicinin korun-
masıdır. Ancak avukatlık sözleşmesinin tarafı olan iş sahibi, 6502 sayılı 
yasadan daha kapsamlı ve geniş olarak Avukatlık Kanunu ve Meslek 
Kuralları, neredeyse hemen hemen hepsi emredici norm türündeki özel 
kurallarla, ile korunmaktadır. Bu nedenle iş sahibi, 6502 sayılı yasadaki 
korumalarla kıyaslanmayacak kadar güvenceli hale getirilmiştir.

Tüketicinin korunması amacıyla getirilen düzenlemelerin avukatlık 
sözleşmelerine uygulanması imkânı bulunmamaktadır. 6502 sayılı yasanın 
6. maddesinin 2. Fıkrasında, hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmadan 

36 GÜNER, s. 318.
37 GÜNER, s. 319.
38 KURTOĞLU, s. 23.



432

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

kaçınılamayacağı düzenlenmiştir. Buna karşılık avukatın, Avukatlık 
Kanunu 37. Maddesinin 1. Fıkrasında kendisine teklif olunan işi sebep 
bildirmeksizin reddetme hakkına sahip olduğu düzenlenmiştir.

Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarında düzenlenen avukatın 
özen yükümlülüğü gibi kapsamlı bir düzenleme 6502 sayılı yasada 
düzenlenmemiştir.

6502 sayılı yasada düzenlenen ayıplı hizmet nedeniyle tüketiciye 
tanınan kanunun 15 Maddesindeki seçimlik hakların Avukatlık sözleş-
melerinde uygulama alanı bulunmamaktadır. İş sahibini, avukatın yapmış 
olduğu hizmeti tekrardan istemesi mümkün değildir. 6502 sayılı yasada 
düzenlenen dönme hakkının kullanılması halinde tüketiciye sağlanacak 
haktan daha fazlası Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarında iş sahibine 
tanınmıştır.

Avukatlık sözleşmesinin, vekâlet sözleşmesinden önemli ve temel 
farklılıklar içeren bir sözleşme olması, tüketici sözleşmesi ile hizmet 
sunumunu konu edinmesi benzerliği dışında temelinde amaçsa farklıklar 
bulunması39 sebebiyle Tüketici Hukukunun kapsamında değerlendiril-
memesi gerekmektedir.

SONUÇ
Avukatlık Sözleşmesi kavramı ilk defa Avukatlık Kanununda 4667 

sayılı kanun ile yapılan değişiklikte, Kanunun 11. Kısmının “Avukatlık 
Ücreti” olan başlığının “Avukatlık Sözleşmesi” olarak değiştirilmesiyle 
kanun metninde yer almıştır. Kanun metninde tanımı yapılmamakla 
birlikte kapsamı ve önemli nitelikleri kanun metinleri arasında yer 
almaktadır.

Avukatlık sözleşmesini, Baroya kayıtlı avukatlar veya avukatlık ortaklığı 
ile iş sahibi arasında kurulan, avukatın hukuki ilişkilerin düzenlenmesi 
veya hukuki sorun ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda hukuki 
yardımda bulunmayı taahhüt ettiği, iş sahibinin ise bunun karşılığında 
bir ücret ödemeyi borçlandığı, tam iki taraf borç yükleyen bir sözleşme 
olarak tanımlamak mümkündür.

Avukatlık sözleşmesi vekalet sözleşmesine benzemekle birlikte, ücret 
ve sözleşmenin tarafı olabilecek kişiler, taraflara yüklediği yükümlülük-
ler, işi kabul, işe son verme ve işten çekilme ile tazminat isteklerindeki 

39 GÜNER, s. 321.
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zamanaşımı süreleri yönünden temel farklar sebebiyle vekalet sözleşme-
sinden farklı sui generis bir sözleşmedir.

Avukatlık sözleşmesi, tüketici sözleşmeleri ile hizmet sunması ve 
tam iki tarafa borç yükleyen ivazlı sözleşme olması dışında, tüketici 
sözleşmsiden sözleşmesinin bir tarafı olan avukatın girişimci olmaması, 
tüketiciyi korumak için getirilen seçenekler ile ayıplı hizmet nedeniyle 
tüketiciye tanınan seçimlik hakların avukatlık sözleşmelerine uygulanma 
imkanın olmaması gibi temel farklıklar bulunmaktadır. Bu sebeple avu-
katlık sözleşmelerinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıklarının Tüketici 
Hukuk kapsamında değerlendirilmemesi girmemektedir. Yargıtay’ın ilgili 
dairelerinin kararlarına katılmadığımız belirterek. Avukatlık sözleşme-
sinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, genel mahkemelerin görev alanına 
girmektedir.

KAYNAKÇA
ADAY, Nejat, Avukatlık Hukukunun Genel Esasları, yenilenmiş 

2. Baskı, İstanbul, 1997.
EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Ankara, 2015.
GÜNER, Semih, Avukatlık Hukuku, Güncellenmiş ve Geliştirilmiş 

6. Baskı, Ankara 2015.
GÜNERGÖK, Özcan, Avukatlık Sözleşmesi, 3. Baskı, Ankara 2013.
İYİMAYA, Ahmet, Avukatlık Sözleşmesi, Ankara Barosu Uluslararası 

Hukuk Kurultayı(Kurultay), C.4.
İYİMAYA, Ahmet, Temsil Yoluyla Bağıtlanan Avukatlık Sözleşmesi 

İçin Özel Yetkinin Varlığı Zorunlu mudur ? Sorumluluk ve Tazminat 
Hukuku Sorumları C.II, Ankara 1995.

KARA, İlhan, Yeni Kanuna Göre Tüketici Hukuku, Ankara, 2015.
KARATEKE, Songül, Avukatlık Sözleşmesi Ücreti, Ankara 2006.
KURTOĞLU, Tülin, Akdi Vekalet Ücreti ve Avukatın Hukuki Sorum-

luluğu, Ankara 2015.
SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral, Avukatlık Mesleği, 4. Baskı, 

İzmir 2013.
Sungurtekin, Meral, Avukatlık Mesleği, Avukatın Hak ve Yüküm-

lülükleri, İzmir 1995.



434

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

TUTUMLU, Mehmet Akif, 6502 Sayılı TKHK Hükümleri Çerçe-
vesinde Vekalet Ücretinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Sorunu, 
Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 10, Sayı 103, Mart 2015.

Yavuz, Cevdet, Türk Borçlar Hukuk Özel Hükümler, Genişletilmiş 
ve Yenilenmiş 5. Baskı, İstanbul 1997.

Mete DUMAN
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Üyesi

Saygıdeğer konuşmacılar ve katılımcılar hepinizi saygı ile selamlıyo-
rum. Bu konuşmamda sizlere avukatlık kanunu’ndan doğan vekalet ücre-
tine ilişkin düzenlemeleri,özellikle avukatla müvekkil arasında sözleşme 
bulunmaması veya sözleşme bulunsa bile tarafların yargılama sırasında 
anlaşarak sulh olmaları halinde 10.05.2001 tarihinde yürürlüğe giren 
4667 sayılı yasa ve 20.01 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5043 sayılı 
yasa ile değişik Avukatlık Yasası’nın getirdiği değişiklikleri son Yargıtay 
uygulamalarıyla birlikte anlatmaya çalışacağım.

Avukatlık Yasası’nın 163 ve devamı maddelerinden de açıkça anla-
şılacağı gibi avukatla iş sahibi arasındaki avukatlık sözleşmesinin yazılı 
yapılması zorunlu olmadığı gibi ücretin belirlenmemiş olması da zorunlu 
değildir.Sözleşmenin yazılı olması geçerlilik şartı değil,ispat şartıdır.
İş sahibiyle avukat hukuki yardımın ne olacağı konusunda anlaşmaya 
vardıktan sonra ücreti sonradan da kararlaştırabilirler.Ücret sonradan 
kararlaştırılmamış ise yada ücret konusunda taraflar anlaşamamışlar ise 
yahutta sözleşme yapmalarına rağmen yapılan bu sözleşme geçersiz ise 
bu vakit Avukatlık Yasası’nın 163 ve devamı maddeleri devreye girecek 
ve avukatın hak ettiği ücret yargı yolu ile çözüme kavuşturulacaktır.

1) AVUKATLIK ÜCRETİNİN SERBESTÇE 
KARARLAŞTIRILMASI VE KARARLAŞTIRILAN BU MİKTARIN 
YASANIN ÖNGÖRDÜĞÜ TAVAN SINIRI AŞMASI HALİ

4667 Sayılı Yasa ile değişik Avukatlık Yasasının 163 ve 164 mad-
delerinde de açıklandığı gibi avukatlık sözleşmeleri belli bir hukuki 
yardımı ve meblağı içermek kaydı ile müdeabihin veya kazanılacak 
miktarın %25 oranındaki kısmını aşmamak üzere serbestçe kararlaştı-
rılabilir. %25 oranı aşılmış ise bu kez sözleşme diğer şartları itibariyle 
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geçerliyse bu oran %25 sınırına çekilerek hesaplanır. Yazılı olmayan 
anlaşmalar genel hükümlere göre ispatlanır. (4667 sayılı yasa ile 
değişik Av. K. Md.163/1) Yine aynı yasanın 5043 sayılı yasa ile değişik 
164/4 maddesinde de “Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu, 
veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı,yahut 
ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı, veya tartışmalı olduğu veya 
sözleşmenin ürete ilişkin kısmının geçersiz sayıldığı hallerde değeri 
para ile ölçülen dava ve işlerde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 
altında kalmamak koşuluyla ücret itirazını incelemeye yetkili mercii 
tarafından davanının kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre 
ilamın kesinleştiği tarihdeki müddeabih değerinin %10 u ile %20 si 
arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para 
ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise Avukatlı Asgari Ücret Tarifesi 
uygulanır” yazılıdır. Bilindiği gibi yukarıda yazılı olan bu oranlar 4667 
sayılı yasa ile %5 ile %10 olarak belirlenmişti.

Az yukarıda okuduğum Avukatlık Kanunu’nun 164/4 maddesi kötü 
bir dille kaleme alınmıştır.Gerek bu madde ve gerekse 163. Maddedeki 
“yazılı olmayan anlaşmalar genel hükümlere göre ispatlanır” düzenle-
mesi Dairemizce birlikte değerlendirilmiş ve özetle “ücret sözleşmesinin 
belirgin olmadığı durumlarda belirgin olduğunu iddia eden taraf,-
bunu ispat etmek durumundadır.İddianın ispatı açısından yemin 
hakkıda kullanılır.İkrar varsa ikrara da itibar edilir” şeklinde görüş 
birliğine varmıştır. Diğer taraftan Avukatlık Yasası’nın 163/1 maddesin-
deki “avukatlık sözleşmesinin serbestçe düzenleneceği” hükmü ödeme 
şekli ve ödeme miktarına ilişkidir.Tarafların bu konularda seçme serbestisi 
bulunsada ödeme miktarı müddeabihin %25 oranını aşamayacaktır.

Toparlayacak olursak gerek konusu para ile ölçülebilen dava ve işlerde 
ve gerekse konusu para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukat ile iş 
sahibi arasında sözleşme düzenlenmiş ise öncelikle sözleşme hükümleri 
uygulanacaktır. Para alacaklarında kararlaştırılan miktar müddeabihin 
%25 ni aşmış ise bu oran %25 lik tavan sınırına çekilerek uygulana-
caktır. Taraflar müddeabihin %25’i üzerinde anlaşmaya varmışlar ve 
bu sözleşme bu haliyle ifa edilmiş ise bundan sonra işveren (vekil eden) 
geriye dönüp, fazladan ödediği parayı avukattan isteyemeyecektir. Zira 
ifa edilmiş sözleşmelerin geçersizliği ileri sürülemez.(Av. K. Md.163/2)
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2) KARARLAŞTIRILAN ÜCRETİN AVUKATLIK ASGARİ 
ÜCRET TARİFESİNİN ALTINDA KALMASI

Avukatlık Yasası’nın 164/5 maddesi her ne kadar “Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesinin altında vekalet ücreti kararlaştırılamayacağı”nı öngörmüş 
ise de uygulamada özellikle avukatlar iş sayısı ve yoğunluğu oldukça fazla 
olan banka ve bazı kamu kurumlarıyla Tarifenin altında kalan miktar-
larda sözleşme imzalıyorlar. Bundan sonrada Yasa’nın 164/5 maddesine 
dayanarak dava açıp, aradaki fark ücreti istiyorlar. İşte bu gibi olaylarda 
Dairemiz,” Avukatın işin gereğini bilen kişi olduğunu, iş sayısı ve niteli-
ğini bilerek hür iradesiyle bu tür bir sözleşmeleri imzaladıklarını, aradaki 
fark ücreti istemelerinin iyi niyet kurallarıyla bağdaşmayacağını” gerekçe 
gösterip, kabul edilen davaların reddi gerektiği yönünde bozma kararları 
vermektedir.

3) KONUSU PARA İLE ÖLÇÜLEBİLEN DAVA VE İŞLERDE 
ÜCRET

4667 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce taraflar arasında 
yazılı sözleşme bulunmaması yada bulunsa bile sözleşmenin geçersiz 
olması halinde vekalet ücreti alacağı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine 
göre belirlenmekteydi.

4667 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte vekalet ücreti alacağı 
belirlenirken harçlandırılmış dava değerinin %5 ila %15 arasında; 5043 
Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesiyle de birlikte müddeabihin %10 ila 
%20 si oranında bir ücretin mahkemece taktir edileceği öngörülmüştür.

Bu oranları belirlerken daha doğrusu hangi yasanın olayda uygulan-
masının gerektiği belirlenirken önce taraflar arasında ücret yönünden 
geçersiz olan veya ücreti kararlaştırılmamış olan bir sözleşme var ise 
bu sözleşmenin tarihine bakılacaktır. Taraflar bu konuda herhangi bir 
sözleşme düzenlememişler ise bu vakit avukatın dava açtığı tarihe veya 
avukat davaya sonradan katılmış ise hizmet verdiği tarihe bakılacaktır. 
O tarih itibariyle hangi yasa yürürlükte ise o yasa maddesi uygulanmak 
suretiyle sonuca gidilecektir.

Avukat iş sahibine vekaleten fazlaya ilişkin haklarını saklı tutmak 
suretiyle kısmi dava açmış ve davayı daha sonradan ıslah etmemiş ise 
davanın açıldığı veya hizmetin verildiği tarih itibariyle hangi yasa (4667 
veya 5043 sayılı yasalar) yürürlükte ise o yasanın gösterdiği alt ve üst 
limitler arasındaki taktir edilecek miktar uygulanmak suretiyle sonuca 
gidilecektir.
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Başka bir anlatımla sözleşme 4667 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girme-
sinden önce düzenlenmiş veya hiç sözleşme bulunmamasına rağmen 
hizmet 4667 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden önce yani 10.05.2001 
tarihinden önce verilmiş ise mahkeme avukatlık ücreti hesaplamasını 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre yapacaktır.

Sözleşme 4667 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarih olan 10.05.2001 
tarihinden sonra imzalanmış veya hizmet bu tarihten sonra ve fakat 5043 
sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce (20.01.2004 tarihi) veril-
miş ise mahkeme, ücret hesabını yaparken 4667 Sayılı Yasa ile değişik 
Avukatlık Kanunu’nun 164/4 maddesi uyarınca müddeabihin %5 i ile 
%15 i arasındaki bir ücrete hükmedecektir.

Sözleşme 5043 Sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 20.01.2004 tarihin-
den sonra imzalanmış veya avukatlık hizmeti bu tarihten sonra verilmiş 
ise bu vakit mahkeme müddeabihin %10 u ile %20’si arasında bir ücrete 
hükmedecektir.

Hakim az yukarıda açıklanan alt ve üst sınır oranlarını uygularken ve 
hak edilen ücreti belirlerken işin niteliğini, avukatın sarf ettiği emeğini, 
harcadığı zamanı, hukuki yardıma katkısını göz önünde bulundurmak 
suretiyle ücret taktir edecektir. Yıllar süren bir davaya başka şehirden 
devamlı gelip giden bir avukatın katkısıyla durmadan mazeret bildi-
ren ve davayı sürüncemede bırakan bir avukatın katkısı aynı nitelikte 
olmamalıdır. Nitekim hiçbir gerekçe göstermeden üst sınırdan ücrete 
hükmedilen mahkeme kararlarını Dairemiz az yukarıda açıklanan gerek-
çelerle bozmaktadır. (bkz. 13. HD. 16.06.2015 tarih ve 2014/22174 
esas ve 2015/20717 karar sayılı ilamı ile 13. HD 5.11.2013 tarih ve 
2013/21973 esas ve 2013/27269 karar sayılı ilamı)

II- KONUSU PARA OLMAYAN DAVALARDA ÜCRET (HASILI 
DAVAYA İŞTİRAK)

Avukatlık kanunun 164/2 maddesinde “hükmolunacak şeyin değe-
rini veya paranın %25 oranını geçmemek kaydıyla belli bir yüzdesi 
avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Dedikten sonra Aynı mad-
denin 3. bendinde” ikinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler Davaya 
Konu para dışındaki mal ve haklardan bir kısmının aynen avukata 
ait olacağı hükmünü taşıyamaz” yazılıdır. Yasa maddesinden de açıkça 
anlaşılacağı gibi dava konusu alacak para dışında bir taşınmaz veya 
menkul mal yada devre mülk, irtifak hakkı gibi haklardan ise taraflar 
bunlardan bir kısmının aynen avukata ait olacağını sözleşmeyle hüküm 
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altına alamazlar. Yasa koyucunun bu hükmü getirmesindeki amacı, avu-
katın dava sonucuna katılmasının onu bizzat davanın tarafı durumuna 
getireceği, bu durumun ise avukatın mesleki ahlak anlayışına gölge 
düşüreceği düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Zira böyle bir sözleşme 
hükmü, avukatında maddi anlamda menfaatini o davanın sonucuna 
bağlayacaktır. İşte yine Bu gibi geçersizlik durumlarında da hizmetin 
verildiği tarih itibariyle hangi yasa yürürlükte ise (4667 veya 5043 sayılı 
yasa)o yasa maddesi hükümleri uygulanacaktır.

Aynı Avukatlık Yasası’nın 47 maddesi de az yukarıda açıklanan 164/3 
maddesine benzer bir düzenleme getirmiştir. Anılan maddede “Avukat 
el koyduğu işlere ait çekişmeli hakları edinmekten veya bunların 
edinilmesine aracılıktan yasaklıdır.Bu yasak, işin sona ermesinden 
itibaren bir yıldır.Bu yasak avukatın ortaklarını ve yanında çalıştırdığı 
avukatları da kapsar” Bu düzenlemeyle de kanun koyucu yine avukatın 
kendisine intikal eden veya edecek olan ihtilaflı şeyi edinmekten yada 
edinilmesine aracılık etmekten bir yıl süreyle men edilmiştir.

Tüm bu açıklamalara rağmen bu tür geçersiz olarak düzenlenmiş 
bulunan sözleşmeler ifa edilmiş ise az yukarıda da açıklandığı gibi iş 
sahibi sonradan dönüpte sözleşmenin geçersiz olduğunu ileri sürerek 
ödediğini isteyemeyecektir. Zira ifa edilmiş sözleşmelerin geçersizliği 
ileri sürülemez (Av. K. Md 163/2)

Hasılı davaya iştirak yasağını bir emsal kararla açıklamak gerekirse;
A- Davacı avukat olduğunu davalı ile 1998 yılında yaptığı sözleşme 

gereğince aynı yıldan itibaren tapu iptali ve tescil davasını takip ettiğini, 
davayı kazandığını, hükmün 2006 yılında kesinleştiğini, aralarındaki söz-
leşmeye göre hükmün verildiği tarihteki taşınmazın değerinin %10’nun 
ödenmesinin gerektiğini, ücretinin ödenmediğini ileri sürerek taşınmazın 
değerinin tespiti ile şimdilik 6.500 TL’ nın tahsilini istedi. Daha sonra 
da ıslah dilekçesi vererek müddeabihi 25.000 TL’na çıkardı.

- Davalı davanın reddini savundu.
- Mahkemece, sözleşmenin geçerli olduğu kabul edilmek suretiyle. 

Tapu iptali dava dosyasının karar tarihindeki taşınmazın raiç değeri 
belirlendi ve bulunan bu değerin sözleşmede kararlaştırıldığı şekliyle 
%10 oranındaki değerine hükmedildi.

- Davalı, hükmü temyiz etti
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Daire bozması: Avukatlık Kanunu geçici 21. maddesindeki “Bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin olarak hükme bağlanmamış 
bütün ihtilaflarda bu kanunun değişik hükümleri uygulanır” hükmü 
AYM’ce 7.2.2008 günü iptal edildiğinden sözleşme tarihindeki Avukatlık 
Kanunu hükümlerine göre uyuşmazlık çözümlenmelidir.

- Sözleşme 1998 yılında imzalanmış, hizmette 9.6.1998 tarihinde 
verilmeye başlanmıştır. Bu tarihteki Avukatlık Kanunu 164. maddesine 
göre vekalet ücretinin belli ve muayyen olması gerekli olup, %25’i aşma-
mak ve başarıya göre değişmek şartı aranmıştır. Sözleşmede başarıya göre 
değişme şartı yoktur. Sözleşme geçersizdir. Sözleşme hasılı davaya iştirak 
niteliğindedir. (taşınmazın %10’u) geçersizdir. O tarihteki AAÜT’ne 
göre hesaplama yap (13. HD. 2009/11608 ESAS-2010/4177 KARAR)

B- Dairemizin bir başka emsal kararı 1.6.2009/1638-7573
- Davacı avukat, davalı müvekkilinin izale-i şu’yu davalarını takip etti. 

Aralarındaki sözleşmeye göre davalı, davaya konu parsellerden 3 adedini 
davacıya verecekti vermedi. Avukat dava açtı. Mahkeme davayı kabul 
etti davalının temyizi üzerine Dairemiz sözleşme Avukatlık Kanunu 
164/1, 2, 3 maddelerine aykırı sözleşme geçersizdir. Hasılı davaya iştirak 
niteliğindedir. îzale-i şuyu davasının karar tarihinde yürürlükte bulunan 
AAÜT’ne göre hesaplama yap gerekçesiyle hükmü bozdu.

III- AVUKATLIK ÜCRETİNDE MUACCELİYET
Vekalet ücret alacağı haksız azil ve haksız istifa durumu söz konusu 

değilse davanın kesin hükme bağlanması, icra takibinin de sonuçlandırıl-
masıyla birlikte muaccel hale gelir. Tabi ki taraflar bunun aksini sözleşme 
ile kararlaştırılabilir.

Aslında avukatlık ücretinin ne zaman muaccel olacağı konusunda 
açık bir düzenleme yoktur. Ancak HUMK’nun 62. maddesinde “veka-
let hüküm kesinleşinceye kadar davanın takibi için bütün işlemleri 
ifaya ve hükmün icrasına mezuniyeti kapsar” ibaresi yazılıdır. Avu-
katlık Kanunu’nun 171/1 maddesinde de “Avukat üzerine aldığı işi 
yazılı sözleşme olmasa bile sonuna kadar takip eder” der. AAÜT’nin 
2. maddesinde de “Avukatlık Ücreti, kesin hüküm elde edilinceye 
kadar dava iş ve işlemler ücretidir” yazılıdır. Her üç düzenlemenin 
birlikte değerlendirilmesi ve Yargıtay uygulamalarına göre sözleşmede 
aksi kararlaştırılmamış ise hüküm kesinleşmeden avukat ücret talebinde 
bulunamaz. Nitekim Dairemizin geçmiş yıllarda bu konuda istikrar 
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kazanmış içtihatları bulunduğu gibi 7.12.2010 tarih ve 2010/8558-
16350 sayılı ilamı da bu yöndedir.

IV- KARŞI TARAFA YÜKLENECEK VEKALET ÜCRETİ (164/
son)

- Avukatlık Kanunun 164/son maddesi hükmünde “karşı tarafa 
yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir” yazılıdır. Ancak bu ücretin 
miktarı dava ve icra takibinin sonuçlanmasıyla belli olacağından vekil 
edenin bu parayı karşı taraftan tahsil etmesiyle birlikte avukata ödemesi 
gerekir. Kural olarak müvekkil bu parayı tahsil etmeden avukat öden-
mesini isteyemez. Ancak dairemizin sapma göstermeyen içtihatlarına 
göre bu kurala sıkı sıkıya bağlı kalmak MK’nun 2. maddesine ters düşer. 
O nedenle karşı tarafa yüklenen vekalet ücreti alacağı tahsil edilmiş veya 
tahsil edilebilirlik aşamasına gelmek kaydı ile bu ücrete hükmedilecektir.

V- AVUKATLIK ÜCRETİNDEN MÜTESELSİLEN 
SORUMLULUK (Av. K. 165)

Av. K. 165 maddesine göre iş sahibi birden çok ise bunlar avukata 
karşı vekalet ücretinden müteselsilen sorumludurlar.

İkinci olarak ta hasımla müvekkilin sulh olması halinde bunlarda avu-
kata karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. Bu konuya 
aşağıda ayrıntılı olarak değinilecektir.

V/l- İŞ SAHİBİNİN BİRDEN ÇOK OLMASI
Kişilerin menfaatlerinin birbiriyle uyuşması ya da kişilerin birlikte 

dava açmalarının zorunlu bulunduğu hallerde yani ihtiyari ya da zorunlu 
dava arkadaşlıklarında menfaat birliğinin varlığı kabul edilir. Menfaat 
birliği olan kişilerde aynı avukatı vekil tayin edebilirler .İş sahiplerinin 
kimin ne oranda sorumlu sorumlu olacağına bakılmaksızın avukatlık 
ücreti yönünden avukata karşı müteselsil sorumlu olacakları Avukatın 
165 maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Yine bu gibi durumlarda avukat ile müvekkil arasında vekalet ücreti 
yönünden avukata karşı Borçlar Kanunu (eski BK. 141, yeni 162 Vd. 
maddeleri) hükümlerine göre de iş sahiplerinin müteselsilen sorumlu-
lukları bulunmaktadır.
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V/2- HASİM İLE İŞ SAHİBİNİNİN AVUKATA KARŞI 
MÜTESELSİL SORUMLULUKLARI (SULH OLMALARI)

Avukatlık Yasası’nın 165 maddesi birden çok iş sahibinin avukata 
karşı avukatlık ücreti yönünden müteselsilen sorumlu olduklarını kabul 
ettiği gibi yasanın aynı maddesi hasım ile iş sahibinin müteselsilen 
sorumluluklarına da yer vermektedir.Anılan maddeye göre “Sulh veya 
her ne surette olursa olsun taraflar arasında anlaşmayla sonuçlanan 
ve takipsiz bırakılan işlerde, avukatlık ücreti yönünden avukata karşı 
hem hasım, hemde iş sahibi sorumludur” yazılıdır.Anılan maddeden 
de açıkça anlaşılacağı gibi Dava devam ederken tarafların karşılıklı anlaş-
maları sonucu davayı ya da icra takibini sonlandırmaları halinde avukata 
karşı her iki tarafta müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. 
Çünkü taraflar sulh yada başka bir şekilde avukatın elinde olmayan 
nedenlerle işine son vermişlerdir.Bu sulh sözleşmesinde avukatın imza-
sının olup olmamasının sonuca etkisi olmadığı gibi, sulhun avukattan 
gizli yapılmasının sonuca etkisi bulunmamaktadır. Bu açıklamalardan 
da anlaşılacağı gibi sulh, görülmekte olan bir davada yada icra takibi 
sırasında tarafların karşılıklı olarak anlaşarak aralarındaki uyuşmazlığa 
son vermeleri sonucunu doğurur. Sulhun mahkeme huzurunda veya 
mahkeme dışında yapılmasının sonuca etkisi yoktur.Bu gibi durumlarda 
avukat tarafların anlaşarak sulh olduklarını takip ettiği dosya kapsamıyla 
ve tanık dahil her tür delille ispat edebilir.

Sulh ile sonuçlanan bir davada görev yapan avukat, iş sahibinden ara-
larında sözleşme mevcut ise sözleşmede kararlaştırılan ücreti isteyebileceği 
gibi sözleşme mevcut değil ise Avukatlık Yasası’nın 164/4 maddesinde 
öngörülen oranlardaki ücretini ister. Bundan ayrı olarak yargılama gider-
lerinden sayılan karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini de ister. Vekil 
eden bu iki kalem istek yönünden avukatına karşı sorumludur.

Karşı tarafın sorumluluğuna gelince;
Az yukarıda yasa maddesi hükümlerinden de açıkça anlaşılacağı gibi 

avukatın ücretinden vekil edenin hasmının sorumlu olabilmesi için 
avukatın takip ettiği işin tarafları aralarındaki ihtilafı sulh yolu ile ve 
her ne şekilde olursa olsun anlaşarak sonuçlandırmaları veya takipsiz 
bırakmaları gerekir. sulh anlaşmasının hakim huzurunda veya yazılı bir 
metne dayandırılması da gerekmez. Az yukarıda açıklandığı gibi bu yön 
her tür delille ispatlanacağı gibi olayların gelişimide takip edilen dosya 
kapsamıyla da ortaya çıkacaktır. Kaldı ki asıl borç avukatın vekil edenine 
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ait bir borç olup, hasmın müteselsilen sorumluluğu yasadan kaynaklanan 
bir borç olduğu için müteselsilen sorumluluk nedeniyle avukata ödeme 
yapan hasmın bunu karşı taraftan rucuen talep hakkı bulunmaktadır.

Görülmekte olan bir dava veya icra takibi sonucu tarafların sulh 
olmaları halinde iş verenin avukatı ile aralarında adiyen düzenlenmiş olsa 
bile sözleşmede gösterilen miktarı avukatına ödeme sorumluluğu vardır.
Bu sözleşmeyi hasmın kabul etmemesi halinde anılan sözleşme hasmı 
bağlamaz.Bu durumda hasımdan müddeabihin değerine göre az yukarıda 
açıklanan ilkeler kapsamında Avukatlık Yasası’nın 164/4 maddesine göre 
talepte bulunulabilinecektir. Adi sözleşmenin önceden düzenlendiğini 
ve bundan hasmında sorumlu olduğunu ispat yükü avukattadır. Ama 
anılan sözleşme önceden (sulhten önce) resmi şekilde (noter huzurunda) 
imzalanmış ise bu vakit hasmı da bağlayacaktır ve hasım bu sözleşmede 
kararlaştırılan miktardan sorumlu tutulacaktır.

İş veren ile avukat arasında sözleşme bulunmaması veya sözleşmenin 
geçersiz olması halinde gerek vekil eden ve gerekse hasım sulh olunan 
miktar, sulh olunan miktar belli değil ise müddeabih üzerinden Avukatlık 
Yasası’nın 164/4 maddesine göre hesaplanacak vekalet ücretinden ve karşı 
yan vekalet ücretinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. 
Unutulmamalıdır ki burada sulh olunan miktarı ispat külfeti avukata 
değil,daha az miktar üzerinden anlaşma sağlandığını iddia eden iş veren 
ve hasma düşmektedir. Bu anlatılan hususlar konusu para alacağına iliş-
kin dava ve işler için geçerli olup, konusu para ile ölçülemeyen işlerden 
ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecek tutar ücret olarak 
talep edilebilecektir.

- Ancak avukat sadece karşı tarafla anlaşmak, sulh olmak amacıyla 
müvekkille sözleşme imzalamış ise, bu sözleşme kapsamında karşı tarafla 
sulhü sağlamışsa artık karşı tarafında müteselsilen sorumlu olacağı cihetine 
gidilemez. (HGK 10.3.1982 gün ve 4-1468-259 sayılı karar)

- Yapılan sulh anlaşması kapsamında dava kısmen kabul, kısmen redde 
sonuçlanmışsa ve avukatında sulh sözleşmesinde imzası da var ise dava 
sonucunda ulaşılan değer ücret hesabında dikkate alınacaktır. (13. HD. 
16.2.1989 tarih ve 7100-953 sayılı karar)

Vekil ayrıca Avukatlık Ücret Tarifesine göre yargılama gideri olarak 
karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini hem iş sahibinden hemde karşı 
yandan ister.Bunun miktarı ise tarife hükümlerine göre hesaplanacaktır.
Bu konuda da yine tarafların ve avukatın kabulünde olan sözleşme varsa 
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sözleşme hükümleri, sözleşme yoksa ispat edilmek kaydıyla sulh sözleş-
mesi (tarafların ve avukatın imzasını taşıyan) hükümleri uygulanacaktır. 
Bunların hiç birisi yoksada bu kez açıklanan ilkeler kapsamında Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanacak ücretten ibarettir.

Özet olarak Dairemiz tarafların mahkeme huzurunda sulh olmalarını 
veya dışarıda sulh olunduktan sonra davadan feragat edilmesini, her ne 
sebeple olursa olsun taraflar arasındaki anlaşmaya dayalı olarak sulhün 
sağlanması ve bunun sonucunda davanın takip edilmemesi veya fera-
gatle sonuçlandırılması durumunda her iki tarafında vekalet ücretinden 
müteselsilen sorumluluğu olacağını kabul etmektedir. (bknz. 13. HD 
2008/12587, 14250, 14685, 15473 karar sayılı ilamları) Ancak avukat 
muhayyerdir isterse hem iş verenine hemde hasma karşı müteselsil sorum-
luluklarına dayanarak talepte bulunabilir. İsterse de yalnızca işvereninden 
yada hasımdan talepte bulunabilir.

ÖRNEK KARARLAR
1) KARAR
Davanın sulh ile sonuçlanması halinde avukat,müvekkilinden araların-

daki ücret sözleşmesinde kararlaştırılan ücreti isteyebileceği gibi,davada 
sulh olunan miktara göre karşı tarafa yükletilecek vekalet ücretini de 
isteyebilir. (bknz. HGK 16.02.1994 TARİH VE 1993/810 ESAS VE 
1994/60 KARAR SAYILI İLAMI)

2) KARAR
Avukat karşı tarafa sulh teklif mektubu göndermiş,bu teklifinde karşı 

taraftan hiçbir vekalet ücreti istemeyeceğini belirtmiş,daha sonradan da 
kendisinin katıldığı sulh sözleşmesi ile dava sonuçlandırılmış ise artık 
hasım taraftan vekalet ücreti isteyemez. (bkz. 13. HD 25. 02.2014 tarih 
ve 2013/8076 esas ve 2014/5065 karar sayılı kararı)

3) KARAR
Davacı, davalının vekili olarak, Afyon 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 

2002/603 E. sayılı (Afyon 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/588 E. 
sayılı dosyasıyla birleşik) dava dosyası ile dava dışı Çavdarlar Limited 
Şirketi tarafından davalı şirket aleyhine açılmış olan davayı takip ettiğini, 
yargılama sırasında 11.4.2003 tarihinde davanın tarafları arasında sulh 
anlaşması yapıldığını, açılmış olan davalardan karşılıklı olarak feragat 
edilmesi karşılığında davalı şirket adına karşı taraftan toplam 70.000 YTL 
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tutarlı ve her biri 10.000 YTL’lik 7 adet çek alındığını, uyuşmazlığın bu 
şekilde sulhle çözümlenmiş olmasına rağmen, hak etmiş olduğu, gerek 
müvekkilin ödemesi gereken, gerekse karşı taraftan tahsili gereken vekalet 
ücretinin ödenmediğini, 1.11.2004 tarihli ihtarının da sonuçsuz kaldığını 
ileri sürerek, 30.100 YTL vekalet ücretinin 2.11.2004 tarihinden itibaren 
yasal ticari reeskont faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı avukat tarafından takip edilen davada davanın tarafları 
arasında düzenlenen 11.4.2003 tarihli sulh protokolünde vekalet ücreti 
alacağının bulunmadığının belirtildiğini, protokolü bizzat imzalayan 
davacının iş bu ibraname gereğince vekalet ücreti talep edemeyeceğini 
savunarak, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 17.3.2008 tarihli bilirkişi raporu hükme esas 2009/1958-
11222 alınarak, davacının takip ettiği dava değeri üzerinden ve taleple 
bağlı kalınmak suretiyle 30.100 YTL vekalet ücretinin dava tarihinden 
itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar 
verilmiş, hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre tarafların aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan diğer 
temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı avukatın, dava dışı Çavdarlar Limited Şirketi tarafından 
davalı şirket aleyhine “itirazın iptali” istemiyle açılan Afyon 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesine ait 2002/588 E. sayılı dava ile, davalı şirket tara-
fından dava dışı Çavdarlar Limited Şirketine karşı Afyon 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesinde açılan 2002/603 E. sayılı davada davalı şirketi temsil 
ettiği, söz konusu davaların birleştirilerek yapılan yargılamaları sırasında, 
11.4.2003 tarihli sulh protokolü ile tarafların karşılıklı olarak davalardan 
vazgeçtikleri, mahkemece aynı tarihte feragat nedeniyle her iki davanın 
reddine karar verildiği, 4.12.2003 tarihinde azledilen davacının, öden-
meyen vekalet ücreti alacağının tahsili için de eldeki iş bu davayı açtığı 
anlaşılmaktadır.

Davacıya ödenmesi gereken vekalet ücretinin tespit edilebilmesi için 
öncelikle, uyuşmazlığa uygulanacak Avukatlık Kanunu hükümlerinin 
belirlenmesi zorunludur. Bilindiği üzere, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 
2.5.2001 tarihinde 4467 sayılı Yasa, 13.1.2004 tarihinde de 5043 sayılı 
Yasa ile değişikliğe uğramıştır. 13.1.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5043 
sayılı Yasanın 7. maddesi ile 1136 sayılı Avukatlık Kanununa eklenen 
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“Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, kesin olarak hükme bağlanmamış 
bütün ihtilaflarda bu kanunun değişik hükümleri uygulanır” hükmünü 
içeren geçici 21. madde,Anayasa Mahkemesince 8.2.2008 tarihinde 
iptal edildiğinden, avukatlık ücretinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, 
sözleşmelerin kurulduğu tarihte yürürlükte olan Avukatlık Kanunu 
hükümlerinin uygulanması gerektiği kabul edilmelidir.

Bu açıklamalardan sonra dava konusu olaya bakılacak olursa; taraflar 
arasında yazılı bir avukatlık ücret sözleşmesi bulunmadığına göre, az 
yukarda açıklanan nedenlerle uyuşmazlığın çözümünde, sözleşme iliş-
kisinin kurulduğu, avukatlık hizmetinin verildiği 2002 ve 2003 tarihleri 
itibariyle yürürlükte olan 1136 sayılı Yasanın, 2.5.2001 tarihinde 4667 
sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten sonraki, ancak 13.1.2004 tarihinde 
5043 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin esas alın-
ması gereklidir. Anılan yasanın 4467 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikten 
sonraki 164. maddesinin 4. fıkrasında “Avukatlık ücretinin kararlaştırılma-
mış olduğu hallerde değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde avukatlık 
asgari ücret tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde 
ise asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını 
incelemeye yetkili merci tarafından davanın sonucuna ve avukatın eme-
ğine göre değişmek üzere ücret anlaşmazlığı tarihindeki dava değerinin 
yüzde beşi ile yüzde on beşi arasındaki bir miktar, avukatlık ücreti olarak 
belirlenir.” Hükmü bulunmakta olup, dava 2009/1958-11222 konusu 
olayda davacının vekil olarak görevini ifa ettiği davalar nedeniyle, anılan 
hüküm doğrultusunda ve davaların sulh ile sonuçlanması nedeniyle, 
birleştirilen her iki davada davalı şirkete sulh sonucunda kazandırılan 
menfaatin tespiti ile, tespit edilecek bu miktar üzerinden yüzde beş ile 
yüzde onbeş arasında takdir edilecek vekalet ücretinin ödetilmesine karar 
verilmesi gerekirken, mahkemece açıklanan hususlar göz ardı edilerek, 
takip edilen dava değerleri üzerinden, Avukatlık Kanununun 5043 sayılı 
yasa ile değişik 164/4. maddesinde öngörülen %10 ile %20 arasındaki 
oranlara göre ücret hesabı yapılan 17.3.2008 tarihli bilirkişi raporu esas 
alınmak suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya 
aykırı olup, bozmayı gerektirir.

3- Borçlar Kanununun 101/1. maddesi gereğince muaccel bir borcun 
borçlusu, alacaklının ihtarı ile mütemerrit olur. Davacı, daha önce davalı 
şirkete göndermiş olduğu 1.11.2004 tarihli ihtarla dava konusu alacağını 
davalıdan talep etmiş olup dava konusu alacağa, 2.11.2004 tarihinde 
tebliğ edildiği anlaşılan ihtarda verilen 7 günlük sürenin de eklenmesi ile 
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tespit edilecek temerrüt tarihinden itibaren faiz yürütülmesi gerekirken, 
dava tarihinden itibaren faiz yürütülmüş olması usul ve yasaya aykırı 
olup bozmayı gerektirir.

4- Davacı, davada vekille temsil edildiği halde, karar başlığında davacı 
vekilinin adının yazılmamış olması ve davalı yararına vekalet ücretine 
hükmedilmemiş olması da ayrıca usul ve yasaya aykırı olup bozmayı 
gerektirir.

SONUÇ: 1. Bentte açıklanan nedenlerle tarafların diğer temyiz iti-
razlarının reddine, temyiz edilen hükmün 2. bent gereğince davalı, 3. ve 
4. bentler gereğince ise davacı yararına BOZULMASINA. 625.00 TL 
duruşma avukatlık parasının karşılıklı alınarak birbirlerine ödenmesine, 
peşin alınan harcın istek halindeiadesine, 12.10.2009 gününde oybir-
liğiyle karar verildi

2) Avukat karşı tarafa sulh teklif mektubu göndermiş,bu teklifinde 
karşı taraftan hiçbir vekalet ücreti istemeyeceğini belirtmiş,daha sonradan 
da kendisinin katıldığı sulh sözleşmesi ile dava sonuçlandırılmış ise artık 
hasım taraftan vekalet ücreti isteyemez. (bknz. 13. HD 25. 02.2014 tarih 
ve 2013/8076 esas ve 2014/5065 karar sayılı kararı)

4) KARAR
Davacı, 3.10.2003 tarihli vekaletname ile davalının vekili olarak 

edimlerini yerine getirip, dava ve icra dosyalarını takip ettiğini, ne var 
ki davalının, söz konusu takip ve davalarda karşı tarafla sulh olduğunu, 
vekalet ücretini ise ödemediğini, taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi 
bulunmadığından davalının bu durumda, gerek müvekkilin ödemesi 
gereken, gerekse karşı tarafa yüklenecek olan vekalet ücretini ödemekle 
yükümlü olduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere, 
252.930,00 TL vekalet ücretinin, sulh tarihi olan 15.12.2005 tarihinden 
itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacı ile vekalet ilişkisinin devam ettiğini, dava ve takiplerin 
karşı tarafı ile anlaşmak zorunda kaldığını, davacının vekalet görevini 
gereği gibi yerine getirmediğini, sır saklama ve hesap verme yükümlü-
lüğüne de uymadığını, açtığı bu dava ile de kişilik haklarına saldırıda 
bulunduğu, buna rağmen davacıya tüm vekalet ücretini ödediğini savu-
narak, davanın reddini dilemiştir. 2010/129172011/7982

Mahkemece, 01.03.2010 tarihli bilirkişi raporu hükme esas alınarak, 
davanın kısmen kabulüne, 226.921,52 TL vekalet ücretinin, sulh tarihi 
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olan 15.12.2005 tarihinden itibaren yürütülecek yasal faizi ile birlikte 
davalıdan tahsiline,fazla istemin reddine karar verilmiş, hüküm, taraflarca 
temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer 
temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacının, Büyükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2003/2952, Fatih 1. İcra Müdürlüğünün 2003/6349, Fatih 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesinin 2005/247, Büyükçekmece İcra Mahkemesinin 
2004/645, Fatih İcra Mahkemesinin 2003/1204 ve 2003/1206 esas sayılı 
takip ve dava dosyalarında, davalıyı vekil olarak temsil ettiği, bu takip ve 
davaların karşı tarafının, Filiz Ertek ve Yunus Ertek olduğu, Fatih 1. İcra 
Müdürlüğünün 2003/6349 esas sayılı dosyasında talep edilen alacakla, 
bu takibe karşı “menfi tespit” istemiyle Fatih 1. Asliye Hukuk Mahkeme-
sinin 2005/247 esas sayılı dosyası üzerinden açılan davanın, aynı taraflar 
arasında ve aynı alacakla ilgili olduğu, yine İcra Hukuk Mahkemelerinde 
açılan davaların da, söz konusu Fatih 1. İcra Müdürlüğünün 2003/6349 
esas sayılı takibiyle ilgili ve takip hukukundan kaynaklanan ihtilaflara 
ilişkin bulunduğu, yargılama ve takipler devam etmekte iken davalının, 
söz konusu bu takip ve davaların karşı tarafları olan Filiz Ertek ve Yunus 
Ertek ile, 16.12.2005 tarihli “Sulh ve İbra Sözleşmesi” başlıklı protokol 
düzenlediği, sözleşmede tarafların karşılıklı olarak yükümlülükleri belir-
lenip, icra takibi ve davalardan da feragat edileceğinin kararlaştırıldığı, 
sulh protokolünde davalıya devredilmesi öngörülen iki adet taşınmazın 
tapu devrinin, aynı tarihte yapıldığı, bunun karşılığında da, yine sulh 
anlaşmasına uygun olarak alacaklının talebi üzerine, davaların feragat 
nedeniyle reddine, “alacağın haricen tahsil edildiğine ilişkin” beyan üze-
rine de icra dosyasındaki hacizlerin fekkine karar verildiği, davacının az 
yukarda değinilen takip ve davalar nedeniyle, gerek müvekkilin ödemesi 
gereken, gerekse karşı tarafa yüklenen vekalet ücretlerinin tahsili istemiyle 
de iş bu davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Avukatlık Kanununun 165. maddesinde, “sulh ile sonuçlanan işlerde 
her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi konusunda avukata karşı müte-
selsilen sorumludurlar.” Hükmü mevcut olup, davanın sulh ile sonuç-
lanması halinde, avukat müvekkilinden aralarındaki ücret sözleşmesinde 
kararlaştırılan miktarın 2010/129172011/7982 tamamını isteyebileceği 
gibi davada sulh olunan miktara göre karşı tarafa yükletilen vekalet 
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ücretini de isteyebilir. (Bknz. HGK.’nun 16.2.1994 T. 1993/13-810 E., 
1994/60 K. sayılı kararı) Aynı sorumluluk, müvekkille sulh anlaşması 
yapan karşı taraf için de geçerlidir. Avukatla müvekkili arasında ücret 
sözleşmesi bulunmaması (veya sözleşmenin geçersiz olması) halinde 
ise, müvekkilin ve müvekkille sulh anlaşması yapan hasmın, sulh olu-
nan miktar üzerinden, gerek Avukatlık Kanununun 164/4. maddesinde 
düzenlenen (müvekkilin avukata ödemesi gereken) vekalet ücretinden, 
gerekse Avukatlık Kanununun 164/son maddesinde düzenlenen (hasma 
tahmili gereken) vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olduklarının 
kabulü gerekir. Burada, kanundan doğan teselsül hallerinden biri söz 
konusu olup, Borçlar Kanununun 142. maddesinde düzenlenen “alacaklı, 
müteselsil borçluların cümlesinden veya birinden borcunun tamamen 
veya kısmen edasını istemekte muhayyerdir” hükmüne göre, müteselsil 
sorumluluğun gereği olarak, sulh sözleşmesinin taraflarının her biri bor-
cun tamamından sorumludur. Buna göre alacaklı alacağının tamamını, 
her iki taraftan da talep edebileceği gibi, dilerse sadece birinden de talep 
edebilir. Dava konusu olayda da davacı, vekil olarak görevini ifa ettiği 
takip ve davaların, 16.12.2005 tarihli “Sulh ve İbra Sözleşmesi” başlıklı 
sulh protokolü üzerine feragatle sonuçlanmış olması nedeniyle vekalet 
ücretlerinin tamamını, müteselsil borçlulardan biri olan davalı müvekki-
linden talep etmiş, tercih hakkını bu yönde kullanmıştır. Mahkemenin de 
kabulünde olduğu üzere davacı, vekalet görevini özenle ve gereği gibi ifa 
etmiş olmasına rağmen, takip ve davaların sulhle sonuçlanması nedeniyle 
vekalet ücretine hak kazanmıştır. Ne var ki taraflar arasında yazılı bir ücret 
sözleşmesi bulunmadığından, bu durumda talep edilebilecek olan ücretin, 
hükme esas alınan bilirkişi raporunda olduğu gibi, dava konusu edilen 
her bir takip ve dava değeri üzerinden değil, davalıya sulhle sağlanan 
menfaat üzerinden hesaplanması gereklidir. Nitekim söz konusu takip 
ve davaların tarafları arasındaki ihtilaflar, sulh kapsamında bir bütün 
olarak değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. O halde mahkemece az 
yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda öncelikle, sulh protokolünün 
imzalandığı 16.12.2005 tarihi itibariyle davalıya söz konusu bu sulh 
nedeniyle kazandırılan menfaatin tespiti ile, tespit edilecek bu miktar 
üzerinden, gerek müvekkilin ödemesi gereken, gerekse hasma tahmili 
gereken vekalet ücretinin hesap ve takdir edilip, davalıdan tahsiline karar 
verilmesi gerekirken, açıklanan hususlar gözardı edilmek suretiyle, veka-
let ücretinin takip edilen tüm takip ve dava değerleri üzerinden tespit 
ve tahsiline karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı 
gerektirir. 2010/129172011/7982
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3- Bozma nedenine göre davacının temyiz itirazlarının incelenmesine 
bu aşamada gerek görülmemiştir.

SONUÇ: 1. Bent gereğince, davalının diğer temyiz itirazlarının red-
dine, 2. bentte açılanan nedenlerle temyiz edilen hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, 3. bent gereğince davacının temyiz itirazlarının ince-
lenmesine yer olmadığına 24.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

5) KARAR
Davacı, davalılardan Aytaç A.Ş. tarafından diğer davalı Müfit 

Parlakyıldız aleyhine açılan Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2001/440 esas, 2002/493 karar sayılı dava dosyasında, davalılardan 
Müfit Parlakyıldız’ı vekil olarak temsil ettiğini, davanın, tarafların sulh 
olması ile 8.9.2004 tarihinde sonuçlandığını, vekalet ücretinin ise öden-
mediğini, davalı Müfit Parlakyıldız ile aralarındaki sözleşme gereğince 
dava değerinin %10’u üzerinden belirlenecek vekalet ücretinin ödenmesi 
gerektiği gibi, mahrum kaldığı karşı taraf vekalet ücretinin de ödenmesi 
gerektiğini, Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince vekalet ücre-
tinden her iki davalının da müteselsilen sorumlu olduklarını ileri sürerek, 
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 10.000,00 YTL vekalet 
ücretinin, davanın sulhle sonuçlandığı 8.9.2004 tarihinden itibaren 
işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalılardan Aytaç A.Ş., davacı ile sözleşme ilişkisi bulunmayıp, 
kendisine karşı husumet yöneltilemeyeceğini, kaldı ki, diğer davalı ile 
sulh ve ibra sözleşmesi düzenlediklerini, vekalet ücretinin, davalının ilk 
vekili olan dava dışı Bekir Ayaz’a ödenerek karşılığında da ibraname 
alındığını, davacının şirketten ücret talebinde bulunamayacağını, diğer 
davalı Müfit Parlakyıldız ise, davacı 2010/17425 2011/832 ile yazılı bir 
ücret sözleşmesi bulunmadığını, vekalet ücretini de ödediğini savunarak, 
davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, aynı hukuki yardımın birden fazla avukat ile verilmesi 
halinde tek vekalet ücreti ödenmesi gerektiği, ücrete konu olan davada, 
davayı takip eden diğer avukat olan Bekir Ayaz’ın 13.8.2004 tarihli 
ibraname ile davalı şirketi vekalet ücreti yönünden ibra ettiği belirtile-
rek, davacının davalı şirkete karşı açmış olduğu davanın reddine, diğer 
davalıya karşı açılan davanın ise, HUMK’nun 409. maddesi gereğince 
yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verilmiş, hüküm, 
davacı tarafından temyiz edilmiştir.
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1- Davacının, davalılardan Aytaç A.Ş. tarafından diğer davalı Müfit 
Parlakyıldız aleyhine açılan Gaziantep 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2001/440 esas 2002/493 karar sayılı davada, davalı Müfit Parlakyıl-
dız’ı vekil olarak temsil ettiği, 752.900.000 YTL dava değeri üzerinden 
“menfi tespit” istemiyle açılan davada, davalı Müfit Parlakyıldız’ı davacı 
avukattan başka, ayrı ayrı verilen vekaletnamelerle Bekir Ayaz ve Ökkeş 
Özpolat adlı avukatların da temsil ettikleri,yargılama devam ederken, 
davanın taraflarının anlaşarak davanın sulhle sonuçlandırıldığı anlaşıl-
makta olup, davacı, gerek müvekkilin ödemesi gereken, gerekse karşı 
tarafa tahmili gereken vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsili 
için eldeki davayı açmıştır. Avukatlık Yasasının 165. maddesinde, “sulh ile 
sonuçlanan işlerde her iki taraf avukatlık ücretinin ödenmesi konusunda 
avukata karşı müteselsilen sorumludurlar.” Hükmü mevcut olup, vekalet 
ücretinin ödenmesinden her iki davalı da davacıya karşı müteselsilen 
sorumludurlar. Mahkemece, davayı takip eden avukatlardan biri olan 
Bekir Ayaz’ın 13.8.2004 tarihli ibraname ile davalı şirketi vekalet ücreti 
yönünden ibra ettiği gerekçesiyle davalı şirkete karşı açılan davanın red-
dine karar verilmişse de, davacının imzasını taşımayan dava dışı avukat 
Bekir Ayaz tarafından verilen ve “…dosyaları sebebiyle yasal ve akdi 
vekalet ücreti alacağım bulunmadığından Aytaç … A.Ş.’ni gayrikabili 
rücu ve bila kaydı şartla ibra ederim.” Açıklamasını içeren 13.8.2004 
tarihli ibraname, sadece belgede imzası bulunan dava dışı Avukat Bekir 
Ayaz yönünden hüküm ve sonuç doğuracak bir belge olup, davacı avukatı 
bağlayıcı değildir. Davalı Müfit Parlakyıldız’ın, vekalet ücreti yönünden, 
kendisini temsil eden her bir avukata karşı, birbirinden bağımsız ola-
rak ayrı ayrı sorumluluğu bulunmakta olup, Avukatlık Kanununun az 
yukarda açıklanan 165. maddesi gereğince aynı sorumluluk, hasım taraf 
olan davalı şirket için de söz konusu olduğundan, mahkemece işin esası 
incelenmek suretiyle davacının, davalı şirketten talep edebileceği vekalet 
ücreti belirlenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, davacının 
2010/17425 2011/832 imzasını içermeyen ibraname gereğince davalı 
şirketten vekalet ücreti talep edilemeyeceğinin kabulü ile davanın reddine 
karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2- Davacı vekili ile davalılardan Müfit Parlakyıldız vekili mazeretsiz 
olarak son celse duruşmaya gelmemiş, dava, duruşmaya gelen diğer davalı 
Aytaç … A.Ş. vekilinin davayı takip etmesi üzerine sonuçlandırılmış 
olup, mahkemece Müfit Parlakyıldız yönünden, takip edilmeyen ve bu 
nedenle yenileninceye kadar işlemden kaldırılan davada, “karar verilme-
sine yer olmadığına” şeklinde hüküm kurulması gerekirken, “HUMK’nun 
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409. maddesi gereğince yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına” 
şeklinde hüküm kurulmuş olması da ayrıca usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarda 1. ve 2. Bentlerde açıklanan nedenlerle temyiz 
edilen hükmün, temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, peşin 
alınan harcın istek halinde iadesine, 25.1.2011 gününde oybirliğiyle 
karar verildi (13. HD. 2010/1745 esas, 2011/832 karar)

6) KARAR
Davacı, dava dışı Kübra Limited Şirketinin (yeni adı 4D Ltd. Şti.) vekili 

olarak davalı şirkete karşı, biri 220.000,00 TL, diğeri de 350.000,00 TL 
değerinde olan iki adet icra takibi başlattığını, takipler devam etmekte iken 
tarafların 611.428,21 TL üzerinden sulh olduklarını, Avukatlık Kanu-
nunun 165. maddesine göre, bu durumda davalının gerek müvekkilin 
ödemesi gereken, gerekse karşı taraf vekalet ücretinden sorumlu oldu-
ğunu, toplam 103.185,00 TL vekalet ücreti alacağının tahsili için takip 
başlattığını,ancak davalı tarafından takibe haksız olarak itiraz edildiğini 
ileri sürerek, itirazın iptaline, % 40 icra inkar tazminatının ödetilmesine 
karar verilmesini istemiştir.

Davalı, sulh protokolü imzalanmadan önce takiplerden feragat edildi-
ğini, bu nedenle takiplerin sulhle neticelendiğinden söz edilemeyeceğini, 
kaldı ki, davacı ile dava dışı şirket arasındaki vekalet ücret sözleşmelerinin, 
kendilerini mağdur etmek amacıyla sulh protokolünden sonra düzen-
lendiğini, sulh protokolünün 7. maddesi gereğince de kendilerinden 
herhangi bir ücret talebinde bulunulamayacağını savunarak, davanın 
reddini dilemiştir.

Mahkemece, iki seçenekli olarak düzenlenen 22.3.2010 tarihli 
bilirkişi raporunun ikinci seçeneği hükme esas alınmak suretiyle, 
2011/12217-18142

Davanın kısmen kabulüne, davalının Ankara 19. İcra Müdürlüğü’nün 
2007/2364 esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazın kısmen ipta-
line, takibin, 66.720 TL. üzerinden, takip tarihinden itibaren işleyecek 
yasal faiziyle birlikte devamına, fazlaya ilişkin taleple, inkar tazminatı ve 
kötüniyet tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm, taraflarca 
temyiz edilmiştir.
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1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunma-
masına göre, davalının tüm temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacının temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili için başlatılan icra takibine 

yapılan itirazın iptali istemine ilişkin olup, davacının dava dışı Kübra 
Otomotiv Limited Şirketinin vekili olarak davalı şirkete karşı biri 220.000 
TL, diğeri ise 350.000 TL üzerinden olmak üzere iki ayrı takip başlat-
tığı, ne var ki, takibin tarafları arasında yapılan tarihsiz sulh protokolü 
doğrultusunda her iki icra takibinden de feragat edildiği, davacının, 
103.185 TL. vekalet ücreti alacağının tahsili için davalı şirket hakkında 
başlatmış olduğu icra takibine vaki itiraz üzerine de eldeki davayı açtığı 
anlaşılmaktadır.

Avukatlık kanununun 165. maddesine göre, sulh veya her ne suretle 
olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan 
işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata 
karşı müteselsilen sorumlu olup, somut olayda davacı, kanundan doğan 
müteselsil sorumluluk gereğince ücret alacağının tahsilini, müvekkilinin 
hasmı olan davalı şirketten talep etmiştir. Davalı şirketin bu sorumluluğu, 
davacı ile dava dışı müvekkili arasındaki sözleşmeden kaynaklanan (akdi) 
vekalet ücreti ile karşı taraf (hasma tahmili gereken) vekalet ücretini 
kapsamaktadır.

Davacının sunmuş olduğu avukatlık ücret sözleşmeleri, resmi şekilde 
değil, adiyen yazılı olup, sözleşmenin tarafı olmayan davalı şirket tarafın-
dan itiraza uğramıştır. Hemen belirtmek gerekir ki, avukat ile müvekkili 
arasında yapılan ücret sözleşmesinin üçüncü kişi konumundaki hasım 
taraf yönünden bağlayıcı olabilmesi için, ücret sözleşmesinin yargılamayı 
sona erdiren taraf işleminden önce yapıldığının, HUMK’nun 299. (yeni 
HMK’nın 251.) maddesine göre kanıtlanması gerekir. Ücret sözleşmesi-
nin, sulh protokolünden önce yapıldığının kanıtlanamadığı hallerde ise, 
avukatlık ücret sözleşmesinin mevcut olmadığı, ya da mevcut olmasına 
rağmen geçersiz olduğu hallerde de uygulandığı gibi, ücretin Avukatlık 
Kanununun 164/4. maddesine göre belirlenmesi gereklidir.

Somut olayda, sözü edilen ücret sözleşmelerinin, icra takiplerinden 
sulh nedeniyle feragat edilmeden önce yapıldığı kanıtlanamadığına 
göre, davalının sorumlu olacağı vekalet ücreti, karşı taraf vekalet ücreti 
ile, tarafların sulh oldukları miktar üzerinden, Avukatlık Kanununun 
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164/4. maddesindeki oranlar üzerinden hesaplanacak vekalet ücretleri 
kadar olmalıdır. Sulh 2011/12217-18142 Protokolüne göre sulh olu-
nan miktar, 611.428,21 TL olup, bu miktar, icra takip miktarlarının 
toplamının üzerinde olduğundan, bu durumda her bir takip miktarı 
üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenecek olan karşı 
taraf vekalet ücretleri ile, Avukatlık Kanununun 164/4. maddesine göre, 
takip miktarlarının %10’u ile %20’si arasındaki oranlar üzerinden belirle-
necek olan akdi vekalet ücretlerinin toplamı üzerinden hüküm kurulması 
gerekirken, mahkemece, akdi vekalet ücretlerine ilişkin hesaplamanın, 
sözleşmelerin kurulduğu tarihte geçerli olan, dolayısıyla dava konusu 
olayda uygulanması gereken, 5043 sayılı yasa ile değişik 1163 sayılı 
Avukatlık Kanununun 164/4. maddesine aykırı olacak şekilde, Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesine göre yapılmış olması, usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ: 1. bent gereğince davalının temyiz itirazlarının reddine, 
2. bentte açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün, temyiz eden davacı 
yararına BOZULMASINA 06.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
(13. HD. 2011/2217 ESAS, 2011/18142 KARAR)

7) KARAR
Davacılar, davalı Tuğba Çetin’e vekaleten 25.6.2009 tarihinde Sivas 

1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/150 esas sayılı dosyası ile diğer 
davalılara karşı 75.000,00 TL bedelli tazminat davası açtıklarını, ayrıca 
Sivas Cumhuriyet Savcılığının 2008/13378 hazırlık sayılı dosyası ile davalı 
Mustafa Kavurmacı hakkında da TCK’nun 89. maddesi gereğince “taksirle 
yaralamaya sebebiyet vermekten” suç duyurusunda bulunduklarını, 
açılan dava ve savcılık soruşturması davalı Tuğba Çetin lehine ilerlerken 
adı geçen davalının, davanın karşı tarafı olan diğer davalılarla anlaşarak, 
19.10.2009 tarihli azilname ile de kendilerini azlettiğini, vekalet ücretle-
rini ise ödemediğini, Avukatlık Kanunu hükümlerine göre, her ne surette 
olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan 
işlerde tarafların vekalet ücretinden müteselsilen sorumlu olduklarını ileri 
sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile şimdilik 7.400,00 
TL vekalet ücretinin, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile 
birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalı Tuğba Çetin, davacı avukatların vekaleten takip ettikleri taz-
minat davasının açılmasından sonra Dr. Mustafa Kavurmacı’nın özür 
dilemesi ve araya hatırlı kişilerin girmesi sonucunda davadan feragat etmek 
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zorunda kaldığını, avukatlık ücretini ödemek istemiş ise de davacıların, 
dava tamamen kazanılmış gibi %10 üzerinden ücret istediklerini, oysa 
ki 75.000 TL tazminat almadığı için %10 vekalet ücretini 2011/6250-
12808 de ödemekle yükümlü olmadığını savunarak, diğer davalılar ise, 
davanın muhatabının Tuğba Çetin olduğunu, kendilerine husumet 
yöneltilemeyeceğini belirterek, davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, “Avukatlık Kanununun 165. maddesi gereğince, anlaşma 
sonucu takipsiz bırakılan işlerde her iki tarafın avukatlık ücretinin öden-
mesi konusunda avukata karşı müteselsilen sorumlu oldukları” belirtilerek, 
davanın kısmen kabulüne, söz konusu davada, davalı Tuğba Çetin’in karşı 
tarafla anlaşma neticesinde davadan feragat etmesi nedeniyle avukatlık 
asgari ücret tarifesi gereğince hesaplanan 1600 TL vekalet ücretinin dava 
tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müte-
selsilen tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiş; hüküm, 
davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, vekalet ücreti alacağının tahsili istemine ilişkin olup, davacıların 
davalılardan Tuğba Çetin’e vekaleten, Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi-
nin 2009/150 esas sayılı dosyası ile diğer davalılara karşı açmış oldukları 
75.000,00 TL bedelli tazminat davasında, yargılama devam etmekte iken 
davanın taraflarının anlaşması üzerine davalı Tuğba Çetin’in 15.10.2009 
tarihinde davadan feragat dilekçesi verdiği, 19.10.2009 tarihinde ise 
davacıları azlettiği, davacıların söz konusu davanın 8.12.2009 tarihli 
celsesinde bu durumu mahkemeye bildirerek, “vekalet ücreti nedeniyle 
haklarının saklı tutulmasını” talep ettikleri, aynı celse dosyanın işlemden 
kaldırıldığı, 12.3.2010 tarihinde de “davanın açılmamış sayılmasına” 
karar verildiği anlaşılmakta olup, davacılar söz konusu dava nedeniyle 
vekalet ücretlerinin tahsili istemiyle eldeki davayı açmışlardır.

Avukatlık kanununun 165. maddesine göre, sulh veya her ne suretle 
olursa olsun taraflar arasında anlaşma ile sonuçlanan ve takipsiz bırakılan 
işlerde her iki taraf, avukatlık ücretinin ödenmesi hususunda avukata karşı 
müteselsilen sorumlu olup,burada kanundan doğan teselsül hallerinden 
biri söz konusudur. Müvekkil ve müvekkille sulh anlaşması yapan hasmın 
müteselsilen sorumlu olacakları vekalet ücretinin, avukatla müvekkil 
arasında yazılı bir ücret sözleşmesinin bulunması ve sözleşmede sulh 
halinde ödenecek olan ücretin ayrıca kararlaştırılmış olması halinde, 
kararlaştırılan bu miktar üzerinden, avukatla müvekkil arasında yazılı bir 
ücret sözleşmesi bulunmakla birlikte sulh halinde ödenecek olan ücretin 
ayrıca kararlaştırılmamış olduğu, ya da yazılı bir ücret sözleşmesinin 
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bulunmadığı, veya yazılı sözleşme mevcut olmakla birlikte geçersiz 
olduğu hallerde ise, sulh olunan miktara göre belirlenmesi gerektiği kabul 
edilmelidir. 2011/6250-12808

Somut olayda davacı avukatların, müvekkilleri davalı Tuğba Çetin’e 
vekaleten açıp takip etmiş oldukları davada, davanın taraflarının anlaşması 
üzerine işin takipsiz bırakıldığı ve “davanın açılmamış sayılmasına” karar 
verildiği sabit olup, olayda Avukatlık Kanununun 165. maddesinin uygu-
lanması gerektiği açıktır. Nitekim mahkemenin kabulü de bu yöndedir. 
Davacılarla davalı Tuğba Çetin arasında imzalanan 23.6.2009 tarihli 
ücret sözleşmesinde de, “Davanın uzlaşma yoluyla çözülmesi durumunda 
avukat karşı taraftan alınacak tutarın %10’una avukatlık ücreti olarak 
hak kazanacaktır.” Hükmü mevcut olup, davalılar tarafından karşı çıkıl-
mayan sözleşmenin bu hükmü ve Avukatlık Kanununun 165. maddesi 
gereğince, söz konusu davada tarafların sulh oldukları tazminat miktarı 
üzerinden belirlenecek olan vekalet ücretinin davalılardan müteseslsi-
len tahsiline karar verilmesi gereklidir. Ne var ki, olayda yazılı bir sulh 
sözleşmesi bulunmadığı gibi, tarafların sulh oldukları miktar da, dosya 
kapsamından anlaşılamamaktadır. O halde öncelikle vekalet ücretine 
konu olan Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2009/150 esas sayılı 
dosyası ile açılan tazminat davasında, tarafların sulh oldukları miktar 
tespit edilerek, tespit edilecek bu miktar üzerinden belirlenecek olan 
vekalet ücretinin davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi gere-
kirken, mahkemece vekalet ücretinden davalıların müteselsilen sorumlu 
oldukları kabul edilmekle birlikte, davacılara ödenmesi gereken vekalet 
ücretinin miktarında yanılgıya düşülerek, “davacının anlaşma neticesinde 
davadan feragat ettiğinden” bahisle ve “Avukatlık Asgari Ücret Tarife-
sine göre hesaplandığı” belirtilmekle beraber, hangi matrah üzerinden 
ve hangi tarifeye göre hesaplandığı anlaşılamayan 1.600,00 TL vekalet 
ücreti üzerinden hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle, temyiz edilen hükmün dava-
cılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan 24.00 TL. temyiz harcının 
istek halinde iadesine, 20.9.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
(13. HD. 2011/625 ESAS, 2011/12808 KARAR)

V- HAPİS HAKKI (AV. K. 166)
- Av. K. 166. maddesinde tanımlanan hapis hakkını avukat, sadece Veka-

let ücreti alacağı ve Yapılan masraf miktarı ile sınırlı olarak kullanabilir. 
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Avukat bunun üzerindeki miktarı üzerinde tutamaz. Tahsil ettiği miktarı 
derhal müvekkile veremek zorundadır. O nedenle hesap verirken hangi 
işten dolayı ne miktar üzerinden alacaklı olduğunu karşı tarafa açıklayıp 
bu miktarla sınırlı olarak hapis hakkını kullanabilir.

-Avukatlar Av. K. 34. maddesine göre yüklendikleri görevi, özen doğru-
luk ve meslek onuruyla bağdaşır şekilde yapmak zorundadır. TBB Meslek 
Kurallarının 43. maddesinde de “Avukatın müvekkili adına tahsil ettiği 
paraları derhal müvekkile ödemesi gerektiği yazılıdır.

ÖRNEK KARARLAR

Davacı avukat, davalının işini takip ettiğini, davalının ücret ödeme-
mek için kendisini haksız olarak azlettiğini ileri sürdü. Vekalet ücreti 
yönünden talepte bulundu.

- Davalı müvekkil, davacının karşı taraftan tahsil ettiği paraları ken-
disine 32 - 34 gün süre ile kısmen ödediğini, bakiyesi yönünden de hapis 
hakkını kullandığını söylediği için haklı olarak azlettiğini savundu.

- Mahkemece azil haksız, avukat hapis hakkı kullanabilir dedi davayı 
kabul etti. Davalı temyiz etti.

BOZMA: Davacı avukat, müvekkilini hapis hakkı yönünden bilgi-
lendirmeden kullanmış Av. K. 34. maddesine ve TBB meslek kurallarının 
43. maddesine aykırı davranmıştır. İcradan tahsil ettiği parayı da 32 - 34 
gün sonra davalı adına havale etmiştir. Azil haklıdır. Zaten hapis hakkını 
da talep edebileceği miktardan fazla kullanmıştır. Bu durumda avukat azil 
tarihi itibariyle bitirdiği işlerden dolayı talepte bulunabilir. (Bknz. 13 
HD 21.12.2009 tarih ve 2009/4635 ESAS ve 2009/15076 KARAR)

- Ayrıca bknz. (13. HD. 2009/5950 K.)
- Avukat ancak muaccel olan bir alacak yönünden vekalet ücreti ve 

yaptığı masraflar yönünden hapis hakkını müvekkili bilgilendirmek 
suretiyle kullanabilir. (Bknz. 13. HD. 5.10.2010 tarih ve 2010/2876-
12681 sayılı karar)

V1) KARŞI TARAFA YÜKLETİLECEK VEKALET ÜCRETİ (170)
Yargı mercilerince karşı tarafa yükletilecek vekalet ücreti tarifede yazılı 

miktardan az ve üç katından fazla olamaz. Uygulamada genellikle tarife 
hükümleri uygulanır.
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V11) İŞİ SONUNA KADAR TAKİP ZORUNLULUĞU VE 
BAŞKASINI TEVKİL (171)

- Müvekkille aralarında yazılı sözleşme olmasa dahi avukat aldığı işi 
sonuna kadar takip etmek zorundadır. îşini saklaması haklı azil nedeni 
olur.

- Vekaletnamesinde başkasını tevkile yetki tanınmışsa başka bir avu-
katı yetkilendirebilir. Bu durumda avukatın müvekkile karşı sorumlu-
luğu devam eder. Hatta her iki avukatın müvekkile karşı müşterek ve 
müteselsil sorumluluğu vardır. Ancak 12. madde kapsamında başka bir 
yerde çalışma zorunluluğu varsa ve bu nedenle işi tamamen başkasına 
devretmişse avukat sorumlu olmaz. (Milletvekili olma gibi)

- Avukat başka avukatı tevkil etmişse bundan dolayı her bir avukat 
ayrı ayrı ücret isteyemez. Ancak bir aşamadan sonra işi tamamen tevkil 
olunan avukat takip etmişse hak ve nesafete göre her ikisine de yaptık-
ları iş dikkate alınarak sözleşmedeki miktarı aşmamak kaydıyla ücrete 
hükmedilir. (13. HD 8.3.2010 tarih 2009/6993-20102744)

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor saygılarımı 
sunuyorum.





ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Meslekiçi Eğitim  
(Avukatlar İçin Sürekli Eğitim)
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Sunucu - Avukat Hakan Çınar’ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar) 
Akabindeyse tebliğlerini sunmak üzere değerli konuşmacılarımızdan Sayın 
Avukat Mehmet Cengiz (Alkışlar), Türkiye Adalet Akademisi Başkan 
Yardımcısı Sayın Rifat İnanç (Alkışlar) ve Avrupa Türk Avukatlar Birliği 
Başkanı, aynı zamanda Hollanda Avukatlar Birliği Amsterdam temsilcisi 
Sayın Avukat Nazmi Türkkol.

Av. Hakan ÇINAR
Oturum Başkanı

Efendim, hoş geldiniz hepiniz. Biraz önce de anons edildiği gibi 
benim ismim Hakan Çınar. Ankara Barosunda 2000 - 2002 yılları ara-
sında uluslararası ilişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yaptım. Ondan öncesinde de Uluslararası İlişkiler Komisyonunda 
çeşitli görevlerim oldu. Ankara Barosundaki görevlerimiz sırasında dış 
dünyaya, özellikle de Avrupa’daki hukuk örgütlerine katılmak ve onlarla 
yoğun bilgi alışverişinde bulunma imkânı bulduk ve bunun sonucunda 
Uluslararası Avukatlar Birliği diye bilinen, merkezi Paris’te olan bir dün-
yanın en büyük ikinci avukatlık meslek örgütünün yönetim kadrolarında 
yaklaşık on beş, yirmi yıldır görev yapıyorum.

Şu anki görevim ise bugünkü oturumla çok alakalı, ilgili. Mesleki 
sürekli eğitimle ilgili bir bölüm var Uluslararası Avukatlar Birliğinde. 
Bunu “legal formation” diye İngilizce’si ya da “formasyon” diye Fransızca’sı 
söyleniyor. Burada direktör yardımcısıyım. Amaç, özellikle baroların 
meslek içi sürekli eğitimde kuracakları sistemin belirlenmesi ve eğitim 
merkezlerinin açılması. Amaç tabii ki öğrencilerden başlayarak stajyerler, 
mesleğe yeni başlamış genç avukatlar ve nihayetinde de kıdemli avukat-
ların da her zaman kendilerini eğitmesi, sürekli olarak bir çalışma ve 
öğrenme prosesi içersinde olması amaçlanmakta. Sanıyorum Hollanda’dan 
gelen meslektaşım da, yine Akademiden gelen değerli uzmanımız da 
söyleyecektir, dünyada sürekli meslek içi eğitim artık birçok ülkede 
zorunlu hale getiriliyor. Öğrenmenin yaşı yok, öğrenmeye son vermenin 
de olanağı yok, çünkü o kadar yeni gelişmeler oluyor ki hayatta, hukuk 
da bunlara ayak uydurmak zorunda. Bizler de avukatlar olarak sürekli 
kendimizi yenilemeli, sürekli yeni oluşmalardan, yeni çıkan yasalar-
dan, uygulamalardan haberdar olmalıyız. Artık bu globalleşen dünyada 
sadece Türkiye’deki yasaları, Türkiye’deki uygulamaları, Türkiye’deki yargı 
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kararlarını bilmek de yetmiyor, bütün dünyayı takip etmek gerekiyor. 
Avrupa Birliğiyle entegrasyon sürecinde zaten birçok yasamız ona göre 
adapte edilmiş durumda. Avrupa Birliği yasalarına çok ciddi şekilde vakıf 
olmak gerekiyor. Sonuç olarak sürekli eğitim gerekiyor.

Ben Uluslararası Avukatlar Birliğindeki görevim gereği, eğitimden 
sorumlu Direktör Yardımcısıyım orada, dünyanın belli bölgelerinde eği-
tim merkezleri kurulması projesini yürütüyorum. Bu çerçevede Türkiye 
de çok önemli. Aynı havaalanlarındaki gibi düşünün, hub diyorlar onlara, 
böyle bir ayak, burayı da bir eğitim merkezi yapmak düşüncemiz var. 
Türkiye için konuşuyorum. Bölgeden, bölge derken Balkanlar’ı, kuzeyde 
bulunan Rusya ve Türki Cumhuriyetleri ve yine Ortadoğu’yu, hatta 
Körfez ülkelerini alabiliriz, oradan gelen meslektaşlarımızın Türkiye’de 
eğitim alabilecekleri seminerler, organizasyonlar ve eğitim programları 
düzenlemek üzere projemiz var.

Tabii ki, ilk etapta Türkiye Barolar Birliği bizim çözüm ortağımız. Ben 
aynı zamanda Türkiye Barolar Birliğinin Uluslararası Avukatlar Birliği 
temsilcisiyim. O anlamda da bir avantajım var olayı götürmek için. Tabii, 
asıl yuvam olan Ankara Barosunun ise uluslararası ilişkilerdeki yoğun 
etkisi ve isteği de bizi çok heyecanlandırıyor. Sevgili Başkanımız, adaşım 
Hakan kardeşim de son derece bu konulara açık ve ilgili. Sanıyorum çok 
yakın bir zamanda uluslararası nitelikte bir eğitim merkezini Türkiye’de 
açacağız. Sadece Türkiye’deki meslektaşlarımız değil, biraz önce anlattığım 
gibi, bölgenin diğer yerlerindeki meslektaşlarımız da buraya gelip eğitim 
alacaklar ve bu eğitimlerin sonucunda belli bir kredi verilecek. Biraz sonra 
sanıyorum konuşmacılar zaten buna girecek. Ben moderatörlük görevimi 
fazla aşmak istemiyorum. Bir konuşma, tebliğ sunmak amacında değilim, 
ama size bir açılış olsun diye neler yapıldığını anlatmaya çalıştım.

Şimdi, konuşma sırasına göre, şuradaki listeye göre ben gideceğim izin 
verirseniz. Mehmet Ağabeyim, benim 2000 -2002’de Yönetim Kurulunda 
beraber çalıştığım değerli ağabeyim dedi ki “beni sona bırak”. Dolayısıyla, 
şimdi ben eğer teknik sorunumuz da hallolduysa sevgili Rifat İnanç Beye 
sözü vererek konuşmasına başlamasını rica edeceğim. Buyurun efendim.
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Av. Rifat İNANÇ
Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı

Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, değerli katılımcı-
lar, sevgili genç meslektaşlarım, Türkiye Adalet Akademisi adına burada 
sunum yapıyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Tabii, biz eğitimi duyunca heyecanlanıyoruz. Aslında Ankara Barosu 
bize bu sunum teklifini getirdiğinde konu başlığına baktık, “Avukatlar 
için sürekli eğitim, meslek içi eğitim” konusu olunca dedik, her ne kadar 
Türkiye Adalet Akademisinin avukatlara yönelik meslek içi eğitim görevi 
varsa da şu ana kadar talep gelmediği için avukatlara yönelik herhangi 
bir meslek içi eğitim yapmadık. Bunu her ortamda söyledik. Talep 
gelmesi halinde avukatlara yönelik her türlü eğitime hazır olduğumuzu 
dile getirdik. En son Hakan Beyle, Sayın Baro Başkanımızla bir arada 
bulunduğumuz bir toplantıda kendisine de ilettim, bunu burada da 
deklare ediyorum.

Biz de bu toplantıyı fırsat bilerek hem Türkiye Adalet Akademisinin 
tanınırlılığına katkıda bulunmak, hem de Türkiye Adalet Akademisinin 
yaptığı faaliyetleri duyurabilmek adına bu toplantıya katılalım, en azından 
hem meslek öncesi, hem de meslek içi eğitimlerde hakim ve savcılara 
yönelik meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerde neler yaptığımızı anlata-
bilme fırsatı buluruz diye bu toplantıya katıldık. Ben Ankara Barosuna, 
Türkiye Adalet Akademisine böyle bir fırsat verdiği için Sayın Başkanın 
şahsında çok teşekkür ediyorum.

Türkiye Adalet Akademisi 2013 ve 2014 yılında iki ayrı uluslararası 
hukuk eğitimi sempozyumu düzenlemiş. Birincisi Akdeniz Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi, geçen yıl Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesiyle 
birlikte hukuk öğretimine yönelik uluslararası iki sempozyuma destek 
vermiştir. İnşallah bu yıl içersinde yine üç ayrı hukuk eğitimi sempoz-
yumu Adalet Bakanlığıyla birlikte yapmayı planlıyoruz.

Tabii, Türkiye Adalet Akademisi 1985 yılında Adalet Bakanlığına 
bağlı eğitim merkezi olarak kuruldu. O tarihlerde sadece hakim ve savcı 
adaylarına yönelik eğitim yapıyordu. 2003 yılına gelindiğinde Avrupa 
Birliği müktesebatına dayanılarak idari, mali özerkliği olan, bilimsel 
özerkliği olan bir Adalet Akademisi kurulmasına karar verildi, 2003 
yılında kuruldu. 2005 yılında şu anda Ahlatlıbel’de 132.000 m2 alanda 
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hizmet verdiğimiz kampusümüze taşındık, o gün bugündür orada hizmet 
veriyoruz.

Adalet Akademisinin en önemli görevi, birinci görevi daha doğrusu 
aslında hakim ve savcıların meslek öncesi eğitimi, hakim ve savcı aday-
larının eğitimidir öncelikli görevi. 2014 yılı 27 Şubat’ında yayınlanan 
bir kanunla hakim ve savcıların meslek içi eğitimleri de Türkiye Adalet 
Akademisine verildi. Şu anda hakim ve savcıların hem meslek öncesi, hem 
de meslek içi eğitimlerinde Türkiye Adalet Akademisi tekel durumunda.

Kürsüde yaklaşık on altı bin hakim, savcı var. Meslek öncesindeki 
sayıları ben de karıştırıyorum, çünkü şu anda çok yoğun hakim ve savcılık 
sınavı açılıyor. Biz de sayıları tutturmakta zorlanıyoruz. Son iki yılda üç 
binin üzerinde hakim ve savcı adayımıza biz eğitim verdik. Önümüzdeki 
2018 yılı Temmuz ayına kadar Adalet Akademisinin meslek öncesi eğitim 
planı doldu, kapasitemizin üzerine çıktık.

Tabii, bu da bizim yükümüzü arttırmakta, beklentiler yargıya güven 
endeksinin yüzde 20’lerin altına düştüğü bir ortamda bizim yükümüzü 
arttırmakta, hem sayısal olarak, hem de manevi beklenti olarak bizim 
yükümüzü arttırmakta, fakat 2014 yılında Adalet Akademisinde Kanunda 
esaslı değişiklikler yapıldı, yeni bir yönetim geldi. Ben her ne kadar 
dört buçuk yıldır Adalet Akademisinde Başkan Yardımcısı olarak görev 
yapıyor olsam da 2014 yılında yönetim yenilendi, yeni bir anlayışla bu 
işe başladık. Şu ana kadar üzerine koyarak gittik bu yoğun, olağanüstü 
dönemler yaşamamıza rağmen. Çok şükür, mükemmel değiliz, ama kaliteli 
ve iyinin üzerinde bir eğitim yaptığımızı düşünüyoruz mevcut şartlarda.

Ben kendim beş yılı aşkın hakimlik yaptım, altı buçuk yılı aşkın 
müfettişlik yaptım, dört buçuk yıldır da Adalet Akademisinde eğitimden 
sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Bu da bize bir tecrübe 
oldu. Bu tecrübelerimizi yüksek mahkemedeki meslektaşlarımız, meslek 
büyüklerimiz, kürsüdeki meslektaşlarımızın deneyimleriyle beraber bu 
işi yürütmeye çalışıyoruz.

2014 yılına geldiğimizde yeni kanun çıktığında ders sayımız çok faz-
laydı Adalet Akademisinde, adaylarımız adeta derse boğulmuştu. Biz ilk 
önce ders sayımızı azaltmakla, meslek derslerinin sayısını azaltmakla işe 
başladık. Bazı konuları meslek içi eğitime aldık. Meslek öncesinde de usul 
derslerin ve uygulamada en fazla karşılaşılan derslerin saatlerini arttırdık, 
pratiğe yönelik derslerin saatlerini arttırdık. Bunun yanında ilave dersler 
olarak, mesela Hukuk Felsefesi dersi koyduk, Adalet Psikolojisi dersleri 
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koyduk ki bunları fakültelerde okutmak zordur hakikaten. Hepimiz 
hukuk fakültesi mezunuyuz ve çok önemli olmasına rağmen hepimiz 
zorlanmışızdır bu dersleri almakta. Buna rağmen, Hukuk Felsefesi, 
Adalet Psikolojisi dersleri Adalet Akademisinde en fazla beğeni alan 
derslerimiz oldu. Tabii, hocalarımızdan kaynaklı sebepler de var. İlave 
olarak Hukuk Metodolojisi dersi koyduk, Hukuk ve Siyaset, Hukuk ve 
Yönetim, Hukuk ve Medeniyet, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Hukuk ve 
Edebiyat gibi, Protokol Davranışları gibi karakter gelişimine etki edecek 
dersler koyduk. Her dönem sonunda kendimizi çek edip hangi dersleri 
meslek içine kaydırabiliriz, ilave yeni dersler neler koyabiliriz, bunları 
çek ediyoruz. Ayrıca yıllık programımızı hazırlamadan önce yüksek yargı 
kurumlarından, Adalet Bakanlığından, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulundan, ayrıca hukuk fakültelerinden görüş alarak her dönem 
müfredatımızı yenilemekteyiz.

Hakimlik, savcılık adaylığı staj süresi iki yıl olmasına rağmen Adalet 
Akademisi Kanununa eklenen geçici bir kanunla 2016 yılı Ağustos ayına 
kadar Bakanlığın teklifi Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun kara-
rıyla staj süresi düşürülebiliyor. Şu anda adaylarımız bazı dönemler on 
beş ay, bazıları on sekiz ay staj yapmakta. Bu stajın ilk bir buçuk ayıyla, 
hazırlık dönemi eğitimidir ilk bir buçuk ayı, son dört ayı, son dönem 
eğitimi toplam beş buçuk aylık dönemi Adalet Akademisinde geçmekte.

Tabii, Adalet Akademisinin en önemli dersi arkadaşlar, yargıda karşı-
laştığımız, adalet alanındaki karşılaştığımız en önemli sorun mesleki etik 
ve mesleki davranışlar. Adalet Akademisinde verdiğimiz en önemli ders 
bu, ön plana çıkan ders bu. Bu anlamda zaman zaman bu tür toplantı-
lara katıldığımızda avukat meslektaşlarımızdan gelen şikâyetler, meslek 
içi eğitimlerde kendi hakim ve savcı meslektaşlarımızdan özellikle genç 
hakim ve savcılara yönelik gelen şikâyetleri dikkate alarak her dönem 
müfredatımızı ve programımızı yenilemekteyiz. Ben meslek öncesiyle 
ilgili kısa bir bilgi verdikten sonra meslek içi eğitime geçmek istiyorum, 
çünkü toplantının da asıl konusunu o oluşturuyor.

Az önce söylediğim gibi, on altı bin hakim ve savcının meslek içi eği-
timinden sorumluyuz. Sayın Başkanım söyledi, aslında gelişmiş ülkelerde 
hakim, savcıların çoğu yıllık belli bir saatte eğitim almak zorunluluğu var, 
ama Türkiye’de imkânsızlıklar ve hakim ve savcı sayısının fazlalığı sebebiyle 
zorunlu olarak hakim ve savcıların eğitime tabi tutulduğu herhangi bir 
durum yok, mecburiyet yok. Hakimler, Savcılar Kanununa göre meslek içi 
eğitim hem hak, hem görev. Hem meslektaşlarımızın eğitim talep etme, 



466

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

kendilerini eksik buldukları alanda eğitim talep etmeye hakları var, hem 
de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu reysen hakim ve savcıları eksik 
bulduğu alanda zorunlu olarak eğitime tabi tutma mecburiyeti var.

Sizin de bildiğiniz gibi, son dört, beş yıldır olağanüstü dönemlerden 
geçiyoruz. Bu olağan bir dönem olup da hakikaten yargının sorunlarını 
eski tabirle “efradını cami, ayarını mani” bir şekilde topyekûn sorunları 
belirleyip çözüm bulma imkânı olmadı, hep palyatif tedbirlerle gidildi. 
İnşallah olağan dönemlere geçeriz de toplumun beklentilerini karşılayacak 
şekilde adalet camiasının beklenen noktaya çıkması hususunda gerekli 
tedbirlerin alınması yönünde gerekli çalışmaları hep beraber yapabiliriz.

2014 yılındaki o yasal değişiklikten sonra, her ne kadar meslek içi 
eğitim Adalet Akademisine verilmişse de, Adalet Akademisinin buradaki 
rolü eğitim planını hazırlayıp, ilana çıkıp talepleri toplamaktan ibarettir. 
Yıllık planımızı biz sitemizde ilan ediyoruz, Hakimler Savcılar Yüksek 
Kuruluna gönderiyoruz, teşkilatımıza duyuruyoruz, daha sonra talepleri 
topluyoruz. Toplanan talepleri top yekun Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kuruluna gönderdikten sonra Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci 
Dairesinin takdiri doğrultusunda katılımcılar belirleniyor. Bu katılımcılara 
bu şekilde Ankara ve Ankara dışında belirli merkezlerde Türkiye gene-
linde yaymaya çalışıyoruz. Belirli merkezlerde eğitimlerimizi veriyoruz.

Bu bağlamda 2014 yılında yirmi altı ayrı meslek içi yaptık. Bunların 
çoğunluğu Ankara’daydı. Meslek içi eğitimin zorunlu olarak Adalet Aka-
demisine geçmesi sebebiyle çoğunluğunu Ankara’da yaptık, fakat 2015 
yılına geçmekle beraber, kazandığımız tecrübeyle beraber ülkenin değişik 
yerlerinde meslek içi eğitim programları yaptık. Bunlar Ankara yine 
başta, Afyon konaklama imkânları ve ulaşım imkânları itibarıyla birinci 
tercihimiz oldu Ankara dışında. Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Gazian-
tep, İstanbul, Manisa, Adana, Antalya, Konya, Kayseri, şu anda hatırıma 
belki bazı iller gelmemiş olabilir, ülke geneline yayılarak o bölgedeki, hem 
de Adalet Akademisinin tanınırlığına katkıda bulunabilmek, hem de 
meslektaşlarımıza moral ve motivasyon olsun anlamında ülkenin değişik 
illerinde programlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Bu toplantılarda aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluyla 
meslektaşlarımızı da buluşturuyoruz. Talep halinde program yapıldığı 
bölgedeki baro başkanlığı eğer talep etmişse imkânlar ölçüsünde o bölgede 
bulunan avukat meslektaşlarımızın da ilgileri doğrultusunda programlara 
katılmasını sağladık.
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Meslek içi eğitim programlarındaki eğitim konuları belirlenirken, 
az önce söylediğim gibi, meslek öncesinde olduğu gibi, yine özellikle 
yüksek mahkemeden görüş alarak en çok bozma alan hususlar ne ise 
o konulara ağırlık vermeye çalışıyoruz. Yanı sıra, Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu Teftiş Kurulunun denetimler sonunda eksik bulduğu 
hususlar hangi alanda yoğunlaşmışsa yine onları da dikkate alarak yıllık 
eğitim planımızı hazırlıyoruz.

Tabii, hukuk profesörlerinden gelen her türlü eğitim isteğini karşılama 
imkânımız yok; hem hakim, savcı sayımız çok fazla, hem de yıl içerisinde 
yapabileceğimiz program sayısı sınırlı olduğu için hukuk fakültelerinden 
ve barolardan gelen hakim ve savcılara eğitim verilmesine ilişkin her 
türlü konuyu karşılama imkânımız yok. Bir sıralama yapıp gelen talepler 
doğrultusunda öncelikleri hangi alanda yoğunlaşmışsa o alanda eğitim 
vermeye çalışıyoruz.

Özellikle toplumun gündeminde olan, özellikle yargı kamuoyunun 
gündemi olan birçok hususu biz meslek içi eğitim programlarına dahil 
ettik. Örneğin, aile içi şiddete yönelik, kadına yönelik şiddete yönelik, 
insan hakları alanında olsun, koruma tedbirlerine yönelik olsun, öncelik 
verdiğimiz bu hususlara ilişkin birçok Ankara içinde ve Ankara dışında 
birçok eğitim yaptık, örgütlü suçlara yönelik olsun, bunun yanında 
mala karşı işlenen suçlara yönelik olsun, kaçakçılık suçları, uyuşturucu 
suçlarına yönelik olsun, bu alanda gelen talepleri karşılamaya çalıştık.

Bir de kamuoyunda sıkça yakınmaya sebep olan yargılamayı uzatan 
sebepleri aza indirme amaçlı olarak etkili soruşturma yöntemlerine 
ilişkin eğitim seminerlerimiz oldu. Bunun yanında yine Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesinin ve Anayasa Mahkemesinin son dönem içtihatları 
ışığında, içtihatları doğrultusunda yargıya yönelik eleştirileri karşılayacak, 
aza indirecek alanlara ilişkin gerek ceza alanında, gerek hukuk alanında 
birçok eğitim yaptık.

Ayrıca yine hakim ve savcılarımızın avukat meslektaşlarımız olan per-
sonelle ve vatandaşla olan ilişkilerine yönelik gelen şikâyetler de dikkate 
alınarak hem meslek öncesinde, hem de meslek içinde mesleki etik ve 
mesleki davranışlara yönelik eğitimlerimiz oldu.

Bunun dışında tabii, Adalet Akademisi bu tür eğitimlerin yanında 
diğer kurumların, özellikle resmi kurumların hukuk alanında hizmet veren 
personeline yönelik hizmet içi eğitimlerimiz oldu. 2014 ve 2015 yılında 
bu alanda beş yüzü aşkın kamu görevlisine eğitim verdik. 2016 yılında 
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da şu anda bazı kurumlar şimdiden taleplerini gönderdiler. Arkadaşları-
mız buna yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca, Arabuluculuk 
Kanunu gereği arabuluculuk eğitimi verme hakkımız da var. 2016 yılında 
inşallah arabuluculuk eğitimine yönelik hazırlıklarımız da devam ediyor. 
Arabuluculuk eğitimlerine de başlayacağız.

Bunları anlattım, fakat Adalet Akademisi idari, mali ve bilimsel özerk-
liğe sahip, aynı zamanda yargının bütün kurumlarının temsil edildiği 
de bir kurum Adalet Akademisi. Otuz bir kişiden oluşan Genel Kuru-
lumuz var. Genel Kurulunda yüksek öğretim kurulu, hukuk fakülteleri 
öğretim üyelerinden, Barolar Birliğinden, Noterler Birliğinden, yüksek 
yargıdan, askeri yargı dahil olmak üzere askeri yargıdan, Bakanlıktan 
temsilcilerden oluşan toplam otuz bir kişilik bir Genel Kurulumuz var, 
gene yedi kişilik bir Yönetim Kurulumuz var. Genel Kurulumuzun en 
önemli görevlerinden biri de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna bir 
asil, bir yedek üye seçmek. Yönetim Kurulumuzun kamuoyunca belki 
de fazla bilinmeyen en önemli görevlerinden biri de Hakim ve Savcı 
Adayları Mülakat Komisyonuna iki üye vermek. Ben de zaman zaman 
bu Mülakat Komisyonuna katılıyorum. Aynı zamanda Adalet Akademisi 
Yönetim Kurulu üyesi olduğum için Başkanımızla dönüşümlü olarak 
katılıyorum. Benim Adalet Akademisi olarak şu anda kısaca anlatacak-
larım bunlar Sayın Başkanım.

Arz etmek istediğim bir husus daha var: Bütün gelişmiş üniversitele-
rin, iyi üniversitelerin tanıtım broşürlerine baktığınız zaman hep sosyal 
faaliyetler ön plandadır broşürlerde. Biz de Adalet Akademisi olarak en 
az derslerimiz kadar sosyal faaliyetlerimiz de ön plandadır. Ayrıntısını 
eğer ilerde zaman bulursam ben tekrar anlatırım. Sayın Başkan, teşekkür 
ederim.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ediyoruz. Ben bir eksikliğimi gidere-
yim. Rifat Beyin şu anki görevini kendisini takdim ederken söylemedim. 
Gerçi anlaşılmıştır, ama Adalet Akademisi Başkan Yardımcısı Rifat Bey. 
Benim kafamda siz konuşurken birtakım sorular oluştu. İsterseniz ben o 
sorularımı size sorayım, sonra da salondaki izleyicilerimizin de soruları 
olabilir. Böyle birebir gidelim. Genelde sistem olarak herkes konuşur, 
ondan sonra sorulur, ama bence bu daha interaktif olacak.

Benim soracağım ilk soruya siz en son değindiniz. Dediniz ki, sosyal 
olarak programlarımız var. Ben bütün söyleyeceklerimi bir avukat 
perspektifiyle size anlatacağım, çünkü meslekte otuzuncu yılımdayım ben 
ve gerçekten bu mesleği yaparken herhalde tek çektiğim sıkıntı hakimlerle 



469

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

kuramadığım ilişkidir. Ben çok iletişimi güçlü olan bir insanım, ama 
hakimlerle iletişim kurmak konusunda başarılı olamıyorum. Otuz yıldır 
bu böyle. Bunu niye diye sorarsanız, ben bunun hakimlerin yeterince 
sosyal alanda yeterli olarak eğitilmemelerine bağlıyorum, çünkü benim 
bunun ters örneklerim var. Şansım olduğu için Amerika’da da avukatlık 
yapma imkânım oldu. Amerika’da bir hakimle kurduğum ilişkiyi size 
burada detayına girip anlatmayacağım, ama o kadar medeni, seviyeli 
ve hiçbir şekilde etik ya da kural dışı olmayan bir ilişkiyi o hakimler 
kurabiliyorlar.

Tabii, Amerika özelinde hakimlerin çoğunun minimum on beş yıl 
avukatlık yaptıktan sonra hakimlik görevini yaptığını bir not edersek, 
aslında bu sorunun cevabı Amerika açısından çıkıyor, ama Türkiye’deki 
şartlar belli. Türkiye’de hukuk fakültesinden mezun olan kardeşlerimizin 
bir kısmı gidiyorlar, hakimlik, savcılık için sınava giriyorlar ve stajları 
başlıyor, akademide eğitim görüyorlar.

Ben bu kardeşlerimizin, genç meslektaşlarımız için söylüyorum, yete-
rince tiyatroya, sinemaya, operaya, baleye, dansa, kültürel aktivitelere 
gitmediğini düşünüyorum, yeterli olmadığını düşünüyorum, çünkü ben 
o duruşmaya girdiğim zaman karşısına baktığım kişinin gözünden onu 
anlıyorum. Benle o iletişimi o masada kuramayınca benim anlatacağım 
davanın özelinde beni dinlemesinde de eksiklik var. Çok ciddi, avukatların 
en büyük problemi bu. Psikolojik formasyonlarının da yeterli olmadığını 
düşünüyorum hakimlerin.

Düşünün, dört yıl okumuşsunuz, beşinci, altıncı yılda kürsüdesiniz. 
İnanılmaz bir erk verilmiş, inanılmaz bir yetki verilmiş size. Karşınıza 
kim gelirse gelsin, o zaten size biat etmekle yükümlü. Bu veriliyor, onu 
biliyorum.

Şuraya geleceğim: Ben yanılıyor da olabilirim. Bunu en iyi bilecek 
olan sizlersiniz. Benim eksik ya da yanlış düşüncelerimi siz düzeltirseniz 
izleyicilerimizi de açıklığa kavuşturacak olay. Bu anlamda şöyle bir şey 
var mı mesela ? Akademide ders alırken çeşitli dersler olduğunu, mesleki, 
etik ve eğitim formasyonu, bahsettiniz, acaba bir avukatın o hakim aday-
larına ders verdiği bir ortam var mı ? Ben bilmiyor olabilirim. Örneğin, 
ben gitsem, Amerika’daki hakimle olan diyalogumu anlatsam, acaba bu 
hakimlere bir mesaj verir mi ? “Avukatlardan biz ders almayız” diyen bir 
akademik anlayış sistemi mi vardır Akademide, yoksa bir işbirliği var 
mıdır ? Akademi Yönetim Kurulunda Barolar Birliğinin temsilcisi oldu-
ğunu söylediniz, ama ben herhalde otuz yıla yakındır da baroculukla 
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uğraşıyorum. İnanın, tekrar söylüyorum, benim eksiğim olabilir, ama ben 
Adalet Akademisiyle işbirliği içersinde bir baro faaliyetinin yapıldığını; 
yani, avukatlarla hakimlerin birlikte bir şey yaptığını ben hiç görmedim. 
Keşke olsaydı da bir akademideki eğitilenlerle birlikte yemek yiyebilseydik, 
beraber pikniğe gidebilseydik, sosyalleşebilseydik.

Ben avukat olarak pratikte bu işi yapan bir kişi olarak bunu çok önem-
siyorum çok ciddi bir şekilde. Hakimlerle avukatların arasındaki iletişim 
problemini eğitimden başlayarak yapılacak sosyal, psikolojik, formatif 
önlemlerle engellenebilir diye düşünüyorum. Bu sorumu da sordum.

Bir sorum var. Aslında cevap verdiniz, ama ben yine de bir daha sora-
yım. Belki biraz daha detaylı olabilir. Ben açılış konuşmasında dedim 
ki, avukatlıkta sürekli meslek içi eğitimin artık zorunlu olmak gibi bir 
ivmeye geldi. Siz de zaten değindiniz konuşmanızda. Biz otuz yıllık da 
olsa, elli yıllık da olsa, yirmi yıllık da olsa avukatların kendilerini eğit-
mesinin zorunlu hale gelmesini istiyoruz. Bu şu anda zorunlu değil, ama 
kendisini zorunlu hissedenler burada işte zaten.

Acaba hakimlikte de sizin Akademiye çağırıp eğitim verdiğiniz hakim-
ler zorunlu olarak belli bir seçmeyle mi geliyorlar, yoksa kendi istekleriyle 
mi geliyorlar ? Bir de, hiç bu eğitimlere katılmamış bir yerde bir hakim 
kardeşimiz, bir dostumuz var mıdır ? Bütün hakimler gerçekten eşit bir 
şekilde dağılarak eğitim alıyorlar mı  ? Benim sorularım bunlar. Bir açık-
lama getirirseniz çok memnun olurum.

Av. Rifat İnanç - Hakan Bey, teşekkür ederim. Aslında hakim ve 
savcıların avukatlarla ilişki kurma yöntemine ilişkin sorunlarda hemfi-
kiriz. Ben bunu hem hakimlik yapmış birisi olarak, aynı zamanda altı 
buçuk yıl sahada müfettişlik yapmış birisi olarak, yeri geldiği zaman 
avukat meslektaşlarımızla belki yaptığımız inceleme ve soruşturmalarda 
ifadelerine başvurduk, denetimlerde avukat meslektaşlarımızla beraber 
olduğumuz durumlar oldu, hem de son dört buçuk yıldır Akademideyim, 
burada hakim ve savcı adaylarımızın psikolojilerine yönelik birtakım 
tabii bilgilerimiz var. Bu bir sorun; yani, hakim ve savcılık hakikaten 
23 yaşında, bu kamuoyunda da çok eleştiriliyor çocuk hakimler. Hatta 
bir gazeteci yazarı biz Akademiye çağırdık. Söyleşiden sonra köşesinde 
“Çocuk Hakimler” diye bir yazı yazdı, hep gelinler konuşuluyor da çocuk 
hakimler konuşulmuyor diye. Tabii, kamuoyunda genç meslektaşlarımıza 
yönelik çok müthiş bir tepki oldu o yazara yönelik. Bu bir sorun. Ama 
bu sadece hakim ve savcılara yönelik bir sorun değil, toplumun genel bir 
sorunu. Herkes, bir meslek sahibi olduğu zaman bir egoya kavuşuyor. 
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Ben mülakata da giriyorum; hakimlik ve savcılık alımı mülakat Komis-
yonundayım. Adaylarımızın o mülakat salonunda beklerkenki hallerini 
de biliyorum, mülakat açıklandıktan sonra Akademiye geldikleri halle-
rini de ben biliyorum. Ben çocukları tanıyamıyorum. Çocuk diyorum, 
kusura bakmayın arkadaşlar, ağız alışkanlığı. Genç meslektaşlarımızı ben 
tanıyamıyorum. Benim hakim ve savcı aday yürüyüşü diye tabir ettiğim 
bir yürüyüş var. Mülakat açıklanır açıklanmaz eller cebe giriyor, omuz-
lar yükseliyor, göğüsler öne çıkıyor, sigara bile içmiyorsa sigara içmeye 
başlıyorlar, ama öyle sıradan bir sigara içme değil. Dudağının şekline 
göre üst tarafa da gidiyor, bazen alta hafif iniyor, bazen de yandan böyle 
modifiye araçların egzozları gibi üfürme şekli oluyor. İnanın ben, son 
iki yıldır özellikle, hakim ve savcı adaylarımızın bu yönünü, egolarını 
törpülemeye yönelik çok uğraşıyorum şahsen. Elbette eğitimimiz var, 
ama onların neredeyse 24 saatiyle ilgileniyorum; oturmasından, kalkma-
sına, konuşmasına, yemek yemesine, kılık kıyafetine varıncaya kadar her 
şeyle ilgileniyoruz. Ben ders dışında şahsen ilgileniyorum. Daire başkanı 
arkadaşlarım burada, onlar da hakikaten çok yoğun mesai harcıyorlar.

İkincisi, sosyal faaliyetler: Her Çarşamba öğleden sonra söyleşilere 
ayrılmıştır. Alanında uzman, sosyal alana ilişkin söyleşilerimiz var. En 
sonuncu söyleşimizde kamuoyunca da bilinen Üstün Dökmen Hocamız 
beden dili ve iletişimle ilgili adaylarımıza iki saati aşkın söyleşi ger-
çekleştiriyor. Tabii, bu bir seferlik olan bir şey, ama bizim hem Devlet 
Tiyatrolarıyla görüşmelerimiz oldu, hem TRT ile görüşmelerimiz oldu. 
Hakim ve savcı adaylarımızın beden dili ve iletişim kurma tekniklerine 
ilişkin şu anda alınan eğitim var. Biz bunu yetersiz gördük. Bunu nasıl 
arttırabiliriz peşindeyiz. İnşallah her iki kurumdan da biz söz aldık.

Ankara Devlet Tiyatrolarıyla ayrıca şöyle bir proje çalışmamız var: 
Özellikle etik alanda yaşadığımız sorunları beşer, onar dakikalık filmler 
halinde kayda alıp bunları hem meslek içi eğitimlerde kürsüdeki meslek-
taşlarımıza ileteceğiz, hem de meslek öncesinde de adaylarımıza yoğun 
olarak bunları izletip karşılaşmaları muhtemel riskleri en aza indirmek 
için elimizden geleni yapacağız.

Barolarla ortak program, doğru, yapamadık, ama bunda tek kusur 
bizim değil, barolarımızın da aslında kusuru var. Bir de şu var, bazen 
hakikaten barolarımız, belki de olması gerektiği gibidir, bazen hakikaten 
çok siyasileşince biz de program yapmaktan çekiniyoruz. Devlet kurumu 
olduğumuz için çekincelerimiz oluyor. Ama Ankara Barosu hakikaten o 
anlamda biz şu anda rahat program yapabilecek bir durumdayız onlarla. 
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Meslek İçi Eğitim Daire Başkanımız da var, belki ilerde arabuluculuk 
eğitimini hep beraber yapabileceğiz. Daha önce Barolar Birliğiyle uzlaş-
tırmacı eğitimi konusunda protokol imzaladık, daha sonra onlardan 
gelen istek doğrultusunda feshettik. Barolar Birliğiyle böyle bir ortak 
programımız yapıldı.

Benim de gönlümden geçiyor, inşallah bundan sonra bu başlangıç 
olur. Avukat meslektaşlarımızla, barolarımızla ortak programlar yapalım, 
meslektaşlarımızla aynı ortamda gerekirse eğitimler alalım. Sosyal etkinlik-
lerimiz olsun, illa eğitim olması gerekmiyor. İnşallah biz bunlara hazırız.

Başka bir husus hakimlerin eğitime çağrılması meselesi: Şu anda biz 
talep üzerine eğitim veriyoruz. Bu işin asıl patronu aslında Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu. Her ne kadar kanun koyucu eğitimin tek elden 
yürütülmesi amacıyla Adalet Akademisine meslek içi eğitimi vermişse 
de kimlerin eğitime katılacağını belirleme yetkisi Hakimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulunda. Biz talepleri topluyoruz, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu kimlerin katılacağını belirliyor. O konuda size ayrıntılı bilgi vere-
meyeceğim, ama şunu söyleyeyim: Hiç eğitim almamış hakim, savcımız 
yok. Öyle ya da böyle, az veya çok bütün hakim ve savcılarımız özellikle 
2001 yılından itibaren insan haklarına yönelik eğitimlerin başlamasıyla 
beraber eğitim almayan hakim ve savcımız yok, ama eksiğimiz çok. Biz 
Adalet Akademisi olarak mükemmel eğitim verdiğimiz iddiasında değiliz, 
ama bu imkânlar çerçevesinde, bu kalabalıkta iyinin üzerinde eğitim 
verdiğimizi iddia ediyoruz. Eksikliklerimiz var. Zaten o yüzden bu tür 
toplantılara katılma amaçlarımızdan biri de, yapılan eleştiriler, olumlu 
anlamda yapılan eleştiriler, varsa talepleri de birinci elden öğrenebilmek 
amacıyla bu tür toplantılara iştirak ediyoruz ve önem veriyoruz.

Sosyal alanda arkadaşlar, 2014 yılında toplamda beş tane canlı müzik 
programı, adaylarımızın kendilerinin çalıp icra ettikleri beş canlı müzik 
programı, üç ayrı şiir gecesi programı düzenledik özgüvenlerinin artmasına 
yönelik, sosyalliklerinin artmasına yönelik. Ayrıca, adaylarımız yoğun 
bir şekilde tiyatroya gidiyorlar Sayın Başkanım, kültür kulübümüz var, 
kültür kulübümüzün kolları var, sinema, tiyatro kulübümüz var, tarih, 
edebiyat kolumuz var, müzik dinleti kolumuz var, gezi, spor, aklıma şu 
anda gelmeyen birçok sosyal etkinliğin kolları var, onlardan sorumlu 
hakim arkadaşlarımız var. Tamamen adaylarımızın katkısıyla bu tür 
programlar yapıyoruz. Geçen yıl ayrıca ülkemizin değişik bölgelerine 
yönelik gezilerimiz oldu. Tarihi mekânlara yönelik, Karadeniz, Doğu ve 
Güneydoğu, Erzurum kayak, Erciyes Kayak, Kapadokya gezisi, İstanbul 
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gezisi gibi etkinliklerimiz olmakta. Ayın 28’inde de Devlet Tiyatrolarına 
yazdık, doksan kişilik bir rezervasyon yaptırdık Neşet Ertaş’ı anlatan bir 
tiyatroya. Ben kendim de katılacağım. İki hafta önce de yine TRT’nin bir 
canlı müzik programına iki yüz yetmiş adayımızla beraber iştirak ettik.

Bizim en büyük handikabımız şu anda kalabalık bir aday kadromuzun 
olması, aday olması. Şu anda Şubat ayının sonu itibarıyla bin beş yüz 
seksen üç adayımız Adalet Akademisinde eğitim görecek. Seksen kişilik 
sınıflarımız var, yetmiş kişilik sınıflarımız var, ellişer kişilik sınıflarımız var. 
Biz de bu kadar kalabalık sınıflarda eğitim vermenin çok zor olduğunu 
biliyoruz, ama şu anda yapacak bir şey yok. Bu şartlarda eğitimimize 
devam ediyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Ağzınıza sağlık. Evet, sorumuz var. Buyurun.
Katılımcı - Usul bakımından. Ben biraz önce yukarıda Sayın Mehmet 

Cengiz Beyle orada program izledim. Ben yemek yemeden geldim, bir 
saat sarktı. Bir program yapılmış, iki saat dilim ayrılmış. Zatıalinizin söy-
lediği bir sistem içerisinde gidersek bu zaman dilimi yetmez. Dolayısıyla, 
o zaman israfını önlemek ve diğer programları da izlemek olanağına sahip 
olalım lütfen. Herkes tebliğini sunsun, kalan zaman diliminde onların 
değerlendirilmesinin daha doğru olacağını takdir edersiniz. Eğitim aile-
den başlar, diploma Latince “ikiye katlanmış kâğıt” demektir. Bunun 
ötesinde öğretim bilgilendirmedir, ama terbiye, eğitim uzun, ekonomik 
ve eğitimle olanaklı ve orantılıdır. Girmeyim ben ayrıntıya.

Oturum Başkanı - Tabii, girmeyin, çünkü uyardınız beni.
Katılımcı - … ama lütfen o zaman diliminde diğerlerine de o fırsatı 

tanıyalım. Onun için sunsunlar, özetle bakın, zaten bir çeyrek saat geci-
kildi, onu istirham ediyorum. Usul yönden bunu uygulayalım.

Oturum Başkanı - Tamam, sizin talebinizi dikkate alarak hemen 
ikinci konuşmamıza geçiyorum. Nazmi Türkkol, Avrupa Türk Avukat-
lar Birliği Başkanı ve Hollanda Avukatlar Birliği Amsterdam Temsilcisi. 
Kendi tebliğini sunsunlar efendim.
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Av. Nazmi TÜRKKOL
Avrupa Türk Avukatlar Birliği Başkanı

Hollanda Avukatlar Birliği Amsterdam Temsilcisi

Teşekkürler Başkanım. Beni dinlemek için geldiğiniz için özellikle siz-
lere de teşekkür etmek istiyorum, ayrıca Ankara Barosuna teşekkür ediyo-
rum. Sürekli meslek eğitimine girmeden önce kısaca Hollanda’daki genel 
bilgiyi vermek istiyorum, ondan sonra baro avukata veya avukat mesle-
ğine nasıl baktığına değinmek istiyorum, ondan sonra da Hollanda’daki 
sürekli meslek eğitiminin nasıl organize edildiğini anlatmak istiyorum.

Ben Hollanda’da doğdum. Onun için Hollanda’ca düşünüyorum ve 
bazen kelimeler bulmakta zorlanabiliyorum. Önceden söyleyeyim, özür 
diliyorum. Hollanda’nın nüfusu 17 milyon ve biz 17 bin tane avukat 
sayıyoruz Hollanda’da. On yedi bin toplam. Bu demek oluyor ki her bir 
avukata yüz bin vatandaş karşılık oluyor. Bunun beş bin iki yüz tanesi 
Amsterdam’da çalışıyor. En büyük baro zaten Amsterdam Barosudur. Bu 
avukatların beş bin yüz yirmi üç tane avukat bürosu var Hollanda’da ve 
bunların iki bin yedi yüz tanesi tek başına çalışan avukatlardır. Hollan-
da’da davaların en çoğu, yüzde 50’si mahkemeye gitmeden çözüldüğünü 
biliyoruz. Avukatların kendi aralarında görüşerek, anlaşarak çözüldüğünü, 
buna rağmen Hollanda’da senede 1,8 milyon dava görülüyor. İki bin 
dört yüz tane hakim sayıyoruz ve adli yardım, devletin vatandaşlara 
verdiği adli yardım 400 milyondur ve bunun sadece 200 milyonu ceza 
davalarına gidiyor.

Bunu söyledikten sonra kısaca da Hollanda’da nasıl hakim olunur 
anlatmam gerekiyor. Hollanda’da hakim olabilmek için iki yolun var: 
Okulu bitirdikten sonra direkt hakim ve savcı okuluna gidersin. Eskiden 
bu altı seneydi, fakat tasarruf yapmaları gerektiği için bunu dört seneye 
azalttılar. İki sene hakim oluyorsun, iki sene savcı ve eskiden de iki sene 
avukat olman gerekiyordu. Ondan sonra hakim olabiliyordun. Fakat, 
az önce de anlattığım gibi, tasarruf yapmaları gerektiği için şimdi direkt 
üniversiteyi bitirince hakim olamıyorsun. Öncelikle iki sene hukuk 
alanında ve özellikle de eğer mümkünse avukat olarak çalışmış olman 
gerekiyor bu hakim ve savcı okuluna girebilmek için. Veya, yedi sene 
avukat olduktan sonra Hollanda Hakim ve Savcılar Yüksek Kurumuna 
müracaat edebiliyorsun.
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Bu Kurum nasıl çalışıyor ? Bu Kurum yarısı hakimler tarafından, 
diğer yarısı da hakim olmayanlar, belediye başkanı, avukat, mahkemenin 
dışından insanlar tarafından seçiliyorlar. Bu görevi ben 2010’dan 2014’e 
kadar yaptım, ilk Türk avukatı olarak o görevi yaptım. Bizim Kurumdan 
o kişiler onaylamadığı takdirde hiçbir kişi ne hakim okuluna gidebiliyor 
veya ne o yedi senelik mesleğinden sonra hakim olabiliyor.

Bu kısa genel bir bilgiydi. Şimdi, Hollanda’da avukat olmadan önce 
yemin etmen gerekiyor. Mahkeme karşısında yemin ediyorsun. Yemini 
üçe bölüyorum: Birincisi, Krallığa sadık olduğuna yemin ediyorsun, 
sadık kalacağına yemin ediyorsun. Diyeceksiniz ki, bu nereden geliyor ? 
Avrupa’da hep Allah’a yemin etmiyorlar mıydı ? Evet, eskiden öyleydi, ama 
1883’te Napolyon Hollanda’yı feshettiğinde dedi ki “Bu Hollandalılar 
tehlikeli ve özellikle avukatlar tehlikeli. Bunlar Kraliyete saygılı ve sadık 
kalacaklarına yemin etsinler” demiş ve oradan gelmiş.

İkincisi, mahkemeye karşı saygılı olacağımıza yemin ediyoruz, ama 
son gelen benim açımdan çok önemli: “Kendinin güvenmediği veya ken-
dinle bağdaşlaştıramadığın davayı almayacaksın” diyor. Onun için biz 
yemin ediyoruz. Bu yeminden sonra bu yemin kontrol ediliyor mu ? Bir 
sistem olarak edilmiyor. Bunu tek kontrol eden toplum, barolar diye-
bilirim, çünkü kendi mesleğimize biz yemin ediyorsak, onu da bizim 
kontrol etmemiz gerekir. Onu da biz 46. Avukatlar Kanununa koyduk 
ve orada da denildi ki, özellikle avukatların da ahlak ve kuralları olması 
gerekiyor diye. Bizim Hollanda’daki görüşümüz, iyi bir avukat adil bir 
hukuk sisteminde gerekiyordur. Bu olmadığı takdirde adil bir hukuk 
bekleyemezsin. O nedenle biz avukatların kalitesinin çok yüksek olması 
gerektiğine inanıyoruz.

Diğer bir unsur da, bir avukat uzman olmadığı veya yapamayacağı 
bir davayı almayacaktır. Bunu söyledikten sonra tabii, her avukat dava 
almak için kendisini geliştirmesi gerekiyor. Baro da diyor ki, evet, normal 
olarak biz her avukatın kendini geliştireceğine inanıyoruz, çünkü yemin 
etmiş, uzman olmadığı bir şeyi almayacak, güvenmediği, yapamayacağı 
bir şeyi yapmayacak. O zaman niye alsın ? Almaz. Baro diyor ki, “ama 
benim en azından asgari bir kalite garantisi vermem gerekir”. Bunu nasıl 
yapabilirim ? Bunun için de Hollanda’da üç unsur var: Birincisi, avukatlık 
stajı, ikincisi, meslek içi sürekli eğitim, son olarak da denetim.

Baro diyor ki, iyi bir avukatın beş tane unsuru olması gerekir. Birincisi, 
bağımsız olması gerekir; avukat devamlı bağımsız olduğunu çalışması 
gerekir diyor. İki, taraflı olması gerekir diyor. Müvekkilinden aldığı davada 
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tarafını seçecek ve onun sonuna kadar savunmasını yapacak. Üç, uzman 
olacak; yaptığı işte kendisini devamlı geliştirecek. Dört, dürüst olacak, 
ahlaklı olacak. Biz bunu sadece mahkeme içinde veya davada demiyoruz. 
Mahkeme dışında da avukatlıktan biz bazı şeyler bekliyoruz. Misal, ben üç 
defa alkolle yakalanırsam trafikte ben avukatlıktan atılırım, çünkü diyor 
ki, avukat dediğin zaman toplumda da bazı şeyler bekliyoruz avukattan. 
Son olarak da avukatın güvenilir olması gerekir.

O nedenle biz Hollanda’da vekâlet istemiyoruz müvekkilimizden. Eğer 
ben diyorsam ki “bu benim müvekkilim”, mahkeme buna güveniyor. Eğer 
ben diyorsam “bu benim davam”, mahkeme benden vekâlet isteyemez ve 
istemiyor da.

Her hukuk fakültesini bitireni avukat yaparsan, o zaman hiçbir zaman 
bu standardı yakalayamazsın, imkânsız. O nedenle denildi ki Baro tarafın-
dan, biz avukat mesleğini korumak istiyorsak, bu toplumdaki güvenceyi 
sağlayabilmek istiyorsak ve bu standardı yakalamak istiyorsak çok iyi bir 
avukat staj eğitimi vermemiz gerekiyor.

Bu avukat staj eğitimi nasıl oluyor ? Hollanda’da üç sene sürüyor. 
Avukat olmak istediğinde avukat bürosuna müracaat etmen gerekiyor, 
yedi seneden fazla uzman olan bir avukatın, derse ki, “ben senin patronun 
olmak istiyorum”, o zaman o avukatın yanında staj yapabiliyorsun. Staj 
anlaşması yapıyorsun ve o avukatla üç senelik bir anlaşma yapıyorsun. 
Üç sene boyunca o senin patronun olacak ve sen o avukat bürosunun 
stajyeri olacaksın. Yemin ediyorsun ve derhal ertesi gün avukat olarak 
çalışabiliyorsun, ancak şartlı olarak çalışıyorsun, çünkü üç senelik eği-
timini bitirmen gerekiyor. Bu üç senelik eğitimin masrafı 15.000 Euro. 
Gerçekten bu eğitimi ciddiye alıyorlar. Normal avukat işini yaparken 
haftada bir gün de eğitimini alıyorsun. Bu üç sene boyunca size verilen, 
fakültede öğrenmediğin avukat için gereken işleri öğretiyorlar. Ne gibi ? 
Ahlak dersleri, etik dersler, bir avukatın nasıl davranması gerekiyor, 
müzakereler nasıl yapılır, müzakere teknikleri öğretiliyor, mahkemeye 
karşı nasıl savunmanı hazırlaman gerekiyor, nasıl sunman gerekiyor ve 
son olarak da elbette dava alırken müvekkile nasıl davranman gerekiyor, 
ne tür anlaşmaları yapman gerekiyor.

Şu anki diyelim ki üç senelik staj eğitiminin sınavlarını zamanında 
kazanamadığı takdirde ne oluyor bu avukatlara ? Avukatlıktan atılıyorlar ve 
bir daha avukat olamıyorlar. Ne zaman ? Beş sene geçtikten sonra tekrar-
dan avukat staj yerine müracaat ediyor, sıfırdan. Bu adamlar hem paranı 
alıyorlar, hem sen üç sene staj yapıyorsun, ama sınavlarını kazanmadığın 
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zaman da avukat olamıyorsun. Bu üç sene staj süresi içinde bitirdiğin 
takdirde ve üç sene avukat olarak çalıştığında ve yeterince tecrübe kazan-
dığında bağımsız avukat olarak baroya yazılıyorsun.

Dersiniz yeterli. “Hayır” diyor Hollanda Barosu, yeterli değil. “Bundan 
sonra da her sene ben senden 20 eğitim puanı istiyorum” diyor. Bu eğitim 
puanlarının 10 tanesinin en asgari olarak hukuk dalında olması gerekiyor, 
10 tanesini de sen kendin seçebilirsin mesleğini eğitmek konusunda, mesleğini 
iyi yapabilmen için. Bu muhasebe kursları olabilir, başka kurslar olabilir, 
ama onu sen seçebiliyorsun. Bunları kim veriyor ? Barodan bağımsız, ama 
baro tarafından onaylanmış eğitim kurumları verebiliyor bu kursları veya 
Barodan onay almamış eğitim kurumları varsa, ancak siz o eğitimin sizin 
için önemli olduğunu ispat edebilirseniz o zaman Baro sonradan onaylıyor. 
Bu onaylama nasıl yapılıyor ? Her sene geçtiğinde biz beyanda bulunuyoruz 
avukat olarak Baroya. Diyoruz ki, “biz şu şu tarihlerde eğitimimizi aldık”. 
Mesela o 20 puanlık eğitimini almadı avukat. O zaman ne oluyor ? Bir, 
birinci sene uyarı mektubu alınıyor Barodan, ikinci sene daha o geçmiş 
senedeki 20 puanını almadıysa disiplin cezasını alıyor ve üçüncü senede 
avukatlıktan atılabiliyor. Bu nedenle avukatlar mecburi olarak bu eğitimi 
takip ediyor.

Diyeceksiniz ki, ama adam başka konularda uzmansa, “tamam” diyor, 
“eğer akademik seviyede beş yüz kelimelik bir makale yazarsan o zaman 
ben onu bir eğitim puanı olarak sayarım” diyor veya “sen bir akademik ders 
verdiysen ben senin her verdiğin yarım saat için ben onu bir eğitim puanı 
olarak sayarım” diyor. Ama bunu da o kişinin sene sonunda beyanda 
bulunması gerekiyor.

Son hususa geldik. Dedik ki, tamam, avukat stajını yaptı, kaliteli 
avukat oldu, sonra eğitimini de sürekli takip ediyor. Yeter diyebilirsiniz, 
ama hayır, Hollanda Barosu diyor ki yetmez. “Ayrıcada bu avukatları 
denetlememiz gerekir” diyor. Nasıl denetliyorlar ? Diyor ki, her avukat 
bürosunun belirli bir standart kalitesi olması gerekir. Onun için Baro 
bir kılavuz veriyor. Bunlardan ne düşünebiliriz ? Bir, iletişim aletlerinin 
çalışıp çalışmaması: Telefon, faks, e-posta. Zamanında e-postalara cevap 
verilmesi, sekreterinin bulunması, muhasebesinin iyi yapılması, müşteri 
kalite ve şikâyet formlarının bulunması ve bunun takip mekanizmala-
rının olması, avukatlık sigortasının var olması, poliçesini göstermen 
gerekiyor, müvekkilinin tüm bilgilerinin dosyanın içinde bulunduğunu 
ispatlayabilmen gerekiyor, her dosyayı da yedi sene saklama mecburiyetin 
var. Müvekkil yedi sene içinde senden dosyadan bir evrak istediğinde 
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onu çıkarıp müvekkiline verebilmen gerekiyor ve bunu da Baro her sene 
denetliyor. Bu denetleme yapıldığında buna uymadığını gördüğünde 
size üç aylık bir müddet veriyor bunu düzeltmek için. Düzelttiğiniz 
takdirde bir sorun yok, eğer düzeltemediyseniz o zaman disiplin cezası 
veya eğer işi çok abarttıysanız, çok kötü bir büronuz varsa avukatlıktan 
atılabiliyorsunuz.

Daha önce de söylediğim gibi, avukatlıktan atıldıktan sonra, hangi 
sebepten olursa olsun, beş sene içinde avukat olamıyorsunuz. Eğer avukat 
olmak istiyorsanız tekrar başlıyorsunuz staj eğitimine ve ondan sonra 
avukat olabiliyorsunuz.

Burada çok duydum: Türkiye’de birkaç sene hakim olmuş, çalışmış 
ve ondan sonra avukat olmak istiyor. Acaba sizce o avukat stajını takip 
etmesi gerekiyor mu ? “Evet” diyor Hollanda, hakim de olsa bizim belirli 
bir standardımız var avukatlar için. Belki uzmanlığı konusunda bazı 
derslerden muaflık olabilir, ama avukat stajını takip etmesi gerekiyor ve 
o hakim de üç sene avukatlık stajını takip ediyor.

Son olarak da ben Hollanda avukatlarının ücretleme konusunda nasıl 
çalıştıkları konusunda bir makale yazmıştım Türkçe olarak. Sonunda 
almak isteyen de buradan alabilir. Teşekkürler Başkanım. (Alkışlar)

MESLEK İÇİ EĞİTİM

Meslek içi eğitim konusunu daha iyi anlayabilmek için, öncelikle 
Hollanda’da çalışan avukatların durumuna kısaca bir göz atalım;

Genel bilgi
Hollanda genelinde baroya kayıtlı 17.000 avukat vardır ve 5085’i 

Amsterdam Barosuna kayıtlıdır. Hollanda nüfusu 17 milyon olduğuna 
göre, her 1000 kişiye bir avukat düşmektedir. Hollanda’da toplam 5123 
hukuk bürosunun 2741’i tek başına avukatlık yapanlardan oluşuyor. 
Hollanda devleti her yıl 440 milyon Euro adli yardım için harcama yapı-
yor ve bunun 200 milyonu sadece ceza davalarıyla ilgilidir. Hollanda’da 
davaların %50’si mahkemelere gidilmeden çözülüyor. Yaklaşık 50.000 
dava arabulucu tarafından çözüme kavuşturuluyor. Bu arada Avrupa’da 
arabuluculuk kurumunu en çok kullan ülke Hollandadır.
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Baronun bakışı
Bu özet bilgiden sonra şimdi gelelim meslek içi eğitim ve bu konuda 

Baronun bakış açısına. Hollanda’da bir avukatın mesleğini icra ederken 
sahip olması gereken kalitenin sağlanabilmesi için bazı kriterleri yerine 
getirmesi gerektiği görüşü hakimdir. Bu sahip olunması gereken şartların 
da sadece meslek içi eğitimle sağlanabilmesi mümkün olmadığı için, baro 
bu konuyu bir bütün olarak ele alır. Yani, üniversiteyi bitirmiş ve baroya 
kayıt olmuş bir avukatın hizmet kalitesi için üç önemli unsur vardır; staj 
eğitimi, meslek içi eğitim ve denetim. Bu üç unsuru birbirinden ayrı 
düşünürsek arzu ettiğimiz kaliteyi sağlamamız çok mümkün olmayacaktır.

Hollanda küçük bir ülke. Biz bu ülkede bile, hukuk eğitiminin kalite-
sinin üniversiteden üniversiteye nasıl farklılık gösterdiğini deneyimledik. 
Eminim Türkiye’de de benzer bir durum söz konusudur. Baro üniver-
sitelerde verilen hukuk eğitiminin kalitesinden sorumlu değildir. Baro 
sadece öneri ve eleştirilerde bulunabilir. Hukuk fakültesini bitiren her 
birey kolaylıkla avukat olursa, bu hem avukatlık mesleğinin kalitesini 
hem de toplumdaki avukatlık mesleğinin algısını düşürür.

İşte bu nedenle Hollanda Barosu hukuk fakültesini bitirip baroya kayıt 
olmuş avukatları yukarıda bahsettiğim üç unsur içinde değerlendirerek 
mesleğin kalitesini en azından belirli bir kalitede olmasını sağlamaya 
çalışır.

Avukat staj eğitimi
Hukuk fakültesi sonrası avukat olabilmek için btirilmesi mecburi 

staj eğitimi süresi 3 yıldır. Bu avukat stajın 7 yıldan fazla tecrübesi olan 
bir avukatın yanında yapılması gerekmektedir. Bu süre içinde Baronun 
organize ettiği avukatlık eğitimlerini takip etmek ve sınavlarını başarı 
ile bitirmek gerekiyor. Eğer üç sene sonunda sınavlardan geçemediyse, 
o stajyer avukatın kaydı siliniyor ve avukat olamıyor. Bu üç yıllık eğitim 
süresinin yaklaşık maliyeti 15.000 Eurodur. Bu eğitimi başarıyla bitirmiş 
kişi bağımsız avukat olarak çalışmaya başlayabiliyor. Bu eğitim süresinde 
verilen eğitimlere kısaca bakacak olursak: profesyonel olarak çalışabilmesi 
için gereken eğitimler, ahlaki  /etik kurallar, müzakere teknikleri vs.

Eğitim programı
İlk aşamayı geçen avukatın bundan sonraki sorumluluğu, kendi 

uzmanlık alanında kendini geliştirmesidir. Avukat sadece kendi yet-
kinlik alanında dava almak zorundadır. Bu nedenle çalışmakta olduğu 
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alanda kendini sürekli güncel bilgilerle desteklemesi ve geliştirmesi 
gerekmektedir. Normalde bunun bilincinde olan ve kaliteli hizmet 
veren avukatlar zaten bunu yapmaktadır. Ancak baronun amacı ülke 
genelinde avukatlık mesleğine minimum bir kalite standardı getirmek 
olduğu için, her avukatın bir yıl boyunca en az 20 eğitim programına 
katılmasını zorunlu tutmaktadır (1 Temmuz 2010 Hollanda avukatlar 
yönetmeliğine göre…) 20 eğitim puanının en azından yarısının hukuki 
konularda olması zorunlu. Diğer puanları mesleğini icra ederken gere-
ken diğer kişisel gelişim konularında alma hakkı var. Avukatlar, her sene 
sonunda bu eğitim puanlarını aldıkları sertifikalarla birlikte baroya ispat 
etmeleri gerekmektedir. Bir sene eksik kalan puan eğer bir önceki sene 
fazla puan alınmış ise onunla tamamlanabiliyor. Ancak o yıl içinde eksik 
puaanı var ise boro tarafından yazılı olarak uyarılıyor. Takibeden sene bu 
eksikliği tamamlamadıysa, kendisine disiplin cezası veriliyor. Bir sonraki 
sene bu cezaya rağmen eksik puanı tamamlamadıysa barodan atılabiliyor 
ve artık avukat olarak çalışamıyor.

Baro tarafından onaylanmış eğitim kurumlarına gidilebildiği gibi başka 
bağımsız kurumlardan da eğitim alma imkanı var. Ancak bu eğitimin 
kişisel gelişim konusunda ihtiyaç ve faydalarının baroya ispat edilmesi 
gerekiyor. Eğitime başlamadan önce ve sonra imza atılması mecburi. 
Eğitim kurumu bu giriş çıkış saatlerini baroya bildirmekle yükümlü. 
Her eğitim saati bir puana denk geliyor. Hukuki konularda akademik 
seviyede verilen her yarım saat ders veya 500 kelimeden fazla yazılan 
makaleler de bir puan olarak değerlendirilebiliyor. Bunun kontrolü 
barolar birliği tarafından yapılıyor.

Denetim
Baronun, Hollanda’daki avukatların hizmet kalitesini yüksek tutmak 

için dikkate aldığı diğer bir unsur da denetim. 3 yıllık stajını bitirmiş, 
avukat olmuş ve her yıl 20 puanlık eğitimlere katılmış avukatlar için 
hizmet kalitesini her daim yüksek tutmak için düzenli olarak denetim-
ler yapılıyor. Bu amaçla hazırlanan kılavuzda asgari olarak bir avukat 
bürosunda uyulması gereken şartlar belirtilmiş. Mesela dosyaların açıkta 
bırakılmamış olması, bütün iletişim aletlerinin (Telefon, faks, e-posta 
vb.) çalışır durumda olması, muhasebenin düzgün tutuluyor olması, 
müvekkil dosyalarının içinde tüm gerekli bilgi ve belgelerin bulunuyor 
olması, avukatlık sigorta poliçesinin olması, müşteri şikayet formu ve 
takip mekanızmasının bulunuyor olması vs gibi konularda denetim 
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yapılmaktadır. Baro tarafından atanan denetçiler sırayla avukat büro-
larını bir hafta önceden haber vermek suretiyle ziyaret ediyor ve eksik 
konularda tavsiyelerde bulunuyorlar. Üç ay içinde hazırlanan denetim 
raporuna istinaden belirtilen sürlerde eksiklerin tamamlanması isteniyor.
tamamlanmaması halinde yine disiplin cezası ve barodan atılmak durumu 
söz konusu olabiliyor. Bu denetim mekanizması baronun diğer denetim 
ve cezalandırma mekanizmalarından bağımsız olarak çalışmaktadır.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü değerli Ankara 
Barosu önceki Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Cengiz Ağabeyime 
veriyorum. Buyurun efendim.

Av. Mehmet CENGİZ
Ankara Barosu Önceki Yönetim Kurulu Üyesi

Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar, benden önceki 
sayın konuşmacılar konumları gereği meseleye yukarıdan bakarak ele 
almaya ve katkı sunmaya çalıştılar. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Benim hiçbir akademik kariyerim yok. Ben Adliye koridorundan ve 
Adliyedeki Baro odasından olaya bakarak meslek içi eğitim konusunda 
görüşlerimi arz etmek istiyorum.

Değerli arkadaşlar, konumuz avukatlık mesleği ve avukatlık mesleği 
açısından meslek içi eğitimin önemi. Hukuk nedir ? Hukuk, bir üstyapı 
kurumudur, altyapıya göre şekillenir. Hukuksal düzenlemelerin varlığı 
yetmez. Bunların yaşama geçirilmesi için bir mücadele gerekir. İşte, 
avukatlık mesleğinin temel işlevi budur. Yasaları yaşama geçirmek, hukuku 
egemen kırmak, dolayısıyla eğitim de bu perspektifle sürdürülmeli ve 
yapılmalıdır. Yoksa, hukuk fakültelerinde verilen bilgilerin tazelenmesi, 
yenilenmesi mevzuatın aktarılmasından ibaret değildir.

Değerli arkadaşlar, bir kanun çıkar, bu kanunun amacı belli bir temel 
hakka işlev kazandırmaktır, belli bir temel hakkın yasal güvencesini 
yaratmaktır, fakat tek başına bu kanunun çıkarılmış olması o temel 
hakkın işlev kazanmasına ya da o temel hakkın koruma altına alınmasına 
yetmez, bunun altyapısı lazım. İşte, bu altyapıyı yaratacak olan avukat-
ların mücadelesidir. Veya bir kanun çıkar, bir temel hakkın kısıtlanması 
amacına yöneliktir. İşte, bu amaca yönelik bu kanuna karşı altyapı olarak 
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avukatların, bizlerin, savunmanın vereceği mücadele, onun yaratacağı 
tahribatı önlemeye yöneliktir.

Bence birçok unsur var tabii meslek içi eğitimde, ama bence meslek 
içi eğitimde barolar…

… Ankara Barosu bünyesinde sürdürülen eğitim çalışmalarında bu 
başlık altında bir faaliyet, bir bilgilendirme yürütüyoruz.

Mevzuat ortada. Bunu tekrar etmekle yetinemeyiz. Bireysel başvu-
ruya işlev kazandırmak lazım. Bunu, temel insan haklarının geliştiril-
mesi, demokratik bir toplum yaratılması için işleyecek bir mekanizmaya 
dönüştürmek zorundayız. Somut örnek üzerinden gidiyorum. Bu görev 
biz avukatlara düşüyor. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Meslek 
içi eğitim işte buna hizmet etmelidir.

Niye bunu söylüyorum ? Aksi, demokratik bir müessese olan bireysel 
başvuruyu demokratik hakların aranması yolu olmaktan çıkarır, aksine 
bunun önüne bir set haline getirir. Nitekim, bakınız, 12 Eylül 2010 
tarihinde yapılan referandumda kabul edilen Anayasaya göre yürürlüğe 
giren ve 2012 Eylül ayından itibaren uygulanmaya başlanan Anayasa 
Mahkemesine bireysel başvuru geçtiğimiz yıllarda gündeme getirilen 
4. yargı paketinin gerekçesinde şöyle açıklanıyor: Yasa koyucu son derece 
demokratik bir hak olan bireysel başvuru hakkını şöyle ele alıyor, Kanu-
nun gerekçesinden okuyorum, aynen şöyle deniyor: “İlgili kişiler zaman 
zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesiyle koruma altına alınan haklarının ihlal edildiğini ileri 
sürmektedirler. Bu başvurulardan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
tarafından ülkemiz aleyhine verilmiş bulunan çok sayıda ihlal kararı vardır. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen bu ihlal kararları 
bir yandan ülkemizi her yıl önemli miktarlarda tazminat ödemek zorunda 
bırakırken, diğer yandan da ülkemizin insan hakları alanında uluslara-
rası toplumdaki görünümünü olumsuz etkilemektedir. Son Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi verilerine göre ülkemiz Avrupa Konseyinin üyesi 47 
ülke arasında en çok ihlal kararı verilen ikinci ülke durumundadır.” Bunu 
2012 yılında söylüyor. “2012 yılı sonu itibarıyla Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi önünde ülkemiz aleyhine yapılan on altı bin dokuz yüz başvuru 
bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda yapılan başvuruların neticeleri göz önüne 
alındığında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ön koşullar 
açısından yapılan değerlendirmeyi geçebilen başvuruların çoğunun ihlal 
kararıyla sonuçlanacağı öngörülmektedir. Bunun için bu düzenlemeleri 
yapıyoruz” diyor.
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Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuruyu önlemek için siz 
Anayasa Mahkemesine başvuru yöntemini getirirseniz bu gerekçeyle, 
bu temel hakların geliştirilmesi değil, temel hakların gelişmesini önleme 
çabasıdır.

Böyle anlayıp, bireysel başvuruyu böyle tanımladığınızda hak ihlalle-
rini önlemek yerine hak ihlallerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
götürülmesini önleme çabası olarak ortaya çıkar. Nitekim, mevzuatı 
incelediğimizde bakıyoruz, diyor ki, kötü niyetle yapılmış başvurularda 
2000 Lira ceza alınır”, efendime söyleyeyim, diyor ki, “harca tabidir”. 
AİHM’ye yapılan başvurular harca tabi değildir. Diyor ki, “otuz gün içinde 
başvurman lazım”. Sonra Avrupa Konseyine başvuruluyor, diyor ki, “biz 
böyle bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemede bir iç hukuk yolu inşa ettik. Bu 
iç hukuk yolundan geçmemiş başvuruları kabul etmeyin”. Avrupa Konseyi 
de bunu kabul ediyor doğal olarak. İç hukuk yolları tüketilmeden, yani, 
Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkı kullanılmadan yapılan 
başvuruları geri çeviriyor.

Bakın, 2012 yılı itibarıyla ikinci sırada olan 47 ülke içindeki Türkiye 
şu anda beşinci, altıncı sıraya düşmüş vaziyette. Önümüzdeki süreçte 
daha da düşecek, çünkü bu prosedür yerine getirilmeden başvuru imkânı 
ortadan kalkmış.

Aslında biz bu filmi daha öne görmüştük arkadaşlar. Kıbrıs kesiminden 
Lousidu isimli bir Rum bayan Girne’deki evine gidemediği ve buradaki 
taşınmazlarını kullanamadığı için Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine başvurmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye 
aleyhine 1 milyon Dolar tazminata hükmetmişti geçtiğimiz yıllarda. 
Lousidu davasından sonra Kıbrıs Rum kesiminde davalar birbiri ardına 
gelmeye başladı Türkiye aleyhine. Bunu önlemek için Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyetinde yeni bir iç hukuk yolu üretildi ve Mal Tazmin 
Komisyonu kuruldu. Kararları bağlayıcı ve yargı kararı mahiyetinde olan 
bir Komisyon. Bir iç hukuk yolu türetildiği Konseye bildirildi, Konsey 
bunu kabul etti ve dolayısıyla, Lousidu davası örneği Rum kesiminden 
gelecek, Güney Kıbrıs’tan gelecek başvuruların önü kesildi.

Lousidu’ya karşı geliştirdiğimiz bu yöntemi eğer Mehmet’e karşı da 
uygulamaya kalkarsanız bu demokratik değil, antidemokratik bir şey olur. 
Bu yasa koyucunun amacı böyle olabilir. Ama ne oldu ? Biz pratisyenler, 
biz avukatlar bir mücadele verdik. Gerçekten çok zorlu bir mücadele 
verildi Türkiye’de. Bugün bu amaçla ihdas edilmiş olan bu müessese 
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bugün demokratik hak ve özgürlüklerin işletilmesi ve güvenceye kavuş-
turulması için bir mekanizmaya dönüştürüldü.

Bakın, Kanun gerekçesini okudum. Gerekçesi bu olan bir düzenleme 
savunmanın verdiği uğraş ve mücadeleyle bugün bir işlevsel demokratik 
hakların geliştirilmesi için bir müessese haline dönüştürüldü. Eğer bu 
yapılmasaydı, eğer savunma altyapı olarak bu mücadeleyi vermemiş 
olsaydı bugün bu işlevi kazanması mümkün değildi. Dolayısıyla, eğitimin 
işte buna hizmet etmesi ve yardımcı olması lazım.

Değerli arkadaşlar, bir başka örnek vereceğim, son ters bir örnek: Türk 
Ceza Kanununun 128. maddesi var. Ne diyor 128. madde ? “Savunma 
Dokunulmazlığı” başlığını taşıyan madde: “Savunmalar kapsamında kişi-
lerle ilgili olarak somut iddialarda ya da olumsuz değerlendirilmelerde 
bulunulması halinde ceza verilmez.” Bu düzenleme kanun koyucunun 
amacı açık, gerekçesi açık, savunmanın güvencesi olarak getirilmiş. Ancak, 
Silivri yargılamalarında somut olarak yaşadık, hep birlikte yaşadık. İdari 
vesayet altında olan mahkemeler birçok meslektaşımızın ve sanıkların 
savunmada söyledikleri sözleri hakaret kabul etti, suç duyurusunda 
bulundu, haklarında suç duyurusunda bulunulan avukatlar hakkında 
Adalet Bakanlığınca bekletilmeksizin hemen soruşturma izni verildi. 
İstisnası hemen hemen yoktur. Davalar açıldı. Haklarında dava açılan 
meslektaşlarımız ve sanıkların pek çoğu cezalandırıldı bu hükme rağmen. 
Savunma yapmak risk haline geldi, ama avukatlar; yani, altyapı bu baskı-
lara boyun eğmedi. Savunma dokunulmazlığı için baroların önderliğinde 
mücadelesini sürdürdü. Şimdi bakıyoruz, ben yakından takip ediyorum, 
bu mahkumiyet kararları belirtilen bu mücadele ile yaşama geçirilen 
yasal düzenlemeye dayanılarak Yargıtay’ca tek tek bozuluyor ve mes-
lektaşlarımız hakkındaki bu mahkumiyet kararları ortadan kaldırılıyor. 
Eğer bu perspektife sahip olmasaydık, bu mücadeleyi vermemiş olsaydık, 
aslında savunmanın güvencesi olan bu hüküm bu fonksiyonunu yerine 
getiremeyecek ve bugün birçok meslektaşımız boyunlarında o mahku-
miyet ilamıyla birçoğu da mesleğini ifa edememiş olacaktı. Bu anlamda 
böylesine zorlu bir mücadele yürütüyoruz. Dolayısıyla, eğitim, meslek 
içi eğitim de mutlaka bu perspektife sahip olmalı ve yasaları öğretmek 
değil, mesleğimizin fonksiyonunun yasalara işlev kazandırmak olduğunu 
anlatmalıdır. Bu stajdan da başlamalıdır, staj sonrası meslek içi eğitimde 
de her alanda yaşama geçirilmelidir. Bir başka hususa daha değinmeden 
geçemeceğim. Sözlerimi bitireceğim, biliyorum zaman geçti.
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Toplumsal ilişkiler geliştikçe hukuk da gelişiyor arkadaşlar, kapsamı 
da genişliyor. Bu nedenle ihtisaslaşma, uzmanlaşma önem kazanmıştır. 
Bunda yadsınacak bir şey yok. Bundan kırk, elli yıl önce bizler avukatlığa 
başladığımızda iki kategoride toplayabilirdik, iki grupta toplayabilirdik 
avukatları: Ceza avukatları, hukuk avukatları. “Ben ceza avukatıyım, ben 
hukuk avukatıyım”. O cezacıdır, bu hukukçudur diye. Bugün ise öyle-
sine dallanıp budaklandı ki toplumsal ilişkiler geliştikçe, zaten ticaret 
mahkemeleri yoktu, iş mahkemeleri yoktu, çocuk mahkemeleri yoktu, 
aile mahkemeleri yoktu. Bugün hepsi bir uzmanlık alanı haline geldi. 
Dolayısıyla, ihtisaslaşmak ve uzmanlaşmak önemli oldu. Meslek içi eğitim 
de bu ihtiyaca cevap vermek durumundadır. Bunu da mutlaka yapmalı-
dır meslek içi eğitim. Meslek içi eğitimin sürekliliği önemlidir. Kırk yıl 
önceki cezacı bugün, bırakınız başka alanlarda faaliyet göstermeyi, ceza 
alanında dahi faaliyet göstermekte yetersiz kalır. O bakımdan meslek içi 
eğitim bir, uzmanlaşmaya hizmet etmelidir, iki, süreklilik arz etmelidir.

Yalnız, burada şunu da ifade etmek istiyorum: Bu uzmanlaşma, vesaire 
gibi meslek içi eğitimin bugün bizim mesleğimizin konumu itibarıyla 
zorunlu kılınmasını doğru bulmam. Zorla güzellik olmaz, zorla eğitim 
olmaz.

Son tahlilde, biz bir bağımsız, serbest meslek icra ediyoruz. Dolayısıyla, 
bu şekilde ele almak, bu eğitimleri sürekli yapmak, ama bir zorunluluk 
haline getirmemek gerekir, teşvik etmek gerekir. Faydasına muttali olan 
meslektaşlarımız da mutlaka buna sarılacaklardır. Meslek içi eğitim 
konusunda burada dile getirilen ve yadsınamayacak olan diğer hususlara 
katıldığımı ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. 
(Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Mehmet Cengiz’e çok teşekkür ediyoruz. 
Konuşmasına başlarken diğer konuşmacıların konuya yukarıdan baktığını 
söyledi, ama bence o çok daha yukarıdan, çok daha farklı bir perspektiften 
baktı ve çok değişik bir boyutuyla düşünmemizi sağladı konuyu. Şunu 
düşündüm Mehmet Ağabeyin konuşmasından sonra: Mehmet Ağabey 
gibi ve onun gibi hukuk savaşçılarının meslek içi eğitimde verecekleri 
ayrı bir ders olmalı diye düşünüyorum bu uygulamanın dışında. Hazır 
sevgili Baro Başkanımız da gelmişken bu konudaki talebimizi ona iletelim. 
O başını kaçırdı, ama biz ona sonradan anlatırız Mehmet Ağabeyin ne 
dediğini. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı.

Şimdi bir konuşmacımız eksikti, o yüzden zamanımız vardı ve zama-
nımıza bağlı kalarak konuşma kısmı bitti. Şimdi eğer konuyla ilgili söz 
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alıp soru sormak isteyen varsa onlara söz vereceğim. Buyurun efendim. 
Soruları alacağız, konuşmacılarımızın hepsine sırayla sorabilirsiniz. Her-
halde mikrofon dolaştırılacak soru sormak isteyenlere.

Av. Eda Açıkalın (İstanbul Barosu) - Merhabalar efendim. Benim 
sorum Adalet Akademisi Sayın Başkan Yardımcısına yöneltmek isterim.

Bizim Barolar Birliğinde de bu yönde zaman zaman bazı egzersizlerin 
yapıldığını biliyorum, Sayın Başkan Yardımcısının fikri de bu anlamda 
çok önemli. Hakim ve savcılar ile avukatların zaman zaman mahkeme 
salonlarında birbirini kırmak, incitmek istemedikleri halde, belki o 
günkü kişisel başka bir problemleri sebebiyle biraz gerilip biraz kastı aşan 
sıkıntılar yaşadıkları hepimizce malumdur. Biz bu tür gerçekte karşılıklı 
gerilmelerden daha yukarıya çıkmayan ve suça konu olmayacak bazı 
davranış biçimlerinin yargıya taşındığını da üzülerek görüyoruz. Hakim 
ve savcılar ile avukatlar arasındaki bu tür suça konu olmayabilecek 
türdeki meslek icrası esnasında ortaya çıkan gerginlik ve tartışmaların 
birlikte oluşturulacak bir etik kurul tarafından çözümlenmesi gerektiği 
gibi bir düşünce zaman zaman egzersizleri yapılmaktadır. Kendileri bu 
konuya sıcak bakarlar mı, böyle bir çalışma olursa eğer birlikte hareket 
etme olanağı bulunur mu ? Bunu önemsediğim için soruyorum Sayın 
Başkan Yardımcısını burada gördüğüm için. Birbirimizi böyle mahkeme 
önlerine taşımadan, bazı problemlerimizi birlikte oluşturabileceğimiz bir 
etik kurulla çözme imkânımız mümkün müdür acaba Sayın Başkanım. 
Teşekkür ederim bu arada tüm konuşmacılara ve katılımcılara. Sağ olun.

Av. Rifat İnanç - Sayın meslektaşıma çok teşekkür ediyorum. Ben 
beş yılı aşkın hakimlik yaptım. Hakimlik yaptığım süre içerisinde zaman 
zaman avukat meslektaşlarımızın, o tarihlerde genç olmama rağmen, 
özellikle mesleğin ilk yıllarında hiçbir meslektaşımla kırıcı hiçbir tar-
tışmaya girmedim. Hatta, bilirsiniz, eskiden CMUK avukatlığı, şimdi 
CMK avukatlığıdır. Genelde avukat meslektaşlarımız ilk duruşmadan 
sonra bu dosyaları hep ihmal ederler. Bunu da bir eleştiri olarak ben 
söyleyeyim. Ben hiçbir meslektaşımı bu konuda tutanağa geçirip baroya 
bildirmedim. Böyle yaptığım zaman dosya ertelenecek, yeni bir avukat 
meslektaşım görevlendirilecek, o duruşmaya gelecek, dosyayı incelemek 
için süre isteyecek; yani, yargılama uzayacak. Halbuki ben en fazla bir 
dosya önüme üçüncü defadan fazla geldiği zaman ben rahatsız oluyorum. 
Bunu önlemek adına yatağından kaldırıp duruşmaya davet ettiğimiz 
meslektaşlarımız çok oldu. Bu anlamda hiçbir avukat meslektaşımla 
hakikaten sürtüşmeye girmediğim için, tabiri caizse, bunu övünerek ben 
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anlatıyorum. Böyle yapmakla aynı zamanda o yerdeki çalışma barışını 
da korumuş oluyordum, çünkü o meslektaşımızı baroya bildirdiğimiz 
zaman belki hakkında disiplin soruşturması yapılacak, belki hakkında 
adli soruşturma yapılacak. Ben bunun da önüne geçerek aynı zamanda 
avukatlar ve hakimler arasındaki çalışma barışına da katkıda bulundu-
ğumu düşünüyorum.

Tabii, meslektaşımın söylediği husus aslında beni aşan bir husus. 
Belki de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunu doğrudan ilgilendiren 
bir husus, belki de Bakanlıkla beraber, ama ben de keşke öyle etik bir 
kurul oluşturulabilse, tartışmalar yargıya taşınmasa, tatlıya bağlansa diye 
temenni ediyorum, katılıyorum. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Başka sorusu olan var mı ?
Av. Melike Kaçmaz (Stajyer Avukat)- Benim sorum da Sayın Adalet 

Akademisi Başkan Yardımcısına.
Ben de kendim tarafımdan baktığımda bir iki senelik arkadaşlarımız 

böyle kazanıp da Adalet Akademisine gittiklerinde sonrasındaki buluş-
malarımızda mesela çoğuyla resmen muhabbet edemez hale geliyorlar. 
Mesela insan şöyle düşünüyor: … estağfurullah, ama “orada ne yapıyorlar 
size” diye biz bir düşünüyoruz ister istemez. Hiçbir şekilde iletişim kuramaz 
hale geliyoruz. Böyle bir durumda da insan hakim, savcı olmaktan bile kor-
kuyor, “vazgeçeyim en iyisi, çünkü insanlarla konuşamayacak mıyım, ben 
oturup ailemle konuşamayacak mıyım ?” diyor. Kendileri de aynı şeyden 
şikâyet ediyor. Mesela bir tanesi stajyer olup gittiğinde anlattığına göre 
bakkala selam bile verdiği için uyarı almış. Sonrasındaki böyle bir eğitim 
hayatı orada da anlatılıyor mu, bunların beklendiği onlara söyleniyor mu ? 
Oradaki bu konularda nasıl davranması gerektiği anlatılıyor mu Adalet 
Akademisinde, ki sonrasında böyle bir durumla karşılaşıyorlar. Onlar da 
gittiklerinde çok şaşırıyorlar çıktıklarında, meslek hayatına atıldığında. 
Orada bile biz bir kafede sohbet ortamında bile bizimle ulaşamıyorken 
avukat olup da kürsüdeyken ulaşmasını ben de çok bekleyemiyorum. 
O yüzden bu konuda nasıl bir çalışmanız var, ben onu merak ediyorum.

Av. Rifat İnanç - Melike Hanım, teşekkür ediyorum. Az önce konuş-
mamda söyledim, hakikaten bizim birinci meselemiz ve Akademinin en 
önemli dersi etik konusu, mesleki davranışların kazandırılması. Fakat, 
bizim 23 yaşında da adayımız var, 46 yaşında da adayımız var, avu-
katlıktan geçme meslektaşlarımız var, hatta torunu olan adayımız var. 
Bu Akademide espri konusu oluyor, ama torunu olan adayımız da var.
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Az önce meslek büyüğümüz bahsetti, hakikaten eğitim temelden 
başlıyor. Benim rahmetli dedem söylerdi, “oğlum, kuyu dipten mi dolar, 
tepeden mi dolar ?” diye. Şuraya Barolar Birliğinin otelinin bahçesine derin 
bir kuyu açsak, üstten sürekli su döksek burası kuyu olur mu ? Olmaz. 
Kuyu olması için dipten gelmesi lazım. Tabii, yetişkin eğitimi hakika-
ten çok zor bir eğitim. Biz bunu yapabildiğimiz kadar bu kalabalıkta 
yapmaya çalışıyoruz. Çok yoğun hakim, savcı alımı var. Bu kalabalık 
ortamda yapabildiğimiz kadarıyla ben 24 saat esasına göre çalıştığımı 
söylüyorum, tabii, derslerimiz var, etik derslerimiz var, derslerden birine 
de ben giriyorum, ama ben sürekli bir gözetim ve denetim halindeyim, 
hakikaten öyle, sırf hem sizlerden, hem vatandaşlardan, hem avukat mes-
lektaşlarımızdan gelen bu tür yoğun eleştirileri bildiğimiz için. Kendim 
de kısa süreli avukatlık yaptım, oradan da biliyorum. Bunları en aza 
indirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Tabii, şehir efsanesi, 2014 yılının Mayıs ayında Barolar Birliğinin 
düzenlemiş olduğu bir uluslararası sempozyumda yine ben Akademi 
Başkan Yardımcısı sıfatıyla bir sunumda bulunmuştum. O zaman Barolar 
Birliği Başkan Vekilimiz hanımefendi Berra Hanım ve bazı baro başkan-
larımız ısrarla Akademide avukatlar aleyhine hakim ve savcı adaylarına 
yönlendirme yapılıyor gibi birtakım iddialarda bulundular. Tabii, ben 
bunları şiddetle reddettim. Ben Ankara Barosuna işbirliği teklif ediyo-
rum, staj süresince isterseniz zaman zaman stajyer avukat arkadaşlarımız 
gelsinler, bizim eğitimlerimizi görsünler, ne tür bir eğitim verdiğimize 
şahit olsunlar. Israrla söylüyorum, özellikle sadece avukatlara değil, insan 
olan herkese, vatandaş da olabilir, personel de olabilir, kim olursa olsun, 
insan olan herkese insanlık onuruyla bağdaşmayan hiçbir davranışta 
bulunmamayı biz şiddetle telkin ediyoruz. Avukatlarımızın bir titri var. 
Yine hakim ve savcılarımız avukatlara karşı davranışlarında şikâyetler 
olmasına rağmen nispeten ölçülü, ama vatandaşa karşı, savunmasız 
vatandaşa karşı, personele karşı davranışları yönünden de çok şikâyetler 
var. Bunların da önüne geçme adına sadece avukatlara yönelik değil, 
bütün vatandaşlarımıza yönelik, sıfatı ne olursa olsun, sanık dahil, şüpheli 
dahil, herkese karşı insanlık onuruna yaraşır bir şekilde davranmaları 
hususunda tavsiye ve telkinleri şiddetle yapıyoruz.

Onun dışında tabii, bazı mesleki etik ve davranışları abartan mes-
lektaşlarımız oluyor. Kendisini böyle soyutlayıp dünyayla bağlantısını 
kesen, kapalı kutu içersine giren meslektaşlarımız da oluyor. Bunun 
önüne geçmeye çalışıyoruz. Ama işimiz zor, tek başına Akademinin 
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bunu yapması çok zor. İki yıllık normal staj süresinin toplamda yeni 
aya kısaltılmış şekliyle toplam beş buçuk ay Akademide geçmekte, geri 
kalan kısmı kürsüde ve Yargıtay’da, Danıştay’da geçmekte. Dolayısıyla, 
bunu tek başına Akademinin başarabilmesi mümkün değil. Ama, biz 
bize düşen kısmıyla ilgili olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 
Eleştirilerinde haklı arkadaşımız. Az önce söyledim, bir hakim, savcı 
adayı yürüyüşü, ilk önce biz oradan başlıyoruz, ayaklarını yere bastırmaya 
çalışıyoruz Akademide. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Biz de teşekkür ediyoruz. Başka soru var mı ? Evet.
Av. Ömer Kubat (Stajyer Avukat)- Merhabalar. Benim sorum da 

Adalet Akademisi Başkan Yardımcısına. Çok güzel bir şekilde kuyunun 
dipten dolacağını söylediniz. Mülakat sürecine ben de katılmış bir aynı 
zamanda hakim, savcı aday adayıyım. Neden dört dakikalık mülakatta 
bir insanın karakter tahlili yapılarak hakim, savcı adayı yapıldığını aslında 
ben merak ediyorum. Bu adamdan daha sonra düzgün bir karakter 
ölçüsü beklemek de çok yerinde oluyor mu ya da beklememek daha mı 
doğru oluyor. Bunun değerlendirmesini de tabii ki sizden rica ediyorum. 
Teşekkür ederim.

Av. Rifat İnanç - Arkadaşlar, bu ülkede doksan yıldır hakim ve savcı 
alımı nasıl yapılıyorsa şu anda da öyle yapılıyor. Ben de öyle hakim, savcı 
oldum. Benim bir dakika bile sürmedi ve o mülakattaki katılan kişileri 
önceden tanımama rağmen şu anda siluetlerini bile hatırlayamıyorum, 
göremedim hiç. Hakikaten mülakat kısmı çok zor bir kısım. Elbette 
birkaç dakika içerisinde karakter analizi yapmak mümkün değil, ama 
sistem bu. Ama tabii, birileri elenecek. Şu anda eğer bin kişilik hakim, 
savcı adayı alınacaksa üç bin kişi kalıyor. Bunu bine düşürebilmek için 
elbette birilerinin elenmesi gerekiyor ve eleniyor. Elbette bu mülakat 
sistemi eleştirilebilir, biz de eleştiriliyoruz. Daha iyi bir sistem gelsin isti-
yoruz, ama şu anda sistem bu. Bu sorunun doğrudan muhatabı aslında 
ben değilim, ama arkadaşımız eleştirisinde haklı. Keşke daha objektif 
ölçülerle hakim ve savcı alımı yapılabilecek bir sistem oluşsa. Biz de bunu 
istiyoruz. Teşekkür ederim.

Av. Adil Kotak (Amsterdam Barosu) - Sorum aslında konuşmacılara 
değil de aslında Baronun bu konuda meslek içi sürekli eğitimle alakalı 
görüşü… Ben asıl Baronun görüşünü merak ediyorum. Avukatlar için 
sürekli eğitim konusunda ne düşünüyorsunuz ?

Oturum Başkanı - En yüksek ağızdan.
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Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı

Ben de şimdi bir tebliğ sunayım burada. Çok kısa olarak söyleyeyim. 
Ben insicamı bozmak tarafında değilim. Biz hep şunu öneriyoruz; bir 
kere avukatlığa girişin mutlaka sınavla olmasını öneriyoruz, ama o kısmı 
ayrı, tartışmasız olan yön. Diğer yanı da şu; yasal bir değişiklik yapılarak 
şu anda sınavsız olarak avukatlık yapan tüm meslektaşlarımızın her yıl 
belli bir saat bir sertifikasyondan geçip ve bu sertifikasyonun sonucunda 
yeterlilik şeklinde bir şey verebilecekse mutlaka yapılmasını istiyoruz. 
Bunu da zannediyorum Avrupa ülkelerinde kullanılan yöntemler var. 
O yönüyle meslek içi eğitimin sınavın akabinde devam etmesi ve bizim 
de, biz yirmi beş yıl önce avukat olduk ve artık bu bir kazanılmış haktır 
demeden sürekli eğitimin içinde olmamız gerektiğini düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Başka soru var mı ? Sanıyorum yok. Ben bir iki ufak 
soru değil, ama tespitte bulunarak konuyu kapatacağım. Sayın Akademi-
nin Başkan Yardımcısına geldi sorular. Hep baştan beri konuştuğumuz 
gibi, yani, avukatlarla hakimler arasındaki ilişkilerle ilgili. Demek ki şu 
ihtiyaç çok net: Hakimler ve avukatlar aslında kendileri meslek içi eğitim 
çalışmalarını yapıyorlar kendi içlerinde, ama birlikte bir çalışma düşü-
nülmemiş ya da gerek olmamış. Sanıyorum bu gereksinim ortaya çıktı.

Dersin başlığı da dikkatimi çekti. Yanlış anlamadıysam “mesleki etik ve 
davranışlar”. Zaten ders başlığı böyleyse, tabii içeriğini bilmemekle birlikte 
aslında sorun ders başlığından başlıyor. Mesleki etik dediğiniz zaman 
zaten hakimi sınırladınız. Neler yapmayacağı aslında etikte öğretiliyor. 
Davranışlar ise aslında neler yapacağı konusu, avukatlarla bizi ilgilendiren 
kısmı. Dolayısıyla, belki bu ders başlığının ve içeriğinin ayrılması lazım. 
Öncelikle hakim etik dediği zaman zaten hakimle ilişkiye girme kardeşim.

Ben kendi yaşadığım örneklerden anlatayım. Çoğu meslektaşımın 
başına gelmiştir. Hakimin odasına bir davayla ilgili girdiğiniz zaman 
en net tepki şudur: “Avukat Bey davayla ilgili, dosyayla ilgili konuşma”. 
Benim hep reaksiyonum şu olmuştur: Hakimle hiç tanışıklığımız yok, 
sizinle geçmişimiz de yok, birbirimizi tanımıyoruz; yani, maç konuşa-
mayız, yemek konuşamayız, ortak tek noktamız bu dosya. Nasıl bunu 
konuşamıyoruz ? Bunu konuşamazsak bir avukatla hakim ne konuşacak ? 
Benim o kadar aklım almıyor ki bu hakimin tepkisini.
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Bir gün çok babacan bir tanesi şunu demişti, benim de daha genç 
olduğum dönemlerdi o, daha da böyle bir iddialıyız, haksızlığa falan 
uğramış gibi hissediyoruz kendimizi, şimdi gülerek geçiyoruz bunu. 
Demişti ki, “evladım, sen çok gençsin. Bak, ben sana bir olay anlatayım. 
Yargıtay’ın kapısına avukatlar getirirler müvekkillerini, kapıyı çalarlar, içeri 
girerler, müvekkil dışarıda bekler, girer, çıkar, hiçbir şey konuşmaz. “İşte, senin 
işini bağladım, hadi bakalım” der. Biz hakim olarak bunları gördüğümüz 
için kendimizi koruma altına aldık. Bu yüzden konuşmuyoruz, yoksa niye 
konuşmayalım”. Bu, hakimin kendi açısından belki haklı olabilir, ama 
işte, bu derslerde bu durumla nasıl çıkacağı herhalde öğretilecek. Bir 
dosyanın sorumlusu avukatla konuşabilmek kadar doğal bir şey olma-
ması gerektiğini hakime öğretmek, ama bu arada da etik kurallardan da 
ödün vermeden, tarafsızlıktan ödün vermeden hareket etmenin yolu 
öğretilmeli. Ben bunu bir tespit olarak söyledim.

Hollanda’dan gelen sevgili meslektaşımız çok değerli bilgiler verdi. Ona 
hiç soru sorulmadı. Ben kendisine özellikle teşekkür etmek istiyorum. 
Aslına bakarsanız herhalde şu konuşmanın en anlamlı mesajlarını ondan 
aldık, çünkü Avrupa’nın Hollanda gibi bir yerinde avukatların ne kadar 
güvenilir, mesleğin ne kadar üst düzeyde saygınlık sahibi olduğunu ken-
disi bize anlattı ve bunu sağlayabildiği ölçüde, avukatın da bu saygınlığı 
sağladığı ölçüde mesleğe devam edebileceğinin kurala bağlandığını anlattı. 
Bunlar çok önemli. Anlattığı o beş tane özellik hepimizde olması gereken 
özellikler. Ben tekrar etmek istiyorum: Bağımsızlık, taraflı olmak; yani, 
müvekkilinin tarafında olmak, uzman olmak, dürüst ve ahlaklı olmak, 
güvenilir olmak. Bugünün en anlamlı mesajlarından biri bu.

Adalet Akademisi de bu konuda büyük çalışmalar yapıyor. Kendilerini 
tekrar tekrar kutluyoruz ve bugün bir işbirliği çağrısında bulunalım Baro 
Başkanımız da hazır buradayken. Gerçekten ben avukat stajyerleri avu-
katlarla birlikte yapılacak bir eğitimin Adalet Akademisinde hakimlerin, 
ilerisi için çok kazanımlar da getireceğini düşünüyorum.

Sayın Mehmet Cengiz bize çok farklı bir yönüyle olaya yaklaştı. 
Gerçekten meslektaşlarımızın sadece yasayı uygulayan değil, yaratan ve 
iddialı bir şekilde olaya etkili olabilecek bir eğitimi de almaları gerektiğini, 
yani, aslında mesleki eğitimin en uç noktasının, en ideal noktasının araş-
tırılması gerektiği konusunda bizi uyardı. Kendisine de verdiği özellikli 
örnekler için çok teşekkür ediyoruz.

Ben burada bütün konuşmacılara teşekkür ederken siz değerli katı-
lımcılara, izleyicilere de geldiğiniz ve dinlediğiniz için de saygılarımızı, 



492

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

sevgilerimizi arz ederken Sayın Başkanımız da burada bizimle bu çok 
nitelikli, değerli konferansı bize hazırladığı için Ankara Barosu ve Yönetim 
Kurulu üyelerine, kendilerine huzurunuzda teşekkür ediyor ve konuşmayı 
kapatıyorum. Teşekkürler efendim.

Sunucu - Evet, katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ken-
dilerine plaketlerini sunmak üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Hakan 
Canduran’ı sahneye davet ediyorum. Buyurun Başkanım.

(Plaket dağıtımı)



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avukatın Kendini Tanıtım Hakkı  
ve Reklam Yasağı
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Sunucu - Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nihan Eken’i 
sunuyorum.Beraberinde ise tebliğlerini sunmak üzere Avukat Zekiye Avcı, 
Avukat Ömer Lütfü Avşar, Avukat Abdurrahman Bal, Avukat Adil Giray 
Çelik, Avukat Miray Ertan Turlu, Avukat Gönenç Gürkaynak, Avukat 
Cemalettin Güler, Avukat Nafi Çınar İnal, Avukat Simay Tezcan, Avukat 
Şakir Uzun’u sizlere takdim ediyorum.

Av. Nihan EKEN
Oturum Başkanı

Teşekkür ederim. Sayın meslektaşlarım, değerli konuklar, öncelikle 
şahsım ve Ankara Barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz 
Çalıştayımıza hoş geldiniz.

Bildiğiniz üzere avukatlık mesleği bir kamu hizmeti olup bu mesleği 
yürüten meslektaşlarımız yargının savunma ayağını oluşturmakta ve 
bu işi yürüttüğü sırada da birtakım yükümlülükleri var. Bu yükümlü-
lüklerden biri de, en önemlisi bence, reklam yapmama yükümlülüğü. 
Bu yükümlülüğümüz Avukatlık Kanunu ve meslek kurallarında da 
açıkça düzenlenmiş durumda. Ancak, bir yandan da serbest bir meslek 
olup serbest piyasa koşullarında çalışmak zorundayız. Şu anda ülke 
genelinde sayımız 97.000 olmuş durumda ve bu açıkça bir rekabeti de 
ortaya koymakta. Peki, bir yanda kanuni düzenlemeler, bir yandan fiili 
durum, bunu yürütürken de teknolojinin geldiği durumu da göz önüne 
aldığımızda bu dengeyi nasıl kuracağız, Çalıştayımızda değerli konuş-
macılarımla birlikte bunları değerlendireceğiz.

Ben daha fazla sözü uzatmadan konuşmacılarımızı takdim edeyim: 
Öncelikle Adil Giray Çelik’le başlayıp sağdan ve akabinde de soldan 
devam etmek istiyorum. Buyurun Çelik.
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Av. Adil Giray ÇELİK
Denizli Barosu

Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım, önce saygıyla selamlıyorum. 
Vaktimiz çok az, çok hızlı konuşarak aktarmaya çalışayım.

Önce Sayın Başkan “kendinizi tanıtın” demiştiniz. Kısaca kendimi 
tanıtayım: Adil Giray Çelik, Denizli Barosunda avukatlık yapıyorum. 
Yaklaşık otuz beş yıldır mesleğin içindeyim. Ankara Barosunda başladım, 
baba ocağımdır, ana kucağıdır Ankara Barosu. Otuz beş yılın otuz yılında 
avukatlık hukukuyla ilgileniyorum, ilgilendiğim söyleniyor. Ankara, 
İstanbul, İzmir, Galatasaray ve birçok hukuk fakültesinde sunumlarım, 
tebliğlerim var, kitaplarım var yüzün üzerinde, yurtiçinde, yurtdışında 
hakem … dergilerde makalelerim var. Ağırlıkla avukatlık tarihiyle ilgili 
çalışmaya çalışıyorum. Zahmet gösterdiler, mesleğe katkıda bulundular. 
Yıllardır böyle bir kurultayı bekliyorum. İçim çok dolu. Burada dolu olan 
kısmın bir kısmını hoşgörünüze sığınarak aktarmaya çalışacağım. Başkanı, 
tüm meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. PowerPoint hazırladım, çok 
hızlıca olabildiğince vakte riayet ederek, Başkanın da beni uyarmasını 
istirham ederek başlayayım.

Önce reklam yasağı ve tanıtım hakkını biz ilk kez 2001 tarihinde 
Avukatlık Yasası çıktıktan sonra Barolar Birliği yönetmelik hazırlamak 
üzere kurullar oluşturdu. O kurulların üçünde yer aldım; bir tanesi reklam 
yasağıydı. Reklam Yasağı Yönetmeliğini o tarihte, 2001 yılında hazırladık 
Türkiye Barolar Birliği’nin Rüzgarlı Sokaktaki küçücük odalarında.

O dönem İstanbul Barosu ilk kez tanıtım hakkını getirdi Yücel Beyin 
Başkanlığı döneminde. “Liberal bir hukuk anlayışı olarak tanıtım hakkı 
olması gerekir, reklam yasağını çok katı, muhafazakâr kalıplarda uygulu-
yorsunuz” denildi ve ilk kez orada bir tanıtım hakkıdır, nedir, bunun ne 
kadar ABD’den gelen tanıtım hakkının hangi ölçülerde olması gerektiğini 
tartıştık, ancak bütün tartışmalara rağmen sonra epey bir değişen Reklam 
Yasağı Yönetmeliğini yayınladık.

Ben kısaca şöyle sunmaya çalışayım: Önce bir tanıtım hakkı dedik. 
Tanıtım hakkı, var olan hakla başlayalım dedik ve reklam yasağı olarak 
geçirdik sunumumuzda. Bu hususta tanıtım hakkını savunan ve ifade 
özgürlüğünü savunan değerli meslektaşlarımız, bu hususta özellikle 
9 Eylül Üniversitesi öncü bir konum ve bir kısım akademisyenler tavır 
almaktadırlar. İfade özgürlüğü nedir diye baktık reklam yasağına ve 
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tanıtım hakkına gitmek için. Demokrasilerde en geniş anlamda ifade 
özgürlüğü bir düşünce ve kanaat tutum ve duygunun barışçı yoldan 
açığa vurulmasının, biraz dış dünyada ifade edilmesinin serbest olmasıdır.

Geniş anlamda ifade özgürlüğünü ise şöyle anlıyoruz: Sözlü ve yazılı 
anlatım, sanatlar gösterim, kişisel görünüm ve görüntü tercihi.

İfade özgürlüğü anlamında böyle bir ifade özgürlüğüne başladıktan 
sonra, peki, ifade özgürlüğü reklama nasıl yansır, bu ifade özgürlüğünün 
hakkının hukuki yapısının reklama yansıması nasıldır diye giriyoruz. 
İnsanları belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek reklam doğal ola-
rak, belli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri bir ürüne, hizmete, fikir 
ve kuruluşu çekmeye çalışmak.

Burada özellikle reklam yasağında reklamın unsurlarından birinde 
ürüne ve hizmete olarak oluştuğunu belirtmek isteriz. Bunlar, uluslararası 
literatürde geçen kavramlar ve onunla ilgili bilgi vermek, reklama ilişkin 
görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu 
benimsemelerini sağlamak.

Bir reklam hakkının varlığını kabul ettikten sonra bu reklam hak-
kının aktarımı nasıl olur diye baktığımızda, iletişim araçlarında yer ya 
da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp 
dağıtılan ve bir ücret karşılığı oluşturulduğu belli olan, parasal destek 
sağlayan kişi ya da kuruluşların kimliği açık olan duyurulardır. Özellikle, 
bu alanda grubumuzda olan değerli meslektaşlarımız daha ayrıntıya 
gireceklerdir, parasal desteğin de bu kavramda çok önemli bir yapısı 
olduğunu görüyoruz.

Sosyal pazarlamanın öncüsü Philip Cotterac isminde bir akademis-
yen. Bu, reklamın belirli temel özelliklerini koyuyor. Reklamın temel 
özellikleri, ilgi çekici olması, özgün olması, en az bir kez kullanılmaya 
yönlendirici reklam taşıyan ürünün yaratıcı ve ticari olması gerektiğini 
belirtiyor.

Reklamda 5M kuralı var. Tabii, bunları sonuca geldiğimizde meslekle 
özdeşleştireceğiz. Money, para diyoruz: Mutlaka reklam için harcanılması 
gereken bir para oluyor, iletilmesi gereken, verilmesi gereken bir mesaj 
oluyor. Neden reklam yapılıyor, onu görüyoruz: Ürün tanıtımı, pazara 
nüfuz etmek, pazarda yer almak, pazarda iddialı olmak ve ölçüm. Rek-
lam ölçümü ne kadar olduğunu, ne kadar geçerli olduğunu, bu sahanın 
ölçümünde önemli etkenlerden biri.
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Tabii, bunların tümünün ağırlıklı olarak medyada kullanıldığını 
görüyoruz ve medyada da televizyon, radyo, gazete, dergi ve son olarak 
da çok yaygın bir şekilde internette görüyoruz.

Şimdi tanıtıma geldiğimiz zaman, tanıtım reklamı delmek için çok 
önemli bir kavram. Bu konuda liberal görüşte olan akademisyenler, ki bu 
akademisyenler şu aşamada 9 Eylül Üniversitesinde bir grup akademisyen 
bunu ileri sürmekte ve İstanbul’da ciddi bir grup var, reklamın bağnaz bir 
yapı olduğunu, muhafazakar bir yapı olduğunu savunuyorlar ve o nedenle 
tanıtıma giriyorlar; tanıtımın evrensel bir hakkı olduğunu söylüyorlar.

Şöyle bir baktık tanıtımın ne olduğuna: Tanıtmak işi takdim, pre-
zentasyon olarak yer alıyor. Bir araştırmacının bağlı olduğu kurumu ve 
araştırmanın amacını belirtiyor. Karşılaşmadan önce sporcuların milli-
yetinin, köşesinin, ağırlığının, sınıfının ve adının, soyadının tanıtılması 
olarak geçiyor. Bir oyun, kitap için yazılan eleştirel nitelikte kısa olan 
yazılar olarak geçiyor.

İfade özgürlüğü anlamında tanıtım, bir firmanın ürettiği ürün, hizmet 
ve hizmeti veren kişileri, bu ürüne hizmet verenleri ve hizmet verenlerin 
özelliklerini, kurumsal kimliğini, üretim biçimini, teknolojisini, ürettiği 
unsurlara yüklediği duygusal bağlarla birlikte geniş halk kitlelerine ve 
geniş halk kitlelerinin sahiplenmesini, benimsenmesini istemesini sağ-
layacak şekilde anlatmasıdır.

Biraz evvelki, az önce anlatmaya çalıştığımız reklamın unsurlarıyla 
tanıtımın unsurlarını karşılaştırdığımızda, biraz sonra bir karede onu 
karşılaştıracağız, ancak, burada tanıtımın daha çok kişiye endekslendiği, 
reklamın ise kurum ya da ürüne endekslendiğini görüyoruz.

Geçmişten günümüze kuruluşların tanıtım araçlarına baktığımızda, 
kişi, kurum ve firmaların bilgilendirilme ve tanıtım çalışmalarını el ilan-
ları, televizyon kanalları, radyolar, gazete ve dergiler, internet gibi kitle 
iletişim araçlarıyla, açık hava tanıtım araçlarıyla, her bir ortamın kendine 
has özellikleri çerçevesinde tasarım, gösterim ve çeşitli kullanımlarda ürün 
ve hizmetler, onların özellikleri, kurumsal kimliği geniş halk kitlelerine 
aktarılmakta. Firma ve kişi, ürün ve bilgilerin tüketicilere aktarılma biçi-
mini veya tasarımını reklam veya tanıtım ajansları veya bireysel olarak 
yapılmakta. Bunu genelde bireysel olarak gördüğümüz gibi çok daha 
profesyonel kurumlar vasıtasıyla bu tanıtımın aktarıldığını da görüyoruz.

Tabii, tartışma başladığı zaman neden tanıtımdan yola çıkıyor, insan 
hak ve özgürlüklerinde, ifade özgürlüğünün başlangıcı olarak tanıtımın 
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esas alınmasıyla. Bir fark var mı ? Bu reklamla tanıtımın bu kadar ulus-
lararasında avukatlık mesleğinde tanıtım öne çıkarılıyor. Tamam, reklam 
yasaksa yasak da arkadaş, ifade özgürlüğünün özelliği tanıtımdır, sen 
tanıtımı nasıl engellersin ?

Hatta, çok ilginçtir, sıcak yaşanan bir olay: Anadolu’daki bir baromuz 
meslektaşlarımız hakkında reklam yasağını ihlalden işlemler başlattığı 
zaman, daha bu konuda düzeltmesi için ön ihtarda bulunmasına karşın 
dava açıldığını bugün sabah öğrendim.

Bu tanıtım hakkının bu kadar gündemde olması neyi getiriyor, hangi 
unsurları getiriyor ve farklılığı var mıdır diye şöyle bir analiz edelim 
dedik: Reklam, bir mal ve hizmetle talep yaratmak amacıyla geliştirilen 
aktif bir eylem. Reklam, para karşılığı reklam veren ve o reklamı yayın-
layan tarafların varlığını ortaya çıkarıyor. Reklam genel olarak bir malın 
tanıtımını, tüketimin arttırılmasını sağlıyor.

Peki, reklam ve tanıtımın ortak olduğu hususlar nelerdir ? Reklam, 
bir mal ve hizmete talep yaratmak amacıyla gerçekleştirilen, biraz evvel 
de bahsettiğimiz gibi, aktif bir eylem. Para karşılığı reklam veren ve rek-
lamı yayınlayan tarafların varlığını ortaya çıkarıyor. Reklam, bir malın 
tanıtımını, tüketimin arttırılmasını hedefliyor.

Tanıtıma baktığımız zaman, bir hizmet ve kişiyi ön plana çıkartmak 
amacıyla gerçekleştirilen aktif bir eylem. Kimi zaman parasız, kimi zaman 
para karşılığı tanıtım yapılanın varlığını ortaya çıkarıyor. Tanıtım genel 
olarak hizmet veya kişinin tanıtılmasıdır.

Efendim, şimdi bu tablo doktrinde tartışılan, avukatlık hukukunda 
tartışılan reklam ve tanıtımın çelişkisi var mıdır, bunun üzerinde tartış-
mamız gerekir. Bu tabloya baktığımızda reklamla tanıtım aynı nitelikleri 
taşıyor; yani, hiçbir anlamda “ortada kuyu var, yandan geçelim, yok efendim, 
tanıtım bir ifade özgürlüğüdür” şeklinde bir ifadeye çok gerek yok. Ya, 
reklamı tam olarak ortadan kaldıracağız ya da reklamın bir kısım orasını, 
burasını delme anlamında ifade özgürlüğünün devamı olan tanıtımdan 
medet ummayacağız.

Reklam ve tanıtım arasına kesin bir çizgi konulması görüşü var. Rek-
lam, bir mal ve hizmete talep yaratmak amacıyla gerçekleşen aktif bir 
eylem olduğunu söyledik, para karşılığı olduğunu söyledik. Avukata ihti-
yaç duyan kişilerin doğru avukat seçiminden yararlanabilecekleri tanıtıcı 
bilgileri barındıran bir avukatlık sitesi reklam kapsamında olmamalıdır 
görüşü var. Bu, reklamın yine tanıtımla, bir kısmı hiç değilse internet 
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sitelerini bu reklam yasağının istisnası olarak görelim, “hiç değilse internet 
sitelerinde avukat kendisini istediği gibi tanıtabilsin, bazı hususları ortaya 
koysun” iddiası da reklamla tanıtımın ne kadar aynı kavramlara yakın 
olduğunu ortaya çıkarmakta.

İşin enteresanı, avukat internet sitesinin başka internet sitelerine 
reklam verdiğini de görüyoruz. Eğer tanıtıma böyle bir ifade özgürlüğü 
anlamında baktığımız zaman internet sitesinin başka internet sitelerine 
reklam vermesini de doğru bulmamız gerekir.

“Reklam yasağı Osmanlı döneminden Cumhuriyet dönemine geçişte yürür-
lükte kalmış bir düzenlemedir” diyor özellikle reklam yasağına karşı olan 
meslektaşlarımız ve akademisyenler. Bunu reddediyorum, çünkü böyle 
bir şey söz konusu değil. Osmanlı’da avukatların ne olduğu çok ortada.

Katılımcı - Kanun yok ki yasağı olsun.
Av. Adil Giray Çelik - Evet. Cumhuriyet ilan edildiği zaman avu-

katlara hitap edilen raf ayak kavafı, kâğıt kavafı, müzevir olarak ifade 
ediliyorlar. Cumhuriyetin ilanından sonra 24 Şubatta Muhamat Kanunu 
çıkıyor. Bu kadar sürede, altı ay sonra Avukatlık Kanunu Cumhuriyet 
hükümetiyle geliyor ve buna bir eleştiri getirmek mesleğe çok büyük 
hakaret ve Cumhuriyete haksızlık olarak düşünüyorum. Unutulduğu için 
uygulanmayan bir düzenleme gibi anlamsız kalmaktadır. Buna katılıyo-
rum, çünkü reklam yasağının avukatlık meslek kurallarıyla özdeşleşen 
bir yapısı var. Maalesef 1969’dan sonra avukatlık meslek kurallarının 
yayınlanmasından çok sonra, örneğin, Şakir Bey belki hatırlar, biz mes-
lekte eski olanlar hatırlar, evet, gıyap kalkmıştır, hukuk usulündeki gıyap 
1985’te kalkmıştır, ama ne acıdır ki avukatlık meslek kurallarında gıyap 
vardır. Bu anlamda haklıdır. Meslek kurallarının günün koşullarına 
uyarlanması lazımdır. Bu anlamda katılıyorum, ama reklam yasağının 
tamamen kaldırılması, bu eleştiriye doğru bir yaklaşım değildir.

Avukatlığın ifade hürriyetleri kısıtlanmaktadır: Hayır, avukatların ifade 
hürriyeti kısıtlanmıyor, sadece başkasının hakkına, başka meslektaşının 
hakkına tecavüz hakkı bir düzene getirilmektedir, çünkü hürriyetlerin, 
özgürlüklerin ne zaman nerede başladığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

Meslek kurallarının eskiye dayandığı ve günümüz gerçeklerini yan-
sıtmadığı gibi reklam yasağını da kapsayan çoğu madde anlamını yitir-
miştir. Çoğu maddenin anlamını yitirdiği doğrudur, ancak bu maddeler 
içerisinde yine çağdaş düzenlemeler gelebilir, ancak reklam yasağının 
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ortadan kaldırılmasının meslekte çok ciddi bir anarşiye sebep olacağını 
düşünüyorum.

Meslek kuralları içerisinde reklam yasağına ilişkin düzenlemeler çıka-
rılarak bu konudaki dağınıklık giderilmelidir: Bu hususu maalesef biz bu 
konuda yayını olan Semih Güler ve birçok kişi bunu kabul etmiyoruz ve 
bunun çok vahim sonuçlar getireceğini düşünüyoruz, çünkü, biraz sonra 
da belirteceğim, bu husus ciddi bir sıkıntıya neden olacaktır meslekte.

Reklam yasağının rekabete ilişkin etkileri iddiası, reklam yasağının 
kaldırılması avukatlık gibi rekabetin yoğun olduğu meslekte avukatların 
bilgi, emek, beceri ve uzmanlıklarıyla değil, fiyatlarıyla, emeklerinin birim 
değerinin azalmasıyla rekabet etmelerine yol açacaktır: Çok doğru bir 
kavramdır, çünkü şu anda binlerce stajyerin olduğu, on binlerce hukuk 
öğrencisinin olduğu bir ortamda bunu da kaldırmamız halinde durumun 
çok daha vahim hale geleceğini göreceğiz.

Birçok alanda yeterli ve tam olarak bilgi sahibi olmayan avukatlar 
ortaya çıkacaktır. Bilgilerinin olmayıp toplumda genel itibar görmeyen, 
ahlaki ve etik olmayan ikili ilişkiler ortaya çıkacaktır, ki şu anda birçok 
meslektaşımız Disiplin Kurulu üyesidir, onların önünde de bu tür vahim 
vakalar vardır.

Reklam yasağında yeni temel neden var. Kamu hizmeti ve yargının 
kurucu unsuru olan avukatlık mesleğinin ticaretleşmesini önlemek reklam 
yasağının temel kavramları, reklamın meslek anlayışını zarara uğratma-
sını önlemek, yeteneğin yerini reklama bırakmasını önlemek, reklamın 
avukatlık mesleğinin pahalılaşmasını önlemek, reklamın avukatlık mesle-
ğinin özellikle yargı içindeki konumunu tehlikeye düşürmesini önlemek, 
özdeşleşme yasağı ve mesleğin bağımsızlığının tehlikeye düşmesi.

Avukatlık Kanununun başından sonuna kadar en az otuz maddede 
bağımsızlıkla ilgili maddeler vardır, temel kavramdır. Bunu reddedersiniz. 
Başka bir şey daha vardır, tüm avukatlık kanunlarında özdeşleşme yasağı 
vardır. Bununla ilgili, isim vermemeye çalışarak söylüyorum, İstanbul’da 
çok vahim sonuçları vardır. Özellikle mafya avukatı meslektaşlarımız 
mafyayla bütünleştikleri zaman maalesef bir kısmı şu anda tekerlekli 
sandalyeyle yürümek zorundadırlar. Bu saldırıları nefretle reddetsek bile, 
böyle bir olayın önüne geçmemiz için biz avukatların özdeşleşme yasağına 
azami hassasiyet göstermemiz gerektiğini düşünüyorum.

Mevzuatımızda reklam yasağı düzenlenmesi özellikle 55. maddeyle 
düzenlenmiştir. Bu açık bir düzenlemedir ve bunun Barolar Birliğinde 
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düzenlenerek yönetmeliklerle belirlenmesi gerekmiştir ve malum, yönet-
melik de gündemdedir.

Özellikle meslek kurallarının 3, 4 ve 5. maddeleri çok açıktır ve 6. mad-
desi. 7. maddede de bu husus ayrıntılarıyla belirtilmiştir, ancak, maalesef 
bu 7. maddede belirtilen hususların da ihlal edildiğini görüyoruz.

Reklam yasağının kapsadığı hususlar, büro, tabela, basılı evrak, telefon 
rehberi, medya ilişkileri, internet, işbirliği yapılan bürolar, yükümlülükler, 
üçüncü kişilerin reklam yapmasıdır.

Çok önemli bir husus vardır, bu hususta bir makale naçizane hazırla-
mıştım, Türkiye Barolar Birliği Dergisinde de yayınlanmıştı, avukatların 
medyaya demeç vermeleri üzerine. Avukatlık meslek kuralları 40. mad-
deyle reklam yasağının 8. maddesi çatışmaktadır. Bu belge ayrı bir tartışma 
konusu olurdu. Ben bunu özellikle belirtmek istiyorum.

Meslek kuralları 40. maddede “avukat kesin olarak zorunlu bulunma-
dıkça müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz, açıklamalarda adalete 
etkili olmak amacı güdülemez” demektedir. Buradaki “zorunlu olmadıkça” 
ifadesi çok vahim bir ifadedir. Bu “zorunlu” ifadesi soyut bir ifadedir ve bu 
zorunlu olan ifadeyle her gün birçok meslektaşımızın müvekkilleri adına 
televizyonlarda boy boy demeçler verdiğini görüyoruz. Bu üstelik Reklam 
Yasağı Yönetmeliğinin 8. maddesine de aykırıdır; ya biz 8. maddeyi ortadan 
kaldıracağız, ya otuz beş yıldır değişmeyen meslek kurallarını yeniden 
düzenlememiz gerekir. Bunu yapmadığınız zaman özdeşleşme yasağını 
deliyorsunuz ve kalkıyorsunuz cezaevlerinde mafya lideri müvekkiliniz 
hakkında bir ifadede bulunduğunuz zaman, onu övdüğünüz zaman başka 
bir zaman da bir kör kurşun geliyor, sizi bir yerlerde vuruyor, maalesef 
çok kötü durumlara düşürüyor, üstelik toplum içerisinde.

Uygulamada reklam yasağına aykırı ihlallerin broşür, takvim, kalem, 
çikolata ve diğer hediyelik eşyalarda olduğunu görüyoruz. Avukatların 
IQ’ları o kadar yaratıcılıkları geniş ki, bunu serbest bıraktığınız zaman 
bir bayramda çikolatanın üzerine kendi ismini yazdırarak birçok kişiye 
bu çikolataları gönderebiliyor. Bunun aykırı olduğunu Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu ve Sekizinci Dairesi kararlarıyla açık.

Mektup yazarak vekâlet isteyebiliyor bazı meslektaşlarımız. Vekâlet 
verilmesi halinde haklarına kavuşacakları biliniyor. Yemek ve kokteyller, 
tanışma, dertleşme toplantıları düzenleyebiliyorlar. Bunlar da birçok 
şeyle, üstelik mukayeseli hukukta da.
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Davet edilmediği halde cezaevine gidip görüşebiliyor. Kamulaştırma 
davasında görüşme aracı olan, toplantı düzenleyen muhtarlara çeyrek 
altın dağıtılıyor. Bu da güzel. Bu tür avukatlarla da gurur duymalıyız. 
Avukatların egoları çok güçlü olduğu gibi pratik zekâları da çok güçlü. 
Ama sonucu çok vahim noktalara gidiyor. Siz çeyrek altın verirken başka 
bir arkadaşımız tam altın veriyor, başka bir arkadaşımız külçe altın veriyor, 
başka birisinin de herhalde kamyonla götürmesi lazım.

İş sahiplerine doğum ve evlenme günlerinde çiçek ve hediye gönderiyor. 
Anadolu’da rastlanıyor. Gidiyor, sanayi odasında büyük iş sahiplerinin 
listelerini alıyor, çocuklarının doğum günlerinde adama çiçek gönderiyor. 
Şirket kuruluş günlerini de mektup ve çiçeklerle kutlayabiliyor.

Bir firmanın veya bankanın müşterilerine verdiği hizmet karşılığında 
avukatlık hizmetlerinden bedelsiz yararlanabileceği belirtiliyor. Müvekkil 
bilgilerini içeren CV gönderilebiliyor. Bankalara CV gönderilerek, çok 
vahimdir, uzun sürede bunun mücadelesi de verilmiştir. Deniyor ki, 
“A bankası, Avukatlık Kanununun 163. maddesine avukatlar bankaları 
sömürüyor, utanmadan avukatlık asgari ücretini alıyor”, ki Avukatlık 
Kanunu 163 ve 164 açıktır, onun altına ücret alamazsınız, “siz bu avu-
katlara inanmayın, mecazi anlamda bunlar kan emicilerdir. Ben bu parayı 
almadan, hatta karşı taraf vekâlet ücretini bile size vererek avukatlık yapa-
cağım.” Bu hem reklam yasağına aykırıdır, hem de Avukatlık Kanunu 
163 ve 164’e aykırıdır. Avukatlık asgari ücretinin zorunlu olmadığı, biraz 
evvel belirttiğim ve bu hususlarda 2014 tarihli Barolar Birliği Disiplin 
Kuruluyla da cezaya uğruyor. İki dakikam mı var ? Tamam.

Yasada belirtilmeyen unvan kullanmak: Yurtdışı bürolarının isim, 
adresleri belirtiliyor. Emekli cumhuriyet savcısı, Baro yönetim kurulu 
üyesi, emekli milletvekili, hatta emekli Samsun Belediye Başkanı olarak 
da bir avukatın kartvizit bastırdığını görüyoruz.

Çok ilginçtir, attorney at law, advocate, advocate office general director, 
law office. “Efendim, ben Almanlarla çalışıyorum, dolayısıyla Almanca isim 
koymam lazım”. Bir değişiklik, ki reklam yasağının temel prensibinde avu-
katın farklılık yaratabilecek bütün anlamları reklam yasağı kapsamındadır. 
Hatta, biraz daha yaratıcı olup, “ben Yunanlılarla çalışıyorum, Dikikeros 
ismini kullanıyorum, hatta Roma’da başlamıştır bu meslek, dolayısıyla, 
advocatus ismini kullanıyorum” diyen meslektaşımıza da bizim bir şey 
demememiz lazım. Bu anlamda da bunların ihlal olduğunu, vahim 
olduğunu belirtmek istiyoruz.
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Çok açıktır, marka patent vekilliği ve arabuluculuk: Arabuluculuk 
Yönetmeliğinin 9. maddesinde arabuluculuk isminin geçtiği belirtiliyor. 
Bu da aykırıdır, normal hiyerarşisine de aykırıdır. Avukatlık Kanunu 
55. maddede bir reklam yasağı unsuru varsa, ben barolardan ve Barolar 
Birliğinden şunu beklerim: Artık ben bireysel olarak bir şeyler yapmak-
tan yoruldum, gücüm de yetmiyor. Biz Anadolu’da berberden bozma 
küçücük bir büroda avukatlık yapıyoruz. Artık yaza çize bir hal olduk. 
Barolar Birliğine gönderdiğim yüzlerce dilekçe var. Bu maddenin iptali 
için dava açılması lazım. Siz Avukatlık Kanunu 55’te böyle bir reklam 
yasağı yapıyorsanız, arabulucunun Reklam Yasağı Yönetmeliğindeki tabela 
şeyine de ihtiyacı yok. Yirmi metrelik arabulucu şeyi yazıyorlar. Adam 
avukat olarak görmüyor zaten, arabulucu olarak görüyor. Bununla da 
ilgili kalabalık baroların, bu kalabalık baro ifadesi de Ankara Barosunun 
bir ifadesidir, onu belirteyim, büyük baro olarak geçmez.

Ben vakte sadık kalmaya çalışarak, sabrınıza da teşekkür ederek burada 
bırakayım. Bundan sonrasını daha sonra hazırlamaya çalışayım. Teşekkür 
ederim.

Oturum Başkanı- Sayın Çelik’e çok teşekkür ediyoruz. Buyurun 
Sayın Turlu.

Av. Miray ERTAN TURLU

Öncelikle Başkanımızı ve meslektaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 
İzmir Barosunda yaklaşık on yıldır serbest avukat olarak mesleğimi 
yürütmekteyim.

Bir öneri vermek istiyorum. Toplantının devamında birbirimizin 
sunumlarında tekrara düşmemek amacıyla bir iş bölümü yapalım mı ? 
Ben örneğin gerek uluslararası birtakım standartlara, gerek Türkiye’deki 
uygulamalara ve normlara yönelik bir çalışma hazırladım, ama birbiri-
mizin tekrarına düşmeyelim istedim. Bunu bir görüşerek öncelikle nasıl 
devam etmemiz gerektiğini sormak istiyorum.

Oturum Başkanı - Öncesinde bir konuşmuştuk, ama herkes kısa bir 
sunumunu yapsın. İster istemez kanun maddesi belli, tabii ki tekrarlar ola-
caktır, ama akabinde daha sonra interaktif devam edelim diye düşündük.

Av. Miray Ertan Turl - Tamam, ben o zaman müsaade ederseniz 
yabancı ülkelerdeki kriterlere kısaca değinmekle başlamak istiyorum.
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Avukatlık mesleği serbest meslek olmanın yanında bir kamu hizme-
tidir. Bu nedenle avukatın güvenirliği ve onuruyla, adalete olan inanç 
ve güvenirlik doğrudan ilgili olarak kabul edilmiştir. Ülkemizde olduğu 
gibi Avrupa’da ve Amerika’da da avukatın mesleği, onuru, müvekkile 
karşı avukatın bağımsızlığı, haksız rekabetin engellenmesi ve mesleğin 
ticarileşmesine karşı korunması düşüncesiyle avukatın kendisini tanıtması 
ve iş sağlama hususları reklam olarak kabul edilmiş ve yasaklanmıştır. 
Avukatlar arası rekabet edilmesi düşüncesiyse hoş karşılanmamış, avu-
katların birbirlerinin rakibi değil, meslektaşı olduğu kabul edilmiştir.

Reklam, bir işi tanıtmak ve satın alınmasını sağlamak yolunda yapı-
lan her türlü faaliyettir, dolayısıyla, bir rekabet aracıdır. Oysa, reklam 
ve rekabet avukatlık mesleğiyle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle avukat 
kendisine müvekkil kazandıracak tanıtım ve saygınlığı reklamla değil, 
mesleki faaliyetleriyle sağlamalıdır.

Ancak, zamanla ekonomik koşullar ve avukatların belirli bir alanda 
uzmanlaşma gereksinimleri, ayrıca temel hak ve özgürlükler kapsamında 
bireylerin ticaret ve teşebbüs özgürlüğü, ifade özgürlüğü, ayrıca toplumun 
bilgi almak özgürlükleri, bu geleneksel yaklaşımların tekrar yorumlan-
masına sebep olmuştur.

Avukatlık faaliyeti bir kamu faaliyeti olduğu gibi, elbette hepimiz için 
geçerli olmak üzere, aynı zamanda ekonomik bir faaliyettir. Bu nedenle 
avukatların sayısı ve iş yükü nedeniyle avukatlar bir yandan uzmanlaş-
maya yönelmekle birlikte, ayrıca ilkesel olarak kabul edilmese de güncel 
hayatta var olan bir rekabet ortamı yaşanmaktadır.

Öncelikle Almanya’ya değinmek istiyorum. 1994 yılına kadar Alman-
ya’da katı bir reklam yasağı uygulanmakta, reklam tamamen yasak sayıl-
maktaydı. Ancak, Alman Federal Mahkemesi 1994 yılında bu yasağı bazı 
kaynaklarda “Anayasadaki teşebbüs özgürlüğü, bazı kaynaklarda da “meslek 
ve sanatı icra özgürlüğü” olarak geçmekte olan ilkeye aykırı bularak iptal 
etmiştir. Doğan boşlukta Almanya bu düzenlemeyi tekrar yorumlayarak 
avukatın sınırları içerisinde reklam hakkına sahip olduğunu düzenlemiştir. 
Buna göre reklam, avukatın faaliyetiyle ilgili olarak karşı tarafı bilgilen-
dirme amaçlı olmalı, reklam bu amaca sıkı sıkıya bağlı kalmalı ve belirli 
bir olayda iş sağlama amacına yönelmemelidir. Bu sınırlar içerisinde 
avukat, broşür, sirküler, benzeri yollarla reklam yapabileceği gibi aynı 
zamanda medyada da reklam yapabilecektir.
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Almanya’yı bazı Avrupa ülkelerinden ayıran bir husus uzmanlaşmanın 
kabul edilmesi. Dolayısıyla, Almanya’da reklamlarınızda uzmanlaşma 
alanlarınızla ilgili bilgilere de yer verebiliyorsunuz. Ancak, bunlar da 
birkaç kalemle sınırlandırılmış. Örneğin, vergi, idare, ceza, boşanma 
gibi öngörülmüş olan bazı alanlarda uzmanlığınız olduğunu belirterek 
reklamınızı yapabiliyorsunuz.

Ancak, Almanya’da da, Fransa ve Amerika’da da olduğu gibi, potan-
siyel müvekkillere dolaysız olarak ulaşmak eğer bu eylemin sonunda bir 
vekâletname almak amacını güdüyorsa yasaklanmıştır.

Bunu şöyle örnekleyebiliriz: Bir avukat kendi uzmanlık alanını kar-
şıdaki müvekkil adayına tanıtabilir, ancak, kendi uzmanlığı nedeniyle 
belirli bir işine yönelik olarak “bu işinizi uzmanlığım dolayısıyla ben ala-
bilirim, yerine getirebilirim, avukatlık mesleğimi icra edebilirim” demek 
hususu yasaktır.

Uygulamada ayırt edilmesi oldukça zor olan bir kıstas. Bunun için 
Berlin Barosu bir ilke belirlemiş. Buna göre alıcı avukatın tanıtımlarında 
yapılan tanımlamalardan kendi durumunu teşhis edebiliyor ve kendinden 
bahsedilmiş gibi hissediyorsa bu yasak reklam kavramına girmektedir.

Almanya’da genel olarak Federal Mahkemesi kararları avukatın gös-
terişli ve aşırılığa kaçan, mesleğin mahiyetiyle bağdaşmayan ve yanıl-
tıcı reklamlarını yasaklamakta ve reklam ve tanıtım hakkına aykırı 
bulunmaktadır.

Fransa en geleneksel yapıya bağlı kalan ülkelerden biri. Avukata kamu-
nun ihtiyacı olduğu, gereksinim duyduğu miktarda bilgi aktarma hakkı 
tanıyor Fransa. Bu amaçla kullanacağı araçlarda meslek onurunu tehdit 
etmeyecek, hukuka uygun kalacak ve kendiliğinden danışmanlık yap-
mayı teklif edemeyecek şekilde reklam yapmakta özgürdür. Yine burada 
da potansiyel müvekkillere direkt olarak yaklaşmak da yasaklanmıştır.

Fransa’nın reklam hakkını içerdiği birkaç kıstasta da uzmanlık ala-
nınızı belirtebileceğiniz herhangi bir şubenizin varlığı halinde şubenin 
adını belirtebileceğiniz, bağlı bulunan mesleki organizasyonlara ilişkin 
bilgi verebileceğiniz, herhangi bir stardizasyon sertifikası alınmış ise 
bu sertifikanın bilgilerine de yer vererek tanıtım yapabileceğiniz, bir 
de büroya ait logo veya barodan gerekli izin alındıysa baroya ait logo-
nun kullanılabileceği. Ülkemizde büroya ait logo değil, baroya ait logo 
benimsenmiştir. Avukat kartvizitlerinde ve basılı kâğıtlarında kendi 
barosuna ve Barolar Birliğine ait logoları kullanabilir. Fransa’da ise bunun 
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tam tersi benimsenmiş: Büronuza ait logoyu kendi reklamlarınızda 
tanıtabilirken bağlı bulunduğunuz barodan izin alarak baro logosunu 
kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca Fransa’da Almanya’daki serbestliğin aksine, medyada yer almak 
yasaklanmıştır. İş ilanı verilmesi, bürodaki avukatların genişletilmesi, 
adres değişikliği, yeni bir şube açılması gibi istisnalar haricinde medyada 
bulunulması yasaklanmış.

Ayrıca işbirliği yapılan yabancı veya ulusal bürolar hakkında tanıtı-
mınızda bilgi verebilmek için bu işbirliği sözleşmelerinde bir örneğinin 
baroya ibraz edilmesi ve baro tarafından kabul edilmiş olması lazım. 
Almanya’da bunun aksine, işbirliği sözleşmeleri şifahen de yapılmış 
olabilir, yazılı bir sözleşme aranmaz, aynı zamanda baroya ibraz etme 
zorunluluğu da yoktur; yani, Almanya’da avukat herhangi bir büroyla 
irtibatlı olduğunu tanıtımında ifade etmek isterse sadece avukatın şifahi 
beyanları yeterlidir. Fransa’da ise yazılı bir sözleşme olması ve baroya ibraz 
edilmesi gereklilikleri düzenlenmiş.

Yine meslekle ilgisi olmayan bilgilerin verilmesi yasaktır ve mailing 
hususu da Fransa’nın geleneksel görüşü içerisinde düzenlemenin lafsına 
ve ruhuna göre yasak olduğu kabul edilmektedir.

İsviçre’nin hemen her kantonunda reklam yapma özgürlüğü benim-
senmiş, ancak burada da abartılı reklam yapmak, mesleğe uymayan 
referanslar kullanmak ve tavsiyelerden kaçınmak sınırları getirilmiştir.

Federal Mahkeme burada da reklam hakkının ticaret teşebbüs ve ifade 
özgürlüğü içerisinde denetlenmesi gerektiğini belirtmektedir; yani, reklam 
yasağı sınırsız değildir, bir yandan avukat mesleğine uygun şekilde abartılı 
reklam yapmaktan, kendisini diğer meslektaşlarıyla mukayese etmekten 
çekinmek zorunda olduğu gibi, ticaret teşebbüs ve ifade özgürlükleriyle 
de sınırlanmıştır.

Avukat burada mesleğin onurunu korumak ve abartılı reklamlardan 
kaçınmakla yükümlüdür, zira avukat, adaletin hizmetçisi ve yargı organ-
larının bir parçasıdır.

Avusturya’da yine reklam hakkının genişçe yorumlandığını görmek-
teyiz. Sadece meslekle bağdaşmayacak reklamlar yasak olarak kabul 
edilmektedir. Bunun haricinde avukatlar sadece uzmanlık alanlarıyla 
değil, uzmanlık alanlarını belirtebileceği gibi bunlara ek olarak kendinde 
mevcut olduklarını ifade ettikleri birtakım özelliklerine de yer verebilirler. 
Örneğin, bildiğiniz yabancı dilleri kendi tanıtımınızda ifade edebilirsiniz.
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Avusturya’da getirilen kıstaslardan birkaçına değinelim: Göz alıcı 
reklamlarla kendinizi övmek, reklamda diğer meslektaşlarla kendini 
kıyaslamak, zor durumdan faydalanarak müvekkil elde etmek, rızası 
olmaksızın müvekkillerinizin ismini kullanmak, “şu şu şu şirketlerle çalı-
şıyoruz” gibi, müvekkil getirilmesi halinde menfaat sunmayı vaat etmek 
ve başarı kazanç verilerini bildirerek başarı vaat etmek yasak olarak kabul 
edilmiştir.

Ayrıca, Avusturya’da önemli olan uygulamalardan bir tanesi, özellikle 
üzerinde durduklarından bir tanesi, avukatın kendisi için yasak olan 
reklamları üçüncü kişiler tarafından da yerine getirtememesidir; yani, 
avukat kendi yapamayacağı reklamı üçüncü kişilere de yaptıramayacaktır.

Üçüncü kişilerden özellikle medya kabul edildiğinde, avukat eğer bilgi 
sahibi ve rıza sahibi olmadığı halde kendisi lehine reklam yapılıyorsa ne 
olacak ? Bu durumda Avusturya avukatın bunu engellemek için üzerine 
düşen özeni yerine getirmekle yükümlü olduğunu ve bunu ispatlaması 
gerektiğini, ortaya koyması gerektiğini kabul etmektedir.

İspanya propaganda gibi aşırı reklam sayılan birtakım faaliyetleri 
yasaklamaktadır. Geleneksellik anlamında Fransa’ya yakın olmakla bir-
likte çok ayrıntılı bir düzenleme göremiyoruz İspanya’da. Yasak reklam 
faaliyetlerinde yine sır saklama yükümlülüğüne aykırı olması nedeniyle 
müvekkiller ve davalar hakkında bilgi vermek yasak sayılmıştır. Göze 
batan, kendini öven ve yine meslektaşlarla kıyaslayıcı ifadeler yasak 
sayılmış. Yanıltıcı bilgi vermek, başarı vaat etmek yasak sayılmış. Bir de 
baro tarafından izin verilenler haricinde fotoğraf kullanmak; bu detay 
hemen hemen hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Fotoğraf kullanmak da yasak 
sayılmıştır. Fotoğraf kullanmak istiyorsanız eğer barodan izin alıyorsunuz 
ve bu şekilde fotoğrafınızı kullanabiliyorsunuz.

Basında çıkan ilanlar için de yine bazı kriterler getirilmiş. Haftada 
en fazla bir defa yayınlanabilir ve ilgili nüshadan da en fazla bir defa 
yayınlanabilir şeklinde basında veya medyada çıkacak ilanlarınızı da 
daraltacak şekilde bir düzenleme var.

Mailing sistemine izin verilmiştir, ancak doğrudan adrese yapılan ve 
zor durumda bırakan mailingler yasaklanmıştır. Burada az önce yine bah-
setmiş olduğumuz potansiyel müvekkile doğrudan yaklaşmak ve onunla 
irtibat kurmak yasağının aslında paralel bir düzenlemesini görüyoruz.

Yine radyo, televizyon programlarında avukatlık unvanıyla yer almak 
istiyorsanız baro idare heyetinden izin almanız gerekmektedir.
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Amerika’da düzenleme nasıl ? Amerika Birleşik Devletlerinde Federal 
Yüksek Mahkemesi 1907 tarihli genelgeyle getirilen reklam yasağını 
1970’lerde tartışılması ve mahkeme huzuruna getirilmesi sonucunda bu 
avukatların tanıtım hakkı ve reklam yasağı alanını içtihatlarla düzenle-
miştir. Buna göre avukat reklam yapmakta ifade özgürlüğü nedeniyle 
hak sahibidir. Diğer yandan toplum da bilgi alma özgürlüğüne sahiptir, 
ancak, Amerika reklam yasağını iki başlık altında inceliyor; bunlardan 
bir tanesi reklam yapma hakkı, bir diğeri de müşteri kapma yasağı olarak 
ifade ediliyor. Müşteri kapma yasağı da aslına bakarsak Avrupa’da kabul 
gören potansiyel müvekkille doğrudan iletişim kurma yasağından farklı 
bir şey değildir.

Burada çok ufak bir ayrım yapacağız, biraz sonra değineceğim. Buna 
göre reklam yapmak hak, müşteri kapmak yasaktır. Belirli bir kişiyi değil, 
bir mağdur kitlesini hedef alan genel bir reklam yapıyorsanız reklam 
yapma serbestisi içerisinde yorumlanıyorsunuz. Örneğin, ülkemizde 
de farklı şekillerde cereyan eden kaza mağdurları; herhangi bir kaza 
olduğunda o kaza mağdurlarına yardımcı olabileceğiniz hukuki olarak 
avukatlıklarını yapabileceğinize ilişkin ilan verebiliyorsunuz, ama bir 
kaza mağduruna doğrudan giderek hastanede, evinde, işyerinde kendi-
sine yardımcı olacağınızı ifade etmenizse müvekkil kapmak kıstasında 
yorumlanarak yasak sayılmıştır.

Aslına bakarsanız buna birkaç Amerikan filminde son yıllarda ben de 
denk geldim. Bir kişi kaza geçiriyor, hastanede yoğun bakımda, yakınları 
içeride, hayat mücadelesi veriyor ve yanında bir avukat sürekli “sana taz-
minat kazandırabilirim, şu davayı açabilirim, burunlarından getirebilirim” 
diye sürekli konuşuyor ve orada işlenen tema kaza geçiren kişinin manevi 
üzüntü içerisindeyken avukatın orada çirkin bir şekilde sürekli kendisine 
davalardan, tazminatlardan, kazanacaklarından bahsetmesi. Dolayısıyla, 
aslına bakarsanız burada mesleğin onurunu korumakla da doğrudan ilgisi 
var. Sadece haksız bir rekabet engellenmiş değil, aynı zamanda avukatın 
müvekkilin ayağına giderek kendisine yardımcı olacağını söylemesi 
avukatlık mesleğinin onurunun da korunmasına aykırı bulunmaktadır.

Avrupa Birliği düzenlemelerine çok kısa değinmek istiyorum, çünkü 
Avrupa Birliğinde özel bir düzenleme getirilmiş gibi görünmüyor, daha 
ziyade genel düzenlemelerle ulusal barolara atıflarda bulunulmuş. Bir 
avukatın hem ulusal mevzuatına uygun, hem de, eğer öyleyse, bir başka 
ülkenin kendi mevzuatına da uygun şekilde davranması gerektiğini 
düzenlenmiş. Çok kısa olarak ben değinmek istiyorum.
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Avukat özel şahsına yönelik reklam faaliyetinde bulunamaz veya 
başkalarına yaptıramaz. Diğer hallerde avukat sadece olduğu meslek 
kurumunda müsaade edildiği takdirde şahsi reklamını yapabilir veya 
yaptırabilir. Şahsi reklamlar özellikle medyada yer alan reklamlar. Avukat 
bu gibi reklama izin verilen bölgede bulunan müvekkilleri veya potansiyel 
müvekkiller için verdiğini ve reklamın izin verilmeyen bir yere ulaşmış 
olmasının amacı dahilinde olmadığını kanıtlayabildiği müddetçe izin 
verilen yerde yapılmış addedilir. Burada da yine potansiyel müvekkillere 
doğrudan ulaşma yasağı olduğunu görüyoruz.

Katılımcı - Bunu nerede okudunuz ?
Av. Miray Ertan Turlu (Konuşmacı) - Bu 1988 yılı Avrupa Topluluğu 

Avukatları Meslek Kuralları.
Katılımcı - 2005 senesi direktifi bunu tamamen ortadan kaldırmıştır. 

Okunabilir bir tarafı yok şu anda.
Av. Miray Ertan Turlu - O zaman meslektaşım, ben bu kısmı geri 

alıyorum. O değişikliği gözden kaçırmışım. O kısımda sizin sunumla-
rınızda not alacağım.

Ben bundan sonra ülke mevzuatına gireceğim, ama çok da fazla zaman 
almak ve diğer meslektaşlarımın da sunumlarını çok da kısırlaştırmak 
istemiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru cevap bölümünde 
tekrar devam edebiliriz.

Oturum Başkanı - Sayın Turlu’ya çok teşekkür ediyoruz. Buyurun 
Sayın Avcı.

Av. Zekiye AVCI
Ankara Barosu

Teşekkür ederim. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Avukat Zekiye Avcı. 
Yaklaşık on yıldan bu yana Ankara Barosuna bağlı olarak avukatlık 
yapıyorum. Halihazırda şu an Ankara Barosu Disiplin Kurulu üyesiyim.

Bugün avukatlık gibi rekabetin yoğun olduğu bir meslekte rekabeti 
önlemek için getirilmiş olan düzenlemeler hakkında konuşacağız. Tabii, 
bu düzenlemelerin amacı avukatın iş elde etmek için reklam sayılabilecek 
her türlü davranıştan kaçınmasını önlemek. Bizim Disiplin Kurulu olarak 
en çok karşılaştığımız hususlar basılı evrak, tabela ve en çok da internet 
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siteleri. Ben bugün yanımda bazı örnek kararlar getirdim. İsterseniz hep 
birlikte örnek kararlara bakalım. Ekrana yansıtacağım şu anda.

Öncelikli olarak bir meslektaşımızın kendi adına açmış olduğu bir 
internet sitesi mevcut. Yukarıda hukuk bürosunun ismi yazıyor. Tabii, 
bunları biz kapattık. Burada en çok dikkat çeken husus “online hukuki 
danışmanlık”. Bunun devamında, siteye devam ettiğinizde şöyle bir ibareyle 
karşılaşıyorsunuz: “Herhangi bir sorunuz varsa hemen cevaplayalım. Canlı 
destek.” Devamında, siteye devam ettiğinizde özellikle dikkat çeken hususu 
ben size okumak istiyorum: “Değerli müvekkillerimiz, online hukuki danış-
manlık servisimiz sorularınızın en kısa sürede yanıtlanması için hizmet 
vermekte olup SMS ile ödemesi gerçekleştirilen müvekkillerimiz anında 
online destek sayfasına yönlendirilir. İlgili avukatımız gönderdiğiniz mesajın 
hemen ardından sizleri arayarak sorunuzu yanıtlamaktadır. Sorunuzun 
mail yoluyla cevaplanmasını talep etmeniz durumunda mesajınızda bu 
talebinizi özellikle belirtmeniz gerekmektedir” diyor ve devamında “cep 
telefonuyla 10 TL, KDV dahil ödeme yapmak için “ödeme yap” butonunu 
tıklayınız”; yani, 10 TL gibi bir ödeme yapıldığında avukattan hukuki 
danışmanlık alabiliyorsunuz.

Bu konu tabii şikâyet üzerine Disiplin Kuruluna taşınmış, Barolar 
Birliği nihai olarak vermiş olduğu kararında “şikâyetli avukat hakkında 
hukuk.com adlı internet sitesinde sunduğu 10 TL karşılığı SMS ile hukuki 
danışmanlık hizmetinin Avukatlık Yasası, Türkiye Barolar Birliği Reklam 
Yasağı Yönetmeliği, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına aykırı dav-
randığı iddiasıyla açılan disiplin kovuşturması sonucu eylem sabit görülerek 
disiplin cezası tayin edilmiştir” deniyor.

Diğer bir örneğimiz de, yine burada meslektaşımızın bastırmış olduğu 
el ilanları ve gazetelere vermiş olduğu ilanlar, ayrıca şahıslara genel olarak 
göndermiş olduğu mektuplar söz konusu. Bununla ilgili olarak da, bu 
yurtdışından emeklilikle ilgili, bir dönem hepiniz bilirsiniz, açılmış olan 
davalar söz konusuydu, halen var. “Size yüksek maaş bağlatalım, maaşla-
rınız az ise yükseltelim, emeklilik ve maaş iptal felaketi yaşamayın. Emekli 
olduysanız bile yaptığınız işlem doğru mu ? Uzman kadromuza mutlaka 
kontrol ettirin.” Aşağıda da uzman kadrosunda yer alan avukatların 
isimleri ve bilgileri yazıyor.

Yine bunun devamında genel olarak şahıslara gönderilmiş olan mek-
tuplar söz konusu. “Türkiye’den emeklilik işlemlerinizi kanunlara uygun, 
sizin yararınıza olacak şekilde yaptık. Emekli maaşlarınızla ilgili bir sorun 
var ise bizi mutlaka arayın. Uzun çalışmalarımız ve örnek davalarımız 
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sonucunda” diyor yine, “örnek davamız yatırdığınız dolar, bugün aldığınız 
emekli maaşlarınızın üzerine saydırmak, maaşınızı yükseltmek istedik. 
Maaşınız en fazla 10 -20 TL artıyor.” Yine bunun gibi açıklamalar var. 
Mektubun son kısmında “siz de Sosyal Sigortalar Kurumuna ödediğiniz 
3201 sayılı Kanuna göre ödediğiniz Doların karşılığı Türk Lirasının bugüne 
kadar olan faizini almak istiyor iseniz aşağıdaki belgeyi imzalayıp”, aşağıdaki 
belgeden kasıt, bir talimat var bu mektubun altında, “yeni adres, telefon, 
faks ve var ise mail adreslerinizi bize bildiriniz”. Bu talimatla da avukata 
dava açması için gerekli bir talimat hazırlanmış. Buna bilgilerin yazılarak 
kendilerine gönderilmesi talep ediliyor.

Diğer bir örneğimiz de, yine bir meslektaşımızın genel olarak bu 
kamulaştırma işlemleriyle ilgili olarak şahıslara göndermiş olduğu mek-
tup söz konusu. Bu mektubu açalım isterseniz okuyayım şöyle: “Sayın 
müşterimiz, … hukuk bürosu olarak başta Enerji Bakanlığı, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurulu Başkanlığı olmak üzere tüm kamu kurum ve kuru-
luşlarınca yapılan kamulaştırma işlemlerine yönelik müvekkillerimizin 
menfaatlerini korumak için her türlü yargısal faaliyetleri icra etmekteyiz. 
Hukuk büromuz Ankara merkezi olarak çalışmakta. Başta kamulaştırma 
konuları olmak üzere müvekkillerimizle sürekli iletişim halinde, her türlü 
hukuki sorunlarına çözüm bulmaktadır. Size ait olan taşınmazla ilgili 
olarak kamulaştırma işlemlerine başlanmış bulunmaktadır.” Öncesinde 
kamulaştırma işlemlerine başlanan şahıslar tespit ediliyor, daha sonra 
bu mektuplar gönderiliyor.

Avukat meslektaşlarımızın isimleri var burada. “Avukatlarımıza vere-
ceğiniz vekâletle Ankara’ya gelmeden, sıkıcı bürokratik işlemlere maruz 
kalmadan kamulaştırma işlemleriniz menfaatlerinize uygun olarak en kısa 
sürede sonuçlanacaktır.”

Yine bu hususta şikâyet üzerine Barolar Birliği Disiplin Kuruluna 
taşınıyor. Verilmiş olan kararda “şikâyete konu yazının kapsamından 
savunmaların aksine, belli bir iş sahibine hitaben yazılmadığı, içeriğinde 
somut bir soruya yönelik cevap verilmediği, aksine, iş elde etme amacına 
yönelik olarak kamulaştırma işlemlerine başlandığı tespit edilen şahıslara 
gönderilen reklam içerikli genel bir yazı olduğu anlaşılmaktadır. Şikâyetli 
avukatların Avukatlık Yasası, Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği ve 
meslek kurallarına aykırı davranışları sonucunda yine ceza tayinine yer veril-
miştir” şeklinde bir karar. Sanırım burada bir sıkıntı oldu, açamıyorum.

Bir diğer meslektaşımızın hukuk bürosunun isim ve bilgilerini yazmış 
olduğu bir masa takvimi bastırmış olması sebebiyle konu yine Disiplin 
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Kuruluna taşındı. Bununla ilgili olarak Barolar Birliği vermiş olduğu 
kararında “duvar takviminin üzerinde adı geçen avukatın adının, büro 
adresinin, telefon ve faks numaralarının, e-posta adresinin ve web sitesinin 
adreslerinin reklam yasağına aykırılık teşkil edecek biçimde yer aldığı, söz 
konusu takvimin çeşitli yerlere dağıtıldığı tartışmasızdır” denilmekle yine 
eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiş.

Son olarak, meslektaşımızın gazetelere ve şehirdeki birçok panoya ilan 
vererek bayram tebrikinde bulunduğuna ilişkin bir kararımız mevcut.
(Görüntülemede sıkıntı yaşanıyor) Görüntülü olarak göstermek daha 
sağlıklı diye düşünmüştüm, ama açamıyorsak yapacak bir şey yok arka-
daşlar. Devam edeyim ben buradan.

Burada yine meslektaşımız kendi fotoğrafının ve isim, soyisminin yer 
aldığı şehirdeki panolara koymuş olduğu ilanları görüyorsunuz. Yine 
gazeteye vermiş olduğu ilanlar mevcut. Bununla ilgili olarak da yine 
şikâyet üzerine Barolar Birliği vermiş olduğu kararında “dosya kapsamına 
göre şikâyetli avukatın avukatlık unvanını da kullanarak bayram, yılbaşı, 
vesair günlerde mesaj yayınlamak suretiyle Barolar Birliği meslek kurallarına 
aykırı davrandığı tartışmasızdır” denilmekle ceza tayinine yer verilmiş.

Az önceki bahsettiğim konuya tekrar dönmek istiyorum. Takvimden 
bahsetmiştim. Görüyorsunuz, meslektaşımızın hukuk bürosunun ismi 
ve yine kendi bilgilerinin yer aldığı bir masa takvimi mevcut. Diğerini 
de göstermek istiyorum.

Bu kamulaştırma işlemleriyle ilgili mektuptan bahsetmiştim. Ona 
ilişkin mektup da bu şekilde. Maalesef bu tip unvanlar kullanılarak bu 
şekilde mektuplarla çok karşılaşıyoruz.

Rekabet, avukat sayısının artmasıyla birlikte gün geçtikçe artar hale 
geldi elbette. Tabii, bunun içerisinde iletişim araçları illa ki çok önemli 
bir yere sahip. Ancak, bu iletişim araçları kullanılırken tabii ki tanıtım 
hakkı içerisinde kalıp reklam yasağı sınırlarına girmemesi gerektiği kanaa-
tindeyim. Aksi takdirde, az önce örnekte gördüğümüz gibi 10 TL ödeme 
karşısında avukattan her türlü danışmanlık hizmetini alabiliyorsunuz.

Bu arada önemli olan tanıtım ve reklam kavramlarını ayırt edebilmek. 
Bunların arasında çok keskin bir çizgi var.

Reklam Yasağı Yönetmeliğinde tabii, ben bazı kavramların çok soyut 
kaldığını düşünüyorum. Örneğin, bir avukatın reklam sayılabilecek her 
türlü davranıştan kaçınması diyerek geçiştirildiğini, bunun daha kapsamlı 
olarak belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Benim anlatacaklarım 
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bu kadar. İsterseniz devam edelim, daha sonra tekrar fikirlerimizi beyan 
ederiz. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Sayın Avcı’ya çok teşekkür ediyorum. Buyurun 
Sayın Bal.

Av. Abdurrahman BAL
Ankara Barosu

Ankara Barosu mensubuyum. Sayın üstadım yanlış anlamadıysam bir 
hususu düzeltmem lazım. Avukatın basın açıklamalarında kesin olarak 
zorunluluk ibaresinin kaldırılması konusunda bir görüş ifade ettiniz, 
doğru mudur ?

Av. Adil Giray Çelik - O Yönetmelikte var. Yönetmelikle şey çatışıyor 
dedim.

Av. Abdurrahman Bal (Konuşmacı) - Bunun kaldırılması gerektiğini 
ileri sürdünüz, doğru mudur ?

Av. Adil Giray Çelik - 2002’de Türkiye Barolar Birliği Dergisinde 
avukatların müvekkilleri adına medyaya demeç vermeleri veya olayla 
ilgili açıklama yapmalarına ilişkin bir makalem de yayınlanmıştı, orada 
da benzer itham vardır, o doğrudur efendim.

Av. Abdurrahman Bal (Konuşmacı) - Tamam. Reklamın tanıtma 
hakkının uygulamaya ilişkin verilen cezaların neler olduğu sevgili mes-
lektaşlarım tarafından açıklandı. Ben konuşmama başlamadan önce mes-
lektaşımız Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi rahmetle anıyorum. 
Buradan bu hususu belirtmek isterim.

Esas olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin birkaç emsal olayına 
değinerek ifade özgürlüğü kapsamında reklamı, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin reklama bakış, serbest mesleklere bakış açısını değerlen-
direcek kararları ifade ederek şahsi kanaatimi belirteceğim.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yerleşik kararlarına göre avukatlar 
toplum ile yargı otoritesi arasında bir arabulucudur. Bu arabuluculuk 
pozisyonuna göre merkezi bir konum ifade ederler ve bu üstlendik-
leri merkezi konum nedeniyle tabi oldukları baro organlarının olağan 
davranışlarının kısıtlamasına tabidirler.
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Mahkemenin önüne gelen olayda ifade özgürlüklerinin serbest meslek 
mensupları ve avukatlar için de geçerli olduğu ifade edilmiş. İki olay var 
bunun tartışmaya katkı sunacağını düşündüğüm. Bir olayda Barcelona 
Barosu meslektaşımız gazetelere ilanlar vererek, şirketlere mektuplar 
göndererek şirketlerin avukatlığını üstlenebileceğini, çalışma alanlarının 
neler olduğunu belirten bir mektup yazarak gazetelere ilanlar vermiş. 
Tabii, verdiği ilanlar bulunduğu Katalan bölgesindeki yerel gazetede üçte 
iki boyutunda. Barselona Barosu ikişer kınama ve uyarı cezası vermiş, 
son olayda da eylemlerine son vermesi gerektiğini belirten bir yazıyı 
göndermiş, meslektaşımıza bu yazıyı takiben disiplin cezası tayin edilmiş.

… cezanın iptali talebiyle önce Mahkemeye başvurmuş. Başvurusunda 
ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini belirtmiş ve kendisine tayin edilen 
cezanın kanunla tayin edilmediğini, yönetmelikle getirildiğini iddia 
ederek iptalini talep etmiş. Barselona Barosu istemi reddetmiş, Anayasa 
Mahkemesine başvuruda bulunmuş, reddi üzerine Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesine konuyu götürmüş.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, “ulusal mahkemeler ve 
ulusal barolar bu konuyu bizden daha iyi tayin ve tespit edecektir, bu 
konuda takdir marjları bulunmaktadır. Biz verilen cezada başka bir amaç 
var mı ona bakarız. Bu olayda avukatın ifade özgürlüğü ihlal edilmemiştir” 
şeklinde bir karar veriyor.

Gelişen durumda bir emsal olay daha var. Hamburg’da Doktor 
Barthold isminde bir veteriner var. Hamburg’da elli üç veteriner var. 
Bu veterinerler akşam 18:00’den sonra hizmet vermiyor. Bir gazeteci-
nin kedisi hastalanıyor, Shelly. Shelly’yi tedavi etmesi lazım. Doktor 
Barthold’un veteriner kliniğine götürüyor. Barthold gece hizmetiyle bu 
kediyi iyileştiriyor. Takip eden akşama da gazeteci Doktor Barthold’la 
bir röportajına gazetede yer veriyor ve Barthold diyor ki “veterinerler gece 
çalışacak, aylık nöbet sistemi getirilsin. Bu alanda bizim odamızın çalışma 
yapması lazım ve bu nöbet sistemiyle bu düzenlemeyi getirmesi lazımdır” 
diye bir şahsi kanaatini belirtiyor.

Almanya’da haksız rekabetle mücadele eden derneklerin, bir kuru-
luşun önüne götürülüyor bu olay Barthold’un meslektaşları tarafından 
ve dernek Hamburg Mahkemesine dava açıyor, ihtiyati tedbir veriyor 
Doktor Barthold’un bir daha benzer açıklamada bulunmaması nokta-
sında. Barthold Hanstag üst mahkemesine gönderiyor, tedbir kararının 
kaldırılmasını üst mahkeme de onaylıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesine olay hakkında başvuruda bulunuyor. Barthold diyor ki, “benim 
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hakkımda verilen ihtiyati tedbir kararı ile ifade özgürlüğüm kısıtlandı. 
Mahkemenin hükmettiği ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasını istedim, 
Mahkeme reddetti, tayin edilen cezayla adil yargılanma hakkım Sözleşmenin 
10. maddesindeki ifade özgürlüğüm ihlal edildi.”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu olayda şu kararı veriyor: 
“Toplumun genelini ilgilendiren olaylarda reklam yasağının bu derece dar 
çerçeveyle yorumlanması toplumun mensubu ve kamuoyunu kendini ifade 
etmek konusunda da yükümlülükleri olan Barthold’un eylemi nedeniyle 
verilen tedbir kararıyla ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir” diyor.

Meslektaşımızla bu konuda ben farklı düşünüyorum. Elbette ki avu-
katlar toplumu basın önüne “toplumu bilgilendiriyorum” amacıyla sık 
sık çıkmamalı, açıklamalarında özen yükümlülüğünü ihlal etmemeli, 
doğruyu aktarmalı, kamuoyunun doğru bilgiye sahip olması açısından 
kamuoyuna mal olan hususlar hakkında da toplumun bireyi olan ve 
vekil olan avukatların da açıklama yapma hakkı elbette vardır, avukatlar 
da basına açıklamada bulunacaktır. Bunun iki sınırı vardır bizim meri 
mevzuatımızda. Bunlardan ilki sır saklama yükümlülüğüdür, ikincisi de 
reklamdır, reklam yasağıdır. Reklam yasağı bir tercih meselesidir. Geli-
şen durumda önce üstatlarımın belirttiği gibi Amerika’da, Almanya’da, 
kıta Avrupa’sı ülkelerinde gelişen bir akım vardır; kimisinde katı yasak 
kuralları uygulanmıştır, kimisinde esnektir. Türkiye Cumhuriyeti devleti 
katı yasağı benimseyen ülkeler kategorisindedir.

Ben sormak isterim, Hrant Dink davasında, Tahir Elçi soruşturmasında 
toplumun doğru bilgiye, denetimli, elverişli bilgiye sahip olması açısın-
dan bu soruşturmalarda görev alan avukatlardan bilgi almaktan başka ne 
beklentisi olabilir ? Bu şekildeki eylemler de bu şekilde toplumda soğuk 
duş etkisi yapan davalarda yürüyen soruşturmalarda toplumun haber 
alma hakkı vardır. Gazetecinin elindeki iş olanaklarını düşündüğümüz 
ve hukukçu olmadığınızı düşündüğümüz zaman gazeteciye avukatın 
kendisine müracaat edildiğinde doğru bilgiyi vermek ve kamuoyunun 
aydınlanmasını sağlamak bakımından zikredilen eyleminde reklamla 
doğrudan ya da dolaylı bir bağlantı olmamak gerektiği kanaatindeyim. 
Bunun tespit ve tayinini yapacak olan merciler baro organlarıdır, disiplin 
kuruludur, yönetim kuruludur. Aksini düşünmek ifade özgürlüğünü dar 
bir kriterle yorumlamak olur. Kaldı ki, bu tür soruşturma ve davalarda 
getirilen yasak avukatlar için getirilmemektedir. Sıkça gündeme gelen 
yasaklar, dosyanın gizliliği kararı dolayısıyla bizler bu soruşturmaların, 
bu davaların ne şekilde yürüdüğünü bilmiyoruz, bilmek istiyoruz. Zira, 
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bizim de bilgi alma hakkımız var. Peki, biz bu doğru bilgileri nereden 
alacağız ? Elbette ki soruşturmanın içerisinde yer alan, taraf olmayan avu-
kattan alacağız. Aksi durumda sıkça karşılaşmaktayız, gazetenin yegane 
amacı kâr, gazetecinin amacı kamuoyunu bilgilendirmek, doğru bilgiye 
sahip olmasını sağlamak. Bu şekildeki açıklamalarda gözetilecek kıstas 
konusundaki takdir ve tayin merciin baro organları olduğu kanaatinde-
yim. Aksi durumda ifade özgürlüğü ihlal edilmiş olacaktır.

Yine bu açıklamalarda iki husus gözetilmeli; bunlardan biri olgular, 
ikincisi değer yargılarıdır. Avukatın açıklamalarında da olgular, doğruluğu 
ya da yanlışlığı ispatlanabilir olgular ve değer yargıları yer alabilecektir. 
Avukatlar için düşünülen ve olması gereken bu serbesti yargı mensupları 
için öngörülmemiştir. Onlar mutlak surette tarafsız ve bağımsız olmak 
durumundadır, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yansıyan olaylarda 
da, Wesley Sneijder kararında olduğu gibi, diyor ki “hakimler konuşma-
yacak”, ama bu yasak avukatlar için öngörülemez. Buradaki temel çıkış 
noktasının ben doğru bilginin aktarılması ve sır saklama yükümlülüğü-
nün ve reklam yasağının ihlali istisnası olduğunu düşünmekteyim. Bu 
açıklamalar öte yandan kamu görevlilerini harekete de itecektir.

Şimdi sormak lazım: Kamu görevlilerini harekete geçirmek için burada 
devlet ajanlarının doğrudan ya da dolaylı dahli olan olaylarda gazetecinin 
avukata müracaat etmekten başka ne çaresi var, ne şekilde bilgi edinebi-
lecektir ? Dosyada gizlilik kararı var, ulaşılamıyor. Kaldı ki, Cumhuriyet 
savcısını harekete geçirmek için ne şekilde mücadele edilecektir ? Başarının 
sağlanması adalete doğru ulaşmak, adalet mekanizmasının işlemesini 
sağlamak. Üzülerek belirtmek isterim ki, uzun yıllardan beri adaletin 
doğru işlemesini sağlamak için bu tür toplumda soğuk duş etkisi yaratan 
davalarda gazeteler ve avukatlardan başka sığınacak bir yer bulunmamak-
tadır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.

Oturum Başkanı - Sayın Bal’a öncelikle teşekkür ediyoruz. Buyurun 
Sayın Çelik.

Av. Adil Giray Çelik - Sevgili meslektaşım, teşekkür ederim, bu 
konuya dikkat çektiniz. Önce çok güzel getirdiniz konuyu. Ben nereye 
dayanacak dedim, geldi, avukatlık meslek kurallarına dayandı. Oradan 
da güzel bir açılım oldu. Teşekkür ederim.

Sevgili meslektaşım, öncelikle benim ifadem şu: … Avukatların müvek-
killeri adına medyaya demeç vermeleri, bir konu hakkında açıklama 
yapmaları değil. Onu bir özetlemek istiyorum. Sizin belirttiğiniz sır 



518

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

saklama, reklam yasağından ziyade ilk meslek kurallarının oluştuğu ve 
binlerce yıldır temel kurallardan biri de avukatlıkta özdeşleşme yasağıdır. 
Müvekkilinizle özdeşleşemezsiniz. Özdeşleşmenin binlerce yıldır çok 
vahim sonuçları vardır.

O dediğiniz davalarla ilgili ben de size 12 Eylüldeki davaları anlatabi-
lirim. Biz o davalarda hem vekil olarak, hem de değişik konumlarda yer 
aldık. Dolayısıyla, bu davalarda müvekkiliniz adına açıklama yapamaz-
sınız. Açıkladığınız an bunun sizin belirttiğiniz olumlu siyasi davalarla 
birlikte olumsuz mafya davalarında da neticesi var. Orada açıklama yapan, 
belki hatırlarsınız, Uşak Cezaevinin merdivenlerinde açıklama yapan bir 
meslektaşımız vuruldu. Bu, bir hukuki konuda açıklama yapmak değil. 
Düzeltmek istiyorum, lütfen o konuda hoşgörün beni. Ben avukatların 
müvekkilleri adına medyaya … yani özdeşleşme yasağı, sır saklama ve 
reklamla birlikte özdeşleşme. Bu konuda katkıda bulunmak istedim. 
Teşekkür ediyorum hoşgörünüze.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz.
Av. Abdurrahman Bal - Ben bir hususu belirteyim. Sayın Üstadıma 

bu noktada katılıyorum. Avukatlar davanın tarafı değildir, çekişmenin 
tarafı değildir, çekişmenin içine girmezler, bağımsız olmaları gerekir. Bu 
noktada saygıdeğer üstadıma katılıyorum. Müvekkilin adını açıklamada 
bulunmak, onun fotoğrafını veya kendi fotoğrafının yayınlanmasına ben 
de karşıyım bu noktada şahsi kanaatim olarak, fakat benim belirtmek 
istediğim husus, siz eğer bu davalarda kamuoyuna doğru açıklamada 
bulunmaz iseniz, bu şekilde yükümlülüklerinizin ihlal edildiği nokta-
sındadır. Elbette ki mutlaktır o konuda görüşüm.

Oturum Başkanı - Çok sağ olun. Şimdi sözü Sayın Tezcan’a vermek 
istiyorum. Buyurun Sayın Tezcan.
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Av. Simay TEZCAN

Merhabalar. On beş yıldır avukatlık yapmaktayım. Bir dönem Disip-
lin Kurulu üyesi olarak da çalıştım Ankara Barosunda, ancak mevcut 
arkadaşlarımız çok detaylı bilgi verdiği için ben bir başka yönünden 
bakmak istiyorum olaya.

Yaklaşık on yıldır bir medya grubunda avukat olarak çalışmaktayım. 
Bu medya grubu televizyon, gazete, radyo ve internet sitesinden oluşan 
bir medya grubu. Ben de sizlere başka bir açıdan yardımcı olmak için, 
daha doğrusu katkı sağlamak için avukatın reklam yapması halinde, tabii, 
bu reklamı yayınlayan mecra kuruluşu olacak, mecra kuruluşundaki 
reklamların neticelerinin ne olabileceğini aktarmak istiyorum kısaca.

Tabii ki bunun disiplin hukuku boyutu illa ki olacak, ancak, bir de 
bizim gizli reklam ya da Yasada reklam yapması yasak olan kuruluşların 
ya da kişilerin reklam yapmasının sonuçları var. Ülkemizdeki mevzuata 
göre bunu inceleyen iki kuruluş var: Bir tanesi Radyo ve Televizyon Üst 
Kurulu, ikincisi de Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak çalışan 
Reklam Kurulu.

Siz Reklam Kurulu dediğimiz bir yapıda mecra kuruluşlarında bura-
daki kapsam, Reklam Kurulunun incelediği kapsam gazete, televizyon, 
radyo, internette yayınlanan reklamlardır. Burada bir avukatın, mes-
lektaşımızın biraz önce örnek verdiği gibi, gazetede reklam yapması, 
ilanını bastırması ya da yine diğer meslektaşlarımızın atıf yaptığı gibi 
bir televizyon kanalında bir konuşmacı olarak yer alması, ancak, burada 
mesleki bilgilendirme dışına çıkarak kendisine aşırı yönlendirme yapması, 
avukatlık bürosunun reklamına varacak ifadelerde bulunması halinde 
Reklam Kurulu tarafından inceleme yapılabilmektedir. Reklam Kurulu 
reysen de bu incelemeleri yapabilmekte, şikâyet üzerine de çalışma 
yapmaktadır.

Reklam Kurulu yaptığı inceleme neticesinde bu reklamın durdurul-
masına, düzeltilmesine, ayrıca tarafların idari para cezası ödemesine karar 
vermektedir. Genelde uygulamada ilk ihlalde bir durdurma cezası, ikinci 
ve devamında da para cezası verdiği görülmektedir.

Örnekteki meslektaşımızın ben yerel bir gazetede ilan verdiğini anla-
dım yanılmıyorsam. Burada eğer bir şikâyet olsaydı bağlı bulunduğu baro 
ya da diğer meslektaşlar tarafından ya da reysen bu olay fark edilseydi 
Reklam Kurulu tarafından inceleme yapılacak, bunun da Avukatlık Kanun 
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ve yönetmeliklerinde avukatın böyle bir reklamı yapma hakkı olmadığı 
için cezai müeyyide uygulanacaktı ve uygulanacak olan para cezası 5800 
küsur Türk Lirası olacaktı 2016 rakamlarına göre.

Bunun diğer boyutu da, dediğim gibi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu radyo ve televizyonları denetleyen bir 
kuruluş, bir üst kurul. Burada tabii, sadece mecra kuruluşuna ceza veriyor 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu. Reklam Kurulu reklam veren olarak 
avukata da ceza verebiliyor. Yine radyo ve televizyonlarda Avukatlık 
Kanununa aykırı olarak bir reklam yayınlanması halinde radyolar ve 
televizyonlar ilk ihlalde uyarı, devamında da para cezası alıyorlar. Aldıkları 
para cezaları da reklam gelirlerinin yüzde 1’i oranında meydana geliyor.

Ben on yıla ilişkin dediğim gibi bu sektörde çalışmaktayım, Türk 
Mevzuatında böyle bir cezaya rastlamadım. Dün de teyiden tekrar Rek-
lam Kurulundan bir Daire Başkanı arkadaşımla konuştum. Ellerinde 
mevcut olarak böyle bir dosya bulunmadığını söylediler. Ancak, avukat-
ların internet üzerinden reklam yapma işinin biraz Mevzuata aykırı hale 
geldiğini, inceleme yapmayı düşünmek gibi bir durumlarının olduğunu 
da paylaştılar.

Bir de tabii hepinizin güncel olarak da takip ettiği bu dosya mas-
raflarının iadesi konusu var. Bu konuda birçok danışmanlık şirketleri 
kuruldu. Bu şirketlerde SMS yoluyla, verdikleri ilanlarla, internet sitelerine 
verdikleri reklamlarla vatandaşları dosya masraflarını iade almak üzere 
bu şirketlere kanalize ediyorlar. Tabii, bu kuruluşlar bir limitet şirket, 
danışmanlık şirketiymiş gibi bir hava çiziyorlar, içerilerinde tabii ki mut-
laka avukatlık hizmeti veren meslektaşlarımız var. Reklam Kurulunda 
çok yoğun bir şekilde bu dosyaların ele alındığı bilgisine ulaştım, hatta 
mevcutta da çıkmış bir iki tane ceza var. Bu, aynı zamanda tüketicileri 
aldatıcı yönüyle de öne çıkan reklamlar. Tabii, burada direkt reklam 
verenler avukat olmadığı için reklam sahibinde avukatlara yönelik bir 
işlem yapılmadığı söylendi, ancak, olayın da derinlemesine araştırıldığı, 
internet sitesinde avukatlara dair de bilgilere rastlanması halinde o yönde 
de işlem tesis edileceğini de beyan ettiler. Dediğim gibi, Disiplin Kurulu 
dışında bizim karşılaşacağımız müeyyideler de bunlar.

Bir de ben şöyle bir inceleme de yaptım, diğer meslektaşlarım da 
mutlaka yapmıştır: Bu reklam yasağı tabii ki kamu hizmeti yapmamız-
dan kaynaklanan bir yasak. Bu yasak diğer meslek gruplarında da var 
mıdır ? Bizim gibi serbest meslek olarak nitelendirilen bu işi yapanlar da 
var tabii ki.
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Bunlar neler diyebiliriz: Noterlerde var; noterlerin reklam yapması 
kesinlikle yasaklanmış. Şunu da başlangıçta söylemeyi unuttum: Bizim 
medyayla ilişkileri düzenleyen 8. maddemizde avukat, avukatlık ortaklığı, 
mesleğe başladığında ya da altı ayı aşan ara vermelerde gazete ya da diğer 
yazılı basın organlarına, yani, dergilere de ilan verebiliyor. O zaman tabii 
radyo ve televizyon kasıtlı olarak mı engellenmiş, yazılmamış, unutul-
muş mu, gerek mi görülmemiş, sadece işin ilan boyutuyla kalması mı 
istenmiş, reklam olarak yayınlanması istenmemiş mi bilmiyorum. Bu 
Mevzuatı hazırlayan ekibe tabii bunu danışmak lazım. Burada böyle bir 
şey yapabiliyor avukatlar. Avukatların tek yapabildiği reklam dediğimiz 
şey, açılışlarını bildirmek. Buna da uygulamada pek de rastlamıyoruz 
böyle ilanlar veren meslektaşlarımıza. Ben son zamanlarda bir iki Anka-
ra’da yayınlanan yerel dergide açılışlarını röportaj yoluyla yayınlayan 
meslektaşlarımıza rastladım. Tabii, üzülerek söylüyorum, bu bir açılış 
ilanı değil, reklam, fazlasıyla reklam içeren ifadeler var içerisinde.

Dediğim gibi, noterlerde kesinlikle reklam yapma yasağı var. Veteri-
nerlerde çalışma yerlerini ve ihtisas konularını belirten ilanları düzen-
lemeye ilişkin bir serbesti var. Eczacılarla ilgili baktığımızda da yine 
kesin bir reklam yasağı var. Hatta, eczacıların oluşturduğu Birliğin bu 
faaliyetleri önleme gibi bir yükümlülüğü var. Bizdeki Barolar Birliği gibi 
düşünebiliriz.

Bu arada bu mevzuatlar da çok eski; tarih olarak çok eski, ülkemizin 
geldiği sosyal medyanın ulaştığı sonuca hizmet etmeyecek yasaklar. Biz 
şu anda görüyoruz, meslektaşım tabii daha iyi bilgi verecektir sosyal 
medya konusunda, Instagram’dır, Twitter, Facebook aracılığıyla meslek-
taşlarımızın kendi hukuk bürolarına site açtıkları, orada isimler aldıkları, 
onun üzerinden yargısal kararları paylaşmak, vesaire yollarla zaten kendi 
isimlerini duyurmaya başladıklarını görüyoruz. Bence mevcut reklam 
yönetmeliklerinde ve kanunumuzda güncelleme yoluna gitmeliyiz. Bu 
kadar da olaya kapalı bakmamamız gerekiyor. Teknolojinin geldiği durum 
ortada. Biz bunu bu şekilde yapamayız. Bir şekilde bunu düzenleyeceğiz 
ve teknolojiye de ayak uydurmaya çalışacağız bana göre.

Dediğim gibi, eczacılarda da bu yasak var. Doktorlarda da muayene 
saatlerini ve ihtisaslarını bildiren ilan; yani, bunlar hep o zamanlar çok eski 
olduğu için ilan olarak geçmiş. Yine Tabipler Birliği Kanununda da dok-
torların sinema, radyo, sair yazılı ve sözlü vasıtalarla reklam yapılmasını 
önleme gibi Tabipler Birliğine bir görev yüklenmiş. Yine bu deontolojiye 
ilişkin nizamnamede de var. Mali müşavirlerde de yine iş elde etmek için 
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reklam yapılabilecek faaliyette bulunamayacağı gibi, serbest mesleklerin 
çoğunda benzer yasakları görüyoruz; ya tamamen yasak ya da açılış ve 
ihtisas alanını bildiren ilan şeklinde bir şey var.

Meslektaşlarım konuşmuştu, toplumsal olaylarda avukat çıkıp müvek-
kili adına konuşmalı mı ya da avukat görüşü, avukat bilgisinden fayda-
lanılmalı mı diye. Benim çalıştığım grupta, tabii, tam zamanlı çalıştı-
ğım için çok işin içerisindeyim, hatta zaman zaman benim bilgime de 
başvuruyorlar: “Böyle bir Yargıtay kararı çıkmış, ceza hukukuyla ilgili 
bir avukat görüşü alalım. Bildiğiniz, güvendiğiniz, bilgisine güvendiğiniz 
birisi var mıdır ?” diye soruyorlar, ben de elimden geldiğince yardımcı 
olmaya çalışıyorum.

Gazeteler, televizyonlar bunlara mecburdur. Meslektaşımın da dediği 
gibi gazetecinin işi ortalama bir hukuk bilgisine sahip olabilmekle birlikte 
yorum yapacak bir durumu yok. Onun için de bizlerden yardım alması 
gerekmektedir, çünkü kamuoyunu bilgilendirmesi de gerekir. Bir Yargıtay 
kararı çıktığında genelde toplumda bir hareketlenme olur benzer davalara 
açılım mı, bundan bir sonuç elde edilebilir mi gibi. Bu konularda tabii 
mecra kuruluşları avukat görüşlerine başvurmalıdır bence de. Ancak, 
burada da tabii dozunu iyi ayarlamak lazım. Burada reklama yönelik 
hareketler, iş elde etmeye yönelik hareketler yapılmaması gerekir. Zaten 
yapıldığında da, dediğim gibi, Reklam Kurulu ya da Radyo ve Televizyon 
Üst Kurulu tarafından da müeyyidelerle karşı karşıya gelinecektir illa ki.

Çok daha fazla uzatmak da istemiyorum. Herkesin çok önemli söyleye-
ceği şeyler var. Ama, benim özetle söylemek istediğim, bu düzenlemelerin 
ve uygulamanın güncelleştirilmesi gerekiyor, teknolojiye ayak uydurul-
ması gerekiyor. Özellikle yeni gelen jenerasyon, genç meslektaşlarımız 
bunları çok iyi kullanıyorlar; Instagram, Twitter, Facebook. Bu artık 
yadırgayamayacağımız ve bunları yok saymamızın mümkün olmadığı 
alanlar. Bunun için mevzuatlarda da bir düzenleme, bir güncelleştirme 
yapmak gerekiyor tabii ki, avukatlık mesleğinin onurunu ve saygınlığını 
koruyarak. Bu çizgi de gerçekten çok önemli bir çizgi. Ben çok teşekkür 
ediyorum dinlediğiniz için.

Oturum Başkanı - Sayın Tezcan’a çok teşekkür ediyoruz. Teknoloji 
demişken söz sırası Sayın Gürkaynak’ta.
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Av. Gönenç GÜRKAYNAK

Efendim, teşekkür ederim. Benden tabii sosyal medya konusuna da 
biraz eğilmem isteniyordur, ama benden önceki konuşmaları dinledikten 
sonra kendi meslektaşlarımla daha samimi bir konuşma yapmamın daha 
uygun olacağına karar verdim.

Şöyle ki, ben söylenenlerin epey bir bölümüne hiç katılmıyorum ve 
avukatların çok fazla konservatif olmasının bir toplumda çok sıkıntı 
yaratabileceği korkusunu da taşıyorum. Bir yandan yapılan çalışmalara 
büyük bir hayranlık duyuyorum; yani, ancak bizler gibi avukat kişiler bu 
kadar ciddiyetle çalışma yapıp böyle çalıştaylarda bu konuları paylaşırlar. 
Çoğu insan Türkiye’de platformlara hazırlıksız geliyor. Bizim mesleğimiz-
den kim olursa olsun mükemmel çalışma yapıp geliyor, yine öyle oldu.

Bir yandan da işin felsefesinde bir problemim var ve bunu bir türlü 
aşamıyorum. O da şu: Ben rekabete inanan bir insanım. Şu ana kadar on 
sekiz yılımı da özellikle rekabet hukuku alanında ve rekabeti körükleyen 
diğer alanlarda geçirmiş bir insanım. Rekabetin iyi bir şey olduğunu 
düşünüyorum. Kamu hizmetinde de rekabetin lazım olduğunu düşü-
nüyorum. Avukatlığın kamu hizmeti olmasının avukatlığın rekabete 
konu olmasını gölgeleyemeyeceğini, aksine avukatlığın rekabete konu 
olmasının avukatlık mesleğini ileri götüreceğini düşünüyorum. Rekabetin 
bazı platformlarda iyi, bazı platformlarda kötü bir hüviyeti olduğuna dair 
iktisadi bir veri elimizde yok. Bir hizmet tedarik ediyorsanız, bir mal 
tedarik ediyorsanız rekabet her zaman refah arttırıcı etki yaratır, bu budur.

Bu rekabet yaşanırken bunun belli illetlere yol açmamasını sağlamak 
için regülasyon getirilebilir. O illetler belli mesleklerin belli itibarlara sahip 
olmasının engellenmesi gibi illetler olarak düşünülebilir bir tanesi; yani, 
“itibar düzeyini düşürüyor mesleğimizin” diye feryat edilebilir. Bununla ilgili 
olarak dahi madalyonun her iki yüzünü görmek lazım gelir diye düşünürüm. 
Evet, ben meslektaşımı severim, avukatlık mesleğini severim. Üç yaşında 
bir oğlum var. En iyi rüyamda “baba ben avukat olmaya karar verdim” 
diye geliyor bana. Dolayısıyla, benim için avukat adam çok makbul bir 
adamdır ve de evet, herhangi bir insan değildir. Dolayısıyla da bizim 
mesleğimiz mensubunun elbette itibarının korunması lazımdır.

Ama, eğer kolonyalı mendilin arka yüzüne avukat reklamı basacaksa, 
kebapçı da, buna biz meslektaşlar olarak tırnaklarımızı çıkarıp saldırmalı 
mıyız, yoksa o zaten kendi kendini pespaye ediyor, o adama o kolonyalı 
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mendile elini sildi diye giden müvekkil avukatlık mesleğini mi örseleye-
cektir diye mi bakmalıyız ve serbest piyasa ekonomisinin kendi işleyişine 
mi konuyu bırakmalıyız ? “Bu adam zaten kendi kendini kanser ediyor ve 
çökecektir” mi demeliyiz, bu bir soru işareti. Burada çok net bir oy kulla-
namıyorum, çünkü çok büyük rezillik yaşanabilir, cılkı çıkabilir, çıkıyor 
bile şu anda, ki hakikaten de sıkı tutunuyor barolar, ama buna rağmen 
çıkıyor. Dolayısıyla, çok net, emin olarak bir oy kullanamıyorum, ama 
tereddüt noktalarından bir tanesinin itibar kaybımız olduğu açık. Bir 
çeşit regülasyon olmalı.

Ama, şu tondan gelmeye çalışıyorum: Biz işin prensibinde reklam 
kötüdür de ve reklam kelimesi dahi müptezel bir şeydir de bunu nerelerde 
hava alma alanları vereceğiz ve istisnai olarak avukatlarla buluşturacağız 
gibi bakıyoruz. Bense tam tepetaklak edip reklam iyi şeydir, rekabeti 
de besler, rekabet de özü itibarıyla iyi bir şeydir, rekabet bir toplumsal 
değerdir ve reklam ve rekabet bu şekilde kol kola yürürken nerelerde 
sağlam durmalı ve “hayır, bunu yapamazsın işte” demeliyiz, istisnalar 
buraya girmeli anlamında bakalım mı diye söylemeye çalışıyorum.

Ben hem İstanbul Barosu mensubuyum, hem New York Barosu 
mensubuyum, hem Brüksel Barosu mensubuyum, hem de İngiltere ve 
Galler Barosu mensubuyum, hepsinin aktif olarak baro mensubu ve 
üyesiyim. Dolayısıyla, şu salonda benim kadar fazla meslek kuralıyla 
birden bağlanan ve artık hepten deli gömleği giymiş vaziyette pek bir 
insan yoktur diye tahmin ediyorum.

Bunların kurallarını mukayese ettiğim zaman, bizim Baromuz çok 
aşkın bir kesin ret rejimi yürütüyor. Bizim Baromuzunki gibi bir yüküm-
lülük bana hiçbir mensubu olduğum diğer barodan gelmiyor. Dolayısıyla, 
bizimkine riayet etmek için taklalar attığım müddetçe diğerleri altında 
zaten rahatım. Fakat, bu taklaları atarken burada tartışılmayan bir sürü şey 
başa geliyor, ki bunlara da hoşgörü göstermek ve o durumdaki meslektaşı 
da anlamak gerekir diye düşünüyorum. Örneği mafyayla özdeşleşerek 
beyanda bulunduğu için vurulan meslektaştan kurduğunuz zaman çok 
insiyaki olarak insanın hemen kabul edebildiği bir şey benim şimdi mes-
lektaşlar huzurunda olmak dolayısıyla rahatlıkla söyleyeceğim yerlerde hiç 
de rahat ettirici olmuyor. Günün birinde Sayın Cumhurbaşkanı, o zaman 
Başbakandı, Tayyip Erdoğan çıkıyor ve “bu bir şer yuvasıdır, Twitter’ın 
arkasında Google var, ikisinin de avukatları aynı, böyle rezalet olur mu ?” 
diyor ve benim annem, çocuğum, bütün sülalem tehditler almaya başlıyor 
ve ben çıkıp “ne alakası var ?” dahi demiyorum basında, çünkü kendi 
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meslek kurallarımla bağlıyım, özdeşleşme yasağıyla bu bağdaşmayabilir 
endişesinden geride duruyorum.

Bir adım daha atalım: Twitter Türkiye’de yok. Twitter’la ilgili fevka-
lade yanlış bir beyanda bulunuluyor. Ankara’daki patlamadan sonra IP 
adresini verdi, vermedi, yardım etti, etmedi, terörle iş tutuyor, tutmuyor, 
vesaire, yok adam Türkiye’de. Bir şey denmesi lazım ve doğrusunun bilgisi 
bende var. “Hayır, ben müvekkil adına açıklamada bulunmam” dediğim 
için yine ben geride duruyorum ve o öyle geçip gidiyor.

Şimdi diyebilirsiniz ki, somut olayları analizle “ama ona izin verilirdi 
canım, ona saldıracak baro mu olur ?”. Öyle olmuyor. Bizim baroları-
mız hakikaten “gözünün üstünde kaşın var” diye uyarmaya, kınamaya 
yürüyorlar ve benim gibi insanlar için bu o kadar hicap verici bir şey 
oluyor ki, siz geride duruyorsunuz. Geride durmakla beraber, ben size 
bütün gönüllülüğümle söyleyebilirim ki, canı isteyen bir baro beni hallaç 
pamuğu gibi atabilir. Zaten şu ana kadar yapıp yürüdüklerimle bütün 
uygulamamın canına okuyabilir.

Bakınız, son bir sene içersinde Daron Acemoğlu’yla beraber özgürlükle 
refah ilişkisi konuşması yapmışım. Ece Temelkuran, Kadri Gürsal, Osman 
Uluagay, Ümit Boyner’le beraber “şeffaflığın erdemi” üzerine konuşma 
vermişiz, Şevket Pamuk’la “Osmanlı’dan itibaren Türkiye’de yolsuzluk ve 
yolsuzlukla mücadele” diye konuşma vermişiz, hepsi yayınlandı bunların, 
televizyonda da yayınlandı, internette de var şu anda, konuşma vermişiz. 
Dün itibarıyla yayınlandı, bir günde altı yüz kişi izlemiş, yüz bin kişiyi 
aşar diye düşünüyorum izleyeceklerin. “Refah hedefleyecek topluma önce 
özgürlük ve ortak sevgi bağı lazımdır” diye bir konuşma yaptım. TEDx 
diye bir platform var, TEDx Talks Platformu. Çağırdılar, bu konuşmayı 
verdim. Ben bunlara koşturuyorum ve ben bunu yapacağım. Avukat kişi 
kendi toplumunun önde gelen ve uyandırıcı bir insan olmak durumunda.

Burada, huzurda benim arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım var, 
Cemalettin, Abdurrahman ve aynı sınıfta yoğrulduk biz. Bana göre bir 
şekilde avukatın “hoş görüyorlar herhalde barodan, yoksa şu ana kadar 
ben bir şeyleri ihlal ettim galiba” noktasına düşmeden bu türden cephelere 
koşabilmesi gerekir. Halbuki uyandırıcı olan faaliyetlere girdiğiniz ölçüde 
o uyandırıcı faaliyetlerle alakalı olarak tabii ki tanınırlığınızı da arttırmış 
oluyorsunuz bir yandan. Bu ikilemi ben çözemiyorum ve bu ikilemle ilgili 
gerçek problemlerim var. Mesela, “attorney at law” desin mi kartında. 
Samimiyetle kendimi meslektaşlarıma emanet ederek söylüyorum ki, benim 
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kart verdiğim on ortamdan sekizi yabancı dil konuşan insana kart veriliyor. 
Ben bu adama “avukat” diyen bir kartı veremem.

Katılımcı - Avukat da üniversal bir isim.
Av. Gönenç Gürkaynak - Türkçe “avukat” diye yazmayacak herhalde 

kartımda.
Katılımcı - O zaman … vereceksiniz, … güvence istiyoruz diye 

vereceksiniz…
Av. Gönenç Gürkaynak - Bu yaklaşıma ben katılmıyorum. Benim 

açımdan zaten tatbiki kabil değil, çünkü ben zaten başka baroların da 
mensubu olduğum için yazabilirim bunu, amma başka bir meslektaşın 
da sonuçta evrensel olarak kullanılan bir dil olduğu için bu “attorney” 
kelimesini kullanabilmesi gerekir.

Av. Adil Giray Çelik - Özür dilerim, peki, diğer ülkede sizlerden …, 
çünkü biz sizden aldığımız bilgilerle buraya geliyoruz…

Av. Gönenç Gürkaynak - Estağfurullah, öyle şey mi olur ? Özellikle 
sizin çalışmanız çok aydınlatıcıydı benim için.

Av. Adil Giray Çelik - Teşekkür ediyorum.
Peki, orada yapıyorlar mı bunu ? Örneğin, New York Barosunda Türkçe 

“avukat” diye basıyor mu Türklerle çalışıyorsa ? Ama Amerika’yı tenzih 
ediyorum, Amerika çok farklı. Brüksel’de ya da Belçika’da yapıyorlar mı ? 
Belçika’da mesela Dikikeros diye var mı, mahami diye var mı Arapça 
isimde, mahami … olarak var mı ?

Av. Gönenç Gürkaynak - Üstat, buraya çok saplanmayalım bile 
derim ben, çünkü…

Av. Adil Giray Çelik - Biz çok tilki bir meslek grubuyuz da buluyoruz 
bir şeyler. Onun için…

Av. Gönenç Gürkaynak - Doğrudur. Zaten galiba problem biraz 
orada oluyor; yani, suiistimal edecek adama karşı kendimizi kollamaya 
gayret etmekten dünya realitesini kaçırmayalım derdindeyim.

Av. Adil Giray Çelik - Kullanılıyor. Çok ilginç şeyler var. Sonunda…
Av. Gönenç Gürkaynak - Haklısınız, ama orada olay bazında analiz 

yapması lazım belki baronun. Adam eğer avukat olmadığı halde Latince 
ismiyle avukat olarak kendisine hitap ediyorsa yahut da avukat, ama 
niyeyse yabancı dilde kullanıyorsa bunu belki orada özel bir reklam 
amacı güdüldüğü yahut avukat olmadığı halde kendisini avukat olarak 



527

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

prezente amacı olduğu düşünüldüğü ölçüde belki adım atılabilir, fakat 
artık dünyanın şu geldiği noktada bir kişinin yurtdışı platformda ken-
disinin kendi ülkesi bakımından avukat kişi olduğunu o dilde beyan 
etmesinin enstrümanlarını sakatlamak bana göre bizim dünyadan kopuk 
hale gelmemize neden oluyor.

Dünyadan kopuk hale gelmek nedir ? Şöyle söyleyeyim benim açım-
dan: Ben Libya’da bir hukuk bürosu sahibi oldum uzun müddet Türk 
inşaat şirketleri Libya’ya giderken. Darmaduman oldum, çok zorlandım, 
“aman, ne işim var Libya’da” oldum. Irak’a gittim, Kuzey Irak’ta petrol 
aramasından tutun, Divan Otelinden, Beymen’inden bilmem nesine kadar 
hepsini yaptım, sonra Irak darmaduman oldu, “aman, benim Irak’ta ne işim 
var” diye geri döndüm. Rusya’da aynı şeyi yaptım. Şimdi İran’a niyetle-
niyorum. Demek ki İran’a da bir haller olacak, çünkü bende bozukluk 
var, orayı anladık. Ama neyi anlatmaya gayret ediyorum ? Niye sadece 
İngiliz’in, Amerikalının bürosu bilmem hangi kadar topraklarda böyle 
kendi hukukunu da ihraç ederek yürüyebiliyor da biz yürümüyoruz 
gayretiyle gitmeye gayret ediyorum.

Av. Adil Giray Çelik - Bir eyalette avukatlık yapan başka eyalette 
yapabiliyor mu ?

Katılımcı - Özür dilerim iki taraf için de. Bir saniye. Akademik 
faaliyetlerde bir düşünüş mantığı vardır. Arada bir müdahale etmekte 
de fayda vardır, amma konuşmacının tüm hukuk mantığını allak bullak 
edecek dallara saparsak bu işten fayda elde etmeyiz. Çalıştaylarda yöntem 
şudur: Önce genel bir çerçevede herkes sunumunu yapar, daha sonra biz 
o sunumların hepsini birbirine vurur, vurur, çarpıştırır, öz elde ederiz. 
Lütfen yanlış anlamayın, ama şu bilgiyi alalım.

Av. Gönenç Gürkaynak - Estağfurullah. İtibardaydım, oradan devam 
edeyim, ki benim de analitiğim devam etsin.

Av. Adil Giray Çelik - … sırf yararlanmak açısından.
Av. Gönenç Gürkaynak - Hayır, hayır, ben sevinerek alıyordum 

zaten. Gerçi şu endişeyi duyuyordum gerçekten: Analitik bir programım 
da var, vereceğimi veremeyeceğim diye de endişe ediyordum. İsterseniz 
sonra soru cevapta tartışalım.

Bir itibar kaybı kısmı var, az evvel değindim. İki, her baronun dert 
ettiği, benim de mensubu olduğum her baronun; yani, kesin ortak payda, 
yanıltıcı bilgi. Bunu tartışan bir baroya denk gelmedik daha. İtibar kaybı 
konusunu tartışanı var. New York Barosu mesela bayağı şey pozisyonu 
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alıyor: “Efendim, itibar kaybediyorsa kendine itibar kaybediyor” her meslek 
grubunda. Dişçinin de kötü bir yerde reklam yapması, badanasız duvarda, 
öyle dosyalar geliyor önlerine, “badanasız duvarda avukat reklamı mı olur, 
böyle rezillik mi olur”, vesaire, kebapçı, şu, bu. Buralarda tabii, New York 
Barosu “aksın efendim, oynasın, serbest piyasa” diyor. Ama yanıltıcıda kimse.

Bir diğeri, benim mensubu bulunduğum baroları mukayese ederek 
anlatıyorum, sır saklama yükümlülüğü başta olmak üzere mesleğin özüyle 
bağdaşmayan eylemlere varan reklamlar; yani, reklam, tamam, serbest 
piyasa, reklam iyidir, rekabet iyidir anladık da “sen aslında müvekkilini 
kullanıyorsun” meselesi. Burada da tabii, çok aciz durumlara düşmek 
mümkün. Ben bunu Türkiye’de yaşıyorum. Ömrümde bir tek defa “Twitter 
avukatıyım” demedim daha. Şu ortamda meslektaşlarım arasında derim olsa 
olsa. Basın benim bir söylediğimi ve hiç alakasız bir platformda söylediğimi 
dahi “Twitter’ın avukatı bilmem ne dedi” diye yansıtıyor. Kardeşim, müvek-
kilimi de tedirgin ediyor, beni de tedirgin ediyor. Ama, basın da bu etiketleri 
pekala verebiliyor ve o özdeşleştirmeye basın da yol açabiliyor. Bununla 
mücadele etmek de ekstra tedbirler gerektiriyor. Ben mesela konferanslara 
giderken “sakın ha programa “Twitter avukatı” yazmayacaksınız, sakın ha, 
gelmem, o olmaz, bu olmaz” diye bayağı Türkan Şoray kuralları, “öpüşmem, 
soyunmam, yatağa girmem” filan öyle gidiyorum konferanslara, çünkü 
çok büyük sıkıntı yaratıyor.

Bir diğeri, müvekkillerin yorulması: En katıları aralarında Belçika 
Barosu. Fransız ekolünden geliyor. Belçika Barosu bayağı kurallı, bizimki 
kadar olmasa da epey ağır kuralları var. Müvekkillerin yorulması olasılığı; 
yani, her avukat mütemadiyen kendi kesişim alanlarında müvekkillere 
“ağabey, benle çalış, ağabey benle çalış”a girerse müvekkil de “avukat milleti 
ne yapışkan” noktasına gelebilir, itibar kaybıyla el ele giden bir şey. Ama orada 
daha ziyade telefonla angaje olmamak, yazılı angaje olmak şeklini alıyor ve 
hiç fol yok, yumurta yok ise ortada “soğuk temasa girme” anlamına geliyor.

Bu ucuzlama tartışması bir dönem İngiltere Barosunda yapılmış 
tayin edebildiğim kadarıyla; yani, meslek çöker, aç kalınır, hatta marj 
kelimesini kullanmışlar; yani, reklam yapacağım diye pahalılaşır, ama 
filan ki o kadar…

… deyince “amma ticaret lakırdısı kullanıyorsunuz” gibi geliyor insana, 
ama kullanmışlar, fakat en sonunda İngilizler bunun içinden çıkmış. 
Nitekim bir… olarak benim de tabi olduğum kurallar kitapçığında öyle 
diyor. Reklam kurallarına uygun olmak kaydıyla her tür reklama angaje 
olabilirsin.
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Peki, o zaman esas olarak mesela neler ciddi ihlal olmuş buralarda. 
Şimdi nihayet ihlallere gelebilirim. Benim sıkıntılı yapan şu oldu daha 
ziyade: Hep işin ihlal perspektifinden geldik ve o da ihlal, bu da ihlal, 
o kadar ki Nilay Hanımın sunumunda mesela, artık Amerika’ya gelince 
serbest bir şey duyacağız diye düşünmüştüm. Kendim Baronun mensubu 
olmasam “Amerika da bu trene dahil galiba” gibi düşüneceğim, çünkü 
tersten bakıyor konuya. Hep ihlal olana konsantre olunduğu zaman, bir 
de geriye kalan çok ciddi bir serbesti alanı var, ona hiç gözümüz değmemiş 
oluyor diye endişe ediyorum.

Mesela İngiltere ve Galler’de gerçekçi olmayacak kadar düşük tah-
mini fiyat reklamı yapılması; o detaya giriyor artık. Tahmini fiyatın da 
reklamını yapabilirsin, ama gerçekçi bile olamayacak kadarsa kandırı-
yorsundur, yine yanıltıcılıktan yakalayan bir şeye giriyor. İlave ücretlerin 
istenme ihtimalinin açıkça belirtilmediği ortamda tahmini ve sabit ücret 
duyurulması mesela; İngiltere ve Galler.

Başka işletme tarafından verilen hizmetlerin hukuk firması tarafından 
veriliyormuşçasına reklamının yapılması. İki dosyası var bunun, bir tanesi 
lobi firmasıyla hukuk firması bir araya gelmişler, hukuk firması duyu-
ruyor, lobi faaliyetini de hukuk firması duyuruyor birinde, PR, vesaire 
satıyor. Öbüründe de iktisatçı grubuyla bir araya gelmişler, ekonomik 
analiz satıyor hukuk bürosu, ama “ekonomik analizi biz yaparız” diyor. 
Buna tepki veriyor. … tarafında böyle ya da bünyemde … yok, ama … 
diyorsun gibi.

Brüksel kısmının detayıyla ilgili bir bilgi vermeyeceğim, ama mesela 
Brüksel’de avukatlar potansiyel müvekkillerle sadece yazılı olarak şahsen 
iletişime geçebilir. Önceden davet ve onay olmadan ziyaret edemez, seçim 
özgürlüğünü, iradesini etkileyecek, bozacak herhangi bir yanıltıcı bilgi 
veremez gibi unsurlar var.

New York’ta ne var derseniz, hemen hemen her şey serbest New York 
bakımından. Önce bunu bir söylemek lazım. Olmazlarını söyleyelim, 
en fahişleri olduğunu görelim. Büro hakkında deneyimini beyan ede-
cek kişiye para vermişse para verdiğini beyan etmemesi kabahat; yani, 
şu da uygun: Diyor ki, “Ağabey, bizle çalıştınız beş yıl boyunca, ben çok 
memnun kaldım.” “Nelerimizden memnun kaldınız ?” “Çok hızlı cevap 
veriyordunuz, bütün analizleriniz doğruydu.” “Bunu bize beyan olarak 
verir misin ?” “Veririm, ama 10 Kuruşunu alırım.” “Tamam ulan.” Verdi 
10 kuruşu, verdi beyanı. Onu da yayınlayabiliyor da, altına “bunu akçeli 
yaptık, haberiniz olsun” diye not düşecek. Gele gele bir o kalıyor reklam 
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yasağında New York’ta geriye. Yahut, “farazi büro mizansenleriyle reklam 
yapmayın” diyor. Reklamın her türlüsü tamam da, “aktörler tutup ünlü 
aktörlerle, vesaire, sizin büro olamayacak bir büro setup’ında sanki büroymuş 
gibi bir film çekmeyin, sahneleme yapmayın, o yanıltıcı olabilir yahut da 
yapacaksan kendi büronda yap, adam da fizikselini görsün, senin büron 
zannetmesin başka bir yeri” diyor.

Son iki dakika içersinde o dünyadan bizim tabi olduğumuz dün-
yaya gelirsek, bir şeyler kaybediyor olabilir miyiz ? Abdurrahman Bey 
bir kısmından bahsetti. Her toplum tabii, tabi olduğu şartlar içinde 
reaksiyonlarını yürütmek durumunda. Biz şu anda bilgiye erişemeyen 
bir toplumuz, biz şu anda baskı altındaki bir toplumuz ve dolayısıyla da 
avukat zümresi olarak buna uygun antikor üretmek bizim mükellefiye-
timiz. Biz bu antikoru üretmeyip 1960’lardan bu yana, evet, Osmanlı’ya 
kadar uzatmam, ama çok zamandır evrilmekte olan birtakım kurallarla 
kendi meslektaşımızın üstüne mütemadiyen yürüyecek olursak, yürüyoruz 
demiyorum. Aslında baroların bu konuda epey esnek davrandıklarını, 
bazen sözlü olarak uyardıklarını, bir usulü değiştirttiklerini, hemen paldır 
küldür canını okumadıklarını görüyorum, ama sonuçta bir kişinin ipi-
nin pazara çıkıp çıkmadığı yeterince hasımı olup olmadığıyla alakalı bir 
şey oluyor. Bizim barolarımızın disiplin kurullarının altında kaldığı en 
büyük problem bu; yani bir kişinin yeterince hasmı varsa, istikrarlı olarak 
ha bire o adam şikâyete tabi oluyorsa o adamla ilgili yol yürünecektir. 
Bir başkasıysa daha mutedil akabildiyse o güne kadar aynı durumda 
kalmayacaktır. Halbuki belki disiplin suçu işleyip duran ve uyarmalar, 
kınamalar, vesaire noktasına giden çok daha bu konularda özenli birisi 
olabilecektir. Bizim bu eksenden çıkıyor olmamız lazım, çünkü Türkiye’de 
mesela bir iki tane dosya baktım.

Avukat A.K.’nın “bir grup toplantısı yaptığı, bu toplantıya katılanlara 
Telekom aleyhine dava açma hususunda konuşma yaptığı, vekalet vermeye 
ikna çabasında olduğu, dava aşamaları ve yargı giderleri hususunda bilgi 
verdiği tespit edilmiştir” diyor, bundan cezayı veriyor.

Çok şoke edici bir şey söylüyorsam bile söyleyeceğim, ama bence bir 
avukat bunu yapabilmeli. Ben banka temsil ediyorum, büyük grupları 
temsil ediyorum ve avukatlarımız bunu yapamadığı için bazı banka-
ların da, büyük grupların da olması gerekenden daha rahat aktığını 
düşünüyorum. Avukat gidip de eğer dava açma hususunda uyandırıcı 
konuşma yapabilse, vekalet vermeye ikna edici konuşmayı yapabilse, dava 
aşamaları ve yargı giderleri hususunda konuşabilse, bu mistik o bir dev, 
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ona bulaşılmaz dünyasını avukat dirayetiyle açtırtıp arkasına da bir ekip 
toplayabilse hukukun esas mekanizmalarının daha iyi işlemesi mümkün 
olur. Ha, ama bu açılan kapıdan öyle bir rezillik de olabilir ki tabii, işte, 
oralarda daha ince bir ayar yapmamız lazım, ama burada bir değer de var 
yani karşı tarafta, hepten hiçbir değer yok diyemeyiz de diyor olmamız 
lazım. Yahut, bir başka yerde davet edilmediği halde cezaevine gidip 
sanıkla görüşmekten. Efendim, ben daha geçen Pazartesi Can Dündar’la 
görüşmeye gittim, Can beni davet etmedi. Nasıl iş bu ya ? Ben avukatım, 
ben her tür durumuna üzüldüğüm insanın hakla ilgili bir problemi 
olduğu durumda giderim ziyaretine. Onu demiyor herhalde. Demiyor, 
ben de biliyorum, ama o kadar da kategorik olarak kestirip atıyoruz ki, 
davet edilmediği halde cezaevine gidip sanıkla görüştüğü için ceza almış.

Diyor ki meslek kurallarında, “avukat, salt ün kazandırmaya yönelen 
her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır”. Kabul. Ama bunu 
barolarımızın yönetimleri dahi yapamıyor. Baroların kendileri yapamaz 
zaten, çünkü oy toplayarak iş yapıyor. Dolayısıyla, ne iş yaptığını ortaya 
koymak durumunda. Ne iş yaptığını ortaya koyarken de, “biz şöyle şöyle 
faaliyetlerde bulunduk, böyle halkımızla alakadar olduk” derken tabii ki belli 
bir noktada bunu ihlal etmek durumunda. Herhangi bir baro başkanımızın 
ün kazandırmaya yönelen hiçbir eylemi olmadığı gibi bir cümlenin altına 
imza atabilecek adam yoktur bu salonda diye düşünüyorum. Ün kazanmak 
durumunda, çünkü o yaptıklarıyla maruf olmaya çalışıyor, çünkü popüler 
seçimle geliyor ya adam. Ama aynı baro başkanının altındaki disiplin 
kurulu buna atıfta bulunarak mütemadiyen “sen ün kazanmaya çalıştın, 
sen ün kazanmaya çalıştın” diyor. Hepsinin hüviyetine bakmak, niyete 
bakmak lazım ve bu kategorik cümleleri bizim ivedilikle bence tasfiye 
edip çok kaliteli, işin içeriğine bakan, üstat gibi, sizler gibi bu konularda 
donanımlı, ama bu işi getiriş şeklimizin de mesleği biraz boğdurmakta 
olduğunu gören bir yeni yapıya gitmemiz gerekir diye düşünüyorum. 
Sabrınız için teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Gürkaynak’a çok teşekkür ediyoruz. Buyu-
run Sayın İnal.
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Av. Nafi Çınar İNAL

Herkese selamlar. Ankara Barosunun 1990 yılından beri üyesiyim, 
onur duyarak üyesiyim. Bu Çalıştayda benim de katkılarımı sunmamı 
isteyerek onur verdiklerini, bu sebeple de teşekkürü bir borç bildiğimi 
belirtmek isterim öncelikle.

Her konuşmacının çok hoş, çok keyifli birtakım tespitleri oldu. 
Özellikle Adil Üstadım beni çok yükten kurtardı. O kadar güzel, o kadar 
benim girsem keşke dediğim de, ama çok ilgi kuramadığım pazarlama ve 
reklam konusunda o kadar keyifli bir sunu verdiniz ki bölümde, benim 
üzerinden epey bir yük aldınız, çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Tabii, bunun şöyle bir güzelliği var, şunu söylemek isterim konuya 
girmeden evvel: Ankara Barosu her sene bir hukuk kurultayı düzenliyor. 
Bu seneki Kurultayın konusu “Avukatlık Hukuku”. Bunun çok büyük 
bir ehemmiyeti var, bunun böyle yabana atılır falan bir yanı yok, çünkü 
ülkemizde yargı bitti. Ülkemizde yargı can çekişmiyor, öldü bence artık. 
Hiçbirimiz gönül rahatlığıyla diyemeyiz ki, şundan beş, altı, on sene önceye 
kadar mesleğimizden aldığımız keyfi aynen alarak yapıyoruz. Ben şahsım 
adına söylüyorum, ben yapamıyorum. “Dünyaya bir daha gelsem bir daha 
avukat olurum” diyecek kadar sevdiğim bu mesleği yapamıyorum.

Bunu şunun için söyledim: Yargı bitti, yargının kurucu unsurla-
rından biri olan avukatlık zaten ciddi sıkıntılarla boğuşurken, ne gibi 
boğuşurken, kendi içinden gelen sıkıntılarla; yani, meslektaşlar, işte, 
burada konuştuğumuz, Üstadımın çok güzel değindiği hususlarla kendi 
içimizde boğuşurken birden itibarsızlaştırılmaya başlandı. Bu çok üzücü. 
Savunma yok. Savunma olmadan yargı nasıl olacak, nasıl devam edecek, 
hakikaten merakla bekliyorum. Biz adaleti nasıl sağlayacağız bu ülkede, 
hakikaten çok merak ediyorum. Onun için diyorum ki bu Kurultayın 
çok büyük bir önemi var. Bizler değil, artık stajyerlerin, hatta ve hatta 
hukuk fakültesi öğrencilerinin bu kurultaylara gelmesi lazım. Önlerinde 
seçecekleri bu mesleği, eğer seçmeyi düşünüyorlarsa görmeleri, inançlarını 
kaybetmeden bu mesleği yüceltmek için bir şeyler düşünmeye başlamaları 
lazım. Şahsi kanaatimdir tabii bunların hepsi. Bu konuda akli olmaktan 
ziyade duygusal bakıyorum maalesef. Akli bakmaktan artık aklen çok 
yoruldum ben, akli bakamaz hale geldim maalesef diyorum, çok üzülerek 
söylüyorum. Neyse. Bugünkü konumuza gelelim.
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Bununla ilgili olarak hızlıca gitmeye çalışacağım, çünkü epey bir yol 
aldık. Ben biraz daha konservatif gideceğim Üstat, kusura bakmayın. 
Belki konservatif ekole tabi görüyoruz kendimizi.

Burada şuna bir dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum, hep şu iki-
lem var: Nedir bu ikilem efendim ? Serbest meslektir, kamu hizmetidir, 
dolayısıyla, rekabet vardır, serbest rekabet ortamı olmalıdır. Evet, kulağa 
mantıksız gelmiyor, doğruluk payı olmadığını söyleyemem. Özellikle 
rekabetin çok iyi bir şey olduğu konusunda şiddetle katılıyorum size. 
Rekabetin ticaret boyutunda ben biraz irkiliyorum, sadece orada. Bu iş 
ticarete dökülürse, kalitede rekabet çok önemlidir, haklısınız. Rekabet 
iyi hizmeti sağlar. Bunda son derece haklısınız, katılıyorum.

Serbest meslek nedir diye bir bakmak lazım. Ben o açıdan eksik kalan 
tarafları doldurmaya çalışıyorum, çünkü bu zamana kadar gelen şeyleri 
tekrarlamak istemiyorum kendimizi tekrarlamayalım düşüncesiyle. Ser-
best mesleğin tanımına bakmak lazım. Peki, serbest meslekle kastedilen 
nedir ? Benim tespit edebildiğim kadarıyla bizim mevzuatımızda serbest 
mesleği tanımlayan sadece Gelir Vergisi Kanunu var.

Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde şöyle tarifliyor: “Sermayeden 
ziyade şahsi mesaiye ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari 
mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında 
kendi nam ve hesabına yapılmasıdır” diyor. Avukatlığı tanımlıyor sanki, 
aynı zamanda mali müşavirliği tanımlıyor, hekimliği tanımlıyor. Serbest 
meslek olabilecek meslekler. Buradaki unsurlara baktığımız zaman, çok 
genel analiz yaparak söylüyorum, detayına girip teoriye boğmanın bir 
kıymeti yok diye düşünüyorum. Evet, kardeşim, şahsi mesain olacak, 
sermaye koymuyorsun. Bir avukat mesleğini icra ederken sermaye koy-
muyor. O dava hizmetini görürken sermaye koymuyor. Tabii ki sonuçta 
bürosunu oluşturmak için az da olsa sermaye koyuyor, yanında çalıştır-
dıkları için sermaye koyuyor, elbette. Onu kastetmiyorum. Sattığı ürün, 
zihinsel mesai için bir sermaye koymuyor. İlmi ve mesleki bir hizmet 
veriyor ve ihtisasa dayanan bir hizmet veriyor. İhtisasla kasıt avukatlıktaki 
uzmanlık değil, doktorluk, mali müşavirlik, avukatlık gibi düşünerek 
söylüyorum. Dolayısıyla, bu icra tarzı dikkate alındığında serbest meslek 
bu olsa gerek ve ticari kanadı kırık görünüyor. Benim bakış açımdan 
böyle. Avukatlık ticari bir iş olmamalıdır diyoruz ya gönülden, aklen de 
böyle destekleyebildiğimi düşünüyorum naçizane.

Dolayısıyla, kamu hizmeti olması konusunda beis yok, tartışmaya gerek 
yok. Kamu hizmeti olduğu zaten kanunda yazılı amir hüküm olarak. 
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Sonuçta ona söylenecek bir şey yok. Bu sebeple reklam yasağının olup 
olmaması veya kendini tanıtma hakkı tanınıp tanınmaması, ki Üstadım, 
çok güzel bir şey söylediniz reklamla tanıtma meselesinde. Çok güzel 
bir ayrımdı, gerekli bir ayrımdı. Reklam ne, tanıtma ne ? Biri halkla 
ilişkiler boyutu, bir tanesi ticari kaygıyla bir gelir elde etme boyutu veya 
ürününü satma boyutu, hizmetini satma boyutu. Dolayısıyla, belki de 
yumuşatıyoruz biraz dediğimizde Reklam Yasağı Yönetmeliğinin, yanlış 
hatırlamıyorsam, 8. maddesiydi, “kendini ifade etme hakkı vardır” diyor 
tam cümle olarak. Kendini tanıtma hakkı sınırında yapılacak şeylerde 
elbette benim de Üstadım gibi rekabeti destekleyelim görüşündeyim, 
ama iş reklama, hele hele müptezel anlamda bir reklam boyutuna gelecek 
olursa, evet, sizin gibi ben de müptezel olacaksa kendi adına müptezel 
olacak, niye mesleği batırsın görüşü, valla siz söyleyince aklıma geldi. 
Kendimi o anlamda hakikaten konservatif buldum. Çok teşekkür ediyo-
rum, bana farklı bir boyut açtınız. Dolayısıyla, orada ben de tereddüde 
gark oldum, ne diyeyim.

Başka bir açıdan hızlıca değinilmeyenlere değinelim isterim. Reklam 
yasağının detaylarını konuştuk; Avukatlık Kanununun 55. maddesi, 
Üstadım çok güzel analiz ettiler, meslek kurallarının maddeleri, özellikle 
7 ve 8. maddeleri, Reklam Yasağı Yönetmeliğinin hemen tamamı, evet, 
ne diyor ? “Ün sağlamaya yönelik hiçbir faaliyette bulunmaması” diyor.

Ben başka bir noktaya geçmeden önce şuna takıldı kafam: Reklam 
yasağı veya kendini ifade etme özgürlüğü, kendini tanıtma özgürlüğü 
açısından burada konuşulanların hepsi evet, ama şuna bakmamız lazım: 
Peki, bu yasak kapsamında veya kendini ifade etme özgürlüğü kapsamında 
iki tane Türkiye’de kabul edilmemiş olan, mevzuatta bulunmayan, hatta 
bir tanesi yasaklanmış olan uzmanlık meselesi.

Benim bildiğim kadarıyla ve tespit edebildiğim kadarıyla, teyit ede-
bildiğim kadarıyla 2012 yılında Barolar Birliğinin bir çalışması var 
uzman avukatlık, Avukatlık Kanununun 55. maddesi, ya da 55.a madde, 
ek madde gibi uzman avukatlık gibi bir teklifi oldu, sonra herhalde bu 
rafta şu anda bildiğim kadarıyla. Kısaca, öz olarak, epey ayrıntılı, bu 
diyor ki “belli şartlarda olan avukatlar Barolar Birliğinin tayin ettiği esaslar 
dahilinde uzmanlık unvanı alabilsin ve bu unvanı kullanabilsin mesleki 
faaliyetlerinde.” Bana göre olması gereken bir şey.

Benim de bu sebeple buraya getirme, burada tartışılmasını kendimce 
gerekli gördüğüm bir mesele, uzman avukatlık meselesi uzmanlık unva-
nının belli şartlar altında kullanılmasının gerekli olduğu veya diğer 
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taraftan savunulabilir olduğu düşüncesindeyim. Zira, rekabeti yapalım, 
ama haksız rekabeti engelleyelim, amaç o. Tabii, meslek kuruluşlarının 
amacı o, olması gereken o. Doğru, haksız rekabetin her yerde engellenmesi 
lazımdır, doğrudur. Ancak, o zaman şöyle bakmak lazım gelir: Dedik ya, 
kötü taraftan bakıyoruz, ihlal boyutundan bakalım. İyi de, öyle bakarsanız 
Avukatlık Kanununda Anayasaya aykırı bir hüküm var. Diyor ki, “avu-
katlar, akademik unvanlar dışında hiçbir unvanı kullanamazlar.” Doğru, 
Kanun hükmü. İyi de benim akademik unvanım yok. Mecbur muyum, 
avukatlık yapmak için bir akademik unvan edinmeye mecbur muyum ? 
Haksız rekabet değil mi ? Rekabetin sağlanması devletin görevi değil mi ? 
Avukatlık ruhsatı benim avukatlık yapmama yetiyorsa niye başkaları sadece 
avukat unvanını kullanmayıp da akademik unvanlarını da kullanıyor 
yanında ? Soru işareti. Ben doçentlik, profesörlük, doktora düşünmeyip de, 
bunu tamamen afaki ve aklıma geldiği için söylüyorum, beş dalda yüksek 
lisans yapmış olabilirim. Bana “uzman değil” mi diyeceksiniz. Devletin 
verdiği bilim uzmanı diplomam var elimde akademik olarak kabul gören.

Dolayısıyla, ben bu açıdan bakarak uzman avukatlığın belli, sıkı şart-
larda kullanılması gereken, edinilmesi gereken bir unvan olduğu düşün-
cesindeyim naçizane. Doktora yapıyorsunuz, doktora gibi meşakkatli bir 
şeyi bitiriyorsunuz. Önceden, meslektaşlarım belki hatırlarlar, yardımcı 
doçentlik bağdaşıyordu avukatlıkla. Şimdi o değişti, doçentlik ve profesör-
lük bağdaşır hale geldi; yani, doçentlik ve profesörlük dışında akademik 
unvan kullanılamıyor. Ben niye kullanılıyor demiyorum, kullanılmasın 
da demiyorum, sakın kimse yanlış anlamasın. Eğer bu böyleyse, diğer 
açıdan baktığınızda, benim açımdan rekabetsiz bir ortam yaratılıyor 
devlet tarafından, kamu otoritesi tarafından, kanun koyucu tarafından. 
Böyle bakabilmek lazım. Dolayısıyla, o şartlarda, belli şartlarda, ister 
Barolar Birliğinin yapacağı sınavla, ister yapılan doktora çalışmaları veya 
yüksek lisans çalışmaları sonucu, çünkü onlar denilmiş, “yüksek lisans ve 
doktora çalışmaları yapmış olanlar bundan müstesnadır, yaptıkları alanda, 
tez verdikleri alanda uzman avukatlık unvanı verilir” diye bir teklif varmış 
zamanında, rafa kalkmış.

Dolayısıyla, yine tekrarlıyorum, bu meselenin bu kapsamda, rek-
lam yasağı kapsamında belki tartışılması, önümüzdeki yıllara bir ufuk 
olması açısından mesleğin cazibesinin arttırılması da olabilir, çünkü 
önemli bir meslek icra ediyoruz. Bu meslekte taze kana ihtiyacımız var. 
Bu kadar iki yüze yakın hukuk fakültesinden mezun olan, ben rahatsız 
değilim, ben hukuk sistemine o fakültelerden mezun olup, o kadar çok 
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sayıdaki fakülteden, akademisyen yetişmeyen fakülteden mezun olup, 
gelip avukatlık yapıyor, yapmıyor olması önemli değil, ben meslektaşıma 
orada katılıyorum, çünkü doğal seleksiyona uğruyor her şey. Avukatlık 
sistemi içerisinde doğal seleksiyona uğruyor. Hepimiz yaşıyoruz bunu, 
görüyoruz. Mesleki altyapısı yetersiz olan tüm mesleklerde olduğu gibi 
avukatlıkta da mesleki altyapısı yetersiz olan meslektaşlarımız maalesef 
elemine oluyorlar, başka yollar seçiyorlar. Dolayısıyla, bir yerlerde bir 
şeylerin kaliteli hale getirilmesi ve iyiye, donanımlıya, doğruya prim 
verilmesi lazım geliyor. Şu açıdan da uzman avukatlığa ihtiyaç olduğu 
düşüncesindeyim. Kardeşim, benim farkım ne ? Ben kendimi parçalıyo-
rum mesleki olarak, bir şeyler elde edip daha iyi hizmet ve adalete daha 
iyi varmak için uğraşıyorum. Biraz evvel sizin verdiğiniz örnekle veya 
biraz evvel sizin söylediğiniz örnekle kebapçıdaki mendile reklam veren 
avukatla bu açıdan da böyle değerlendirebiliriz. Bu konuyu çok uzattım 
herhalde. Bir konu daha var. Hemen bitiriyorum.

Bir de hemen meslektaşıma bir ek yapmak istiyorum, bir de veteriner 
hekimlerin var böyle reklam yasağına ilişkin tespit edebildiğim. Bir de 
adalet hizmetinde probono avukatlık hizmeti. Bunun da reklam yasağıyla 
bağlantısı var diye düşünüyorum. Meslektaşım Anglosakson sisteminde 
avukatlık yaptığı için yakın olarak belki yaşamıştır, belki hizmet de ver-
miştir bu kapsamda. Probono avukatlık bir bakıma sosyal projede yer 
almak gibi, avukatlık hizmetinin herhangi bir bedel almaksızın birisi veya 
bir grup lehine bedelsiz olarak verilmesi. Hızlıca geçeyim burayı, sıkıştır-
mayayım daha fazla. Tabii, bu bizim adli yardım sisteminden veya CMK 
müdafilik sisteminden çok farklı, çünkü orada devlet veriyor avukatın 
mesaisinin karşılığını. Benim söylediğim tamamen bedelsiz yapılması. 
Anglosakson sisteminde bu yoğun olarak yapılmaya başlanmış, gelişmiş 
durumda görünüyor. Avrupa Birliğinde evet, yapılmaya başlanmış gibi 
görünüyor, mevzuatta düzenlemeler yapıldığı görülüyor.

Tabii, bizde böyle bir mevzuat yeterli değil, hatta TESEV’in bir 
çalışmasını buldum. Bilmiyorum, belki meslektaşlarım da haberdardır. 
Bu konuda TESEV’in bir çalışması var. Orada biraz da harş bir şekilde 
barolar ve Barolar Birliği eleştiriliyor bu probono çalışmaya uzak durma-
ları, hatta ve hatta sosyal sorumluluk projelerinde bulunmama konusunda 
çok ciddi bir şekilde eleştiriliyor. Doğruluk payı olabilir bilemiyorum, 
çünkü birtakım istatistiki verilere dayanmışlar. Sağlıklı mı, değil mi 
bilmediğim için, sebebini de bilmediğim için çok fazla yorum yapamı-
yorum, ama probono avukatlığın da ihtiyaç sahiplerine hukukun doğru 
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uygulanması, hak sahibinin hakkını alabilmesi açısından doğru olacağı 
inancındayım. Pardon, üç noktam kaldı. Hemen hızlıca bitireceğim. 
Çok mu aştım ? Hemen.

Hepimiz aynı şeyi söyledik. Özellikle Adil Üstadım çok güzel söyledi, 
reklam, tüketim, tüketici. Bu bende ne çağrıştırdı biliyor musunuz ? Son 
zamanlarda karşımıza gelen tüketici mahkemeleri nezdinde avukatlık 
hizmet sözleşmelerinin değerlendirilmesi. Valla ben aynı fikirde değilim, 
bunun doğru olduğu inancında da değilim. Çok kısaca söyleyeyim: 
Tüketiciye giden mal ve hizmette satış sözleşmesiyle gider hizmet de olsa, 
mal da olsa. Biz vekâlet sözleşmesiyle gidiyoruz; yani, biz sonuç garanti 
etmiyoruz, edemiyoruz, istesek de edemiyoruz. Açıkça da yasak değil mi 
bizim sonucu garanti etmemiz ? Biz sonucu garanti edemiyorsak, ihmali 
hariç tutuyorum, açık ihmal, ağır ihmal hariç. Ben ayıba karşı tekeffülle 
mi sorumlu tutuluyorum avukatlık hizmetinde ?

Katılımcı - Hayır, davayı …
Av. Nafi Çınar İnal - Yani, bu kısa bir şey, doğru olmadığı ve dolayı-

sıyla da reklam yasağı konusunda biraz olsun ilgili olduğu düşüncesiyle 
değinmek istedim, bir soru işareti oluşturmak istedim hazirunda. Nilay 
Üstadım kaza mağdurlarına yönelik Türkiye’de mümkün olduğu gibi bir 
şey söyledi, ama ben yanlış anlamış olabilirim.

Katılımcı - …değil, uygulamada sıkıntı var…
Av. Nafi Çınar İnal - Ha, uygulamadan, tamam, anladım. Ben yanlış 

anlamışım o zaman, özür diliyorum.
Zekiye Avcı Üstadım Reklam Yasağı Yönetmeliğindeki bazı kavramların 

çok soyut olduğunu, daha somutlaştırılması gerektiğini söyledi. Ben aynı 
fikirde değilim. Kanunun gereği, hukuk kuralının gereği soyut olmasıdır, 
aksi halde somutlaştırdıkça farklı olasılıklardan, çünkü sosyalliğin, toplu-
mun, insanın aklı çok farklı çalışıyor, hiç olmadık şeylerle karşılaşıyoruz, 
yıllar geçtikçe görüyoruz. Dolayısıyla, orada ayrı düşünüyorum.

Evet, Simay Tezcan Üstadımın söylediği gazetecilerin hukuka ilişkin 
haber verirken hukukçulardan yardım alması meselesi: Burada ben biraz 
tereddütlü kaldım, çünkü kimin ne söylediği değil, söylenenin nasıl 
anlaşıldığı ehemmiyet arz ediyor. Hukukçunun söylediği şey gazeteci 
tarafından doğru anlaşıldı mı, çünkü o haber metnini sonuçta hukukçu 
yazmıyor, gazeteci yazıyor. Dolayısıyla, iş bir süre sonra hukuk müşavirliği 
hizmetine döner mi diye de endişe ettim.
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Av. Simay Tezcan - Yok, yok, televizyondaki beyanatlar için 
söylemiştim.

Av. Nafi İnal Çınar - Evet, teşekkür ediyorum. Bilmiyorum topar-
layabildim mi ? (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın İnal’a çok teşekkür ediyoruz. Buyurun 
Sayın Uzun.

Av. Şakir UZUN

Efendim, iyi günler. İzmir Barosunun otuz beş yıllık üyesiyim. Sizlere 
de güzel İzmir’imizden selamlar, sevgiler getirdim. Biraz rahatsızım, 
sesim de pek çıkmıyor. Özür dilerim bu yüzden de. Ankara Barosuna 
da çok teşekkür ederiz bizi davet edip ağırladığı için ve böyle güzel bir 
de Kurultay düzenlediği için. Hakikaten Türkiye’nin ihtiyacı olduğu bir 
anda bu Kurultayı düzenleyip bizleri davet ettiniz. Bütün arkadaşlarıma 
da görüşlerinden dolayı teşekkür ederim. Çok şey öğrendim, yüklenerek 
İzmir’e dönüyorum. Burada öğrendiklerimi de İzmir’de uygulamaya 
çalışacağımı da söylemek isterim.

Tabii, bu salonda en şanssız, bahtsız kişi de benim, çünkü böyle 
karmaşık ve zor bir konu, bu Kurultay konuları içersinde en zor konu-
lardan birinin bu olduğuna inanıyorum, çünkü konuşmacıların da hem-
fikir olduğu gibi karmaşık kurallardan, değişik, dağınık yerlerde oluşan 
kurallardan olan bir reklam yasağı konusu ve muğlak düzenlenmiş bir 
konunun en son konuşmacısıyım. Artık ne diyeyim.

Katılımcı - Sizden sonra da var.
Av. Şakir Uzun - Var mı ? Peki efendim, o zaman bir nebze rahatlamış 

olarak sözlerime başlayayım.
Ben olaya reklam yasağı açısından değil de daha çok avukatların ken-

dini ifade etme, tanıtım açısından bakmaya çalışacağım, çünkü reklam 
yasağı konusunda arkadaşlarım her şeyi söyledi, ilave edecek de bir şey 
kaldığını sanmıyorum. Tabii, reklam kelimesi bizim avukat kelimesiyle 
yan yana geldi mi pek de itibar gören bir kelime değil. Biz avukatlar 
reklam kelimesine soğuk bakarız. Onun için de reklam kelimesini pek 
kullanmak da istemiyorum. Onun yerine Adil Beyin ve diğer arkadaşların 
da anlattığı gibi tanıtım kelimesini kullanmayı tercih edeceğim.
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Avukatların kendini ifade etme veya tanıtım hakkı da maalesef çok 
kısıtlı bir yerde reklam yasağının 9. maddesi, internet bölümünde bah-
sedilmekte bir paragraf olarak. Müsaade ederseniz, hatırlatmak için 
okuyayım: “Bu Yönetmelik kapsamında olanlar, internet dahil, teknolojinin 
ve bilimin olanak tanıdığı her tür ortamda avukatlık mesleğinin onur ve 
kurallarına avukatlık unvanının getirdiği saygı ve güvene Türkiye Barolar 
Birliği tarafından avukatlık meslek kurallarına aykırı olmayacak şekilde 
kendisini ifade etme hakkına sahiptir.” Buradan baktığımızda, hele hele 
paragrafın başında “internet dahil, teknolojinin ve bilimin olanak tanı-
dığı her türlü vasıtaları kullanır” diye baktığımızda çok güzel bir giriş 
yapıyor, ama ondan sonra da değerli Üstadımın da dediği gibi, o kadar 
ellerimizi, kollarımızı bağlayan kurallar getiriyor ki, maalesef avukatların 
kendini ifade etme haklarından yoksun kalıyorlar. Benim görüşüme göre 
de o kadar kısıtlayıcı kurallar var ki, avukatlar bir pazarlamacıdan çok 
çok daha fazla yetenekli pazarlama tekniklerine sahip olmaları lazım ki 
kendilerini ifade edebilsinler, çünkü o yasak, bunu koyamazsın, şunu 
yapamazsın der gibi.

Rekabet muhakkak olacak ve hatta ve hatta şunu da vurgulamaya 
çalışayım: Türkiye’de bir Rekabet Kurulu var. Bu Rekabet Kurulunun 
da barolara gönderdiği birçok yazılar var. Diyor ki, “rekabeti önlemeye 
kalkmayın, avukatları belli kurallar içersinde, örneğin, ücret eşitliği gibi 
veyahut da hizmet eşitliği gibi belirli şeylere sokmayın. Tam tersi, avukatlar 
arasında rekabeti de destekleyin, yoksa meslek kuruluşu olan o baroya, sizin 
baronuza yani, şu kadar Lira idari para cezası uygulayacağız” gibi. Burada 
anlatmaya çalışacağım, Türkiye’nin genel hukuk sistematiği içersinde 
rekabet de gerekli ve desteklenen bir şey. Haksız rekabete tabii hepimiz 
karşıyız.

Tabii, avukatlar kendilerini tanıtırken, değerli arkadaşlarımın söy-
ledikleri, o reklamın kötü olan aldatıcı, yanıltıcı, kandırıcı taraflarına 
tabii ki karşıyız, onların elbette olmasını istemiyoruz. Nilay Hanımın 
dediği gibi, bir avukatın iş kapma veya müvekkil kapma anlamındaki 
çalışmalara da karşıyız. Aslında bu konuşmalardan çıkan sonuç, reklama 
karşı değiliz biz, amma avukatın sırf iş kapsın diye mektup yazması, 
sırf iş kapsın diye avukatlığa yakışmayacak hareketlerde bulunması bizi 
rahatsız ediyor, yoksa avukatın eğer bir uzmanlığı varsa onu elbette ifade 
edecek ve ifade de etmeli. Niçin ifade de etmeli ? Çünkü karşı tarafta bir 
hizmet bekleyen müvekkil var, o müvekkil doğru avukata da gitmeli. 
Eğer o konuda eksik bir avukata da gitmişse, bu da aslında avukatlığın 
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itibar kaybına sebep olan bir durumdur. O müvekkile veya vatandaşa 
seçeneklerini sunarken “bu avukatın şu özellikleri var” deme şansını da 
vermemiz lazım.

Ben İzmir Barosu arkadaşlarımın teveccühü nedeniyle İzmir Barosu 
Genel Sekreterliğini de yürüttüğüm için Baroda daha çok vakit ayırıyo-
rum. Baroya günde üç beş tane vatandaş gelip “şu konuda bana avukat ismi 
verir misiniz ?” diyor. Tabii ki veremiyoruz, avukat bildirmemiz, belirtmemiz 
yasak. En azından Baroya günde yirmi, otuz mektup geliyor yüzde 80’i de 
cezaevinden olmak üzere; şu konuda avukat ismi istiyorlar. Artık biz format 
yaptık “Baronun görevi içinde değildir avukat ismi bildirmek” diye. Ama 
öbür taraftan bakıyorum, müvekkil bekleyen bir avukat meslektaşlarımız 
var, bu tarafta da avukata ulaşmak isteyen bir kesim var. Biz bu iki kesimi 
olumlu şartlarda birleştiremiyoruz. Onlara da “bizi alakadar etmezsiniz 
kardeşim, başınızın çaresine bakın” diyoruz, bu taraftakine de “valla, biz 
karışmayız, kendi göbeğinizi kendiniz kesin” diyoruz.

Ben Simay Hanım ve değerli Üstadımın görüşlerine katılıyorum. 
Artık bu konular bu kadar dağınık kurallarla avukatlara hizmet verecek 
halden çıkmıştır, yeniden bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu 
düzenlemede de, Üstadımın dediği gibi, yasakları önce koyup değil, önce 
nelerin yapılacağını belirleyip ondan sonra çıkılmaması gereken sınırları 
çizmemiz gerektiği; yani, mesleğimize de çok hızlı bir yoğun giriş oldu-
ğunu da düşünürsek, biz önceden kurallarımızı koymamız lazım, çünkü 
bu sefer kurallar geriden geliyor, ihlaller çoğalıyor, bu ihlallere yetişmek 
için disiplin kurullarına şimdi aşırı iş gelmelere başlamıştır, yoğun gel-
meye başlamıştır. Bunları önlememiz için baroların ve Barolar Birliğinin 
hemen yeni kurallar koyması gerek, çünkü biz tarihsel gelişimimize de 
baktığımız zaman, Adil Bey çok güzel anlattı, önce bir Avukatlık Kanu-
nuna, yetmeyince meslek kurallarına yönelmişiz. Meslek kurallarının 
7. maddesinde bunu düzenlemeye çalışmışız, ama son dönemlerde meslek 
kuralları çıkmıyor veya değişmiyor. Neden ? Genel kurullar pek bu işe 
sıcak bakmıyor veya genel kurul gündemine gelmiyor, Danıştay şeyi var. 
Bu sefer de yönergelere dönmüşüz. Daha pratik gelmiş Barolar Birliğinin 
yönergelerle işi düzenlemesi. Genel kurullarda bu kuralları tartışmaktansa 
Barolar Birliğinin yönerge çıkarması daha pratik gelmiş ve doğrusu da 
odur, Adil Beyin dediği gibi, bu yönetmelik hazırlanmış ve gerekli deği-
şiklikler de bazen yapılmış, ama tabii, her değişiklik yapılınca da genel 
felsefeden de ayrılıyoruz. Yama yama, bir kanundaki değişikliği ben pek 
de hoş karşılamıyorum. O bakımdan tekrardan değerli üstatlarımızın 
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oturup bu iş Almanya’da nasıl, Amerika’da nasıl araştırmalı. Türkiye tabii, 
kendine has özellikleri olan bir ülke, ama Türkiye’de nasıl olması gerekir 
diye değerli bir çalışma yapmaları ve bu kuralların yeniden düzenlenmesi, 
önemle ve acilen düzenlenmesi gerektiği düşüncesindeyim.

En çok nerelerde ihlal var diye düşündüğümüzde, bizim İzmir Baro-
sunda ilk zamanlar herkes “bir site yapayım, site yapayım” hevesi vardı, 
tabii, acemilikler de oluyordu, o sitelerde yalan yanlış şeyler de yazılıyordu. 
Onlara şikâyetler çok geliyordu. Şimdi onlar biraz derlendi, toparlandı, 
artık saçma sapan taleplerde bulunmuyor, ama yine de örneğin, ilgi 
duyulan hukuk konuları deyince bütün hepsini sayıyorlar.

Av. Adil Giray Çelik - “Uzmanlık alanımız” diyor. İlgi duyulan dese 
keşke.

Av. Şakir Uzun - Evet. Ama uzmanlık konusu, Üstadın dediği gibi, 
tabii, biz kara Avrupa’sını esas alan bir avukatlık kanunuyla yola çıkmışız 
ve genelde kara Avrupa’sının daha tutucu hükümlerini uyguluyoruz, ama 
Üstadımın da dediği gibi, Kanundaki değişikliklere baktığımızda, gelecek 
olan tasarı halindeki değişikliklere baktığımızda bizim genelde Almanya 
ve Amerika’ya doğru gittiğimizi de çok net görüyoruz; yani, bizim gelecek 
Avukatlık Kanunumuz biraz daha her ne kadar kamu hizmeti falan kalsa 
da, genelde daha Amerikan vari, onun düşünce, onun felsefe yapısında 
maddeleri içermektedir. O Almanya’nın uzmanlık kullanılması gelecek, 
artık avukatlar uzmanlık kullanabilecek. Bu perspektiften baktığımızda biz 
avukatların kendini ifade etme hükümlerini de ona göre düzenlemeliyiz. 
Yurtdışındaki örneklere biraz daha kendimizi açmalıyız, çok fazla tutucu 
olmamalıyız diye düşünüyorum. Rahatsızlığımı da belirterek konuşmamı 
burada bitirmek istiyorum.

Oturum Başkanı- Sayın Uzun’a çok teşekkür ediyoruz. Buyurun 
Sayın Güler.
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Av. Cemalettin GÜRLER
Ankara Barosu

Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Tüm konuşmacılara teşekkür ediyo-
rum, ama en çok da bu dinleme yükünü yüklenen sayın dinleyicilere 
de çok teşekkür ediyorum. En son konuşmacıların en kötü şansı şudur: 
Söylenecek her şey söylenmiştir; ya yeni bir şey söylemeniz gerekiyor 
ya da meşhur hukuk pratiği olan herkesin söylediğini karma yapmak 
gerekiyor. Valla ben beş benzemezi anlatacağım. Beş benzemezi birbirine 
bağlarsanız bağlarsınız, bağlamazsanız ortada kalır deyip başlıyorum.

Yönetmelikte şöyle bir cümle geçiyor, diyor ki “iş elde etmek için rek-
lam sayılabilecek her türlü girişim ve eylemde bulunmalarının önlenmesi”; 
hedef bu. Peki, avukat nasıl iş elde edecek ? Temel problem hukuk açı-
sından iki yöntem vardır; biri inkılapçı, devrimci dediğimiz yöntemdir. 
Toplumda sosyal mühendislik dediğimiz şey. Apo, anlıyorsun, değil mi ? 
(Gülüşmeler) Sosyal mühendislik, çok kızdık zamanında, ama bir yandan 
da olumladık. Ne dedik ? Kemalist devrim böyleydi veya bir kısım ilerici 
devrimler böyleydi. İkinci yöntem, toplumun gerisinden yürüyen, artık 
bıçak kemiğe dayandığında kanunlaştırma işi. İşte nedir ? Bizim usulümüz. 
Burada temel sorun şu: Bıçak kemiğe dayanmış. Kabul edecek misiniz, 
etmeyecek misiniz, edecekseniz ne kadar edeceksiniz ? Önce elimizdeki 
malzemeye bir bakalım, ondan sonra o malzemeden ne çıkarırız onu 
konuşalım.

Efendim, elimizde doksan bin avukat var. Niteliğini hiç tartışmıyo-
rum, hepsi birinci sınıf nitelikte, çok kaliteli, çok değerli hukukçular 
olarak kabul ediyorum. Elli bin tane de yolda hukukçumuz var; öğrenci 
ve stajyer. Etti yüz kırk bin. Yüz kırk bin kişilik bir arz var. Artık bu arzı 
geçmiş, talep olmuş. Artık biz hizmet sunan bir yapı olmaktan ya da 
üreten bir yapı olmaktan çıkmış, artık piyasada işi almaya çabalayan bir 
yapıya dönüşmüşüz. Şimdi, bunu tespit edersek çok kolaylaşır. Olayın 
aslı esası bu. Biz arz mıyız, talep miyiz ? Hukuk pratiği açısından böyle 
bir konuşmak lazım.

Elimizde bir Kanun var. Malzemeyi gördük. Hiç uzatmadan şimdi 
elimizdeki malzemeye bakıyoruz. Bir Kanun var, yönetmelik var, çıkmış 
içtihatlar var, disiplin kurulu kararları var. Şimdi bir şeyi itiraf edelim: 
Bunları hazırlayanların hepsi ya sosyal demokrat, ya sosyalist, en kötü 
ihtimal hayata kamusal pencereden bakan adamlar. Doğru mudur efen-
dim ? Ortada başka bir sistem var.
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Av. Adil Giray Çelik - Bana soruyorsanız cevap veremiyorum kor-
kumdan. (Gülüşmeler) Efendim, biz Anadolu’nun küçük bir şehrinden 
gelen minicik avukatız. Böyle… hiçbir şey diyemiyoruz. Buyurun.

Av. Cemalettin Gürler - Peki. Şimdi bir sistem var aslında. Bu sistem 
nasıl çalışıyor ? 140.000 avukatlık bir kitle var, bir de öbür tarafta bir 
işleyiş var. Bundan on beş yıl önceden itibaren iyice yerine oturmuş siste-
matiğimizde ne vardı ? Kamusal bir bakış. Bu kamusal bakışın arkasında 
da ne vardı ? Sosyal devlet ilkesi. Hani bu aralar çok popüler olan bir 
tanım var, üst akıl. Üst aklımız ya da saikimiz hep neydi ? Sosyal hukuk 
devleti. Şimdi gelinen aşamada Türkiye liberalizme doğru gidiyor diyor. 
Tabii, bazı arkadaşların liberalizmden anladıkları ilkel kapitalist dönem; 
yani, 1800’lü yılların sonu İngiltere. Çünkü şunu diyen adama rastladık 
biz medyada: “Adamlar suç işleme özgürlüğünü kullanıyor” dediler. Böyle 
bir mantaliteyle karşı karşıyayız.

Bugün liberal sisteme geçiş de Türk usulü olunca, “bırakınız yapsınlar, 
bırakınız geçsinler, tutun kaçıyorlar”a geldi. Sistem böyle çalışıyor, “tutun 
kaçıyorlar”. Biraz işin gerçekliğini konuşalım: Tanıtım hakkı, reklam hakkı, 
rekabet hakkı falan filan, bunların hepsi aynı şey. Reklam ile tanıtım ara-
sındaki fark nedir ? İkisinin de amacı şudur: Kurumun, çünkü kurumların 
da zihni vardır, hafızası vardır, ya da kişinin ön belleğine ya da belleğine 
bir ihtiyaç olduğunda ihtiyaç maddesi olarak şuna yönelin demektir, hatta, 
daha da ileri götürüyorum: Hani bizim bu önleyici kimlik, önleyici avukatlık 
dediğimiz şeye benzer şekilde biz şunu demiyor muyuz ? “Sorun çıkmasına 
gerek yok, sorun çıkmadan ben sana destek vereyim, danışmanlık yapayım, 
sen bana para ver” demiyor muyuz ?

Burada temel sorun, sistematiğin reklama tanıtım demeniz, ifade 
özgürlüğü demeniz, şu demeniz, bu demeniz esasını değiştirmiyor. 
Esasında şöyle bir durum var: Yüz kırk bin avukat geçinmek zorunda ve 
biz o yüz kırk bin avukatın geçinmesi için elimizdeki kıt kaynakları pay-
laşmak kavgasını taşıyoruz. Biz uluslararası hukuk bürolarının Türkiye’ye 
gelmesine karşı çıkarken bunların getireceği niteliksel artışın farkında değil 
miyiz ? Biz uluslararası firmaların buraya gelirken getirdikleri yöntemin 
bize sağlayacağı katkının farkında değil miyiz ? Farkındayız. Niye yalan 
söyleyelim ? Ama korkumuz şu: Onlar gelecek, biz aç kalacağız. Sistem 
böyle. Temel problem aslında reklamı itiraf edip etmeme noktasında 
toplanıyor.

Burada reklam uygulamaları, içtihatları veya disiplin kurulu kararla-
rının temel bir sorunu var, o da şu: Bir, iki ekol vardır. Bunlardan birinci 
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ekolumuz şu: Hakimler, emekli hakimler, emekli savcılar, emekli Yargıtay 
üyeleri, akademisyenler ve bunların çeperini oluşturan bir grup var. Biz 
bunlara başka bir birinci grup diyelim, bir de ikinci grup var. Nedir ? 
Bu bizim hukuku, avukatlığı usta, çırak ahi kültürü içinde geliştirenler var.

Reklam yasağı uygulamalarında bakın, kimler en çok ihlal ediyor ? 
Profesörler, hakimler, savcılar, akademisyenler, çünkü onun dünyasında 
böyle bir şey yok; usta, çırak kültürü yok ve ahilik kültürü ve dayanışma 
kültürü yok. Onun sistematiği, dünyası başka. Bu nedenle sistem biraz 
farklı yürüyor. Savcılar var, emekli savcılar, hakimler yazıyor, diyor ki 
“emekli Yargıtay savcısı, emekli bilmem Yargıtay kaçıncı daire üyesi”. Evet, 
profesörler yazıyor.

Haksız rekabet dediğiniz, rekabet dediğiniz şeyin esasında şunu tartı-
şalım: Neden profesörler ya da doçentler ya da akademik unvanlar yazı-
lıyor tabelaya ? Niye ? Ne farkınız var ? Yaptığınız şey avukatlık kardeşim. 
Siz profesör olmak için ne yapıyorsunuz ? İki tez, bir doktora, bir heyet 
falan filan, ama yazdığınız konu eni konu üç şey, üç uzmanlık alanı. Niye 
yazıyorsunuz tabelanıza ? Eğer bu yaptığınız akademik unvanın ve işin cid-
diyetinin göstergesiyse, o zaman akademik unvanı olmayan Nihal Eken’in 
yazdığı yirmi tarama kalemini de alt alta yazması gerekiyor tabelasına. 
O da akademik bir faaliyettir, katkıdır. Sorun ne ? Sorun şu: Uzmanlık 
kavramı nasıl Kanuna girdi biliyorsunuz, değil mi ? HMKY’ye uzmanlık 
kavramı şu cümleyle girdi: Heyetten bir akademisyenin cümlesi aynen 
şudur: “Efendim, akademisyenlere maddi olanak oluşturmak için koyduk”.

Aynı şey bugün burada. Niye profesör yazıyorsunuz, niye doktor yazı-
yorsunuz, niye doçent yazıyorsunuz ? Hocalar rekabet ediyor, ama hocanın 
rekabet ettiği alan büyük olduğu için, benim küçük boşanmama tenezzül 
etmediği için ona alın açıyoruz. Sorun yaratmıyor. Temel tartışma bu. 
Hadi buyurun. İnanın, çok genç bir hukukçuyken bir üniversitenin iş 
hukuku doçentinin yazdığı dilekçeye “berbat, bu dilekçeyi sakın vermeyin” 
dedim, oturdum dilekçesini yeniden yazdım bir arkadaşıma.

Biraz daha ilerleyeceğim, örnek vereceğim. Uzman. Dün, bir paneli 
yöneten Baro Başkanı dedi ki, “uzman avukat” dedi birisi için. Hakan’a 
demiyorum, Hakan aman alınmasın. Sen söylemezsin zaten, sen bilirsin. 
(Gülüşmeler) Uzman avukat neyin uzmanı ? Uzmanlığı nereden aldın, 
hangi bakkaldan aldın, kaça aldın, niye verdiler, KDV’sini ödedin mi, 
ödemedin mi, bana niye vermiyorlar ? Ben de iyi kötü yazarım, konuşu-
rum, atarım, tutarım, giderim, gelirim, ama bir türlü bir konuda uzman 
olamadım, Allah vermedi böyle bir yetenek, ama bazı arkadaşlar…
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Av. Mahmut Karatekin - O da senin eksiğin demek ki. (Gülüşmeler)
Av. Cemalettin Gürler - O da benim eksiğim. Mahmut Karatekin 

benim Yönetim Kurulunda da partnerimdir. Canımsın. (Gülüşmeler) 
Sorun şu: Hakikaten benim eksiğim. Bana ne öğretti burada oturanlar, bu 
ak saçlılar bana ne öğretti biliyor musunuz ? (Gülüşmeler) Bize hep şunu 
öğrettiler, dediler ki, “para için eğilmeyeceksin, itibar için eğilmeyeceksin, 
güç karşısında eğilmeyeceksin. Senin görevin adaleti tesis etmek”.

Katılımcı - Sen onu üniversite sıralarında da biliyordun, ben sana 
onu söyleyeyim yalnız.

Av. Cemalettin Gürler - Ak saçlılar daha disipline ettiler.
Katılımcı - Usul dışına çıkacağım, ama bir cümle söyleyeceğim. 

Cemalettin’i yirmi yıl sonra bulmuşum. Koca bir amfinin en lafını 
sakınmayan, en nalına da, mıhına da konuşan adamıydı. … de bir şey 
kaybetmemiş. Mutlulukla dinliyorum, çok sevinçliyim. Hayat bir şeyler 
alıp götürmüyor yani.

Katılımcı - Verebiliriz sana. (Gülüşmeler)
Av. Cemalettin Gürler - Bakın, şöyle bir kart gördüm Ankara Baro-

sunda, severim de: Adamın kartvizitinde dağ manzarası vardı, dağ, karlar 
falan var. Önce şaşırdım, niye diye. Gülüyoruz, ama anlatacağım. Bu 
arkadaş politik olarak dağda politik mücadele yapan gruplardan birine 
yakın duruyor. Anlıyor musunuz ? Kartvizitinde dağ manzarası vardı. 
Şunu anlayabiliyor musunuz ? Dağ manzarası. Turizm sektöründe çalışan 
arkadaşlar mayo koyacaklar artık. Ceza hukukunda çalışan arkadaşlar da 
artık bıçak, kasatura, ne bulursa koyacaklar. (Gülüşmeler) Sistem böyle 
çalışıyor. Şimdi biraz somutlaştırayım, ondan sonra ağır lafları söyleye-
ceğim. Bunlar ne ki, bunlar daha hafif.

Bir hakimimizin oğlu bir referans mektubu yazmış. Liberal kanat 
diyor ya “kendilerini ifade etsinler” diye. Arkadaş liberalizmi biraz iyi 
anlamış, şöyle algılamış: Ne kadar iyi bir büro olduğunu yazmış, yazmış, 
yazmış, altına da yüz otuz muydu, neydi, isim sıralamış. Yargıtay daire 
başkanları, idare, Sayıştay, milletvekilleri, yerel mahkeme hakimleri, hep-
sinin de telefon numarasını yanına yazmış. Diyor ki, “büromuzun çalışma 
tekniği konusunda isterseniz adreslerini ve iletişim numaralarını verdiğimiz 
kişilerden bilgi alabilirsiniz”. Bu reklam yapmıyor, referans sunuyor. Ama 
şimdi, arkadaşın, hani pespaye dedik ya, müptezel dedik ya, lan bu pes-
paye, müptezel değil, bu bildiğiniz çakallık, tamam mı ? Babasının cep 
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telefonundan büyük olasılıkla gizlilikle almış, oraya yazmış eşek sıpası, 
bunu da önümüze getirmiş.

Esası şu: Anadolu’dan gelen adam. Şimdi ben kendimi tarif edeyim 
de, niye böyle. Ben Anadolu’dan geldim. Benim referansım kim olabilir ? 
Bakkal Mehmet Efendi olur, işçi Ali Efendi olur, Muhtar Hasan olur.

Katılımcı - … saray… muhtardan referans almak çok önemli bir 
şeydir. (Gülüşmeler)

Av. Cemalettin Gürler - Benim konuşmalarımın da güzelliği budur, 
herkes böyle birden fokurdar. Verin gazı gitsin. Sorun şu; rekabet diyor-
sunuz, rekabet diyorsunuz da, ulan siz rekabeti de bilmiyorsunuz, onu 
da okumamışsınız. Dönün, bir bakın bakalım rekabette o adamlar ne 
dedi. Bizim görünmeyen el dediğimiz şey böyle bir şey miydi ? Babanızın 
telefon rehberi miydi ? Bu insanlar, bu toplum rekabeti de bilmiyor. Reka-
bet iki türlüdür: Yıkıcı rekabet, yarışmacı rekabet. Yarışmacı rekabette 
temel ideal olarak şunu dersiniz: İyiler en iyisini ortaya kor ve bunu da 
ihtiyacı olan karşılar, ama Türkiye’de rekabetten anladığımız şey yıkıcı 
rekabet, iş kapmak. O kadar çok web sitesinde o kadar çok uzman var 
ki, o zaman bu bizim dava dosyalarındaki dilekçeleri kim yazıyor, niye o 
kadar berbat ? Bu nokta üzerinden yürüdüğünüzde biraz daha ilişkinin… 
Son dakika mı ? Peki.

Aslında bir gerçek var, bir sorun var. Biliyorsunuz, Türkiye’de çok fazla 
yargılama, iş yükü falan diyor ya, böyle bir şey yok aslında. Türkiye’deki 
hukuki uyuşmazlıkların yüzde 18’i mahkemeye gidiyor. Geri kalan kısmı 
ise, arkadaşlar, hukuk dışı yollarla çözülüyor. Buna tarikat şeyhlerinin 
aracı olmasından başlayın, mafyaya kadar bir yelpaze var.

Ben şunu çok doğru buluyorum: Evet, liberal sistemse liberal sistemi 
de adam gibi uygularsınız, sosyal hukuk devletiyse de sosyal hukuk devleti 
gibi uygularsınız. Elinizdeki yönetmelik kötü niyetlilere karşı yapılmış bir 
yönetmelik olmakla beraber, Kanun maddesi olmakla beraber ihtiyaca 
cevap vermiyor. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Şimdi yeni bir yaptırım 
süreci başlamak gerekiyor, yeni bir kodifiye süreci başlamak gerekiyor, 
ama onu nasıl yapacağız onu tartışmak lazım. Şimdi ekoller tartışılıyor, 
şunlar tartışılıyor, bunlar tartışılıyor.

Şu soruyu soracağım: Biz ne diyorduk ? Bizim görevimiz savunmak. 
Bir üretimi yaparken o üretimin içine reklam da bir gider midir ? Peki. 
Reklam yapar gideri olan şahıs bunu bir müvekkilimize yüklemek zorunda 
mıyız ? E, ne oldu ? Burada neresi adaletli bir sistem ?
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Şimdi ikinci yöntemi anlatacağım size: Rekabet eşitler arası yapılırsa 
rekabettir. Anladınız mı ? Bir arkadaşım şöyle demişti. Ben ismini söy-
leyeceğim, ikiniz de hatırlayacaksınız. Malatya eski Baro Başkanının 
oğlu. “Cemo, bir gün gelecek, maddi, manevi olarak beni geçeceksin, ama, 
bu yaklaşık elli yaşlarında falan olacak” demişti. “Niye ?” dedim. “Bak, ben 
Çayyolu’nda bir villada oturuyorum, Ford Mondeo’yla okula gidip geliyorum. 
Sen otobüsle gelip gidiyorsun, kapıcı dairesinde oturuyorsun”. Yani, “benim 
babamın bir çevresi var, beni koşu yolum açık. Ben sadece eşofmanımı 
giyeceğim”, eşofman dediği de bu cüppemizdi, “koşmaya başlayacağım. 
Sen önce sahaya geleceksin, sahadaki dikenleri temizleyeceksin, koşu alanını 
oluşturacaksın, ondan sonra koşacaksın, koşacaksın, beni geçtiğinde epey bir 
zaman geçmiş olacak.”

Şimdi, yeniden başlıyorum: Avukat arkadaşlar geliyor alttan, elli bin 
kişi. Benim şu an üç beş kuruş birikmiş param var, hani böyle birkaç da 
kullanacak malzemem var. Bu çocukların nesinin reklamını yapacak, 
ben neyimin reklamını yapacağım ? Benim CV’mi gönderdim, iki sayfa 
akademik faaliyetim var.

Katılımcı - Genç arkadaş atılır, gider.
Av. Cemalettin Gürler - Hiç şansı yok. Yani, rekabet eşitler arasında 

yapılır. Önce şunu söyleyeceksiniz: Hepiniz eşit reklam yapacak gücü 
oluşturuyor musunuz, oluşturmuyor musunuz ? Eğer bunu oluşturmadan 
rekabet ortamını açarsanız yapacağınız tek şey nedir biliyor musunuz ? 
Lorenz eğrisindeki çapın genişlemesi; yani, çelişkinin güçlenmesi, sınıfsal 
bir çelişki oluşması. Sınıfsal bir çelişki de Marx’ın dediği gibi eninde 
sonunda patlar, devrim olur, biz de eyvallah deriz. (Gülüşmeler)

Şimdi, şunu söyleyeceğim: İşveren avukatım. Buradaki arkadaşların 
bir kısmı da işveren avukat, dinleyicilerin bir kısmı da işçi avukat olacak. 
Temel sorun şu: Bir, yalan söylüyoruz. Diyoruz ki herkese, “siz büyük 
adam olacaksınız, büyük para kazanacaksınız, kendi bürolarınızı açacak-
sınız.” Buradaki arkadaşların hepsi de, işçi avukatların hepsi de bu yalana 
inanıyor. Diyorlar ki, “bir gün benim de bürom olacak”. Yok şansınız, ele-
neceksiniz, çünkü biz sizin büyümenizi engellemek ve kendi alanlarımızı 
genişletmek için tüm oyunları yapacağız. Anladınız mı ? Bu kadar net. 
Samimiyim. Bunu yapıyorlar.

Bakın arkadaşlar, Ankara’da altmış çalışanlı hukuk büroları var. 
Bununla rekabet etme şansınız var mı ? Gölbaşında adam hukuk bürosu 
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kuruyor villa şeklinde. Bununla mı mücadele edeceksiniz Toros Sokak-
taki bir artı birinizle. Yok böyle bir şansınız. İşçisiniz, işçi kalacaksınız.

Katılımcı - Sen burada bir devrimin azmettiricisi … (Gülüşmeler)
Av. Cemalettin Gürler - Efendim, dokuz ay sonra seçim var, Ankara 

Barosunu daha sonra çekmeye çabalıyorum.
Katılımcı - Bunu sen mi yapıyorsun ?
Av. Cemalettin Gürler - Evet, işveren avukat olarak. Sorun şu: 

Arkadaşlar, pasta çok küçük ve bu pastayı paylaşmaya kalkacak insan 
sayısı durmadan artıyor. Biraz şaka yollu, biraz böyle eleştirel, ama söyle-
diklerimin bir kısmı da gerçek. Oturup yeniden düşünmemiz gerekiyor, 
hayatı yeniden kurgulamamız gerekiyor, çünkü dayanışmayla rekabet 
arasında bir tercih yapmamız gerekiyor. Ben dayanışmanın büyümesinden 
yanayım, ama yüz kırk bin avukatla da dayanaşacak halimiz yok. Derhal 
bir radikal çözüm üretmemiz gerekiyor. Nedir bunlar ? Bir, arkadaşlar 
sınav falan aslında sorun değil. Sorun, bu kadar hukuk fakültesi olmaz. 
Çağ Üniversitesi açıldığında kaç net doğruyla öğrenci alıyordu biliyor 
musunuz ? Gidin, bakın. Ben burada söylemeyeyim, karalama olur. 
İlkokulu bitirmiş herkes Çağ Üniversitesine girebiliyordu Mersin’de 
kurulduğunda.

Av. Adil Giray Çelik - İlkokul öğretmenliğinden az puanla alıyordu. 
İlkokul öğretmenliğine girilen puandan azdı.

Av. Cemalettin Gürler - Adil Bey, çıkışta söyleyeyim, inanmayacak-
sınız. İlkokul öğretmenliği ne, çok daha yüksekti. Dört netle alıyordu 
ilk yıl, dört net yapabilen giriyordu.

Katılımcı - Matematik dört net mi ?
Av. Cemalettin Gürler - Yok, klasik yeterdi, hani böyle ilkokul sevi-

yesi. Son bir cümle. Size nasıl profesör olunur onu anlatacağım. Ben 
bunu bilmiyordum, birisi öğretti. Biliyorsunuz, akademisyen olmak 
için dil bilmek gerekiyor. İmam hatipte de Arapça öğretilir. (Gülüşmeler) 
Bakın, kimseyi eleştirmiyorum. Mütedeyyin bir ailenin çocuğu ola-
rak, çünkü Türkiye’de beyaz Türkler hep böyle yapar, benim annem de 
namaz kılar falan… mütedeyyin bir ailenin çocuğu olarak konuşuyorum. 
Arkadaşlar, gidersiniz, hatta ilahiyat fakültesi de bitirirsiniz, çok iyi. Sonra 
Azerbaycan’da bir üniversiteye gidersiniz. Bir tane hadis alırsınız, dersiniz 
ki, “İslamiyet’te falanca hadis adaleti etkiler” diye bir doktora yaparsınız. 
Azerbaycan’ın arkasından bir de akademik unvan için İslam fıkıhında 
bilmem hangi imamın görüşünü yazarsınız, onu da tamamlarsınız, profesör 
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olursunuz, sonra da gelirsiniz, üniversitede, hukuk fakültesinde hukuk tarihi 
okutursunuz. Kaç profesör gerekiyor bir hukuk fakültesi için ? Adam diyor 
ki, “iki profesör, üç profesör yetiyor” diyor. İşte, sana hukuk profesörü bu. 
Eleştiriyor muyum ? Hayır, eleştirmiyorum, sadece şunu diyorum: Sistem 
böyle çalışıyor. Hadi, buna rağmen yeterince profesör bulamıyoruz. Allah 
selamet versin. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Gürler, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. 
Çok farklı bir bakış açısı bizlere sundunuz. İsterseniz genel olarak bütün 
konuşmacılara değerlendirmek üzere söz hakkı verebilirim başka önerisi 
olan yoksa. Saati de göz önüne alarak önce isterseniz soruları alıp sonra 
mı toparlayalım ? Daha uygun olur diye düşünüyorum. Buyurun Sayın 
Arıkan.

Av. Seçkin ARIKAN
Ankara Barosu

Birincisi, Cemalettin’i ihbar ediyorum, reklamını yaptı iki sayfa CV, 
akademik çalışma falan diyerek. (Gülüşmeler) Ben biraz da soruyu yumu-
şatmaya çalışıyorum. Baro siyaseti yapan birisi olarak aslında tehlikeli 
sulardayız. Ben o anlaşılmayan liberal taraftanım. O 1800’lü yılların 
liberalinden değil de, şartlar eşit olsun, herkes rekabet etsin. Şartların 
eşitliğini de, mesela avukatlıkla hiç ilgisi olmayan …lerde Barolar Birliği 
yapmaya çalışsın elindeki kaynakla, çünkü baroların elinde böyle bir 
kaynak yok. Bu imkânları sağlasın. Cemalettin doğru söylüyor, genç 
avukatlar neyle alacak, nasıl açacak bürosunu, kiralayacak, donatacak, 
iyi kötü avukata yakışır bir şekilde döşeyecek ? Yapamıyor. Dolayısıyla, 
buna destek versin. Aslında şunu her ortamda söylüyoruz: Çağdaş bir 
hukuk devletinde, Batıda mesela bu gerçekten böyledir, avukatlık mesleği 
orada hukukun işlemesini sağlar, yoksa devlet maaşını vermiş, hakim 
koymuş, hakim de bağımsız olmuş; o mu adaleti sağlayacak ? Hayır. 
Karşısında iki tarafı temsil eden bağımsız avukatlar olacak, onlar kendi 
görevlerini yapacaklar bağımsız bir şekilde ve güçlü olacaklar, hakimin 
önüne getirecekler. Hakim o zaman gerçek bir sentezi yapıp doğru 
dürüst bir karar verme şansına sahip olur, yoksa zaten hukukun, adaletin 
oluşması mümkün değil.
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 Her ne ise, ben şunu söylemek istiyorum. Gönenç diyebilirim, değil 
mi ? Ben senin anneni, babanı tanıyorum da, seninle çok bağlantımız 
yok, çok değil, ama biraz da yaş farkı var. Gönenç’in söylediği birçok 
şeye ben katılıyorum, ama oraya fazla girilmedi, sen de biraz söyledin 
yıkıcı rekabet, yarışmacı rekabet diye.

Av. Cemalettin Gürler - Liberal olup da rekabeti bilmemek olmadı.
Av. Seçkin Arıkan - Doğru söylüyorsun. Bunu sağlayan sistemde tabii 

ki reklamın da belli bir ölçüde olması gerekir. Reklam dediğiniz şey tanım-
lanamaz bir şey zaten avukatlık mesleği açısından. Şimdi sizin burada 
yaptığınız da reklam aslına bakarsanız. Biz bu kitapçığı bastıracağız, siz 
de burada konuşuyorsunuz, hatta ben de kısmen böyle kaçak konuşarak 
reklam yapıyorum, orada da benim ismim geçecek, birisi okuyacak. Ben 
reklam mı yapmış olacağım ? Bu tamamen çok net tanımlanamaz bir şey. 
Yapanlardan özür diliyorum, o şartlarda iyidir mutlaka, ama ben şimdi 
bakınca, bizim Reklam Yönetmeliği benim tüylerimi diken diken ediyor. 
Bilmem kaç santime bilmem kaç santim, bilmem kaç renk falan. Ne bu 
ya, böyle saçmalık olabilir mi ?

Katılımcı - Ne kadar istiyorsun üstat ?
Av. Seçkin Arıkan - Benim tabelam yok.
Katılımcı - … (Gülüşmeler) düşünceniz var mı ? … boyut olmuyor. 

Mersin’den gelen değerli meslektaşımız … var, 35… büyük tabela asma-
yacak… Onu nasıl … ?

Av. Seçkin Arıkan - Bunu konuşmak lazım işte. Ama, 30’a 40, 40’a 
60 bir kere zaman içinde anlamsız hale geliyor bu tür çok keskin şeyler. 
Bunu tabii şimdi bu ortamda olmaz. Aslında bu Reklam Yönetmeliği 
başlı başına bir kurultay konusu bence. Çok ciddi şekilde konuşulması 
gerekir, ama böyle kimseye tuzak yapar şekilde de bir Reklam Yönetmeliği 
olmaması gerekir.

Bir şey daha söyleyeyim: Kendimi gerçi ihbar etme değil, bu benim 
için oldu. Benim tanıdığım bir Amerikan avukatlık şirketi, burada bir 
uçak düştü, dedi ki, “biz bir toplantı yapıp tanıtmak istiyoruz kendimizi. 
Birileriyle görüşmek için falan değil, bir yardımcı olur musun ?” “Olurum” 
dedim. Geldiler, bir otelde böyle bir oda kiraladılar. Ben de iletişimi kurmak 
için oturdum ve özellikle de kısmen başıma geleceği tahmin ettiğim için 
dedim ki, bunlar kayıtlarda aynen böyle var, “ben burada bir avukat olarak 
bulunmuyorum, bu konuyla ilgili hiçbir şekilde bir vekâlet almayacağım, 
hiçbir menfaatim yok, olmayacak. Sadece bu konuda uzman yabancı bir 
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hukuk firmasının o ülkede açılacak davalarla ilgili tanıtımı için geldiler 
bunlar”. Türkiye’de de avukatlık yapmayacaklar, çünkü o dava Amerika’da 
açılacak. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu benim hakkımda şikâyet etme 
kararı alda Ankara Barosuna, beni şikâyet etti. Neyse ki Ankara Barosu 
bir ceza vermedi.

Katılımcı - En azından şikâyetçi… (Gülüşmeler)
Av. Seçkin Arıkan - Bu tuttunuz mu her tarafa gidiyor sonuç olarak. 

Burada şunu sormak da tabii artık bu saatten sonra zaman falan da yok 
şey konuşması olarak, ama bunu bizim benzer sistemimizde olan ülkelerde 
nasıl uygulandığı konusunda herhalde Gönenç’in bir fikri var. Fransız 
sistemi bize uyuyor olabilir. Ekonomik boyutumuz çok farklı tabii de. 
Buradaki düzenlemeyi daha net bir şekilde yapmak gerekir. Ana kriter 
nedir ? Bizde amaç maddesini söyledi ya Cemalettin, belki oradan gideriz. 
Böyle bir bilginiz varsa bunu rica ediyorum. Nedir ? “İş elde etmek için 
reklam faaliyetinde bulunulmasını önlemektir bu Yönetmeliğin amacı” demiş 
ya, amaç ne, başkalarının amacı ne, yabancıların amacını merak ettim. 
Ben bu konuda çok da ilgilenmedim, ama merak ettim.

Katılımcı - Ben de soru sorabilir miyim içeride…
Oturum Başkanı - Tabii. Önce soruları toparlayalım isterseniz.

Av. Erkan KAYNARCA
Ankara Barosu

Herkese merhaba. Ankara Barosu avukatlarındanım. Sayın Başkanı-
mıza, Yönetim Kuruluna ve hazırlıkta emeği geçen herkese çok teşek-
kür ediyorum. Çok güzel konuşmalardı. Sizlerin hazırlıklarınız için de 
teşekkür ediyorum. Hepimiz avukat olmaya adalet denilen o kavrama 
inandığımız için karar verdik, bu okulları okuduk. Adaleti seviyoruz. 
Reklam ve tanıtım da bu kapsamda, birbirimizin haklarını çiğnemeyelim 
diye çok doğru karar verilmesi gereken bir şey.

Sayın meslektaşımız Abdurrahman Bal söyledi, bir feveranla duruşma 
çıkışında “bu böyle olur mu ?” diyen ya da açıklama yapan arkadaşımızın 
hiçbir tanıtım gayesi olamaz. O tabii ki o açıklamayı yapsın ya da hukuk 
nasıl anlaşılmalı, bir gazeteye bir meslektaşımız bulunup çağırıldığı zaman 
bu yapılsın, ama bir yerde yıkılan heykel, yok sanat tarihi, yok bilmem ne, 
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ben avukat ismiyle programlarıyla söyleyebilirim, bu bir PR çalışması. Halkla 
ilişkiler uzmanı tutuluyor, “beni oraya, buraya davet et”. Lütfen bunların 
hepsi şikâyet edilsin, Barolar Birliği çatısı altındayız. Çok uzmanlık 
konusu herkesin bildiği bir şey varsa, evet, ama yıkılan heykel için de, 
bilmem ne için de avukat programlara çağırılıyorsa bu reklamdır. Bunu 
koyalım. Bu bir PR çalışmasıdır, reklamdır, tanıtımdır, ne derseniz deyin.

İkincisi, benim bizzat tanıdığım yabancı insanlar var, İngiliz, Amerikalı. 
Burada Türk hukuk bürolarında, yabancı da ortaklıkları olan “business 
development manager”, unvanı da bu, çalıştırılıyor. Hani simsar yasaktı ? 
İngiliz, Amerikalı, Filipinli, bilmem ne bürolarla bağlantı kurmak için gidin, 
İstanbul’daki bir sürü ofisin içinde. Ya, Kariyer Net’e ilan veriyor “business 
development manager” arıyorum diye. Lütfen çok geride kalmayalım, 
elli, yüz sene öncesini konuşmayalım. İstanbul’da belki elli tane yabancı 
büro var, elli tane avukat çalıştırıyor, iki ben yüz. İstanbul’daki avukat-
ların yüzde 10’unu, 15’ini yabancı bürolar çalıştırıyor. Dünyada yirmi 
tane büronun binden fazla avukatı var. Bundan yakında Türkiye’ye de 
gelecek. Size kalanlar zaten Tüketici Mahkemesine ya da boşanma olacak.

Lütfen amaca bakalım, içeriğe de bakalım, iyi değerlendirelim. 
Bu dalganın içinde aslında hepimiz ezileceğiz, gideceğiz. Yabancı getiriyor 
kültürünü. Ben de yabancı sözleşme yazıyorum, hiç dava yapmıyorum. 
Ama, evet, o kültürü alalım, çalışkanlığını alalım, disiplinini alalım, espri 
anlayışını alalım. Adam öyle güzel eğleniyor ki iş yaparken. Bunları alalım. 
Bakış açısını da alalım, ama getirip pazarımı da bütün yemesin, götürme-
sin. Bunlara dikkatli olalım diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Çok teşekkürler. Buyurun.

Av. Emin Can AKBULUT
Ankara Barosu

Öncelikle herkese merhaba. Ankara Barosunun iki yıllık bir avukatıyım, 
genç bir meslektaşınızım. Açıkçası, burada bu kadar üstat avukat konuş-
tuktan sonra bir de genç bir meslektaşınızın konuşmasını istedim.

Şöyle söyleyeyim, stajım bittiğinden beri kendi ofisime sahibim ve 
Cemalettin Beyin dediği gibi Toros Sokaktaki meslektaşımla değil de 
Gönenç Beyle, Seçkin Beyle rekabet edebilmek istiyorum. Bunun için 
kafama koyduğum vizyonlar var. Gidiyorum, yurtdışındaki şehirlerde iş 
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yapmaya çalışıyorum, Köln’de ofis açmaya çalışıyorum, Berlin piyasasına 
girmeye çalışıyorum. Mesela, Berlin piyasasına girdiğim zaman çok ünlü 
bir derginin editörüyle tanışıyorum. Diyor ki, “dergimize bir reklam ver 
istersen, çok güzel olur, saygınlığınız artar”. Düşünüyorum, şimdi zaten 
üç Kuruş para kazanıyorum, bir Kuruşuna zaten hayatımı idame etti-
riyorum, iki Kuruşla da büyümeye çalışıyorum. Diyorum ki, şimdi bu 
genç yaşımda ceza yersek, bir şey olursa hiç kafayı kaldıramayız. Bunu 
düşünüyorum bir yandan.

Bir yandan da sahada gördüklerimizden bahsetmek istiyorum. Şöyle ki, 
biraz önce üstatlarım çeşitli örnekler verdiler. Açıkçası ben örnekleri hiç 
beğenmedim. Niye beğenmedim ? Çünkü, Afyon’un, Emirdağ köyünün 
Karacalar köyünde avukatlık yapan gariban bir meslektaşımın verdiği 
reklam aslına bakarsanız çok da önemli değil. Şimdi biraz çarpıcı bir 
örnek olsun istiyorum, çünkü bayağıdır bir şeyler dinliyoruz ve yorulduk. 
Kadın, erkek ilişkisinden gideceğim ve cinsiyetçi olarak algılamayın, tam 
tersine kadın olarak da algılayabilirsiniz.

Şöyle düşünün: Çok güzel bir kız arkadaşınız var, dikkat çekici, doğum 
günü var ve yemek yiyorsunuz, mumlar, şunlar, bunlar da var. Sonra 
kız arkadaşınıza bir mesaj geliyor, “canım, mutlu yıllar, Kıvanç Tatlıtuğ”. 
Haydi. Diyorsunuz ki, herhalde şaka. Sonra Kıvanç Bey işi abartıyor, her 
kandilde, her Ramazanda mesaj atmaya başlıyor. “Allah Allah, herhalde 
Kıvanç Tatlıtuğ benim kız arkadaşıma gözünü dikti” diyorsunuz. Neyse, sonra 
bir arkadaşınıza rastlıyorsunuz, arkadaşınızın da sizin gibi dikkat çekici bir 
kız arkadaşı var, dertli. “Ne derdin var ?” “Ağabey, sorma ya, Kıvanç benim 
kız arkadaşıma göz dikti, durmadan mesaj atıyor” diyor. Allah, Allah, koca 
Kıvanç Tatlıtuğ, dövsen dövülmez, sövsen sövülmez. Araştırıyoruz nedir, ne 
değildir diye, bir bakıyoruz Kıvanç Tatlıtuğ niyeti bozmuş, bir PR şirketiyle 
anlaşmış, demiş ki “İstanbul, Ankara, İzmir, bana en fiyakalı, en gözde 
on bin tane kadını belirleyin, bunlara mesaj atın, hediyeler yollayın, geri 
dönenleri bana haber verin, ben bir akşam yemeği yiyeyim”.

Şimdi bizim piyasamıza gelelim. Genç bir avukatsınız, diyelim ki bir 
enerji şirketiniz var, hasbelkader vekâletini almışsınız. Sonra gidiyor-
sunuz, bir bakıyorsunuz, Allah Allah, çok ünlü bir hukuk bürosundan 
veya bu ünlülüğü şöyle söyleyeyim, dünyanın her yerinde ofisi olan 
farklı farklı isimlerle açılmış bir bürodan bir bakıyoruz pahalı bir kitap 
hediye yollanmış, üstünde bla bla bla avukat, Kıvanç Hukuk Bürosu 
olsun, “Kıvanç Bey yeni yılınızı kutlar” yazıyor. Haydi. Bu genç meslek-
taşa nasıl zarar verir ? Şöyle zarar verir: İlişkide dik duramazsınız. Niye 
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dik duramazsınız ? Yüksek fiyat istediğiniz zaman adam diyecek ki “Kıvanç 
bürosu da benimle çalışmak istiyor. Madem para veriyorum, bari ünlü 
biriyle çalışayım”. Uzaktan o adamın nasıl iş yaptığını bilemez. Bu sizin 
dik duruşunuzu etkileyecektir. Ben Karacalar köyünde yerel bir gazeteye 
reklam vermiş bir avukatla uğraşılması yerine bu bürolarla uğraşılması 
gerektiğine inanıyorum.

Kısacası, demeye çalıştığım şey şu. Bir örnek daha vereyim. Bir yandan 
hem rekabet etmek istiyorum büyük bürolarla, bir yandan da sahaya 
bakıyoruz. Sahada hadise şu: Bu Red Kit çizgi filminde bir mezarcı vardır, 
ellerini ovuşturur bir düello olduğu zaman. Bakıyoruz genç meslektaş-
larımıza, maalesef gazetelerde, internet haber listelerinde trafik kazası 
kovalıyorlar, iş kazası kovalıyorlar ve bir trafik kazası olduğu zaman 
basıp gidiyorlar ve diyorlar ki “canım kardeşim, senin bir kaybın var. Al 
şu 5000 lirayı gereken işlemleri yap, bir ay sonra beni ara.” Sonra, bu zaten 
gariban olan insan, zaten bir yakınını kaybetmiş olan bir insan, dik durma 
şansı zor olan bir insan diyor ki, “bunlar benim zor günümde yanımdaydı”. 
O zaman Avukatlık Kanununa ters bir şekilde, yüzde 25’in çok çok daha 
üstünde vekâlet ücreti sözleşmeleriyle bu işi alıyorlar ve sigorta şirketle-
rinden 200.000, 300.000 liraya yakın ciddi anlamda tazminat alıyorlar. 
Bu bölünenler, vekâlet ücreti, icra vekâleti sayıldığı zaman da neredeyse 
mağdurdan daha fazla tazminat sahibi oluyorlar.

Kısacası, rekabet etmek istiyoruz, ama bir yandan da gerçekten de avu-
katlık duruşunun da korunmasını istiyoruz bir genç meslektaşınız olarak. 
Bu yüzden de bizim barolardan ricamız, mesela Rekabet Kurumunun 
görevi rekabeti engellemek değildir, sağlıklı bir rekabet ortamı yaratmaktır. 
Bu yüzden de bizim genç meslektaşlar olarak gördüğümüz şey, barolar top-
lansın, Rekabet Kurumundan da uzmanlar gelsin ve gerçekten de kalem 
kalem, çeşit çeşit, çünkü bizim insanımız zekidir, her yolu aşmayı bilir. 
İşte, Almanya’dan alınacak bir kanunu birebir uygulamak bize tutmaz, 
çünkü biz bir şekilde dolanırız. Biz bin yıldır Anadolu’dayız, adamlar bin 
yıldır Almanlık yapıyor oralarda. Çok farklı kafalar. Bu yüzden de kendi 
Rekabet Kurumumuz, kendi bildiklerimiz üzerinden ve açık açık, belki 
tahdidi olacak şekilde bir rekabet düzenlemesinin yapılması ve baroların 
bu rekabetin önünün açılması için elinden geleni yapması ve bir yandan 
da avukatlık onurunu koruması gerektiğine inanıyorum.Teşekkürler 
dinlediğiniz için. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Çok teşekkür ederim, sağ olun. Mersin Barosundan 
Av. Kamil Veli Ak, buyurun.
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Av. Kamil Veli AK
Mersin Barosu

Teşekkür ederim. Ben Mersin Barosundan geliyorum. Vereceğim 
örnekler vardı aslında. Genç meslektaşım çok güzel ifade etti, özel-
likle internetle ilgili yapılan, medyada kullanılan sosyal medyanın nasıl 
kullanıldığını aslında çok güzel izah etti. Teşekkür ediyorum.

Reklamın önünü serbest bıraktığınız zaman nereye gideceği hiç belli 
olmuyor. Sabah üstadımla da görüştük, “X Law Office” yazıyor, binanın 
iki cephesini tamamen kuşatmış. Arkadaşım, ben Mersin Barosu Genel 
Sekreteriyim. Önümde şu anda ilçeleriyle beraber Mersin’deki tüm büro-
ların fotoğrafları şu anda önümde. Bu bürodaki tabelaları bir görseniz 
şaşırırsınız. Mersin’de Suriye uyruklu insanlar çok fazla. Arapça avukat 
ismi kullananlar mı istersiniz, o insanların avukatlara, özellikle Suriyeli 
kökenlilere, Suriyeli avukatlar var, o Suriyeli avukatların kendisi yapa-
madığı için nasıl Mersinli avukatlarla ortak çalışarak işi Suriyelilerden 
toplayarak Türk avukatlara nasıl yönlendirdiklerini mi istersiniz ?

İşin ucunu serbest bıraktığınız zaman tabelalara geliyorsunuz, dört 
tane tabelası var, binanın dört bir cephesinde ayrı ayrı tabelaları var. 
İşin hilesine kaçarsanız, dört ortak avukat aynı büroda çalışıyorsanız, 
dört ayrı avukatın ismini yazarsınız, her biri de 1 veya 1,5 olur, hatta en 
üst katlardaki der ki, alt kattakileri görür, “çapı 1,5 olsun, ama ben üst 
katta, 15. katta oturuyorum, bunun boyunun 30 metre olması lazımdır”. 
Bunun sınırı yok.

Dolayısıyla, ben somuta indirerek onu söylemek istiyorum, Reklam 
Yönetmeliğinin günün şartlarına uyarlanması gerektiği çok açık. Mesela 
bir örnek vereyim Reklam Yönetmeliğinde, çünkü meslektaşlarımız çok 
güzel dolanıyorlar bu cümleleri.

5. maddenin 2. fıkrası diyor ki, “aynı büroda birlikte çalışma halinde 
avukatlardan birinin veya birkaçının adı ve soyadı veya sadece soyadının 
da avukatlık bürosu ibaresinin ve avukatlık ortağı olmasının” diye devam 
ediyor. Peki, bir tane avukat tek başına çalışıyorsa “avukatlık bürosu” ifade-
sini kullanabilecek mi ? Eğer bu “avukatlık bürosu” ifadesini kullanırsanız 
Türkiye Barolar Birliği ceza veriyor, çünkü bir avukatla büro olmaz, 
birden fazla avukatla olur. Böyle bakarsanız sanıyorum Ankara’da da çok 
fazla tabelanın inmesi gerekecek.
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Peki, “hukuk bürosu” derseniz ne olacak ? Avukatlık bürosu demediniz de 
“hukuk ve danışmanlık bürosu” derseniz ne olacak ? Hukuk ve danışmanlık 
bürosu ifadesi disiplin cezasını gerektirecek, ki şu anda da disiplin cezası 
veriliyordu, şu anda biraz yumuşatmışlar sanıyorum, ama bunun sınırı 
yok. Ben İngilizce bilen bir insan değilim, ama law’dan geliyor, hukuk 
anlamında “hukuk/law”, avukata da “lawyer” diyor. Dolayısıyla, burada 
değişmesinin, hukuk ve avukatlık bürosu ifadesinin hukuk denmiş, 
avukatlık denmiş, çok fazla bir önemi olmadığını düşünüyorum ben. 
Hukuk ve avukatlık bürosunun her ikisinin kullanılması halinde de bir 
reklam yasağına takılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla, 
farklı farklı düşünebiliriz.

Çok enteresan şeyler var. Bunların Reklam Yönetmeliğinde biraz geniş 
kapsamlı yazılarak, daraltmadan yazılarak somut olayın özelliğine göre 
yönetim kurulları ve disiplin kurullarının uygulama yapması gerektiğini 
düşünüyorum.

Avukat arkadaşımız kendisi reklam yasağına takıldığı için başka ayak-
çılar oluyor, ev ev gezdiriyor, işyeri işyeri gezdiriyor. Diyor ki, tüketici 
haklarıyla ilgili bir sürü sorular soruyor: Bankalarda hesapları kalmış, 
başka şeyler var. Topluyor bunları kişi, kendisi büro açmış. Bu insan 
katip. Kocaman, devasa lüks bir salonu var. Sığınmacı gibi bir odada da 
bir avukatı yanında çalıştırıyor. Bunları gördük.

Daha da ilerlere gitmişler: Yanlarında başka avukatların, vekilliğini 
alamadıkları avukatların sahte kaşelerini basmışlar. Çok daha ileri git-
mişler. Yemek masalarında bu reklamları yapıyorlar açık açık. Artık bir 
şey yapamaz hale gelmişiz, çünkü “avukat reklamını ben yapmıyorum” 
diyor, avukatın reklamı değil yapılan. Her gün televizyonlarda, gazetelerde 
“on iş günü içinde paralarınızı iade ederiz” diye tüketiciyle ilgili her gün 
reklam var, önlem yok.

Dolayısıyla, ben Türkiye gibi ülkelerde bu işin çığırının çok kaçacağını 
düşünüyorum. Reklam Yasağı Yönetmeliğini biz liberal falan uygulama 
yapamayız, Amerika değil burası. Bunun ölçüsünü kaçırırsanız çok 
enteresan yerlere geleceğini düşünüyorum. Genç arkadaşlarımıza da asla 
iş kalmayacağını düşünüyorum, zaten şu anda da yok ve 1 milyara, 1,5 
milyar maaşla çalışmaya devam ederler böyle giderse. Onun için, onların 
önünün açılması için Reklam Yasağı Yönetmeliğinin bence uygulanmasını 
değiştirmemiz lazım. Meslektaşımız ifade etti, elbette kendi görüşünü 
açıklamış ya da herhangi bir sosyal durum karşısında refleks göstermiş, 
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bunu reklam yasağının içerisine sokmanın da bir anlamı olmadığını 
düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ederiz. Sayın Gürkaynak, buyurun.

Av. Gönenç GÜRKAYNAK

Yurtdışında özellikle kaygıların neler olduğu sorusu sorulmuştu. Ben 
tabii, buradaki tebliğimde kendi mensubu olduğum baroları mukayeseli 
olarak ele aldım. Ben İstanbul Barosuna, New York Barosuna, Brüksel 
Barosuna, İngiltere ve Galler Barosuna mensup bir avukatım, onları 
mukayese edebiliyorum, cevapta da aynı şeyi yapıyorum.

Ortak paydada baktığınız zaman hepsinin problem ettiği, mensubu 
bulunduğum bütün baroların “bu, reklam yasağımızla alakalıdır” dediği 
ortak konu yanıltıcı bilgi verilmesi; yani, “reklamı yap da” diyeni dahi “yapar-
ken eğer yanıltırsan peşinden geliriz” diyor, ama bunun çeşitli formları 
var. Bizim bugün şu anda konuştuklarımız çerçevesinde uzay teknoloji 
kalan çok çok ciddi birtakım reklamların çok ufak unsurlarına bakıyorlar.

Biraz evvel bir iki örneğini vermiştim. Mesela, diyor ki New York 
Barosu, “elbette istediğin gibi reklam yap, ama eğer reklamı yaparken bir 
müvekkilinin seninle olan çalışmasıyla alakalı olarak memnuniyetinin 
beyanını da koyuyorsan, X kişisiyle çalıştık, X kişisi benden ne memnun, 
bak tırnak içinde X kişisinin ifadesi ve bu beyanını koymak için de para 
ödediysen adama, bu da yasak değil. Para ödediğini beyan etmezsen o yasak 
işte”. Benim tabii uğradığım buradaki şoku da biraz anlatabilirim diye 
düşünüyorum.

Müthiş bir seans oluyor, benim açımdan da çok iyi bir Çalıştay oluyor. 
Bir sürü şeyi bir arada söylüyoruz, bir kısmı birbirini dışlıyor, bunları 
da duyamıyoruz diye düşünüyorum. Pasta çok küçük, arkadan şu kadar 
kişi geliyor, toplam yüz kırk bin kişi olacak” cümlesiyle “aman koruyalım, 
öcüler geliyor” cümlesi birbirini dışlayan iki cümle aslında.

Pastayı büyütebilmek için bu aracılığın daha randımanlı bir şekilde 
yapılıyor olması lazım. Vatandaşın “mahkeme kapılarında sürünmek” diye 
algıladığı şeyi öyle olmaktan çıkaracak müdahaleyi hem hukuk rejimini 
daha iyiye götürmek için yapabilmek, dolayısıyla, hukukla ilgili söylenmesi 
gerekenleri sahaya çıkıp söylemek ve avukat, aydın insandır arkadaş, ben 
bunu söylüyorum, yolsuzlukla mücadelenin yolunu da gösteriyorum, ifade 
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hürriyetinin meselesinin de peşinden koşuyorum, bu da benim ünlenmeme yol 
açıyorsa “inşallah baro da kafamı koparmayacak” diye de böyle bekliyorumla 
yürümek de, bunu yapmadığınız zaman “zaten memlekette hukuk bitmiş 
arkadaş” diyen ve hukuka sırtını dönen bir sürü insan içersinde küçücük 
bir yapının aynı zamanda da güce eklemlenme konularıyla da mücadele 
etme kabiliyetinizi yitiriyorsunuz. Eğer pasta büyüsün diyecekseniz bu 
rekabetin yaşanması lazım.

Şöyle söyleyelim: “Benim pazarımı yemesin” cümlesi edildi az evvel. 
“Benim pazarımı yemesin” cümlesi edildiği müddetçe daha agressif bir şekilde 
pazarınızı yiyecektir. Ben bunu en çetin şekilde yaşayan ve gören insanım. 
Enternasyonal bürolarla benim kadar kapışan çok az hukukçu vardır diye 
tahmin ediyorum, satmıyorum da büromu, yürüyorum da kendi yolumu, ama 
adam Seattle’da golf oynuyor birileriyle ve orada alınan bir karar neticesinde 
ben burada müvekkil kaybedebiliyorum ve ben “ah, vah, ne oldu, başıma 
neler geldi” demiyorum. Sizin ilk cümlelerinize başladığınız sıradaki ruhu 
muhafaza etmeye çalışıyorum, ama siz de sonradan bozdunuz bana göre. 
Siz de konuşmanızın sonlarına doğru yüksek fiyat istediğimde başkasıyla 
çalışır, vesaire gibi yerlere girdiniz, ki sizin yüksek fiyat isteyememeniz 
aslında bir müvekkil menfaati ve baro da bunu korur. Avukatın yüksek 
fiyat isteyebilmesi, fiyat kelimesini sizden satın aldım, zaten hiç hoşuma 
gitmiyor şu anda, ama onlar da çok iyi işler değil. Aslında o rekabet 
elbette müvekkil refahını da en çoklaştıracak bir rekabet.

Soruya dönüp teknik cevap vereyim kendi duygularımı bir tarafa 
bırakıp: Burada en ortak payda olarak bir yanıltıcı olduğunda. İki, buna 
İngiltere Barosu da daha çok iştirak ediyor, sır saklama yükümlülüğünü 
bozacak, sır saklama yükümlülüğüne tecavüz edecek yahut avukatın mes-
leğin özüyle bağdaşmayan bazı görüntüler vermesine yol açacak şekilde 
reklama angaje olması. Adam reklamıyla zaten avukatlık mesleğinin 
gereklerini ihlal ediyor, ama bizatıhi o reklam ediyor, yoksa bu reklam 
çirkin, vesaire değil.

Mesela, Bronks’ta bir tane boyalı olmayan bir duvara avukat reklamı 
koymuşlar, çok rezil bir görüntü. Birisi şikâyet etmiş Baroya, “avukat 
adam böyle bir görüntüye yol açar mı, mesleği rencide ediyor” diye. Baro 
kararında “sana ne kardeşim. Eden kendine eder. Kendisini rezil ediyor 
adam” diyor. Bırakıyor oralarda.

Müvekkillerin yorulması konusu var Brüksel’de, biraz bahsettim. Diyor 
ki, “avukatlar müvekkillere ha bire gidip sorti yaparsa, müvekkiller bir 
yerde “ya, bu avukatlar ne yapışkan insanlar” diyebilir”. Anglo Amerikan 
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ekolde isteyen istediğini kovalasın. Ambulance chaser denilen Ambulans 
kovalayıcı, bu var.

Demin tartışılırken biraz karıştı. Mesela şu var: Televizyonda şu reklam 
var Anglo Amerikan kültüründe: “Şu ilacı kullandınız mı, şöyle şöyle yan 
etkileri oldu mu ? You might have a case, bir davanız olabilir, beni arayın”. 
Bu büyük rezillik gibi görünebilir, ama bizimki kadar Baronun bu aracılık 
faaliyetini kastırdığı dünyada yahut mesela Suriyeli bir realite ve adamın 
hukuk desteğe ihtiyacı var, dolayısıyla bir ara yüz bulunacak, orada bir ara 
yüz olmadığı müddetçe yürümeyecek. Bu sefer avukatlık mesleğinin dışına 
çıkmaya başlayan, hiç değilse meslektaşımı severim, meslektaşıma güvenirim, 
meslektaşımı doğru yetiştirdiysem ve Cemalettin Beyin demin söylediği illet-
lerden ari olarak size, bana benzeyen bir meslektaş faaliyet gösteriyorsa, hiç 
değilse onun üzerinden gidecek iş, dışarıda ise zaten de öyle oluyor. Rekabet 
hukuku sahasında çok çalışan bir insanım, dişçisiyle de rekabet ediyorum, 
bilmem sosyoloji hocasıyla da rekabet ediyorum. Aklına esen “rekabet hukuk-
çusuyum” diye çıkıyor. Senelerce Rekabet Hukukçuları Derneği Başkanı 
olarak kendini lanse edeni var.

Buralarda esas “bir dakika, ne oluyoruz ?” denilebilir. Ona bile denil-
meyebilir belki. Onu da müvekkil çözsün kardeşim. Madem serbest piyasa 
ekonomisiydi, “onu da sen de avukatlığının farkını müvekkiline yaşat, sök, 
al, adamı da paçavraya çevir” de denilebilir. Eğer çok korumacı gidersek, 
bence Türkiye’deki genel reklam mevzuatımızın şu andaki vaziyeti de, avu-
katın reklam yasağının da sorunu şu: O zaman hakkaniyetsiz sonuca yol 
açıyoruz. “Benim ana problemim bu, bugün şunu demişim ya, bununla rahat 
uyuyayım akşam” diyeceğim şey, sonuç hakkaniyetsiz oluyor, çünkü ben şunu 
gözümle görüyorum: Hasmı çok olan insan baroların disiplin cezalarına 
muhatap oluyor, çünkü istikrarla onun hakkında mütemadiyen şikâyette 
bulunanlar var, çünkü adam meyve veriyor, bir şeyler yapıyor, birilerini 
rahatsız ediyor. “Ben niye böyle değilim” diyeni var, “vay namussuz, gene 
mi konferans düzenlemiş” diyeni var, vesaire.

Daha uhuletle ve suhuletle akan, etliğe, sütlüğe bulaşmayan, ama 
katma değeri de ona göre olan meslektaş arada bir sortiler yapıyor ve 
böyle bir sonuçla karşılaşmıyor. Bunun yeknesak bir tane sonucu olması 
lazım. Şunları yaptığın takdirde sonucu budur, bunları yaptığın tak-
dirde de budur. Eğer çok kasan bir rejimi şikâyete bağlı olarak uygular 
duruma gelirsek çok hasımlı olan adam bu yükün altında kalıyor ve bu 
işin içinden çıkamıyor. Bana göre onun için realitenizle beraber akan, 
olay bazında analiz imkânı veren ve cümleleri rasyonel olan, artık şu anın 
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gereklerine uygun, bahsedilen yüz kırk bin kişi realitesine uygun yeni 
bir düzenlemeye ihtiyaç var.

Ben rekabet kavramıyla alakalı olarak da zaten şu görüşteyim, tekrar 
da söylüyorum: Rekabetin ta kendisi bir erdemdir, iyidir ve şu kavramdan 
da ayrı olarak söylüyorum: Rekabetin yıkıcı rekabet olması çok istisnai 
modellerde, çok çok seyrek olarak olabilir. O demin anlatılanların her-
hangi birinin, Cemalettin de dahil, biz zaten hep fakültede de böyle kedi, 
köpek gibi kapışırdık, ben yıkıcı örneği olduğuna inanmıyorum. Genç 
meslektaş sökecek, alacak üstat ve alır. Genç meslektaş bizim merhame-
timize kalmamış. Bizim merhametimize kaldıysa onun kafasını koparan 
bulunur zaten.

Katılımcı - Biz de bir gün genç meslektaştık.
Av. Gönenç Gürkaynak - Demek istemedim, ama ben iki tane memu-

run çocuğuyum. Ankara’da yetiştim. Cemalettin beni tanıyor. Mezun 
oldum, çıktım, gittim, birilerinden öğrendim, modellere baktım, “ha, 
bunlar böyle yapıyormuş” dedim, gittim, yurtdışında eğitimimi aldım, 
geri geldim. Allah’a çok şükürler olsun ve çok şanslıydım ve biliyorum 
bunu ve hiçbir şeyi yadsımıyorum, ama şunu demeye gayret ediyorum: 
Burada sonuç itibarıyla bu sahaya birisinin korumasıyla çıkılmaz ve 
çıkılmıyor. Bizim büyük örnek diye anlattığımız altmış kişilik büro vil-
layı yazıhane yapmış ya, benim bürom, doksan kişiyiz biz şimdi. Sinek 
gibi ezerler beni ya. Benim New York’ta çalıştığım büronun New York 
ofisi iki gökdelendi, 62 kat her biri, toplam 124 kat. Bin iki yüz tane 
avukat sadece, karımla beraber çalışıyordum aynı ofiste, karımla beraber 
çalıştığımın farkında değildim.

İşi uzatabilirim örnekle, ama o ölçekle geliyor adam. Adam o ölçekle 
geldiği zaman bizim buradaki korumacı tedbirlerimizin değil, içeriğimizin 
sağlamlaşması lazım. Neye benziyor öbür türlü toplantı ? TÜSİAD’ın 
eski zaman toplantılarına benziyor. Çok fi tarihinde “aman arabaya 
karşı koruma alalım, aman adamlar arabayı, ya adamlar dev gibi gelir, 
benim pazarımı yedirmeyeyim” olmuyor, ona karşı durulmuyor. Alman 
da duramadı zaten, Alman bile duramadı; yani, Alman ki, beş kuşaklık 
hukuk büroları, dedesinin dedesinden devraldığı bürolarla, vesaire geldi, 
bir Glasswoods … kaldı geriye, bir de Hengeler Mueller kaldı. Hep bütün 
Amerikalı, İngiliz, hepsini istila etti.

Bu, bu şekilde olmayacak. Bizim bir an evvel kendi direncimizi ve 
metanetimizi ve kalitemizi birbirimizle çarpışarak ve bu rekabet ortamını 
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tesis ederek ve düşenlerin düşmesine izin vererek, ama kendi vahşetimizi 
kendi içimizde yaşayıp dışarıdan adam geldiğinde de “hırrr” diyebilecek 
durumda olarak yaşamamız lazım. Biz şu anda korunaklı yerdeyiz ve 
adam da girdiği zaman ona da müdahale etmiyoruz bu arada.

Aslında Cemalettin’in dediğine geliyor; o ahilik bizde var, o referans, 
üstat, aman avukatım ben, meslek onuru, vesaire, bir kere bile Twitter 
demeyin, bunlar bizde var. Adamın böyle bir ahlakı da yok. Dolayısıyla, 
geldiği zaman darmaduman ediyor. O zaman zannediyorsun ki Baro 
Zülfikarlarla saldıracak bunun üstüne. (Gülüşmeler) O da olmuyor. O da 
olmadığı zaman iyice bir garabet doğuyor. Bari, buna kendisini emanet 
eden ve “benim barom ne diyorsa ben yaparım” diyen avukatı gerçekten 
uygulayabileceği bir hukuk rejimine kavuşturmak lazım. Çok uzattım, 
özür dilerim. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı- Çok teşekkür ederiz. Saati de göz önüne alarak 
genç…

Av. Emin Can Akbulut - Sayın Başkanım, bir şey söylemek ricasında 
bulunacağım. Üstadım, kusura bakmayın, bu kadar çok… insan kelime-
leri daha özenli seçmeye çalışır. O yüzden yanlış ifade etmiş olabilirim. 
Bahsettiğim şey şu tam olarak: Mesela bu yıl 50 milyon Liralık bir invest 
… yatırım var enerji şirketi ve işin iptal davası açılmış idari mahkemede, 
davalı. Bu davanın belli bir ücreti vardır, o da yüksek bir ücrettir. Bizim 
maalesef patron anlayışlarımız, Türkiye’deki şirket sahiplerinde şu kafa 
olur: Zaten bunun bedeli 1 milyon Euro verilecekse avukat ücreti olarak 
bu 1 milyon Euro’yu ben bu genç adama değil de her gün bana tebrik 
kartı yollayan, arada çok değerli kitapları eşantiyon olarak yollayan 
Amerika menşeli büroya paslayayım şeklinde bir düşünceye girebiliyor. 
Bizim burada sorgulamaya çalıştığımız değer şu: Tek derdimiz şu: Bizim 
müvekkilimizle uzaktan, yakından alakası olmayan bir şirket tutup bir 
yılbaşı kartıyla birlikte tutup 200 Liralık kitap yollayamasın. Bizim 
korumaya çalıştığımız değer tam olarak bu, çünkü bunu yolladığı zaman 
iş bambaşka yerlere gidiyor. Bu etiğin en azından korunabilmesinden 
biz yanayız. Tek derdimiz bu. En azından bir mesafe koşulu olabilsin 
bu konuda veya…

Av. Cemalettin Gürler - İşte, orada liberalizm bitiyor. Hemen koruma 
istiyorsun, “ben 200 Liralık kitap gönderemiyorum” diyorsun, ama bir 
yandan da rekabet istiyorsun.
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Av. Emin Can Akbulut - Ama bu müvekkille hiçbir alakası yok. 
O zaman Kıvanç Tatlıtuğ sizin eşiniz…

Av. Cemalettin Gürler - Anlatacağım. Bakın, Türkiye’de…
Oturum Başkanı - Sayın Güler, saatimizi de göz önüne alarak çok 

kısa bir dakikayla…
Av. Cemalettin Gürler - Bir cümle.
Katılımcı - Üstat, uçakları var, yetişecekler.
Av. Cemalettin Gürler - Peki. Öyle değil. Türk usulü burjuvazi olay. 

… rekabet. Olmaz öyle şey. Olur mu ?
Katılımcı - Teşekkür ederiz Cemalettin. (Alkışlar)
Oturum Başkanı - Öncelikle konuşmacılarımıza ve siz değerli dinleyi-

cilere çok teşekkür ederiz. Konuşmacılara plaketlerini vermek üzere Sayın 
Baro Başkanım, Sayın Saymanımı sahneye davet ediyorum. (Alkışlar)

(Plaket dağıtımı)



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 3. GÜN

Avukatlık Çalışma Modelleri
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Sunucu - Değerli konuklarımız, Ankara Barosu tarafından bu sene 
dokuzuncusu düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayına hepiniz hoş 
geldiniz. “Avukatlık Çalışma Modelleri” konulu oturumu sunmak üzere 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör 
Doktor Fatih Uşhan’ı takdim ediyorum.

Beraberinde ise konuşmalarını yapmak üzere Ankara Barosu Kamu 
Avukatları Kurulu Başkanı Avukat Şerife Elibol, Ankara Barosu avukatla-
rından Sayın Avukat Nihat Erciyas, İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Avukat Murat Ergün, Ankara Barosu avukatlarından Sayın Avukat 
İnanç Görür, İstanbul Barosu avukatlarından Sayın Avukat Mehmet Gün, 
Ankara Barosu Ücretli Çalışan Avukatlar Kurulu Başkanı Yardımcısı 
Sayın Avukat Bahadır Han Gürsul, Ankara Barosu avukatlarından Sayın 
Avukat İlhan Şevki Masarifoğlu, Ankara Barosu avukatlarından Sayın 
Avukat Tarık Mutluoğlu, Sayın Avukat Başak Öztürk, Sayın Avukat 
Semih Kutlu Sarısakal ve Ankara Barosu önceki Yönetim Kurulu Üyesi 
Sayın Avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu’nu sizlere takdim ediyorum.

Prof. Dr. Fatih UŞHAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı / Oturum Başkanı

Evet, teşekkür ediyoruz. Ben de bu oturumun Başkanı olarak hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. Birkaç dakika gecikme oldu, ama ondan dolayı sizden 
özür diliyorum.

Hukukçuluk beraberinde bir üst kimlik olmak üzere farklı meslek 
alanlarını da bünyesinde barındırıyor malumunuz olduğu üzere. Tabii, 
vazgeçilmez unsurlardan bir tanesi hakimlik ve savcılığın yanında savunma 
mekanizması. Dolayısıyla, hukukun, hakkın ve adaletin gerçekleştirilmesi 
anlamında avukatlık son derece öneme haiz bir alan olarak karşımıza 
çıkıyor. Biz hukuk fakültelerinde eğitim verirken bir mesleki eğitim ver-
miyoruz. Dolayısıyla, belki bir üst kimlik olarak hukukçu yetiştirdiğimizi 
düşünüyoruz, ama tabii meslek hayatı içerisinde birtakım stajlarla beraber 
hakimlik ve avukatlık mesleğinde mezunlarımız görev alabiliyorlar.

Savunmanın maalesef günümüzde hak ettiği yerde olmadığı kanaatini 
paylaşıyorum, düşünüyorum. Zaten bu Kurultaya baktığımızda, özellikle 
avukatlık mesleği anlamında da birtakım çalışmaların yapıldığını göre-
ceğiz. Her ne kadar ben fiilen hiç avukatlık yapmasam da bulunduğum, 



566

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

buraya gelmeden önce yirmi sene Konya’da çalışmıştım, orada mahke-
melerde uzun süre bilirkişilik yaptığım için bu alanın problemlerini de 
biliyorum.

Sözü fazla uzatmayacağım. Çalışma modelleri olacak, ama belki şu 
düşüncemi de söylemekten geri kalmayacağım: Bizim düşüncemiz aslında 
bu mesleğe girmeden önce bir fakülte sonrasında sınavın kabul edilmesi 
gerçeği, yoksa her fakülteyi bitiren ve stajı da tamamlayan bir kimsenin 
hemen çok kolay bir şekilde meslek hayatında yer bulması kanaatimce 
çok uygun değildir diye düşünüyorum. Bu yönde birtakım çalışmalar 
var, onları biz de destekliyoruz.

Bu manada hem serbest olarak, hem kamuda ve hem de iş sözleşmesiyle 
bir avukat nezdinde, onun yanında çalışan arkadaşlarımızın birtakım 
problemleri var. Dolayısıyla, bu Çalıştayda o problemlerin ortaya kon-
ması ve bunlara yönelik olarak çözüm önerilerinin neler olması gerektiği 
konusunda bir yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Kendim de alan 
itibarıyla iş hukukçusuyum, dolayısıyla, beni de ilgilendiren bir tarafı var.

Sözü fazla uzatmayacağım. Şimdi Çalıştaydaki arkadaşlarımıza söz 
vereceğim. Şüphesiz Şerife Hanımdan başlayacağız. Ben kendilerinden 
genel anlamda konuşmacı arkadaşlarımızdan istirhamım 10 dakikayı çok 
geçmezsek iyi olur, çünkü 17:00’de bitireceğiz. Belki soru cevap faslı da 
olabilir ya da arkadaşların görüşlerinden sonra düşüncelerini ifade etmek 
isteyen kimseler de olabilir. O nedenle 10 dakikayı geçmezsek memnun 
olacağım. Şerife Hanım, buyurun, size sözü veriyorum.

Av. Şerife ELİBOL
Ankara Barosu Kamu Avukatları Kurulu Başkanı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Avukatı

Sayın Başkan, Kıymetli Meslektaşlarım,
Öncelikle Ankara Barosu ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası 

Hukuk Kurultayı”nın gerçekleştirilmesine katkı sunan Ankara Barosuna, 
değerli Başkanına, katılan, emeği geçen, katkı sunan tüm meslektaşlarıma 
teşekkür ediyorum.

Ankara Barosu Kamu Avukatları Kurulu Başkanıyım, oturuma kamuda 
çalışan avukat ve hukukçuları temsilen katılıyorum, 1995 yılında serbest 
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avukatlığa başladım, 7 yıl serbest avukatlık yaptım, daha sonra 10 yıl 
Emniyet Genel Müdürlüğünde avukat olarak çalıştım şu an Tütün ve 
Alkol Piyasası Düzenleme üst kurulunda avukat olarak çalışmaktayım.

Avukatlık; yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı 
serbestçe temsil eden kamu hizmeti ve serbestçe icra edilen bir meslek 
olduğundan, kamu avukatı - serbest avukat diye bir ayrımı doğru bulmu-
yorum. Adalet sisteminde Avukatlık müessesi olmadan yargılamanın ne 
kadar sağlıklı işleyeceğini açıklamaya gerek dahi olmadığını düşünüyor 
ve “Avukatın” adli sistemin olmazsa olmaz rengi ve vazgeçilmez unsuru 
olduğuna inanıyorum.

Kamu avukatlarının bir özlük hakları ve statü sorunları gibi genel-müş-
terek diyebileceğimiz sorunları var, bir de çalıştıkları kurumlar içerisinde 
yaşadıkları sorunları var. TBB’nin ve Baroların bu iki yönü dikkate 
alarak çalışma ve faaliyette bulunması gerektiği kanaatindeyim. Kamu 
avukatlarının sorunlarını salt maddi sıkıntıları olarak algılamamak lazım, 
bu sorunların çözümü noktasında öncelikle Kamuda çalışan avukat ve 
hukukçuların Devlet içindeki statülerinin düzeltilmesi gerekmektedir.

Meslek dayanışmasının, mesleğin toplumsal saygınlığının bizlerin 
geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Meslek dayanışmamız 
ne kadar güçlü ve yaygın ise gerek adliye çatısı altında ve gerekse adliye 
dışı ortamlarda, sosyal ve ekonomik olarak kendimizi çok daha güvenli 
hissedeceğimiz kuşkusuzdur. Baromuzda ve meslektaşlarımız arasında bu 
olgunun gerçek yerini alması ve yaygınlaşması için mücadele etmeliyiz.
Burada vakit almamak için kısa başlıklar halinde sorunlara değineceğim;

1- Avukatlar, adaletin kurucu unsuru olan savunmanın aktörleri-
dir. Avukatlığın meslek onurunu korumak ve geliştirmek ise (Avrupa 
Konseyinin Avukatlık Mesleğinin İcrasındaki Özgürlükler Hakkındaki 
9 Numaralı Tavsiye Kararı ve Birleşmiş Milletler Havana Kuralları gereği) 
devletin yükümlülüğüdür.

2- Kamu Avukatlarının mali ve özlük hakları, mesleğin önemi ve 
saygınlığına yakışır şekilde yeniden düzenlenmelidir.

Kamu avukat ve hukukçuları olarak, çalışırken ortalama 2800-3500 
TL arasında aylık maaş almakta, 25-30 yıl çalıştıktan sonra emekli 
olduklarında ise 1400-1600 TL civarında emekli maaşı ele geçmektedir.

Bu amaçla gerekli düzenlemeler yapılarak
• Mesleki itibar ve saygınlıklarını teminin bir adımı olarak, 

kamuya avukat alımlarının KPSS B grubundan değil, KPSS A 
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grubundan yapılması gerekir. Kısaca A Grubu kariyer meslek 
sınıfına alınmalarını,

• Ek göstergelerinin en az 3600’e çıkartılmasını,
• 2000 makam tazminatı verilmesini,
• Diğer meslek grupları gibi mesleğe 8. dereceden başlatılmalarını,
• Özel hizmet tazminatı oranlarının düzenlenmesini
• Yapılacak bu iyileştirmelerden emekli olanların da 

yararlandırılmasını,
• 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere 

Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi hk. Kanun kapsamına Genel 
yönetim kapsamında, belediyelerde ve Kitlerde çalışan avukatların 
tümünün alınması sağlanmalı,

• Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası uygulamasının getirilmesi 
gerekmektedir.

• Binlerce dava dosyasını, sınırlı teknik imkan ve personel ile, mes-
lek güvencesi ve meslek bağımsızlığı olmaksızın, yerine getiren 
kamu avukatlarının, süreli işlemleri kaçırma tehlikelerine karşı, 
“Mesleki Sorumluluk Sigortası” nın hayata geçirilmesi ve görevin 
ifası sırasında, mesleki faaliyetler kapsamında, kasten sebep olu-
nan zararlar dışındaki tüm zararların sigorta kapsamına alınması 
gerekmektedir. İş yükü ve strese karşı güvence teşkil edecek olan 
‘mesleki sorumluluk sigortası’ konusunda, bir an önce hakkaniyete 
uygun bir çalışma yapılması gerekmektedir.

- Avukatın Özlük haklarının diğer yargı mensubu hakim ve savcılar 
ile dengelenmesi, özellikle de savcılar ile eşdeğer hale getirilmesi gerekir. 
(uzun vadeli çözüm)

- Emeklilik veya istifa halinde kendi baktığı davalar ve işler hariç 
kuruma karşı dava alamama yasağı olmamalıdır. Bu konuda hâkim ve 
savcılar ile eşit düzenleme yapılması gerekir.

- Riskli ve stresli bir meslek grubu içerisinde olduğumuz düşünül-
düğünde, kamu avukatlarına artık yıpranma tazminatının verilmesi 
gerekmektedir.

- Kamu avukatlarının statü ve özlük haklarının, çalıştıkları kurumlara 
göre farklılık göstermesi adaletsizlik olduğundan, düzenlenecek bir çerçeve 



569

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

Kamu Avukatlığı Kanunu ile bu hakların da hakkaniyetli bir çözüme 
kavuşturulması gerekir.

- Devlet çok sayıda davayı yıllardır az sayıda kamu avukatı ile takip 
ettirmektedir. Kamu avukatı yetersiz ücret ile çok sayıda dosyanın takibi 
için özveri ile çalışmakta iken maalesef Kamu avukatının çalışırken 
aldığı maaşın az olması bir tarafa maaşa ilişkin tüm kalemlerin taban 
aylık ve aynı derecedeki eşitine de verilen maaşa yansıtılmaması nede-
niyle emeklilik aylıkları da çok düşük olmakta ,emekli olduklarında da 
mağdur olmaktadırlar.

- Kamu avukatının çalışma hayatını kolaylaştıracak; kurumsal uyap, 
elektronik imza, online yargılama masrafı yapma, hukuki sorumluluk 
sigortası, yardımcı personel gibi düzenlemelerin ivedi olarak yapılması 
zorunludur.

3- Baroya Kayıt ve Nakil Önündeki Engeller kaldırılmalıdır.
Tüm kamu avukatlarının baroya kayıtlı olması zorunlu hale getirilme-

lidir. Kamuda çalışan avukatın Baroya kayıt olması Avukatlık Yasasının 
Ek 1. maddesine göre yasal olarak zorunlu değildir. Ancak her avukat 
gibi kamuda çalışan avukatın da Baroya kayıtlı olması zorunlu olmalıdır, 
bu yönde yasal değişiklik yapılmalıdır. Uygulamada meslekleri gereği 
sık sık yer değiştirmeleri nedeniyle iki üç yılda bir Baro nakil ücretleri 
ile muhatap olan kamu avukatları barolarına kayıttan kaçınmaktadırlar. 
Bu nedenle baroya kayıt ve nakil konusunda yasal düzenleme yapılarak 
kamuda çalışan avukatların mağduriyetleri giderilmelidir. Bu yönde yasal 
düzenleme yapılana dek Türkiye Barolar Birliği ve Barolar meslektaşlarına 
gerekli kolaylığı sağlamalıdır.

4- 659 Sayılı KHK ile Avukatlık Tekelinin Kırılmasının önüne 
geçilmelidir.

 Vekil sıfatıyla yargı mercilerinde temsil yetkisi, Avukatlık Yasasının 
35. maddesine göre sadece avukatlara ait bir haktır. Buna rağmen 659 
sayılı KHK’nin 6. maddesi ile İdarelere taraf sıfatı tanınmış, aynı madde 
ile idareler lehine vekâlet ücreti takdir edilmesinin yolu açılmıştır. Avu-
katlık tekelini yok sayan bu düzenlemelerin ortadan kaldırılması gerek-
mektedir. Avukat olmayanların kamu davalarında yargıda vekil olarak 
görevlendirilmemesi gerekir. Avukatlık ruhsatı olmayanlara vekâlet ücreti 
verilmemelidir.

Avukatlığın tekel haklarından olan hukuki görüş verme, delil toplama 
gibi işlemlerini avukatın kendi imzası ile yapmasına engel kanun, 
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yönetmelik, genelge ve fiili uygulamanın kamudan kaldırılması gerekir. 
Kamu avukatlarının hukuk müşaviri olarak vermiş olduğu mütalaaları ve 
davalar ile ilgili yazmış olduğu yazıları kendi imzasıyla idarelere gönderme 
yetkisinin verilmesi yargının hızlı işlemesi açısından uygun olacaktır.

5- Kamuda Çalışan Avukatın Bağımsızlığının Tanınması Şarttır.
Kamuda çalışan avukatların bağlı bulunduğu bir üst örgütlenme 

biçiminin “Kamuda Çalışan Avukatlar Yüksek Kurulu”nun hayata geçi-
rilmesi gerekmektedir. tüm Kamu Avukatlarını kapsayan HSYK gibi 
“KAMU AVUKATLARI YÜKSEK KURULU”(KAYK) oluşturulması 
ve bu kurulun Kamu Avukatlarının atama, sicil, disiplin ve özlük hakla-
rının(vekalet ücreti, harcırah vb hak ve ödemelerin) alt ve üst limitlerinin 
belirlemesi ve kurumca belirlenen esasların denetlenmesi için denetleme 
fonksiyonunun olması gerekmektedir.

6- Avukatın, Avukatlık yasasına aykırı şekilde teftiş ve denetlenmesi 
uygulamasına son verilmelidir.

 - Kamu avukatlarının mesleki denetimleri ile ilgili 659 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede hiçbir düzenleme yapılmamıştır. Kamu 
avukatlarının mesleki denetimlerinin meslekten kişilerce yapılması 
düzenlenmelidir.

Kamuda çalışan avukatlar, klasik devlet memuru statüsünde değerlen-
dirildiği için, teftiş ve denetleme yönünden de diğer devlet memurları ile 
aynı rejime tabidirler. Mevzuat konusunda kısıtlı bilgi sahibi kişilerin, bir 
avukatı denetlemesi, hukuka ve yargının bağımsızlığına müdahale olduğu 
gibi, Avukatlık mesleğinin onuruna da yakışmamaktadır. Bu nedenle 
avukatın denetlenmesinin Avukatlık sınıfına tabi kişilerce, Avukatlık 
Yasasına uygun şekilde yapılması, bunun dışındaki uygulamaların ise 
kaldırılması gerekmektedir. Kamuda çalışan avukatlar hakkındaki disiplin 
ve soruşturmanın Avukatlık Yasası 58. maddesine uygun olarak, Adalet 
Bakanlığının vereceği izin üzerine yapılması, bu usule aykırı şekilde klasik 
devlet memurlarına uygulanan disiplin ve soruşturma uygulamalara ise 
son verilmesi gerekmektedir.

7- Kamuda çalışan avukata yapılan iş yükü baskısına son verilmelidir.
Bir avukata ortalama takip edilebilecek sayının çok üzerinde, yüzlerce 

dosya takibi yüklenerek, geçici görevlendirmelerle birden fazla ilçe görev-
lendirmesi yapılarak, bölge görevlendirmeli avukatlara birden fazla ilin 
dava takipleri yüklenerek, yeterli personel ve teknik destek verilmeyerek 
yaratılan iş yükü baskısına son verilmelidir.
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8- Vekalet ücretindeki kurumsal farklılıklar kaldırılmalıdır.
Biz gerek resmi makamlar gerek Baro çalışmalarında vekalet ücreti 

ilgili bu sorunu fazla dile getirmedik zira kamu avukatları ne zaman 
hak talebinde bulunsalar vekalet ücretleri bir engel olarak sunulmakta. 
bu nedenle vekalet ücretinden ziyade ek gösterge ve temsil tazminatları 
üzerinde durulmalıdır. Tahsil edildikçe ödenen vekâlet ücretinin teşvik 
edici bir seviyeye çıkartılması veya hiç vekalet ücreti alamayan kurumlar 
için düzenleme yapılması gerekmektedir.

YAPILMASI GEREKEN ÇALIŞMALAR
Sorunların tespiti ve çözümü için yapılması gerekenleri çeşitli başlıklar 

halinde toplamak mümkündür:
1- Kamu avukatları arasında mesleki, sosyal, hukuki ve ekonomik 

dayanışmayı temin etmek ve yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla 
bölge hatta il bazında toplantılar düzenlenmelidir.

2- İl Baroları ile irtibat sağlayarak her ilde kamu avukatları komis-
yonun kurulmasını ve etkin çalışmalarının sağlanması gerekmektedir.

3- Kamu avukatlarının personel hukukundan doğan sorunları ile 
ilgilenilmesi ve meslektaş yararına en uygun şekilde sonuçlandırılma-
sına yönelik olarak, ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmelerde bulunul-
ması ve gerektiğinde hukuki destek verilmesi için çalışmalar yapılması 
gerekmektedir.

4- Kurulların ve baroların , Kamu avukatlarının çalışma koşullarının 
iyileştirilmesi, bu koşulların kamu avukatları yararına düzenlenmesi 
konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak suretiyle 
bunları birer rapor halinde ilgili yerlere ileterek kamuda çalışan avukatla-
rın hak mücadelesine öncülük etmesi ve bu sürece etkin destek verilmesi 
gerekmektedir.

5- Kamu avukatlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için; kamu 
kurum ve kuruluşları ile yasama ve yürütme organları ile basın kuruluşları 
nezdinde kulis - lobicilik faaliyeti yapılması gerekmektedir.

6- Başta sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları olmak üzere 
konunun ilgili tüm taraflarına ve toplumun her kesimine bilgilendirme 
yapılması sağlanmalıdır. Özellikle Sendikalar ile iletişime geçmek faydalı 
olacaktır.
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7- Serbest avukatlar ile kamu avukatlarının çalışma yaşamındaki 
konumları çok farklı. Bu yüzden kamu avukatları arasında hakim olan 
Baroların daha çok serbest avukatların söz sahibi olduğu meslek kuruluş-
ları olduğu düşüncesinin, yapılacak çalışmalar ve atılacak birkaç adımla 
bertaraf edilebileceğini, aidiyet hissi ve bağının böylelikle pekiştirileceğini 
düşünüyorum.

8- Kamu avukatlarının sorunlarının tespiti ve çözümü için asıl ihtiya-
cın, birlikteliği sağlamak olduğuna inanıyorum. TBB Kamu Avukatları 
Kurulunun ve il kamu avukatları kurullarının etkin, verimli ve koordineli 
çalışması halinde, kamu avukatı meslektaşlar arasında duyarlılığın ve 
birlikteliğin arttırılabileceği kanaatindeyim.

9- Avukatlarla ilgili yapılan düzenlemelerde hukukçuların, Barola-
rın hiçbir etkinliği katkısı nedense olamıyor, olmuyor. Yasa değişikliği 
yapılırken bile çoğu zaman Başbakanlıktaki ya da Maliyedeki uzmanlar 
sorunları tetkik etmeden belirleyici olabiliyor. İnteraktif bir tutumla 
Baroların yapılacak düzenlemelerde kesinlikle belirleyici ve söz sahibi 
olması mutlaka sağlanmalıdır.

Sonuç olarak;
Avukatlık mesleğinin önem ve saygınlığına yakışır statü ve imkânların, 

tüm avukatlar için sağlanması şarttır. Bunu ancak Avukatlık mesleğinin 
sorunlarının, farklı boyut ve şekillerde de yaşansa ortak sorunlar olduğunu 
görerek, kamuda çalışan - serbest çalışan avukatlar diye ayrıştırmadan, 
tüm avukatların desteğini alarak çözüme ulaşabiliriz.Teşekkür Ediyorum.

Oturum Başkanı - Sayın Elibol’a teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika 
geçti, ama dertli olduğu için, o derdi biraz anlamak lazım. Anlatırken 
şu aklıma geldi: Bizim yakın tarihe kadar akademisyenler ücretlerinde, 
özellikle araştırma görevlilerinin ücretlerinde ciddi sıkıntı vardı. Sonra 
bu uzman yardımcılarına eşlendi. Şimdi baktık, bir hukuk müşaviri 
ya da avukat olarak giren bir arkadaş uzman yardımcılarından da daha 
düşük bir ücretle göreve başlıyor. Bu hakikaten bir ciddi problem diye 
düşünüyorum. Tabii, beraber hareket edilirse, demek ki insanlar kendi 
sıkıntılarının farkında değil beraber hareket etmediklerine göre.

Şimdi alfabetik sıraya göre liste hazırlanmış. Ben onu bozmayacağım. 
Şimdi Nihat Bey’e söz vereceğim. Nihat Bey, kısaca tanıtırsanız arkadaşlar 
da öğrenir, biz de öğreniriz, duyarlar hem. Buyurun.
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Av. Nihat ERCİYAS
Ankara Barosu

Tabii. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, değerli dinleyiciler, önce-
likle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Ankara Barosuna bağlı olarak 
serbest avukat olarak çalışmaktayım. Dolayısıyla, bundan sonra benim 
söyleyeceğim daha çok avukatlık mesleğinin serbest olarak icra edilme-
siyle alakalı.

Sayın Hocam konuşmasının başında çok da önemli olarak söyledi ki, 
avukatlık mesleği çok değerli bir meslek, çok önemli bir meslek. Ger-
çekten de avukatlık, geçmişi 13. Yüzyıla dayanan, Yunan Site devletleri 
ve Roma hükümdarlığında ortaya çıkmış çok önemli bir meslek. Böyle 
önemli bir meslek olduğu için kurulduğu günden bu yana çok ağır meslek 
koşullarına ve kişisel şartlara bağlanmış.

Bunu okumak istiyorum: “Örneğin, eskiden sadece hür kişiler avukatlık 
yapabiliyor Roma’da ve Yunan’da. Ana babalarına saygısızlıktan ceza alanlar, 
vatan savunmasına yahut bazı görevlere katılmayı reddedenler”. Az önce 
de söylediğim gibi avukatlık baştan beri toplum içerisinde çok önemli 
bir meslek olmuş. Tabii ki bu şekilde sert kurallara tabi kılınan bir mes-
leğin bizim Avukatlık Kanunundaki tanımıyla serbest olarak yapılması 
sırasında ülkemizde bir sürü sorun karşımıza çıkabiliyor.

Özellikle ülkemizde diyorum, çünkü buradan bir yere gelmek isti-
yorum. Her ne kadar az önce Yunan Site devletlerinde ve Roma’da 
13. Yüzyılda avukatlığın başladığını söylesem de, avukatlık maalesef bizim 
ülkemizde ilk modern, klasik anlamda avukatlık Tanzimat Fermanıyla ve 
1800’lü yıllarda kanunlarımıza girmiştir. Dolayısıyla, biz bunu aslında bir 
sürü yerde görüyoruz. Cumhuriyet döneminde ya da Tanzimat döneminde 
bize doğrudan uygun olmayan, Kıta Avrupa’sı kaynaklı birçok hukuk 
kurumunda olduğu gibi avukatlık da doğrudan ülkemize ithal edilmiş ve 
aslında geleneğini ve kaynağını bizim kültürümüzde tam da oturtama-
yan bir meslek grubu. Dolayısıyla, bizim yaşadığımız birçok problemin 
temelinde avukatlığın bizim toplumumuz tarafından geleneksel anlamda 
bilinmeyişi ve kabul edilmeyişi yatıyor.

Tabii ki biz bu sorunla böyle karşılaşınca, özellikle serbest avukatlar 
olarak bu sorunu nasıl çözeriz diye düşündüğümüzde karşımıza çıkan en 
önemli kavramlardan bir tanesi avukatın toplum içerisinde bir kurum 
olarak yer almasına bağlı. Avukatın toplum içerisinde kurum olarak 
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yer alması içinse, biliyorsunuz Avukatlık Kanunu, bir sürü kanun ve 
yönetmelikte avukatın dış ilişkilerini düzenleyen birçok düzenleme var. 
Bir avukatın neyi yapması, neyi yapmaması gerektiği bütün kanunlarda 
açıkça düzenlenmiş. Ancak, avukatın bu şekildeki dış düzenlemelere en 
iyi şekilde uyum sağlaması ve mesleğini sorunsuz yerine getirmesi için 
kendi bürosu içerisinde hangi iç düzenlemelere göre hareket edeceğini 
düzenleyen bir örgütsel yapılanma maalesef ülkemizdeki serbest avukatlık 
modelinde mevcut değil.

Bunu geliştirebilmek için karşımıza çıkan önemli kavramlardan bir 
tanesi kurumsallaşma. Kurumsallaşmanın çok kısa bir tanımını vereyim. 
Buradan hepinize bir konuya da işaret etmek istiyorum. “Günümüzde 
işletmelerin belirli bir kişi veya kişilerin varlığına bağlı olmadan faaliyet-
lerini sürdürmesine olanak sağlayan ilke ve kurallar kurumsallaşma olarak 
tanımlanıyor”. Bu tanımı ben kendi notlarım arasına alırken kendim 
de fark etmemişim, sonra fark ettim: İşletmelerin diye başlıyor. Ben de 
tam bunu söylemek istiyordum aslında size. Kurumsallaşma kavramı var. 
Bugün aslında çok ilerlemiş durumda. Ancak, maalesef temeli ticaret 
şirketleri üzerine kurulmuş ve ticaret şirketlerinin kurumsal olarak nasıl 
olması gerektiği ve nasıl yönetilmesi gerektiği gayet ayrıntılı ve detaylı 
olarak belirlenmiş durumda.

Örneğin, SPK, sanırım 2011 yılında, halka açık bazı anonim şir-
ketlerin kurumsal yönetim ilkelerine uygun yönetilmesi için bir tebliğ 
bile yayınladı. İstanbul’da Kurumsal Yönetim Derneği var. Dolayısıyla, 
bugün benim bir sermaye şirketim olsa, ticaret şirketim olsa o şirketi nasıl 
yöneteceğimi çok iyi biliyorum, ancak mesleğe yeni başlayan bir serbest 
avukat olarak hukuk büromu nasıl yöneteceğimi bana gösterebilecek, 
kılavuz olacak maalesef çok fazla düzenleme yok.

Bu şekildeki kaynaklar maalesef yurtdışında da çok az, ama ülkemizde 
ısrarla ve önemle belirtmek istiyorum, gerçekten sıfıra yakın. Bu konuda 
tercüme dahi yok bir hukuk bürosunun nasıl yapılması gerektiğine dair.

Tabii, burada çok kısaca şunu da vurgulamak istiyorum. Bu benim 
için gerçekten çok önemli, konunun dışında, ama bir cümleyle: Maalesef 
bu kurumsallaşma bizim hepimizin canımızı ve malımızı teslim ettiğimiz 
mahkemelerimizde de yok; yani, bu kadar önemli iş gören mahkeme-
lerde bir gelen, giden evrak sistemi yok. Hepimiz avukatlık yapıyoruz, 
eminim hepimizin meslek hayatında dava dosyalarının içinden evrak 
çalınmasın diye her bir sayfaya numara verilerek sayfaların korunmaya 
çalışıldığına hepimiz şahit olmuşuzdur. Mahkemelerin de aslında çok 
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ciddi bir kurumsallaşma çalışmasına ihtiyacı var. Ama bence bu ayrı bir 
tartışmanın konusu. Kapatıp hemen devam ediyorum.

Az önce söylediğim gibi, tabii ki biz Tanzimat’tan sonra çalışa gelen 
avukatlar olarak tecrübemiz sıfır değil. O günden beri çok iyi ve başarılı 
bir şekilde kendi mesleğimizi geliştiriyoruz. Aramızda bu işi çok güzel 
yapan meslektaşlarımız var, kurumsallaşmış çok büyük hukuk bürola-
rımız var. Ancak, benim burada kastettiğim, temelde tabana yayılan bir 
başarı. Temel, yani ilk başlangıcından itibaren avukatı koruyabilecek 
kurumsallaşma anlamında kendi hukuk bürosuna katkı sağlayabilecek 
bir çalışmanın var olması.

Peki, bu noktada aklımıza şöyle bir soru gelebilir, bunu ben kendim 
de çok düşündüm: Acaba gerçekten avukatların bu kadar kurumsallaş-
maya ihtiyaçları var mı ? Bizim bürolarımız elli kişi, otuz kişi, on kişi 
mi olmalı ? Çünkü Avukatlık Kanununun 1. maddesindeki yine ben o 
tanıma döneyim, “avukatlık kamu hizmeti ve serbest bir meslek” diyor 
bizim Kanunumuz. Böyle bir kamu hizmetinin acaba böyle on kişi, 
yirmi kişi yapılmaya gerçekten ihtiyacı var mı ? Tabii ki bu soru sadece 
bizim sorumuz değil, Türkiye gibi Kıta Avrupa’sı, Roma hukukundan 
kaynaklanan, Kıta Avrupa’sı hukukunu kendisine kılavuz edinmiş bütün 
ülkelerdeki temel sorunlardan bir tanesi. Dolayısıyla, bu sorunun cevabı 
bizim için öyle verilmesi kolay bir soru değil.

Bunun alternatifi Anglosakson hukuku. Biliyorsunuz Anglosakson 
hukukunda sistem çok daha farklı. Avukatlar Anglosakson hukukunda 
reklam yasağına tabi değiller, rahatça şirket olabiliyorlar, şube açabiliyor-
lar. Hatta internette gördüğüm birkaç makalede bazı meslektaşlarımız 
kurtuluşumuzu Anglosakson sistemini benimsemekte görüyor. Bunu 
yine sizin değerlendirmenize bırakıyorum.

Benim şahsi fikrim de avukatlık mesleği yapan kişiyle sıkı sıkıya bağlı 
bir meslek. Hepimizin, yine az önce söylediğim gibi, başına gelmiştir. 
“Ben sizinle görüşmek istiyorum, benim duruşmama lütfen sen gir avukat 
bey, aradığımda telefonu sen aç avukat bey” şeklinde bizi birebir görmek 
isteyen müvekkiller var. Ben onların çok da haksız olmadıklarını düşünü-
yorum. Ancak, günümüzde, az önce de bahsettiğim gibi, ticaret şirketleri 
artık tüzel kişiler şeklinde örgütleniyorlar. Birden fazla sektörde, birden 
fazla ülkede örgütleniyorlar. Bunlar için artık kişiler değil, bu şirketleri 
idare eden kurullar, organlar ve ciddi şekilde kurumsallaşmış durumdalar. 
Dolayısıyla, bu şirketlerin temel hukuk ihtiyaçları da değişmiş durumda. 
Bu şirketlerde artık “illa avukatımı görmek istiyorum” diyen birisi yok 
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karşımızda. Yaptığı ticarette karşısına çıkacak hukuki riskleri, karşısına 
çıkacak engelleri hukuki olarak raporlayabilecek ve kendi kurumsal 
yapısına paralel bir sistemi olan hukuk bürolarına ihtiyacı var bu ticaret 
şirketlerinin. Dolayısıyla, az önce sorduğumuz sorunun cevabını belki 
böyle verebiliriz.

Burada benim vurgulamak istediğim ikinci önemli husussa küresel-
leşme hususu. Küreselleşmenin müsaade ederseniz yine kısa bir tanımını 
okumak istiyorum: “Dünyamızın temel olarak yuvarlak şeklinden kay-
naklanan ve ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin değiş 
tokuşundan doğan bir uluslararası bütünleşme süreci” olarak adlandırılıyor 
küreselleşme.

Hepimizin de malumu olduğu üzere dünyanın bir yerinde meydana 
gelen bir gelişmeyi artık kimsenin gizleme şansı yok. Artan seyahat 
imkânları, iletişim imkânları, artık dünyanın bir yerinde olan olay çok 
hızlı bir şekilde diğer tarafa yayılıyor. Bunlar tabii ki, yine az önce söy-
lediğim gibi, lokomotif ticaret ve sanayi sektörü. Global şirketler, global 
kurumlar, karteller ve tröstlerle karşı karşıyayız. Tabii ki, ticaret, sanayi, 
hizmet sektörü de bundan payını alıyor. Hizmet sektörü de artık sadece 
bulunduğu ülkede değil, birden fazla ülkede örgütleniyor.

Az önce bahsettiğim modelde çalışan Anglosakson felsefesiyle çalışan 
hukuk büroları bu gelişmeye paralel olarak şu anda dünyanın her yerinde, 
dolayısıyla ülkemizde de. Bu hukuk büroları, hepimiz biliyoruz, bazen 
bazı meslektaşlarımızla işbirliği yapıyorlar, büro açıyorlar, bazen kendileri 
doğrudan ofis açıyorlar ya da biz bir başka ülkede hukuki bir problemi 
çözmek istesek Amerikan ya da İngiliz kaynaklı koskocaman bir hukuk 
bürosuyla karşılaşıyoruz.

Peki, bu sorunlara yaklaşırken nasıl bir çözüm aramalıyız diye düşün-
düm. İlk önce benim de verdiğim tepki gayet muhafazakâr ve yasakla-
maya ilişkin bir tepkiydi. Ben de hemen dedim ki, hayır, bu büroları 
yasaklayalım, bu şekilde kendi alanımızı koruyalım. Avukatlık mesleği 
Türkiye’de Türk vatandaşlarına tahsis edilmiş mesleklerden biri. Şirket 
olamaz, şube açamaz. Ancak, bu noktada çözümün duygusallıktan daha 
uzak ve akılcı olması gerektiğini de ısrarla vurgulamam gerekiyor.

Çok kısaca bir belki çoğunuzun da bildiği bir Çin atasözünü burada 
hatırlatmak istiyorum: “Değişim rüzgarları estiği zaman bazıları güçlü 
kale duvarları, bazıları ise yel değirmeni inşa ederler”. Aslında konuya 
biraz da bu açıdan bakmak bence doğru olabilir.
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Dediğim gibi, verdiğimiz ilk tepki duygusal olabiliyor, yasaklamak, 
duvar örmek isteyebiliyoruz, ancak, gelinen noktada var olan iletişim 
imkânları, globalleşmenin bu kadar hızlı etkisi artık bizim bu rüzgarlardan 
bir şekilde yararlanmamızı zorunlu kılıyor. Artık biz kendi yel değirmen-
lerimizi yapmalıyız. Ancak, az önce söylediğim gibi, bu yel değirmenleri 
de tamamen bize ait olmalı, bir başkasınınkini alıp kopyalamamalıyız.

İşte, bu noktada az önce anlattıklarımın hepsi bizim serbest avukatlık 
faaliyetini gösteren hukuk bürolarımızın ciddi anlamda temel bir kurum-
sallaşma modeline ihtiyaç duyduğunu ispatlamaya yarıyor.

Peki, biz ne yapabiliriz ? Çok fazla uzatmadan bitireceğim. Burada tabii 
ki bir hukuk bürosunun bir kurum olarak var olabilmesi için çok fazla 
şey yapılabilir, ama ben temelde iki öneride bulunacağım, çok basit. Bu 
değerli Hukuk Kurultayına hatta sponsor olan bir hukuk yazılımı firması 
var. Hukuk yazılımları eskiden içtihatlarla başladı, sonra icra dosyalarını 
kapsadı, ama şu anda gerçekten çok detaylı, verimli, bir hukuk bürosunu 
yöneten çok başarılı hukuk yazılımları var. Eğer bir avukat bürosuna 
böyle bir hukuk yazılımını uygulama imkânı olursa, yazılımın içerisin-
deki temel bölümleri zorunlu olarak oluşturmak zorunda kalacağından 
aslında kurumsallaşmanın da ilk adımını hızlıca atmış olacaktır. Belki 
barolarımız ya da üniversitelerimiz ortak bir çalışmayla, az önce söyle-
diğim gibi, tabana yayılan, basit bir çalışmayı geliştirebilir.

İkinci bir önlem de, kalite belgeleri; yine maalesef bu kalite belgeleri 
de İSO ve benzeri kalite belgeleri. Daha çok ticaret ve sanayi şirketleri-
nin belli standartlarda hizmet vermesini düzenlemek üzere kurulmuşlar, 
onlara hitap ediyorlar. Ancak, doğru bir danışmanlık ve geliştirilecek 
bir projeyle, bu konuda kamu kaynakları da belki kullanılabilir, hizmet 
sektöründe geçerli olan bir kalite yönetim standardını hukuk bürolarının 
kullanımına kolay ve basitçe erişilebilir şekilde sunmak mümkün olabilir.

Bunlar, sizlerin de değerli vaktini almadan kısaca benim aklıma gelen-
ler. Ama ben bu konuşmamda kurumsallaşmanın özellikle biz serbest 
çalışan avukatlar için ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedim. 
Sabırla dinlediniz. Teşekkür ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Biz de Sayın Erciyas’a teşekkür ediyoruz bu 
kurumsallaşma konusunda belki kendi modelimizi oluşturmamız lazım 
gerektiği konusunda bir sunum yaptılar. Sağ olun. Şimdi sözü Murat Bey’e 
vereceğim. Murat Ergün Bey İzmir’den geliyor. Hoş geldiniz, buyurun.
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Av. Murat ERGÜN
İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

Merhaba, hoş bulduk. Değerli konuşmacı arkadaşlarım, Sayın Başkan, 
sayın dinleyiciler, hoş geldiniz. Konuşma başlığımız “Avukatlıkta Çalışma 
Modelleri” tabii. Böyle olunca buraya gelmeden önce de düşünüyordum, 
bu konuda ne konuşulabilir çalışma modelleri denildiği zaman. Herhalde 
avukatlık mesleğimizi yaparken kendi kendine birtakım kendi içimizde 
tasniflerimiz var: Serbest çalışanlar, kamuda çalışanlar, ücretli çalışanlar 
falan gibi. Acaba bunlarla ilgili mi konuşmak lazım ? Tabii, ben şunu 
bilmiyordum: Buraya gelmeden önce Sayın Başkan, sizle biz en son yirmi 
iki sene önce Konya’da beraberdik. Siz şimdi söyleyince simanızı zaten 
çıkarıyordum, ama söyleyince de hatırladım. Herhalde sınıf arkadaşıyız 
sizle, yanlış olmasın. 1993 mezunuyum ben Selçuk.

Oturum Başkanı - Biraz genç yaptın beni, ama ben Ankara mezu-
nuyum. Asistandık orada.

Av. Murat Ergün (İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi) - Asistan 
mıydınız orada ? Tamam.

Tabii, düşünüyor insan, avukatlıkta çalışma modelleri falan, ne anla-
tılır, ne konuşulur diye. Ben tabii bu organizasyonun ev sahiplerine çok 
teşekkür ediyorum. Bizi layık gördüler, buraya çağırdılar, diğer tüm 
değerli meslektaşlarımızın, üstatlarımızın yanında bize de bir sandalye 
verdiler. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Biraz herkes kendi birikimiyle ilgili, kendi özel durumuyla ilgili 
şeyler söylemek zorunda bence. Hepiniz gibi ben de bir mücadelenin 
içinden geliyorum; hem avukatlık mesleğinin mücadelesi, ayrıca bunun 
yanında memleketin genel havasından kaynaklanan bir mücadelenin de 
içerisindeyiz. Dolayısıyla, bu çalışma modelleri hakkında konuşurken 
ben biraz belki de beklenenin veya düşünülenin dışına çıkmak zorunda 
hissediyorum kendimi, çünkü aradan yıllar geçecek, uzun süre sonra 
bu Çalıştayın tutanakları veya görüntülü kayıtları, ses kayıtları ilerde 
insanlara arşiv olarak kalacak. “2016 yılı Ocak ayında bir Çalıştay yapılmış 
avukatların çalışmasıyla ilgili de ne konuşmuşlar” diyecekler. Ben o günlere 
bugünlerden not bırakmak adına ve bugünkü hem hukuki, hem tarihi, 
hem sosyal, hem vicdani sorumluluğumu yerine getirmek adına biraz 
farklı şeylerden bahsetmek istiyorum çalışma modelini tarif ederken.
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Değerli arkadaşlarım, bence bugün itibarıyla, yaşadığımız gün itiba-
rıyla avukatların direnmekten başka bir modeli yok, kalmamıştır, çünkü 
Sayın Erciyas’ın konuşmasında söylediği gibi, avukatlığı eskiden sadece 
hür insanlar yapabiliyordu. Bugün de sadece hür insanlar yapabilecek, 
yapabiliyor, yapabilir ve sadece avukatlar değil, bireysel olarak hürriye-
timizin yok olacağı günlere doğru gidiyoruz bu coğrafyada, bu ülkede 
maalesef. Yazılanların tek bir satırına katılmamakla beraber, tamamını 
reddetmekle beraber, tamamen karşı olmakla beraber bir basın açıklama-
sını yazan bin iki yüz küsur kişinin yavaş yavaş tutuklanmaya başlamasını 
ben hukuk adına kabul etmiyorum. (Alkışlar) Bunun için söylüyorum, 
avukatın direnmekten başka modeli yoktur.

Ne mutlu, mesleğimden onur duyuyorum. Yaşadığımız günlerde, 
geçmiş yıllarda, belki de şu son yedi, sekiz sene içerisinde de avukattan 
başka direnen meslek de yoktur. Hocam kusura bakmasın. Hukuk camiası 
içerisinde, fakülteler dahil, yargının karar ve iddia kısımları dahil, adalet 
bürokrasisi dahil, tamamı teslim olmuş vaziyettedir. Bu yüzden avukat 
olduğum için, serbest avukat olduğum için, bunları yapabildiğim için 
ve söyleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Bence çalışma modelimizi belirlerken birinci önceliğimiz çalışabi-
leceğimiz bir atmosferin varlığını korumak olmalı. Çalışabileceğimiz, 
yani, hukukun egemen olduğu, hukukun yürüdüğü, hukukun değerli 
olduğu bir çalışma ortamını korumak olmalı öncelikli hedefimiz. Birinci 
tehlike bu. Birinci tehlike, hukukun üstünlüğünün artık konuşulmadığı, 
üstünlerin hukukunun geçerli olduğu bir dönemde avukatlığın bir anlam 
ifade edip etmediği.

Şahsen en açık yazılı kanunlar, kanun metinleri, Türk Ceza Kanunu, 
Ceza Usul Kanunu veya Borçlar Kanunu, fark etmez, tazminat hukuku, 
hiç önemli değil, mahkeme çatısı altında eğer karar vericiler, uygulayıcılar 
yazılanların dışında başka şeylerden etkilenerek yürüyorsa, sizin kamu 
avukatı olmanızın, serbest avukat olmanızın veya ücretli olmanızın hiçbir 
anlamı yok bence, çünkü siz bu dakikadan itibaren sadece figürsünüz, 
hiçbir şey değilsiniz, hukuktan kaynaklanan hiçbir ayrıcalığınız da yok, 
hiçbir sıfatınız da yok, kendimizi kandırmamızın bir anlamı da yok.

Bence avukatlık iki şekilde değerli olur: Ya hukuk egemendir, egemen 
hukuk sisteminin içerisinde, hukukun üstünlüğünün egemen olduğu 
sistem içerisinde sistemin bir parçasıdır, ya da hukuksuzluk egemendir, 
hukuksuzluğa karşı direniyordur. Bu iki durumun dışında avukatın 
değerli olduğu başka bir yer yok bence. Biz bugün ikinci kısmı yaşıyoruz.
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Peki, neden ikinci kısmı yaşıyoruz ? Çünkü uygulamalarla ya da mev-
zuatımıza sokulan yeni düzenlemelerle ya da bize dayatılan fikirlerle biz 
1923’te başlayan Cumhuriyet Devriminin tersine karşı bir hareketle 
karşı karşıyayız. Cumhuriyette ne kazandıysak, insan hakları adına, siyasi 
haklarımız adına, kadın hakları adına, gençlik hakları adına, laiklik adına 
ne biriktirdiysek bundan bir geriye dönüş söz konusu. Bunun yüzlerce 
örneğini sayabiliriz.

Bakın, bu Diyanet’in fetvalarını falan görüyorsunuz, değil mi veya 
mafya babalarının açıklamalarını görüyorsunuz, değil mi ? Bunların hepsi 
aslında bu hukukun çöktüğünü, hukukun bittiğini gösteriyor. 1923’te 
başlamış, sene 2016 olmuş, yüzüncü yılına gidiyor Cumhuriyet, aslında 
aşması gereken şeyler değil de korunamamış mevzilerden bahsediyoruz. 
Bunları sağlamlaştırmadan, bunların üstüne gitmeden, mesleğimizi 
yaparken bunlara karşı direnmeden eminim her davada bu bahsettiğim 
hassasiyetleri taşıyan bir nokta vardır, her davada vardır. Kadına karşı 
şiddetle ilgili bir davada da vardır, ceza yargılamalarının bence tamamı 
böyle. Mahkeme salonları içerisindeki uygulamalardan bahsediyorum.

Biz örgütlü olarak, baro içerisinde örgütlenmiş insanlar olarak, hem 
örgütlü olarak bu tepkileri vermezsek, barolarımızın yaptığı etkinliklere, 
organizasyonlara bireysel olarak katılıp destek vermezsek, hem de barolar 
dışında kendimiz şahsen bir şeyler yapmazsak, artık bizim yüz kişilik büro-
nun bir üyesi olmamız ya da yüz kişilik büronun başındaki kişi olmamızın 
da bir anlamı yok. Yavaş yavaş kemirilen, yavaş yavaş tükenen bir ülke, 
bu ülkenin içerisinde, yani, gemi batıyorken siz birinci sınıf kamarada 
olsanız ne olur, olmasanız ne olur ? Ha güvertede yolculuk etmişsiniz, ha 
lüks sınıfta yolculuk etmişsiniz, gemi battıktan sonra Amerikalı şirketin 
Türkiye’deki ayağı olsan ne olur, olmasan ne olur ? Memlekette demok-
ratik, laik, çağdaş hukuk sistemi ters dönse, bu memleketin hakimleri, 
yargıçları değil de kadıları, bilmem neleri olsa, sen hakim olsan ne olur, 
avukat olsan ne olur ? Dolayısıyla, ben bu mesleğin sosyal yönünün, 
bu mesleğin tarihi yönünün, bu mesleğin politik yönünün her zaman 
hukuki yönünden bir adım önde olduğunu düşünmüş bir kardeşiniz, 
meslektaşınız olarak biraz bu memlekete…
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Oturum Başkanı - Çalıştayda pek bu format yoktur, ama ilerde belki 
zaman kalırsa dinleyicilerden de görüş alabiliriz diye düşünüyorum. 
O yüzden biraz süreyi kısa tutmuştum. Şimdi İnanç Bey’e söz vereceğim. 
İnanç Bey, buyurun. Yan olunca kusura bakmayın. Söz sizde.

Av. İnanç GÖRÜR
Ankara Barosu

Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlar ve sevgili 
konuklar, hepiniz sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Ergün üstadımın söylemlerinden sonra bence Çalıştay bitmiştir. 
Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi konuya nereden gireceğim ? Bir 
toparlayayım dedim, ama konu çok farklı yerlere ve çok doğru yerlere 
geldi. Katılmamak elde değil, fakat günümüzdeki normal hayatımızı 
devam ettirirken karşılaştığımız sıkıntılar da her ne kadar defaten konuşsak 
da hâlâ devam ediyor. Bu Kurultayda şunu gördük ki, genç avukatlar 
olarak meslek neresinden tutsak bitmiş maalesef, çünkü sorunlar artık 
dağ gibi olmuş. Avukatlık Kanunundan, daha doğrusu avukatlık mesle-
ğinin seçiminden, çocuklara empoze edilmesinden başlayarak emekliliğe 
kadar giden süreçteki sorunlar maalesef şu anda bizi korkutuyor. Birçok 
arkadaşın da yaptığı gibi mesleği stajından sonra zirvede bırakıp başka 
sektörlere dahil oluyorlar, fakat hukuk fakültesinin şöyle bir dezavantajı 
var: Bizlere hukukçu olmayı bir nebze öğretmiş olsalar da maalesef tacir 
olmayı öğretemiyorlar.

Bu noktada tacir olamayan serbest çalışan avukatlar olarak ben de 
2010 yılında stajımda daha ruhsatımı beklemeden büromu açtım. Biraz 
tez canlıydım, kendime güveniyordum. Dedim ki “ben bu işi götürürüm”. 
Evet, büro açmak çok kolay. Herkese şiddetle öneriyorum. Bugün stan-
dart bir büronun açılımı iki gün sürüyor. Özellikle genç meslektaşlarıma 
söylüyorum. Vergi Dairesinde açılışınızı yaptıktan sonra artık serbest 
avukat olarak hizmete başlayabiliyorsunuz. Çok kolay.

Fakat, hukukçuluğunuz duruşma salonlarında devam etse de tacirliği-
niz büroda devam ediyor. Açmış olduğunuz işletmenin, az önce meslek-
taşımızın da belirttiği gibi, işletmeler, işletmelerin kâr etmesi amaçlı bir 
çalışma sistemi gerekiyor. Mesleğe yeni başladınız, çok bir çevreniz yok, 
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az bir birikiminiz var ya da ailenizden, annenizden, babanızdan almış 
olduğunuz belli bir sermayeyle mesleğe atılıyorsunuz.

Mesleğe atıldığınız ilk zamanlardan karşılaştığınız sorunlar zaten çığ 
gibi büyük. İlk başta kısıtlı imkânlarla açmış olduğunuz büronuzun 
her ay sabit gelen giderleri, bunları ilk zamanlar karşılasanız da belli 
bir süreden sonra o giderler artarak devam ettiğinden karşılayamaz hale 
geliyorsunuz. Tek başınıza çalışıyorsunuz, yardım alacağınız herhangi 
bir kimse yok, tam anlamıyla tek kişilik bir dev kadrosunuz. Pulu da siz 
yapıştırıyorsunuz, dava dilekçesini de yapıştırıyorsunuz, yazıyorsunuz, 
duruşmaya da giriyorsunuz, müvekkilinizle siz görüşüyorsunuz.

Tek başına çalışma dönemi maalesef özellikle küreselleşen bugün-
lerde çok zor, çünkü müvekkillerinizin artık beklentileri, serbest çalışan 
avukatlardan beklentileri eskisi gibi değil. Eski yıllarda bizden büyük 
meslektaşlarımızla avukata gelindiği zaman konu anlatılır ve daha sonrası 
çok da fazla takip edilmezmiş, ama şu anda gelen müvekkil portföyünde 
müvekkil karşınızda bilerek oturuyor. Belki ne yapacağını sizden daha iyi 
biliyor ve başlıyor size soru sormaya. Yeni başlayan bir avukatın sınandığı 
hususlardan bir tanesi de bu.

Ofisinizi açtınız, daha doğrusu ofisinizi açmaya iten sebepler mevcut. 
Stajınızda birçok büroda çalıştınız. Eğer kurumsal bir büroda çalışma-
dıysanız küçük bürolarda devam ettiniz. O bürolardaki almış olduğunuz 
ücretler sizin bir gelecek kurmanızı mümkün göstermemektedir. Çalışma 
şartları, oradaki size davranılan hususlar, itibarınız yok. Daha zaten staj-
yersiniz veya yeni avukatsınız, “sen ne biliyorsun ki” tarzları sizleri kendi 
büronuzu açmaya iten sebeplerden bir tanesi; yani, bir nevi zorunluluk 
haline getiriyor, çünkü hayatta kalma mücadelesine giriyorsunuz.

Büyük kurumsal bürolara başvurduğunuz zaman istedikleri şartlar 
şu anki mevcut hukuk fakültelerinin yarısının sağlayamadığı imkânlar, 
sağlayanların da tam sağlayamadığı, sadece sözde bir yabancı dil verdiği, 
geriye kalan sistemin eski sistemden devam ettiği, özel üniversitelerin, 
ki ben de bir özel üniversite çıkışlıyım, tamamen ticari olduğu, eğitim 
kurumu olarak çalışmadıkları, şirket olarak çalıştıkları, bu, hepimizin, 
mezun olan arkadaşlarımızın bildiği konulardır, bütün bu savaştan sonra 
kendi büronuzu açtığınız zaman ilk önce piyasanın zorluğu. Pasta, pasta 
deniliyor, ama artık cup cake’ten daha küçük bir hal aldı, daha doğrusu 
bir pasta yok. Kendi piyasanızı kendiniz yaratıyorsunuz, o piyasanın 
içinde para kazanmaya çalışıyorsunuz.
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Savaştığınız cepheler: Bir, büronuz; büronuzun giderleri, iki, piyasa; 
müvekkil elde etmeye çalışıyorsunuz, üç, hukuki sorunlar, dört, 
mahkemeler.

Son zamanlarda yaşanılan hukuki sistemimizdeki olumsuzluklar maa-
lesef müvekkillerin ilk size geldiği zaman “Avukat Bey, bu davayı kazanır 
mıyız ?” veya “beraat alır mıyız, tahliye alır mıyız ?” gibi direkt ve net istem-
leriyle size geliyorlar. Maalesef henüz daha vatandaşlarımız avukatların bir 
yargı unsuru, yani, yargı kesin hüküm verecek bir unsur olmadığını daha 
çözmüş değiller. Ama bazı üstatlarımız sağ olsun, nasıl yaptıklarını bilmi-
yorum, ama kesin beraat garantisi veriyor, kesin tahliye garantisi veriyor, 
milyon dolarlar istiyor, sonuçları direkt söyleyebiliyor. Ben henüz daha öyle 
bir tecrübeye ve öngörüye sahip olamadım. En garanti gördüğüm davada 
bile sonucu ben de merakla bekliyorum. Benim de Hocam olan Sayın Nevzat 
Toroslu’nun çok güzel bir söylemi vardır: “Türk hukuk sistemi okyanusta 
demir atmaya benzer. Sabah hangi koyda uyanacağınızı bilemezsiniz”. 
Gerçekten de böyledir. Kanun değişir, hakim değişir, görüş değişir sizin 
davanız içersinde, siz de o dava dosyasında kaybolur gidersiniz.

Evet, ilk başlayan arkadaşlarda açılan büroda sorunlardan bahsediyor-
dum. Büro açıldıktan sonra bir dönem tek başına gidilse de daha sonra 
bir veya iki kişiyle beraber arkadaşlarınızla ortak olarak devam ediliyor. 
Bu ortaklıklar maalesef bir sene veya iki seneden fazla sürmemektedir. 
Bunların sebeplerinden başta ekonomik problemler var. En başta geliyor 
hepimizin olduğu gibi. Zaten şu ekonomik sıkıntıyı bir çözsek, herkesin 
avukatlık mesleğini layıkıyla yapacağına inanıyorum. Ortaklar arasında 
çıkar kavgaları ve maalesef ki avukatlık mesleğinde içimizde duygusal 
olarak var olan egolar, birbirimizi karşı karşıya getirerek ortaklıkların son 
bulmasına neden oluyor. Tekrar dönülüyor en başa, tek başına çalışma 
sistemine.

Maalesef fiziken şu anda özellikle Ankara’da tek başına çalışma durumu 
mümkün gözükmemektedir. Özellikle her geçen gün yeni açılan ek 
binalarımızla bir avukatın kaç parçaya bölünebileceği henüz merak edil-
mektedir. Aynı gün Sıhhiye Adliyesinde duruşması olan, mesela benim 
18 Şubatta Sıhhiye Adliyesinde Ağır Cezada bir duruşmam var 10:20’de, 
10:30’da yeni açılan ek binada var, öğleden sonra Batı Adliyesinde var. 
Başarırsam kendim için de bir başarı olacak üçüne de aynı anda girebil-
mek. Deneyeceğim, zorlayacağım, ondan sonra da diyeceğim ki “evet, 
başarılabiliyor. Adalet Bakanlığımız haklıymış. Bir avukat üç veya dört 
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parçaya bölünebilmektedir”. Bundan sonraki sürece de bu şekilde devam 
edeceğiz.

Ortaklık konusu çok uzun sürmemekle beraber tek çalışan avukatlara 
benim naçizane tavsiyem, yeni dönemimizde avukatlık mesleğinde “ne iş 
olsa yaparız, o işi de alayım, bu işi de alayım, şunu da yaparız, bilmesem de 
alayım” mantığıyla hareket etmemeleri, eğer tek çalışıyorlarsa kendilerine 
zaman içersinde, tabii ki bu piyasanın şartları da yönlendirecektir, kendi 
becerilerine yönelik ve altından kalkabilecekleri dosyalara girmeleri.

Ben kendi büromda ağırlıklı ceza hukuku üzerine çalışıyorum. Ceza 
davalarına bakan bir büroda çok fazla kalabalık olması beklenmez, çünkü 
müvekkiliniz ne olursa olsun sizinle görüşmek istediğinden dolayı birinci 
veya ikinci görüşmede başka bir avukatla karşılaştığında ister istemez ya 
yola sizinle devam etmiyor ya da istenilen verimi alamıyorsunuz. Diyor 
ki, “Avukat Bey, sizinle görüşeceğiz, cezaevine siz geleceksiniz, duruşmaya 
siz geleceksiniz, benim bütün olayla ilgili bilgileri size anlatacağım”. Evet, 
tek başına çalışan avukat için çalışabileceği alanlardan bir tanesi ceza 
avukatlığı, çünkü o dosyaya tamamıyla kendisi hakim olmak zorunda, 
farklı bir arkadaşından en fazla görüş olarak alabilir.

Bunun hem artısı, hem eksisi şöyle: Eksisi, çok yoruluyorsunuz her 
şeyde siz olduğunuzdan dolayı. Artısı, her daim dosyaya hazırsınız. 
Müvekkilin olmadık bir zamanda olmadık bir yerde sizi arayarak “benim 
şu dosyamda şöyle bir şey vardı Avukat Bey, hatırlıyor musunuz ?” dediği 
noktada “Ben yanımdaki avukatlara bir sorayım, sizi şu avukata yönlendiri-
yorum” demekten ziyade “evet, hatırlıyorum, şu sayfanızda, şu dilekçemizde 
zaten mevcuttu ve biz bunu mahkemeye sunduk” diyebildiğiniz takdirde 
müvekkiliniz de vermiş olduğu avukatlık ücretine binaen mutlu oluyor. 
Diyor ki, “Evet, bak, avukata ben bu kadar para verdim, o da cevabını 
verdi”. Ama bu süreç maalesef artık hukuk sisteminde belirli davalarda 
sınırlandı. Ceza davaları, keza boşanma davaları, yer yer idari davalarda 
da götürebilmektedir.

Şirket avukatlığına veya danışmanlığına geldiği takdirde burada biraz 
çalışma stilinizi değiştirmek zorundasınız, çünkü şirketlerin artık farklı 
dinamikleri var. Onlar daha kurumsallar, sizden daha hızlı cevap istiyor-
lar, aynı anda zaman zaman görüşmek istiyorlar, birkaç kişiyle beraber 
toplantıyı interaktif yapabiliyorsunuz, fakat gene her konuda geride 
kaldığımızdan dolayı avukatlar olarak bilişim üzerine de çok gerideyiz.
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Benim yüksek lisansım bilişim hukuku üzerine, siber suçlar üzerine 
yüksek lisans yaptım. Orada genelde konuştuğumuz nokta avukatların 
hiçbir şekilde teknolojiyi kullanmadıkları. Zaman zaman zaten görü-
yorsunuzdur, hakimlerimiz ve savcılarımız daha bilgisayar kullanmaktan 
da yoksunlar. Hemen birilerini çağırıyorlar, kalemden birileri geliyor, 
UYAP’a giriyorlar, UYAP’ın daha nasıl açılıp nasıl kapandığından da 
haberdar değiller. Ama teknolojik olarak bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz.

İşin içine teknoloji girince, evet, şirket avukatlarının, şirket danış-
manlarının daha hızlı kullanmaları, mail, aynı anda görüntülü olarak da 
toplantıya girebilmeleri gerekmektedir. O yüzden burada genç avukat 
arkadaşlarımızın daha artıları olduğuna inanıyorum. Tek çalışıyor olması 
veya birkaç avukatla çalışıyor olması burada problem değil. Fakat, tekno-
lojik olarak günümüz dinamikleri yakalamış olması, en azından kurum 
bürosunda bu teknolojiye yer vermesi gerektiğine inanıyorum.

Bu yol uzun bir yol, çok uzun bir yol. Tek başına çıkılan bu yolda 
çeşitli arkadaşlarımızla yola devam ediyoruz. Avukat olarak ne kadar 
kalabalık, ne kadar beraber olursak hem davalarımızda, hem yaşantımızda, 
hem büromuzda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Teşekkür 
ederim. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - İnanç Beye teşekkür ediyoruz. Murat Bey, avukatlık 
mesleğinin direnme mesleği olduğuna da çok güzel bir şekilde baştan 
itibaren nelerle karşılaşıldığı ve mücadele edildiği konusunda bir sunum 
yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum.

Bu arada tabii yabancı dil mevzubahis olunca kendi reklamımızı da 
yapmamız lazım. Biz devletle ilk ve tek olarak Yıldırım Beyazıt Hukuk 
İngilizce zorunlu hazırlık ve derslerin yüzde 30’undan fazlasını da İngi-
lizce veriyoruz. İkinci bir dil olarak hukuk Almanca’sı var. Bu sene mezun 
vereceğiz ve biz dili öğrettiğimizi düşünüyoruz.Şimdi sözü Mehmet Beye 
vereceğiz. Mehmet Gün Bey de İstanbul’dan geldi. Buyurun Mehmet Bey.
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Av. Mehmet GÜN
İstanbul Barosu

Teşekkür ediyorum. Davet ettiğiniz için, dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ederim. Meslektaşım Murat Bey’in söylediği şekilde Türkiye’de 
bir sözüyle, makalesiyle bir şeyleri değiştirebilecek bir Emile Zola, bir Jack 
Verges gibi avukatların olduğunu düşünmüyorum. Yetenekli insanların 
olduğunu düşünüyorum, ama öyle avukat olmadığını düşünüyorum. 
Bizim işimizin hukuk hizmeti vermek olduğunu düşünüyorum. Nihat 
Bey’in veciz olarak söylediklerine ben İnanç Beyin anlattıklarına kişisel 
olarak yıllarca sürünüp, burnum sürtüldükten sonra geldim. Şimdi 
kurduğum ve yönettiğim büro Türkiye’nin sayılı büyük bürolarından 
bir tanesi olarak gösteriliyor. Oradan edindiğim tecrübeleri sizlerle pay-
laşmak istiyorum.

Bir sunum planım var, bunu hızlıca geçiyorum. Hocam, 25 dakikaya 
ihtiyacım olduğunu söylemiştim, ama 10 dakika dediğiniz için sığdırmaya 
çalışacağım. Hoşgörünüzü rica ediyorum.

Oturum Başkanı - Dışarıdan geldiğiniz için biraz müsamahakâr 
olabiliriz. (Gülüşmeler)

Av. Mehmet Gün - Çok teşekkür ederim. Her şey müşterinin ihtiya-
cına göre olmalı. Müşteri kelimesini de kışkırtmak için söylemiyorum, 
gerçek müvekkil olmayıp müşteri olduğu için özellikle kullanıyorum. 
Müşteri ihtiyacına uygun iyi ve kaliteli hizmet almak hakkına sahiptir, 
çünkü bedelini o ödüyor. Onun için en yetkin, en bilgili, en tecrübeli, 
müşterisini anlayan, diğer işlerini de anlayan, her daim ulaşılabilir olan, 
hizmeti sürekli olan, kesintiye uğramayan, kusursuz hizmet veren, en 
uygun fiyata hizmet veren, gelişmeleri iyi takip ederek kendisini her 
daim geliştiren ve güncel tutan ve hizmet verirken de kendi içerisinde 
iç işleyiş süreçleri, kontrol ve emniyet mekanizmaları olan birisinden 
hizmet almak hakkına sahip, bunları talep etmek hakkına sahip. Eğer 
biz bunları karşılamıyorsak aldığımız paranın karşılığını müşterimize 
veremiyoruz demektir.

Bunu müşteriye verebilmek için avukatın elindeki imkânlar ve kısıtlar 
ne ? Avukatın elinde bir tane şey var: Avukatlık ruhsatı. Bu kadar. Bir de 
avukatlık tekeli var. Bugünlerde o zaten yok oldu, kimse onu koruma 
ihtiyacı duymuyor, tersine, ihlal etme ihtiyacı duyuyor.
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Zamanı yetersiz, ulaşım için İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek için 
iki saat, Ankara’da nasıl oldu bilmiyorum, duruşma için üç saat, yazım 
için ne kadar zamanda yazacağız, araştırmak için ne yapacağız, biz ister 
istemez çocuklarımızın zamanlarından çalıp geceleri yazıp gündüzleri 
taksilerde dolaşıp, sonra duruşma salonlarının önünde geyik yapmak 
durumunda kalıyoruz, kısıtlarımız. Büro açmak ve işletme sermayesi 
kısıtımız var. Büroyu açmak kolay olabilir, bir yeri kiralarsınız, ama işlet-
mek için paraya ihtiyacınız var. Nerede buluyorsunuz onu ? Yüzde 90’dı 
sanıyorum, yeni meslektaşlarımızın bu imkânları yok. O zaman bunun 
için acaba ne yapılabilir ? Var mı bir alternatif yolu ? Yok. İş yapma orta-
mımız çok sorunlu. “Yargı reformuna ihtiyaç var” diyoruz. En başındaki 
ihtiyaç, avukatı yargının kurucu unsurlarından birisi olduğunu kabul 
ettirebilmekten geçiyor. Adalet Bakanlığının Yargı Reformu Strateji bel-
gesinde avukatlar gazetecilerle birlikte üçüncü dereceden paydaş olarak 
gösteriliyor. Bulunduğumuz yer de öyle olmuş oluyor.

Çevre, tanıtım ve iş geliştirme kısıtlarımız var. Zaten ulaşım, duruşma 
ve yazım yaparken bunlara bizim zaman ayırmamız mümkün değil. 
Gelir elde etmemiz çok belirsiz. Kapımızdan kim geçecek, büyük para 
mı verecek, küçük para mı verecek, alabilecek miyiz, bizden daha küçük 
alacak olan var falan, böyle bir şey var. Artı, bir de paramızı acaba ne 
zaman kazanacağız ? Davayı bu sene alıyoruz, beş sene sonra bitecek, 
yarısını beş sene sonra kazanacağız. Acaba üç sene sonraki taksitimi 
ödemek için kullanabilir miyim ? Böyle sorunlarımız var. Bütün bunların 
üzerine formalitelerimiz var, muhasebeydi, vergiydi, SGK beyanname-
leriydi, diğer formalitelerimiz var. Sağlık, sosyal, vesaire, kişisel engel ve 
sorunlarımız gayet normal olabilir, tatile gidebiliriz, çocuğumuz hasta 
olabilir, yakınımız vefat edebilir.

Bütün bunlar içerisinde müşteriye istediği hizmetleri vermek mümkün 
müdür arkadaşlar ? Değildir. Onun için ekip çalışması ve kurumlaşma fiili 
olarak da şartların getirdiği bir zorunluluk ve zorlamadır. Aynı zamanda 
ekip çalışmasının insanlara getirdiği ilave kazançlar vardır. Bu, insanla-
rın şahıslarında kazanç olabilir, büroların kazançları olabilir, ama aynı 
zamanda toplumların kazançları olabilir.

Hukuk sektörlerinin büyüklüğü bakımından İngiltere, Almanya, 
Fransa’yı karşılaştırın, hukuk büroları büyük olan bürolarda hukuk hiz-
metleri ekonomisi çok büyüktür. İngiltere’de 2012’de 20 milyar Avro yüz 
avukatlık bürosu sağlıyor. Türkiye’de belki hepimizin sağladığı 1 milyan 
Doları bulmuyor.
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Şöyle bir formülün geçerli olduğunu düşünüyorum. Önce dediniz 
ya, oradaki, oradaki, oradakine gidemiyorum, ama üç kişi olsanız üçüne 
de gidebilirsiniz ve üç tane farklı faaliyet de yapabilirsiniz. Eğer dört 
olabilirseniz dört katı üretkenliğinizi arttırabilirsiniz, bu arada bazı 
formalitelerden de kurtulabilirsiniz. Bunu sağlamanın yolu ise kurum-
laşmadan geçiyor.

Bunun için kurumlaşma nedir ? Teknik olarak tanımını Nihat Bey 
biraz anlattı. Benim açımdan bakıldığı zaman kurumlaşma şudur: İhtiyaca 
uygun hizmet üretimi için yapılanmış olmak. İkincisi, bu yapılanma için 
o kurumun kendi içerisinde işleyebileceği bir insanların bulundukları 
yerlerin yapılanması olması lazım. Bu da bana kariyer planı diyor, kari-
yer planı da kurum içerisindeki roller, sorumluluklar ve yetkilerin nasıl 
kullanılacağı ve nasıl paylaşılacağını anlatmak demektir. Kariyer planını 
işletebilmesi için performansını ölçmesi ve başarılı olanlara, hak edenlere 
ilerleme imkânları sağlatmaktır. Bu, sadece bunlar için değil, kendili-
ğinden de olabilir, ama bilgi, tecrübe ve enerjiyi paylaşmayı gerektirir. 
Tabii ki bu kadar insanı bir arada tutabilmek için de elde edilen geliri 
paylaşabilmek, paylaşabilmek içinse ölçebilmek gerekir. Ölçebilmek için 
de başka şeylere biraz sonra değineceğim.

Sosyal sorumlulukları yerine getirebilir olmak; yani, bir futbol takımı, 
bir okul öğrencisini desteklemeyi kastetmiyorum arkadaşlar. Avukatlar 
olarak bizim sosyal sorumluluğumuz, içinde bulunduğumuz sosyoeko-
nomik durum neyse, önce hukuk sektörü, orada neler yapabileceğimize 
bakmaktır. Hangi avukatlık bürosu yargı reformu konusunda zaman ve 
kaynak ayırabiliyor ? Bir soralım. O zaman bunları yapamıyoruz eğer 
kurumlaşma olmuyorsa. Kurumlaşma oluyorsa, bunun için de zaman 
ve kaynak ayırabiliyor demektir.

Tabii, bir kurum gerçekten yönetim bilimlerine göre oluşturulması 
ve yönetilmesi gereken bir kurumdur. Finansman, nakit akışı, görünür-
lük, reklam deniliyor, profesyonel bir yönetim bunları sağlaması lazım. 
Ama hepsinin bir tane şartı var: Oradaki şeyi paylaşmak. Şey kelimesini 
özellikle kullanıyorum arkadaşlar. Sadece elde edilen parayı paylaşmak 
değildir, oradaki konumu paylaşmak, yetkileri paylaşmak, sorumlulukları 
paylaşmak, kaynakları paylaşmak, başarısızlık, başarı, sevinç, üzüntü, 
onları paylaşmak, ama hepsinin olabilmesi için de elde edilen gelirin 
paylaşılması gerekiyor.

Paylaşım nedir ? Paylaşım haksız bir şeydir, gerçekten haksız bir şeydir. 
Paylaşmak da haksızdır, paylaşmamak da haksızdır, büyük almak, küçük 
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almak, hepsi haksızdır, ama bir tek yolu olduğunu öğrendim, o da pay-
laşmayı size soracağım soruya göre paylaşmaktır.

Bir elmayı iki kişi arasında en adil nasıl bölersiniz ? Size sormayacağım 
süre kısıtı olduğu için. Önce bir anlaşma yaparsınız. Anlaşmanız şöyle 
olur: Bu elmayı sen böl, seçimi ben yapacağım, kural. İkincisi, o kuralı 
işletirsiniz. O kuralı işlettiğiniz zaman; yani, önceden anlaşılan kuralın 
işletildiğini insanlar gördüğü zaman aldıkları pay ne kadar büyük ya da 
küçük, ona bağlı olmaksızın adaletli bir paylaşma olduğunu görürler ve 
kabul ederler. Kurumlaşmada paylaşımın böyle olması gerekiyor.

Peki, bu o kadar kolay bir şey mi ? Değil. Böyle adil bir paylaşım 
yapabilmek için kurumlaşma gerekiyor. Kurumlaşma için adil paylaşım, 
adil paylaşım için kurumlaşma gerekiyor. Bunun için bir sürü şey var. 
Hızlı geçiyorum. Ölçmek, onları dikkate almak lazım.

Bunlardan bir tanesi kimin üretime ne kadar katkıda bulunduğu konu-
sunda. Bir tanesi, bir kariyer planı ve pozisyonları belirlemekten geçiyor. 
Benim büromun örneğinde beş seviye var: Stajyerim var, A1, A2, A3, 
yönetici avukat ve ortak avukat dediğim, hepsinin farklı şekilde pay 
aldığı beş seviye var. Bu seviyelerde nasıl ilerleneceğine ilişkin kuralları 
net olarak belirledik ve işletiyoruz. Onları da performanslarına göre, 
liyakate göre işletiyoruz.

Bir hiyerarşimiz var. O hiyerarşi herkesin bulunduğu konuma göre, 
avukatların, İnanç Bey söyledi, mesleğin başındaki avukatla beşinci yılını 
dolduran, onuncu yılını dolduran, yirminci yılını dolduran, otuzuncu 
yılını dolduranlar arasında aynıdır diyoruz, ama aynı değil, farklılıklar var. 
Onları bulmak, tanımlamak ve o ayrımları kendi aralarında bulduktan 
sonra da işletmek lazım. Kişiler arası hiyerarşi olarak ortaya çıkar bu. 
O zaman da burada gördüğünüz gibi, benim büromun gerçeklerinde 
Türkiye için de doğru olduğunu düşünüyorum, böyle bir yapılanma 
ortaya çıkar. Böyle bir yapılanmada şuna ihtiyaç var: Daha ileri ve kıdemli 
olanların bilgi ve tecrübelerini arkadakilere aktarması, arkadakilerin de 
enerjilerini ona hizmete vermeleri ve bunun sonucunda ortaya güzel ve 
fazla üretim ortaya çıkması lazım; yani, bir, artı, bir, artı, bir, eşittir üç 
dedik ya, ama onu üç çarpı üç yapmanız gerekiyor. Bu, ancak böyle bir 
yapılanma sonucunda olabilir.

Yapılan işler bakımından, müşterinin hizmetinin devamlılığını sağla-
mak bakımından yine bizim kendimize has bulduğumuzu düşünüyoruz, 
bir buluşumuz olduğunu düşünüyoruz, mutlaka ekip çalışması gerekiyor. 
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Bu ekip çalışmasında üç seviye olması gerekiyor: Bir, enerjisini veren, iki, 
tam sorumluluğunu alan, üç, rehberlik ve bilgi ve tecrübesini aktaran 
insanlar oluyor. Bunların arasındaki şeyde müvekkil hiçbir zaman sahip-
siz kalmıyor, hiçbir zaman dosyadan haberi olmayan bir avukat cevap 
vermek durumunda kalmıyor, hiçbir dosya gerektirdiği seviyede yüksek 
tecrübe ve bilgiden mahrum kalmıyor, gerektirdiği şekilde de gününü, 
zamanını, hafta sonunu ayırmaktan mahrum kalmıyor.

Bunu işletebilmek için bizim bürodaki arkadaşlarımızın bu seviyeleri 
işletebilmek için kim, kime, ne rehberlik edebilir diye anlayabilmek 
için bizim iki tane ölçümüz var; bir tanesi liyakat, diğeri kıdem. Kıdem 
yaşla ilgili olan bir şey, diğeri liyakatle ilgili olan. İkisinin tek başına tam 
ölçü olduğunu düşünmüyoruz. Liyakat için liyakate öncelik veriyoruz. 
Kendi içimizde geliştirdiğimiz kurallarımız var. İsteyen arkadaşlarımızla 
da her zaman paylaşabiliriz, ama bunu yapmak isteyen insanların kendi 
kurallarını geliştirmesi daha uygun olur. Kıdemi ihmal etmiyoruz. Ben 
21 yaşında bir idam cezası öngörülen davayı üstlenmiştim. Hâlâ hatır-
ladığım zaman korkuyorum “nasıl aldım ben bu davayı” diye. Başardım, 
ama başarmasaydım ne olacaktı ?

Bütün bunları yaptıktan sonra ücretlendirme, elde edilen gelirin adil 
olarak paylaşılması konusu bizim açımızdan bir sorun olmaktan çıktı. 
Aslında ben şöyle başlamıştım: İki arkadaşım vardı aynı odada çalışan. 
Birisine fazla zam yaptım daha başarılı gördüğüm için, öbürküsü kendi-
sini daha başarılı gördü ve o kadar büyük sorun yaşadım ki, bunu nasıl 
çözmem gerekir deyince döndüm, dolaştım, kurumlaşmayı buldum.

Şimdi bulduğum ise, bütün Türkiye için iddialı bir şeydir, bizim 
ücretlerimiz ve ücretlendirme politikamız son derece şeffaftır. Herkes 
bilir ne zaman ne ücret alacağını, neye göre hesap edileceğini. Onun 
için de meslekteki yerlerine göre A2 ve A1 seviyesindeki meslekteki ilk 
dört yılındaki arkadaşlarımız bir maaş alırlar, çok çalışırlarsa verimlilik 
primiyle arttırabilirler, iki katına, üç katına çıkarabilen olur. Yönetici 
veya kıdemli avukat arkadaşlar kendi getirilerinden pay alırlar. Ortak 
veya yönetici durumunda olanlar da büronun kârına ilintilendirilmiş, 
değişken olarak hesaplanan bir ücret alırlar.

Bunu böyle yaptığınız zaman arkadaşlar, şimdi çalışan avukatlara ilişkin 
bir yönetmelik çıktı, çalışma saatlerini kontrol etmeye çalışıyoruz yönet-
melikle, yönetmelikle bunları kontrol etmek mümkün değil. Hukuka 
aykırı bir yönetmelik olduğunu da söylemeliyim, ama orada istenilen 
sonucu ancak böyle gerçekleştirebilirsiniz. Benim büromda zorunlu 
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çalışma saati dokuzdur. Günde toplam dokuz saattir. Bunu nasıl ayıracak ? 
İşte, burada. “Bir kısmını müvekkillerimizin işlerini yapmak için sarf ede-
ceksin” diyoruz ve kendi yetkinliğine göre bunları belirledik. Gün içerisinde 
belki biraz ayarlama yapabiliriz. Öbür taraftan “kendini geliştireceksin” 
diyoruz. Onun kendisini geliştirmesi için yapması gerekenleri büronun 
görünürlüğü için kullanıyoruz. Örneğin, makale yazdırıyoruz bilmeyen 
birisine. Makaleyi yazınca öğreniyor. O makaleyi biz ortaya çıkarıyoruz, 
vatandaş okuyor, öğreniyor. Bizim de görünürlüğümüz sağlanmış oluyor.

Kişisel olarak organizasyon gerekiyor. Onlar için de zaman ayırıyo-
ruz. Şu anda bizim için böyle internet ortamında yapılan konuşmaları 
duyuyorum, “güle güle, bir aile gibi çalışıyoruz” deniliyor. Bunu biz böyle 
sağladık.

Bunun sonucunda çalışan avukat arkadaşlarım için, özellikle genç 
insanlar için o kadar çok kazanım var ki. İnanç Beyin söyledikleri endi-
şelerin neredeyse tamamını yok edebiliyoruz, artı, daha genç yaştayken 
çok daha zor ve karmaşık işlerin içerisine giriyorlar, düzenli ve makul 
gelir elde ediyorlar, iş ve özel hayatlarında bir denge kurabiliyorlar, işle-
rine odaklanıp formalitelerden uzaklaşıyorlar ve bu kurum içerisinde 
ilerlemek istiyorlarsa da önleri açık, istedikleri kadar ilerliyorlar. Büro-
muzdaki partnerlerimizin neredeyse tamamı stajyer olarak büroya girip 
şimdi partner olmuş olan arkadaşlarımızdır.

Bunları yapabilmek için birçok şey var. Birincisi, profesyonel yönetim 
gerekiyor. Biz avukatlar her şeyi biliriz, ama kabul edelim ki yönetim 
bilimlerini bilmeyiz. İyi avukat iyi yönetici demek değildir. Bir tane 
işletmeci aramıza alsak ne kadar faydalı olur. Bilgiişlem sistemlerine 
ihtiyacımız var ölçebilmemiz için, kim ne yapıyor görebilmemiz için.

Biz bir yazılım geliştirdik, on beş sene uğraştık. Yazılımı geliştirdikten 
sonra bizim ortalama yıllık büyümemiz yüzde 15 arkadaşlar. Şimdi onu 
ticari olarak lisanslanabilir hale getirmek istiyorum. Önümüzdeki seneden 
itibaren de isteyen meslektaşlarımın hepsine verebilmeyi umuyorum. Şu 
anda bir ekip yoğun olarak çalışıyor. Bu olmadan bizim avukatlık bürola-
rımızın da, mesleğimizin de gelişmesini mümkün görmüyorum. İş ortamı 
geliştirme çalışmalarına mutlaka katılmamız gerekir diyorum. Başka 
yargı sorumlulukları da bulabiliriz. Bu sonuncusudur Sayın Başkanım.

Şöyle bir bakarsak, Türkiye’de doksan bin avukat var, duyduğuma 
göre her sene de dört bin tane avukat aramıza katılıyor. Altmış bin tane-
sinin faal, otuz bin tanesinin danışmanlık ve şirket avukatlığı yaptığını 
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düşünelim. Bu altmış bin tane avukatımızın içerisinde bize önümüzdeki 
beş yıl içerisinde gelecek avukat sayısının aşağı yukarı otuz bin civarında 
olduğunu düşünüyorum, çünkü sayı artacaktır. Kendi başına iş yapabi-
lir hale gelmesi için de beş, altı yıla ihtiyacı var. Yani, otuz bin avukata 
altmış bin avukatın iş imkânı sağlaması gerekiyor. Bu altmış bin avukat 
arasındaki yapılanmanın, makro olarak bakıldığı zaman, Türkiye için 
olması gereken dağılımının bence şu olması lazım: Türkiye’nin eko-
nomik şartlarına uygun olmalı. Onun da şöyle olması lazım: Otuz bin 
avukatımızın ortalama iki yüz avukat olan bürolarda bulunması lazım 
ve Türkiye’de yüz elli tane büyük avukatlık bürosu olması lazım. Şimdi 
Türkiye’de on tane ya var ya yok. Yüz elli tane olursa bakın Türkiye ne 
kadar çok değişir.

On beş bin avukatın elli avukatlık bürolarda, üç yüz taneye denk gelir, 
on bin tane avukatın on beş, yirmi kişilik bürolarda, altı yüz büroya denk 
gelir, beş bin avukatın da butik bürolarda, “ben o kadar şeyin içine girmek 
istiyorum, kendi şeyimi göstermek istiyorum” diyen arkadaşlarımızın da 
kendi butik bürolarında olmasını sağlamamız gerekiyor. Öyle baktığımız 
zaman da bütün ihtiyaçlara cevap verecek yelpazede avukatlık bürolarına 
biz sahip oluruz. Bunlara sahip olduğumuz zaman, arkadaşlar, kendimiz 
için, mesleğimiz için ve uluslararası rekabetçilikte diğerleri kadar rekabet 
edebilecek güce sahip olabilmek için biz gerekli güce ve yapılanmaya 
sahip oluruz.

Bu sunumu, bu çalışmaları ben her yerde ve her ortamda tekrar 
ediyorum. İnşallah bunun da bir katkısı ve faydası olur diyorum ve çok 
teşekkür ediyorum. (Alkışlar)



593

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 İyi ve Kaliteli Hizmet için
Avukatlık Bürolarında Kurumlaşma
Av.  Mehmet  GÜN

2

Müşterinin İhtiyacı :  İyi ve Kaliteli Hizmet

Avukatın İmkan ve Kısıtları

Neden Ekip Çalışması,  Kurumlaşma ve Kurumlaşma Nedir?

Adil Paylaşım - Ücretlendirme

Kariyer Planlaması,  Pozisyonları ve Hiyerarşi

Performans Değerlendirmesi ,  Liyakat,  Kıdem ve Adil Ücretlendirme

Toplam Çalışma Saatleri ve Dağılımı

Çalışan Avukatın İhtiyacı ve Kazanımlar

Diğer Hayati Konular

Mesleğimizin Gelişimi İçin Kurumlaşma

Sunum Planı
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3

Müşterinin İhtiyacı :  İyi ve Kaliteli Hizmet

En  yetkin,  en  bilgili,  en  tecrübeli ve
Müşterinin bu işini,  diğer işlerini ve önceliklerini anlayan
Her  daim ulaşılabilir olan
Hizmeti sürekli olan – kesintiler yaşamayan
Kusursuz hizmet veren
En  uygun fiyata – ücrete hizmet veren
Gelişmeleri en  iyi takip ederek kendini herdaim geliştiren
İç işleyiş süreçleri,  kontrol ve emniyet mekanizmaları olan

4

Avukatın İmkan ve Kısıtları
Avukatlık Ruhsatı ve Tekeli
Zaman yetersizliği (ulaşım,  duruşma,  yazım,  araştırma!)
Büro açma ve işletme sermayesi kısıtı
İş yapma ortamı sorunları - yargı reformu ihtiyacı
Çevre,  tanıtım ve iş geliştirme kısıtları
Gelir belirsizliği ve nakit akışı sorunları
Muhasebe,  vergi,  SGK  beyannameleri vs.  formaliteler
Sağlık,  sosyal ve sair kişisel engel ve sorunlar
Dinlenme ve tatil yapma ihtiyacı
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5

Neden Ekip Çalışması ve Kurumlaşma?  

Bireysel	  Çalışma: Ekip	  Çalışması:

1+1	  =❷ → 2*2	  =❹

1+1+1	  =❸ → 3*3	  =❾

1+1+1+1	  =❹ → 4*4	  =❶❻

6

İhtiyaca uygun hizmet üretimi için yapılanmak

Kariyer Planı yapmak (roller,  sorumluluklar ve yetkiler)

Performansı ölçerek kariyerde liyakata göre ilerletmek

Bilgi,  tecrübe ve enerji aktarımını sağlamak

Elde edilen geliri ölçmek ve adil olarak paylaştırmak

Sosyal sorumluluklarını yerine getirebilir olmak

Finansman ve sağlıklı nakit akışı sağlamak

Stratejik ve görünür (müşterinin ihtiyacına uygun hale  gelmek)

Profesyonel (ekip ve müvekkil hizmeti)  yönetim

Kurumlaşma nedir?  
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7

“Adil Paylaşım”

Rol,  sorumluluk ve yetkilerin paylaşımı

İşin yerine getirilmesinde sorumlulukların paylaşımı

Kaynakların (eğitim,  koçluk vs)  paylaşımı

Başarı ve başarısızlığın,  sevinç ve üzüntünün paylaşımı

Elde edilen “gelirin paylaşımı”

Kurum Olabilmenin Sebebi ve Şartı :

8

“Paylaşmak”  adil değildir

Pastadan herkesin farklı pay  alması adil değildir

Pastadan herkesin eşit pay  alması adil değildir

Büyük olana büyük,  küçük olana küçük pay  adil değildir

Pastayı kesenin kendine büyük/küçük pay  alması adil değildir

Herkes diğerinden daha iyidir,  çok çalışır,  çok kazanır

Diğerleri hep daha kötüdür,  daha az çalışır,  az kazanır

İşin sırrı nedir?    

“Adil Paylaşım”  ama Nasıl ?
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9

Adil Paylaşımın Sırrı!  

10

Kariyer Planlaması - Bilgi ve Tecrübe Farkı/Aktarımı
Kariyer İlerlemesinde Liyakat =  Performans Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme – Bilgi İşlem Sistemleri
Adil Paylaşım – Ücretlendirme için:  

• Ürettiği miktarı ölçmek,  
• Üstlendiği rol ve sorumlulukları dikkate almak
• Farklılıkları Ölçülmüş Performansla ilintilendirmek

Adil Paylaşım Kuralları =  Kurumlaşma
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Ortak Ortak Ortak Ortak

Yönetici Yönetici Yönetici

Kõdemli Kõdemli Kõdemli

A2

A1 A1 A1 A1 A1

Stajyer Stajyer Stajyer Stajyer Stajyer Stajyer

A2 A2 A2

Ortak Ortak Ortak Ortak

Kariyer Planı ve Pozisyonları

12

Yetkinlik ve Sorumluluk Hiyerarşisi :

Mesleki Uzmanlık +  Büro yönetimi ve temsil

Ekip ve İş Yönetimi ve Büro yönetimini öğrenir

Tam  yetkindir,  tecrübe kazanmaya devam eder,  
Müvekkil işlerinin sorumluluğunu üstlenir

Ruhsatını almıştır.  Yetkinliğini geliştirir,  tecrübe kazanır,  
ekiple çalışmaya başlar ve küçük ekipler yönetir

Mesleği ilk  defa öğrenmektedir,  destek olur,  yönlendirilir
ve hukuki bilgisini işte kullanmayı öğrenir

Destek Kadrolarõ
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13

Kişiler Arası Hiyerarşi :

OrtakAvukat

Yönetici Avukat

Kıdemli Avukat

A2  ve A1  Avukat

Stajyerler

Destek Kadrolarõ
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LİDER, 
YOL GÖSTEREN,  
SÜPERVIZÖR

İŞİN SORUMLUSU
VE
MÜŞTERI TEMSİLCİSİ

DESTEK ELEMANLARIHiyerarşik Ekip çalışması :

Ortak veya
Yönetici

Yönetici
veya Kıdemli

A2,  A1  veya
Stajyer

16

Performans Değerlendirmesi,   Liyakat ve Kıdem

Liyakat :  Büro’da layık olduğu yer…  “!Akıl yaşta değil,  baştadır!”

• Kurumsal Yetkinlikleri ne  kadar gösteriyor?  

• Mesleki Yetkinlikleri ne  kadar gösteriyor?

• İş ve Görevlerinde nasıl neye ihtiyacı var ve ondan ne  öğrenebiliriz?  
(Bilgi,  tecrübe,  fikir aktarımı ve daha yakından tanıma)

• Hangi sonucu gerçekleştirmesi gerekirdi ne  kadar gerçekleştirdi?  
(Hedef/Başarı Yönetimi ve ölçümü)

Kıdem :  “Yaşlı başta akıl ve tecrübe vardır!”  

• Geldiği pozisyonda ne  kadar duracak?

• Toplam mesleki tecrübesi ne  kadar?

• Büroya faydası ve katkısı nedir?  
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Kariyer ve Liyakate Bağlı Adil Ücretlendirme :    

BÜRO KARINA
ORANTILI

DEĞİŞKEN ÜCRET

Ortak veya
Yönetici

YILLIK TAHMİNE
GÖRE , MAHSUBEN
AYLIK ÇEKIŞLER

Yönetici veya
Kıdemli

KENDİ GETİRİSİNE
ORANTILI

DEĞİŞKEN ÜCRET

HAKEDECEĞİ  ÜCRETE
MAHSUBEN AYLIK ÇEKIŞLER
MİNİMUM GELİR GARANTİSİ

A2,  A1  veya
Stajyer

YÖNERGEYE  GÖRE
BELİRLENEN  VE  KIDEM  İLE  

ARTAN  AYLIK  MAAŞ  

VERİMLİ ÇALIŞMASI İLE 
GETİRECEĞİ İLAVE GELİR 

ÜZERİNDEN HESAP EDİLEN 
PERFORMANS PUANINA GÖRE 

DEĞİŞEN VERİMLİLİK PRİMİ

18

Toplam çalışma saatleri ve dağılımı :  

Toplam Müvekkil
İşi İçin

Kişisel
Gelişim

Organi-
zasyon

Ortak 9 4 4 1
Yönetici 9 6 2 1
Kõdemli 9 6 2 1
A2 9 5 3 1
A1 9 4 4 1
Stajyerler 9 - 9 -
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19

Planlı mesleki ve kişisel gelişim

Bilgi ve tecrübe desteği ve kaynaklara erişim

Bilgi ve tecrübe kazanımı kontrollü gerçek hayat deneyleri

Daha zor ve karmaşık işlere erken dahil olabilme

Bireysel başarılarla örülü ekip çalışması

Düzenli ve makul gelir

İş ve özel hayat dengesi

İşine odaklanmak ve formalitelerden kurtulmak

Kurum içinde ilerleme,  ortak ve söz sahibi olma fırsatı

Çalışan Avukatın İhtiyacı ve Kazanımları :

20

• Profesyonel Yönetim

• İnsan Kıymetleri

• Strateji,  İş Geliştirme,  Tanıtım ve İlişki Yönetimi

• Finansman

• Bilgi İşlem Sistemleri

• İş Ortamı Geliştirme çalışmaları – yargı reformu

• Sosyal Sorumluluk

Diğer Hayati Konular :
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21

Mesleğimiz için Kurumlaşma:

Yaklaşık 90.000  avukat +  her  sene 4.000  artıyor/artacak!

Yaklaşık 60.000  faal;;  30.000  danışman ve şirket avukatı

Tam  yetkinleşme için en  az 5  - 6    yıl gerekiyor.  

Yaklaşık :  60.000  avukat 30.000  yeni avukata iş imkanı sağlamalı

60.000  avukat olan yerde büroların dağılımı şöyle olmalı:  

• 30.000  avukat 200 avukatlık bürolarda =        150 Büyük Büro

• 15.000 avukat 50  avukatlık bürolarda =        300  Orta Büyük Büro

• 10.000 avukat 15–20 kişilik bürolarda =        600 Küçük büro

• 5.000 avukat 3-6  kişilik butik bürolarda =  1.000 Butik Büro

Teşekkürler!  
Mehmet  Gün

T:  +90  (212)  354  00  00
E:  mehmet.gun@gun.av.tr

www.gun.av.tr
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Oturum Başkanı - Değişik bir bakış açısı oldu Mehmet Bey’in, ben 
de istifade ettim. Tabii, Nihat Beyle kurumsallaşma anlamında bir giriş 
yapmıştık. Enteresan bir sunuş oldu. Demek ki herhalde en az üç kişi 
olmak gerekecek bundan sonraki süreçte.

Burada ilan edilmemiş, ama ben bir 10 dakika ara verelim mi diye 
düşünüyorum. Benim için sıkıntı yok, ama arkadaşlar için bir nefes 
alma molası olur belki diye düşünüyorum. O zaman bir 10 dakika ara 
vereceğiz, ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun.

II. OTURUM
Oturum Başkanı - Şimdi ikinci oturumumuza başlıyoruz. Biraz gerçi 

dinleyiciler azalmış, ama bir nefeslenme fırsatı bulduk. Sayın Bahadır 
Han Gürsul.

Av. Bahadır Han Gürsul - Buradayım Sayın Başkan.
Oturum Başkanı - Kusura Bakmayın. Sözü size veriyorum, buyurun.

Av. Bahadır Han GÜRSUL
Ankara Barosu Ücretli Çalışan Avukatlar Kurulu Başkan Yardımcısı

Ben de Marmara Üniversitesi mezunuyum, 2010 yılında mezun 
oldum. İki yıllık yüksek lisans hikâyesi sonrasında Ankara’ya 2012 yılında 
geldim ve Ankara Barosuna kayıt oldum. Bir yıllık kendi ofisimde çalışma 
imkânım oldu serbest meslek erbabı olarak. Bu bir yılın sonunda tabii 
ailemden destek alamamanın, müvekkillerden para tahsil edememenin 
sonucu olarak bir hukuk bürosunda avukat olarak mesleğe devam etmek-
teyim. İki yıldır da aynı büroda çalışmaktayım.

Oturum Başkanı - Özür dilerim, bahsedeceğiniz şeyler istikbalinizi 
etkilemesin. (Gülüşmeler)

Av. Bahadır Han Gürsul - Etkileyebilir zaten. Ofiste de bunun tartış-
malarını biraz yaptık. Buraya geldiğimde de fark ettim ki, benden önceki 
bazı avukat arkadaşlarla, meslektaşlarımla, meslek büyüklerimle çıkarları-
mız örtüşmüyor. Ben biraz belki mesleğe romantik de bakıyor olabilirim 
ya da bu işten fazlaca memnun da değilim. İlk önce bu kurumsallaşma 
meselesine ben değinmek istiyorum. Kurumsallaşmanın hukukun özüne 
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aykırı olduğunu düşünüyorum. İlk tespit edilmesi gereken durumun da 
bu olduğu kanaatindeyim.

Süremiz kısıtlı olduğu için sadece bu konuyla ilgili bir kitaptan bah-
setmek istiyorum: “Avukatlar Nasıl Yoldan Çıkar ?, Şiir, Hukuk ve Hayal 
Kırıklığı” adlı bir kitap. Bu kitapta da avukatların bu kurumsallaşma 
sonucunda sadece hukuk teknikerlerine dönüştüğüne dair bir hikâye var. 
Buna dair çok kısa bir bölüm okumak istiyorum: “Teknolojiye giderek daha 
fazla yönelinmesi, rutinleşme, uzmanlaşma ve pek çok meslekteki kısıtlılık 
ve bu sorunların kaçınılmazlığı avukatları hukuk teknikerleri haline getir-
mektedir. Yine bu hukuk teknikerliği meselesi yaptığımız işi daraltan, daha 
az yaratıcı olmamıza sebep olan ve daha baskıcı ve yapısal avukatlık mesleği 
ortaya çıkarmaktadır”.

Çok fazla süremiz olmadığı için yine bir kitap daha önermek istiyo-
rum: “Avukatlık Mesleğinin Ekonomi Politiği” diye Kasım Akbaş Hoca-
mızın, Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi, bir kitabı. Bu iki kitapta 
da avukatlık mesleğinin kapitalist toplumda her meslekte olduğu gibi 
dezenformasyona uğradığını, eski halinden uzaklaştığını görmekteyiz.

İşçi avukatların sorunlarına gelince, az önce de belirttiğim gibi, mes-
lektaşlarımla çıkar çatışması yaşamaktayım. Şu anda hissettiğim şey de 
o. Birçok büroda Mehmet Beyin de bahsettiği şekilde çalışma usulleri 
olmamakta. Buna dair de 2008 yılından beri, tabii, ben o zaman üniver-
sitede öğrenciydim, ama 2008 yılından beri stajyer avukat çalışmasıyla 
beraber bir mücadele yürütülmekte. Bunun ilk örneği olarak 2013 yılında 
işçi avukat diyorum ben, ama ücretli çalışan avukatlara yönelik olarak 
bir yönerge hazırlandı. Bu yönergenin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle 
idare mahkemesine dava açıldı, yürütmesi durduruldu yönergenin ve 
yargılaması devam etmekte.

26 Aralık 2015 tarihinde de bir Yönetmelik, Mehmet Beyin sanırım 
“hukuka aykırı” dediği Yönetmelik de o, ama ben hukuka aykırılık tespit 
edemedim, belki varsa bizleri aydınlatır, Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yine 
tabii bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme hikâyesi de hukuka aykırılıklarla 
dolu. Barolar Birliği tarafından hazırlanan Yönetmelik Adalet Bakanlığı 
tarafından hukuka aykırı olarak Resmi Gazete’de yayınlanmadı, açılan 
dava sonrasında mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vermiş olma-
sına binaen Resmi Gazete’de yayınlandı ve şu an yürürlükte. Ancak, bu 
yürürlükte olan Yönetmeliğe uygun olarak çalışan bir meslektaşımı-
zın olmadığını düşünüyorum. Davası da Ankara 6 İdare Mahkemesi 
2015/2106 esas sayılı dosyasında devam etmekte. Yine işçi avukat olan 



606

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

arkadaşlara davaya müdahil olarak talepte bulunmalarını buradan canı 
gönülden istiyorum.

İşçi avukatları diğer mesleklerden ayırmaya ya da ücretli çalışan avu-
katları ya da avukatlık mesleğini diğer mesleklerden ayırmaya ya da 
onların geçtiği süreçlerden geçmediğini iddia etmeye gerek olmadığını 
düşünüyorum. Az önce de dediğim gibi, neokapitalist sistem, özellikle 
2000’li yıllardan sonra yarattığı ufak tefek ferah dönemlerin sonunda 
toplumları yoksullaşmaya ve yoksunlaşmaya iten bir süreç içerisine girmiş, 
bunun da avukatlık mesleğine etkileri olmuştur. Ücretli çalışan avukatlık 
mesleğinin en hızlı değişen, dönüşen ve en kalabalık olan katmanı. Ben 
gerçekten avukatlar arasında bir sınıf farkı olduğunu düşünüyorum, zira 
çıkarlarımızın ortak olmadığını iddia ediyorum.

Güncel meselelerdeki en önemli sorunlarımızı hızlıca aktarmak isterim. 
Birincisi, iş güvencesi; şu an Ankara’da otuzun üzerinde avukat çalıştıran 
büroların sayısı oldukça az. Böylece İş Kanunundaki iş güvencesi hüküm-
lerinden faydalanamamaktayız; yani, patron avukatın, işveren avukatın 
“hadi, seninle işimiz bitti” demesinden sonra işe iadeye ilişkin herhangi 
bir dava açmamız söz konusu değil. Diğer bir mesele de, sigortalılık 
meselesi. Maalesef işveren avukatlar yanlarında çalıştırdığı avukatların, 
özellikle Ankara’da bu adliyelerin ayrılması sonrasında herhalde sizlerin 
de ihtiyaç duyacağı işçi avukatların sigortalarını yapmadığını ya da bu 
sigortalardaki gerçek ücretlerinden göstermediklerini ya da yanlarında 
Bağ-Kur’lu olarak çalıştırdığını tespit etmiş durumdayız Kurul olarak.

Kurulumuza yine yapılan birkaç şikâyetten de bahsedeyim. Her ne 
kadar yanında ücretli çalışan bir avukat olsa da, meslektaşlarımızın birçoğu 
yine işverenleri tarafından Bağ-Kur primleri ellerine verilerek Bağ-Kurlu 
çalışıyor izlenimi yaratılmakta, ancak yine işveren avukatın işlerini takip 
etmekte, dosyalarının duruşmalarına girmekte, dilekçelerini yazmakta. 
Yine birçok avukatın da aldığı ücretlerin yüksek olmasına rağmen sigorta 
primlerinin bu ücret üzerinden yatmadığını tespit etmekteyiz. Şahsen 
benimki de öyle. Aldığımız ücretlerle doğru orantılı olarak sigorta prim-
lerimiz yatmıyor. Bu da yine ilerleyen günlerde yaşayacağımız uyuşmaz-
lıklarda, mahkeme önüne taşınan uyuşmazlıklarda bize külfet getirecek.

Diğer bir mesele de ücret miktarı; işçi avukatlara takdir edilen ücret-
ler maalesef işveren avukatlar tarafından oldukça az. Zira bu yine işçi 
avukatların da, ücretli avukatların da büroda istihdam edilme şekilleri 
değişmekte. Bazıları sadece duruşmaya girmekte, bazıları müvekkillerle 
görüşmekte, bazıları sadece dilekçe yazmakta ya da icra işi takip etmekte.
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Ben son 2015’in Aralık ayındaki Türkiye’de Türk-İş’in yapmış olduğu 
bir kişinin geçim maliyetini söyleyeyim: 1683 Lira; yani, bir kişinin 
Türkiye’de yaşayabilmesi için kazanması gereken miktar 1683 Lira ve 
bugün mesleğe başlayan birçok avukat arkadaşımız bu ücretin ya biraz 
altında ya biraz üstünde çalışmakta. Aldığımız ücretler yaptığımız işle 
doğru orantılı değil ve aldığımız ücretlerin hem kişisel gelişimimizi, 
hem de günlük yaşantımızı devam ettirmeye layık ücretler olmadığını 
belirtmek istiyorum.

Diğer bir mesele de, ücretli avukatların kazanımları meselesi. Dediğim 
gibi, daha önce hazırlanan yönergede ücretli avukatların bazı haklarının 
düzeltilmesi İş Kanunundan daha ileri haklar verilmesi talep edilmişti, 
bu yönergeye dahil edilmişti. Ancak, bugün buna karşı hukuka aykırılık 
davalarıyla karşılaşmaktayız.

Buraya geldiğimde açıkçası kendimi endüstri mühendislerinin top-
lantısında ya da işletme üniversitelerinin bir toplantısında gibi hissettim 
ofis yönetimine dair. Birçok meslektaşımızın karşılaşacağı problemlerin 
bunlar olmadığını ben açıkçası düşünüyorum. Aynı büroda çalışan 
meslektaşlar olarak bizlerin de İş Kanunundaki bazı düzenlemelerden 
daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum, çünkü ürettiğimiz artı değer, 
oluşturduğumuz sermaye bizleri bundan daha fazlasını talep etmeye de 
itiyor. Yine bu hazırlanan yönetmeliklerde ve yönergelerde dediğim gibi İş 
Kanununun biraz üstünde ve biraz daha iyice oluşturulmuş maddeler var.

Şöyle bir söyleyeyim: Mesela en çok tartışmalara sebep olan husus-
lardan bir tanesi kıdem tazminatı. 4857 sayılı Kanun, ondan önceki 
1457 sayılı kanunlarda kıdem tazminatı bir yıl karşılığında ödenecek 
olmasına rağmen bu getirilen Yönetmelikle bir yıl çalışmasa da avukata 
kıdem tazminatı ödenmesine dair bir hüküm var ve bu nedense işveren 
avukatları oldukça korkutan ya da tüylerinin diken diken olmasına sebep 
olan bir husus. Bu kadar paranın döndüğü, ki ben fazlaca para döndüğünü 
gördüm ve şahit de oluyorum. Maddiyatın, paranın paylaşılmasının bu 
kadar zor olmaması gerektiğini düşünüyorum.

Yine fazla çalışma meselesi; fazla çalışma meselesinde İş Kanunundan 
farklı olarak adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı görüş-
melerin, yine elektronik ortamlarda yapılan görüşmelerin mesai saatleri 
içerisinde sayılması gerektiğine dair hüküm var İş Kanunundan farklı 
olarak. Bunların hepsi gerçekten avukatların kendilerini geliştirebilmeleri, 
hayatlarını sürdürebilmeleri ve meslekleri dışında kendilerine zaman 
ayırabilmeleri için geçerli olduğunu düşünüyorum.
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Dediğim gibi, genç meslektaşlarımızı bürolara girdiklerinde bu Yönet-
melikle Yönetmelik ekinde sunulan sözleşmeleri imzalamalarını ve bu 
sözleşmelere herhangi bir aykırılık durumunda barolarına ve işçi avukat 
kurullarına, ücretli avukat kurullarına talepte bulunmalarını ve uyuş-
mazlığın giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Diğer bir mesele de, bunu birkaç arkadaşım, özellikle birkaç işçi avukat 
olan kadın meslektaşlarımız belirtti. Kadın meslektaşlarımıza uygulanan 
bürolardaki cinsiyet ayrımcılığı. Çok kısa bir şey söyleyeceğim bu mese-
leyle ilgili: Türkiye Barolar Birliğinin Kadın Hukuku Komisyonunca 
kadın avukatlar arasında bir anket yapılıyor ve ankette kadın avukatların 
avukatlık mesleğini seçmelerindeki en büyük sebebin % 41 oranında 
bağımsız çalışabilme imkânı yaratılması olduğu kadın avukatlar tarafın-
dan belirtiliyor. Ancak, yine bu kadın meslektaşlarımızın bu oranlarda 
kendi bürolarını açmadığını görmekteyiz. Birçok kadın meslektaşımız da 
ücretli avukat olarak çalışmakta. Ancak, bu çalışma süreçlerinde kendi-
lerinin % 84’ü cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını, bu % 84’ün % 16’sı 
meslektaşları tarafından cinsel ayrımcılığa maruz bırakıldıklarını, yine 
kadın avukatların yüzde 84’ünün cinsel tacize, % 71’inin de psikolojik 
tacize maruz kaldığını görmekteyiz.

Buna dair de yine Baronun hem kadın komisyonlarının, hem Genç 
Avukat Komisyonunun, hem de Ücretli Avukat Komisyonunun ortak 
çalışmasıyla giderilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Dediğim gibi, ben avukatlık mesleğinde kurumsallaşmaya, şirket 
şeklinde yönetilmesine karşıyım. Bunun meslekte daha kalabalık olan 
ücretli çalışan avukatların yararına olduğunu düşünmüyorum. Buna dair 
de kendimin çok naçizane bir önerisi var, bunu da burada dillendirmek 
istiyorum. Ben avukatların vekâlet sözleşmelerine ya da vekâlet almala-
rına kota getirilmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü Mehmet Beyle, 
aynı zamanda da açtığım ofisin örneğin, tabii Mehmet Beyin yıllarca 
tecrübesi var, ama eşitsiz gelişim yasaları gereği fırsat eşitliği olmadığını 
düşünüyorum.

Çok basit bir şey söyleyeyim iş hukukuyla ilgilendiğim için: İşçi ve 
işveren arasındaki uyuşmazlıklarda dava açmak isteyen işçiler HMK’daki 
düzenlemeler gereği karşılaması gereken masrafları ve gider avansla-
rını karşılayamamakta. Bunun için de avukatların yanına geldiklerinde 
masraflarını kendilerinin karşılamasını, avukatın karşılamasını ve daha 
fazla vekâlet ücreti vermesi gerektiğini, daha fazla masraf karşılanması 
karşılığında daha fazla vekâlet ücreti vermeyi kabul ediyorlar. Böyle bir 
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durumda ben ofis açtığımda yanıma gelen, vekâlet vermek isteyen işçilere 
örneğin, masraflarını karşılayamadığım için vekâletlerini alamamıştım. 
Ancak, Ankara’da da buna dair avukat bürosu tekelleri var; yani, gelen 
müvekkillerin masraflarını karşılamakla birlikte davalarını açıyorlar ve 
dava sonucundaki işçilik alacaklarını örneğin, normalde hak ettiklerinden 
daha fazlasını böylece tahsil etmiş oluyorlar.

Yine bu birçok hukuk dalı için geçerli; örneğin, bir bankadan vekâlet 
almak istediğinizde banka size yanınızda kaç tane avukat çalıştırdığınızı, 
call center’ınızın olup olmadığını, katiplerinizin olup olmadığını soruyor. 
Mesleğe yeni başlayan ve bir devlet memurunun çocuğu olarak zaten ofis 
kirasını vermekte zorlanırken bir de tabii call center ya da yanımızda 
katip çalıştırmamız mümkün olmadığı için ufak tefek butik işlere bakı-
yoruz, kapıdan geçenlerin ihtarnamelerine ya da ufak tefek davalarına. 
O yüzden büro açmak belki çok kolay olabilir, ama büroyu yürütmek 
ve avukat tekelleriyle mücadele etmek çok zor.

O yüzden ben gittikçe işçilik, işçi avukatlığın, ücretli avukatlığın devam 
eden yıllarda daha fazla artacağına ve artık bu işçi avukatlık ya da ücretli 
avukatlıktan kurtulunamayacağını düşünüyorum. Meslektaşlarımızın “ben 
de iki, üç yıl sonra sermaye biriktiririm ya da iş havuzumu oluştururum, 
ofisimi açarım” gibi düşünceleri zaman geçtikçe büyük avukatlık büroları 
sayesinde tükenmekte. Bu bürolarda işçi olarak çalışmaya başlamaktayız. 
Bir işçi avukat belki geçen on yıllarda birkaç yıl içerisinde kendi bürosunu 
açarken şimdi bunun çok mümkün olmadığını söylemek gerekiyor. Yine 
bu Kasım Aktaş’ın kitabında da, Hocamızın kitabında da on yıldır, on 
beş yıldır, yirmi yıldır hukuk bürolarında çalışan avukatların olduğu ve 
bunların sayılarının arttığı tespit edilmiş. O yüzden işçi avukatları olarak 
sanırım biraz daha baş ağrıtacağız. Eğer bu yönetmelikte hukuka aykırılık 
gerekirse iptal edilsin, yeni bir yönetmelik hazırlanmak zorunda, çünkü 
bu sözleşme serbestisi olarak değerlendirilemeyecek bir konumda. Bu 
hem bizlerde mesleki anlamda ehil olmamaya itmekte, hem de günlük 
hayatımızı geçiremeyecek kadar düşük ücretler almaktayız.

Bu tabii kapitalist sistemin yarattığı bu kirlilik diğer bütün meslek-
lere de etki etmekte. Dediğim gibi avukatlığı bunun dışında tutamayız. 
O yüzden avukatlar arasında mutlaka, işveren ve işçi avukat arasında 
mutlaka tip sözleşmeler oluşturulmalı, asgari ücret tutarları belirlenmeli 
ve Yönetmelikte de yine belirlendiği üzere bu sözleşmeye aykırı davranan 
işveren ya da işçi avukatlar hakkında baroların disiplin soruşturması 
açması gerekmekte. Hayatın her alanında olduğu gibi, dediğim gibi, 
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ben şurayı çok ısrarla vurgulamak istiyorum, hukuk fakültelerine giren, 
hukuk fakültelerinde okuyan bizlerin aileden gelen ya da toplumsal 
hayattan gelen birçok eşitsiz yanı var. Hepimiz eşitmişiz gibi düşüneme-
yiz, ancak, Hocam siz ne kadar öğrencilerinizi hukukçu gibi yetiştirseniz 
de, mesleğin bir yanında teknisyene dönüyoruz ve ben bunun ortadan 
kaldırılmasını istiyorum. Dediğim gibi, bu sözleşmeler Avukatlık Kanu-
nundaki uygulanmayan, kadük olan birçok hükmün işçi avukatları için 
uygulanmasının sağlanması gerekir. Örneğin, çok basit bir şey, avukatlık 
serbest meslek olarak geçiyor Avukatlık Kanununun 1. maddesinde. 
Ancak, ben daha dosyayı istemeyen, “duruşmasına girmeyeceğim” diyen, 
“ben bu müvekkilin işini yapmam” diyen ya da dosyayı reddeden ben bir 
işçi avukatla karşılaşmış değilim.

Çok basit bir örnek vereceğim ve daha sonra bu sunumumu tamamla-
yacağım. HMK gereği avukatların duruşmada ayağa kalkacağı durumlar 
belli; yemin sırasında ve nihai hüküm sırasında. Ancak, zaten meslektaşla-
rımız bunu çok fazla uygulamıyorlar. Uyguladığımız zamanlar da hakimler 
tarafından şikâyet ediliyoruz Baroya özellikle. Yine çok basit bir şekilde 
işçi avukatlar olarak bu HMK’dan kaynaklanan hakkı kullanmamamız 
gerektiği, hakimlerle bu tarz ters düşmeleri meydana getirmememiz 
gerektiği bizim işveren avukatlarımız tarafından bize söyleniyor. Bu 
verdiğim örnekte de olduğu gibi, Avukatlık Kanunundan kaynaklanan 
birçok hakkımızı işçi olmamız sebebiyle kaybediyoruz.

Yine çok temel bir şey söyleyeceğim, CMK ve adli yardım meselesi. 
Ben CMK yapamıyorum, çünkü buna zamanım müsait değil çalıştığım 
ofis dolayısıyla. Sanırım en son hatırladığım kadarıyla kendi ofisimden, 
CMK görevlisi olarak talimat dosyasına girdiğimizde 90 Liralık ya da 
100 Liralık bir ücret bize takdir ediliyor. Ancak, birçok işçi avukat ya 
da ücretli avukat arkadaşımız, meslektaşımız bunların % 50’sini yanında 
çalıştıkları avukata vermeleri halinde bu görevleri yerine getirebiliyor.

Örneğin, adli yardımdan aldığımız bir boşanma davasından yaklaşım 
1000, 100 Lira arası bir ücret bize kalıyor vergi sonrasında. Yine dediğim 
gibi, adli yardım yapabilmemiz için işveren avukatlar bunun % 50’sini 
kendilerine vermemizi talep ediyorlar. Geriye kalan 45 Lira için de her-
halde kimse kalkıp Adliyeye gidip talimat duruşmasına ya da savcılıkta 
ifadeye, kollukta ifadeye girmeyecektir.

Yine bu Yönetmelikte ücretli çalışan avukatın vergilerinin işveren 
avukat tarafından ödenmesi gerektiğine dair bir hüküm var. Yaptığımız 
CMK ya da adli yardım faaliyetinden sonra ödenecek olan vergilerin 
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ya da KDV’lerin, stopajların işveren avukat tarafından verilmesi gerek-
tiğine dair bir hüküm var. Bu hüküm herhalde biraz hukuka aykırı 
olarak görülüyor, ama gerçekten verdiğimiz emekler sonucunda bunu 
hak ettiğimizi düşünüyorum.

Diğer bir husus da, kişisel gelişim üzerine hazırlanan Baro tarafından 
ya da başka kurumlar tarafından hazırlanan kongre ve konferansları takip 
etmekteki yaşadığımız zorluklar, ofisin iş yükü, duruşmalar ya da ofiste 
sırtımıza binen iş yükü bunlara izin vermemekte. Benim de sözleşmede 
eleştirdiğim tek nokta o. Avukatların kişisel gelişimleri için katılacakları 
konferans, kurultay ya da benzeri mesleki gelişim toplantılara katılma-
sının sözleşmede yer alması, buna dair özgürlüklerin olması gerektiğini 
düşünüyorum.

Son olarak da serbest çalışan meslektaşlarımızın Avukatlık Kanu-
nundan faydalandığı birçok hükümden faydalanamadığımızı belirtmek 
istiyorum. Sözleşmelerin tekrar dediğim gibi uygulanmasını talep edi-
yorum. Sağ olun. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Bahadır Bey süresini aştı. Tabii, ona müdahale 
edemedim, çünkü Mehmet Beye ekstra vermiştik, işveren bir taraftan. 
Savunma olarak ona söz vermemiz gerekiyordu.

Tabii, üzüldüğüm nokta şu ben de bir iş hukukçusu olarak, birtakım 
şeyleri duyuyorduk, ama bunun bu derece vahim olduğunu işin açıkçası 
ben bilmiyordum, çünkü iş mahkemelerindeki davaların bir kısmı gerçek 
ücretin tespiti değil de alacaklarda gerçek ücretin belirlenmesi talepleri 
oluyor ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna düşük ücret belirtiliyor, gerçekte 
o değil, asgari ücretten gösteriliyor. Bunları takip edenler avukatlar. Dola-
yısıyla, bunu içerden bilen, bunun ne anlama geldiğini bilen kimselerin 
kendi çalıştırdıkları kişilere bu hakkı vermemesi enteresan bir şey. Bir 
başka ifadeyle kendi çalıştırdığı insanın hakkını gözetmeyen bir kimsenin 
bir üçüncü kişinin ya da müvekkilinin hakkını adliyede nasıl gözeteceği 
de ayrı bir soru işareti diye düşünüyorum.

Şimdi, bu çerçeve içerisinde sıkıntıları paylaşmakla beraber söz tabii 
şimdi İlhan Şevki Masarifoğlu Bey’e geldi. Kendisinin de bu konudaki 
ya da genel anlamdaki görüşlerini alacağız. Buyurun.
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Av. İlhan Şevki MASARİFOĞLU
Ankara Barosu

Teşekkür ediyorum Hocam. Sayın Başkan, değerli konuşmacı arkadaş-
larım, sevgili meslektaşlarım, öncelikle Baromuza bu organizasyonundan 
dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yapacağım konuşmadaki terminoloji, 
kullandığım kelimeler tüm barolarımızla beraber Barolar Birliğimizin 
muhafazakâr yapısına aykırı gelebilir. O nedenle öncelikle bu uyarımı 
yapayım.

Çok değerli meslektaşım, genç avukat arkadaşlarımızın sorunlarını, 
bu kelimeyi kullanmaktan ben de hicap duyuyorum, ama işçi avukat 
arkadaşlarımızın sorunlarını oldukça detaylı bir şekilde anlattı. Ancak, 
bu sorunların temelinde, şunu unutmamamız lazım ki, barolarımı-
zın yenilikten uzak, Almanya’nın 1992’de, İngiltere’nin 1994’te, yine 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 1990’lı yıllardan itibaren kurumsal-
laşmanın yolunu açan avukatlık şirketlerini mevzuatımıza taşımaktaki 
engel olmak düşüncesi muhafazakâr yaklaşımlarının sorunları hallet-
mediğinin aslında teyidini yaşamış olduk. Arkadaşımızın bu beyanları 
bireysel avukatlığın dayatılması sonucunda Türk avukatlığının geldiği 
noktayı işaret etmekte. O halde, başta meslek örgütlerimiz olmak üzere, 
avukatlarımızın çok daha köklü bir yapısal değişime ihtiyacı olduğunu 
düşünüyorum. Avukatlık Türkiye’de Mahammat Kanunundan itibaren, 
en son 2001 değişiklikleriyle beraber hayatımıza girmiş vaziyette, ama 
avukatlık ortaklığı gibi böyle geçici çözümlerle değişim isteklerinin önüne 
ket vuran bir yaklaşımla Türk avukatlığının hem işveren avukatlar, hem 
de çalışan avukatlar açısından bir çözüm üretmediğini düşünüyorum. 
Ben öncelikle çok genelden özele doğru gelmek istiyorum.

Dünyada sorunların, bugün yaşanan savaşların, Türkiye’deki sermaye 
hareketleri ya da değişik yapıların yönetime talip olmadaki düşüncelerinin 
tüm dünya tarihi boyunca aslında sabit olan kaynaklar, onları paylaşmak 
isteyen bir kitle ve paylaşmak isteyenlerin bu kaynaklardan ne kadar pay 
elde edeceğine ilişkin yöntemleri üzerinde olduğunu düşünüyorum. 
Dünyadaki ideolojiler de, sosyalizm, komünizm, kapitalizm, ne derse-
niz deyin, hatta bugün dinler çatışması dediğimiz, mezhepler çatışması 
dediğimiz şeylerin birçoğunun arkasında aslında bir çıkar çatışmasının 
olduğunu kabul etmek durumundayız. Kaynaklar sabit, paylaşan sayısı 
dünyada giderek artmakta. Çarpıcı olması bakımından bir romandan 
bahisle sunumuma devam etmek istiyorum.
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Dan Brown’ın “Cehennem” isimli bir romanı var. Bu romanın konusu 
artan insan cinsinin dünyanın kaynaklarını paylaşmadaki savaşı nedeniyle 
insan türünün kendi cinsini yok edeceği, insanın ortadan kalkacağı, 
bunun önüne geçmek isteyen bir psikopat genetik uzmanının da icat 
etmiş olduğu bir virüsü İstanbul Yerebatan Sarnıç’ından yaymak sure-
tiyle tüm dünyada belli bir kitle insanın yok edilmesi suretiyle paylaşan 
sayısını azaltmaya yönelik çok çarpıcı bir roman.

Avukat popülasyonunu buraya bağlamak istiyorum. Avukatları yok 
edemeyeceğimize göre… (Gülüşmeler) Mesleğin öncelikli sorunlarından 
bir tanesinin önü alınamaz bir şekilde açılan hukuk fakülteleri, buna 
bağlı olarak herhangi bir ölçme, değerlendirmeden geçmeyen, herhangi 
bir süzgeçten geçmeyen bir şekilde avukat sayısına bunun intikali ve 
buradan doğan sorunlar olduğunu değerlendiriyorum.

Bunu tabloyla görecek olursak, 2000 yılı ile 2014 yılı Türkiye’deki 
nüfus hareketiyle Türkiye’deki avukat sayılarını mukayese ettiğimizde 
oransal olarak avukat sayısının önü alınamaz bir şekilde arttığını gör-
mekteyiz. 2000 yılında Türkiye nüfusu 63.240.000 iken Türkiye’deki 
tüm avukatların sayısı 41.427 idi, 2005 yılına geldiğimizde ise Türkiye 
nüfusu 76.000.000 olmuş iken avukat sayısı 88.000 ve bu her geçen gün 
biraz daha artıyor. Rakamlar son on beş yılda Türkiye’nin nüfusunun 
% 20 artarken ülkedeki avukat sayısının ise % 100’den fazla arttığını 
göstermekte.

Ankara’da ise durum biraz daha vahim. Yine tabloyla gösterecek olur-
sak, Ankara’daki kırmızı olarak işaretli yerler Ankara nüfusunun 2000 
ila 2014 yılları arasındaki artış şeması, maviler ise Ankara’daki avukat 
arkadaşlarımızın artış sayısını gösteriyor. Görüldüğü gibi Ankara’nın 
nüfusu 2000 yılında 4 milyon iken bugün 5 milyonu geçti ve yüzde 
25 oranında bir nüfus artışı oldu. Aynı dönemde ise Ankara’da 2000 
yılında 6.200 avukat arkadaşımız görev yaparken bugün sayı 13.000’i 
geçti. Yüzde 25’lik bir nüfus artışına karşılık avukat sayısında % 100’den 
fazla bir artış söz konusu.

Diğer illerle mukayese ettiğimizde Ankara’nın ilave bir şanssızlığı 
var. Belki başkent olmamızdan, yüksek yargının Ankara’da olmasından 
kaynaklı olarak da meslektaşlarımızın Ankara’ya ilgisinden bahsedebiliriz, 
ama Türkiye’de 893 kişiye bir avukat düşmekteyken Ankara’da 413 kişiye 
bir avukat düşüyor. İstanbul’un ticari kapasitesini, uyuşmazlıklarının 
sayısını, ekonomik büyüklüğünü göz önüne aldığımızda Ankara’nın 
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İstanbul’u dahi geride bırakması gerçekten üzerinde durulması gereken 
bir konu.

Avukatlıktaki sayı elbetteki bizim tek sorunumuz değil, ama avukatlık 
sınavı genel olarak genç, yaşlı, çalışan ya da işveren pozisyonundaki tüm 
avukat arkadaşlarımızın mutlaka üzerinde ittifak ettiği bir konu haline 
geldi. Ama sayı ve sınavla birlikte genel olarak avukatlık meselelerini 
kaliteli hukuk eğitiminin eksikliği, avukatlık sınavının hâlâ mevzuatımıza 
girmemiş olması, stajın verimli bir şekilde yapılamaması. Ankara Barosu 
bu konuda örnek olmakla beraber inanılmaz şekilde artan stajyer sayımıza 
gerçekten arkadaşlarımızın bütün özverisine rağmen eğitim anlamında 
yetişmenin mümkün olmadığını görüyoruz. Özellikle sunumumuzun 
konusu olan kurumsallaşma, buna bağlı uzmanlaşma, iş alanlarının ve 
gelirlerinin arttırılması, avukatlık algısı ve itibar ve avukatlık yetkilerinin 
arttırılması şeklinde sıralayabiliriz.

Biraz önce de bahsettiğim üzere, 2001 yılında Avukatlık Kanununa 
giren avukatlık ortaklığı Türk avukatlarının kurumsal yapılaşmasının 
ön açıcısı olmamıştır. Aradan geçen zaman içersinde bugün yüzü dahi 
bulmayan, elli ila yüzlü sayılar arasında avukatlık ortaklığının kurul-
duğunu görmekteyiz, çünkü avukatlık ortaklığı avukata hiçbir avantaj 
sağlamamaktadır.

Avukatlıkta şirketleşme tabiri, dediğim gibi birazcık aykırı gelebi-
lir, ama bu tabire yavaş yavaş alışmak zorundayız diye düşünüyorum. 
Ne kadar direnirsek direnelim, avukatların bireysel çalışmasının artık 
son bulduğunu, özellikle büyük şehirlerde kendi başına her işe bakan, 
uzmanlaşmamış, ücreti müvekkiliyle görüşen, destek hizmetlerini almayan 
küçük yapıların, büroların yavaş yavaş sonuna geldiğini düşünüyoruz. 
Bizim kavgamız birbirimizle değil. Önce ona karar vermemiz lazım.

Aslında burada sömürülen sadece işçi avukatlar değil. Burada sömürü-
len işveren avukatlar da. Ben Türkiye’de hiçbir meslek grubunun avukatlar 
kadar sömürüldüğünü görmüyorum. En yakınınız dahi olsa bir hekime 
başvurduğunuzda mutlaka ücretini ödemek zorunda hissediyorsunuz 
ya da ne kadar yakınınız olursa olsun, bir bakkal dükkânına gittiğinizde 
yarım kilo peyniri bedelsiz almıyorsunuz, ama kurumsal yapıyı bir türlü 
gerçekleştiremediği için avukatlar, tamirciye gittiğinizde ayaküstü sorulan 
ya da büronuza geldiğinde büro büro dolaşıp da bütün avukatlardan 
aldığı bilgiyle o davadaki en büyük donanımı elde eden müvekkillerle 
karşılaşmak mümkün. Açıkçası, biz ucuz bir hale geldik. Bu nedenle 
bizim kavgamızın kendi içimizde olmaması gerektiğini düşünüyorum. 
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Meslek örgütlerimizin ve bu mesleğin kanaat önderlerinin bu konuda 
bizim aslında aynı safta yer aldığımızı, mücadeleyi avukatlar olarak birlikte 
dışarı karşı vermek zorunda olduğumuzu anlatmaları lazım.

Şöyle düşünün ki, açık yasa hükmü olduğu halde kanuni vekâlet 
ücretlerinden kesindi yapan bankalar var. Halk Bankasına, Ziraat Ban-
kasına avukat olmak için binlerce CV’nin banka genel müdürlüklerine 
gönderildiği bir dönemde avukatların itibarından bahsetmek mümkün 
olmadığı gibi, avukatların kaynaklardan gerekli ölçüde pay aldığını da 
söylemek mümkün değil. Elbette ki haksız rekabet ortamında piyasa 
şartlarında müvekkillerin ve özellikle güçlü müvekkillerin, şirketlerin, 
kurumsal yapıların avukatları sonuna kadar sömürdüğünü görmek müm-
kün. Bırakın müvekkilin avukata ödemek zorunda olduğu avukatlık 
ücretini, avukatın yasal olarak elde ettiği ücretin “yarısını bana vereceksin” 
şeklinde fiili uygulamalar ya da sözleşmeler yapıldığını gördüğümüzde 
tablo tam da bu şekilde görülmektedir. Koskoca firmalar, kurumsal 
yapılar, binlerce, on binlerce çalışanın olduğu yapılar, özellikle sermaye 
gücü ve karşısında sadece bireysel bir avukat.

Barolarımız genelde sol jargonu kullanmakla beraber ben solda yer 
almadığım halde sol jargonla onlara bir mesaj vermek istiyorum: Avukat-
lıkta devrim yapmanın zamanı gelmiştir. Avukatlık şu anki haliyle kendi 
türünü yok etme noktasına gelmiştir. Bu tür derken bu türün içersinde 
işçi ya da işveren ayrımı yapmıyorum. İtibari olarak avukatlık sıfatının 
bana, size kattığı hiçbir şey yok. Biz avukatlığa bir şey katabiliyorsak ya 
da toplumda kişisel olarak itibar sağlayabiliyorsak sağlıyoruz.

Bir tarafta işçi avukatlığı oluşturduk. 25 Aralık 2015 tarihinde çıkan 
Yönetmelikle beraber bunu maalesef ki itiraf etmek zorundayız, avukat-
lıkta bir işçi sınıfı oluştu. Ama bunun doğal sonucu olarak bir şeyin olması 
lazım, bir de sermaye sınıfının oluşması lazım. Avukatlıkta sermaye sınıfı 
oluşmadı, oluşturulmuyor ve bunun da önünde en büyük engel kendi 
hukukçu ya da avukat camiasındaki muhafazakâr anlayışımız, direnen 
anlayışımız. Direnmekle bir kazanç elde etmediğimizi görüyoruz. Elbette 
ki hukuksuzluğa direneceğiz, elbette ki dünyadaki ve Türkiye’deki adalet-
sizliğe sonuna kadar direneceğiz, bunda hiç beis yok, fakat direnmek için 
güçlü olmak zorundasınız. Güçlü olmanın koşulu hem sermaye olarak, 
hem fikir olarak, hem siyaset olarak her konuda güçlü olmaktır. Avukatlar 
güç olarak şu anda itiraf etmek zorundayız ki, aciz durumdadırlar. Eğer 
sokaktan geçen insanların zilini çalmasını bekleyen bir kitle oluşmuşsa 
ya da beş bin, on bin avukat burada tabloda görülen kurumlara “ben de 
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avukatlığını alayım” diye başvurmuşsa burada gerçekten ciddi bir sorun 
olduğunu düşünüyorum.

Bu nedenle belki aykırı gelebilir, ama alışmak zorundayız ve bunu 
birilerinin söylemesi lazım, bu süreci daha fazla geciktirmeye gerek 
yok, çünkü Batılıların 1990’lı yıllardan itibaren hayatlarına geçirdiği, 
bizim ise özellikle direttiğimiz bir yapıyı kabul etmek zorundayız. Türk 
avukatlık şirketleri hayatımıza geçmek zorunda. Elbette burada yaban-
cıların Türkiye’de en azından haksız rekabet şartları ortadan kalkana 
kadar Türkiye’deki Türk avukatların tekelinin önüne geçmemesi lazım. 
Özellikle vergisel avantajlar sağlamak bakımından avukatlık şirketleri-
nin vergi sorumluluğunun olduğu bir yapının olması lazım, hukuksal 
sorumluluk olarak da ortakların ya da çalışan avukatlardan önce avukatlık 
şirketlerinin muhatap alındığı bir yapının hayata geçmesi lazım. Beni 
sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Maserafioğlu’na biz de teşekkür ediyoruz. 
O da değişik bir bakış açısıyla devrim getirilmesi gerektiğini ve avukatların 
muhafazakâr yapısından kurtulması gerektiğini ifade ettiler.

Şunu hatırladım, biz geçenlerde hukuk fakültesi dekanları olarak 
YÖK’te bir toplantıya katıldık. Orada tüm hukuk fakültesi dekanları 
vardı, aşağı yukarı fiilen 75 hukuk fakültesi var, bir altı tanesinin öğrencisi 
yok, aşağı yukarı seksenden fazla Türkiye’de hukuk fakültesi var. Tabii, 
yeni açılan fakültelerden bir tanesinin mensubuyum ben. Burada fakülte 
açılması ya da açılmış, bu siyasi bir karar, ama belki bir sınav getirilmek 
suretiyle kaliteli hukuk eğitimi almış olanların önünün açılması gerektiği 
ifade edilebilir. Orada şunu söylemiştim: Biz öğrencilik dönemlerimizde 
saman kâğıtlara not alıyorduk. Şimdi öğrenci arkadaşlar bilgisayar alıyor-
lar, karşısında not alıyorlar. Dolayısıyla, bunu yakalamak lazım. Kendi 
açımdan bakarsam, hukuk eğitimi için bu böyle. Aynı açıdan bakarsak, 
avukatlık mesleği açısından da böyle diye düşünüyorum. Şimdi Tarık 
Mutluoğlu Bey’e sözü vereceğiz. Buyurun Tarık Bey.
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Av. Tarık MUTLUOĞLU
Ankara Barosu

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve katılımcıları selamlıyorum say-
gıyla, aynı şekilde bütün dinleyiciler için de hem hoş geldiniz diyorum, 
hem de sabrınız için teşekkür ederim. Toplantının başlığını aslında düşü-
nünce bana çok uygun, çünkü ben mevcut bütün modellerde çalıştım. İlk 
olarak bir şirkette çalışmaya başlamıştım. İşçi avukatı olarak bir şirketin 
bünyesinde öğrenciyken başladığım çalışmayı avukat olarak sürdürdüm. 
Sonra kısa bir süre bağımsız çalıştım, yani, kendi bürom, ama çok kısa 
sürdü o. Daha sonra Türk Patent Enstitüsünde kurum avukatlığı yaptım; 
yani Şerife Hanımın dertlerini de yaşadım ve bütün kurum avukatlarının 
aynı şekilde. Daha sonraki süreçte yine bir işçi avukatı dönemim oldu, 
sonra da, şu anda halihazırda da Altaş Avukatlık Ortaklığı diye belki 
bildiğiniz ya da duyduğunuz bir ofis olabilir, bir avukatlık ortaklığının 
ortağı durumundayım.

Oturum Başkanı - Mutluoğlu, kaç senelik bir süreç bu ? Kusura 
bakmayın.

Av. Tarık Mutluoğlu - Bu süreç yaklaşık on üç yıllık bir süreç. On üç 
yılda bu kadar değişken bir meslek hayatı sürdürdüm. Bütün konuşma-
cıların, evet, haklı eleştirileri var aslında. Ben konuya biraz farklı açıdan 
yaklaşacağım. Şöyle düşünüyorum: Aslında tek başına kurumsallaşma 
ya da avukatlık şirketi ya da işçi avukat, yani, bunlardan daha önemli 
olan şey aslında belki özünde avukatın en temel fonksiyonu, en temel 
özelliği olan bağımsızlığını sağlamak.

Ne demek istiyorum ? Aslında avukat gerçekten bağımsız olmak 
zorunda Bu bağımsızlığı hem mesleki anlamda, hem ekonomik anlamda 
kullanıyorum. Bu iki anlamda bağımsız olan avukat ancak avukatlık yapa-
bilir. Peki, bu bağımsızlığı elde etmek, sırayla gidecek olursak, kurumda 
mümkün mu ? Kesinlikle mümkün değil. Bir kurum avukatının bağımsız, 
avukatlığın bağımsızlığını kullanması, elde etmesi ya da bağımsız bir 
avukat gibi çalışması mümkün değil. Müvekkilinizi seçemiyorsunuz 
her şeyden önce, davayı da seçemiyorsunuz, vesaire, vesaire. Ekonomik 
bağımsızlık da zaten yok, onu da biliyoruz. Dolayısıyla, o zaman kurum 
avukatları nasıl avukatlık yapacak, nasıl bu dertlerinden kurtulacak ? Bir 
kere bu bağımsızlığı orada sağlamamız lazım. Aynı şekilde işçi avukatları 
için düşünelim; zaten bağımsız değil. O bağımsız olmadan avukatlığını 
nasıl yapacak ? Peki, şirket olduğumuzda bu bağımsızlık olacak mı ? Eğer 
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olacaksa hiç sorun yok. Avukatlık ortaklığı olduğunda da aynı şey geçerli. 
Eğer biz avukatlık ortaklığını kurduktan sonra belli ölçüde ekonomik 
özgürlüğümüz, belli ölçüde dava seçme özgürlüğümüz, müvekkil seçme 
özgürlüğümüz var mı ? Bence bunlara bakmalıyız. Eğer bunları yapabili-
yorsak o zaman o avukatlık mesleğinin idealleri, avukatın belki o direnişe 
vereceği destek ya da konuşmasının içeriğini belirleme özgürlüğü bile 
belki olacak ya da olmayacak.

Az önce Bahadır Bey için Başkanımız söyledi, evet, belki de mesleki 
hayatını tehlikeye atıyor. Düşünün şimdi, bu ne kadar korkunç bir şey, 
şakası bile gerçekten çok kötü. Bir çalıştaya katılıyorsunuz, bütün din-
leyicilerin çoğu meslektaşınız ve konuşacaklarınızı belirlerken tereddüt 
ediyorsunuz “acaba burada söyleyeceklerim benim mesleki anlamda gele-
ceğimi etkiler mi ?” diye. Bu çok dramatik gerçekten. O zaman eğer bu 
böyleyse soruna daha büyük, daha global bakmamız lazım.

Gelmeye çalıştığım nokta şu: Mehmet Bey’in anlattığı çalışma sistemi 
şu anda bizim ofisimizde de benzer bir şekilde var. Eğer o uygulamayı 
gerçekten adil bir şekilde yapıyorsanız, hem gelir dağılımı, hem çalışma 
saatleri, hem çalışma biçimi, vesaire, vesaire, bütün çerçevesiyle söylüyo-
rum, sadece spesifik olarak kazanılan parayı paylaşmaktan bahsetmiyo-
rum, karar vermek dahil buna. Bütün o süreçlerin hepsinde bir avukatlık 
ofisinin işleyişindeki süreçlerde herkes aktif olarak rol alabiliyorsa, payla-
şımı da bir şekilde buna göre yapılıyorsa bunun neresi kötü ? Bu şekilde 
dayanışma, bu şekilde direniş yapamaz mıyız ? Bir şirket de olsa burası, 
avukatlık ortaklığı da olsa, bu şekilde dayanışma ve direnişi gösteremez 
miyiz ? Pek tabii gösteririz. Pek tabii çok mutlu bir şekilde çalışabiliriz, 
bunu da elde edebiliriz. O zaman soruna bu şekilde yaklaşmamız gerek-
tiğini düşünüyorum.

Aynı şekilde İlhan Bey’in sunumunda evet, “şirketleşelim ya da şirket 
olalım” dedi kendisi. Ne olacak olduğumuzda, temel amacımız ne ola-
cak ? Temel amacımız örneğin vergi avantajıysa, bu bir yasa değişikliğiyle 
mümkün olabilir, avukatlık ortaklığında da o aynı avantajı sağlarsınız, 
şirket olmadan da bunu elde edebiliriz. Ama eğer bir kurumsallaşmaysa, 
şu an işte Mehmet Beylerin ya da bizim benzer bir kullanımımız var, 
biz de burada belli ölçüde kurumsallaşıyoruz. Kurumsallaşmadaki temel 
mantık Nihat Beyin tanımında söylediği gibi, bireylerden ayırmak; yani, 
aslında bir kurum yaratıyorsunuz ve o kuruma birisinin gelmesi ve gitmesi 
kurumun devamını etkilemiyor, bir şekilde kurum varlığını sürdürmeye 
devam ediyor. Eğer amacımız buysa, bu amacın neresi kötü ?
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Tabii, bu Çalıştayın verdiği özgürlüğe sığınarak çok fazla dağıtmak 
adına değil, ama sadece düşündürmek adına şunu söyleyeceğim:

Birçok meslektaşımız, burada da dile getirildi, şunu yaşamıştır: Evet, 
müvekkille kurduğunuz ilişki sizi müvekkile bağlıyor ve müvekkil sizinle 
muhatap olmak istiyor çok sayıda avukatla çalışsanız da. Çok daha belki 
tecrübeli, bilgi bir avukatı ya da arkadaşınızı önerseniz de aynı ofisten, 
“yok, hayır, ben sizinle çalışacağım” diyor. “Ben o işten anlamıyorum, o işi 
bilmiyorum”, “hayır, hayır, olsun, siz bakın benim işime” diyor. Bunu 
herkes yaşamıştır. Peki, bunu yaşayan kişinin şirkette, kurumda veya 
başka bir yerde olmasının bir önemi var mı ? Yok. Şunu demek istiyorum, 
aslında bence hiçbir zaman bizim mesleğimizde butik avukatlık ofisleri 
hiçbir zaman bitmeyecek, bitemez, çünkü her halükârda sunduğumuz 
bir hizmet. Hizmet sunduğumuz için de evet, belki butik avukatlık ofisi 
ekonomik anlamda daha zor varlığını sürdürecek, daha zor var olacak, 
daha zor kurulacak, ama asla devamı diğerinden daha zor olmayacak, 
çünkü bir kurumsal yapının ya da yirmi, otuz avukatlı bir yapının deva-
mını sağlamak inanın, bir butik ofisin devamını sağlamaktan daha zor. 
Dolayısıyla, zorluklar herkes için, her boyut için farklı.

Dağınık konuşunca toparlamak zor olacak, ama şunu söylemeye çalı-
şıyorum: Bence şu hataya düşmeyelim: Toplumsal olarak şunu yapıyoruz 
hep: Genel gözlemlediğim bir şey, hep özden uzaklaşıyoruz, hep şekilci 
yaklaşıyoruz her şeye. Şekilciden kastım şu: Kategorik olarak şirkete 
karşıyım, evet, ben de şirketi sevmiyorum, ama sonuçta bu ekonomik sis-
temde şirket bir varlık, bir gerçek ve en büyük ekonomik aktör. Karşıyım 
demek hiçbir şey ifade etmiyor. Niye karşıyım, neyine karşıyım ? Evet, 
sömürüye karşıyım, kesinlikle karşıyım. Sömürü olmadığı sürece sadece 
şirkete karşı olmak ya da aynı zamanda hem sömürüye karşı olmak, hem 
şirkete karşı olmamak mümkün değil mi ? Neden olmasın ? Niye değil ? 
Pek tabii ki mümkün.

İşin özüne dönmek gerekirse şunu söylemeye çalışıyorum: Gerçekten 
aslında kavramlara takılmak yerine amacımızın ne olduğunu düşünelim. 
Bence amacımız avukatın bağımsızlığını sağlamak olmalı. Avukat bağımsız 
olmazsa o yargının asli unsuru, vazifesini yerine getiremez. Bu bağım-
sızlığı sağlamayı amaçladığınız sürece, ekonomik ve mesleki anlamdan 
bahsediyorum tekrar söylemem gerekirse, bunu sağlamadığımız sürece 
avukatlığın hangi modelde yapıldığının bir önemi yok. Burada son bir 
cümleyle toparlayayım aslında, vakit sınırlı nihayetinde.
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Özetle şunu söylemeye çalışıyorum: Dayanışma da, direniş de kesinlikle 
kurumsal bir yapıyla da elde edilebilir. Burada bizim her şeyden önce 
gerçekten meslektaşlarımıza ve mesleğimize sahip çıkmamız ve kesinlikle 
mesleğin bağımsızlığını ön planda tutmamız gerekir. Çok teşekkür ederim 
sabrınız için. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Mutluoğlu’na biz de teşekkür ediyoruz. 
Süresinde de bitirmiş oldu. Sağ olun. Şimdi Sayın Avukat Başak Öztürk 
Hanımefendiye sözü vereceğim. Buyurun.

Av. Başak ÖZTÜRK
Ankara Barosu

Teşekkürler Hocam. Öncelikle ben diğer barolardan katılım sağlayan 
meslektaşlarım başta olmak üzere, diğer tüm burada vakit ayırıp gelen 
bizi dinleyenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum ve ayrıca mensubu 
olduğum Ankara Barosuna ve tüm emeği geçenlere bu dokuzuncusunu 
gerçekleştirdikleri Uluslararası Kurultay için minnet ve teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum.

İlk olarak ben kısaca kendimden bahsedeyim. 2011 yılında Başkent 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum ve meslekte de dördüncü 
senemin içerisindeyim. Bunun ilk yılında icra hukuku ağırlıklı olarak 
bir hukuk bürosunda çalıştım ve kendi adıma mesleğin en keyifsiz ve 
en üzücü yanlarını gördüğümü söyleyebilirim. Üç yıldır da başka bir 
hukuk bürosunda ücretli olarak çalışmaya devam ediyorum. Bugün de 
konumum itibarıyla avukatlık bürosunda ücretli çalışan avukatlar hak-
kında bazı genel sorunları ele almak ve naçizane de bazı çözüm önerileri 
sunmak istiyorum.

Bildiğiniz üzere son yıllarda avukatlık bürolarında çalışan avukat 
sayıları, özellikle de büyük şehirlerde çok büyük artış göstermiştir. Bunda 
hukuk fakültelerinin ve kontenjan sayılarının çok olmasının büyük payı 
vardır ki, zaten bu Kurultay boyunca da bu konu yoğun bir şekilde ele 
alındı, konuşuldu. İstanbul Barosu tarafından yapılan bir araştırmaya göre 
ücretli ve özel kurumda çalışan avukat oranı yüzde 30 olarak belirlenmiş, 
ki bu araştırma 2014 senesine ait olduğu için bu sayının çok daha fazla 
artış gösterdiğini düşünüyorum. Mensubu olduğum Ankara Barosuna 
bağlı fiilen çalışan avukat sayısı ise 2015 yılı itibarıyla yaklaşık on üç bin 
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civarıdır. İşte, bu sayısal yoğunluk biz avukatları meslekte farklı şekillerde 
var olmaya iten sebeplerden biri. Özellikle genç avukatlar da yine bu 
sayısal yoğunluk sebebiyle genelde avukatlık bürolarında ücretli olarak 
çalışma modeline yönelmiştir.

Bildiğiniz üzere uzun bir hukuki mücadele sonucunda, meslektaşım 
Bahadır Beyin de bahsettiği gibi, 2013 tarihli Yönergenin iptalinden 
sonra 26 Aralık 2015 tarihinde ücret karşılığı birlikte çalışan avukatların 
çalışma esaslarını düzenleyen Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Söz konusu Yönetmeliğin akıbeti henüz belli olmasa da, çünkü bence 
de hukuka aykırılıklar var içerisinde, bu haliyle bile birçok tartışmalara 
yol açacağı kesin. Ancak, yine de atıl kalınmaktansa en azından olumlu 
adımlar atılmış olması bizim için sevindirici bir durum. Bu çerçevede 
ben de yürürlükteki Yönetmelik maddelerinin dikkat çeken kısımları 
üzerinden sırasıyla giderek konuşmama devam edeceğim.

Örneğin, Yönetmeliğin 6/3. maddesinde iş gören avukatın sigorta 
primlerinin gerçek ücret miktarı üzerinden işveren avukat tarafından yatı-
rılacağı hükmü yer almıştır. Bu düzenleme zaten yasal bir yükümlülüktür 
ve olması gerekendir. Ancak, bildiğimiz üzere, çoğu işveren maliyetleri 
düşürebilmek adına sigorta primlerini asgari ücretten yatırma yolunu 
kendilerine yol edinmişlerdir, öyle diyeyim. Yönetmelikte de bu denli 
altının çizilerek bu maddenin yürürlüğe konması bence bir bakıma hepi-
miz açısından yüz kızartıcı bir durum. Zira, Yönetmelikte bu ve bunun 
gibi yükümlülüklerin avukata hatırlatılması ve hatta zorunluluk haline 
getirilmesi, kendi meslektaşlarına etik dışı davranan ve iş hayatında da 
bizzat kendi uyguladığı yararlandığı yasal düzenlemelere kendi uymayan 
avukatların var olabildiğini bize gösteriyor.

Bunun dışında, Yönetmeliğin 9/5. maddesinde de kıdemi bir yılın 
altında olan iş gören avukatın iş sözleşmesi işveren avukat tarafından 
haklı nedenler dışında feshedildiği takdirde son ay aldığı ücret miktarı 
kadar tazminata hak kazanacağı hüküm altına alınmış. Burada da kanımca 
tazminatın kıdem tazminatı mahiyetinde mi, yoksa yeni tanımlanmış 
bir tazminat modeli mi olduğu konusunda bir tartışma çıkacaktır. Eğer 
kıdem tazminatı mahiyetindeyse, ş Kanunuyla ilgili çelişen bir hüküm 
ortaya çıkacaktır, bu da normlar hiyerarşisine göre bir iptal sebebidir. 
Yeni tanımlanan bir tazminat modeliyse de eğer, kanunlarda düzenlen-
meyen hususların yönetmeliklerle belirlenemeyeceği de Anayasa gereği 
olduğundan yine aynı şekilde iptal edilebilir bir hüküm olduğunu düşü-
nüyorum bu maddenin.
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Onun haricinde Yönetmeliğin 9/7. maddesinde de, çevremde yaşa-
nılan sıkıntıları da çok bildiğim için yer almasına en fazla sevindiğim 
maddelerden bir tanesi. İş gören avukatın mesleki gelişimi için gerekli 
olan seminerlere ve eğitimlere katılmasına işveren avukat tarafından izin 
verilmesi ve bu sürelerin de mesai saatinden sayılması hüküm altına alın-
mış. Ancak, maddenin bu haliyle de eksik olduğunu düşünüyorum, zira, 
mesleki gelişimin tam manasıyla sağlanabilmesi için iş gören avukatın 
avukatlığın her aşamasını görmesi, bilmesi gereklidir. Avukatlık yalnızca 
dilekçe yazmaktan, kanunları olaylara uygulamaktan ya da duruşmalara 
girip çıkmaktan ibaret değildir. Bu anlamda müvekkil ve vekil arasında 
yapılacak iş görüşmelerine de bizzat iş gören avukatların da katılımının 
sağlanmasının elzem olduğunu düşünüyorum. Mesleki gelişimden bah-
setmişken, özellikle Amerika’da çok yaygın bulunan ve Avrupa’da da yavaş 
yavaş yayılmaya başlamış bulunan Pro Bono avukatlık hizmet sistemine 
değinmek istiyorum.

Pro Bono avukatlığın sözlük anlamı maddi imkânı kısıtlı olan kişi 
ve kuruluşlara ücretsiz veya çok cüzi bir ücret karşılığı hukuki hizmet 
verilmesidir. Bu sistem adli yardım ve CMK sisteminde olduğu gibi 
devlet eliyle değil, bizzat hukuk bürolarının kendi imkânlarıyla gönüllü 
avukatlık hizmetinin sağlanması esasına dayanıyor. Pro Bono sistemin 
ücretli çalışan avukatlara yansıması ise, belli sayıda avukat çalıştıran hukuk 
bürolarının bu şekilde belli şartlar altında Pro Bono hizmeti vermesinin 
zorunlu hale getirilmesi ya da en azından önünün açılması halinde iş 
gören avukatlara hem hukukun her alanında var olabilme imkânı sağlan-
mış olur, hem de az önce bahsettiğim mesleki gelişimine çok büyük bir 
katkı sağlanmış olacaktır. Bu her iki taraf için düşünüldüğünde de çok 
büyük bir mesleki tatmin sağlanmış olacak, aynı zamanda da toplumun 
avukata bakış açısının daha iyi yönde değişmesi ve gelişmesi sağlanmış 
olacaktır. Bu bağlamda bu Pro Bono avukatlık hizmetinin bir şekilde 
ilerleyen günlerde hayata geçirilmesini umuyorum.

Bunun haricinde nihai olarak da bir önerim olacak: Her baronun 
bu bahsettiğim konuda belli bir farkındalık yaratabilmesi ve kaç ücretli 
çalışan avukat olduğu, ortalama kaç sene ücretli olarak çalışılmaya devam 
edildiği veya hangi sebeplerle işten ayrılındığı gibi konularda veri elde 
edilebilmesi için zorunlu kayıt sistemi getirilmesi gerektiğini düşünüyo-
rum. Zaten bu hususta Avukatlık Kanununda Barolar Birliği Yönetim 
Kuruluna verilmiş bir kayıt tutma görevi var, yani, hukuki zemin de var 
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halihazırda. O yüzden bir an önce böyle bir sistemin hayata geçirilmesini 
temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Başak Hanıma da teşekkür edeceğiz. Bir ekleme 
mi vardı ?

Av. Bahadır Han Gürsul - Hem çok kısa, hem de size ufak bir soru 
iş hukuku hocası olmanızdan kaynaklı olarak.

Oturum Başkanı - Ama cevaplama hakkımı saklı tutuyorum.
Av. Bahadır Han Gürsul - Tamam, peki. Bildiğim kadarıyla bir 

yılın altında çalışılmış da olsa sözleşmede kararlaştırıldıysa işçi ve işveren 
arasında, kıdem tazminatı adı altında bir ödeme yapılabiliyor. Bunun 
kanuna aykırılığı var mı bilmiyorum, ama ben yüksek lisansı iş huku-
kunda yapmıştım da orada hazırlanan ödevlerden hatırladığım kadarıyla 
kıdemi bir yılın altında olsa da yine kıdem tazminatı adı altında tarafların 
kararlaştırması durumunda bir ödeme yapılması gerekiyor.

Oturum Başkanı - Kıdem tazminatına ilişkin düzenleme mutlak 
emrediciydi 1475/14. Onun müeyyidesi yeni Kanunda yok, kısaca 
anlatayım. Dolayısıyla, mutlak emredici değil mi konusu tartışmalı. Bu 
bir yıllık süre mutlak emredici sayılır mı, sayılmaz mı o da tartışmalı 
benim kanaatime göre. Ama burada taraf yok. Yönetmeliği çıkaran bir 
taraf değil. Ben hanımefendiye katılıyorum, bu Kanuna aykırı bir durum 
olabilir diye düşünüyorum, çünkü irade yok. Burada iki taraflı bir söz-
leşme ilişkisi yok. Yukarıdan bir yönetmelikle Kanunda öngörülen bir 
yıllık süreyi kısaltıyorsunuz. O tartışmalı. Yargıtay’ın yıllık ücretli izne 
ilişkin bir kararını hatırlıyorum; altı aylık çalışma ilişkisi olduğunda 
yıllık ücretli izin verilir anlamında, ama kıdem tazminatına ilişkin bir 
yılın altındaki bir süreye yönelik kıdem tazminatı ödenir, ödenmez, onu 
hatırlamıyorum. Bir tartışmalı konu diye düşünüyorum.

Şimdi dinleyicilere de söz vereceğiz. 17:00’de program bitecek. 
O zaman bitireceğiz.Semih Bey katılamıyor herhalde, son sözü Mehmet 
Hadimi Yakupoğlu Beye vereceğim, ama ondan da bir 10 dakikalık bir 
konuşma isteyeceğiz. Bir 15 dakikalık kısım içerisinde dinleyicilerin de 
görüşlerini alacağız diye düşünüyorum. Buyurun efendim.
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Av. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
Ankara Barosu Önceki Yönetim Kurulu Üyesi

Teşekkür ederim. Değerli Hocam, değerli katılımcılar, değerli mes-
lektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben 1984 yılında Ankara 
Hukuk Fakültesini bitirdim ve 1985 yılında 8274 sicil numarasıyla 
Ankara Barosuna kaydoldum ve o günden bugüne tek başıma Ankara’da 
serbest avukatlık yapıyorum.

Sayın Baro Başkanımız benden bu panelde konuşmamı istediğinde 
kendisine şu soruyu yönelttim, dedim ki “Sayın Başkan, benim ne konuş-
mamı istiyorsun, benden ne istiyorsun ?” Dedi ki, “seni tanıyorum, senelerdir 
tek başına yapıyorsun, hiç kimseyle çalışmadın, ortağın olmadı, stajyerin 
olmadı. Kendini anlatmanı istiyorum”. İki tane stajyerim oldu, ama stajyer 
olarak yanımda çalışmadı. Otuz yıl boyunca üç tane sekreterim oldu. 
İlk sekreterim yirmi yıl çalıştı, yanımdan emekli oldu, ikincisi onun kız 
kardeşiydi, sekiz sene kadar çalıştı. (Gülüşmeler) O da evlenince mec-
buren üçüncü sekreterimle çalışıyorum. Adresim de aynı, otuz senedir, 
o da değişmedi.

Biraz önce kimi meslektaşlarımın bahsettiği muhafazakâr avukat tipin-
den sevgili İlhan’ın söylediği gibi türünün son örneği avukat tipinden, 
ayrıca hiç niyetli değildim bu konuyu açmaya, ama tabii İlhan bahsedince 
ben de çok kısa bir parantez açmak istiyorum şirketleşme konusunda.

Sevgili İlhan’la tabii senelerdir biz Baro siyasetinin de içinde olduğu-
muz için sadece şunu ifade etmek isterim: Biraz önce eleştirdiği Barolar 
Birliğinin ve Ankara Barosunun muhafazakâr, önü kapatan, ket vuran 
kişilerinden, düşünce sahiplerinden biri de bendeniz oluyorum. Dolayı-
sıyla, İlhan’ın bu konudaki direkt muhataplarından biri de ben oluyorum.

Tabii, biz bu şirketleşme meselesini senelerdir tartışıyoruz değerli 
meslektaşlarım. Sizler de çok iyi biliyorsunuz, ama bizim burada karşı 
olduğumuz konu kurumsallaşma değil. Burada değerli meslektaşlarım 
çok güzel ifade ettiler, biz şirketleşmeye karşı çıktık. Neden karşı çıktık ? 
Eğer şirketleşme olursa eczanelerin kapanıp ilaçların Amerika Birle-
şik Devletlerinde olduğu gibi süpermarket raflarında satılması gibi bir 
sonuçla karşılaşacağız ve Ankara’daki on üç bin meslektaşım, Türkiye’den 
bahsetmiyorum Ankara Barosu avukatı olduğum için, on üç bin tane 
meslektaşımın sevgili Bahadır’ın ifade ettiği gibi sermayenin esiri olması 
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gibi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalacağımızı düşündüğümüz için 
karşı geldik buna.

Bakınız, ben şu anda Türkiye Veteriner Hekimler Derneğinin de 
avukatlığını yapıyorum. Bizim Dernek olarak veteriner hekimlerin 
bağımsızlığını, onların daha fazla kazanmalarını sağlamak için kimlerle 
mücadele ediyoruz biliyor musunuz ? Ziraat mühendisleriyle, çünkü 
ziraat mühendisleri her aşamada veteriner hekimlerin alanına girmeye 
çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı yaptığı düzenlemelerle veteriner hekimleri 
hekim değil, sağlık sınıfından birisi yapmaya çalışıyor. Benim açtığım 
davaların tamamı Sağlık Bakanlığına karşı. Veteriner hekimleri korumak 
anlamında ziraat mühendisleriyle ve sağlık personeliyle aynı seviyeye 
getiren düzenlemelerin iptali davalarını oluşturuyor.

Yani, demem o ki, mesleğimizi, avukatlık mesleğini biz korumaz isek 
mutlaka birileri gelir, bizim yerimize oturur. Ben senelerdir biliyorsunuz 
siyaset de yapıyorum. Siyasette bir kural vardır, bir koltuktan kalktığınız 
anda o koltuk anında dolar, hiç boş kalmaz. Bu konuyu bu noktada 
kapatıyorum.

Sayın Başkanın benden istediği kısmı anlatmaya çalışacağım. Dediğim 
gibi ben otuz senedir Ankara’da serbest avukatlık yapıyorum. Benim 
eşim de yine otuz senedir kamu avukatı. ASKİ’de 657’ye tabi, türünün 
son örneklerinden birisi ve ısrarla o koltuktan kalkmamak için avu-
katlığa devam ediyor. Sizin söylediklerinizin tamamını biliyorum. Ben 
1996-1998 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi iken bu 
sorunlar aynen vardı, ne yazık ki şu anda yine aynen var. Bir arpa boyu 
yol alamadık kamu avukatları açısından. Hatta o kadar trajikomiktir ki 
her sene gazetelerin dördüncü ila beşinci sayfalarında kamu avukatlarına 
atfen büyük puntolarla bir başlık çıkar değerli meslektaşlarım: “Kamu 
avukatlarının yeni maaşları şu kadar oldu”. O maaş miktarı mutlaka 
ve mutlaka brüt rakamdır. Hiçbir zaman için net rakamın yazıldığını 
görmedim. Senelerdir bu böyle. Hiçbir basın kuruluşu da buna özen 
göstermiyor. Bahsettiği benim eşim, 1’in 4’ünde, otuz senelik kamu 
avukatı, 657, 3600 Lira para alıyor. Ocak ayında bugün ASKİ’nin kasa-
sında vekâlet ücreti olarak avukatlara dağıtılmak üzere milyonlarca Lira 
var, alacağı para işte bu sene 12.000 Lira olacağını söylediniz, geçen sene 
11.000 Lira civarındaydı.

Salondan - Dolduramayanlar da var.
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Av. Mehmet Hadimi Yakupoğlu - Dolduramayan kurumlar da var. 
Ben şimdi sadece bu örnek olduğu için, spesifik örnek verdim.

İşin kamu ayağını biliyorum. Evet, bunun ötesinde 1994’ten 2014 
yılına kadar Ankara Barosunda ve Barolar Birliğinde başkanlık hariç 
hemen hemen bütün görevlere seçildim, bütün görevleri yaptım. Şu anda 
içinde bulunduğumuz binanın biz Avukatlar Vakfının, TÜRAVAK 
dediğimiz Vakfı 2000 yılında kurduk. Naçizane Vakıf senedini yazan 
üç kişiden birisi de benim ve bu binanın yapılmasında on iki yıl Vakfın 
Genel Sekreterliğini yaptım. ABAYS’ta uzun yıllar çalıştım. ABAYS’ın 
şu anda yürürlükte olan Yönetmeliğinde de çok ciddi katkılarım oldu. 
Tüketici Hakları Komisyonunu Ankara’da kurmuştum Tüketici Kanunu, 
… korunması hakkında kanun çıktığında. Türk Hukuk Kurumunda dört 
yıl Genel Sekreterlik yaptım. Onun ötesinde Ankara’da üç yıl Cumhuriyet 
Halk Partisinin ilk sekreterliğini yaptım, dört buçuk yıldır da Yüksek 
Seçim Kurulunda parti temsilcisi olarak çalışıyorum. Dolayısıyla, dört 
buçuk yıldır pek çok Danıştay ve Yargıtay üyesiyle çok yakın bir çalışma 
içerisindeyim. Babam da benim Ankara hakimiydi, Yargıtay üyeliği yaptı, 
Anayasa Mahkemesi üyeliği yaptı, buraları da görme şansım oldu.

Meslek sorunlarını doğru söylüyorsunuz, özellikle genç arkadaşla-
rın, ben işçi avukat tabirini kullanmak istemiyorum, ama genç avukat 
arkadaşlarımızın sorunları maalesef artarak devam ediyor. Benim Baroda 
görev aldığım dönemlerde başladı ve sayısal olarak artarak devam ediyor. 
Bunun sorunu sadece sevgili Bahadır, avukatlık mesleğinde yapılacak 
düzenlemeler değil. Bakın, benim oğlum 2006 yılında üniversite hazırlık 
sınavına girecek. Dershanede bir gün rehber öğretmenle görüşme yapı-
yoruz. Gittim, bekliyorum, önümde sekiz tane veli var. Dinliyorum ne 
önerecek velilere tercih konusunda. İnanır mısınız sekiz veliye de “hukuk 
fakültesi yaz” dedi rehber öğretmen. Bana geldi sıra, bana da aynı şeyi söyledi. 
Dedim ki, “siz avukatlığı biliyor musunuz, hukukçuluğu biliyor musunuz, 
hukuk fakültesine gidecek olan bu çocukların ileride hakim, savcı olacağı 
zaman karşılaşacakları, mülakatta karşılaşacakları sıkıntıları, avukatlık 
mesleğinde yaşayacakları biliyor musunuz ki bu kadar kişiye siz “çocuğunuz 
hukuk fakültesine gitsin” diye öneride bulundunuz” diye sordum ve bana 
hiçbir cevap veremedi. Benim oğlum hukuk fakültesini tercih etmedi. 
Etmediği için de son derece mutluyum. Yoksa, üçüncü kuşak Ankara 
hukuklu olacaktı annesi, babasından sonra. Bu şartları gördüğüm için 
mutluyum.
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Ben neden tek başıma çalışıyorum ? Çünkü mesleğe ilk başladığımda 
tesadüfen bir iflas tasfiye memuru oldum, iflas dosyalarıyla tanıştım. 
Derken, bir şirketin iflas davalarını aldım. O zaman Ankara’da dört tane 
ticaret mahkemesi var. Bir anda ben borçlu şirketlerle çalışarak borçlu 
avukatlığını seçtim. Hayatımda hiç alacaklı avukatı olmadım. İş mah-
kemelerinde hiç davacı tarafında olmadım, hep davalı oldum, iki sıfır 
yenik başladım. Ardından şirketlerle çalışınca bu sefer, değişik bir durum 
ortaya çıktı değerli meslektaşlarım, o da şu: En yeni müvekkilim benim 
on beş, yirmi seneliktir, onun daha eskileri de vardır. Şöyle bir durum 
ortaya çıktı: Ben mesela kendi çalıştığım yere “yazıhanem” derim, hiç 
büro kelimesini kullanmam, ofis kelimesini kullanmam ve kendimi eskinin 
terzilerine benzetiyorum, çünkü benden istenilen hizmet zaman içinde şöyle 
bir hale geldi: Diyor ki müvekkilim, “benim çok değişik şeylerim olabilir, 
hukuki ihtilaflarım olabilir. Ben her ihtilafta gidip bu işin uzmanı olan 
avukatı bulmayacağım. Ben seninle çalışıyorum. Sen git ya bu işi kendin yap 
ya da yapan birisini bul, getir, ücreti neyse verelim, onu sen takip et, ama 
işi başka bir avukata yaptır, çünkü ben güvenecek başka kişi istemiyorum. 
Seninle konuşacağım, ben çağırdığımda sen geleceksin”. Hal böyle olunca 
bir anda benim sayısal davalarım bitti, icraları denedim olmadı, kamu-
laştırma işine girmek istedim, olmadı, tazminat hukukuna girmek istedim, 
olmadı, tacir avukatlık yapmak zaten olmadı, hani biraz önce anlattınız 
işte, masrafı cebinden yapıp % 25, % 30 vekâlet sözleşmeleri yapmak, bunu 
hiç beceremedim. Beceremeyince bir anda ben eskinin terzisi gibi oldum. Ne 
yapardık ? Eskiden terzihaneye giderdik, önce kumaşı seçerdik, sonra adam 
bizim ölçümüzü alırdı, sonra bizi üç defa provaya çağırırdı, oldu, olmadı, 
onu sök, onu tak. Şimdi ben bunu yapıyorum. Diyorlar ki “hangi alanda 
uzmansın ?” “Hizmet sektöründe” diyorum. “Ne demek o ?” diyorlar. Benden 
nasıl hizmet isteniyorsa ya ben gidiyorum, o hizmeti veriyorum ya da o 
hizmeti verecek olan kişiyi buluyorum, o hizmeti satın alıp müvekkilime 
veriyorum. Örneğin, Ak Partili bir müvekkilim var, 1991 yılından beri 
çalışıyorum. Sağ olsunlar, sayelerinde iki konuda uzmanlaştım; bir tanesi 
ihale şartnamesi yazmak, ikincisi de rüşvet anlaşması yapmak. Harika 
şeyler yapıyorsunuz bunlarla ilgili olarak. (Gülüşmeler) Çok değişik alan-
lar varmış değerli meslektaşlarım, biz boşuna burada kürek çekiyoruz. 
Oturduğun yerde para kazanmak çok kolaymış.

Şimdi işim tabii dört buçuk senedir Yüksek Seçim Kurulunda dediğim 
gibi saygıdeğer yüksek hakimlerimizle ve diğer partilerle çok iç içe oldu-
ğum için şimdi Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, yurtdışı, vesaire, 
çok değişik yerlere girip çıkıyorum. Aman ya Rabbim, biz burada kendi 
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kendimizi kandırıyoruz. İş çok yüksek boyutlarda, çok yüksek düzeyde, 
yani, farklı yerlere girmek lazım. Şimdi ben tabii düşünüyorum, eğer 
tek başıma çalışmasaydım bu kadar şey yapabilir miydim ? Herhalde 
yapamazdım diye düşünüyorum, çünkü bugüne kadar gerek meslek 
yaşantımda, gerek özel hayatımda istemediğim hiçbir şeyi yapmadım. 
İstemediğim bir davayı almak ya da istemediğim bir müvekkile hizmet 
etmek durumunda kalmadım. Canım ne istiyorsa onu yaptım. Siyaset 
yapmak istiyorsam siyaset yaptım, Baroda kalmak istiyorsam Baroda 
kaldım, çünkü istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz. Avukatlık böylesine 
güzel bir meslek.

Bakın, biraz önce değerli meslektaşlarımdan birisi konuşmaların 
başında ifade etti, Avukatlık Kanununun 1. maddesinde dedi ki “kamu 
hizmeti ve serbest meslek”. İşte, sevgili İlhan, inanıyorum ki şirketleşme 
olursa işin kamu hizmeti ayağı ortadan kalkar. Bunun için biz şirketleşme 
noktasında hayır dedik, bunun için kurumsallaşmanın olabileceğini 
söyledik. Herkes benim gibi çalışmak durumunda değil. Dediğim gibi, 
türünün son örnekleri, bunlar her zaman için olmuyor. Herkesin olması 
da mümkün değil. Ama, böyle çalışmanın da çok keyifli yanları var. Ben 
mesela yirmi yıl aynı sekreterimle çalıştığım için ben inanın hiç daktilo 
yazmadım, hiç dilekçemi kendim yazmadım, bilgisayar kullanamam, 
hiçbir dilekçemi kendim yazamam, ama sekreterime telefonla dilekçe 
yazdırırım. Hiçbir şekilde müsvedde kullanmam, tüm dilekçelerimi ben 
söylerim. Tek şartım, sekreterlerimin on parmak bilmesi, Türk diline 
hakim olması, hukuk tabirlerinde imla hatası yapmaması. Bütün istedi-
ğim şey budur. Çalışma yöntemi bu şekle geldi. Bu benim belki hayat 
biçimimden kaynaklandı, belki de başka şartlar oldu, ama son derece 
de mutluyum.

Biraz önce denildi ki, “adliyeler ayrılıyor, işçi avukatlara çok iş düşe-
cek”. Hayır, öyle düşünmeyin. Biz mesleğe başladığımızda da Ankara’da 
adliyeler ayrıydı. Genç meslektaşlarım için söylüyorum, bunu, Anafar-
talar Adliyesinde ceza mahkemeleri vardı, Rüzgarlı Adliyesinde hukuk 
mahkemeleri vardı, Mithatpaşa’da trafik mahkemesi vardı, Yenimahalle 
Adliyesi vardı, Altındağ Adliyesi vardı, vardı, vardı, vardı. Biz o zamanlar 
tek başına çalışan avukatlar çok daha fazlaydık, hepsine de yetişiyorduk.

Problem etmeyin. 1989 yılında Adliye toplandığında biraz şaşırmıştık 
bütün hepsi bir araya geldi diye. Ama bu Adliye zaten yetmeyecekti bize. 
Şimdi değerli Başkanım burada, biz 1997 yılında Adalet Komisyonu 
Başkanı, Başsavcı Vekili ve dönemin Baro Başkanı Sayın Ünsal Toker’le 
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birlikte ben de ABAYS sorumlusuydum, çünkü belli odalar bana bağ-
lıydı, o tarihte Adliyede kullanacak 1 metrekare yer kalmamıştı değerli 
meslektaşlarım. Bakın, 1997’den bahsediyorum. 2015’e geldiğimizde 
bu ayrılmalar gayet doğal. Şu anda bizim Baromuzun kullandığı odalar, 
vesaire, hep başkanlarımızın, yönetimlerimizin dirayetli ve Başsavcılıkla 
olan iyi ilişkileriyle gündeme geldi. Yanılıyorsam düzeltin lütfen Sayın 
Başkan. Bu kazanımları korumamız lazım, yani, avukatlık mesleğini 
adeta bir fanusun içerisindeki bir çiçek gibi muhafaza etmemiz lazım 
diye düşünüyorum.

Dolayısıyla, mesleğimi çok seviyorum, severek yaptım. Allah bana 
ömür verdiği sürece de bu mesleği yapmak istiyorum. Çok teşekkür 
ederim. (Alkışlar)

Salondan - İşte, seni bunun için çağırdım. (Gülüşmeler)
Oturum Başkanı - Evet, Sayın Yakupoğlu’na teşekkür ediyoruz. Çok 

enteresan oldu, günün özeti de oldu. Mehmet Bey, bir şey mi diyeceksi-
niz ? Sayın Başkanım, Çalıştay usulüne belki ters, ama arkadaşlara da söz 
verdik. 17:00’de bitireceğiz, ama onlara söz verelim demiştim. Mehmet 
Bey, belki son toparlama olur. Sizin ama uzun sürdü, 20 dakikayı geçti.

Salondan - Bu saatten sonra burada herhangi bir toplantı olmaz.
Oturum Başkanı - Devam edelim mi ?
Salondan - Eğer hazirun devam etmek istiyorsa hiçbir sorun yok, 

çünkü sizden sonraki toplantının asıl güzergahı bu. İstediğiniz kadar 
devam edebiliriz.

Oturum Başkanı - O zaman Mehmet Bey’e 2 dakika verelim, fazla 
vermeyelim, çünkü dinleyicilere vereceğiz. Buyurun Mehmet Bey.

Av. Mehmet Gün - Çok teşekkür ediyorum. Buradaki konuşmala-
rın hepsi meslekteki kurumlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koyuyor. Kurumlaşma işçi avukatım diyen arkadaşımın asıl dertlerinin 
çoğunu çözeceğe benziyor. Mehmet Hadimi Bey meslektaşımın söylediği 
şey “kurumlaşmaya karşı değilim, şirketleşmeye karşıyım” lafı, Bahadır Beyin 
söylemleri de kendi içerisinde çelişki içeriyor. Ben şimdi kurumlaşmış 
bir büroyu on senede kurdum. On sene uğraştım, harcadığım paranın 
haddi hesabı yok. Ben şimdi bunu sürdürülebilir kılma derdindeyim. 
Eğer bana bir şey olursa bir meslekte kurum kaybolacak. Bir ekonomik 
aktivitenin kamusal nitelikte mi, başka nitelikte mi olduğunun o ekono-
mik aktivitenin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yapılandırılabilmesi 
için eldeki yapılardan hangisine girdiğinin ne önemi var ? Meslektaşım 
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söyledi, şirkete niye karşıyız ? Ama şirkete kurumlaşma, şirketleşmeye 
muhtaç. İsteyen şirket kursun, isteyen tek başına devam etsin, isteyen 
başkasının yanında çalışsın, isteyen çalışmasın, kendi kendisine çalışsın, 
ama bizim burada insanların önlerini kesmeye ihtiyacımız yok. Herkes 
bir fırsatı görüyor, onu yakalıyor. O bakımdan buradaki konuşmaların 
hepsi kurumlaşmanın yararına. Arkasından demek lazım ki, kurumlaş-
mayı sürdürmek için gerekli olan her şey, şirketleşmeye de evet demek 
lazım, ama zorunlu demiyoruz zaten, böyle bir şey demiyoruz. Bunun 
bir altını çizmek istedim.

Ben özellikle kurumlaşmanın meslekte yayılması için tecrübelerimi 
kitap haline getirdim, yazdım, bu sunumları tekrar ediyorum. Arkadaşlar, 
lütfen önyargılarımızı atalım ve biz elimizdeki oluşmuş, oluşturacağımız 
kurumları sonraki nesillere bozulmadan nasıl teslim ederizin hesabını, 
kitabını yapalım. Benim bildiğim bu hukuk düzeninde şirketleşmeyle 
oluyor. Bir büroyu yıkıp yeni baştan yapmak çok kötü bir şey. Bir büro-
nun sahibi ölebilir, arkadakiler devam ettirir, emekli olabilir, devam 
ettirir. Bunun yolu şirketleşme. O şirketleşmenin içerisinde avukatların 
layık olduğu itibarı, saygıyı, hak ettikleri hukuka uygun davranılmayı, 
hesap verirliğini, osunu, busunu sağlamak daha kolay. Şimdi bu sorun-
larla doksan bin tane karşılaşıyorsunuz. Doksan bin tane sorun yerine 
indirin, üç yüz tane sorun haline getirin. Hemen düzenler, halledersiniz 
bunları. Lütfen. Önyargısız yaklaşırsak çözümlerimiz çok daha kolay 
olur. Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Oturum Başkanı - Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi söz tabii sizlerin. 
Üç saattir dinliyorsunuz, biraz da biz dinleyelim. Buyurun. Kendinizi 
tanıtırsanız bir zahmet. Yalnız, size 10 dakika süre veremeyeceğiz. Çok 
kısa katkı olursa memnun oluruz.

Av. Erkan KAYNARCA
Ankara Barosu

Teşekkür ediyorum. Ben Ankara Barosu avukatlarından Avukat Erkan 
Kaynarca. 13001 sicil numaram. 1995 Ankara Hukuk Fakültesi mezu-
nuyum. Sizler onayladınız muhtemelen benim avukatlığımı da, teşekkür 
ederim. O yönetim dönemine denk geliyor.
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Sabahki oturumda da söyledim, orada reklam ve tanıtım vardı. Bizler 
avukatlar adaleti seviyoruz, bu duyguyu içimizde yaşattığımız için zaten 
avukatız, başkalarının haklarını koruyoruz. Burada da çalışma modelleri 
konu. Sabahleyin oturumu bitirirken reklam ve tanıtımda Yönetim Kurulu 
Üyesi Cemalettin Gürler Bey arkadaşlarımıza, özellikle genç olanlara, 
“ortam şöyle kötü, böyle kötü” falan diyerek aslında tabii biraz şakayla da 
karışık hani “bu büyük yapılar içinde çalışacaksınız” türü şeyler söyledi, ama 
ben birazcık daha güneşli tarafından, mutlu tarafından bir şey söylemek 
istiyorum genç meslektaşlarımıza, hem de oturumun temasına, konusuna 
da uygun, ben nasıl çalışıyorum, ben de onu söylemek istiyorum.

Hacettepe Tıptan ayrıldım, sonra hukuk okudum. Birkaç sene öyle 
bir maceram var. Ankara Hukuk mezunuyum. Oradan elimde İngilizce 
kalmıştı. Dedim ki, bunu hukuk mesleğinde kullanmalıyım. Zaten zih-
ninizdeki neyse meslek sizi oralara götürüyor. Ben hep sözleşme depart-
manlarıyla birlikte çalıştım ve İngilizce uluslararası sözleşme yazmak bir 
şeydi. Ben Mehmet Gün Bey’e çok katılıyorum. Niçin ? Bir ev, aile bile 
yönetiyorsanız bir ekonomisi var, bilimi var, fakültesi var, departmanı var 
ev ekonomisi diye. İşinizi de yönetirken bunun da bir ekonomisi var ve 
en iyi nasıl çalıştırırsınız, insanları bir arada nasıl tutarsınız bilmek lazım.

Ben de aslında tek, yani, solo çalışıyorum, ama ben de o mantıkla 
düşünüyorum, ben nasıl daha öne geçerim, nasıl daha çok iyi iş yapa-
bilirim diye. Genç arkadaşlarımıza özellikle şunu öneriyorum: Solo da 
çalışacaksanız ne olur iyi bir alanınız olsun. Desinler ki, “Erkan Bey’e 
bu konuda danışalım” veya “Mehmet Beye danışalım”. Ne olur kendinizi 
bir konuda geliştirin. İktisat biliminde, işletme biliminde buna “niş alan” 
diyorlar. Başkalarının daha az yaptığı, sizin iyi yaptığınız alanlar bulur-
sanız o şekilde öne geçiyorsunuz. Teşekkür ediyorum.

Oturum Başkanı - Biz teşekkür ediyoruz Erkan Bey’e. Evet, 
hanımefendiye verelim oradan.
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Stj. Av. Gözde İnci YÜCELİ

Çok teşekkür ediyorum hepinize ayrıca, çok güzel konuştunuz. 
Ben stajyer avukat Gözde İnci Yüceli. Yeni başladım, bir aylık avukat 
stajyeriyim.

Buradaki konuşmalardan çıkarımımız çok net olamadı elbette. Bir 
birey olarak büro mu açsak, bir yerde mi çalışsak, yoksa bir kurum avu-
katı mı olsak ? Zaten hepsinin ucu karanlık gözüküyor, çok da net bir 
şey göremedik, çok tahayyül edemiyorum şu an geleceğimi, ama şunu 
merak ediyorum: Her avukat her davada, her dosyada farklı farklı şey 
düşündüğüne göre ya da bir şirket içinde üç avukatın aynı dosyada aynı 
şeyleri düşünemeyeceğine göre tek başına bir avukatın da bir işi ya da bir 
büroyu ilerletemeyeceği artık günümüzde biraz ortada. Biz ne yapalım ? 
Aynı şeyleri düşündüğün insanları bulmak çok zor, aynı fikirleri yürü-
teceğin, aynı çalışma koşullarını paylaşabileceğin avukatlar bulmak çok 
zor arkadaş bile bulamıyorken. Bu koşullarda sadece avukatlık değil, bir 
büro yönetmek de zor.

Bu arada Murat Ergün Hocam oradan bakıyorsunuz. Konuşmanız 
çok güzeldi, çok teşekkür ediyorum. Size de çok katılıyorum. Bu biraz 
da şuna benziyor: Kurumsallaşmak ve büro avukatları süpermarketlerin 
başladıktan sonra mahalle bakkallarının teker teker kapanması ve o 
acıklı reklam filmleri, herkesin ağladığı mahalle bakkallarına veda ettiği 
kötü sahneler. Bu biraz ona da benziyor; hem üzücü, hem bir yandan 
da hayatımızı devam ettirmek için gerçekçi de bir çözüm bulunması 
gerekiyor, ama sanıyorum çalıştaydan hem ortak, hem de gerçekçi bir 
karar çıkamadı diye düşünüyorum.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Bu tabii, ortak sonuç çıkma-
sından ziyade siz bir çıkarım yapacaksınız. Ben 1990 yılında fakülteyi 
bitirdim, avukatlık stajını yapıyoruz. Kime sorsak avukatlardan, meslek-
ten memnun değillerdi en azından benim sorduklarım. Bir sulh hukuk 
hakimi vardı, orada dedi ki, “ya, ne yapacaksın ?” Avukatlık düşünüyorduk 
o esnada. “Hakimlik falan yapma sakın. Bir sene çorba içersin, bir seneden 
sonra durumu düzeltirsin” dedi. Belki şimdi süre bir sene olmadı, uzadı 
belki süreç. Burada nihai kararı siz vereceksiniz. Demek ki, halihazırda 
da avukatlar durumlarından memnun değiller, ama bu 1990’da da böy-
leydi. Onu söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, şimdi sözü 
hanımefendiye vereceğiz. Buyurun.
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Av. Nahide Demet ÖZDEMİR

Efendim, çok teşekkür ediyorum böyle bir güzel Çalıştay düzenlediği 
için önce Baro Başkanımıza ve diğer emeği geçen bütün arkadaşlara ve 
Çalıştayda konuşmacı olarak katkı sağlayan sizlere.

Benim ismim Nahide Demet Özdemir. Otuz beş yıl, beş ay, kırk beş 
günlük bir kamu avukatıyım. Halen çalışmaya devam ediyorum. Mes-
leğimi onurla yaptım ve halen de onurla devam ettiriyorum.

Ben bu Çalıştaydan şunu gördüm: Kamu avukatları olarak bizler zor 
diyorduk, ama serbest avukatların durumu da çok zormuş. (Gülüşmeler) 
Ben sonuçta hiç olmazsa her ay belirli bir ücret, cumartesim, pazarım belli 
olarak çalıştım, iki evlat yetiştirdim. Evet, nispeten daha rahat çalışmışım, 
onu anladım. Evet, mesai açısından rahat, ama özlük hakları açısından 
gerçekten çok mağdur durumdayız. Şerife Hanım çok güzel dile getirdi. 
Benim tek isteğim, Baromuzun kamu avukatlarına ciddi anlamda sahip 
çıkması ve kamuda çalışan avukatların Baroya üyeliklerinin sağlanması 
konusunda ciddi bir çalışma yapılması.

İkincisi, her meslekte olduğu gibi, etiğin çok önemli olduğunu gör-
düm ben bu Çalıştayda. Meslek etiğini lütfen bütün avukatlar olarak, 
bağımsız olmak istiyorsak önce mesleğimize kendimizin saygılı davran-
ması gerektiğini düşünüyorum. Meslek etiği üzerinde ciddi bir kurul 
oluşturulup çalışma yapılması ve bununla ilgili disiplinle ilgili konuların 
daha ciddiyetle ele alınması gerektiğini düşünüyorum.

Kamu avukatları sorununun da benim vardığım sonuç, uzun yıllar 
kamu avukatları komisyonlarında da görev almış birisi olarak, bizi temsil 
edecek tek bir siyasi iradenin olmadığını düşünüyorum. Bizim birçok 
bakanımız var, birçok siyasi irademiz var ve o siyasi iradelerin birleşip 
kamu avukatları sorununu Mecliste dile getirebildiğini göremedim şu 
ana kadar. Onun için bizim kamu avukatları kurulu gibi bir kurul, 
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu gibi bir çatı altında, belki bir idedir 
bu, ama olması gereken budur diye düşünüyorum. Bağımsızlığımızın 
ancak böyle sağlanabileceğini ve bakanlıklar çatısı altında çalışmayıp o 
kurulun görevlendireceği bakanlıklarda çalışmanın bizi daha bağımsız 
kılacağını düşünüyorum.

Maddi konulara girmiyorum. O devletin ayıbıdır diye düşünüyorum, 
bize hak gördüğü, reva gördüğü çalışma şartlarının ve maddi durumun. 
Sadece şunu söylemek istiyorum: Şu anda benim emrimde çalışan uzman 
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arkadaşın ne temsil yetkisi, ne makam yetkisi var, imza bile atamıyorlar, 
duruşmalara giremiyorlar, ama şu anda doktorasını vermiş bir arkadaşım 
benim iki katıma yakın maaş alıyor. Bu ayıp bile bu devlete yeter diyorum, 
başka bir şey söylemiyorum. İnşallah bu sorunlar ben emekli olduktan 
sonra çözümlenir diye umuyorum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.

Oturum Başkanı - Sayın Özdemir’e teşekkür ediyoruz. Orada söz 
almak isteyen beyefendiye vereceğiz.

Av. Bahadır PAKSOY
Ankara Barosu

Avukat Bahadır Paksoy, Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık 
yapıyorum, serbest çalışıyorum. Bana da söz verdiğiniz için teşekkür 
ederim, tüm Çalıştaydaki konuşmacılarımıza da teşekkür ederim.

Benim burada çok az değinilen bir görüşüm var: Meslekte uzman-
laşma. Birçok sorunu çözebileceğini düşünüyorum hem çalışan avukatlar 
olarak, hem de serbest çalışanlar, hem de kurumlarda çalışan avukatlar 
olarak. Buradaki temel mesele bana göre uzmanlaşamamamız, mesleki 
yeterliliğimizin tam olmaması en başta özellikle, çünkü bir avukat ilk 
başta tüm ekonomik kaygılarla nereye gideceğini bilemiyor, çok çeşitli 
şekillerde savruluyor. Gerçekten çok çalışanlar, ama ciddi anlamda çok 
çalışanlar da hep bir yerlere geliyor, ben bunu görüyorum. Çok istisnadır 
bence başarısızlık oranı. Birinci temel eksiğimizin uzmanlaşma oldu-
ğunu düşünüyorum. Bununla ilgili neredeyse hiç faaliyet yapılmadığını 
düşünüyorum, ama uzmanlaşanların da bir şekilde başarılı olduğunu 
görüyorum.

İkinci en önemli eksiğimizin de denetim olduğunu düşünüyorum. 
Denetim de burada biraz barolara düşüyor maalesef. Baroların çok 
sınırlı kaynakları var, bunları dışarıdan izleyebiliyoruz. Bu sadece mali 
açıdan değil, insan gücü, iş gücü açısından da öyle. Maalesef kaliteli bir 
denetim mekanizması oluşturamıyoruz. Biz ne kural koyarsak koyalım, 
şirketleşme de olsun, şirketleşme olmasa da, kurumsallaşmayı da koysak, 
ücretli çalışan avukatlar yönergesi de koysak uygulayıcılar düzenli olma-
dıktan sonra, denetleme sistemi olmadıktan sonra çözüm olmayacak. Bir 
düzen de denetleme olmadığı zaman ne koyarsanız koyun, bir şekilde 
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düzen tutmuyor. Ben bu şekilde farklı bir bakış açısı getirmek istedim, 
görüşlerimi paylaşmak istedim. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz Bahadır Bey’e. Buyurun, 
beyefendiye verelim.

Av. Reşit DURUKAN
Ankara Barosu

Ankara Barosu avukatlarından Avukat Reşit Durukan. Sayın Başkanım 
geldi, zaman zaman Baro toplantılarımızda hep birlikte oluyoruz. Reşit de 
hep aynı şeyleri söylüyor demezse, Çalıştayın konumuna uygun düşeceği 
düşünüşümle moda bir şarkı var, çeşitli reklamlarda da kullanılıyor, “ne 
yaparsan yap, aşk ile yap” diye. Şu saatte burada olan gerek katılımcıla-
rımız, gerek izleyicilerimiz bence ucundan, kenarından avukatlığa aşık 
kişiler. Zaten aşkla yaptığımız için hepimiz kendimizden, özelimizden, 
zamanımızdan bir şekilde fedakârlıkla kurultayımız var, kurultayımızda 
olalım ihtiyacı hissediyoruz.

Çeşitli avukatlık modellerini dinledik, bazılarını kıskandık, bazılarına 
özendik, yapamadıklarımıza “ah, ben de onu yapabilseydim” diye düşün-
düklerimize imrendik, ama “a, benim gibi yapanlar varmış” diye dinleyip 
teselli bulduk. Bazı anlarda ümidimizi çok kaybeder gibi olduk, “ya, hiçbir 
şey değişmemiş, bunca yılımızı vermişiz, ama yine hep aynı sıkıntıları konu-
şuyoruz” gibi hissettik, ama genç stajyer, aramıza yeni katılacak meslek-
taşlarımız var. Arkadaşlar, hiçbir şekilde umutsuz olmayacağız. Umudun 
bittiği yerde yaşam bitiyor. Umudumuzu, şevkimizi hep koruyacağız.

Ben nerede umutlandım ? 1992 -1996 Ankara Hukuk Fakültesinde-
yim, yıllardır görmediğim sınıf arkadaşım Esra da bugün Kurultayımız 
sebebiyle gelmiş, birazdan çıkışta ona sarılacağım, onu öpeceğim, hal 
hatır soracağız, sohbetleşeceğiz.

Sayın Hadimi Yakupoğlu’yla ucundan, kenarından ben de çeşitli 
Baro kurullarımızda birlikte çalışma, onun mürekkebini görme fırsatım 
oldu. Özel bir kalemi vardır, sadece o kalemini taşır. Zaten kendisini 
dinlediniz, değişik prensipleri vardır. Sayın Masarifoğlu’yla dün Adliyede 
rastlaştım, “Ağabey , senin sunumun bugün müydü, yarın mıydı ?” dedim, 
“yarın” dedi, “geleceğim” dedim, çok şükür gelebildim. Tahminim, Nihat 
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Üstadım değerli meslek üstadımız Ertuğrul Beyin oğlusunuz, Ertuğrul 
Erciyas’ın oğlu.

Şunu söyleyeceğim: Ne yaparsak aşkla yapacağız. Umduğumuz, 
ummadığımız, ne zaman ki aşkımız bizi terk ederse, biz de o zaman bu 
diyardan gideriz, ama o bizi terk etmedikçe inadına devam. Sevgilerimi, 
saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler Başkan. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Teşekkür ediyoruz. Oradan bir söz vardı. Herhalde 
son olacak galiba.

Stj. Av. İbrahim BARIŞSAYAR
Ankara Barosu

Teşekkür ederim. Benim ismim İbrahim Barışsayar, Ankara Barosu 
kapsamında stajyer avukatım. Mehmet Beyin bürosunda staj yapıyorum.

Ben konuyla ilgili şuna değinmek istiyorum kendi tecrübemden: Ben 
TOBB Üniversitesi mezunuyum, Odalar Borsalar Birliği Üniversitesi, 
Ankara’da. Bizim üniversitemizde şöyle bir sistem vardı ortak eğitim 
denilen: Dört yılda yılda üç dönem olarak, birer döneminde staj yapı-
yoruz çeşitli bürolarda, Yargıtay’da, Anayasa Mahkemesinde. Mesela 
ben Mehmet Beyin bürosunda staj yapma fırsatı buldum bu kapsamda.

Buradan şunu söyleyeceğim: Genelde hukuk fakültesi öğrencileri, 
mesela hangi meslek olursa olsun, avukatlık, hakimlik, savcılık, ne oldu-
ğunu sadece kulaktan duyma bilgilerle biliyor. Bildiğiniz gibi işitilerek 
öğrenilen bir bilgiyle görülerek veya yaşanılarak öğrenilen bilgi ara-
sında fark var. Üniversite öğrencilerine böyle bir imkân sağlanırsa bütün 
Türkiye’deki hukuk fakültelerinde, herkes hangi mesleği seçerse, örneğin, 
“hakimlik yapmak istiyorum” derse o mesleğin kişisel karakterine uygun 
olup olmadığını, kendi isteklerini tatmin edip edemeyeceğini bilerek ve 
isteyerek, severek o işi yapar.

Ben ev arkadaşımdan örnek vermek istiyorum yakın zamanda. Burada 
stajyer avukat olarak çalışıyordu, 500 lira ücret alıyordu. Avukatlık mesle-
ğini çok istiyordu, çok severek yapmak istiyordu, ancak maddi kaygılardan 
ötürü hakim oldu. Şimdi hakim olarak atandı. Konuşuyoruz. Mesela ben 
açıkçası mesleğini çok severek yapabileceğini düşünmüyorum veya en 
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azından içine sinerek yapabileceğini düşünmüyorum. Avukatlık her zaman 
aklının bir köşesinde kalacak, ama ömür boyu artık hakimlik yapacak.

Eğer içimize sinmeden tam olarak istediğimiz mesleği yapamazsak 
bu meslekte de çok mutlu olamayacağımızı ve bir sorun olduğunda o 
sorunun gözümüzde daha çok büyüyeceğini düşünüyorum. Bu kapsamda 
siz de bütün hukuk fakültelerinde mesela bu tarz bir sistem olur, burada 
hukuk büroları sahibi olan meslektaşlarım öğrencilere bu tarz fırsatlar 
verirse daha iyi bir katkı sağlanacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.

Oturum Başkanı - Evet, İbrahim Bey kardeş, biz de teşekkür ediyoruz. 
Bu staj olayı bizim ilk YÖK’e gönderdiğimiz müfredatta ben de koymuş-
tum, ama çok kolay yapılacak bir şey değil. TOBB’un öğrenci sayısı az 
olduğu için belki orada gerçekleştirilebilir. Başkanım, on üç bin avukat 
mı var Ankara’da ? Herhalde fakülte sayısına bakarsak, beş fakülte var, 
buradaki öğrenci sayısına bakarsak, yaklaşık o kadara yakın en azından 
birkaç sene içerisinde olacaktır. Bunların hepsinde, Başkanımızın kapısını 
çalsak herhalde imza atmaktan başka bir iş bulamaz diye düşünüyorum. 
Bu, topyekün bir sistemle alakalı bir şey. Belki müfredata ilişkin bir 
düzenleme yapılabilirse ya da en azından alınan öğrenci sayısında kısıt-
lama olursa olabilir, ama katılıyorum, çünkü staj yaparken görüyor. Biz 
de avukatlık stajında anladık bu işi yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye. 
Siz onu daha başlangıçta öğrenciyken görüyorsunuz, ona göre yönleni-
yorsunuz. Ama hakim arkadaş ilelebet hakimlik yapmak zorunda değil, 
avukatlık yapabilir, çünkü hakimlerin maaşları da ciddi anlamda yüksek. 
Biraz biriktirsin, benden tavsiye, (Gülüşmeler) ondan sonra büro açsın.

Sözün özü, Sayın Başkanımı da bekletmeyelim, biz üç saati aşkın bir 
süredir değişik çalışma biçimleri içerisinde bu mesleğin nereden nereye 
geldiğini örnekleriyle beraber görme fırsatını bulduk, en azından ben 
görme fırsatını buldum. Buradan birtakım sonuçlar şüphesiz çıkartıldı. 
Bu şüphesiz değerlendirilecektir, ama ortak olan nokta şu, beyefendinin 
de işaret buyurdukları gibi, bu sevgiyle yapılacak bir iş, çünkü konu insan. 
Hangi tarafta bulunursanız bulununuz karşınızdaki bir insan. Bizim rek-
törümüz tıpçıdır. Hukuk Fakültesinin açılışında ben de şunu söylemiştim: 
“Hocam, yanlış anlama, ama insanlar size canlarını emanet ediyorlar, bize 
hem canlarını, hem mallarını”. Bu son derece önemli diye düşünüyorum. 
Dolayısıyla, şüphesiz aksaklıklar, eksiklikler, yanlışlar olacaktır, ama ben de 
kurumsallaşmanın acizane kanaatim olarak önemli olduğu kanaatindeyim, 
ama bu bireysel çalışılmayacağı anlamına gelmez, ama günün şartları belki 
biraz daha o hale getiriyor. Belki ilerde sekreterime dilekçe yazdırıyorum şekli 
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bilgisayara konuşacaksın. O oluyor zaten. Yüksek lisans yaparken hocaların 
şöyle konuştuklarına tanık olmuştum. “Sen konuşacaksın, bilgisayardan 
printer’dan çıkacak” diyorlardı. O zaman bilgisayarlar yeniydi. Hayal 
etmiştik. Şimdi onlar var.

Dolayısıyla, buna ayak uydurmak lazım, ama meslek gerçekten önemli, 
savunma anlamında önemli. İşin farkında olmak lazım, çünkü insan zaten 
bir mağduriyeti var, sizin elinizle adalete ulaşmak istiyor, ama acizane, 
benim de alanım olduğu için, patron avukatlara da, işverenlere de lütfen 
iş sözleşmesiyle çalıştırdığınız kimselerin haklarını da gözetin diyorum. 
Bu vesileyle iyi sonuçlar, güzel sonuçlar çıktı diye düşünüyorum. Kapa-
tıyorum, hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Sunucu - Değerli konuklarımız, Kurultayımıza katılımınız için hepi-
nize teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmacılara plaketlerini takdim etmek 
üzere Ankara Barosu Başkanı Sayın Avukat Hakan Canduran’ı buraya 
davet ediyorum. (Alkışlar)

(Plaket takdimi)



ANKARA BAROSU
IX. ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 4. GÜN

Avukatın Toplumdaki Algısı





641

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

Sunucu - Saygıdeğer konuklar ve değerli izleyiciler, Ankara Baro-
sunca düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayının son gününe geldik. 
Yargı ve yargıç bağımsızlığının hukuk devleti ilkeleri yönünden ele 
alındığı, yapılmış ve yapılması düşünülen Anayasa değişikliğinin tartı-
şıldığı Kurultayımızda ilk gün gerçekleşen açık oturumun ardından iki 
gün süreyle üç ayrı salonda hukuk öğretimi, meslek eğitimi ve güncel 
meslek sorunları tartışıldı. Düzenlediğimiz panel ve çalıştaylarla güncel 
avukatlık mesleğinin sorunları ve çözüm önerileri dile getirildi. Bugün 
avukatın toplumdaki algısını çok değerli konuşmacıların bakış açısıyla 
dinleyeceğiz. Görüş açıklayacak değerli konuşmacılar toplumdaki algıyı 
en iyi değerlendirebilecek parlamenterler, akademisyenler, yazılı ve görsel 
basınımızın saygın temsilcileri, sanatçılar, yargı ve baro başkanlarından 
oluşmaktadır. Her bir konuşmacının hukuk kurallarını kimseye ayırım 
yapmadan en zor koşullarda ulaştırmaya çalışan bu özelliği nedeniyle 
başta yönetenler olmak üzere, üstün güce sahip olanların yetkilerini 
kısıtlamak istedikleri ve dışladıkları avukatlar bu görevlerini yaparken 
halkımızca nasıl algılanıyor konusundaki görüşleri Kurultayımız ve 
Baromuz açısından çok önem taşımaktadır. Konuşmacıların açık tartışma 
ortamında dile getirecekleri görüşler Baromuzca en ince ayrıntısına kadar 
değerlendirilerek gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Şimdi açık tartışmayı yönetmek üzere Baro Başkanımız Avukat Sayın 
Hakan Canduran’ı kürsüye davet ediyorum. (Alkışlar) Konuşmacıları-
mızı Kurultay kitapçığımızda yer aldığı gibi soyadı sıralamasıyla davet 
etmek istiyorum.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Avukat Profesör Doktor Sayın Hüseyin Altaş (Alkışlar), 
Senarist Sayın Özlem Aybek Kalın (Alkışlar), Aydın Barosu Başkanı 
Avukat Sayın Gökhan Bozkurt (Alkışlar), Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 
Milletvekili Grup Başkan Vekili Sayın Levent Gök (Alkışlar), Milliyetçi 
Hareket Partisi Antalya Milletvekili Sayın Mehmet Günal (Alkışlar), 
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Doktor Sayın Bayazıt 
İlhan (Alkışlar), Yargıçlar Sendikası Başkanı, Ankara 11. Aile Mahke-
mesi Hakimi Sayın Mustafa Karadağ (Alkışlar), Halkların Demokratik 
Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Filiz Kerestecioğlu (Alkışlar), İstanbul 
Barosu Başkanı Avukat Doçent Doktor Sayın Ümit Kocasakal (Alkışlar) 
ve son konuşmacımız Muğla Baro Başkanı Avukat Sayın Cumhur Uzun 
(Alkışlar).
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Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı / Oturum Başkanı

Sayın konuklarımız, hoş geldiniz. Bugün değişik bir konseptte bir 
Açık Oturum yapalım istedik. Biraz farklı bir görüntüyle karşınıza çıktık. 
Umarım bu farklılık sizlerin hoşuna gidecek. Çok seçkin konuklarımız var, 
ama gelemeyen seçkin konuklarımız da var ne yazık ki. Aşağı yukarı sekiz 
konuğumuzun altısı hastalıktan dolayı, bizzat görüştüm, grip salgınından 
dolayı yataklarından bile kalkamadılar, ama sağ olsun konuklarımız bizi 
kırmadılar, geldiler.

Biliyorsunuz, üç gündür 9. Hukuk Kurultayımızı devam ettiriyoruz. 
Üç gün özellikle ilk gün güzel tartışmalar oldu. İkinci ve üçüncü gün 
mesleğimize ve hukuk eğitimine ilişkin panellerimiz oldu, çok başarılı 
çalıştaylar yaptık. Bugün de Kurultayımızın kapanışını özel bir konu 
olarak dedik, avukat acaba toplum içinde nasıl tanınıyor, doktorlar 
nasıl tanıyorlar, senaristler nasıl tanıyorlar, sanatçılar nasıl tanıyorlar, 
sayın milletvekilleri nasıl tanıyorlar, hocalar bizi nasıl görüyorlar, kendi 
baro başkanlarımız acaba bizi nasıl görüyorlar diye düşündük, böyle bir 
konsept geliştirmeye çalıştık. Bizi kırmadınız, geldiniz. Umarım bugün 
güzel, verimli bir tartışma yaratıp Hukuk Kurultayımızın hazırlayaca-
ğımız Sonuç Bildirgesine avukatın toplumdaki algısını da bir şekilde 
eklemeyi düşünüyoruz. Umarım avukatlar hakkında iyi şeyler çıkacaktır 
diye umuyorum, ama tabii konuklarımız nasıl bakacak, ne düşünecekler, 
hep birlikte burada göreceğiz.

Öncelikle şunu söylemem lazım: Cumhuriyet Halk Partisinin bugün 
biliyorsunuz bir Kurultayı var ve çakıştı. Sayın Grup Başkan Vekili 
Levent Gök bizim ricalarımızı kırmadı ve şu anda orada Kurultay devam 
ediyor ve kendisi yönetmesine rağmen Kurultayı bizi kırmadı, geldi. 
Müsaadelerinizle ilk konuşma sırasını ona vermek durumundayım. 
Konuşmasını yapıp hemen Kurultayına devam etmek durumunda. Yine 
MHP Milletvekilimiz Mehmet Bey de aynı şekilde Ankara dışına çıkacak, 
onu da önlere almak durumundayız. O yüzden isterseniz açılışa Sayın 
Levent Gök’le başlayalım, yapalım istiyorum. Buyurun Levent Bey, sizi 
dinliyoruz efendim.
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Av. Levent GÖK
CHP Grup Başkan Vekili

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli konuklar, ben 
de Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu Hukuk Kurultayında öncelikle 
davetli olmam nedeniyle Sayın Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine 
ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Hoş geldiniz. (Alkışlar)

Sayın Baro Başkanımızın da belirttiği gibi bugün Cumhuriyet Halk 
Partisinin Arena Stadında gerçekleştirilen bir Kurultayı başladı, devam 
ediyor. Genel Başkanımız da konuşmasına devam ederken bugün tesa-
düfen çakışan Hukuk Kurultayına ben de Partimin bir Kurultayından 
çıktım, ama meslek örgütümün Kurultayına da gelmeyi bir görev saydım, 
çünkü değerli arkadaşlarım, ben elbette siyasetçi kimliğimle kamuo-
yundan belki tanıyorsunuz, ama benim esas mesleğim avukatlıktır. Ben 
avukatım. Ben Ankara Barosunun 1982 yılından beri üyesi olmaktan 
dolayı onur duyduğum bir meslektaşınızım. Bu nedenle benim mesle-
ğim avukatlık her şeyin önünde gelir. O nedenle Partimin Kurultayını 
bir parça öteleyerek burada bulunmayı hem mesleğime olan saygı, hem 
de sizlere olan saygı, hem de kuruluşum olan Baroya saygı olarak nite-
lendirdim ve sizlerle beraber olmayı tercih ettim. O bakımdan her ne 
kadar konuşmamı yaptıktan sonra ayrılacaksam da, bu durumumun da 
bilinmesini ve avukat kimliğimle burada bulunduğumun da özellikle 
altını çizerek konuşmalarıma başlamak istiyorum.

Aslında konunun çok boyutları var değerli konuklar. Konu birbiri 
ardına hangi cümleyi söylerseniz bir tartışma ortamı başlatacak şekilde 
derin ve gerçekten de her biri de ayrı ölçülerinde kendi içlerinde bölümlere 
ayrılan koridorlara benziyor. Hukuk diyoruz, yargı diyoruz, avukat diyo-
ruz, elbette değerli konuklar, yargının bir süjesi olması gereken avukatın 
bugün içinde bulunduğu konumun Türkiye’de hiç de iç açıcı olmadığını 
hepimiz yakından biliyoruz. Ben meslek hayatım boyunca karşılaştığım 
pek çok olaydan biliyorum ki, şu anda Türkiye’de bırakın avukatlığı, 
yargının durumunun çok ciddi tartışılır halde olduğunu hepimizin kabul 
etmesi gerekir. Yargının tartışıldığı bir ortamda avukatların durumunun 
da iç açıcı olmadığını herkes ilk anda söyleyebilir.

Avukatlık, mesleğe ilk girdiğimiz andan itibaren hakimler ve savcılar 
tarafından dışlanan, duruşmalarda saatlerce bekletilen, kalem personelinin 
dahi bir avukata dosya verirken nezaket ölçülerini aşan sınırlarda muhatap 
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olunduğu, müvekkille ilişkilerde müvekkilin her zaman avukatını “para-
sını verdim, artık sen benim adamımsın, ben seni satın aldım” dediği bir 
psikolojik ortamda biz görevlerimizi yapıyoruz, bu çok açık. Yargının 
içinde bulunduğu durumun en mağdur kesimidir avukatlar. Avukatlar 
bu ortamda hukukun üstünlüğünü ve mesleklerine duydukları saygıyla 
hayatlarını kazanmayı, devletin kendilerine bir şey bahşetmeden, sabahtan 
akşama kadar her türlü sorunun üstesinden gelerek geçimlerini temin 
etmeye çalışıyorlar, ama bu konuda bütün devlet, bürokrasi avukatlara 
karşı bir dışlayıcı anlayışla bakıyor, hakim ve savcılar bakıyor. Tabii, çok 
saygın hakimlerimizi, savcılarımızı tenzih ederim, ama biz avukatlar 
biliyoruz bu durumu. Hangi hakimlerin, savcıların nasıl davrandığını, 
hangilerinin de daha farklı davrandığını biliyoruz ve bunun zaten çoğu-
muz da muhatabı olmuşuzdur. Bu konuda hepimizin çok ciddi şikâyetleri 
var, çok ciddi sıkıntıları var. Ben de mesleğimde pek çok kez yaşadım 
bu sıkıntıları ve bunları aşma yolunda üst kuruluşumuz olan Baromuz, 
Barolar Birliği bir meslek örgütü olarak çalışmalar yapıyorlar, ama şu anda 
geldiğimiz nokta dahi avukatların toplumdaki algısının ve saygınlığının 
arzu edilen yerde olmadığını bize çok açık gösteriyor.

Bir kere değerli konuklar, avukatlık mesleği öyle sıradan bir meslek 
değil ve dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. Bu aşamaya gelinene 
kadar ta Antik Yunan’da bundan yüzyıllarca önce oratorlar diye bir sınıf 
avukatlık mesleğini götürmeye çalışmış. Tam anlamıyla bugünkü avu-
katlığı tarif etmiyor, ama ilk olarak Antik Yunan’da, daha sonra Roma’da 
özellikle itibarlı kişilerden seçilen ve retorik eğitim almış kişiler avukat 
olarak tarif edilmeye başlanmış. İlk olarak Roma’da. Bundan kaç yıl 
önce ? Tam bin altı yüz yıl önce. Bizans İmparatorluğu zamanında kanun 
eğitimi alınması zorunlu kılınmış avukatlık yapmak için; yani avukatlık 
çok eskiye dayanıyor.

IV. Yüzyılda bu Roma İmparatorluğu döneminde avukatlar gerçek 
anlamda örgütlenme olanağını bulmuşlar ve herkes o zamanki mahke-
melerin bulunduğu yerlerde yargı çevresinde bir meslek odasına kayıt 
olma zorunluluğu getirilmiş; yani bizim bugünkü Baro gibi. Ne zaman 
uygulanıyor ? Ta IV. Yüzyılda oluyor. 460 yılında İmparator Leo avukat 
olmak için mutlaka iyi bir hukuk eğitimi alanın referansını getirmiş. 
Ve, değerli arkadaşlar, 600’lü yıllarda en az dört yıl boyunca hukuk eği-
timi ve pratiği alma şartı getirilmiş bundan tam bin dört yüz yıl önce.
Bakın, daha insan hakları kavramlarının gelişmediği ortamlarda, hak 
ve özgürlüklere daha bu kadar atıfta bulunmadığı ortamlarda avukatlık 
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mesleği ta 600’lü yıllarda, 460. yıllarda bir meslek olarak örgütlenmiş, 
kabul edilmiş ve bunların özellikle dört yıl boyunca bir hukuk ve pratik 
eğitim alması şart konulmuş o zamanki koşullarda dahi.

Buradan nereye gelmek istiyorum ? Ben 1981 yılında Ankara Üni-
versitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğum zaman iki tane fakülte 
vardı. Burada bulunan pek çok değerli ağabeylerim bilirler: İstanbul 
Hukuk Fakültesi ve Ankara Hukuk Fakültesi. Mezun olduğum, staja 
başladığım zaman İzmir’de Ege Üniversitesinde üçüncü fakülte açıldı. 
Değerli arkadaşlar, 1981 yılında mezun olduğum zaman Ankara Üniver-
sitesinin bütün eğitim kadroları doluydu Hukuk Fakültesi bakımından. 
Biz eğitimimizi profesörler, doçentler düzeyinde olmak kaydıyla aldık.

Şimdi gelmek istediğim nokta, 1981 yılından sonra bugün aşağı yukarı 
sayısını tam olarak bilmediğimiz, kimi arkadaşımız seksen beş diyor, 
kimisi doksan diyor, belki yüze yakın bir hukuk fakültesinin olduğu 
söyleniyor. Kritik soru şudur avukatlık açısından: Bu fakültelerdeki eği-
timin düzeyi nasıldır ? Burada falanca bir üniversitede okuyan bir öğrenci 
gerçek anlamda eğiticilerden, bakın, 600. yılda bir hukuk eğiticiden 
mutlaka referans almayı gerektiren koşullar konulmuş, acaba günümüz 
Türkiye’sinde, 21. Yüzyılda bugün pek çok üniversitede hukuk fakültesi 
adı altında fakültelere giren öğrencilerimiz gerçek anlamda öğretim 
üyelerinden ders alabiliyorlar mı ? Kritik sorumuz budur. Ben biliyorum 
ki, pek çok okulumuzda profesör yok, doçent yok, yardımcı doçent yok, 
araştırma görevlileri ya da kendi alanlarındaki uzmanlıklarından dolayı 
başka mesleklerden gelip o fakültede ders vermek suretiyle sürdürülen 
bir eğitim politikamız var. Türkiye’nin bence hesaplaşması ve sorgulaması 
gereken avukatlık alanında, hukuk alanında birinci temel nokta budur. 
Türkiye’de gerçek anlamda bin dört yüz yıl önce Roma İmparatorluğu 
döneminde zorunlu halde tutulan hukuk eğitiminin bugünkü 21. Yüz-
yılda Türkiye’deki seviyesi nedir ? Bence tartışılması gereken nokta budur.

Fakültelerden mezun olan arkadaşlarımız gerçekten mesleki eğitimi 
aldığı zaman ondan sonra mesleki yaşantısında bu kuralları uygulayacak 
düzeyde yetiştirilebiliyor mu, yetiştirilemiyor mu ? Temel kritik sorumuz 
budur. Ben bugün Türkiye’de böyle bir ciddi bir sorun olduğunu düşünü-
yorum. Öğretim üyesinin bulunmadığı ortamlarda boş geçen derslerden 
mezun olunmak suretiyle pek çok öğrencinin mezun olduğunu ve daha 
sonra avukatlığa geçtiğini, avukatlık yaşantısı sırasında yeterli olmayan 
bu eğitim ve staj dönemleri sonunda pek çok meslek hatasının yapıldığını 
biliyorum. Pek çok meslektaşımız, yeni meslektaşlarımız özellikle baro 
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disiplin kurullarına şikâyetler nedeniyle sevk ediliyorlar. Bunun temel 
noktası Türkiye’de hukuk eğitiminin arzulanan seviyede olmamasıdır. 
Elbette bütün üniversiteleri kastetmiyorum, ama yüze yakın eğer bir 
hukuk fakültesinden bahsediyorsak, her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi 
gerekir. Türkiye bu konuda çok ciddi bir temel sorun yaşıyor.

Bu neden önemli ? Toplumdaki algı bakımından önemli, avukatın 
algısı bakımından önemli. Gerçek anlamda bir hukuk eğitimi. Bu hukuk 
eğitimini alacaksınız, yani, yeterli olacaksınız değerli arkadaşlarım. Bir kere 
yeterlilik çok önemli ve güven çok önemli. Avukatın algısının toplumda 
yükselmesinin birinci koşulu yeterli olmak, kanunları bilmek, önünüze 
gelen dosyaya vakıf olabilmek ve karşınızdakine güven verebilmek. Evet, 
gittiğiniz hukukçu bir soruna vakıftır, bu sorunu tarif edebiliyor, altından 
kalkabiliyor ve güven verebiliyor. Bir üçüncüsü de samimiyet. Avukatta 
aranan üç özellik var değerli arkadaşlarım: Yeterlilik, güven ve samimiyet. 
Maalesef bu konuda yapılan araştırmalarda, avukatların itibar nokta-
sındaki yapılan araştırmalarda ortaya çıkan tablo, bu üç sınıflandırmayı 
baz alarak yapılan araştırmalarda avukatların bu konudaki toplumdaki 
algısının asgari düzeyin altında olduğunu çok acı bir gerçek olarak bizlere 
göstermektedir. Durum çok da iyi değil, ama bu durum avukatlıktan mı 
kaynaklanıyor ? Hayır. Türkiye’nin masaya yatırılması gereken bir yargı 
bölümü var değerli arkadaşlarım. Eğer bir ülkede adalet birinci sırada 
güven duyulan bir organ olamazsa elbette bunun içinden hakimler de 
etkilenecektir, savcılar da etkilenecektir ve avukatlar da etkilenecektir, 
sistem etkilenecektir; yani, devletin rejimi etkilenecektir.

Bakın, 2015 yılında Global Politika ve Strateji Türkiye Toplumsal 
Eğilimleri Kuruluşu bir anket yapıyor ve kurumlara güven oranını araş-
tırıyor. Değerli arkadaşlarım, bir ülkede eğer adalet herkes tarafından 
kabul edilebilir ve “ben adalete güveniyorum” denilemezse o ülke çok 
ciddi krizlerle karşı karşıyadır ve nitekim Türkiye’nin içinde bulun-
duğu durum da aynen böyledir. Bu ankete göre verilen cevaplar da 
Türkiye’de yargıya duyulan güven yedinci sıradadır değerli arkadaşlarım, 
yedinci sırada. Birinci sırada jandarma geliyor değerli arkadaşlarım. Bu 
ne kadar acı verici bir durum. İkinci sırada ordu, üçüncü sırada polis 
geliyor. Türkiye’de pek çok insan hakları ihlalleri var, polisin, güvenlik 
güçlerinin karıştığı pek çok antidemokratik uygulamalar var, ilk üç sıra 
bunlarda. Yargı yedinci sırada. Meclis nerede ? Meclis de beşinci sırada. 
Şimdi, siyasetçiye güven az, yargıya güven neredeyse yok gibi. Böyle 
bir atmosferde Türkiye’de avukatlar mesleklerinin onurlarını korumaya 
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çalışıyorlar, ayakta kalmaya çalışıyorlar. Bir yandan sistemin dayattığı 
koşullar, bir yandan hukuk eğitimindeki yetersizlikler, avukatları bugün 
toplumda işte, bu tartıştığımız algı problemiyle karşı karşıya bırakıyor. 
Bu konu Avrupa’daki birçok kuruluşun gözlerinden kaçmıyor. Avrupa 
Komisyonu Türkiye İlerleme Raporunda, 2015 Raporunda Türkiye’deki 
yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin sekteye uğradığını, hakim 
ve savcıların güçlü bir siyasi baskı altında kaldığını yazmıştır değerli 
arkadaşlarım. Uluslararası kuruluşlar tarafından da Türkiye’deki adaletin 
geldiği nokta budur.

Bir yandan iktidarın tam güdümünde bir yargı; konuşulması gereken 
bir konu bu. Türkiye’de kuvvetler ayrılığı diyoruz, ama bir yandan yasama, 
evet, yargı, yürütme. Bunların her birinin birbirinden bağımsız olması 
ve yürütmenin ayrı, yargının ayrı, yasamanın ayrı olması gerekirken şu 
anda Türkiye’de yargı boğazına kadar yürütmenin etkisi altına girmiştir. 
Geçtiğimiz 24. Dönemde Mecliste çıkarılan bütün yasalarla Hakim 
Savcılar Kanunu, İç Güvenlik Paketi, başka birçok yasalarda Türkiye’de 
yargı yürütmenin elindedir değerli arkadaşlarım. Türkiye’de yargıyla 
yürütme birleşmiştir. Yine 24. Dönemde çıkartılan Sulh Ceza Hakim-
likleri Türkiye’de yürütmenin, Türkiye’deki yürütülen insan hakları ve 
hak ve özgürlükler mücadelesinde muhalefeti sindirmek ve baskı altına 
almak için çıkarttığı bir mahkemeler olarak ortada durmaktadır.

Biz bir yandan “Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırılsın” denildiği 
zaman, onun yerine Olağanüstü yetkili mahkemeler getirildi, hadi, Avrupa’ya 
uygun olarak “onu da kaldırın” denildi, ama onlardan çok daha da vahim, 
Sulh Ceza Hakimlikleri ihdas edildi Türkiye’de. Türkiye’de hiç kimsenin 
güvencesi yoktur. En ufak bir şikâyetle yürütmenin kurduğu hakimliklere 
yürütmenin atadığı ve açıkça yürütmeye de bağlantılı olan hakimler karar 
vermektedir. Bu hakimler tweet attıkları zaman Facebook sayfalarında 
ülkeyi yönetenlere övgüler düzerek oraya hakim olarak atanmışlardır. 
Çok vahim bir tablodur bu. Kendi iktidara olan bağlılıklarını belirten 
hakimler şu anda Türkiye’nin temel hak ve özgürlüklerinde karar verici 
noktalardadır. Böyle bir tabloyu Türkiye’nin içine sindirmesi mümkün 
değildir. Her soruşturmada gizlilik kararı verilmektedir ve avukatların 
da eli, kolu bağlanmaktadır.

Ne yapacak avukat, nasıl savunmasını yapacak ? Dosyaya erişemiyor, 
dosyadan vakıf değil. Öncelikle bir kere işin Emniyet aşamasında Emni-
yette polislerle karşı karşıya, hor görülen, itilen, kakılan bir halde avukat 
orada. Emniyet müdürlerinin talimatıyla avukatların içeri girmeleri 
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yasaklanıyor, avukatların Adliyede duruşmaları izlemeleri yasaklanıyor 
değerli arkadaşlar. Böyle bir tabloda savunmanın, avukatların saygınlığı-
nın olduğunu ifade edebilir miyiz ? Elbette avukatlardan kaynaklanmıyor 
bu durum. Tamamen iktidarın baskısından, iktidarın tahakkümünden 
kaynaklanıyor.

Şu anda Türkiye’de öyle bir tablo yaratılmak isteniyor ki, yaratılan bu 
tablo içersinde yargı siyasetin dışında karar veremiyor. Bunun tipik örneği 
Anayasa Mahkemesidir. Geçtiğimiz günlerde İç Güvenlik Paketindeki 
o makul şüphe diye bildiğiniz önemli, Türkiye’deki herkesi potansiyel 
şüpheli olarak gösterilen maddeleri biz Anayasa Mahkemesine götürdük 
ve Anayasa Mahkemesi maalesef bunları reddetti. Siyasallaşan bir yargı 
çerçevesinde avukat ne yaparsa yapsın, müvekkilin hakkını korumaktan, 
o erişime ulaşmaktan uzak halde tutuluyor.

Böyle devasa sorunlarımız var. Bir yandan kendi hukuk eğitiminden 
kaynaklanan sorunlar, bir yandan Ankara Barosunun çok başarılı bir 
staj programı var, ama her yerde olmuyor. Gençlerimiz mezun olduktan 
sonra staj dönemini de verimli geçiremiyorlar. Bu dönemde böyle verimli 
geçmeyen dönemden sonra avukatlığa başlayan meslektaşlarımızın pek 
çoğu da meslek hataları nedeniyle hatalar yapıyorlar, disipline veriliyorlar, 
ama bir başka güçlük de Adliyede iktidarın yarattığı bu yargı nedeniyle 
artık kendisini iktidarın bir silahşoru gören hakimlerin ve savcıların 
yarattığı hukuk tahribatıdır. Bu tahribat her gün o denli güçlüdür ki, 
birkaç gün önce Sultan Ahmet Meydanında gerçekleşen bombalı saldı-
rıda hemen gizlilik kararı, yayın yasağı alındı, Türkiye bu hadiseyi kendi 
Adliyesinden, kendi savcısından takip edemedi, yurtdışındaki televizyon 
kanallarını izleyerek takip edebildi. Böyle bir tablo düşünülebilir mi, 
böyle bir tablo olabilir mi ? Avukatların tartaklandığı, dosyaya erişiminin 
kısıtlandığı, ifade özgürlüğünün ayaklar altına alındığı bir toplumda 
yaşıyoruz ve bunun en çok etkileneni avukat, çünkü müvekkil geliyor, 
“hakkımı savun” diyor.

Çok açıkça konuşalım değerli arkadaşlarım, artık şu anda hiçbir 
avukata, çok açıkça söylüyorum, mesleki bilgisinden dolayı, mesleki 
güveninden dolayı giden kişi sayısı çok azdır. Adliyede olan bir dava 
nedeniyle artık avukatlara falanca hakimi tanıyor musun, Cemaatten 
midir, iktidardan mıdır ya da başka bir yerden midir, o kanalları arayarak 
o kanallar vasıtasıyla hak arama mücadelesinin verilmesi Türkiye’de söz 
konusudur. Böyle bir tablodan hak, hürriyet çıkar mı ? Nerede kaldı bizim 
adaletin terazisinin gözünün kör olması, karşıdaki kişinin sınıfını, etnik 
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kökenini, dinini, dilini, siyasetini öngörmeyen yaklaşımı nerede kaldı ? 
Şimdi adaletin terazisinin gözü açıldı değerli arkadaşlarım. Adaletin gözü 
iktidarın gözü oldu. İktidarsanız hakkınız var, değilseniz hakkınız yok.

İktidarın denetlenmesi, iktidarın yaptığı bir çok uygulamada biz 
Türkiye Barolar Birliğinin Anayasa Mahkemesine gitmesini istiyoruz 
arkadaşlar. Mecliste pek çok kanun çıkacak, bu kanunları en iyi irdelemesi 
gereken bir kurum olan Türkiye Barolar Birliği bu kanunlar üzerinde bir 
denetim hakkını kullanamayacak ve Anayasa Mahkemesine götüreme-
yecek; öyle bir şey söz konusu olmaz. Kendine güvenen bir toplumda 
kendine güvenen bir iktidar der ki, “evet, ben denetlenmek istiyorum. 
Sadece ana muhalefet partisi değil, beni Barolar Birliği de denetlesin, Ana-
yasa Mahkemesine götürsün” deme cesareti varsa, avukatların Türkiye’deki 
saygınlığından bahsedebiliriz. Ama bakın, daha geçen yıl hangi noktaya 
geldik ? Bırakın siz bu noktaları, Barolar Birliğinin adli yıl açılış törenle-
rinden çıkartılması dahi Türkiye’de maalesef gerçekleştirildi.

Nedir bu korku avukatlardan ? Nedir bu korku, neden korkuluyor ? 
Elbette korkuluyor. Avukatlar kimseye bağlı insanlar değil. Avukatların 
tek bağlı oldukları yer vicdan, insan hakları, ahlak. İşte, bunlar olduğu 
için avukatların bir siyasi eleştiri getiren, ki onlar siyasi eleştirinin öte-
sinde insan hakları, temel hak ve hürriyetler, özgürlükler, bunlar zaten 
bir avukatın olmazsa olmaz koşullarıdır, bunları savunmayan avukat 
zaten avukatlık yapamaz, ama avukatların Barolar Birliğinin adli yıl açılış 
törenlerinde konuşmasından korkulan bir Türkiye’de sizlerin hiçbirinin 
avukatın saygınlığından bahsetme olanağı yoktur. Ama bu saygınlığı 
zedeleyen avukatların bizatihi kendisi değil, tam tersine iktidardır. Bunun 
adını koymak gerekiyor ve cesur olmak gerekiyor. Şu anda Türkiye’de 
herkesin sindirilmeye çalışıldığı, tehdit altında tutulduğu bir ortamda 
avukatların sesini çok daha fazla gür çıkartmasının gerektiği zamanlarda 
yaşıyoruz değerli arkadaşlarım. Bir yanda terör, o ayrı bir konu, bir yandan 
insan hakları ihlalleri, o ayrı bir konu, ama avukatlar her zaman insan 
haklarının temel hak ve hürriyetlerinin yanında olmalıdır, böyle olmalıdır.

Birkaç gün önce Meclisten bir yasa geçti. Bağıra, çağıra, değerli arka-
daşlarım, söylüyoruz, “Anayasaya aykırı” diyoruz. Nedir o yasa ? Sayıştay’ın 
denetiminden çıkartıyor Türkiye’deki pek çok kamu kuruluşu. Eğer kamu 
payı, Türk Hava Yolları, Turkcell gibi, Anadolu Ajansı gibi yüzde 50’nin 
altında ise artık Sayıştay buraları denetlemeyecek, iktidarın bağımsız 
denetleme kuruluşlarının denetlediği raporlar Meclise gönderilecek 
değerli arkadaşlarım. Anayasanın 160. maddesi tüm kamu kuruluşlarının 
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Sayıştay tarafından denetlenmesine amilken göz göre göre bu kararlar 
çıkartılıyor. İktidarın keyfiliğinin denetlenmesinin mutlaka önlenmesi 
gerekiyor. Keyfilik denetlenecek, iktidar sınırlandırılacak. Bunların birer 
birer Türkiye’de gözümüzün önünde yaşandığı bir tabloda giderek böyle 
bir tekelci anlayış, bir diktatörlük anlayışının öne çıkması bütün avukatları 
etkileyecek düzeydedir, bütün avukatları.

Bundan sonra çıkartılan o İç Güvenlik Paketinde Anayasa Mahke-
mesinin iptal ettiği kararla valiler, emniyet müdürleri, her biri kendile-
rini her türlü olayda sorumlu ve yetkin görerek, bırakın siz en barışçıl 
gösteriyi, o barışçıl gösterilerde bulunan avukatların dahi yakasına, 
paçasına sarılarak onları dışarı çıkartacak güce kavuşmuşlardır.

Avukatlar olmazsa olmaz değerli arkadaşlarım. Bu konu önemli, bu 
konunun Türkiye’de yarattığı tahribatın bundan sonra çok daha fazlasını 
göreceksiniz, çok daha fazlasını yaşayacaksınız. Türkiye’de çok ağır insan 
hakları ihlalleri oluyor, çok ağır antidemokratik uygulamalar oluyor. 
Türkiye’nin cumhuriyet değerlerine ve Atatürk’e ve o değerli savunanlara 
her gün devletin kanallarından hakaretler yapılıyor. Bunlara olağanüstü 
paralar veriyorlar, bu paraların denetimini dahi çıkartacak yasalar çıkar-
tılıyor. Bu konuda sesimizi yükseltmeliyiz. Bu konuda özellikle Ankara 
Barosuna, Barolar Birliğine, bütün barolara, fert fert bütün avukatlara 
düşen görev her zamankinden çok daha fazladır.

Bizler onurumuzla yaşadık. Ben mesleğe başladığım zaman, avukat 
olduğum zaman çevresinde tanınan bir kişi değildim. Beni çevreme 
tanıtan mesleğim olmuştur. Evlendim, çocuklarım oldu, ben toplumda 
eğer bir yere gelebilme mücadelesini verebilmişsem bunun yegane nedeni 
avukatlıktır. Avukatlığımla her zaman iftihar ettim. Kurda, kuşa teslim 
etmeyecek, bir mücadeleyi beraber sürdüreceğiz bundan sonra da, hep 
beraber. Avukatlığın toplumdaki algısını, iktidarın bakış açısını değiş-
tirecek yegane güç bizleriz, hepimiz, birimiz, ikincimiz, üçüncümüz, 
dördüncümüz, baromuz, Barolar Birliği. Ayağa kalkmamız gereken 
günlerdeyiz. Bu sadece mesleğimizin saygınlığı açısından değil, Türki-
ye’nin içinde bulunduğu durumda hukuk devletini sağlamak, kuvvetler 
ayrılığını gerçekleştirmek, gerçek anlamıyla yargı bağımsızlığını temsil 
etmek açısından olmazsa olmaz koşullardır.

Değerli Başkanım, sayın konuşmacılar, bu konuda çok doluyum, 
çok söyleyecek sözlerim var, ama elbette toplantının da bir kuralı var. 
O verilen süre çerçevesinde konuşmaya gayret ettim. Şimdi izninizi 
verirseniz sizlerden almış olduğum izinle elbette ben de Kurultayıma 
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gitmek durumundayım. Kurultayımızı izleyerek Türkiye’nin değişik 
problemleri konusundaki görüşleri orada almaya çalışacağız. Ben bu 
duygu ve düşüncelerle beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür 
ederim, saygılar, sevgiler sunarım. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Efendim, CHP Ankara Milletvekilimiz Sayın 
Levent Gök’e konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Aslında hepimizin 
bildiği, ama çoğumuzun da pek dile getiremediği şeyleri çok rahat söyledi. 
Teşekkür ediyoruz, sağ olsun.

Efendim, şimdi konunun biraz da başka bir yönüne bakıp doktorlar 
acaba bizi nasıl görüyorlar ? Son zamanlarda malpraktisler, benzeri olaylar, 
geçen gün de bir şey duymuştum, şöyle söylüyor: Amerika’da avukatlar 
için “ambulans kovalayan kişiler” deniyormuş. Çok rahatsız etti beni 
bu. Tabii, avukatlığın Amerika’da nasıl yapıldığı konusunda hepimizin 
bazı fikirleri var, sıkıntılı gördüğümüz yanları var. Acaba Türkiye’de 
bu nasıl görünüyor diye düşündük. O yüzden bir doktor konuğumuz 
da olsun istedik. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sayın 
Doktor Bayazıt İlhan’ı da bu nedenle davet ettik. Eğer müsaade ederseniz 
20 dakikalık bir süre içinde onlar tarafından biz nasıl görünüyoruz, iyi 
mi, kötü mü, kötüyse ne yapmak lazım, iyiyse daha iyi etmek için ne 
çaba sarf etmek lazım, sizden öğrenmeye çalışalım. Teşekkür ediyorum.

Dr. Bayazıt İLHAN
Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı

Ben teşekkür ediyorum hepinize. Öncelikle bizi buraya davet ettiği 
için, bu programda bize yer verdiği için Ankara Barosuna, Yönetim Kurulu 
üyelerine, Kurultayın Düzenleme Heyetine çok teşekkür ediyorum ve 
bütün dinleyicilerimizi de Türkiye’nin dört bir yanındaki yaklaşık yüz 
kırk bin hekim adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Bizim hekimler olarak avukatlara sıklıkla işimiz düşüyor. Oraya da 
öncelikle girebiliriz, ama Tabip Odaları olarak, Tabipler Birliği olarak, 
kendi hekimlerimizin örgütsel gücü olan yapılar olarak da ne yazık 
ki Türkiye’nin içinde bulunduğu, gittikçe otoriterleşen devlet yapısı 
içerisinde, kamu düzeni içerisinde de ne yazık ki sıklıkla avukatlara 
ihtiyacımız oluyor.
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Az önce Levent Bey belirtti, Türkiye’de kuvvetler ayrılığının gittikçe 
belirsizleştiği, neredeyse ülkenin tek elden yönetilmeye başlandığı bir 
ortamda Tabipler Birliği olarak, Tabip Odaları olarak da sıklıkla hukuk-
çulara, avukatlara işimiz düşüyor. Bunların birtakım tipik örnekleri var: 
Bir tanesi, hepiniz eminim izlemişsinizdir, Türkiye’de 2013 Haziranında 
gerçekleşen Gezi protestoları sırasında Tabip Odaları, hekimler, pek çoğu 
bağımsız hekimler protesto haklarını kullanan yurttaşlarımıza yönelik, 
yoğun polis şiddeti karşısında yaralananlara acil sağlık hizmeti vermeye 
çalışmışlardı. O dönemde bu hizmetlerinden dolayı Tabipler Birliğine, 
Tabip Odalarına, hekimlere “devletten izinsiz neden sağlık hizmeti verdi-
niz?” diye davalar açılmıştı. Bilmiyorum izleyenleriniz var mı ? Ankara 
Tabip Odası Yönetim Kurulunun görevden alınması için bir dava açılmıştı 
izinsiz sağlık hizmeti verildiği gerekçesiyle. Oysa hekimliğin gerçekten 
hukukçuluğa çok benzeyen yanları var. Mesleğin kendi içsel bir özelliği, 
değil mi, yardıma ihtiyacı olanlara gidip ayrımsız bir şekilde koşmanız 
ve yardım etmeniz gerekiyor. O zaman meslektaşlarımız bunu gerçek-
leştirmişlerdi. Levent Bey çıktı, o davada tanıklık etmişti, Barolar Birliği 
Başkanımız Metin Feyzioğlu, kendisinin bir tanıklığı vardı. O zaman 
revire dönüştürülen bir mekânda ağır biçimde yaralanan insanlara ilk 
yardım hizmeti verilmeye çalışılırken o revirin gaz altında kaldığını, 
polisler tarafından saldırıya uğradığını görmüştü, tanıklığı vardı. Kendisi 
de mahkemeye gelerek tanıklık yapmıştı.

İstanbul’da biliyorsunuz, cami davası olarak biliniyor, Dolmabahçe’de 
polislerden kaçarak yaralıların bir camiye sığındığını, orada hekimlerin, 
sağlık çalışanlarının ilk yardım hizmeti vermeye çalıştığına tanıklık 
etmiştiniz. Orada iki genç meslektaşımız yargılandı İstanbul’da ve ne 
yazık ki bu iki meslektaşımıza 10 aylık hapis cezası çıktı, şimdi temyiz 
aşamasında. İşte, böylesine bir ülkede hekimlik yapmaya ve sağlık hizmeti 
sunmaya çalışıyoruz.

Hakan Bey, evet, bazı Batı ülkelerinden örnekler vererek hekimler 
arasındaki hukukçuların, avukatların algısı nedir meselesine bir anlamda 
giriş de yapmış oldu. Sağlık ortamı gittikçe ticarileşen bir ortam. Eminim 
siz de sağlık hizmeti aldığınız zaman bunu fark ediyorsunuz. Hekimlere 
şu anda şu söyleniyor: “Size insanca yaşayacak bir ücret vermeyiz biz, 
düşük bir maaş veririz, eğer para kazanmak istiyorsanız çok hasta bakma-
nız lazım, çok ameliyat yapmanız lazım, çok görüntüleme yöntemlerine 
başvurmanız lazım, çok fazla girişimsel işlemler yapmanız lazım”. Böylesi 
bir ortamda Türkiye’de muayene sayıları, ameliyat sayıları, ilaç tüketimi, 
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böylesi bir ortamda sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Bu kadar yoğun 
sağlık hizmetinin tüketildiği bir ülkede hekimler hastalara yeterli zaman 
ayıramıyorlar. Üç dakikalık, beş dakikalık muayenelerle, değil mi, pek 
çok gittiğinizde sizin de başınıza gelmiştir, sağlık hizmeti almaya çalışı-
yorsunuz. Hastanelerde inanılmaz bir yoğunluk var. Hastaların yattığı, 
ameliyat olduğu servislerde, ameliyathanelerde pek çok düzensizlikler 
yaşanabiliyor. Bunların pek çoğu hekimlerin kontrolünün dışında yaşa-
nan aksaklıklar olabiliyor.

Yine Levent Bey konuşmasında Türkiye’deki hukuk eğitimine değindi. 
Ne yazık ki aynı sorunları tıp eğitiminde de yaşıyoruz. Türkiye’de sayıları 
yüze yaklaşmış olan tıp fakülteleri var. Bunların çoğunda ciddi biçimde 
öğretim elemanı ve altyapı eksiklikleri var. Şu kadarını söyleyeyim ben 
size: Türkiye’de şu anda bir tıp fakültesinden mezun olan bir grup genç 
meslektaşımız hiç çocuk hasta görmediler. Pediatri stajı diyoruz bili-
yorsunuz. Pediatri stajı hiç yapılmadan mezun oldular. Böylesine bir 
tıp eğitimi düzeyine doğru gerilemiş durumdayız. Bütün uyarılarımıza, 
itirazlarımıza rağmen Türkiye’de tıp eğitiminin böyle bir aşamaya ne 
yazık ki gerilediğini görüyoruz. Böyle bir handikap da var sağlık hizmeti 
sunumunda ne yazık ki.

Bu şartlar altında ne yazık ki bazı yurttaşlarımızın tıbbi uygulama 
hatalarına maruz kaldığını da görüyoruz. Tıbbi uygulama hatalarında 
bir artış var mı, yok mu, buna yönelik istatistiklerden yoksunuz. Sağlık 
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ne yazık ki bunları düzenli olarak 
yayınlamıyor. Ancak, hekimlerde, evet, şöyle bir algı son dönemde 
malpraktis yasaları ve uygulamalarıyla beraber gelişmeye başladı: Bir 
grup avukat, bir grup hukukçu hastalarımızı bize karşı dolduruyorlar, 
“şikâyet edin, dava açın, burada hekimin hatası var” yollu birtakım mani-
pülasyonlarla hastaların kendilerine karşı kışkırtıldığını düşünüyorlar. 
Bazı avukatların ceplerinde kartlarıyla hastane bahçelerinde dolaştığını, 
hatta bunun için bazı kişileri tuttuğunu, belki bunun somut örnekleri 
de olabilir, düşünüyorlar ve ciddi kaygı yaşıyorlar.

Malpraktis uygulamalarıyla, dediğim gibi, yasalarıyla birlikte aslında 
örneği sunulan Amerika’da çok ciddi defansif tıp uygulamaları başladı. 
Anlamışsınızdır, bunun anlamı şu: Hekimler, sağlık çalışanları zor vakalar-
dan uzak durmaya çalışıyorlar. “Ben bu vakaya girersem, bu kişiyi ameliyat 
edersem bu kişinin komplikasyon riski çok fazla, kendimi geri tutayım, zor 
vakalara fazlaca girmeyeyim” duygusu içerisine kapılıyorlar. Hatta, bu 
hekimlerin uzmanlık alanı isteklerine de yansımış durumda. Biliyorsunuz, 
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tıpta uzmanlık sınavı var. Burada cerrahi branşların, özellikle zor branş-
ların, beyin cerrahisi gibi, kadın doğum gibi görece kendinize karşı dava 
açılabilecek mesleki risklerin görece daha fazla olduğu alanlardan hekimler 
gittikçe uzaklaşmaya başladılar. Laboratuar branşları gibi ya da görece 
daha rahat işleyen branşlar gibi alanlara yönelmeye başladılar. Açık ki, 
böylesi bir gelişme, sağlık hizmeti sunumunda böylesi bir gelişme aslında 
hastalarımızın sağlığı açısından olumlu bir gelişme değil.

Şunu söylemeye çalışıyorum: Eğer hekim muayene ettiği hastasını ilk 
kapıdan içeri girdiği andan itibaren “bu kişi bana dava açabilir, bununla 
aram bozulduğu zaman bununla başım derde girebilir” gibi bir algıyla 
bakmaya başlıyorsa, orada karşılıklı güvene dayanan bir hasta, hekim 
ilişkisinden artık gittikçe daha az söz etmeye başlıyoruz demektir.

Kuşkusuz biz hekimler olarak tıbbi uygulama hatalarına maruz kalan 
hastalarımızın hak aramalarının doğru bir şey olduğunu ve maruz kal-
dıkları zararın karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla, hep 
buna ilişkin de öneriler geliştirdik. Bu şekilde zarara uğramış hastaları-
mızın mutlaka uğradıkları zararın tazmin edilmesi gerektiğini, bunun 
bir biçimde kamusal fonlardan garanti haline getirilmesi gerektiğini, 
ama kuşkusuz tıbbi uygulama hatalarının hastaların gördüğü zararların 
sadece hekimlerden kaynaklanmadığını bilerek, bunun sağlık sisteminin 
kendisinden kaynaklı pek çok yanının olduğunu da bilerek, bunların 
gözetilerek anlaşılan bir yerden kamusal bir biçimde tazmin edilmesi 
gerektiğini anlattık. Ancak, mevcut düzenlemeler öyle ki, hekimlere 
biliyorsunuz bir zorunlu mesleki sorumluluk sigortası getirildi, herkes 
sigorta primi ödemek zorunda şimdi hekimler. Aslında bütün bu sigorta 
sistemini ve malpraktis uygulamalarının geldiği nokta, “bir hasta bir tıbbi 
uygulamadan dolayı zarar görüyorsa, aslında bunun sorumlusu hekimdir”e 
indirgenmiş bir sistemle karşı karşıyayız. Hastalarımızın sağlığı adına 
ve karşılıklı güven adına herhalde şunu açıklıkla söylemeliyiz ki bir an 
önce bu kısırdöngüden çıkılması gerekiyor, hastalarımızın uğradıkları 
zararın hiç geciktirilmeden, hiçbir zorluk çıkarılmadan karşılanabildiği 
bir sistemin kurulması ve hekimlerin de hastalarına bir tıbbi müdahalede 
bulunurken sadece mesleki ilkelerle, mesleki bilgi ve becerisiyle, mesleki 
bağımsızlığıyla doğru karar verebildiği ve doğru uygulamalar yapabildiği 
bir düzenin önünün açılması gerekiyor, yoksa bundan hekimlerimizin de, 
sağlık çalışanlarının da, hastalarımızın da zarar göreceği çok açık. Evet, 
belki avukatlar için bir alana dönüşmüş olabilir bu, ama avukatlarımızın 
da mesleki doğru ilkelerle, mesleki bağımsızlığıyla doğru biçimde alana 
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müdahale edebildikleri bir sistemin hep birlikte kurulması gerektiğini 
açıklıkla görüyoruz.

Hekimlikle avukatlığın toplumsal algısında da bazı benzerlikler var. 
Eminim, sizler de mesleğinizi yaparken bunun farkındasınız. Nedir 
bu ? Hekimliğin de, hukuk alanının da mesleki bilgi alanı olduğunu 
düşünürsek, bilginin getirdiği bir erişilemezlik ve bir iktidar alanı var. 
Hekimler de, avukatlar da, hukukçular da sanki bilinmez, kimsenin 
anlayamayacağı cümleler kuran, başka bir düzeyde bilgi birikimine 
sahip kişiler olarak algılanıyorlar. Toplumdaki bu genel algı hekimler 
arasında da var. Avukatlara yönelik algıdan söz ediyorum. Dediğim 
gibi, bilmediğimiz bir cümleler bütünüyle konuşan, bizim hiçbir şekilde 
anlayamayacağımız, ancak bir miktar bilgi sahibi olabileceğimiz, ama 
genelinde kendimizi teslim etmemiz gereken bir grup meslek gibi, değil 
mi, hekimlere yönelik de bu böyle. Herhalde hep beraber bunu da aşmak 
için çaba harcamamız gerekiyor. Nasıl biz hekimler olarak hastalarımıza 
tedavi süreçlerinde kendilerinin doğrudan müdahil olduğunu, karar verici 
olabileceğini hissettirmemiz gerekiyorsa, hukukçularımızın da daha basit 
bir şekilde anlatabilmeleri gerekiyor içinde bulunduğumuz durumu ve 
olabildiğince karar alma mekanizmalarında ortaklaşabilmemiz gerekiyor.
Ben konuşmamın bu bölümünü şöyle toparlamak istiyorum. Eminim, 
sorular olacaktır, karşılıklı bilgi alışverişinde de bulunacağız. Türk Tabip-
leri Birliği de biliyorsunuz Türkiye Barolar Birliği gibi kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek örgütü ve daha demokratik, daha yaşanabilir bir 
ülke adına hep beraber kafa yoruyoruz.

Bugünlerde de güncel bir konu var; bir grup akademisyenin imza-
ladığı bir metin, bu metnin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, devleti 
yönetenler nezdinde yarattığı bir huzursuzluk, huzursuzluğu aşan bir 
düzeyde bu kişilerin hedef haline getirilmeleri, tehditler savrulması ve 
hemen arkasından rektörlüklerin, savcılıkların açtığı soruşturmalar var. Bu 
metni imzalayanların içerisinde doğal olarak akademik meslek örgütleri-
nin de üyeleri var, aktivistleri var. Türk Tabipleri Birliğinin de üyesi olan 
hekimler var, aktivistlerimiz var. Bu nedenle ben Barolar Birliği Başkanı-
mızı aramıştım Çarşamba günü. Bu özellikle bir çete liderinin “bunların 
kanıyla duş alacağız” çıkışından sonra duyduğumuz tedirginlik üzerine 
olmuştu. Akademik meslek birliklerinin bir şekilde ifade özgürlüğü ve 
akademik bağımsızlık üzerinden bu çıkışlara, bu hedef göstermelere itiraz 
etmesi gerektiğini, kuşkusuz metnin içeriğinden bağımsız olarak, metnin 
içeriğinin ayrıca tartışılabilecek pek çok yanı olabilir, hepimizin buna 
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ilişkin bir yargısı olabilir, bir düşüncesi olabilir, buna ilişkin eleştirilerimizi 
tabii ki tartışabiliriz, ama gerçek bir demokraside ifade özgürlüğünün 
ve akademik bağımsızlığın olmazsa olmaz bir kavram olduğunu bilerek.

Ben sonradan okumuştum, o gün Yargıtay Başkanı burada, değil 
mi, açılışta yer almış, inanılmaz güzel ifadeleri var. Ben onu size kısaca 
okumak istiyorum: “İfade özgürlüğü sadece İnsan Hakları Katalogunda yer 
alan bir temel hak değil, bir toplumun zeka ve anlama gücüdür”. Ben bu 
kadar güzel herhalde ifade edemezdim. “Avukatın bağımsızlığı ve savunma 
dokunulmazlığı tartışılırken konunun bu yönünün de ihmal edilmemesi 
gerektiğini düşünüyorum” diyor Yargıtay Başkanımız. “Belirttiğim öne-
minden dolayı ifade özgürlüğü için uygun bir ortam yaratılması toplumun 
ve devletin geleceği açısından yaşamsal bir öneme sahiptir”. Çok açık ki 
Yargıtay Başkanımız konuya ilişkin ifade özgürlüğü anlamında bir yak-
laşım geliştirmiş.

Barolar Birliği Başkanımız o gün ben yola çıkacağım, konuyu incele-
yelim demişti. Ben kendisinden şunu beklediğimizi ifade etmiştim: “Biz 
akademik meslek birlikleri olarak sizin öncülük etmeniz çok iyi olur. Bu 
konuda ifade özgürlüğü ve akademik bağımsızlıkları temele alan bir ortak 
açıklama yapalım”. Ama akşam okudum ki, Çorum’da başka bir açıklama 
yapmış. (Gülüşmeler) Bu açıklama tabii, Cumhurbaşkanının buradaki 
akademisyenleri “akademisyen müsveddesi” olarak tanımladığı, bu metni 
imzalayanları “karanlık beyinler” olarak tanımladığı, bir anlamda evet, 
karanlık beyinler, diğer öne çıkan ifadeleri neydi, “zalimler ve alçaklar”. 
Gittikçe otoriterleşen bir ülkede bu ifadelerin kullanıldığını düşünürsek, 
arkasından Metin Bey şöyle demiş: “Kanlı terör örgütü PKK’ya bir cümlecik 
dahi aleyhte konuşmadan sürekli, ama sürekli Türkiye Cumhuriyetine söz 
söyleyenleri mütareke döneminin işgal altındaki sözde aydınlarının kalıntıları 
olarak niteliyorum”. (Alkışlar)

Biliyorsunuz, bizim gibi meslek örgütünü temsil eden kişilerin kur-
dukları cümlelerin bu metnin içeriğinden apayrı toplumda yansımaları 
olabiliyor. Bu kadar kutuplaştığımız, her gün şehit cenazelerinin geldiği, 
kendi alanımızda sağlık hizmetleri verecek durumumuzun dahi kalmadığı, 
çocukların, yaşlıların ölebildiği, insanların sokağa çıkamadığı bir ortamda, 
toplumumuzun bu kadar kutuplaştığı bir ortamda biz meslek birlikleri 
olarak daha çok barışı, demokrasiyi, insanların ifade özgürlüğünü ve her 
şeyden önce belki akademik özgürlükleri öne çıkaran ifadeler kullanmamız 
gerekiyor. Barolar Birliği Başkanımızdan bekliyoruz, hepimize öncülük 
edebilecek ve bütün bu değerleri öne çıkaracak bir açıklamayı sanıyorum 
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akademik meslek birlikleri olarak yapmamız, gerilimi azaltacak adımlar 
atmamız gerekiyor. Teşekkür ediyorum ben. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın İlhan’a çok teşekkür ediyoruz. Yalnız, bil-
diğim kadarıyla Barolar Birliği Başkanımız bugün bir açıklama daha 
yaptı: Herkesin söz söyleme hakkının olduğunu, kimsenin düşünceleriyle 
yargılanmaması gerektiği konusunda bugün bir açıklama daha yaptı. 
Zannediyorum dikkatinizden kaçmıştı.

Biraz önce söz etmiştim size, Sayın MHP Antalya Milletvekilimiz 
Mehmet Günal yola çıkacak, o yüzden saat 14:30’da ayrılması gerekiyor. 
Kendisine sözü bırakalım avukatlığın algısının Türkiye’de nasıl olduğu 
konusunda. Zannediyorum sadece o konuda da konuşmayacak, çok notlar 
aldı, gördüm ben kendisini. Torba yasalarla ilgili bir kitap da görüyorum 
elinde. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz.

Mehmet GÜNAL
MHP Antalya Milletvekili

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Böyle nezih bir toplulukla 
bizi buluşturduğu için kendisine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün 
arkadaşlara tekrar teşekkür ediyorum.

Tabii, az önce kendisinin de belirttiği gibi aslında benim diğer otu-
rumlardan birinde olmam daha çok anlamlı olacaktı. Hakan Başkan 
söylediğinde de takvime baktık 13, 14, 15 uygun bize hafta içi diye, şimdi 
Cumartesiye gelince son güne koymuşlar. Siyasetçinin kaderi, ya başta, 
ya sonda oluyor biliyorsunuz. Ama ben Hoca olarak biraz daha olaya 
farklı boyutta bakmayı daha doğru buluyorum, özellikle torba yasaların 
etkileriyle ilgili kısımda biraz daha bir şeyler söylemem gerekiyordu, ama 
maalesef ki maalesef siz o torba yasaların etkilerini görüşürken biz yine 
başka bir torba yasayı Komisyonda görüşüyorduk, onun için programa 
bakınca en azından izlemeci olarak katılmayı düşünmüştüm, ama ona 
dahi torba yasa yapım süreci izin vermedi ve siz burada torba yasaları 
konuşurken biz orada yeni bir torba yasayı Genel Kurula mutfakta 
hazırlamakla meşguldük. Bugün, yarın dönünce Antalya’dan da muha-
lefet şerhini yazacağız önümüzdeki hafta. Hâlâ son diyorlar, bir ayda 
dördüncüsü oldu. Onun için kusura bakmayın en çok izlemek istediğim 
oturumda arkadaşlarla tartışmak için.
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Tabii, bu kadar hukukçunun arasında avukatları ve hukuku konuşmak 
zor bir şey. Değerli akademisyenlerimiz var, avukat arkadaşlarımız var, 
kurum temsilcileri var, ama biz de mülkiyeliler yarım hukukçu sayılıyoruz. 
Az önce arkadaşlara da söyledim, eskiden hatta birkaç ders verip hukuk 
fakültesi mezunu olabiliyorduk, ama YÖK’le beraber kalkmış. Biz geldik, 
maalesef biz yarım hukukçu kaldık. Hatta bunu bir ara Komisyonda 
söyledim, Levent Bey gitti, bir şey demez, Akif Hamzaçebi de beraber 
ben MHP’nin Grup Sözcüsüyüm, o da CHP’nin Grup Sözcüsüydü 
Grup Başkan Vekili olmadan, biraz ironi yapayım Bakana takılayım 
diye, “ya, biz pek anlamıyoruz, biz yarım hukukçuyuz. Bunu bir anlatır 
mısın ?” deyince Akif hemen zıpladı “nasıl öyle dersin, biz mülkiyeliler tam 
hukukçuyuz” diye. Ben kendimi o anlamda yarım hukukçu sayıyorum. 
Sağ olsun, arkadaşlarım da ortaokuldan itibaren bana “avukat” lakabını 
takmıştılar. Bilmeyenler hâlâ hukuk bitirdiğimi zannederler.

Oysa, keyfiliğe karşı, haksızlığa karşı, adaletsizliğe karşı kim olursa 
olsun karşı çıktık. O nedenle bu odada yine Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda neyle ilgili olursa olsun, hangi sektörle ilgili olursa olsun, az önce 
Tabipler Birliği Başkanımızın söylediği gibi, onların kanunlarında da 
bu kavgayı verdik, avukatlarla ilgili kanunlarda da verdik. Tam tersine, 
ideolojik olarak uzlaşamadığımız arkadaşlarla ilgili olursa yine onlarla 
ilgili keyfiliğe karşı çıkmayı bir görev bildik. Az önce arkadaşlarımız Sayın 
Feyzioğlu’ndan bahsetti, ama bize de sağ olsun bu Hill kitabını göndermiş 
hukukun üstünlüğüyle ilgili, “Politikacılar İçin Kılavuz” diyor üst başlı-
ğında da. Üst yazısında bize mektup de yazmış sağ olsun Sayın Feyzioğlu. 
Şu cümlesi hoşuma gitti, onun için bugün burada bulunma nedenimizi de 
ona bağlayarak izah etmek isterim. Diyor ki, “Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bilimin aydınlık ilkeleri üzerine kurduğu ülkemizin dayandığı temel ilke 
ve hedeflerden vazgeçerek sonu görünmeyen tehlikelere, eğer bu hukuka 
dikkat etmezsek, üstünlüğüne sürükleniriz” diyor. Bu nedenle ülkemizde 
siyasetle uğraşan herkesin inandığı ideoloji ne olursa olsun, temel hedef 
keyfiliğe karşı mücadele olmalıdır. Dolayısıyla, biz de hukukun herkese 
lazım olacağını düşünerek bulunduğumuz Komisyon itibarıyla, ki artık 
Ana Komisyon haline geldi, maalesef daha önce de bunları tartıştık, 
Ankara Barosunun başka toplantılarında da ben yine MHP’yi temsilen 
bulunmuştum yasa izleme faaliyetleri çerçevesinde, hâlâ bu aksaklık 
devam ediyor. Bu şartlarda tabii ki çok fazla konuşulacak şey var. Birazdan 
torbadaki hukuk kitabını Sayın Başkana daha önce şahsına vermiştim, 
ama Ankara Barosunun kütüphanesine de bırakacağım. Yaşadığımız şey 
evet, tutanaklarda. Arkadaşlarımız biliyor, bazılarını sizlerle paylaşıyoruz, 
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bazen arkadaşlarımızı çağırıyoruz, gece yarısı aniden CMK 153’le ilgili 
bir madde, hem de Plan ve Bütçe Komisyonuna torbaya son madde 
olarak eklenmeye kalkınca kapandı, bitti diye göndermiştik, ben hemen 
telefona sarıldım ilgili arkadaşları çağırdım. Barolar Birliğinden Erkin 
Bey o zaman yasama işlerine bakıyordu, hemen onları aradık, geldiler. 
Gece 21:30 - 22:00’de başlayıp 02:47’de sona eren direnişimiz ve kavgamız 
sonucunda o madde o torbanın içine eklenmedi. O gün çok garip bir 
hukuk mücadelesi yaşadık. Onun üzerine ben bu torbadaki kanun yoluyla 
hukukun katlinin hikâyesi; yani, torba hukuk nasıl, neleri katlediyor, 
neler giriyor, haramla helal nasıl karışıyor, zehrin üstüne bir parmak bal 
koyup Soma derken bir anda işin içine hatta hatta CMK 153, Avukatlık 
Kanunu, her şey girebiliyor.

Geçen hafta içinde söyledim, dedim ki, “Sayın Başkan, Sayın Bakan, 
biz bu komisyonları kaldıralım, İç Tüzük Komisyonu da var nasıl olsa”. 
“Ne yapalım ?” dediler. Bir tek Plan ve Bütçe Komisyonu olsun, madem 
her şey torbaya giriyor, Adalet Komisyonu çalışmıyor, Anayasa Komisyonu 
çalışmıyor, Ticaret Komisyonu çalışmıyor. Hepsini getiriyorlar, bir torbaya 
dolduruyorlar, haramlar, helaller, hepsi bir araya geliyor. Ben onlara diyorum 
ki, “minareyi çalan kılıfını hazırlar” diye böyle bir içi yanlış da olsa bir 
meşhur söz var. Hukuk minaresini çalmışsınız, kılıfını hazırlamamışsınız, 
bize kanun kılıfı diktiriyorsunuz”. Yapılan tamamen bu. Anayasa Mahke-
mesini iptal etti, Danıştay’ı iptal etti. Ne kadar düzenleme varsa yeniden 
geliyor, kanun eliyle yeniden geliyor. Daha dün, yani Perşembe itibarıyla 
yine arkadaşlarımız bir düzenleme getirdiler. Bizim Meclisi altüst ettik 
yetki kanunu çıkarken.

Hatırlarsanız, 2011’de seçimden önce bir kanun hükmünde kararname 
çıkarma yetkisi almıştılar. Ona istinaden de çok hukuksuz bir şekilde 
yeniden gelmeden bu KHK’lar gitti. Çalışan arkadaşlarımız itiraz etmiş, 
Anayasa Mahkemesi bireysel başvurularını kabul etmiş, çünkü kanunla 
özlük haklarının düzenlenmesi lazım doğal olarak, Danıştay da bunu 
emsal göstererek patır patır arkadaşların lehine karar vermeye başlamış. Bir 
anda geldiler gece yarısı yine. “Hayırdır” dedim. Elde böyle birkaç tane şeyle 
kuyrukta bekleyen çok bürokratlar olur, Komisyonumuza gelen arkadaşlar 
bilirler. Biz bakarız, biliriz ki yine bir şey getirmişler, araya sokacaklar. Ama, 
iç tüzüğe göre de kanun teklif veya tasarısında yer almayan herhangi bir şeyi 
komisyonun ekleme yetkisi yoktur. Yoktur da nasıl oluyor. Kitaba bakarsanız, 
bir bölümü onunla ilgili. Tam 48 tane madde, o geçirdiğimiz 6552 sayılı 
Kanunda, ki bu Meclis Başkanlığının tespiti, benim tespit ettiğim ayrıca 



660

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

yine hukuksuz olan sekiz tane daha madde, 50’den fazla maddeyi Anayasa 
Mahkemesi Anayasa Mahkemesi olsa, sadece usulden bozar. İç tüzüğe aykırı. 
İç tüzük bizim çalışma Anayasamız. Kanun kararlar başkanlığının size 
Çarşamba günü burada sunumu yapan arkadaşlarımızın görüşleri doğrul-
tusunda Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in yazısıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna 
bunların iç tüzüğe aykırı olduğu yazılmış, sıra sayısının üstünde de basılı 
var. Sadece baktığı zaman Anayasa Mahkemesi “bu kanunun hiçbir tarafı 
tutarlı değildir” deyip iptal etmesi lazım, o 48 maddenin tamamını iptal 
etmesi lazım. Ama maalesef böyle bir şeyde geçiyoruz.

Niye bunu söyledim ? Tabii, hukukun üstünlüğü diyoruz, hukuk dev-
leti temel ilkedir diyoruz, ama maalesef en başta hukuku yapan, yasama 
yapan Meclis bu yönetmeliklere, iç tüzüğe ve Anayasaya uygun olmayan 
şeyleri çıkarıyor. Biz önce Anayasaya uygunluğu tartışmak zorundayız. Biz 
Anayasaya aykırı diyoruz, o oraya giriyor. Anayasaya aykırılığı Anayasa 
Mahkemesinin kararıyla tespit edilmiş, sadece bizim görüşümüz değil. 
Anayasa Mahkemesi karar almış. Örnek, bu torbada en büyük kavgala-
rımızdan biri özelleştirmeyle ilgili daha önce üç, dört defa iptal edilen 
bir, nasıl bir şeyse, devir imkânsızlığı, çivi çakmışlar, tahta çakmışlar, bir 
şeyler yapmışlar, eski haliyle değilmiş, örnek. “Verirken nasıl yaptıysanız, 
bunları da yapabilirsiniz” diyoruz ve “artan değeri neyse, öder, geri alırsınız”. 
Mahkeme karar vermiş iade edilsin diye, ama iade etmenin imkânı yok. Bir 
de yol gösteriyorlar, “siz bir dava açın, biz de ona göre özelleştirme olarak 
karar verelim, bu böyle sürüncemede kalsın” diyorlar.

Dolayısıyla, hukuk bu işin temeli olduğuna göre, “adalet mülkün 
temelidir” dediğimize göre eğer hukukun üstünlüğü yoksa, adaletsizlik 
hakimse avukatlık mesleğinin itibarından, onurundan savunma olarak çok 
fazla bahsetme şansımız yok. Bütün meslek kuruluşlarını, az önce Baya-
zıt Beyin dediği gibi, tahakküm eden, meslek birliklerinin kanunlarına 
müdahale eden, Baronun sınav yetkisini yine bizim Komisyonumuzdan 
geçen kanunlarla elinden almak için kanun çıkaran, bir pul parasını bile 
çok görüp “bunları biraz sıkıntıya düşürelim” diyerek bir kanun çıkaran 
anlayış olursa bizim buna normal bir şekilde yorum yapmamız mümkün 
değil. Önce hep beraber, az önce Metin Başkanın ön sözde söylediği gibi, 
keyfiliğe, adaletsizliğe görüşümüz ne olursa olsun, hep birlikte karşı çık-
mak zorundayız. Bunu yaparken de eğer ideolojimize göre ayırt edersek 
o zaman yanlış yaparız.

Bu CMK 153’ün gelme nedeni, evet, ben Barolar Birliği temsilcisini 
davet ettim, çağırdım, orada da görüşünü açıklattırdık, araya birtakım 
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şeyler soktuk, ama kendilerinin Şubat ayında çıkardığı soruşturmanın 
gizliliğiyle ilgiliydi. “Efendim, bunlar operasyon yapıyor, biz öğrenemiyoruz, 
serbest bırakalım”. Bıraktılar, galiba Mart ayının başında Resmi Gazetede 
yayınlanmıştı. Haziran ayı gelmiş, bu sefer diyor ki “biz bu sefer onlara 
operasyon yapacağız, avukat bunu bilmesin”. Nasıl olur şimdi ? Hukukun 
evrenselliği, genelliği ilkesi nerede kaldı ? Silahların eşitliği ilkesi nerede 
kaldı ? Bitti.

Biz, kumpas, Ergenekon, Balyoz derken onların yaptıklarının yanlış 
olduğunu, yine hukuksuz olduğunu söylüyorduk. Dönüp yine onlara 
yapılıyorsa, eğer hukuka uygun olmuyorsa yine yanlış. Dolayısıyla, bizim 
bütün keyfiliklere ideolojimiz ne olursa olsun, karşı çıkmamız gerekiyor. 
“Adalet mülkün temelidir” diyorlar, ben de diyorum ki, “siz galiba buradaki 
mülkü kendi mal mülkünüz olarak anlıyorsunuz”. İçine koymuş, “kamu ihale 
kanunuyla ilgili fiyat farkı ödeyeceğim, bunu da araya bir sıkıştıralım” diyor.

Özelleştirmede biz bunları zaten çoktan aldık, sattık, bunları karış-
tırmayın, geçsin, filancaya başka bir şey peşkeş çekeceğiz, uzatmış, “onu 
yasal hale getirin” diyor. O zaman ne oluyor ? Aynen dediğim gibi hukuki 
bir şey yapamadığı için bize kanun aracılığıyla kılıf diktiriyor çaldığı şeye. 
Bizim bunlara dur dememiz lazım. Eğer bunlara dur diyemezsek, az önce 
bahsetmiş olduğum avukatlık itibarı meselesi, hukuk zedelendiği zaman 
bunun bütün unsurları, hukuk fakülteleri de, yargı tarafı da, hakimlik tarafı 
da, savcılık tarafı da, avukatlık tarafı da, hepsi etkileniyor, çünkü artık bir 
kuvvetler ayrılığından, bizim Siyasal Bilgiler Fakültesinde okuduğumuz 
bu temel yaklaşımdan hiçbir eser kalmadı. Hepimiz kendi ideolojilerimize 
göre, siyasi görüşlerimize göre bakıp ayrışırsak, adamın dediği gibi “sustum, 
sustum, sonra sıra bana gelince bir baktım beni savunacak kimse kalmamış”. 
Uzatmamak için ayrıntısına girmiyorum, ama hep birlikte önce hukukun 
üstünlüğüne inanmamız lazım. Bize lazım olduğu zaman değil, herkes 
için hukuk ihtiyacını savunmamız lazım. Aksi takdirde toplanır, topla-
nırız, birbirimize bakarız, sonra arkada gider kulis yaparız, ama onlar 
da bildiğini yapmaya devam ederler. İnönü’nün dediği gibi namuslular 
da namussuzlar kadar eğer cesur ve kararlı olmazsa bunları engellemek 
maalesef mümkün değil. Bir şekilde böyle devam ediyor. O anda susu-
yoruz, ama sonra konuştuğumuz zaman etkimiz kalmıyor. O nedenle 
çok fazla konuşacak şeyimiz var. Saatlerce konuşsak yetmez. Aslında çok 
doluyuz. Sizler dışarıdan bakıyorsunuz, ama biz orada her gün bunu 
yaşıyoruz. Hele muhalefet olarak yerimizden kıpırdamadan, örneğin, 
bu kitabı yazdığımız kanun tam otuz sekiz gün gece, gündüz, sabaha 
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kadar, Ramazan’da sahura kadar bir dayatmayla karşı karşıya kaldığımız 
bir torba kanun. 15 - 20 maddeydi 150 maddeye çıktı. Onun tamamını 
orada mecburen savunmak zorundayız, çünkü son anda gece yarısı kata-
kullisiyle maddeler geliyor. Onun için çok daha uzun konuşup sizlerle 
dertleşmemiz lazım, ama sonucu hep birlikte hukuk devletine, hukukun 
üstünlüğüne ve herkes için hukukun gerekliliğine inanarak savunmamız 
lazım. Geldi, Mehmet Bey konuştu, ama onu alsınlar, o MHP’li diye 
bakarsanız hapı yuttuk. Kestirmeden söylüyorum. Düşüncelerimiz önemli 
değil, hepimiz birbirimizin hukukunu korumak, saymak, onun için de 
mücadele etmek zorundayız. Hepimize bir gün lazım olacaktır. Bugün 
farklı şekilde olabilir. İşte, o zaman avukatlık mesleğine de, hukuka da 
saygı artacaktır. Onu bizler eğer yapmazsak sizler hukukçular olarak bu 
mesleğin saygınlığına sahip çıkmazsanız bugün öyle, yarın böyle olur, 
farklı bir şekilde bölünürsünüz ve sonucunda da o bölünmeden başkaları 
istifade eder diye düşünüyorum.

Burada bir de bizim gündemimiz olan avukatlığın itibarıyla ilgili kısmı, 
politikacılar açısından nasıl görünüyor değil de insanların algısıyla ilgili 
de bir iki cümle etmek istiyorum. Orada da size hem bireysel olarak, 
hem kurumsal olarak görevler düşüyor. Barolar, evet, bir meslek birliği 
olarak geliyor, ama ben gelmeden önce, akademisyen olduğum için, daha 
önce de baktım, ama tekrar Barolar Birliğinin meslek kurallarına baktım, 
oradan bir iki tanesini okuyup sonra bir iki örnekle size düşen ödevleri 
de kısaca hatırlatmak istiyorum. Vatandaştan aldığımızın bir kısmını 
aktaralım istiyorum. Diyor ki meslek kurallarında, genel kurallarda 3. 
madde, “avukat, mesleki çalışmasını kanunun inancını ve mesleğe güvenini 
sağlayacak biçimde işini tam bir sadakatle yürütür”. 4. madde, “avukat 
mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak 
zorundadır, avukat özel yaşamında da buna özenmekle yükümlüdür” 
diyor genel kurallar içerisinde. Aşağıya bakıyorum, iş sahipleriyle ilişkiler, 
41. maddesi, “avukat, baktığı davada görevini savsayarak ya da kötüye 
kullanarak müvekkili zararına, kendisine bir yarar sağlayamaz”. 43. mad-
desi, “müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin 
müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun 
sürelerde durum yazıyla bildirilir”.

Diyeceksiniz ki, “Hocam, niye bu maddeleri seçtin ?” Şimdi Alper 
Başkan olsaydı belki bu kadar rahat konuşamazdım. Şimdi bir örnek 
sizinle paylaşacağım, daha önce kendisine de arz etmiştim. O vatanda-
şın itibarını avukata karşı sizin tamir etme şansınız yok. Bir avukatımız 
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bir müvekkilin boşanma davasında ne itiraz sürelerini takip etmiş, ne 
gerekli bilgileri vermiş, ne telefonuna çıkmış, sonrasında bir seneye yakın 
kadıncağız nafakayı dahi alamamış tazminatını alacakken. Soruyorum, o 
avukat arkadaşımız üç, dört defa da Baroya şikâyet edilmiş. Arkadaşımızı 
koruyalım diye bakarsanız, o zaman meslek itibarı maalesef ben ağzımla 
kuş tutsam, anlatsam o kadının avukata bakışı artık biraz zor değişir. 
Onun için eğer bu yazdığımız kuralları uygulayabilirsek vatandaşın da 
bakışı biraz daha değişir diye düşünüyorum. Bunu kendim yaşadığım 
için anlatıyorum, kusura bakmayın. Bizatihi ben kendim milletvekili 
olarak yaşadım. İlgili kurum nezdinde ve SGK nezdinde girişimde bulun-
mama rağmen, iki kurumun da tepe noktalarıyla görüşmeme rağmen 
halen daha nafakanın bir kısmı ödendi, şimdi gerisine dava açacak, hem 
avukata dava açacak, hem de ilgili kurumun sorumlularına dava açacak. 
Ama bir yıl çocukları kendisinde olmasına rağmen, tazminatı bırakın, 
nafaka kısmını alamadı kadın ve işi de yok. Dolayısıyla, biraz bu iç etik 
kurallarını ve meslek kurallarını biraz daha çalıştırırsak bence mesleğe 
de biraz daha saygıyı arttırmış oluruz diye düşünüyorum.

Bu genele şamil bir şey değil, ama iki tane olduğu zaman öyle konu-
şuluyor ki, bu sefer bütün hukuk müessesesine ve bütün avukatlara bir 
haksız algı yöneltiliyor. Bu da haksız bir şey, ama onu yaptığınız zaman 
artık söyleyemiyorsunuz “kardeşim, o öyledir, bu avukat da böyle, bak 
senin işine de bu baktı, düzeltti” diyoruz, ama o algı bir defa o kişinin 
beynine yerleşmiş. “Ben kendim dilekçe vereyim bari” demeye başladı. Bir 
noktadan sonra tanıdık birisini buluyorsunuz, götürüyorsunuz, “bak, bu 
arkadaşımız düzeltir” diyoruz. Onun için bizim hep beraber nasıl ki 
avukatlık müesseselerinin oluyorsa, topyekün düşünmemiz lazım, hukuk 
devletini düşünmemiz lazım, yasama, yargı ve yürütme bağımsızlığını 
düşünmezsek bugün biz hükümet olduk, yapalım, yarın öteki geldi, ne 
olacak ? Muhalefeti susturduk. İyi. Yarın sen muhalefetleşince ne olacak ? 
Bu kanunlarla her şeyi yapabilirsiniz.

Bir şey daha söyleyeyim sözümü bitirmeden önce. Öyle bir şey geldi 
ki bu torbanın içerisinde, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı gelmiş, memur-
ların yargılanmasıyla ilgili, sizler de biliyorsunuz, idari yargılama, Usul 
Kanununda bir şey getirdiler; itiraz süreleri var, bunun bütün şeyleri var, 
tamamını, “onu kısaltalım, itirazı kaldıralım”, velev ki haklı bulundu, 
“onu da ben istemezsem kovayım” diyor. O kadar saçma sapan bir madde 
getirmiş ki, tamam bir yerle mücadele edeceğim derken, bütün memurların 
yargılanmasıyla ilgili İdari Yargılama Usul Kanununda gelen şeye o anda biz 



664

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

itiraz etmezsek olmaz. Dedim ki Müsteşarın kendisine, “bak, bu çok güzel 
bir şey. Yarın siz gideceksiniz, biz iktidar olacağız. Sayın Müsteşar, seni bu 
Kanunla ben Çemişgezek’e kaymakam olarak gönderirim”. “Ya, çok şey yaptın” 
diyorlar. “Hakkari’ye vali yardımcısı olarak gönderirim o zaman” dedim 
müsteşarlık yapmış diye. Niye ? O yetkiyi veriyorsun bana. Ben iktidar 
olduğum zaman, sen geldin, ben iktidar oldum, müsteşarsın, ben seni 
alıp istediğim yere atıyorum, hiç sesini de çıkaramıyorsun. Mahkemeden 
gelsen gene dinlemiyorum. İşte, o anda ona itiraz etmediğimiz zaman 
maalesef yarın bize de aynı kanunlar, kurallar uygulanıyor. Bıraktık, aka-
demisyen olduk. Milletvekiliyken bir şey olmaz, ama yarın gittiğimizde 
üniversiteye ne olacak ? Aynı kural bize de uygulanacak.

Onun için hep birlikte düşüncemiz ne olursa olsun, fikriyatımız ne 
olursa olsun kalkıp bu hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı çıkmazsak 
bunu yapamayız. Ben bu anlayışla sekiz yıldır Plan ve Bütçe Komisyo-
nunda bir şeyler yapmaya gayret ediyorum. Onu yaparken Türkiye Barolar 
Birliğiyle ve Türk Tabipler Birliğiyle de, Başkanımız burada, oturup kim 
varsa meslek kuruluşu o günkü gelen kanunla ilgili, konuşuyoruz. Bir 
şehir hastaneleriyle ilgili yanlış hatırlamıyorsam altı, yedi saat oturup dava 
dosyası üzerinde hukuk müşaviri arkadaşımızla, kendisi de bir kısmına 
katıldı, konuştuk, istişare ettik. Niye ? Bu memleket meselesi. Bayazıt 
Beyle benim siyasi fikrim tutmayabilir, konuşmasında söylediklerinin son 
kısımlarına katılmam, belki Sayın Feyzioğlu’na katılırım, ama Tabipler 
Birliğinin oradaki temsilcileri olarak Türkiye’deki tabiplerin temsilcileri 
olarak onların görüşleri benim için değerlidir, onlarla oturup, bunları 
tartışıp doğru olanlarını savunmak zorundayım. Aynı şekilde de hukukla 
da ilgili olarak ne gelirse, evet, doğrusu bu değil, Adalet Komisyonu 
var, Anayasa Komisyonu var, ama maalesef bizi de bir hukuk komis-
yonu gibi çalıştırdıkları için ne yapıyoruz ? Barodan arkadaşlarla, hukuk 
fakültesinden öğretim üyesi arkadaşlarımızla, Adalet Komisyonundaki 
arkadaşlarımızla istişare ederek yapmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu 
konuda mücadelemiz devam edecek. Sizlerle başka vesilelerle beraber 
olmayı çok isterim.

Bugün için tekrar kusura bakmayın. Ben o tip siyasetçilere kendim 
de kızarım, açılış konuşmasını yapıp giderler. Bugün böyle bir mücbir 
sebep oldu. Antalya’da da akşama programımız var, 16:00’da uçağa 
yetişmem gerekiyor. Çok faydalı konuşmalar olacağına inanıyorum. 
Değerli hocalarımız burada, baro başkanlarımız burada, onlara da hem 
hoca, hem Baro Başkanımız burada, öyle diyelim, hepsini de üstünde 
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taşıyan arkadaşlarımız var. Tabii ki onların da söyleyecekleri değerli 
şeyler var. İnşallah sonuç bildirgesi yayınlanınca artık ben kitabı Hakan 
Başkana bırakacağım, o da bize sonuç bildirgesinden herhalde getirir. 
Daha sonra daha geniş oturumlarda, böyle kapanış olmasın, bir araya 
geliriz. Önümüzdeki süreçte de bu tip hukuksuzluklar devam edecek, 
bizim mücadelemiz de devam edecek. Dediğim gibi, bir ay içerisinde 
dördüncü torba kanun, ki ta geçen seçimden önce “bir daha torba kanun 
gelmeyecek” demişlerdi. Gülüyoruz.

Son bir şey söyleyeyim: Bakan oturuyor, 32 maddelik torba kanun 
gelmiş. 20 tane önerge geldi. Henüz daha görüşülmekte olan torba kanun 
için önerge geldi. Artık gülmekten başka, ironik bir şekilde takılmak-
tan başka yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Fikri Beydi, dedim ki “Sayın 
Bakanım, siz bunları elden mi imzaladınız ? Tasarıda bütün bakanların 
imzası var. Nasıl oldu ?” Geliyor, bir milletvekilimiz imza atıyor hepsine 
de. “Aferin Hamza, çok becerikli bir adamsın. Bütün bakanların düşüne-
mediğini düşünmüşsün, bütün konularda da imza atmışsın”. Dolayısıyla, 
henüz daha bize gelen şey görüşülmeden tekrar tekrar iki defa değişikliğe 
uğruyor Komisyonda. Belki Genel Kurulda bir daha uğrayacak. Onun 
için bu devam edecektir. Hep beraber olmaya, hukuku savunmaya, key-
filiğe karşı durmaya devam edelim diyorum. Tekrar hepinize sabrınızdan 
dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyoruz. 
Şimdi konunun bir de akademik yönü var. Biz avukatları yetiştiren üni-
versitenin hukuk fakültelerinin hocaları var, dekanları var. Kendileri de 
avukatlık yapıyor birçok hocamız. Ankara Hukuk Fakültesinin önceki 
dönem Dekanı Sayın Profesör Doktor Hüseyin Altaş da aramızda. Kendisi 
hem avukat, hem bir akademisyen. Zannediyorum toplumda avukatın 
algısında onun da söylemesi gereken çok şey var. Müsaadenizle şimdi 
onu dinliyoruz. Buyurun efendim.

Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ
Ankara Hukuk Fakültesi önceki dönem Dekanı

Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Müsaade ederseniz kürsüyü 
kullanabilir miyim, çünkü hocalıktan gelen bir alışkanlık. Orada daha 
rahat konuşurum. (Alkışlar) Sayın Başkan, çok değerli konuklar, hepinizi 
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saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Ankara Barosunun bu kadar güzel bir 
organizasyon yaptığı ve bizleri de buraya davet ettiği için başta Sayın 
Hakan Başkanımız ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, tebrik ediyorum.

Toplumda avukatın algısı denilince, aslında avukatlığı fiilen de yap-
mış, ama aynı zamanda avukatı yetiştiren bir müessesenin de dekanlığını 
yapmış bir hoca olarak hem toplumdaki algısını, hem de salondaki biraz 
fazla politik havayı dağıtarak gerçek felsefi anlamda, hukuki anlamda avu-
katlık kavramı ve avukatlık mesleği üzerinde biraz konuşmak istiyorum.

Önce küçük bir hatıramla başlamak istiyorum. 2009 yılında Ankara 
Hukuk Fakültesinde profesör olmuşum, birkaç ay sonra Amerika’da bir 
duruşmaya katılacağım ve bunun için Amerika’ya giderken New York’ta 
önümden bir avukat arkadaşım geçti, hiç aranmadan kimliğini gösterip 
geçti. Ben profesör kimliğimi gösterdiğimde yarım saat kadar sorguya 
maruz kaldım ve sonra geçtim. Arkadaşıma dedim ki “sen nasıl çok 
çabuk geçtin de beni niye sorguladılar ?” diye sorduğumda “Hocam, avukat 
kimliğin yok muydu ?” dedi, “var” dedim, “niye onu göstermedin ?” dedi, 
“niye ?” dedim, “burada avukat onurlu, saygın, çok değerli bir insandır. 
Dolayısıyla, avukata oradaki memurun gerekli görmedikçe ve elinde belgesi 
olmadıkça soru sorma hakkı yoktur” demişti. Bir bu algıya bakın, bir de 
şimdi Türkiye’deki avukatlık algısına bakın.

Hukuk Fakültesinde öğrenci olduğum zaman köyüme gittiğimde, ben 
Ege’nin bir köylüsüyüm, bir mahalleden arkadaşım veya yaşlı birisi bana 
“ne okuyorsun ?” dedi, “hukuk okuyorum” dedim, “a, yalancı mı olacaksın ?” 
dedi. (Gülüşmeler) Toplumdaki algısı aslında bu kadar basit ve net. Bir 
ifade daha: Biraz önce Tabipler Birliğinden arkadaşımız “hastalar bize 
karşı avukat tutuyor” dedi. Hatırlarsanız, zaten bu kelime bile toplumda, 
yanlış anlamayın, size değil sözüm, bu kelime bile doktora gitmek veya başka 
mesleklerde bir şeyleri ifade etmektir almak, vermek gibi, ama avukatlıkta 
maalesef “tutmak” kavramı kullanılır. Bu bile aslında toplumdaki bizim 
yerimizi göstermeye yeterlidir.

Türkiye’de aslında kurumsallık anlamında küçük bir hatıramı daha 
sizlerle paylaşmak istiyorum. 2000’li yılların başıydı. Ermeni soykırımına 
karşı Türkiye’de bir hukuk ofisi aranıyordu. O günkü siyasiler bir avu-
katlık veya hoca olarak bizden görüş istediklerinde kurumsal kimlikte 
Türkiye’yi savunacak bir avukatlık ofisi bulamadık arkadaşlar. Bu nedenle 
ben kendime “ya, bu avukatlığın niye bu kadar algısı kötü ve Türkiye’de 
bu avukatlığın algısını nasıl düzeltiriz de daha iyi bir yerlere getirebiliriz ?” 
sorusunu aklıma getirdi. O gün bugündür de bir hukuk hocası olmama 
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rağmen avukatlık kimliğimi ve mesleğimi çok daha ön plana koyarak 
bunun mücadelesini vermeye başladım.

Öğrencilikle ilgili olarak birçok öğrencim bana gelir ve “Hocam, ne 
olayım ?” dediğinde “sen ne olmak istiyorsun ?” sorusuna inanın bin öğren-
ciden iki veya üç tanesi “avukat olmak istiyorum” diye cevap verir. “Hiçbir 
şey olamazsam avukat olayım Hocam” cümlesini kurar. Bu bile aslında 
hukukçuların içinde bile mesleğin değerini ve itibarını ortaya koymuş-
tur. Kısacası, öğrenciler açısından baktığınızda en son olunacak meslek 
avukatlık. Ailelere gelince, hani o bin kişiden üç, beş tane “avukat olmak 
istiyorum” diyen öğrencim var ya, onların da “Hocam, ben olmak istiyorum, 
ama ailem istemiyor” diyor. “Niye istemiyor ailen ?” “Çünkü yalancı, dolancı 
mesleği olarak görüyor” diyor.

İnanın bunları bizzat yaşadığım için söylüyorum. Ayrıca, toplumdaki 
algıda yalancı, sahtekâr ve güvenilmez bir kimlik olarak alınmasına rağmen 
aslında bu kişiye bağlı bir meslektir ve onun için kariyer olarak görülmesi 
gerekir. Kariyer de çıkarabilmek için de yapılması gerekenleri biraz sonra 
kısa kısa, sizleri yormadan üzerinde duracağım, ama öncelikle hâlâ bir 
de iş dünyası anlamında avukatı nasıl algılıyorlar, birkaç cümleyle ona 
da değinmek isterim.

İş dünyasında avukat dediğiniz zaman tuttuğunu koparan, ne paha-
sına olursa olsun, hakka, vicdana uymasa da davasını kazanan adam 
olarak nitelendirilir. Böyle bakılması bile aslında nerede olduğumuzun 
bir maalesef göstergesidir. Toplumdaki algısı aslında toplumun kültür 
seviyesi ve ilerlemişlik düzeyi avukata verilen algıyla önemlidir, ama bunu 
biraz da meslektaşlarımızla da ilişkilendirmek lazım.

Avukat dediğiniz zaman birçok insan, meslektaşımız burada görür; 
giyimiyle, kuşamıyla, konuşmasıyla, yaşam tarzıyla örnek insan olması 
gerekir. Bu örnek insanı aslında yıllarca oluşturulmuş, avukat onun 
için çok değerli bir onur mesleği olarak da görülmüştür, ama bugün 
niye bu hale düştük, niye bu algıyı bir türlü kıramıyoruz ? İşte, bunun 
aslında sebepleri vardır. Birinci sebebi, ben kendim hoca olarak kendi-
mize suç buluyorum. Birinci suç hocalarındır, şudur: Türkiye’de artık 
hukuk hukukun üstünlüğü, vicdan ve ahlakla taçlanmış bir hoca vasfı, 
ışık olabilecek hoca oldukça maalesef azalmıştır. Kürsüye çıkıp, sadece 
dersini anlatıp, çekip gitmektedir ve öğrencileriyle ilgilenmemektedir. 
İlk konuşmacımız Sayın Levent Bey’in ifade ettiği gibi, birçok yerde 
zaten hoca da bulamıyorsunuz da, bulduğunuz hocalar da maalesef 
vasıfları itibarıyla sıkıntılı hale gelmişlerdir. Bu nedenle aslında avukatlık 
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mesleğinde de sorunlar başlamıştır. Bir diğeri tabii, avukatlık mesleğiyle 
ilgili eğitimi veren hukuk fakültelerindedir. Bir zamanlar kontenjan iki 
bin, üç binlerdeyken bugün on beş bin öğrenci alıyoruz arkadaşlar. On 
beş bin öğrenciden “hiçbir şey olamazsan avukat ol” kavramıyla maalesef 
hiçbir şey olamayanlar avukat olmaya çalışıyor. Dolayısıyla, bu yanlışı 
da hızla düzeltmek, belki avukatlık sınavını da çok ciddi manada tartış-
mamız gereken bir konudur.

Bir diğeri, tabii mesleki anlamda meslektaşlarımızın önde giden ağabey, 
ağır bey; yani, bu toplumda avukatlığa önder olabilecek şahsiyetlerin 
insan yetiştirme üzerinde fazla yoğunlaşmamaları diyorum. Stajyerinizi 
çalıştırırken ya da yanınızdaki genç bir avukat eğitim alırken onun eğiti-
miyle ve stajıyla yakından ilgilenip ona bırakın sizinle çalışıp size faydalı 
olmasını, topluma faydalı nasıl olur, iyi insan, iyi hukukçu ve iyi avukat 
nasıl olur yönündeki eğitimi verme hususunda da maalesef meslektaşlar 
olarak fokuslanmıyoruz.

İşte, bütün bunlar içersinde olması gereken açısından baktığımızda, 
evet, avukatın algısı maalesef kötü. Avukat toplumda, iş dünyasında, 
öğrencisinde ve meslektaşlarıyla ilgili kendi ilişkilerinde sıkıntılı bir 
algısı var. Bunun sebeplerini de kısaca anlatmaya çalıştım, ama olması 
gerekene baktığımız zaman ise, özellikle avukatlığı meslektaşlarıma şöyle 
ifade ediyorum: Hukukçuluk bir sıfattır, ama avukatlık bir meslektir, 
hakimlik bir meslektir, savcılık bir meslektir. Bu meslekler içersinde en 
zor olanı avukatlıktır, nedeni de şudur: Avukat araştırmak ve akıl olarak 
o olayı çözmek zorundadır. Avukat bazen karayolcudur, ulaşımla ilgili bir 
sorun geldiği zaman onu algılamak zorundadır, avukat bazen kimyacıdır, 
avukat bazen psikolog olmak zorundadır, avukat bazen kalıp ustası olmak 
zorundadır, ki olayları çok daha iyi çözebilsin. Hakim, önüne gelen 
dosyayla sorumludur, oysa avukat araştırma yükümlülüğüne de sahiptir 
ve bu mesleği icra hakkıyla edebilmesi için en zor hukukçuların içinde 
yapılacak meslek avukatlıktır. Bu nedenle yurtdışında avukatlığın algısı 
olarak hukukta en zeki, en algısı yüksek, en presentabl insanlar avukatlık 
yapar. Bu ilerlemiş toplumlara çıktığınızda çok rahatlıkla görebileceğiniz 
şeylerdir.

Bunun için öncelikle genç meslektaşlarıma birkaç cümle ederek sözle-
rimi tamamlamak istiyorum. Birincisi, sorumluluk duygusuna son derece 
sahip olmaları lazım, çünkü size birileri gelip canını, malını, gerektiğinde 
her şeyini emanet ediyor. Bu emaneti belki bir konuda kendi malınız, 
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mülkünüz, canınız olsa feda edebilirsiniz, ama size edilen emaneti feda 
edemezsiniz. Bunu da ancak sorumluluk duygusuyla yerine getirebilirsiniz.

İkincisi, avukatın kesinlikle özgüvenine sahip olması lazım. Biraz 
önceki bütün konuşmalar aslında avukatlarımızın özgüvene sahip olma-
dığı için toplumda horlanmalarıyla ilgilidir. Siyasetçi horlar, toplum 
horlar, iş dünyası horlar. Eğer biz kendi özgüvenimize sahip olursak, 
yaptığımız işin aynı zamanda kamu hizmeti olduğunu, yaptığımız işin 
adaletin gerçekleştirilmesi için önemli bir ayak olduğumuza biz özgüven 
olarak inanır isek o zaman çok daha başarılı ve toplum lideri, önderi 
avukatlar çıkartırız arkadaşlar. İşte, o zaman avukatlık mesleği bugünkü 
algısından kurtulmuş olur. Adalet anlayışıyla vicdan, akıl ve kişisel özel-
likleriyle her koşulda dürüst, doğruluk, eşitlikçi ve özgürlükçü hareketle 
avukatlık yapılabilir. Bu ilkelerden hiçbir zaman tavizin verilmemesi 
gerektiğini düşünüyorum.

Avukatlıkla ilgili olarak daha önceleri kendi bir talimatla yönlendir-
meye çalışan müvekkilime göndermiş olduğum bir mailden küçük bir 
parça okumak istiyorum sizlere: “Sayın ilgili, avukatlık mesleği talimatla 
değil, karşılıklı güven, sevgi ve saygıya dayalı, hukuki bilgi, beceri ve vicdanla 
yapılan bir meslek olup akılla, adaletli ve iyi insanlar olarak biz bu şekilde 
devam eden avukatlarız. Onun için lütfen gerekli talimatınıza uymuyoruz 
ve avukatlığınızdan istifa ediyoruz.” Daha bunun gibi çok örneklerle de 
karşılaşabiliriz.

Şunu demeye çalışıyorum arkadaşlar: Avukatlık mesleğinin algısı maa-
lesef toplumumuzda kötüdür, ama bu kötülüğü düzeltecek olan da bu 
meslek erbaplarıdır. Bu meslek erbapları da bunu düzeltirken gerçekten 
avukatlık yapmak, kendi üstlerine yüklenen sorumluluğun hakkından 
gelebilecek özgüvene sahip olan, akıl beceri ve özgürlüklerine, vicdanına 
bakarak hareket eden bireyler ve fertler olmanızı tavsiye ediyor, saygılar 
sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Tamamen tek-
nik yönüyle baktı olaylara. Evet, bu sorunu çözecek olan da biziz. Böyle 
düşünmemiz gerekiyor, ben de aynı fikirdeyim.

Efendim, şimdi bir de bir Baro Başkanımız, Avukat Gökhan Bozkurt, 
Aydın Barosu Başkanımız acaba bu konuda ne düşünüyor, yaşadığı şeyler-
den örnekler var mı, bizle paylaşmasını istiyoruz. Buyurun Sayın Bozkurt.
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Av. Gökhan BOZKURT
Aydın Baro Başkanı

Çok değerli katılımcılar, konuklarımız, sevgili meslektaşlarım, ben 
konuşmama başlamadan önce bu Kurultayı düzenleyen ve ev sahipliği 
yapan Ankara Barosuna, çok sevgili Başkanı Avukat Hakan Canduran 
nezdinde şahsım ve Barom adına çok teşekkür ediyorum.

Daha çok faydalanmak isterdim bu Kurultaydan, ancak kendisi de 
biliyor, daha önce planlanmış olmasına rağmen gelişim, ancak bugün 
günübirlik gelebildim konuşmamın olduğu gün. Oğlumun bir ameliyatı 
vardı. Ben katılan konuklardan, meslektaşlarımdan dinledim bu arada 
telefonlarla haberleşerek. Bugüne kadar da son derece verimli bir Kurultay 
geçtiğini duydum ve çok sevindim.

Ben avukatın toplumdaki algısına dair, toplumun çeşitli kesimlerin-
deki algısına dair kendi gözlem ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. 
Bunların bir kısmı bizden, yani, avukatlardan kaynaklanan, bu nedenle 
oluşan yargı ve algıdır, bir kısmı ise bizim tamamen dışımızda, bizim 
düzeltmeye çalıştığımız konuları ısrarla bozmaya çalışanların kamuoyunda 
yarattığı algıdır.

Bizden kaynaklanan kötü algı anlamındaki kamuoyundaki algının 
birkaç sebebini not aldım. Önce kendimize batıralım iğneyi. Bir, avu-
katlık mesleği açısından şu anda bir kalite sorunu olduğu toplumun bir 
geçeğidir, mesleğin bir gerçeğidir. Bunun tamamı bizden kaynaklanmıyor. 
Bu kadar fakülte sayısıyla mesleğe sınavsız bir girişle, Hocam çok güzel 
ifade etti, “hiçbir şey olamazsam avukat olurum”, çünkü avukat olunabi-
liyor hukuk fakültesinden mezun olununca. Bunlar bizim dışımızdaki 
sebepler elbette.

Staj meselesi bizim meselemizdir. Stajda özellikle bir tanıdığı avukatın 
yanında staj yapan birçok genç meslektaşımın stajdan gerekli ve yeterli 
verimi alamadığına üzülerek şahit oluyorum. Ayrıca, özellikle büyük 
şehirlerde stajyerlerin birer meslektaş gözüyle görülmediği, onlar kendi-
lerine emek harcanması, zaman harcanması gereken, birkaç ay sonra ilk 
gününden hesap edersek sadece bir yıl sonra aynı duruşma salonlarında, 
aynı avukat bekleme odalarında mesleği birlikte icra edecekleri müs-
takbel meslektaşları olarak değil, icra dairelerine, kalemlere, kurumlara 
yollayıp, çok üzülerek söylüyorum, kullanabilecekleri bir personel, bir 
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eleman anlayışıyla onlara yaklaşılması, bugünlerde güncel bir sorun daha 
kucaklarında buldu stajyerler

Bu sorunların hiçbirisinin çözülmediği bir ortamda mesleğe merhaba 
diyen müstakbel meslektaşlarımızın onurlarını, gururlarını, öz saygıla-
rını baştan ezdirdiğimiz bir ortamda onlar cüppelerini giydikten sonra 
da çok fazlasını beklemek kanımca doğru değil. Bunu belki staj eğitim 
merkezleri anlamında barolar olarak düzeltmek için, en yüksek kalitede 
eğitim verebilmek için elimizden geleni yapıyoruz, ancak yanında staj 
yaptıkları bürolar ve üstatları anlamında da bu konuya çok daha duyarlı 
bir şekilde eğilmemiz gerektiğini, gerekirse bunun için düzenlemeler 
yapılmasının çok gerekli olduğunu şahsi kanaatim olarak ifade etmek 
isterim gözlemlerime dayanarak.

Bu sadece benim başkanlık dönemim olan bir, bir buçuk yıllık bir 
süreç içerisinde Aydın Barosunda gözlemlediğim bir husus değil. Yetişen 
stajyer meslektaşlarımızın durumlarına bakarak söylemiyorum. Gerçek 
bir olay anlatarak ne demek istediğimi daha iyi ifade edebilirim.

Baro Başkanı olduktan birkaç gün sonra bir stajyer avukat kardeşimiz 
yanıma gelerek “Başkanım, ben yanında staj yapabileceğim bir avukat tanı-
mıyorum, yardımcı olur musunuz ?” dedi. Ben önceki yönetim dönemlerinde 
de bulunduğum için bir klasör dolusu stajyer avukat yetiştirmek üzere dilekçe 
veren meslektaşların taleplerinin olduğu bir klasör olduğunu hatırlıyordum. 
Dedim ki Yazı İşleri Müdürüme, “öyle bir dosya, bir klasör vardı sanırım, 
getirir misiniz ?” Getirdi. İlk gördüğüm dilekçe bir avukatın dilekçesi şöyle 
başlıyordu: “Konu: Stajyer ihtiyacı hakkında”. Klasörü kapattım, geri ver-
dim, bir daha istemedim. Bunun yerine hangi avukatlık bürosunda iyi 
avukat yetişiyor araştırdım, oralara yönlendirmeye çalıştım. Ne kadar acı 
bir cümleydi, dikkatinizi çekti mi, bir meslektaşımızın yazdığı ? “Stajyer 
ihtiyacı hakkında”.

Bu staj konusunu daha fazla uzatmadan mesleği fiilen icra etmekte 
olan bizlerle ilgili, uygulamadaki bizlerle ilgili birkaç konuya değinmek 
istiyorum. Meslek kurallarının layıkıyla uygulanmıyor olması inanın top-
lum tarafından çok güzel bir şekilde ve kötü bir algıya yol açacak şekilde 
görülüyor. Bunun içerisinde meslek dayanışmasından uzak davranışlar, 
objektiflikten uzak mesleki uygulamalar, meslektaşların müvekkillerine 
bilgi verme noktasındaki ihmalkârlıkları gibi onların bizden beklentilerini 
karşılamayan tavırlar toplumda çok kötü bir algı yaratmakta. Bunun 
yanına meslektaşların yine kurallara aykırı olarak birbirlerini karalamaya 
yönelik davranışlarını hele son yıllarda sosyal medya üzerinden yapmaları, 
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hatta bunu, burada bir parantez açıyorum, sakın ha yanlış anlaşılmasın, 
ben de bir Baro Başkanı olduğum için söylemiyorum, bütün barolara 
kutsal bildiğim mesleğimin örgütleri olarak değer verdiğim için söylü-
yorum, kapattım parantezi, barolara da aynı şekilde eleştirilerini hakaret 
boyunda ve toplumun önünde tartışılır vaziyete getirecek şekilde sosyal 
medyada yapmaları inanın mesleğe ve meslektaşların toplumdaki algısına 
negatif yönde katkı sağlamakta.

Öz saygı meselesini sanırım Hocam da az önce söyledi. Bu noktada 
belki kalite meselesiyle de bağlantılı olarak şunu söyleyebilirim: Benim 
birçok yerde meslektaşlarımla paylaştığım ve eleştirdiğim bir konu, somut 
olay üzerinden gideceğim, 2005 senesinden bu yana on seneden fazla bir 
zaman geçmiş oldu şimdi. Bir ceza mahkemesinde avukatlık yaparken 
hâlâ doğrudan soru sorma hakkını kullanmayan meslektaş sayısı inanın 
yüzde 80 civarındadır. Eğer bu hakkınızı kullanmayıp kimi zaman hoş 
bir ifade gibi görülen, “efendim” ile başlayan cümlenizi “lütfen şunu sorar 
mısınız istirham etsem” şeklinde de devam ettirip müvekkilinizin aslında 
hakkını hiç arayamadığınız, ama para kazandığınız bir dosya, dışarıya 
inanın çok kötü yansıyor.

CMK ve adli yardım, zorunlu müdafilik ve adli yardım konusunda 
görev alan bazı meslektaşlarımızın bir, hakimler, iki, cumhuriyet savcıları, 
üç, adliye çalışanları, dört, müdafilikleri üstlenilen sanıklar, şüpheliler ya 
da duruşmayı izleyici olarak orada hazır bulunup izleyen kişiler tarafından 
kamuoyuna yansıması şeklinde tüm toplum bakımından son derece kötü 
bir avukat algısı yaratılmış durumda. Toplum buna CMK avukatı, adli 
yardım avukatı adını takmışsa, eğer mahkemelerde hakimler söz sırası 
geldiğinde eğer zorunlu müdafi olarak bulunulan bir dosya ise, “aynen 
katılıyorsunuz, değil mi ?” cümlesini avukatın adına kurma cüretini ken-
disinde buluyorsa, biz çok kötü bir duruma kendi elimizle kendimizi 
sokmuşuz demektir. Bunları daha fazla uzatmadan en başta dış kaynaklı 
birkaçından bahsettiğim hususlara değinmek istiyorum.

Staj, fakültelerin durumu, mesleğe sınavsız giriş gibi meseleleri söyle-
miştim. Ben asla hoş görmediğimi en başta ifade ederek şunu söylemek 
istiyorum ki, bu daran ekonomi ve artan avukat sayısı birlikte değer-
lendirildiğinde ne yazık ki kural ihlalleri başta olmak üzere mesleğe 
zarar veren meslektaş davranışlarına şahit olmaktayız. Bir de bizi kimin, 
nasıl anladığı meselesine geleceğim bunlardan sonra. Esas önemli olan, 
bence üzerinde çok konuşulması gereken de budur. Küçük küçük diğer 
notlardan bahsetmeden de oraya gelmek istemiyorum.
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Sayın Milletvekilimiz Torba Yasa konusunda bir şeyler ifade etti. Benim 
notlarım arasına o da vardı. Bugün itibarıyla zaman fukarası haline gelmiş 
insanlar arasında bu zamanı en az bulabilen belki de meslektaşlarımın 
çıkan yasaları, mevzuatı, hatta neredeyse tam… şekilde sürekli değişen 
içtihatları takip etmesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir. Hakim ve 
Cumhuriyet savcılarının bugün geldiğimiz noktadaki çok büyük kalite 
sorunu ve benim bizzat kendi ilimde yaşadığım sorumsuz davranışlar 
toplumun, adliyeye giden yurttaşların adalete olan susamışlıklarını ve bu 
susuzluğun bir an evvel giderilmesine dair taleplerini yok sayan tembel 
tutumlar hiçbir zaman kürsüye ya da Cumhuriyet savcılarına yansıma-
yan tepkilerin ne yazık ki isim isim avukatlara yansımasına, kahvehane 
köşelerinde, ev gezmelerinde, düşünebileceğiniz her ortamda “benim 
avukatım işi bilmiyor, benim avukatım beceremedi, benim avukatım tahsilat 
yapamıyor”, daha siz gerisini sayın. İsmen de belirtmek suretiyle avukat-
ların toplumdaki algısına çok kötü anlaşılmasına sebep olan böyle bir 
gerçeklikle karşı karşıyayız. Bu da bizim dışımızdaki etkenlerden biridir.

Elbette avukat kimliğini bile saydıramazsa, avukat delil toplayamazsa, 
avukat boş yere yargı makamlarını, icra dairelerini meşgul etmeyeyim, 
hatta boşu boşuna bir para kazanıp müvekkilim olacak kişinin zararına 
neden olmayayım diye bir ekonomik durum araştırması bile yapamıyorsa, 
görmeden bir icra takibi başlatıyorsa, hiç kimse kusura bakmasın, bunun 
vebali avukata ait değildir, bu sistemi kuranlara aittir.

Ben hukuk fakültesini lisede avukat olmak üzere gireceğim bir fakülte 
olarak bir arkadaşımla beraber hayal ederek yola çıktım. Ben Ankara 
Üniversitesinde okudum, o 9 Eylül’de. İkimiz de baştan karar verdiği-
miz üzere avukat olduk. On dokuz sene geçirmişim bu meslekte, şeref 
duyuyorum bundan ayrıca. Benim bir İngiliz arkadaşım hukuk fakül-
tesini kazandığım gün, babamın bir işyeri vardı, elinde şampanyayla 
girdi, “o, çok büyük adam olacaksın” dedi. Orada böyle bir avukat algısı 
vardı. Dedem stajımı yaparken “hakim olsan olmaz mı ?” dedi yaşlılığın 
da verdiği o telaffuzla. Hakim olmamı arzu etmiş. “Neden ?” dedim. “Sen 
yalan söylemezsin de, birisi seni kandırırsa” dedi. Bizim bugün insanlara 
anlatmaya çalıştığımızı 90 küsur yaşındaki rahmetli dedem söylemişti, “ya 
seni kandırırlar ve onların yüzünden yalan söylersen”.

Ben bir de mesleği yaparken kendi yaşadığım yüzlerce olaydan bir 
tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Görev yaptığım, büromun bulun-
duğu ilçede bir mali müşavir beni aradı, “Avukat Bey, şu kişiler sizinle 
görüşmek istiyorlar. Ailelerinin ve şirketlerinin avukatlığını üstlenmenizi 
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istiyorlar eşinizle birlikte” dedi. “Peki, buyursunlar, gelsinler” dedim. Lafı 
dolandırdı, birkaç gün sonra bir kez daha aradı, yine aynı şeyleri söyledi. 
“Söylemiştim, müsaidim, buyursunlar, gelsinler” dedim. Bu telefon konuş-
ması birkaç kez geçtikten sonra en son dilinin ucundaki baklayı çıkardı, 
dedi ki “siz gelmez misiniz ?” çünkü bulunduğum ilçede belki onlarca hayır 
yapmış, okullar açmış, o derece zengin, şu anda da mal varlıkları o şekilde 
olan köklü bir aileden bahsediyor kendisi. Dedim ki, “hastalar mı acaba, 
yani yatalak durumdalar mı, kötü bir durumları mı var ?” “Hayır, tapu 
müdürü bile oraya gidiyor da” dedi. “O zaman o devletin ayıbı” dedim. Bir 
avukat iş almak için müvekkilinin ayağına gitmez. Gitmedim arkadaşlar.

Bu olay belki yedi, sekiz sene kadar önce olmuştur. Ben bir, iki hafta 
önce bunu meslektaşlarımı bir ilçede ziyaret ederken Baro Başkanı olarak, 
anlattığımda “bunun aksini yapınız, benim yaptığımı yapınız mesleğin onu-
runu korumak adına, kurallara uygun davranmak adına” diye bahsederken 
bu olayı anlattım, “devletin ayıbıdır o zaman tabu müdürünün bu kişilerin 
ayağına gitmesi” dediğimde bir avukat hanım “devlet demesek” dedi.

Bu ikisini de birbiriyle birleştirerek sizlerle paylaşmak istedim. Kısalta 
kısalta hem avukat nezdinde avukatı, hem toplum nezdinde avukatı belki 
daha iyi anlatmış olabilirim. O arayan mali müşavir nezdinde ve onun 
hizmet verdiği zengin aile nezdinde avukat çağırdığında tıpkı o diziler-
deki gibi çantasını alıp müvekkilinin ayağına giden avukat, kafasındaki 
imaj, model bu.

Çok üzülerek söylüyorum, toplum gördüğüne inanır. Çok cevval bir 
avukat modeli yaratıp sosyal de bir insan olan bir avukatın müvekkilinin 
çantasını taşıya taşıya gezdiği bir noktada sadece kendisi değil, bin avukat, 
on bin avukat zarar görür. Bu mesleği onuruyla, şerefiyle üstatlarından 
öğrendiği şekilde layıkıyla yapan, vicdanen müsterih olan birçok avukat 
da ne yazık ki kötü örnekler yüzünden kötü hale düşüyor.

Ben toplumdaki avukat algısı derken kimin tarafından nasıl anla-
şıldığımıza geleceğim demiştim. Çok zaman alıyor muyum ? Zaman 
kontrolüm pek yoktur avukat olunca. Bitireceğim.

Oturum Başkanı - Son sözleri alırsak seviniriz.
Av. Gökhan Bozkurt - Bizi kimin, nasıl anladığı şudur: Cahil olan 

insanlar müvekkiliniz olduklarında sizi bir avukat olarak nasıl anla-
mıyorlarsa önüne yanlış, yalan, yönlendirici haberlerle ulaşılan cahil 
kalan vatandaşımız da bizi genel anlamda öyle anlamak zorunda kalıyor. 
Avukatı sevmeyen, avukata yargının içerisinde bir yer düşünmeyen, 
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kafasında böyle bir mefhum olmayan güç sahipleri elde edebildikleri, 
etki edebildikleri medya sayesinde avukatı toplumun huzuruna “cüppeli 
terör, şehitler varken göbek attılar, yok efendim şunu yaptılar” şeklinde 
burada bulunmasına imkân olmayan milyonlarca insana bu şekilde 
yalan haberlerle ulaşarak toplumdaki avukat imajını ne yazık ki kötü 
yönde etkilemektedirler. Buna karşı, gördüğümü söylüyorum, baroların, 
bir, insan hakları konusunda özellikle eylemli olan dava takipleri gibi, 
soruşturma süreçlerini takip gibi tavırlarının, bir de sosyal projelerin 
üzerinde durmalarının toplumda inanılmaz değerde avukat hakkında, 
barolar hakkında ve meslek hakkında olumlu yönde bir algı yarattığını 
defalarca gördüm, yaşadım. Meslektaşlarımızın da barolarla çalışmalara 
bu şekilde katılması halinde sadece büroda müvekkiline özel bir hizmet 
veren, hukuk hizmeti veren avukattan öte, toplumsal sorumluluğu en üst 
seviyede taşıyan ve gereğini taşıyan meslek grubudur inancının toplumda 
daha fazla ve daha kolay yerleşeceğine inanıyorum. Eğer fazla zaman almış 
olduysam hoşgörün, affedin. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Gökhan Başkanımın tespitlerine zannediyorum 
hepimiz katılıyoruz. İlgi çekici, önemli tespitlerde bulundu. Arada şöyle 
bir şey söyledi: “Dizilerde, basında, filmlerde avukat algısı” dedi. Bu hep 
aklımızda olan bir şeydi. Biz de bu konuda acaba bir senarist ne düşünür 
dedik ve Özlem Aybek Kalın’ı buraya getirdik. Kendisi birçok dizi ve 
filmlerin senaristidir. Neden böyle düşünüp de çantalı avukatlar, emir 
alan avukatlar, aşağılanan avukatlar oluyor dizilerde ? Zannediyorum o da 
birkaç kelime bize söyleyecektir. Teşekkür ediyorum.

Özlem AYBEK KALIN
Senarist

Açıkçası bu kadar heyecanlanmayı beklemiyordum. Bizler mah-
keme kapılarından, adliyelerden korkarız. Oradaysınız başınıza kötü bir 
şey gelmiştir. Şimdi bu kadar hukukçunun karşısında dehşete düşmüş 
durumdayım. Sizi etkileyebilmek için hakim yaka gömlek bile giydim 
ama konulara şu kadar olsun hakim değilim. Bir kere dilinizi bilmiyorum.

Ama çok iyi konuştuğunuzu biliyorum. Sizlerin karşısında konuşmak 
bile cesaret ister. Çünkü bizim gözümüzde avukatlar iyi bir konuşmacıdır.
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Bir senarist olarak buradan nasıl göründüğünüzü anlatmaya çalı-
şacağım. Öncelikle “İtiraz ediyorum sayın yargıç” demeniz çok havalı 
geliyor. Bizler senaryo yazarken kişileri anlamak ne hissettiğini bilmek, 
empati kurmak zorundayızdır. O nedenle onların gözünden de nasıl 
göründüğünüzü sanırım anlatabilirim.

Eskiden onların kafasında hukukçuların atası Hulusi Kentmen’di. 
Yani onların düşüncesinde Hukukçu çok adil bir insandır, hukuka adaleti 
şefkatle, merhametle getirmiştir. Hulusi Kentmen kamu vicdanının yüce 
temsilcisiydi bizim gözümüzde. yanındaki savcı kulağına pısır pısır bir 
şey dediğinde yüreğimiz ağzımıza gelir, Hulusi Kentmen ‘yaz kızım’ der 
ve kötülerin cezasını çektiği iyilerin kazandığı yüce adalet ‘yaz kızım’la 
başlardı. Şimdi ise artık Hulusi Kentmen, Münir Özkul zamanları yaşa-
mıyoruz ne yazık ki. Şimdi Müge Anlı zamanları yaşıyoruz. Dizilerde ise 
Suç işlenmemesi gereken bir şey değil de işlendikten sonra kaçılması ve 
paçanın kurtarılması gereken bir şey gibi gösteriliyor.

Hayat çok daha vahşi, dramlar çok daha karmaşık, adalet ihtiyacı çok 
daha büyük, gel gör ki adalete inancımızın çok da azaldığı bir dönem 
yaşıyoruz. Adalet sanki naftalin kokan nostaljik bir duyguymuş hissine 
kapılıyoruz. Niye öyle oldu, nasıl buralara geldik konusuna girmeyeceğim. 
Ama bize halka sorarsanız adalet inancımız hayli sarsılmış durumda.

Sizlerle çok ortak yönümüzün olduğunu düşünüyorum. İkimiz de 
ekmeğimizi dramdan kazanıyoruz. Bana öyle geliyor ki mesleğini seven 
avukatlar içlerinde edebiyat aşkı beslemektedir. Çünkü İnsanı, karakteri 
tanımak, bir karakterin neden olabileceği olayları çözmek için insanda 
edebiyat damarı olmalı. Hayat dramlarla dolu sizler o dramları çözerek 
bizlerde o dramları yazarak paramızı kazınıyoruz. Yani ekmeğimizi taştan 
değil dramdan çıkarıyoruz.

Evet Diziler de hayatı yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim dünyamız istek-
lerini elde edemeyen insanların hikayesi ile dolu. Biz senaristlere göre 
bir dizide iyi bir avukata ihtiyaç duyulmuşsa bilin ki orada güçlü bir 
dram yaşanmıştır. Bu hikayeleri çözebilmek için dizilerde de size ihtiyaç 
duyarız. Avukat gelir ve olayı çözer. Avukat olmanız yetmez. İyi avukat 
olmanız gerekiyor.

Nedir halkın gözündeki iyi avukat ? Yasanın boşluklarını bilen, Yasaları 
bypass edip suçluyu ceza almaktan kurtaran kişidir. Zekidir, Kurnazdır, 
demagoji yapar, ne dediği anlaşılmaz, anlamamıza da gerek yoktur zaten, 
Allem eder kallem eder türlü kurnazlıklarla sizi kurtarır.
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Ha bir de Avukatlar bizim gözümüzde zengindir. Çünkü adalet pahalı-
dır. Ve nihayetinde hakim, yaz kızım der. adalet - yaz kızım!! - lafıyla tecelli 
eder. Seyirci gerçek hayatta başından geçen bir dramda yenilmiştir ama 
dizide mutlaka kazanmak ister. Seyircinin gözünde Avukatların sihirli 
bir dili vardır. O sihirli dilleri ile adaletin sihirli kapısını açar ve onları 
suçlu olmaktan kurtarır.

Bana göre suçlular da iyi bir senaristtir. Suçlu önce kafasında bir 
senaryo kurar onu uygular. Kişiyi öldürür. Öldürmek üzerine bir senaryo 
kurmuş ve onu uygulamıştır. Sonrasında yakalanmamak ve aklanmak 
üzerine ikinci yalancı senaryosunu kurar ve avukatı ve adaletin görmesini 
istediğini senaryoya inandırmaya çalışır. O nedenle avukat o senaryonun 
bütününe bakarken bence şunu görmeye çalışmalı. Kişi burada benim 
ne görmemi istememiş olabilir.

Bizim için avukat, Devletin hukukuyla bizim aramızda işbirliği yapan 
kişidir. Sonuç adil midir ? Eskiden öyleydi. Günümüzde hukukçudan çok 
hukuk sistemi sorunlar yaşıyor. Tıpkı Kafka’nın dava kitabında olduğu 
gibi. kimsenin hükümden ikna olmadığı kamunun vicdanının sızlamaya 
devam ettiği bir oyun. ama bu marjinal, sistemsel bir sorun. umarım 
düzelecek, bir ülkede hukuk yoksa ekmek yoktur, ekonomi çalışmaz, 
insan hakları, hiçbir düzen çağdaş ölçüde yaşanmaz.. umarım ülkemize 
Hukuk sistemi en kısa zamanda düzene girer. Teşekkür ederim.

Spartalı Chilon’un “Dürüst olmayan bir kazanım yerine kaybetmeyi 
tercih edin, biri o an için acı verirken diğeri tüm ömür boyu acı verir” sözü 
toplumda oluşturulması gereken güven duygusunun önemini vurgular.

Oturum Başkanı - Özlem Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. Avukata 
nasıl baktıklarını görüyoruz, ama ne yazık ki dizilerde, senaryolarda 
anlattığınız gibi pek göremiyoruz. Umuyorum, bundan sonra sizin yaza-
cağınız senaryolarda en azından avukatlar hak ettikleri yerde olacaklardır. 
Teşekkür ediyorum.

Diğer bir konuğumuz da yine bir milletvekili. HDP İstanbul Millet-
vekilimiz, aynı zamanda İstanbul Barosu eski üyesi diyeceğim. Avukat 
Filiz Kerestecioğlu. Filiz Hanımı daha önceki toplantılarımızdan da iyi 
tanıyoruz. Daha önceki dönemlerde de avukatlık yaptığı için, en azın-
dan kendi bakış açısıyla avukatlığın temsil ettiği kişiler anlamında nasıl 
görüldüğü konusunda ciddi fikirleri olduğunu düşünüyorum. Bizimle 
paylaşırsa çok sevineceğiz. Teşekkür ediyorum.
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Av. Filiz KERESTECİOĞLU
HDP İstanbul Milletvekili

Ben teşekkür ederim öncelikle davetiniz için ve Kurultayı her zaman 
düzenlediğiniz için, her zaman devamını diliyorum. Ben hâlâ Baro 
Üyesiyim.

Oturum Başkanı - Milletvekili olduğunuz için.
Av. Filiz Kerestecioğlu - O başka, o çok yeni bir şey. Ben de otuz yıl 

avukatlık yaptım. Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum aslında, ama 
avukatlığı hep İstanbul’da yaptım. En sevdiğim meslek de avukatlık. 
Kaydım da duruyor. Ümit Bey de herhalde silmemiştir, değil mi millet-
vekili olunca. (Gülüşmeler)

Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal - Aidatını ödediyseniz…
Av. Filiz Kerestecioğlu - Çok az bir şey kalmış bu senenin, Ocak 

ayının, bir şey değil. Eski borcum yok. Biz zengin vekiller de değiliz 
maalesef öyle sanıldığı gibi.

Ben sözlerime öncelikle çok değerli meslektaşım Tahir Elçi’yi anarak 
başlamak istiyorum. Birçok faili meçhul gibi gerçekten Tahir arkadaşımı-
zın ölümünün de faili meçhul kalmamasını ve bir an önce bu cinayetin 
açıklığa kavuşmasını diliyorum. Zor belki bu temenni. Yıllarca süren 
yargılamalar, davalar, tıpkı Hrant Dink’te olduğu gibi, tıpkı başka dava-
larda olduğu gibi, ama hâlâ bunu umut etmek istiyorum ve hâlâ bunu 
temenni ediyorum. Bir kere konuşacağız, değil mi Hakan Bey ?

Oturum Başkanı - Evet.
Av. Filiz Kerestecioğlu - Ben aslında önceden iki kere demiştiniz, 

ona göre kendimi ayarlamıştım, ama gidişat böyle, tamam.
Oturum Başkanı - … kaldı… Salonu da sıkmamak adına dünden 

bir bölme … şansımız olmayacak.
Av. Filiz Kerestecioğlu - Tamam, ona göre ben o zaman konuşacağım. 

Önce kendimize biraz ben de iğneyi batırarak gerçekten avukatlar ve genel 
olarak aslında hukukçular nedir, ne hissederler, algı nedir diye bakarken 
kendileri hakkında aslında nasıl hissedeler hukukçular avukatlar ? Biraz 
da kibir nedir, hukukçu kibri nedir diye söz ederek başlamak istiyorum.

Mesleki kibirler maalesef her şeye rağmen gerçekleri kabul etmeyi 
zorlaştırıyor ve hâlâ herkes tek ve biricik olduğu inancını taşımaya ve 
empoze etmeye gayret ediyor. Şöyle bir kanı oluyor: “Biz aşkın meslek 
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insanlarıyız, bilgi bizde, hayatları biz kurtarırız”. Bu, Bayazıt Beyin dediği 
gibi tabipler için de olabiliyor, hukukçular için de olabiliyor.

Kibir, büyüklük, ululuk anlamına geliyor sözlükte. Kendini büyük 
görmek, başkalarından üstün görmek, büyüklenmek anlamına geliyor. 
Önemli olmaya ya da başkaları tarafından önemsenmeye istek ya da 
kendisini aşırı sevme isteği olarak da tanımlanabiliyor.

Bir tanım da “Nietzsche Ağladığında” kitabından, Irvin Yalom’dan 
vermek istiyorum. “Kemikleri, eti, bağırsağı ve kan damarlarını toplayan 
deri nasıl insanın görünümünü katlanılır hale getiriyorsa ruhun ajitasyonu 
ve ihtirası da kibirle kaplanmıştır. Kibir ruhu kaplayan deridir”.

Hukuk ve kibir konusunda ben bir yazı yazmıştım ve şimdi niye 
onunla ilgili konuşuyorum diye sorarsanız, kendi meslek alanımda gerek 
hakim, savcı, avukat üçlemesindeki farklı kibir gözlemlerine biraz dikkat 
çekmek, bir de neyimiz var ki başkalarından üstün olduğumuzu düşündü-
ren ve böyle davranmaya itenin cevaplarını aramaktı aslında. Gerçekten 
bu araştırmayı yaparken de çok kolay araştırılmadığını gördüm, çünkü 
felsefeciler, sosyologlar da hukukçuların kibrinden korkmuşlar, hiçbir 
şey araştırıp yazmamışlar bu konuda. O nedenle biraz eksik materyaller 
var bu alanda.

Bir de tabii, buraya varmamın nedeni aslında bir söz. Size şimdi o sözü 
özellikle söylemek istiyorum. Bunu böyle birçok meslektaşımın kafasını 
dikerek ve olur olmaz belki her yerde söylediğine tanık olmuşumdur. 
O yüzden de aslında belki çok anlamlı gibi görünen, ama sonradan 
anlatacağım şeylerle benim çok da anlamlı bulmadığım bir söz beni bu 
araştırmaya itti. Şöyle: “Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne 
hakime, hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddia-
sında değiliz, fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin en 
kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullan-
madılar, fakat efendileri de olmadı”.

Şimdi yaşadığınız vahşi kapitalizm çağında avukatların efendilerinin 
de olmadığı ya da kimsenin esiri olmadıkları bence koca bir yalan. Ger-
çekten bununla ilgili bu sözün, Molierac’ın bu sözünün üstüne mesela 
meslektaşlar neler yazmışlar ? İnternette yaptığım bir taramada gördüğüm 
şöyle: Bir tanesi diyor ki, “Molyerak’a göre öyle, hakime göre, savcıya göre, 
vatandaşa göre avukat kimdir, bence bunu tartışmak gerekir. Örneğin, 
beni çok seven, toplumda saygınlığı olan birisi avukat olduğumu duyunca 
inanmamış, “o öyle bir şey yapmaz” demiş. (Gülüşmeler) Neden acaba ? 
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İstisnalar hariç, hakimlerin çoğu avukatları adalete yardımcı olarak değil 
de delilleri karartmaya çalışan, adeta her savunulan suçta sanığın ortağı 
gibi görüyorlar. Cesaret etseler sanıkla birlikte avukata da ceza vermek 
isterler. Bizim adliyede bir hakim için, sanık avukat tutmuş ise zaten 
yüzde 50 oranında suçu sübuta ermiştir deniyor.

“Esir kullanmadılar, ama efendileri de olmadı”, “gerçekten kulağa çok 
hoş geliyor” diyor bir başkası. Esir kullanmamak kişiselliğe tabi olduğu için 
bu konuda iddialı olmak kolay, ama “efendileri olmadı” sözü uzun ve acıklı 
bir biçimde düşündürüyor insanı.

Düşünüyorum da, zaman zaman kendinizi bu mesleği icra ederken 
hiç esir gibi hissettiğiniz oluyor mu ? Her iki yanı temsil eden avukatların 
susturulmaya çalışılması, “kararı nasıl olsa biz vereceğiz” düşüncesiyle son 
açıklamaların sunulduğu duruşmalarda çoğu kez yazılı dilekçeler okun-
madan, önceden hazırlanmış kararların teflim, “avukatların efendileri de 
olmadı” sözünü bugünkü reel gerçeklikte boşa çıkarmaktadır.

Bir başkası da diyor ki, “avukatlar esir kullanmadılar, çünkü stajyerleri 
vardı”. (Gülüşmeler ve alkışlar) Aslında bu sadece avukatların değil ya 
da yargıçların, savcıların değil, belki toplumdaki bütün beyaz yakalıla-
rın sorunu; yani, beyaz yakalı olduğunuz zaman, bu kapitalist sistem 
içersinde siz ezildiğinizi, işçi olduğunuzu, mesela işçi avukat olduğunu, 
işveren avukat olduğunu, parmak basarak, kart basarak girdiğiniz ofisler 
olduğunu ve böyle ofislere girerken, oralarda binlerce icra takibi yaparken 
genç avukatlar, aslında araştırmanın, okumanın, kendini geliştirmenin 
ne kadar imkânsız olduğunu, ideallerle yaşamanın ne kadar imkânsız 
olduğunu görmeniz pek de mümkün olmaz. Ya da, bununla ilgili örgüt-
lenmekten de kaçınır meslektaşlarımız, çünkü onlar beyaz yakalılardır, 
çok itibarlılardır. Örgütlenirlerse biraz işçi gibi olurlar. Gazeteciler de 
böyledir. Ben on bir yıl gazetecilik yaptım, bir güncel hukuk dergisinde 
yazı işleri müdürü olarak da çalıştım. Türkiye’nin en örgütsüz kesimi 
mesela gazetecilerdir gerçekten, basım kesimidir, çünkü onlar da aynı 
şekilde başka bir itibara sahip olduklarını düşünürler, sanki örgütlenmeleri 
gerekmez, sanki hak aramaları o şekilde örgütlü olarak gerekmez, birileri 
onlara haklarını ihsan edecekmiş gibi düşünebilirler. Biraz avukatlarda, 
yani, bizlerde de böyle bir şey var diye düşünüyorum.

Mesela bu konuda bir örnek vereyim size: Müsteşarlıkta hukuk müşa-
viri olan birisinin kardeşi söz ediyor. “Bir restoranda yemek yerken eğer 
masadan çatal filan düşerse asla eğilip yerden siz kaldırmayın” diye ders 
verilmekteymiş kendilerine.
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Şimdi, daha yolun başında kendi düşürdüğü çatalı bile kibirle kendi 
almayan, kendilerine bu şekilde ve daha nice şekillerde telkinde bulunan 
insanların hukuk müşavirliğinden ancak firavuncuklar, hamancıklar … 
çıkar, yazık. Bazılarımızsa kapımızı kendimiz açar, taburemizi kendimiz 
çeker, söküğümüzü kendimiz dikeriz, çatalımız düşerse eğilir, kaldırırız, 
hatta garson hayli yorulmuştur deyip masadan kalkarken tabakları üst 
üste toplar, dağınıklığı seyreltiriz, ama firavunların karşısında rantımız 
için eğilmeyiz, şükür.

Evet, İzmir Barosunun yaptığı değerli bir araştırma var. Birkaç sene 
oldu bu araştırma yapılalı, ama burada gerçekten katılımcıların çok 
önemli bir bölümü avukatların elde edilen gelirine ilişkin kesinlikle 
yetersiz diyorlar. Ayrıca, % 74.2’si staj eğitimini yeterli bulmadığını 
söylüyor ve % 8.7’si de politikayla yakından ilgili olduğunu söylüyor. 
Siyaseten meslektaşlarımızın yargıdaki susturuluşlarına ilişkin verdikleri 
çeşitli örnekler var.

Toplum nezdindeki itibar yoksunluğuna ilişkin söylemleri ve genel 
olarak hak aramanın neredeyse imkânsızlaştığı bir toplumda hakkı söke 
söke alan o eski avukat kahramanların da yok olduğu bir süreçte o yüzden 
Molierac’ın sözünün gerçekliğinden çok fazla söz edemiyoruz.

Size bir, iki komik örnek de vereyim. Bunu da Ankara Hukuk Fakültesi 
öğrencileri yazmışlar. Birinci sınıfları gözlemlemişler ve nelerin mutlaka 
yapılması gerektiğini listelemişler son sınıf öğrencileri sanıyorum. Diyorlar 
ki, özellikle “bir, hukuk ders kitaplarıyla toplu taşıma araçlarına binmek”: 
Orada birinci sınıf hukuk öğrencisinin yapacağı sekiz şeyden bir tanesi bu. 
Anayasa kitabını alarak toplu taşıma aracına binmek, otobüste, metroda 
karşılaşacağı teyzelerin evlatlarına nispet yaparcasına o kitabı tutmak. 
Kitabın diğer kısımları elleriyle kapalı olabilir, ancak Anayasa Hukuku 
yazan kısmı olabildiğince açıktır ve adeta “buraya bakın” diye orada 
haykırmaktadır genç hukukçu. Üst sınıflardan taktik almak, hukukla 
ilgili sayfaları beğenmek, bir de özellikle suratın mahkeme suratı halini 
alması beni çok güldürdü.

“Hukuk fakültesi öğrencisinin bulunduğu üniversite ve kampusta diğer 
öğrencilerden bir farkı vardır. Ne de olsa, bir yıllığına da olsa Anayasa 
Hukuku derslerinde vatanı kurtaracak odur, siyasal öğrencisi değildir, kibir 
hukuk fakültesinin binasına girmekle birlikte bedeninizin tüm damarlarını 
ele geçirmiştir. Ne de olsa genç hukukçumuz geleceğin hakim, savcısı olacaktır, 
suratlarınız olabildiğince asıklaşmalı, tepkileriniz durağan hale gelmelidir. 
Şimdiden resmiyete alışmalısınız” diyorlar.
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Evet, ben şimdi bu kadar olumsuz sözleri biraz da kendimizle ilgili 
söyledikten sonra, ama gençler bunu yapıyorlarsa eğer bunun farkındalar 
ve bunu değiştirecek olanlar da hem o kapitalist sistem içersindeki ger-
çekten o farklı ilişki biçimlerini, hem de o kibirden vazgeçerek hakikaten 
hak arama mücadelesinde gerçek bir yere oturmayı da onlar başaracak 
diye düşünüyorum. Ben yine bir, iki örnekle sona doğru yaklaşıyorum. 
Aşmadım, değil mi ? Tamam.

Tabii, bunları sağlayan, toplumda bizim nasıl bir algıya sahip olduğu-
muzu, gerçekten hak arayıcısı olup olmadığımızı bir şekilde yerleştiren 
ya da bunun tersi kanıyı yerleştiren yine bizleriz aslında. Hakikaten 
oradaki mücadelemizin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, ben 
bugün gerçekten Türkiye Barolar Birliğinin akademisyenlerle ilgili yaptığı 
açıklamayı çok talihsiz buluyorum, çünkü öyle düşünüyorum ki, devlet 
hiçbir zaman özgürlükçü olmamıştır. Böyle bir şey beklenemez devletten 
zaten. Ne zaman ki, insanlar gerçekten hak ve özgürlükler anlamında 
mücadele etmişlerdir, yasaları, devletleri dönüştüren onlar olmuştur, 
o insanlar olmuştur.

Şimdi geçmişe dönüp baktığımızda benim kendilerini de tanıma, 
hatta söyleşi yapma fırsatı bulduğum Gülçin Şaylıgil, Halit Çelenk, 
Orhan Apaydın gibi ustalara baktığımızda o insanlar gerçekten çok 
farklı şeylerle yargılandılar bu ülkede. Bir Barış Derneği davası vardı 
hatırlarsınız, aydınlar dilekçesi vardı. Halit Çelenk hem sanık olarak 
yargılandı, hem de savunman oldu o davalarda. Biz böyle baro baş-
kanları da gördük. Gerçekten çok zor zamanlarda, 12 Eylül sonrasında 
özgürlükleri savunan, özgürlükleri savunan insanların yanında yer alan 
insanları gördük. Özellikle hukuk dediğimizde, hukukçu dediğimizde o 
hani çok kullandığımız, çok severek kullandığımız hukukun üstünlüğü-
nün gerçekten kimin hukukunun üstünlüğü olduğunu da iyi bilmemiz 
lazım. Düşünce, ifade özgürlüğü özellikle hiçbir kıyas kabul etmeden, 
eğer evrensel kurallar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerçekten bizim 
kabul ettiğimiz ve Anayasa 1990’a göre iç hukuk metinlerimizse tıpkı 
Sarkozy’nin olduğu gibi nasıl reddedilmişse, şok edici düşünceler, toplumu 
sarsıcı düşünceler gerçekten aslında düşünceyse, düşünce olarak kabul 
edilmesi gerekiyorsa, Edward Said, bulursam gösteririm, Filistin’de taş 
atarken Kolombiya Üniversitesi tarafından “bu Üniversitemizin hocasının 
özgürlüğüdür” diye ifade ediliyorsa, aynı şekilde bizde de ifade özgürlü-
ğünün, düşünce özgürlüğünün ne olduğunun çok iyi algılanması gerekir 
diye düşünüyorum.
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Halit Çelenk bu Barış davası tutuklamalarında özellikle bir şeyden 
bahsediyor, ondan kısa bir paragraf okuyacağım. 12 Eylül Cuntasında 
Kenan Evren’e dilekçeyi götüren grubun içinde yer aldı Halit Çelenk. 
“Bu salonda önemli bir dava görülüyor, çünkü bu davayla insan hakları ve 
demokratik rejim yargılanıyor. Davanın önemi, iddianın tutarlı olmasın-
dan değil, dönemin demokrasi anlayışından, hak ve özgürlük anlayışından 
kaynaklanıyor. Gerçekte yargılanan iddianamede adı yazılan sanıklar değil, 
bir dilekçenin içeriği, önerdiği ve dile getirdiği düşüncelerdir. Halkımızın 
yıllardır süzgecinden geçerek gelen demokratik özlem ve dileklerini ve çağdaş 
bir demokrasinin ilkelerini içeren bu dilekçede suç bulamayanlar biçimsel 
bir dava görüntüsü altında dilekçede yer alan düşüncelerin yargılanmasını 
istemişlerdir. Gerçekten bu dava karşısında şaşırmadım, çünkü kırk iki yıldan 
beri hukuk okuyorum, araştırıyorum, yerli ve yabancı yayınları inceliyorum, 
uygulamaları izliyorum. Ulaştığım sonuç odur ki, hukuk sınıflı toplumlarda 
egemenlerin iradesinin bir yansıması olarak ortaya çıkmakta, bu iradenin bir 
baskı aracı olarak kullanılmaktadır. Kölelik düzeni kendi hukukunu, feodal 
düzen feodal hukuk, kapitalist düzen de yine kendine özgü hukuku getirmiş 
ve bunu egemenlerin çıkarları doğrultusunda oluşturmuş ve kullanmıştır.”

Evet, gerçekten egemenlerin hukukunu bugün de yaşıyoruz. Özellikle 
bu kadar baskıcı bir dönemde belki Türkiye toplumunda herkese nere-
deyse aşağılayıp hakaret etmiş olan bir Cumhurbaşkanlığı döneminde, 
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun da en fazla söz konusu olduğu ve 
birçok insanın Cumhurbaşkanına hakaretten yargılandığı bir dönemde 
düşünce, ifade özgürlüğünü savunmanın çok elzem, çok önemli bir 
nokta olduğu düşüncesindeyim. Bu nedenle avukatların, evet, o saydığım 
ustalarımız gibi başka rolleri var.

Son olarak pozitif ayrımcılık yaparak, ben bir de kadın avukatlar var, 
erkek avukatlar var diyerek aslında feminist avukatlara da değinmek 
istiyorum, çünkü bu toplumda erkek egemen, yargıyı, hukuk kural-
larını sorgulayan, o alanda verdikleri mücadelelerle 2002’deki Medeni 
Kanunu da, 2005’teki Ceza Kanunundaki o genel ahlak ve adaba aykırı 
hükümler adı altında toplanan, aslında tecavüzcüsüyle o genç kadınları 
evlendirerek tecavüzcüyü cezalardan kurtaran hukuk kurallarını yazan 
profesörlere karşı çıkan o feminist hukukçulardır, kadın hakları savu-
nucularıdır. Bugün de davalarda aynı şekilde kadın cinayetlerine karşı 
müdahil olmak, o davaları takip etmek ve buradaki onları önlemekteki 
kararlılıkları da ayrıca avukatların toplumdaki itibarını arttırmaktadır 
diye düşünüyorum.
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Bu anlamda ben mesleğini gerçekten haklar ve özgürlükler anlamında 
yapan bütün meslektaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bu mesleği sevdiğimi 
bir kez daha söylemek istiyorum. Umarım daha özgür günlerde, daha 
güzel günlerde tekrar bir araya geliriz. Tekrar teşekkürlerimle. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Efendim, Sayın Kerestecioğlu’na renkli kişiliğiyle 
renkli sunumu için çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olsun. Efendim, 
bir diğer Baro Başkanımız, Muğla Baro Başkanımız Avukat Cumhur 
Uzun burada. Onun da avukatın algısına yönelik bazı söyleyecekleri 
olduğunu düşünüyorum, örnekleri olduğunu düşünüyorum. Söz sırası 
sizde, buyurun.

Av. Cumhur UZUN
Muğla Baro Başkanı

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın baro başkanlarım, çok değerli 
katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında aramızda bir iş 
bölümü yapmadık, ama Gökhan Başkanım bir baro başkanı olarak 
mesleğimizin algısını düşüren dış sebeplere genel olarak değindi. Mesle-
ğimizin algısını düşüren sebeplerden bir tanesi de iç sebepler. Ben bu iç 
sebeplere değinmek istiyorum. Bu da çünkü mesleğimizin algısı üzerinde 
son derece etkili.

Ruhsat törenlerinde stajyer arkadaşlarımıza bugünden sonra artık 
sadece kendileri olmadıklarını, avukat Ali, avukat Ayşe olduklarını ve 
bu nedenle tüm davranışlarının bugünden itibaren bütün bir camiaya 
şamil tutulacak davranışlar olduğunu, bu nedenle çok özenli davran-
maları gerektiğini özellikle bir kez daha söylüyorum ve onlardan buna 
uygun davranmaları ricasında bulunuyorum, çünkü bir arkadaşımızın 
davranışı bütün bir meslek grubunun davranışı şeklinde karşımıza çıkı-
yor ve olumsuz bir davranış yüzlerce, hatta binlerce olumlu davranışın 
önüne geçiyor, toplumda kulaktan kulağa mesleğimizin itibarına çok 
derin yaralar veriyor.

Avukatlığın algısı dediğimizde aslında algı soyut bir düşüncenin adı-
dır. Somutlaştırılmış bir noktaya getiremezsiniz. İnsanların zihinlerinde 
meydana gelen bir kavram. Bu düşüncenin oluşabilmesi için ya bilgini-
zin, ya gözleminizin ya da duyumunuzun olması gerekir. Toplumda hiç 
kimsenin salt avukatlık mesleğini tanımak adına birtakım araştırmalar 
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yaparak bilgi sahibi olma arayışı içine girdiğini zannetmiyorum. Tabii ki 
ileride avukat olmak isteyen, avukatlık konusunda birtakım araştırmalar 
yapan ya da bir bilimsel tez hazırlayan kişiler bunların dışında. Onun 
dışındakiler de avukatlar hakkındaki algının birikme kanalı ya duyumlar 
olmakta, ya gözlemler olmakta. Gözleme ve duyuma dayalı oluşan algıda 
ise her bir avukatın mutlak sorumluluğu ortaya çıkmakta, çünkü onlar 
söyledikleriyle, davrandıklarıyla algının güçlenmesine, yerleşmesine, 
olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz katkı sunmaya o andan itibaren 
başlamaktadırlar. Bu nedenle olumlu ya da olumsuz avukat olgusunun 
oluşumunda her birimizin son derece önemli görevleri var, hatta ciddi 
sorumlulukları var.

Aslında bu özen borcu bizim, iddialı olarak söylüyorum, namus 
borcumuzdur, çünkü avukatlık mesleğine başlarken “mesleğin onuruna 
ve kurallarına uygun davranacağıma namusum ve vicdanım üzerine ant 
içerim” diye söze başlıyoruz. Öyleyse, mesleğin onurunu taşımak, yük-
seltmek bizim aynı zamanda bir namus borcumuz.

Yine bu özen borcunun uygulanabilirliğini arttırmak ve hatta bu 
özen borcunun ihlallerinde mesleğimizin güvenilirliğinin zedelenmemesi 
için yine başka meslek örgütlerinde pek olmayan meslek kurallarını 
bizatihi kendimiz koymuşuz. Başka meslek örgütlerinde kanun yapıcı 
ya da bağlı olunan otoriteler tarafından konulmuş meslek etik kuralları 
diyebileceğimiz kurallar mevcut. Mesleğe girenler o kurallara uygun 
davranma yükümlülüğüyle yükümleniyorlar, fakat avukatlıkta avukatlar 
meslek kurallarını da bizatihi kendileri koyarak başka bir otorite zorla-
ması olmaksızın salt mesleklerinin onurlarına verdikleri değer nedeniyle 
meslek kurallarını koyup bugüne kadar geliştirmiş ve bunu uygulamaya 
çalışmaktadırlar.

İç ihlallerin bu denli etkili bütün bir meslek mensubuna yayılan etki-
lerini düşündüğümüzde, meslek kurallarımızla mutlak uyum mutlaka 
arayacağımız ve bu uğurda ciddi çaba sarf edeceğimiz, emek vereceğimiz 
bir husus olarak karşımıza çıkmakta.

Meslek kurallarına uymak madem mesleğin onurunu koruyacak, 
bu kuralları da kendi kendimize koymuşuz ve bugüne kadar bu meslek 
kuralları yürürlükte olduğuna göre neden mesleğimizin itibarı, saygınlığı 
toplum nezdinde bugün hiçbirimizi tatmin etmeyen düzeyde ? Hani 
kurallara uymak, meslek kurallarına uymak mesleğin itibarını koruyordu ? 
Burada acaba meslek kurallarından kaynaklanan bir yetersizlik mi var ? 
Bu akla geliyor, bunu sorgulamak durumunda kalıyoruz. Aslında meslek 



686

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

kurallarının tamamına baktığınızda uygun davranıldığında meslek onu-
runu yücelten ve bugünkü birçok meslek itibarını zedeleyen olaylara 
imkân vermeyecek güç ve yetkide oldukları rahatlıkla görülüyor. Öyleyse 
meslek kurallarının uygulanması sırasında birtakım güçlüklerimiz var. 
Bu kuralları doğru uygulayamıyor olmalıyız ki, içten mesleğimize gerekli 
onuru ve itibarı kazandırıcı etki giderek zayıflıyor.

Peki, o etki ne ? Biz bunu bildiğimiz halde mi yapamıyoruz ? Evet, 
biliyoruz, tespitimiz doğru, fakat uygulamakta birtakım zorluklarımız var. 
Zorlukların sebebi bizim çok hızlı şekilde artan sayımıza gelip dayanıyor.

Bakın, bugün günlerden Cumartesi. Biz burada hep beraber bir 
arada toplanmış durumdayız. Bugün, sadece bugün yirmi arkadaşımız 
şu saatlerde mesleğe katıldı. Yarın Pazar, bir yirmi daha, Pazartesi altmış 
kişi çoğalmış olarak uyanıyoruz. Günde yirmi arkadaşımız, yılda yedi 
bin arkadaşımız mesleğe katılıyor. Böyle bir sayının olduğu yerde meslek 
kurallarının olanca gücüne rağmen etkili bir denetimi yapabilmek, etkili 
bir meslek kuralları eğitimi verip mesleğe kabul edebilmek ne yazık ki 
imkânsız. Ona rağmen mevcut çaba artarak sürmekte ve meslek onu-
runun, meslek itibarının hızla yok olmasına engel olunabilmekte ya da 
en azından arttırıcı bir etki yapamasak bile stabil durmasına belki katkı 
koyabilmekteyiz. Bizim mesleğimizin onurunun güçlendirilebilmesi, 
toplumdaki olumlu algısının arttırılabilmesi ya da algının olumluya çev-
rilebilmesinin temel ihtiyacı avukatlık mesleğinin bu denli çoğalmasının 
önüne geçmekle başlayacaktır.

Ankara Barosunun bu dokuzuncusunu düzenlediği Uluslararası Hukuk 
Kurultayında çok önemli tespitler yer aldı. O tespitlerden bir tanesi 
bizle olanı ve bizim bu kadar çoğalmamızla yarattığımız sıkıntıların 
ortaya konulması açısından bence çok önemliydi. Avusturya’da görev 
yapan bir meslektaşımız Avusturya’daki hukuk eğitiminin de bizdeki 
gibi dört yıl olduğunu ve/fakat bu dört yılın sonunda sınavla başlanan 
bir staj döneminin olduğunu ve çok dikkat istiyorum, stajın beş yıl 
olduğunu söyledi ve bu beş yılın sonunda yeni bir sınavla avukatlık 
mesleğine kabulün mümkün olabildiğini, bu sınavın da ancak üç kez 
yapılabildiğini, üçüncü de başarılı olamaz iseniz mevcut stajınızın bir işe 
yaramadığını, belki tekrar aynı stajı almak suretiyle avukatlık mesleğine 
kabul edilebileceğini söyledi.

Bunu şunun için söylüyorum: Avusturya’da aynı ülkede avukatlık 
mesleğinin yüz meslek arasındaki güvenilirlik sırası on bir. Yüzün içinde 
on biri duyunca ondan öncekilerini doğrusu merak etmedik, sormadık. 
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Bir yönü nedeniyle daha önemli bir sonuç çıkarımında bulunduk, o da 
şu: Meslek gerçekten mesleğe ehil olarak yetiştirilmiş ve gerekli eğitimi 
almış insanlarla icra edilmeye başlıyor.

Gökhan Başkanımın söylediği CMK uygulamalarında şu anda mesleğe 
yeni kabul edilmiş arkadaşların neredeyse ilk gelir kaynağı olarak görü-
len bir uygulama var. Bu arkadaşlarımızın beşinci yılından sonra CMK 
hizmeti verdiklerini düşündüğümüzde konu kendiliğinden anlaşılıyor 
sanıyorum. Bu nedenle beş yıl süren bir staj içinde meslek kurallarını 
da alabildiğince yerleştirmek ve beş yılın içinde edinilmiş deneyimle 
mesleği itibarlı bir meslek olarak icra etmek herhalde çok mümkün olsa 
gerek. Bu mutlak alınmayabilir, ancak onurlu, güvenilir bir meslek icrası 
için kendimize uygun yapacağımız çok şey olduğunun tespit edilmesi 
açısından önemliydi.

Avukat güvenilir olmak zorunda mıdır ? Evet, avukat güvenilir olmak 
zorundadır. Birazcık güvenilir olsa olmaz mı ? Hayır, olmaz. Avukat % 100 
güvenilir olmak ve mümkünse sıfır hatayla görevini yapmak zorundadır. 
Bu, bu mesleğin yüklediği en büyük sorumluluktur. Güven duymadığı 
bir avukata hiç kimse kendi sorununu istediği rahatlıkta anlatamayacağı 
gibi güven ilişkisinin bulunmadığı bir müvekkil, avukat ilişkisi de her 
dakika problem çıkarmaya adaydır. İçimizdeki aksaklıkları iyi bir eğitimle 
bu mesleğe, bu mesleğin onurunu yükseltmeye yemin etmiş insanlar 
olarak yaklaşmak suretiyle bakarsak çözeceğimize ve güçlendireceğimize 
inancım tamdır.Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Efendim, Sayın Başkanın meslek kurallarına 
yönelik uygulama zorluğunun nereden kaynaklandığına ilişkin görüşü 
gerçekten çok iyi bir tespit. Bu sayı artışı, bu kadar kolay avukat olunması 
hangi meslek kuralını önünüze koyarsanız koyun, bir uygulama zorluğu 
yaratıyor. Kesinlikle kendisine katılıyorum.

Efendim, bir de birlikte çalıştığımız mahkemelerde, duruşmalarda 
birlikte olduğumuz hakimler var. Asıl belki de sorun orada, bir kısım 
sorun da orada. Ankara Barosunca en yakın tanıdığımız, avukatlara en 
yakın olarak bildiğimiz Sayın Mustafa Karadağ, aynı zamanda Yargıçlar 
Sendikası Başkanı ve Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi kendisi. Acaba 
Yargıçlar bizi nasıl görüyorlar, toplumdaki algımızı nasıl değerlendiri-
yorlar ? Buyurun efendim, sizden dinliyoruz.
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Mustafa KARADAĞ
Yargıçlar Sendikası Başkanı, Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi

Merhabalar. Öncelikle bütün katılımcıları sevgiyle, saygıyla selamlı-
yorum ve sözlerime Ankara Barosuna, Ankara Barosu Yönetim Kuruluna 
ve Başkanına, Barış Bildirisine imza atan akademisyenlerin linçi furya-
sına katılmadığı ve onlara destek verdiği için teşekkür ederek başlamak 
istiyorum. (Alkışlar)

Hemen belirtmek istiyorum, avukatlar yargının asli unsurudur ve 
dinamik gücüdür. Fakat yargı nerededir ? Bu bir soru. Hemen bir paran-
tez içinde söyleyeceğim, sonra diğer sözlere geçeceğim. Hemen bu linç 
olayından söz ederek, akademisyenler bir bildiri yayınladılar, dediler 
ki, “biz bazı şeylerden rahatsızız”. İçinde küfür yoktu, kan yoktu, şiddet 
önermesi yoktu, “öldüreceğiz” demiyorlardı, “haddini bildireceğiz” demi-
yorlardı, “hesap soracağız” demiyorlardı, “gereğini yapacağız” demiyorlardı. 
Akademisyenler bildirilerini açıkladılar, arkasından siyasi muktedir şöyle 
dedi: “Vatan hainleridir, umuyorum ki yetkililer anayasal, yasal görevlerini 
yerine getireceklerdir, kuralları uygulayacaklardır”. Başka şeyler de söylediler. 
“Akademisyen müsveddeleri” dediler, “mütareke kalıntısı” dediler. Bu söz-
lerin hepsi hakaretti. Fakat, akademisyenlerin açıklamasında hakaret yok.

Bu açıklama yapıldı, “yasal gereğin yerine getirileceğine inanıyorum” 
açıklamasından sonra YÖK görevi olmadığı halde yazı yazdı rektörlere, 
soruşturma açıldı. Rektörler soruşturma açtılar. Daha ne olduğunu kimse 
anlamadan bu akademisyenler görevlerinden alındılar, daha ne olduğunu 
anlamadan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açtı, bütün 
başsavcılıklar soruşturma açtı. Bir akademisyeni sabahın 05:00’inde 
evinden aldılar.

Şimdi, bir muktedir bir şey söylüyor ve arkasından her şey yapılıyor. 
Aynı şeyi, ben bununla ilgili bir yazı da yazmıştım ve ilginçtir, Türkiye 
böyle bir ülkedir, ben bu yazımı hiçbir gazetede yayınlatamamıştım. Silivri 
duruşmaları sırasında halk bariyerleri yıktı. O zamanın Başbakanı dedi 
ki, “bunun gereği yerine getirilecektir”. Bir HSYK daire başkanı yarım saat 
sonra açıklama yaptı, “ben izledim, o görüntülerde suç var” dedi, yarım 
saat sonra Silivri Savcılığı soruşturma başlattı. Bakın, bunların hepsi bir 
saatte oldu. Türkiye böyle bir ülke. Biz şimdi bu ülkede yargıyı ve burada 
somut anlamda avukatların toplumdaki algısını konuşacağız.
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Avrupa baroları ve Hukuk Birlikleri Konseyi meslek kurallarından 
bir ilke: “Bir avukata üçüncü kişiler, müvekkiller, mahkemeler ve devlet 
tarafından güven duyulabilmesi için o avukata bu değeri hak gösterilmeli-
dir, bu avukatın hakkıdır ve hükümetler bu hak gösterilmesini sağlamakla 
görevlidirler. Avukatlar da tabii ki bu güvene layık olabilmek için mesleğe 
duyulan güveni sarsıcı davranışlarda bulunmamalıdırlar, özenle sarsan 
davranışlardan kaçınmalıdırlar”. Biraz önce söylediğimiz, arkadaşlarımı-
zın bahsettiği bilgi vermedir, davayı iyi takip etmedir falan, yani, işini 
yapmalılar.

Arkasından, Birleşmiş Milletler avukatların rollerine dair temel pren-
siplerden bir ilke yine: “Hükümetler avukatların insan haklarına ve temel 
özgürlüklere vakıf olmalarını sağlar”; yani, avukatlar insan haklarına saygılı 
bir şekilde yetiştirilirler. “Avukatlar, adalet dağıtımında temel bir unsur 
olarak her zaman mesleklerinin şeref ve itibarlarını korurlar. Avukatlar, 
müvekkillerine mahkemeler, yargı yerleri ve idari makamlar önünde yar-
dım ederler”; bunlar ilke. Peki, avukatlar bu görevlerini nasıl yaparlar ? 
Hükümetler bunu sağlarlar, bu hükümetlerin görevi.

Bir yerde bir olay olur, hemen gizlilik kararı alınır. Buyurun şimdi, 
başladık daha en baştan. Avukatlar müvekkillerinin haklarını koruyacaklar. 
Neydi hükümetler ? “Yargı yeri ve idari makamlar önünde müvekkillerine 
yardım etme olanağını sağlarlar”. Gizliliğe dair yasalar var. Yasaları nasıl 
okursanız öyle olur zaten. Eğer derseniz ki bu gizlilik, “evet, hakikaten biz 
bunu şöyle anladık” derseniz belki daha uygulanabilir. Onun için de hep 
hatırlarsınız, bir gün güçlü makul şüphe olur, bir gün kuvvetli suç delili, 
bir gün makul şüphe, neyse işte. Siyasi iktidarların işlerine geldiği gibi 
yasa değiştirmelerinin sebebi de bundan zaten.

O zaman avukatların görevlerini yerine getirmeleri, müvekkillerine 
yardım etmeleri engellendi ya, bunu hükümet sağlamak zorundaydı, sağ-
lamadı. O zaman ne var ? Yasalarda bir sorun var demek ki; ya yasalarda, 
ya yasayı uygulayanlarda. Eğer bir yasa adalete hizmet etmiyorsa, hukuka 
uygunluğu da yoktur, hukuk güvenliğini ortadan kaldırır. O zaman demek 
ki bir şeyleri sorgulamamız gerekiyor, hepimizin sorgulaması gerekiyor. 
Direnme hakkı doğmuştur demiyorum.

Avrupa Konseyinin bir kararı var arkadaşlar, diyorlar ki, “Yargıçlar, 
muhalif bir ruh ile yetiştirilmelidir” der; yani, hiç kimse yargıçların devleti 
savunan bir şekilde yetiştirileceğinden söz etmiyor. “Yargıçlar, muhalif bir 
ruh ile yetiştirilmelidir”; yani, yargıçlar siyasi muktedirlerin talimatlarına 
uymamalıdırlar. Onlardan beklenen budur. Peki, avukatlar ? Avukatlar 
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da muhalif bir ruhla yetiştirilmelidir, çünkü onların görevi zaten, en 
azından, hani o bizim teknik anlamdaki iddiaya muhalefet etmek. Bu 
basit, bunu kalkıp başka şeyle ilişkilendirmiyordum, yanlış anlaşılmasın.

Hani avukatlar yargının asli gücüydü ya, Levent Bey 80, 90 falan 
dedi, benim en son anımsadığım 135 civarında söylemişlerdi hukuk 
fakültesi sayısını.

Katılımcı - Yetmiş dört tane fiilen, dokuz tane açılmamış.
Mustafa Karadağ - Öyle mi, bilmiyorum. O kadar çok ki, tevatür 

oldu bunlar, ilgilenmiyoruz gerçekliğiyle. Bu artık yetmiş küsur hukuk 
fakültesine, kimisi de özel üniversiteler, giren puanlar farklı. Sanıyorum 
ilk kez bu yıl bir taban puanı konuldu. Bizim toplumumuzun insanları, 
yani, yurdumun insanları, bu yurdumun insanlarının bir kısmı hukuk 
fakültelerine giriyor, çoğu mezun oluyor ve bunların bir kısmı yargıç, 
bir kısmı savcı, bir kısmı avukat oluyor. Tabii ki birkaç da başka mesleğe 
giden vardır. Şimdi, bu yurdumun insanları yargıç, savcı, avukat olunca 
yurdumun insanı olarak mı devam edecektir bu işe ? Ben şöyle diyorum: 
Bu yurdumun insanları, toplum kendi içlerinden çıkan avukatlara, 
burada avukatların algısına başlıyorum şimdi, kendilerini görmemelidir-
ler. Avukatlar toplumun aynası olmamalıdırlar. Toplum baktığı zaman 
“ben” dememelidir. O avukat. Bu baştan söylediğim güven, dürüstlük, 
bunlar bunun için zaten.

Şimdi, ben bir yargıcım. Özlem Hanım gayet güzel söyledi, avukatlar 
senarist olmak zorunda, güzel hikâye yazmak zorundalar. Ben de size bir 
anı anlatayım. Ben öğrenciyken Medeni Usul sınavında Ejder Yılmaz 
bir soru soruyor, bir metin veriyor bize ve sonra diyor ki “bunu anla-
tın”. Ben bunu yıllarca “ya, Ejder Hoca ne iyi adam. Bir metin yazdırdı, 
“bunu anlat” dedi”, aynısını yazarsın, geçersin. Dedim ki, “Hoca 40 puan 
veriyor, öğrenciyi seviyor”. O zaman YÖK geldi ya, YÖK gidecek, halen 
gidecek. Ben bunu Ejder Yılmaz YÖK’e karşı bize bir kıyak çekiyor diye 
düşünmüştüm.

Ben Ejder Hocayı hakim olduktan yıllar sonra gördüm. Konuşurken o 
aklıma geldi, sonra not listesi gözümün önüne geldi, kalanlar vardı. Ben 
o zaman kendime göre bunu anladım. Belki de halen anlamamışımdır. 
Ben o zaman şöyle anladım: Ejder Hoca dedi ki, “önce hikâye yazmayı 
öğrenin, bir şeyi anlatmayı öğrenin”, hani edebiyatçı olacaktı ya hukukçu. 
Sonra ben bu hakimliğimde şunu gördüm: Hikâye anlatılması bilinmiyor. 
Şöyle bir yanlış dinliyorum ben avukat arkadaşlarımdan: “Biz davayı 
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kurgulamayız”. Mesela en fenomen laf, “tanıklarla görüşmeyiz”. Hiç anla-
mış değilim bunu, şimdiye kadar hiç anlamadım. Bir dava kurgulanır. 
Neden ? Çünkü hikâyeyi anlatırsınız, hakimin anlamasını sağlarsınız, 
artı, bu iddialarınızı hangi delillerle kanıtlayacağınızı söylersiniz. Onun 
için hikâyeyi iyi yazmak gerekiyor, onun için iyi kurgulamak gerekiyor. 
Tanıkla konuşmak tanığı yalan söylemeye teşvik midir ? Ben hiç yasalarda 
öyle bir şey görmedim mesela, hiç anlamadığım bir şeydir bu benim. 
Tanıklık kamu görevidir, yalan söylemek de ona aittir, doğru söylemek 
de ona aittir. Eğer siz tanığı yalan söylemeye teşvik etmiyorsanız özellikle, 
bunun hiçbir engeli yoktur.

Onun için bir yargıç olarak benim gördüğüm, Ömer Gençhan’ın bir 
lafı var, diyor ki, “avukatların % 85’i çok iyidir, ben % 15’ine söylüyorum” 
diye. Avukatların % 15’i hikâye anlatmayı bilmiyor. Hikâye anlatmak 
lazım, çünkü hikâyeyi hakimin anlaması gerekiyor davayı çözmesi için. Ben 
bunu duruşmalarımda da söylüyorum, “valla, ben bu davanın ne olduğunu 
anlamadım”. Beşinci yıl oldu halen anlamadım. (Gülüşmeler) Bizim 
birbirimizi anlamamız için dil birliğimizi de demek ki oluşturmamız 
gerekiyor, biz aynı dili konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Bu da nedir ? 
Yine çok hukuk fakültesi, çok avukat, çok yargıç, çok savcı.

Şimdi geldik eğitime. Hani dedik ya yargıçlar, avukatlar, savcılar, 
herkes muhalif bir ruh ile yetiştirilmeli, aynı zamanda bu hikâyeler 
öğretilmeli. Türkiye’nin tabii ki sıkıntısı şu: Avukatlar sınavla olmuyor 
da, yargıçlar sınavla oluyor, savcılar sınavla oluyor. Örneğin, sanıyorum 
şu sıralar staja başladılar, o bölümden bir hukuk fakültesi mezunu bana 
geldi, dedi ki “bana yardımcı olun, ben hakimlik sınavına gireceğim”. Ben 
de ona dedim ki, “ben sana yardımcı olamam, hatta beni tanıma, ama sana 
önerebilirim”. Ne de olsa ben otuz yıllık bir yargıcım, ben bu memlekette 
ne olup bittiğini iyi kötü yıllardır görüyorum. Ona mümkünse şöyle bir yol 
izle dedim. Bunu da bana İstanbul’dan bir avukat ağabeyim gönderdi “yar-
dımcı ol çocuğa” diye. Birkaç gün sonra bana geldi, dedi ki, “ben dediğinizi 
yaptım, Adalet Bakanlığında çok üstlerde bir bürokrata gittim, buluştum, 
görüştüm, kendimi anlattım. Bana dedi ki, “her şey iyi, engelin yok, ama 
biraz siyasi referanslarını güçlendirmen lazım”. Nasıl güçlendireceksin 
siyasi referansı. Gitti, bilmem il başkanından buldu falan filan ve şimdi 
kazandı. (Gülüşmeler)

Arkadaşlar, böyle bir yargının, ne diyelim, kabaca söylüyorum, aman 
aman beni burada şöyle söyledi demeyin, devlet ayağı diyelim artık ya 
da yargılama makamı diyelim. Neyse, böyle oluşuyor şimdi.
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Avukatlar, onlar da zaten dosdoğru girip çıkıyorlar. (Gülüşmeler) 
Ondan sonra, bakın, duruşma salonlarında biz aynı dili konuşamıyoruz 
ve birbirimizle kavga ediyoruz. Hepimiz haklıyız, ben de haklıyım, o da 
haklı. Bence o haksız da. (Gülüşmeler) Bence haksız da, o da başka yerde 
haklı olduğunu söylüyor.

Onun için ben Hakan Başkana şunu önerdim: Ankara’da en azından bir 
hafta her günün akşamında, mesai bitiminde, 17:00, 17:30, 18:00, neyse, 
başlayalım, üç, dört hakim, savcı, artık katılan avukat sayısı neyse, iki 
saat, üç saat, ucu açık ve beş gün boyunca, eğer bitmezse on gün boyunca 
kafasını, gözünü kıra kıra konuşalım ve aynı dili geliştirebilelim. Ondan 
sonra da diyelim ki “biz bir dil birliği geliştirdik”. Ben adliye tarafına çok 
kefil olamam, ama en azından Baro şunu diyebilir: “Biz bu çalışmaların 
sonunda şöyle bir, en azından hukuk dilini geliştirdik, en azından mahke-
melerde daha çabuk sonuç almak için şöyle bir yöntemi geliştirdik”.

Bu bağlamda bundan beş, altı yıl önce Baro Başkanına, ben o zaman 
YARSAV Yönetim Kurulu üyesiydim, o zaman sendika yoktu, teklif 
ettim, “gelin YARSAV, demokrat yargı, yargının sivil örgütleri, Ankara 
Barosu ve Komisyonu, Başsavcılığı dahil edelim, bir etik kurul oluşturalım 
ve çalışalım buna, çalışanlardan da katılan olsun, zabıt kâtipleri gelsin, yazı 
işleri müdürü gelsin, mübaşirler gelsin, temsilcileri olsun ve bir yıl boyunca 
hakim, savcılar avukatları, avukatlar hakim, savcıları, kalemi, şunu, bunu 
şikâyet etmesinler disiplin mercilerine. Bu, etik kurulunda konuşulsun. Bu 
aynı zamanda bir eğitim, çünkü bizim yine dil birliğimizi ve davranış 
birliğimizi geliştirecek, birbirimizi anlamamıza yardımcı olacak. O zaman 
şöyle denilmişti: “Daha stratejik durumlar var, memleket meseleleri var, bu 
çok ikincildir”. Sonra biz bunu Barolar Birliğinde başladık, bir toplantı 
yaptık bir yıl kadar önceydi, ikinciyi toplanamadık. Halen toplananlar 
olarak konuşuyorum, toplanabilmeyi umuyoruz. Biz kendi aramızda 
konuşuyoruz.

Bir de şunu söyleyeceğim: Benim somut, avukat arkadaşlarımdan 
duyduğum bir şeydi, yine avukatın algısı dedik ya. Vatandaş diyor ki 
“Yahu ben maaşa varken elimi niye yakayım”. Avukat maşa mı ? Adam 
diyor ki “avukat tuttum”. Deyim bile gayet yerinde, “avukat tuttum”. “Esir 
kullanmadı” dedi ya, daha nasıl kullanacak esiri ? Tuttun artık, o senin, 
tepe tepe kullan. (Gülüşmeler)

O zaman bizim yapılması gereken şey şudur: Avukatların itibarını 
güçlendirecek bir şeyler yapmak lazım. Bu görev kimin ? Baroların. 
Barolar artık nasıl çalışacaksa bilmiyorum. Ben yöntem öneremem bir 
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yargıç olarak, ama benden yardım istenirse en azından elimden geleni 
esirgemem, çünkü biz hep aynı gemideyiz, aynı koşullarda çalışıyoruz. 
Birimizin varlığı mutlaka diğerimizin varlığını etkiler, birimiz kötüysek 
diğerlerimiz de kötü ya da birimizin iyi olma şansı yok, öyle bir şey yok; 
biz ya hep beraber iyiyiz, ya hep beraber kötüyüz. Onun için de bu itibar 
ve güven mesleğini güçlendirecek ya da avukatlığın artık kesinlikle bir 
güven mesleği olduğunu kamuoyuna anlatacak bir çalışmanın yapılması 
gerekiyor. Avukatların, hani o güvene layık olmaları için neler yapması 
gerektiğinin belki daha eğitilerek söylenmesi gerekiyor, çünkü kurallar 
yazılı. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar, benim gördüğüm, buna ben 
de dahil olmak üzere söylüyorum, hepimiz için, hukukçuların yazması 
var da okuması yok. Buna ben de dahilim. Bütün yargıçları, savcıları, 
avukatları, hepsini katıyorum.

Bir de öğrenme kaygımız var. Şimdi ben mesela, yine kendimi de 
katarak söylüyorum, bu salonda desem ki “bilmem ne kanununun bilmem 
kaçınca maddesi” diye, kimse bilmez, ama “içtihadını” de, sanıyorum 
herkesin aklında ikişer içtihat vardır. Çünkü neden ? Bizim ülkemizde 
içtihatla konuşulur, içtihat varsa davayı kazanırsın.

Bir şey daha söyleyeyim: Ben hukuk hakimliği yaptım çok uzun 
zaman. Bir ağır ceza mahkemesine görevli çıktım. Hakimler seminere mi 
ne gitmişlerdi, uzun zaman önceydi. Bu Ceza Kanunu da yeni değişmiş, 
hafif tahrik, ağır tahrik kaldırılmış, artık “tahriki hakimler değerlendirir” 
denilmiş. Bir olay olmuş. Savcı mütalaa verdi, “biz karar vereceğiz” dediler, 
“sen ne diyorsun ?” Ben bilmiyorum ki, eski Kanun, yeni Kanun, “bana bir 
anlatın” dedim. Anlattılar: “Eski Kanuna göre şöyle, hafif tahrik” diyece-
ğiz, şöyle şöyle olacak, sonuç ceza işte şu kadar. Yeni Kanun ? Yeni Kanuna 
böyle böyle geldik, yine bir bölü dört indirdik, aynı hesap. Ben de dedim 
ki, bu olay tamı tamına yarı yarıya tahrik. Yarı yarıya değiştirdiğin zaman 
başka şey oluyor. Dediler ki bana, “Hakim Bey, biz Yasa öyle dedi, ama 
halen biz yine de bu tahrik meselesini bir bölü dört, üç bölü dört, eskisi 
gibi uyguluyoruz”. Peki, bu adamlar bu Kanunu niye değiştirdiler ? Biz 
kanundan azade miyiz ? Böyleyiz. Onun için diyorum okumamız yoktur, 
yasa bilmeyiz, ama içtihadı biliriz. Bizim bu tavrımızdan vazgeçmemiz 
gerekiyor. Bunun da yolu yine hukuk fakültelerindeki eğitim, artı, staj 
eğitimi. Orada sen yasayı bil, yasayı yorumla, yasanın mücadelesini ver. 
Yasa iyidir filan demiyorum. Biraz önce söyledim ya, yasa adalete hizmet 
etmiyorsa, tamam, onu da şikâyet edelim, ama bu eğitimi bir şekilde 
almak gerekiyor.
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Avukatlık yargının asli unsurudur, dinamik gücüdür, adil yargılanma 
hakkının en güçlü unsurudur. Savunma olmadan adil yargılanmadan 
bahsedemeyiz, ama savunmanın yapılabilmesine olanak tanımak lazım. 
Hem, biraz önce dediğimiz gibi bunları yükümlenen hükümetlerdir, 
bizim bunu hükümetlerden istememiz lazım, ama tabii ki savunmanın 
o kendi içindeki kısmını da bizim yapabilme yeteneğine sahip olmamız 
lazım. Bunun için de iyi eğitilmemiz gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. 
Ve, şöyle diyorum: Hepimiz, bütün yargının unsurları popülizmden 
kaçınalım gözünüzü seveyim.Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz 
için. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Efendim, Sayın Hakim Mustafa Karadağ’a çok 
teşekkür ediyoruz. Son konuğumuz İstanbul Barosu Başkanımız Avukat 
Doçent Doktor Ümit Kocasakal. Bakalım onun baktığı yerden avukatlar 
toplumda nasıl görünüyor ? Buyurun Ümit Bey.

Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL
İstanbul Baro Başkanı ve Konuşmacı

Çok güzel görünüyor. Ben hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 
Tabii, sevgili Hakan kardeşime şöyle küçük bir eleştirim var. Çok istifade 
ettim, samimi söylüyorum, ama yoruldum, zihinsel anlamda yoruldum. 
Buradaki meslektaşlarım da yorulmuştur, siz de yorulmuşsunuzdur. 
Bunu böyle iki, üç oturumda keşke ara ara yapsak sanki daha iyi olurdu. 
Kendimi yorgun hissediyorum şu an. Tabii, sırf bundan dolayı değil, 
genel anlamda da bir yorgunluk var. Keşke becerebilsem de beş dakikada 
bitirebilsem. Belki öyle yaparım.

Pek çok şey söylendi, çok da güzel şeyler söylendi. Ben çok konunun 
dışına da çıkmak istemiyorum. Çıkarsam söyleyeceğim çok şey olur. Bu 
akademisyenlerin bildirisi, vesaire, vesaire. Dün kısmen halk arenasında 
izleyeniniz belki olmuştur, orada söyledim. Ben biliyorsunuz öyle çok lafı 
eveleyip gevelemeyi seven bir insan değilim. O bildiri, o metin burada. 
Hocamda başladı mesele. Bildiri burada. Bazı yerlerini okuduğum zaman 
ne olduğunu herkes görür. Buna ne katılabilmem mümkün, noktasına, 
virgülüne, içeriğine, hiçbir şeyine katılabilmem kesinlikle mümkün değil. 
Üslubuna, zamanlamasına, hiçbir şeyine katılabilmem mümkün değil. 
(Alkışlar) Ama, dört yanlış bir doğru etmiyor. Bir yanlış başka bir yanlışla 
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düzeltilemez. Ben bu bildiriyi, içeriğini, buna imza atanları gerekirse çok 
sert biçimde eleştirebilirim, eleştiriyorum da, ama bu bir fikir mücade-
lesi. Şimdi, bunun dışında ama, bakın, bir zamanlar talimat ifadesi diye 
bir şey vardı, halen de var biliyorsunuz. Talimat ifadesi. Bırakın talimat 
ifadesini, şimdi talimatla harekete geçen yargı var. Bunu kabul edemem. 
Ha, bu bildiride suç olduğunu düşünüyorsa, yargı harekete geçebilir, ama 
kendisi, ama bağımsız, ama özgürce. Bu şekilde bir konuşmadan derhal 
şeyi alıp da harekete geçemez. Bunu kabul etmem bir.

İki, hukuk devletinde her zaman için en son başvurulması gereken 
gözaltı ve tutuklama gibi tedbirlerin bu şekilde gözdağı olarak kullanıl-
masını kabul etmem. Ama şunu da hatırlatırım: Zamanında, işte, o yüz-
den ben beş sene önce, altı sene önce söyledim, bugün Türkân Saylan’ın 
evinin basılmasını alkışlıyorsunuz, komutanların evlerinden alınmasını, 
kafaları itilerek içeri sokulmalarını alkışlıyorsunuz, yarın, bir gün sizlere 
de bu yapılacak. İşte, şimdi o gün geldi. Ama bunu da olumlayamam, 
onaylayamam. Gözaltını gözdağı gibi kullanamazsınız.

Üç, eğer burası bir hukuk devletiyse, adı yeraltı dünyasıyla anılan bir 
zat kan banyosu çığlıkları atamaz, attığı zaman da hukuk ona acil olarak 
hukuk duşu aldırır eğer hukuk devletiyse. (Alkışlar) Burası dağ başı değil. 
Kim kime ne savunuyor ?

Madem oradan girdik, bir şey daha, bu akademisyenlerimize şu eleşti-
riyi de yöneltirim: Şimdi diyorlar ki, faşizmin ayak sesleri. Ne ayak sesi ? 
Üçüncü turu atıyor şu anda, üçüncü turu. Ne ayak sesi ? Bu canavarı 
yarattınız. Açalım, arşivler orada. Altı sene önce ne dediysem bu zat, bu 
Cumhurbaşkanı hakkında, bugün aynı şeyi söylüyorum, ama altı sene 
önce de aynı şeyi söylüyordum. Arşivler orada, arşivler uçmaz, yanılmaz. 
Açalım, bakalım. Bu akademisyenler, hepsi değil, bir kısmı ne diyordu ? 
AKP çok modern bir partiden tutun, başka şeylere kadar. Bu canavarı 
yarattınız, ama bu şu demek değil: Bu yarattığınız canavarın sizi hukuksuz 
yere yemesine asla ben evet demem. Ama bu canavarı yarattınız.

Son olarak da şunu söyleyeyim: Ben bu eleştirileri yaparım. Hani deni-
yor ya, ifade haklarını kullandılar. Ben de bu ifade hakkımı kullanırım, 
ben söylerim, ama bundan üç, dört sene önce kendisi terör örgütüyle 
Oslo’da masaya oturan, terör örgütünden bir hayır kurumu, onun başın-
dan bir Mandela yaratmaya çalışan, bu ülkeye Habur rezaletlerini yaşa-
tan, kendisi küresel emperyalizmin uygulayıcısı olarak büyük Ortadoğu 
projesinin eş başkanlığını üstlenip küresel emperyalizmin, o senaryonun 
oyuncusu olan bu Cumhurbaşkanı, bu Başbakan bir şey söyleyemez. Ben 
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söylerim, o söyleyemez. (Alkışlar) Bunları söylemek istiyorum sadece. 
O anlamda da hukuk devleti isek tabii ki böyle bir linç kampanyasına 
asla müsamaha edilemez. Burası dağ başı değil. Öyle insanların şeyine 
çarpılar yapacaksınız, bilmem neler yapacaksınız, bu değil.

Buna ilave olarak şunu da söyleyeyim: Ah, süre olsa da söylesem. Beş 
dakika diyorum ben de kendimi kandırıp. O kadar kutuplaştırıldık ki, 
o kadar ayrıştırıldık ki, bu ülkenin genetiğiyle, genleriyle, kimyasıyla, 
değerleriyle oynadılar, değerlerin içini boşalttılar. Bir örnek vereyim: 
Magazin basınında “falanca falancayla aşk yaşıyor”. Bak, o güzelim aşk 
sözcüğünün içini nasıl boşaltıyor. Affedersiniz, ne yapıldığı belli de, aşk 
yaşıyor oluyor. Bak, nasıl içini boşaltıyor kavramların. Türkiye’de kav-
ramların içi boşaltıldı aynen hiçbirimizin karşı çıkamayacağı, çıkmadığı, 
ama başka amaçlarla kullanılan barış, özgürlük, demokrasi, kardeşlik gibi 
kavramlarının içi boşaltıldığı gibi. Ben gerçek anlamlarını istiyorum. 
Samimiyet, açıklık ve dürüstlük, bunları yok ettik biz bu toplumda.

Ülkede bir maskeli balo var. Ha, buna hiç şeyi de ayırmıyorum. Elham-
dülillah Kemalistiz, ulusalcıyız, ama birileri de Atatürk maskesiyle dolaşı-
yor, Atatürk maskesiyle dolaşan da var. (Alkışlar) Benim burada hakikaten 
en hoşuma giden, hakikaten bütün meslektaşlarımdan, hocalarımdan 
çok yararlandım, bana çok ilgi çekici de geldi, çok renkli sunumlar oldu, 
ama Özlem Hanım, yanlış söylemiyorum, değil mi, bende başka bir şey 
uyandırdı. Çok teşekkür ediyorum o sebeple size. Ben iyi bir film, sinema 
tutkunuyum, çok iyi bir film arşivim var. Takip eden bilir, koleksiyon-
culuk yönüm vardır. Türkiye’nin en iyi çizgi roman koleksiyonlarından 
birine sahip olduğumu biliyorsunuz. Zagor’un Türkiye’de çıkan bütün 
maceraları vardır bende, hepsi, tekrar olanlar dahil. Çok ciddi bir film 
arşivim var Özlem Hanım. Bir de tematik olarak da ayırmışımdır onları 
ben. Sizin o söyleminiz bende şunu yarattı: Bir toplumda masumiyetin 
nasıl yok edildiğini, o güzel çocukların nerelere gittiğini, bu toplumun 
nasıl emperyalist bir operasyonla etnik, mezhepsel olarak birbirine düşman 
edildiğini, bir zamanlar birbirlerinin etnik kökeninin ya da mezhebinin 
merak edilmesi ayıp sayılan bir ortamdan nerelere geldiğimizi göstermek 
açısından, mesela ben de Hababam Sınıfı’nı hiç izlemediysem iki yüz kere 
izlemişimdir, Mahmut Hocasını özlüyorum. Mahmut Hoca da gitti, o 
eğitimci Mahmut Hoca gitti.

Hulusi Kentmen hakikaten öyle. O babacan, o sert, ama şefkatli, 
babacan, adalet dağıtacağından emin olduğunuz Hulusi Kentmen gitti, 
yerine Zekeriya Öz’ler, kumpasları kurgulayıp, tetikçiliğini yapıp sonra 
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kuyruklarını kıstırıp kaçanlar geldi yerine. Maalesef bunlarla şu anda 
Türkiye yargısı gidiyor. Bütün yargıya demediğimi en iyi sevgili Haki-
mimiz bilir, bütün yargı değil, ama bakın, özel görevli mahkemelerden 
kurtulalım derken bütün bir yargıyı özel görevli haline getirdik maalesef. 
Aralarındaki hakimlerimi tenzih ediyorum, ama sistemsel olarak bu 
böyle, Hakimim de söylüyor. Nedir bu sulh, ceza hakimlikleri ? Nedir bu 
kapalı devre sistem ? O almış, o yemiş, o pişirmiş, o da hani bana demiş. 
Bir karar verecek, ikiye itiraz edeceksin, öyle mi ? Şimdi böyle bir ortama 
geldik. Bir şeyleri maalesef yitirdik. O yüzden şuna katılmıyorum, kim 
söyledi şimdi unuttum, o “söke söke hakkını alan avukatlar yok oldu” 
denildi. Hayır, o avukatlar yok olmadı. O avukatın o emeğiyle söke söke 
o hakkını alabilmesinin ortamını yaratacak olan yargının bağımsızlığı ve 
o hakim ve savcılar yok oldu. O hakim ve savcılar olmayınca o avukatlar 
olmaz zaten, olmaz. (Alkışlar)

Algıdan bahsediyoruz. Benim çocukluğumda Petrocelli vardı, çok 
severdim ve benim için bir rol modeldi o dönemde. Petrocelli’yi hatır-
layanınız vardı. Teatral birisiydi. Tecrübe çok önemli bir şey, çok önemli 
bir şey, çok pahalı bir şey. İtalya’da bir törende 87 yaşında bir avukat 
meslektaşımız şunu söyledi. Aslında hepimizin bildiği, ama o kadar 
güzel ifade etti ki, dedi ki, “yargı bağımsızlığı her şeyden evvel bize lazım. 
Ben avukat olarak derdimi anlatabileceğim bir yargı yoksa, talimatla veya 
iktidara bağlı olarak çalışan bir yargı varsa, ben zaten avukatlık yapamam”. 
Bunun altını çiziyorum ve ben de size söylüyorum. Dolayısıyla, avukatın 
bu algısını konuşurken önce buradan girmek istedim. Aldığım notları 
hızlıca aktarmak istiyorum.

Algı başka bir şey. Tabii, çok güzel söylendi algı. Türkiye’da olaylar 
olgularla, gerçeklerle değil, algılarla yürüyor. Bu yüzden algı önemli. 
Şimdi ben düşünüyorum, biz kendimizi avukat olarak daha aynı sıra-
larda okuduğumuz hakim ve savcıya anlatamıyorken bu vatandaşa nasıl 
anlatacağız ?

Şimdi bakın, yaşanmış fiili şeylerden de bahsedelim. Bizim geliştir-
diğimiz bir ifade var. Ben bunu kudretli dönemin kudretli özel görevli 
mahkemelerinde eski Başkanımız, kulakları çınlasın, Turgut Kazan’ın 
müdafiliğini, avukatlığını yaparken Başkana söyledim, CD’lerde var, 
dedim ki, “kürsünün üstünde olmak üstün olmak anlamına gelmez. Her 
hakim, savcı bir gün avukatlığı tadacaktır. Siz de oradan buraya ineceksiniz, 
lütfen ona göre davranın”. (Alkışlar)
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Bu Ergenekon davasında, bakın, algı, bir hakimin algısı, ne kadar 
geneli yansıtır bilmem, orada boğuşurken biz sanıkların yanına oturduk 
gene, başka baro başkanlarımız da vardı, belki sevgili Gökhan da vardı, 
çocuk ünlü bir çocuk oldu. Ergenekon mübaşiri Hasan koşa koşa geldi, 
dedi ki, “Başkan oradan kalkmanızı istiyor”. Dedim ki, “Hasancım, ben 
de hayatta çok şey istiyorum, ama bak, olmuyor hepsi. Yapacak bir şey yok, 
kalkmıyorum”. (Gülüşmeler) “Ben nasıl söyleyeyim ?” dedi. “Sen zahmet 
etme, o zaten izliyor bizi şimdi” dedim. Böyle de yaptım, “git, söyle” dedim. 
Gitti, bir daha geri geldi. Çocuk oyunu oynamaya başladı, küstüm, “Baş-
kan ısrar ediyor” dedi. “Bak, oldu şimdi Hasan, ben de ısrar ediyorum, 
ne yapacağız ?” dedim. “Görevsizlik filan olsa Yargıtay’a gönderelim, ama 
yapacak bir şey yok, çıkmıyorum” dedim. Gitti, başkan da demiş ki, “biz 
de duruşmaya çıkmıyoruz”. 45 dakika çıkmadı duruşmaya. O yüzden geç 
başladı o duruşma.

Arada çağırmış, “bir görüşmek istiyorum” demiş Başkan da, “peki” 
dedim. Algıya bakın. Dedi ki bana, ama oraya hiç girmeden, iki tane de 
üye oturuyor, “Sayın Başkan, siz şu avukatlarınıza bir mukayyet olsanız”. 
Aynen dün gibi hatırlıyorum, “mukayyet olsanız” dedi. Ben de dedim ki, 
“Sayın Başkan, siz herhalde avukatlığı çok böyle bilmiyorsunuz. Bakın, 
ben bu Baronun Başkanı olabilirim, ama ben hiçbir avukatın amiri filan 
değilim. Avukatlar bağımsız, onlar istediklerini yapar, biz de arkalarında 
dururuz. Siz onu düşüneceğinize”, ben de o sırada orta… ortaya kafayı 
vururuz, üyeler de orada, “lütfen üyelerinize ve Cumhuriyet savcısına 
mukayyet olun bir, iki, KMK’yı değil, CMK’yı uygulayın” dedim. “KMK ne 
başkanım ?” dedi. “Keyfi Muhakemeler Kanunu” dedim. Bırak o KMK’yı, 
CMK’yı uygula” dedim. (Gülüşmeler)

Hakimlerin bakış açısı değişti. Hakimlerde ben şu algıyı görüyorum 
avukatla ilgili: İşi zorlaştıran, ama şekli olarak da yargılamayı meşrulaş-
tırmak için de gerekli olan bir enstrüman; yani, bir anlamda süs bitkisi 
olur ya böyle, orada duracak. Ben o duruşmadaydım, o da kulakları 
çınlasın, ama olumsuz anlamda çınlasın. Benim işim bitmedi onunla da. 
Ama ben hukuken söylüyorum. Ömer Diken dedi ki, Balyoz’un Başkanı, 
“yahu, avukatlar devamlı söz istiyor”, tarihe geçecek laftır, “avukat dediğin 
her duruşmada konuşmaz ki efendim”. Bir dakika, şimdi ne yapacağım ben 
orada ? Geleceğim, öyle duracağım. Kanun açık, “her bir tutanağın okunma-
sından, her bir tanığın dinlenmesinden sonra sanığa, katılana, müdafiine, 
avukatına söz verilir” diyor. Sana takdir hakkı da bırakmamış, “verilebilir” 
filan değil, “verilir”. Böyle bir algıdan bahsediyoruz.
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Bakın, avukatla ilgili ben ruhsat törenlerinde de, Filiz Hanım onu 
çok güzel izah etti ve hakikaten bende de o konuda daha fazla düşünme 
şeyi uyandırdı. Baktığınız zaman avukatla ilgili böyle bir yalancı, yalan 
söylemek için para alıyorlar gibi, ne kadar yaygın bilemiyorum, ama 
bir algı var; yani, “yalan söylemek için para alıyor bunlar” gibi. Bunu 
kesinlikle gidermemiz gerekiyor. Benim öğrenciliğimde kafama böyle bir şey 
takılmıştı, bu tamamen adalet psikolojisiyle ilgili bir şey. Avukatın konumu 
ne psikolojik ve sosyolojik olarak ? Biliyorum ki adam bu suçu işledi, ama 
çıkacağım, diyeceğim ki “işlemedi, suçun unsurları oluşmadı”. Şimdi ben 
adaleti mi engellemiş oluyorum acaba ? Ben bunu kendimce çözdüğüme 
inanıyorum ve şöyle düşünüyorum: Burada yalan söyleme filan diye bir 
şey yok, burada şu var: O kadar değerli bir şey var ki aslında, aslında 
avukatı bir hak tercümanı olarak da düşünmek lazım. Hukuk karmaşık 
bir şey, kolay değil.

Sevgili Hocam şöyle bir şey söyledi, not almışım: “özel bilgi alana 
erişilemez, olmamalı” dedi. Tam tersi, Hocam, öyle olmalı. Bakın, niye 
öyle olmalı ? Dört sene boyunca insanlar boşuna okumuyor, ama bugün 
hukukun h’sini bilmeyen adam ekranlarda hangi hadle, hangi cesaretle 
bilmiyorum, Anayasa Mahkemesi kararını tahlil ediyor ya! Sen kimsin 
ya! Ben çıkıp da depremlerle ilgili bir şey konuşuyor muyum ? Gerçi çok 
zor olmasa gerek, bir yanay atılım, bir dikey atılım, söyleriz bir şey, ama 
olmaz. Bu okumaya saygısızlık. Bir şey söylemesin demiyorum, ama 
teknik bir eleştiriyi ancak teknik hukuk bilgisiyle yapabilirsiniz.

Şimdi avukat şunu yapıyor: O kişi, yani, davalı, davacı, sanık, ne 
derseniz deyin, hakkının yenildiğini düşünen kişi kendisi hukuk fakültesi 
mezunu olsa idi, ama değil, nasıl kendini savunabilecek idiyse, bunu 
yapamadığı için onun adına avukat yapıyor. Bak, bu çok değerli bir şey; 
yani, aslında vatandaşın hakkını alabilmesinin teminatı ve vasıtası, bir 
aracılık gibi, çok önemli bir faaliyet. Artı, insanlara lütfen şunu anlatma-
mız lazım: Özellikle ceza yargılaması, kulakları çınlasın, canım Köksal 
Hocamın ifadesidir, bir buldozer gibi böyle, ceza yargılaması başladığı 
anda polisiyle, jandarmasıyla devreye girdiği zaman yapayalnız ve çaresiz 
bir birey var. Korkunç bir devlet gücü karşısında birey var. Şimdi, özel-
likle dolayısıyla ceza soruşturması ve yargılaması sürecinde avukat işte, 
o korumasız ve savunmasız bireyin tek tutunabileceği dal bu.

Bakın, bir genç kızımız tacize uğramıştı hatırlar mısınız ? Otobüste, 
bir polis memuruydu yanlış hatırlamıyorsam. Baroya başvurdu, eksik 
olmasın Barodan meslektaşlarımız hemen gittiklerinde kızın ağzından 



700

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

şu sözler dökülmüş: “İyi ki Baro ve avukat var”. Samimi söylüyorum, bu 
tespit edildi. Niye ? Avukatı gördü orada, bir rahatladı.

O yüzden avukatın konumu bu. Artı, bakın, yargılamanın meşruiye-
tini de sağlamlaştıran veya sağlayan gene avukat. Hayal edelim, avukatı 
çıkardınız, salonda avukat yok. Hakim, savcı oturmuşlar, baş başa yar-
gılama yapıyorlar. Dışsal olarak bir meşruiyet sorunu çıkar. Dolayısıyla, 
verilen hükmü de daha anlamlı, daha kabul edilebilir kılan kişi avukat. 
Bunu çok net olarak söyleyebilirim.

Yalnız, burada mesela diyoruz ya hep hukuk hepimizin güvencesi. 
Bence çok tehlikeli bir söz bu, samimi söylüyorum. Niye biliyor musu-
nuz ? Hukuk çok soyut bir ifade. İktidar kendine göre yorumlar, başkası 
kendine göre yorumlar. Ben şunu demekten yanayım, önerim bu, ben 
öyle demiyorum, hepimizin ortak güvencesi teknik hukuk. Teknik hukuk 
başka bir şey. Onun içine siyaset, ideoloji giremez. Suçun dört unsuru 
vardır, değil mi efendim ? Bu dört unsur varsa vardır, yoksa yoktur. Hukuk 
daha soyut kaçıyor. O yüzden teknik hukuk. İşte, burada gene avukat 
devreye giriyor.İki şey söyleyip bitireyim.

Bizi bekleyen bazı tehlikeler var. Bir kere ben şunu söyleyeyim, biz 
kendi içimize bazen kapanmaktan dışarıyı çok göremiyoruz. Ben epeyce 
gidiyorum, Avrupa’daki durumu da görüyorum. Dünyada avukatlığa 
global, emperyalist bir saldırı var. Sadece Türkiye’de değil. Geçenlerde 
Napoli’ye gittiğimde Napolili avukatlar beni Adliyeye götürdüler ve 
yakınma biçiminde, beni hiç şaşırtmadı bizim Çağlayan’dan filan sonra, 
ama bakın, İtalya’da bile bir Adliye yapmışlar, modern, camekân içinde 
üç tane pizzacı var. Benim kafamdaki adliyede sadece duruşma yapılır, 
adliyede yemek yenmez, adliyede berber olmaz, adliyede kitapçı olmaz, 
kuaför olmaz, sadece duruşma yapılır. İşte, o zaman böyle olur. Şunu 
anladım ki, demek ki global bir saldırı var.

Bence, hani avukat algısı diyoruz, daha beter hale şöyle geliyor, size bir, 
iki çarpıcı şey belirteceğim: En büyük tehlike hukukun, adaletin meta-
laştırılması, ticarileşmesi. Aman gözünüzü seveyim, bir başka oturumda 
konuşuruz, ama eksikleri var, tamamlanması gereken yerleri var, sakın 
ha, bu 1136 sayılı Kanuna çok sıkı sahip çıkalım.

Fransız Kanununda avukat nasıl tarif ediliyor biliyor musunuz ? 
“Adaletin yardımcı süjesi” diyor, koyardımcı süje. Fransa’da müvekkil ifa-
desi yoktur. Ne vardır ? “Müşteri” derler, cliance, müşteri. Şimdi, gittikçe, 
özellikle Anglosakson etkisiyle hukuk artık tıpkı pamuk ticareti gibi, 
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benzer şeyler gibi bir ticari meta haline dönüşüyor. Mesela şu anda birçok 
ülkede avukatlar greve filan da gittiler İtalya’da, Yunanistan’da, vesaire, 
ama avukat olmayan, hukukçu olmayanların sermaye koyarak, altını 
çiziyorum bakın, sermaye koyarak oluşturduğu hukuk firmaları var. 
Adam firmanın sahibi, hukuk firmasının sahibi, pamuk tüccarı adam, 
ama sermaye koymuş, hukuk firması kurmuş, avukatlara maaş veriyor. 
Buradan adalet çıkar mı ? Buradan adalet çıkmaz. O yüzden ben bu 
tehlikenin altını çiziyorum.

Teknoloji iyi bir şey. Ben biraz yabancısıyım, çok teknolojiyle aram 
yok, ama iyi olduğu kadar olumsuz bazı etkileri de var. Biz şimdi bun-
ları konuşmuyoruz. Bakın, ben en son gittim, Paris’te avukatların sosyal 
medyayı kullanmasıyla ilgili yeni kurallar getirmişler; Facebook kullanımı, 
Twitter kullanımı. Nereden çıkmış biliyor musunuz ? İlginç bir olay, 
avukatın birisi Twitter’da ya da Facebook’ta, ikisinden birinde yazışırken 
bir hakimin duruşma sırasında uyukladığı bilgisini yazmış ve kıyamet 
kopmuş; “acaba bu özel bilgi mi, avukat bunu paylaşabilir mi, paylaşamaz 
mı ?” oradan doğru birtakım kurallar gelmiş. Biz bunların üzerinde hiç 
düşünmüyoruz. Bu konularda da bir çalışma yapılmalı.

Son olarak şunu söyleyip bitireyim: Biliyorsunuz, insanın yapacağı 
en zor yolculuk kendi içine yapacağı yolculuktur. Başkanlarım da söy-
ledi ya, bizim de kendi içimize bir yolculuk yapmamız gerekiyor; yani, 
meslek kuralları ne halde, bir düşünmeliyiz. Ben şunu açık söyleyeyim, 
sadece sayıya bağlamıyorum, kafamızı kuma gömmeyelim. Bunun yanı 
sıra, kendimi de dışında tutmuyorum, birçok şeyi uygulayabilecekken 
maalesef bizim Baro seçimlerimiz de artık genel seçimler gibi oldu, meslek 
seçiminden ziyade genel seçimler gibi oldu. O seçimlerde acaba oy mu 
kaybederiz kaygısı da devreye giriyor. Bunu açık yüreklilikle söyleyelim. 
Tabii ki sayının önemi var, ama bu da devreye giriyor. Kendime de batı-
rıyorum. Daha fazla bir şey yapabiliriz, daha fazla denetim yapabiliriz.

Artı, avukat kavga eder, ama avukatın kavgası bile avukata yaraşır 
biçimde olmak zorunda. Burada sıkıntılar görüyorum. Üstatlık, eğer, ben 
şimdi bakıyorum, herkes değil tabii, ama bazı genç avukatlar ne oluyor 
da üstat oluyor. Çok önemli, çok önemli. Bu gelenekleri kaybetmemesi 
lazım bu mesleğin. Şunu demek istiyorum: Biz eğer kendimiz bu mesleğe 
sahip çıkmazsak vatandaş algısını düzeltemeyiz, ama şöyle noktalayayım, 
bu güzel bir şey, hakimlerin algısı hakikaten çok kötü.

En son şunu yaşadım ve üzüldüm, çünkü bu hakimler benim hakimle-
rim, benim savcılarım, benim yargım bu. Sevgili Başkan, Sayın Hakimim, 
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Eskişehir’e giderken yolda, bakın, ortalama vatandaş, konu açıldı, bir 
davası varmış. “Mahkemeye gidin” dedim. “Hocam, ben sinkaf ederim 
böyle hakimini de, savcısını da artık, ne gideceğim” dedi. Çok üzüldüm, 
hakikaten çok üzüldüm. Yüzde 20’lerde çıktı en son. Yargı bağımsızlığını 
biz sağlayamazsak biz de bu ortamda herhangi bir şey yapamayız, ama 
birleşik kaplar gibi şu hakkı da teslim edelim: Yargının bu kadar örselen-
diği, zedelendiği, diz çökertildiği, kuşatıldığı, esir alındığı bir ortamda 
gene de yargının bir anlamda saygınlığını, tırnak içersinde, en azından 
dik tutmaya çalışan gene de avukatlar ve barolar oldu.

Ben bu dönemde, yapılsın, ben iddialı konuşuyorum, bir araştırma 
yapılsın, avukatların şu andaki algısının çok yüksek çıkacağını düşünüyo-
rum. Üç tane neden var: Bir, ben Baro Başkanı olarak hakikaten hepsine 
minnet duyuyorum. Dava ayırt etmeden de söylüyorum, Ergenekon, 
Balyoz, KCK, vesaire, bu kadar büyük davalarda çok büyük zorluklarla, 
bakın, davalıları kaçırdılar Silivri’ye, oraya, buraya, şeyleri aşa aşa oraya 
gidip bu görevi yapan meslektaşlarıma tarih huzurunda ve sizin huzuru-
nuzda teşekkürlerimi sunuyorum. Onlar tarihe altın harflerle geçecekler, 
onu kesin söyleyebilirim. (Alkışlar) Bir bundan dolayı.

İki, basit gibi görüyoruz, ama zorunlu müdafilik, aman, elimizden 
kaybetmeyelim. Şimdi bir psikolojik harekât var; angaryaydı da, oydu da, 
buydu da, alalım. Yok, sakın ha. Sırf felsefi anlamda bile o çok değerli.

Üç, adli yardım. Bizim avukat olarak, Baro olarak vatandaşla doğ-
rudan doğruya yüz yüze olduğumuz alan o. O anlamda, ben kendimizi 
de o anlamda yeterli görmüyorum, özellikle kadına şiddet bakımından 
da hakikaten ben yeterli görmüyorum, daha fazla şey yapmamız lazım. 
Özeleştiri de yapacağız.

Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal - Sizler kalsaydınız da bu sefer bu 
hizmetler olmazdı ama. Hepsi bir arada olmuyor. Çok da severim, Filiz 
Hanımla beraber bir başkanlık mücadelemiz de oldu, birbirimize her 
zaman o saygıyı muhafaza etmişizdir. Ben açık söyleyeyim, Baromuzun 
bir üyesinin Mecliste temsil ediliyor olmasından da çok samimi söylü-
yorum, gayet de mutluyum.

O anlamda ben bütün bu duygu ve düşüncelerle hepinize hem teşekkür 
ediyorum, hem de bu sorunları daha sık tartışacağımız zeminleri yaratalım 
diyorum. O anlamda ben Ankara Barosunun bu Hukuk Kurultayının, 
dokuzuncusu oldu, öyle mi efendim, hakikaten çok tebrik ve teşekkür 
ediyorum Ankara Barosunu. Bu sefer ilk defa şunu yapacağım: Buraya 
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yazılı tebliğ göndereceğim. Söz veremem, ama göndereceğim.Hepinize 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar)

Oturum Başkanı - Sevgili konuklar, meslektaşlarım, üstatlarım, 
Ankara Barosunca düzenlenen dokuzuncu Uluslararası Hukuk Kurul-
tayının böylece sonuna geldik. Sizler sayesinde çok çok iyi bir Kurultay 
geçtiğini düşünüyoruz. Sizler izlediniz, dört buçuk, beş saattir bıkmadan, 
birçoğunuz yerinizden kalkmadan arkadaşlarımızı izlediniz. Ben çok şey-
ler öğrendim, çok yarar elde ettim. Öncelikle hepsine çok çok teşekkür 
ediyorum bizi kırmadılar, aramıza katıldılar, fikirlerini bizle paylaştılar. 
Çok teşekkür ediyorum.

Bu Kurultayı düzenlerken tabii ki ben ve Yönetim Kurulu üyesi arka-
daşlarım ve Kurultay Düzenleme Kurulumuz ortak çalıştık. Eğer müsaade 
ederseniz bütün Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım ve Kurultay Düzen-
leme Kurulunda olan arkadaşlarımın hepsini buraya davet ediyorum. 
Hep birlikte Kurultayımızın sonunu bu şekilde kapatalım. Bir de son 
olarak saat 20:00’de Türk Sanat Müziği Koromuzun bir konseri olacak. 
Bütün konuklar da oraya davetli. Rica ediyorum bütün Yönetim Kurulu 
üyeleri ve seçim… Seçim nereden çıktı ? Seçimler yaklaştı ya (Gülüşmeler 
ve alkışlar) Benim kafam yok, bir yere gitmedi.

Salondan - Ama Baro seçimleri, değil mi ?
Oturum Başkanı - Evet, Baro seçimleri. Kurultay Düzenleme Kuru-

lumuzdan burada olan arkadaşlarımı lütfen. (Alkışlar) Hep birlikte 
buradayken vereceğiz plaketleri.

Av. Sinan … - Hakan Başkan, bir soru, cevap yapsaydık … kendi-
miz… bir yerden geri alış var, ama…

Oturum Başkanı - Sevgili Sinan, burada bir panel yapmadık, bir açık 
oturum yaptık, ama neticede şöyle söyleyeyim size…

Oturum Başkanı - Hayır, aklımızdan öyle bir şey geçmedi. Sadece 
şöyle bir durum var: Ümit Kocasakal’ın uçağı da kalkmak üzere, saat 
19:00’da kalkacak. Başka çaresi yok, bu şekilde, birçok konuğumuz da 
gitmek zorunda kaldı. Sağ olsunlar kırmadan geldiler. O yüzden kusura 
bakmayın, çok teşekkür ediyorum sizlere. Plaketleri verelim. Semih 
Başkanım, buraya lütfen.

Sunucu - Sayın Başkanımıza ve tüm katılımcılara biz de teşekkür 
ediyoruz ve Sayın Hakan Canduran katılım ve katkılarından dolaylı tüm 
konuşmacılara birer plaket takdim edecekler.
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İlk olarak Sayın Hakan Canduran senarist Sayın Özlem Aybek Kalın’a 
katılımlarından dolayı teşekkür plaketini takdim ediyor. (Alkışlar) Ve 
Sayın Canduran Aydın Barosu Başkanı Avukat Sayın Gökhan Bozkurt’un 
teşekkür plaketini veriyor. (Alkışlar) Cumhuriyet Halk Partisi Ankara 
Milletvekili Grup Başkan Vekili Sayın Levent Gök erken ayrılmak zorunda 
olduğu için plaketi Baromuz stajyeri Avukat Sayın Nehir Gök alacaklar. 
(Alkışlar) Ve Baro Başkanımız Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
Başkanı Doktor Sayın Bayazıt İlhan’a teşekkür plaketini verecekler. 
(Alkışlar) Yargıçlar Sendikası Başkanı Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi 
Sayın Mustafa Karadağ Baro Başkanımızdan teşekkür plaketlerini alacak-
lar. (Alkışlar) Ve Sayın Canduran Halkların Demokratik Partisi İstanbul 
Milletvekili Sayın Filiz Kerestecioğlu’na da teşekkür plaketini sunuyor. 
(Alkışlar) Ve İstanbul Barosu Başkanı Avukat Doçent Doktor Sayın Ümit 
Kocasakal da Başkanımızdan teşekkür plaketlerini alacaklar. (Alkışlar) Ve 
Muğla Barosu Başkanı Avukat Sayın Cumhur Uzun da Baro Başkanımız 
Sayın Hakan Canduran’dan bugün için katılım teşekkür plaketini alıyor. 
(Alkışlar) Ve son olarak bu güzel organizasyonun ev sahipliğini yapan Sayın 
Başkanımıza plaketlerini sunmak üzere Ankara Barosu önceki Başkanı ve 
Kurultay Düzenleme Kurulu üyesi Avukat Sayın Semih Güner’i sahneye 
davet ediyorum. (Alkışlar)

Av. Semih Güner (Ankara Barosu Önceki Başkanı)- Bu plaketi de 
Sayın Başkana takdim etmem gerek. Kendisine bu Kurultayı düzenleyen 
Kurulun Başkanı olarak, Baromuzun Başkanı olarak içtenlikle inandığım 
ve büyük katkıları olduğu için Baromuz adına, Düzenleme Kurulumuz 
adına, sizler adına bu ödülü vermekten büyük onur duyduğumu belirt-
mek istiyorum. (Alkışlar)

Sunucu - Ankara Barosunun düzenlemiş olduğu Uluslararası Hukuk 
Kurultayına katılan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. (Alkışlar)
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SONUÇ BİLDİRGESİ

Ankara Barosu tarafından gerek hukukumuzdaki yeniliklerin, gerekse 
değişen dünyada mesleğin geleceğine ilişkin tüm sorun ve bunlara ilişkin 
çözüm önerilerinin bir bütünlük içinde ele alındığı ve tartışıldığı Ulus-
lararası Hukuk Kurultayının Dokuzuncusu amacına ve beklentilerimize 
uygun şekilde gerçekleşmiş bulunmaktadır.

Kurultay süresince 10 konuşmacının katıldığı bir açık oturum, 
7 konuşmacının katıldığı  15 panel, 42 konuşmacının katıldığı 4 çalıştay ve 
11 konuşmacının katıldığı açık tartışma ile tamamlanmış bulunmaktadır.

Kurultayımızın ilk günü gerçekleşen açılış konuşmalarında TBB 
Başkanı Avukat Prof. Dr. Metin Feyzioğlu baromuzu ve meslek mensupla-
rını umutlandıran ‘staja başlama sınavının gelmesi halinde stajyerlerimize 
kredi yerine burs verileceği’ açıklaması ile Yargıtay Başkanı Sayın İsmail 
Rüştü Cirit’in hukuk öğretimi konusundaki kuşkuları ve beklentilerimizi 
yansıtan konuşması, hukuk öğretiminin felsefe, sosyoloji, mantık gibi 
temel derslerle bütünleşip 5 yıl süreli olması gibi önerisi mesleğimizin 
geleceği açısından önemli bulunmuştur.

Kurultayın ilk günü ortak salonda gerçekleşen açık oturumda ele 
alınan ‘Yargı ve Yargıç Bağımsızlığı - Hukuk Devleti İlkeleri ile Anayasa 
Değişiklikleri’ konulu oturumda konuşmacılar parlamenter sistemin en 
önemli ögesinin güçleri ayrılığı ilkesi olduğunu bu bağlamda yargının 
yasama ve yürütmenin güdümünde olmayan bağımsız ve hukukun 
evrensel ilkelerini kararlarıyla yaşama geçiren bir güç olması gerektiğini 
bunun hukuk devletinin olmazsa olmazı olduğunu belirtmişlerdir. Bu 
düşüncelerin yanı sıra konuşmacıların büyük bir çoğunluğu parlamenter 
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sistemin uygulanmasında aksaklıklar olduğunu kabul etmekle birlikte 
bunların iyileştirilme olanaklarının bulunduğunu, parlamenter sistemi 
bir yana bırakıp başkanlık sistemine geçmenin ülkeyi hukuk devleti 
ilkelerinden, yargı ve yargıç bağımsızlığından uzaklaştırabileceğini daha 
da ötesinde ayrışmaya yol açabileceğini belirtmişlerdir.

Bu bağlamda Baro Yönetim Kurulumuz da aynı düşünceleri paylaş-
makta, baskıcı düşüncelerle yürürlüğe konulan, yapılan değişikliklerle 
hukuk devleti ilkelerinden uzaklaşma, yargı bağımsızlığını ortadan kal-
dırma gibi sonuçlar yaratan değişikliklerin düzeltilerek parlamenter 
sistemi tüm kurum ve kuruluşlarıyla yaşama geçiren değişikliklerle ve 
uzlaşmacı ortamda yapılacak çalışmalarla ortaya çıkacak bir Anayasa 
metnine ihtiyaç duyulduğunu belirtmekte yarar görüyoruz.

Kurultayımızın 2. gününde 1. salonda ele alınan ‘Hukuk Öğretimi’ 
konulu panelde mevcut hukuk öğretiminin eleştirisi yapılmış, hukuk 
fakültesi dekanı unvanlarıyla görüşlerini açıklayan değerli konuşmacılar 
yeterli öğretim üyesi olmaksızın açılan hukuk fakülteleriyle sağlıklı ve 
bekleneni gerçekleştirebilecek bir eğitim yapılamadığını, hukuk eğitiminin 
teorinin yanı sıra daha fazla uygulamayı da içine alan bir eğitim modeline 
geçilmesi gerektiğini ortaklaşa dile getirmişlerdir.

Hukuk öğretiminin yanı sıra avukatlık meslek eğitiminin ele alın-
dığı 1. salon çalışmalarından meslek öncesi eğitimin değerlendirildiği 
‘Avukatlık Stajı’ konulu panelde Almanya staj eğitimini açıklayan konuş-
macı ortaklaşa yapılan yargı, savcı, avukatlık meslek öncesi eğitimine 1. 
devlet sınavıyla başlandığını stajyerlere burs verildiğini değişik birimlerde 
farklı zaman dilimleri içinde yapılan ve 24 aya kadar uzayabilen staj süre-
sinin son bölümünde 2. devlet sınavı ile stajın son aşamasına gelindiğini, 
bu sınav sonrası stajyerin; yargıç, savcı, avukat olma şeklindeki tercihinin 
yapabileceğini sınavın yazılı ve sözlü aşamalar ile yapıldığını, stajın bir 
bölümünün kamu kurumunda veya bir başka ülkede yapılabileceğini 
belirtmiştir.

Avusturya modelini yansıtan sayın konuşmacı, 8.750.000 nüfuslu 
Avusturya’da 6000 avukat olduğunu ve her yıl yaklaşık 400 avukatın 
sisteme girdiğini, hukuk öğretiminin 5 yıl olduğunu,  stajyerlere devlet 
tarafından ücret ödendiğini, staj sonunda yazılı ve sözlü ölçme ile mesleğe 
başlandığını belirtmiştir. Her iki konuşmacıya yöneltilen soruya verdikleri 
cevapta avukatlık stajının sınav aşaması hariç baroların staj eğitiminde 
görev almadığını belirtmişlerdir.
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Ülkemizdeki stajı dile getiren konuşmacılar staj eğitimin amaç ve 
ilkelerini, tarihçesini ve avukatlık sınavı konusunda yaşanan süreçleri 
belirtmişler ve model bir uygulama olarak Ankara Barosu’nca gerçekleş-
tirilen avukatlık staj eğitim çalışmalarını açıklamışlardır.

Aynı salonda aynı gün gerçekleşen bir sonraki oturumda ‘Avukatlığa 
Kabulde Ölçüm’ başlığı ile yapılması düşünülen sınav karşılaştırılmalı 
olarak ele alınmıştır. Bu oturumda Anayasa Mahkemesi’nin yasal staj 
düzenlemesini iptal eden kararının yasal düzenleme ile yapılmamış 
olmasının yarattığı sıkıntıların ve sorunların yanı sıra farklı ülkelerdeki 
mesleğe kabul sınavları dile getirilmiştir.

Konunun karşılaştırmalı yöntemle değerlendirilmesi sonucu konuş-
macıların ülkelerinde  mesleğe kabul sınavı ile avukatlığa başlandığı 
görülmüştür. Sınavın yapılışında ve sınavı yapacak kişiler yönünden 
farklılıklar bulunmasına rağmen ortak görüş olarak sınava katılanlar 
arasında başarı oranlarının çok yüksek olmadığı bir sınav uygulamasının 
uluslararası ortamda uygulanmakta oluşu, sınav yöntemleri arasında 
belirlenen konularda stajda edinilen uygulamaya dönük bilgilerin verilen 
somut olaya uygulanarak teorik bilgilerin yanı sıra uygulamayı yansıtan 
staj birikiminin ölçüldüğü “New York Barosu Sınav Yöntemi”nin diğer 
yöntemlere göre farklılık yarattığı, sınav kurullarının yargıç, akademisyen 
ve ağırlıklı olarak avukatlardan oluştuğu görülmüştür.

Aynı konuda ‘Meslek İçi Eğitim’in ele alındığı panelde avukatların 
mesleklerini yaptıkları süre içinde sürekli eğitim adı verilen yöntemle 
kendilerini yenilemeleri ve eğitmeleri konusunda uygulanan modeller 
dile getirilmiş ve karşılaştırılmalı yöntemle ele alınmıştır.

‘Avukatlıkta Teknolojik Gelişmeler’in ele alındığı 2. Gün 2. Salon 
ilk oturumunda Almanya’dan gelen konuşmacı ülkelerinde avukatların 
internet üzerinden açtıkları blog ile kendilerini tanıttıklarını, buradan 
mesleki ve güncel konularda görüş belirttiklerini ve dolayısıyla teknolojiyi 
kullandıklarını açıklamıştır.

Bu konuda İtalya uygulamasını dile getiren konuşmacı UYAP ben-
zeri sistemlerinin bulunduğunu bu sisteme avukatın farklı bir ülkeden 
de giriş yapabileceğini, kullandıkları sistemin Avrupa Birliği hedefleri 
doğrultusunda eğitim ve etik yönünde çalışmalar yapılması konusunda 
hazırlıklar yapıldığını ve 2020 yılında kadar bu yolla yapılan eğitim 
çalışmalarında her avukatın 3 yıl içinde 60 krediyi toplayarak mesleğini 
sürdürebileceği bir ortama geçileceğini belirtmiştir.
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Yabancı konukların dışında ülkemizdeki uygulamayı dile getiren 
konuşmacılar da UYAP’ın tarihçesini, uygulamayı, uygulamada yaşanan 
sıkıntıları ve alınması gereken önlemleri belirtmişlerdir.

Bu konuda ‘SEGBİS’ adı verilen proje ile ilk derece yargılama mercile-
rindeki duruşmaların görüntü kaydının yapılarak yargılamanın ilerleyen 
aşamalarındaki denetimin bu görüntülerin yardımı ile yapılmasının 
hedeflendiğini, bununla sağlıklı ve adil bir yargılanmaya dönük denetimin 
yapılmasının hedeflendiğini belirtmişlerdir.

‘Avukatlıkla Küreselleşme’nin ele alındığı 2. gün 2. salon 2. oturumunda 
konuşmacılar küreselleşme olgusuna değindikten sonra ülkelerdeki farklı 
uygulamaları belirtmişler ve Türkiye’deki yasal ve yasadan farklı gelişen 
uygulamadaki boyutuyla dile getirmişlerdir.

Konuşmacılar Avrupa Birliği uygulaması içinde avukatların serbest 
dolaşım hakkı ile ilgili bilgiler sunmuşlar, bu konuda 98/5 sayılı direktif 
ile konunun yakın gelecekte ulaşacağı boyut ve hedeflenen hizmet sunum 
alanları açıklanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygulamayı yansıtan konuşmacı, 
eyaletler arası uygulama farklılıklarının giderilmesi için federal düzeyde 
gerçekleştirilen uygulamaları ve bu konuda uygulama farklılıklarının 
ortadan kalkması için uygulamanın yaptırımlarını belirtmiştir.

‘Avukatlıkta Mesleki Örgütlenme’nin ele alındığı oturumda meslek 
örgütlerinin kullandıkları erk nedeniyle yönetsel bir görev üstlendikle-
rini bu yetkinin Anayasa’da yer alan kamu kurumu niteliğindeki meslek 
örgütleri nitelendirmesiyle kullanıldığını ve bunun denetiminin idari 
yargı kuralları ile yapıldığını, Fransa modelinde karma bir uygulamanın 
gerçekleştiğini belirtmişlerdir.

Konuşmacılar yargılamaya savunma makamıyla temsilen katılan avu-
katların bağımsız görev yapabilmeleri için bağımsız bir meslek örgütüne 
sahip olmaları gerektiğini, bağımsızlığın sağlanmadığı ortamda otoriter 
bir devlet modelinin ortaya çıkabileceğini vurgulamışlardır.

Savunma olgusunun yaşama geçebilmesi için sistemin avukat üzerine 
kurulduğunu, meslek örgütü olan baroların Anayasa’nın 36. Maddesinde 
yer alan savunma hakkının kullanılmasına doğrudan katılmadığını, 
baroların bu görevi yapacak avukatın görevini her türlü etkiden uzak, 
bağımsız, özgür ve özgün biçimde yerine getirebilmeleri için binlerce 
yıllık geçmişi olan bir meslek örgütü olduğunu bağımsızlığı gerçekleşe-
bilmesi için 1136 Sayılı Yasa ile yaşama geçirilen ortak meslek örgütü 
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uygulaması ilkesi doğrultusunda kuruluşu gerçekleşen Türkiye Barolar 
Birliği’nin baroların bağımsızlığı için Adalet Bakanlığı’nın kullandığı 
bir kısım kararların onanmasına dönük yetkiyi kullanmasının barolar 
üzerinde vesayet anlamına gelmeyeceğini, gelmemesi de gerektiğini 
ülkenin genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve mesleki gelişmenin 
önünün açılması için onaylama yetkisinin bağımsız baroların ortak 
kuruluşu olan Barolar Birliği’nin görevini bu anlayışla sürdürmesinin 
uygun olacağı ancak bu anlayışın dışına çıkan uygulamalar olduğunu 
belirtmişlerdir.

‘Avukatlıkta Mesleki ve Hukuki Sorumluluk Sigortası’nın ele alındığı 
bu oturumda avukatların mesleki faaliyetleri sırasında iş sahiplerine 
verebilecekleri olası riskin güvence altına alındığının, 2009 yılından bu 
yana kurallarının konularak uygulama alanına girdiğinin, Romanya’da 
mesleki sorumluluk sigortasının zorunlu bir uygulama olduğu ve farklı 
limitlerle avukatın yanı sıra stajyer avukatların da kapsam içine alındığını, 
Avusturya uygulamasında avukatın arabuluculuk aşamasındaki olası 
risklerin de sigorta altına alındığını belirtmişlerdir.

Ülkemizde uygulamaya konulması düşünülen bireysel veya kurumsal 
hukuki sorumluluk sigortası konusunda olasılıklar dile getirilmiş ve bu 
uygulamanın bireye hak arama konusunda yararlı olacağı konunun farklı 
bir boyutu ile avukatlık ücretinin ödenmesi yönünden avukatlara yarar 
sağlayacağı da belirtilmiştir.

‘Etik ve Avukatlık Meslek Etiği’nin tartışıldığı 3. gün 1. salon ilk 
oturumunda Bükreş Barosu adına yapılan sunumda hızla değişen ve geli-
şen toplumsal beklentilerin yanında meslek kurallarının durağan olduğu 
bu kuralların temelinde, otoriteye karşı zayıf olan bireyin, en temel insan 
haklarının güvence altına alınacak, avukata güveni sağlayacak kurallarla 
donatılması gerektiği, ulusların düzenlemelerinde bu bağlamda pek çok 
ortak noktanın bulunduğu ancak benimsenen avukatlık modeline göre 
örneğin Amerika Birleşik Devletleri’ndeki reklam konusunda olduğu 
gibi farklı kurallar olabileceği belirtilmiştir.

Etik kuralların modernleşme ile başlayan ve bireyi yalnızlaştıran 
kurallar olmasının yanı sıra kuralların oluşturulması aşamasında mes-
leki örgütlenmenin etkin rol oynaması gerektiği, aksi halde konulan 
kuralların işlevsel olmaktan uzaklaşacağı etik kurallarla avukatın mesleki 
faaliyeti sonucu gelir elde etmesi ile üslenilen görevin kamusal boyutunun 
dengelenmesi gerektiği etik kuralların uygulanabilmesi için öncelikle o 
ülkede demokratik düzenin yerleşmiş olmasının gerektiği ifade edilmiştir.
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Etik kuralların yargı kararlarından etkilenen kurallar olduğu bu 
nedenle avukatların en az Avukatlık Kanunu kadar bu kuralları da bil-
meleri gerektiği, avukatlık mesleğinin sağlıklı ve amacına uygun güven 
ortamında yapılabilmesi için hukuk fakültelerinde avukatlık derslerinin 
konulmasının yanı sıra meslek öncesi ve meslek içi eğitim aşamasında etik 
kurallarla ilgili etkin çalışmaların yapılması gerektiği de ifade edilmiştir. Bu 
bağlamda avukat ile iş sahibi arasındaki uyuşmazlıkların en aza inebilmesi 
için avukatla iş sahibi arasında ‘görüşme tutanağının’ düzenlenmesinin 
alışkanlık haline getirilmesinin alışkanlık haline getirilmesini belirtmiştir.

‘Avukatlık Meslek Kuralları’nın ele alındığı bir sonraki oturumda 
ülkemizde uygulanan avukatlık meslek kurallarının konulması ve sonraki 
süreç dile getirildi. Etik kurallardan beklenenler ele alındı. Avukatlık 
meslek kurallarının mesleğin yapılmasında ülke bazında örgütsel çalışma 
ile belirlenen ilk meslek etik kuralları olduğu, bu kuralların stajyerleri 
de kapsadığı 1971 yılında konulan kuralların çok az maddesi dışındaki 
diğer maddelerinin soyut düzenleme içermeleri nedeniyle güncelliğini 
korunduğunu bu konu ile ilgili olarak meslek kurallarının içselleştirilmesi 
ve bu kurallara yaygın uymanın yanı sıra toplumun avukat hakkındaki 
algısının da önem taşıdığı, meslek kurallarının sistematik bilgi yoluyla 
meslek öncesi ve meslek içi eğitimde sürekli ele alınması gerektiği, meslek 
kurallarında aksayan yönler dikkate alınarak bazı değişikliklerin yapıl-
ması gerektiği belirtilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki uygula-
maya göre; hukuk lisans eğitiminde etik kurallara ilişkin dersler olduğu, 
baro sınavlarında etik kurallara ilişkin soruların önemli bir yer tuttuğu, 
Amerika’daki reklam konusundaki uygulama dikkate alındığında reklam 
yasağının olmadığı, avukatın olası iş sahiplerine karşı kendisini her türlü 
yazılı ve görsel basın organları aracılığı ile tanıtabileceği, ancak burada 
dikkat edilmesi gereken konunun yanıltıcı reklamın yapılmaması oldu-
ğunu belirtmiştir.

Konuya ilişkin Almanya uygulamasında, mesleğin yapılışı aşamasında 
benimsenen kurallar ile ülkemizdeki meslek kurallarının büyük ölçüde 
örtüştüğü (çıkar çatışması, sır saklama gibi), meslek kurallarının uzman 
avukatlık kuralları ile bütünleştiği ve sınırlı alanlarda uzmanlık uygula-
masının sürdüğü belirtilmiştir.

‘Yargı Dışındaki Uyuşmazlıkların Çözümü’ ile ilgili olarak yapı-
lan oturumda arabuluculuk kurumunun 2013 yılında yasallaştığını, 
bu yasa ile günümüzde 6500 arabulucunun belge aldığını belirtilmiş, 
arabuluculuk yolu ile uyuşmazlığın çözümün psikolojik ve ekonomik 
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yararları üzerinde durulmuş ve uyuşmazlığın taraflarının arabuluculuk 
yoluyla uyuşmazlığa çözüm arandığı ortamda taraflara ekonomik yönden 
yararlı olacağı belirtilmiş ve arabuluculuk uygulamasının mevcut sınırlı 
uygulamasının genişletilerek daha kapsamlı hale getirilmesinin önemi 
belirtilmiştir. Bu kapsamda uyuşmazlığın taraflarının daha özgür ve 
düşüncelerini açıklayabilecekleri ortamda yapılan yargılama sonrasında 
verilen kararın taraflar açısından daha fazla benimsenebilir bir karar 
olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin kıta Avrupası uygulamasında 28 ülkenin Avrupa 
Birliği ölçütleriyle uyumlu bir uygulama içine girdikleri, geçirilen aşa-
malarda Almanya ve İsviçre uygulamalarının model oluşturduğu, İtalya 
uygulamasında ise Türkiye’deki uygulamaya benzer eğitim ve belge alma 
yönteminin uygulandığı belirtilmiştir.

Anglosakson uygulamasında ele alınmış ve kıta Avrupası’ndan farklı 
boyutuyla ve sağladığı yararlar ile geniş bir uygulama alanı bulduğu, ceza 
yargılaması dışında kapsamlı bir uygulama alanı bulduğu, bireylerin uyuş-
mazlığın çözümünde kısa süreyle ve en az giderle uyuşmazlığın çözülmesi 
nedeniyle öncelikli uyuşmazlık çözüm yolu haline geldiği belirtilmiştir.

‘Avukatlığa Kabul Koşulları’nın ele alındığı oturumda İtalya’daki 
uygulamaya göre  avukat olabilmek için aranan koşullar arasında yer alan 
avukatlık stajının başlaması aşamasında ölçme yapıldığı, kıta Avrupası’nda 
yaygın olarak uygulandığı gibi İtalya’da da staja ve mesleğe başlama konu-
sunda belirli kentlerde yoğunlaşmayı önlemek amacıyla kota uygulaması 
getirildiği böylece küçük yerleşim bölgelerinde hukuki desteğin daha 
sağlıklı olarak alındığını ve metropollerdeki avukat fazlalığının önlenerek 
iş sıkıntısının çözülmesini amaçlandığı belirtilmiştir.

‘Avukatın Bağımsızlığı ve Savunma Dokunulmazlığı’nın ele alındığı 
birleştirilmiş oturumda bağımsız ve adil bir yargılama etkinliği için yargıç 
gibi avukatın da bağımsız olmasının gerektiği bu kuralın sunum yapan 
tüm ülkelerde benzer anlayış ile uygulandığı, terör suçlarının önlenmesi ve 
kara paranın aklanması konularında getirilen düzenlemelerin avukatlığın 
bağımsızlığı yönünden ciddi kısıtlamalar getirdiği, zorunluluk olmadığı 
sürece bu alanın korunması gerektiği ifade edilmiştir.

Avukatın bağımsızlığı konusunda İtalya uygulamasının dile getirildiği 
konuşmada avukatın bağımsızlığının meslek örgütüne, meslektaşlar arası 
ilişkilere ve iş sahibi ile olan ilişkilerde önemle vurgulanması gerektiğini 
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bunun adil yargılanma hakkının yaşama geçmesi için zorunlu olduğu 
belirtilmiştir.

Avukatın bağımsız bir görev yapabilmesi için yargıcın da bağımsız 
olması, yargıçların atanmaları ve özlük hakları yönünden yürütmenin 
yansıması gibi görev yapan kurulun yeterli güvenceyi vermediği, sistemin 
Asliye Ceza yargılaması dışında savcıyı dışlamasının yargıcı suçlayan ve 
yargılayan konumuna getirdiğini, bu durumun savunma hakkının özünü 
zedelediği, yargıcın yargılamada önyargılardan arınmış tarafsızlığını 
ortadan kaldırdığı belirtilmiştir.

Ülkemizde yargılama etkinliğine katılan yargıç ve savcıların üstlendikleri 
görevin anlamına ve niteliğine uymayan tutum ve davranışları sonucu 
yargılama sürecinde birlikte davranma şeklinde gerçekleşen yardımlaş-
maları, yargılama yerlerindeki kürsü düzeninin yargılanan bireylere adil 
yargılanmadıkları konusunda yaygın kanaat oluşturduğu bu durumun 
düzeltilmesi gerektiği, iddia makamı ile savunma makamı arasında yara-
tılan farkın bireylerin güvenceli ortamda yargılanması içinn giderilmesi 
gerektiği belirtilmiştir.

‘Avukatın Cezai Sorumluluğu’nun ele alındığı oturumda Yargıtay 
Ceza Genel Kurulu’nun ve 5. Ceza Dairesi’nin uygulamaları ele alınmış 
ve uygulamanın avukatın kamusal görev yapması kavramı ile değer-
lendirilerek temel kanun olan Ceza Kanunu’nun ceza hükmü içeren 
diğer kanunlara da uygulanır hale gelmesi nedeniyle Ceza Kanunu’nun 
Avukatlık Kanunu 62. Maddesi’ni ortadan kaldırdığını, 2009 yılından 
sonraki uygulama için de kamu görevlisi sayılan avukatın devlet memuru 
için öngörülen rüşvet, irtikap ve diğer suçların faili olabilecekleri Yargıtay 
uygulamasının bu doğrultuda geliştiği belirtilmiştir. Yargıtay ilgili ceza 
dairesinin konuya yaklaşımının eleştirilmesi aşamasında dairenin yorum 
yoluyla suç sınıflaması yaptığı, Avukatlık Yasası’nın 62. Maddesinin 
ortadan kaldırılmış sayılmasının yasallık ilkesine aykırı olduğu, yüksek 
mahkemenin avukatlık mesleğinin niteliğini dikkate almaksızın konuya 
dar bir yorum ile yaklaştığı, avukatların kamusal hizmet yapmalarının 
Anayasa’da öngörülen kamu görevlisi tanımına görmeyeceği şeklinde 
tartışılmıştır.

‘Avukatlık Sözleşmesi ve Yargıtay’ın Bakış Açısı’nın ele alındığı otu-
rumda Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin Tüketicinin Korunması Yasası’nda 
yapılan değişiklik ile vekalet sözleşmesinin tüketici işlemi sayılması ile 
başlayan süreçte tüketicinin bir avukat ile yapacağı hizmet alım sözleş-
mesinin tüketici sözleşmesi sayılması gerektiği, dolayısıyla uyuşmazlığın 
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Tüketici Hakem Kurulları ile Tüketici Mahkemelerinde çözümlenmesi 
gerektiği, ilgili yasanın 83. Maddesinin bu konuda çerçeve düzenleme 
içerdiği ve farklı kanunlardaki tanımları yerine Tüketicinin Korunmasına 
İlişkin Yasa’nın kurallarının uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Bu görüşün eleştirilmesi aşamasında yüksek mahkemenin Avukatlık 
Kanunu’nun 11. Kısmı başlığı ile birlikte hiç dikkate almaksızın çok 
farklı bir sözleşme olan vekalet sözleşmesi ile tanımlamaya çalışmasının, 
iş sahibi ile avukat arasındaki ilişkinin yargılama faaliyetinden öte tüke-
tici işlemi olarak kabul edilmesinin yasaya aykırı olduğu, uygulamanın 
savunma hakkının yaşama geçmesi açısından avukattan beklenen yararı 
sağlamaktan uzak olduğu ve konunun niteliği yönünden de amacıyla 
bağdaşmadığı belirtilmiştir.

Mesleğe yeni başlayan meslektaşların sorunlarının, torba yasaların 
hukukumuza etkilerinin, avukatın kendini tanıtım hakkının ve avukat-
lıkta çalışma modellerinin tartışıldığı çalıştaylarda yaşanan sorunlar ele 
alınmış ve çözüm önerileri belirtilmiştir.

Kurultayın 4. Günü gerçekleşen açık tartışmada yapılan konuşmalarda 
bir ülkede yargıya duyulan güvenin azalmasının avukata duyulan güveni 
de azalttığı, yargıya duyulan güvenin bir araştırmaya göre 7. sıraya indiği, 
polis ve jandarmanın daha üst sıralarda yer aldığı, avukata duyulan 
görevin de bu sebeple azaldığı belirtilmiştir. Avukata dönük toplumsal 
algının güçlenmesi için iyi bir hukuk eğitimi ile iyi bir meslek eğitimin 
gerektiği ancak bunların yasal ortamda yargının ve yargıcın bağımsızlı-
ğının sağlanmadığı durumlarda eksik kalacağı belirtilmiştir. Toplumsal 
algı bağlamında kullanılan ‘avukat tutma’ gibi sözcüklerin avukata bakış 
açısını yansıttığını, hukuk öğretimi aşamasında öğrencilerin avukatlığı 
‘hiçbir şey olamazsam avukat olurum’ mantığı ile eğitimlerini sürdürdük-
leri, avukat olmak isteyenler üzerinde toplumsal bir baskı olduğu bunun 
yanı sıra iş dünyasının ne olursa olsun davayı kazanan avukat beklentisi 
içinde olduğu, bu gibi anlayışların yerleşmesinde avukatların ortaya 
koyduğu olumsuzlukların da önemli yer tuttuğu, Türkiye’de hukuk ve 
hukukun üstünlüğü kavramı yönünden vicdan ile cüzdanın önemli bir 
etken durumuna geldiği, iyi insan, iyi hukukçu, iyi avukat nasıl olunur 
konusunda kıdemli meslektaşlara önemli görevler düştüğü belirtilmiştir. 
Bu oturumda söz alan baro başkanları, avukatın staj aşamasından itibaren 
özgüven içinde mesleğe başlaması, yanında staj yapılan avukatların 
daha özenli katkı yapmaları, avukatlar arasındaki dayanışmada yaşanan 
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olumsuzlukların toplum katmanları yönünden onur kırıcı olarak algı-
landığı belirtilmiştir.

Avukatın insan dokusu ile uğraşması nedeniyle edebi yönünün de 
olması, hukuki çözüm aranan uyuşmazlık konusunun bir senaryo gibi 
işlenmesi gerektiği bu bağlamda avukatın kendisine başvuranları en iyi 
ve kapsamlı şekilde anlatması gerektiği, avukatların içtikleri anta uygun 
davranmalarının bir namus borcu olduğu, baroların kendi aralarındaki 
olumsuz davranış sergileyen avukatları daha özenli takip etmeleri gerek-
tiği belirtilmiştir.


