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5 Nisan: Kutlama Değil, Mücadele Günü!
 Biz Kırmızı Yakalılar olarak bugün mesleğimize baktığımızda; her tür muhalefetin OHAL ve savaş 
hukuku eliyle susturulduğu, emekçilerin geçmişte söke söke aldığı tüm hakların baskılandığı ve grevlerin 
OHAL sopasıyla yasaklandığı, kentlerin plazalar ve AVM’ler eliyle çoraklaştırılıp ranta açıldığı, çalışma 
yaşamında liyakatin yerini torpile bıraktığı, aldıkları ücretle yalnızca ayın dokuz günü insanca yaşayabilen 
asgari ücretlilerin milliyetçilik ve İslamcılıkla gözlerinin bağlandığı, takibi imkansız hale gelen torba yasa-
larla her gün sermaye lehine düzenlemelerin yürürlüğe girdiği, yurttaşların kamu hizmetlerine erişiminin 
artan oranlarla fiyatlandırıldığı, “İslamı güncelleme” tartışmasına itirazın “Ayetler sorgulanamaz” noktasın-
dan yükseltilerek laikliğin köküne kibrit suyu döküldüğü memleket tablosundan ayrı bir şey görmüyoruz. 

 Zira bir işçi avukatın aldığı ücretin milyonlarca katı kira bedelleriyle bölünen adliye gerçeği, kentleri 
piyasanın iştahına altın tepside sunan zihniyetten ayrı değil. Oturduğu kürsüden aldığı güçle duruşmada 
avukatı azarlayan hakime baktığımızda, öğrencilerinin önünde Halil öğretmenin onurunu inciterek onu 
yaşamdan koparan milli eğitim müdürünü görüyoruz. Çalıştığı hukuk bürosunda mobbinge uğrayan işçi 
avukat, bize Yapı Kredi Bankası’nda çalışan ve uğradığı mobbing nedeniyle yaşamını yitiren banka emekçisi 
Nadide Kısa’yı hatırlatıyor. Aile hukukundaki edinilmiş malların katılma alacağına dahil edilmesi düzenle-
mesine “kul hakkı” üzerinden karşı çıkan AYM üyesi, topluma giydirilmeye zorlanan gericilik gömleğinin 
yakasını düzeltiyor. Savaşa karşı barış diyen her kuruma dönük başlatılan cadı avı, mesleğimizde bu barış 
talebine kayıtsız kalmayan avukatların yaka paça gözaltına alınmasıyla tezahür ediyor. Dava masraflarına 
gücü yetmeyen yurttaşın tercihini, ayın sonunu borçlanarak getirdiğinden bu talebin kendisinde hiçbir 
karşılığı olmayan genç avukat yerine, pastadan aldığı payı yargılama giderlerine kolayca ikame edebilen 
kodaman avukattan yana kullanması bu tablodan azade değil.  Aldığı ücretin yarısından çoğunu insani 
ihtiyaçlarını karşılamaya harcayan ve kalanıyla minimal düzeyde yaşayarak ayın sonunu getiren işçi avuka-
tın uykuları, bugün inkar edilemez bir yoksulluk içinde yaşamını idame ettirmeye çalışan emekçi ile benzer 
dertlerden kaçıyor.  

 Bu tablo tüm ağırlığınca ortadayken biz 5 Nisan Avukatlar Günü’nü bir kutlama günü değil, tam da bu 
tabloyu değiştirmek adına bir mücadele günü olarak nitelendirmekten yanayız. Bu sayı bunun alelade söy-
lenmiş bir söz olmadığını kanıtlıyor. Çünkü elinizde tuttuğunuz dergideki tüm yazılar işçi avukatlık ger-
çeğini en sade haliyle anlamlandırmaya ve mücadelemizi ayrıntılandırmaya çabalamakta. Öyle ki, Hikmet 
Cengiz, Arabayı İtenler başlıklı yazısında işçi avukatlık olgusunun temellendirmesini açıklıkla ortaya koyu-
yor ve çözüm için kimlerle dayanışabileceğimiz noktasında baroları sorguluyor. Av. Fatih Gökçe, Bir Avu-
kat Yanında Çalışan İşçi Avukatın Statüsü başlıklı yazısında işçi avukatlık olgusunu İş Kanunu başta olmak 
üzere mevzuat ve içtihatlar çerçevesinde değerlendirip, baro disiplin kurullarında verilen kararlarla nasıl 
işçi avukatlığa zemin hazırlandığını hafızalara not ediyor.  Vedat Berişa 3.000 TL Alıyor Musunuz? başlık-
lı yazısında Ankara Barosu’nca işçi avukatlara verilmesi tavsiye edilen ücretin samimiyetini sorguluyor ve 
baro ile TBB’nin çelişir tutumlarına işaret ediyor. Gökçe Kaplan ise, Şirket başlıklı yazısında gelecekte işçi 
avukatları nelerin bekleyeceğine ilişkin Kanunlar Genel Müdürlüğü’ndeki Avukatlık Kanun Tasarısı’nı ma-
saya yatırıyor ve tasarının yasalaşması halinde legal kılıfa bürünecek hukuk şirketleri eliyle işçi avukatların 
emeğinin daha da niteliksizleşeceği ve bununla beraber yabancılaşmanın artacağı öngörüsünde bulunuyor. 
Çözüm olarak ise işçi avukatları bir araya gelip şirketleşen Goliath’ın karşısına dikilmeye çağırıyor.  
Bu sayının siz okuyucularda mücadele etme azmini doğurması ve bizleri bir araya getirmeye vesile olması 
umuduyla.

https://www.instagram.com/kirmiziyakalilar/
https://twitter.com/KrmiziYakalilar?s=07
https://www.facebook.com/UcretliCalisanAvukatlarKurulu/
kirmiziyakalilar@gmail.com
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Arabayı İtenler
Hikmet Cengiz

 Kırmızı Yakalılar yayın hayatına başladığı ilk 
günden bu yana avukatlık mesleğinin iktisadi dö-
nüşümü ve emek-sermaye denklemi içerisindeki 
değişen konumu üzerine çeşitli yazıları okuyucuları 
ile buluşturdu. Yayınlanan yazılar oldukça verimli 
bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu bağlam-
da tartışılan başlıklardan biri, işçi ve işveren avukat 
ayrımına ilişkindi ve bu en temel ayrımda dahi ileri 
sürülen karşı tez kendisini mesleki dayanışma ve 
meslektaşlık hukukundan dem vurarak ortaya çıkı-
yordu. Avukatlık ve işçiliğin yan yana gelemeyece-
ğini iddia edenlerin bir kısmı ise kantarın topuzunu 
bir hayli kaçırıyor, meslek itibarının “işçilik” ile bir 
araya geldiğinde ne büyük bir yara aldığını dile ge-
tirerek, gerçeklere sırt çeviriyordu. En yalın haliyle 
işçi kavramının tanımını sorduğumuz TDK sözlüğü 
dahi lafı geveliyor, “Başkasının yararına bedenini, 
kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle ça-
lışan kimse” olarak onu tanımlamaya kalkışıyor. Peki 
ama yararına çalışılan bu “başka”nın bir adı yok mu? 
Elbette var. Ama öncelikle avukatın emeğinin anla-
mı üzerine birkaç söz söylemek gerek.

 Avukatın emeğinin sunulma biçimleri, kanı-
mızca en yalın haliyle iki kategorili bir ayırtım içe-
risinde açıklanabilir niteliktedir. Bu ayrım, işçi avu-
kat-büro sahibi avukat-avukatlık bürosu arasındaki 
ilişkinin çeşitliliğine göre farklılıklar arz ederek daha 
kapsamlı ve çoklu bir kategori sistemini beraberin-
de getirebilirse de, yazımızda en yalın ve en basit 
haliyle serbest avukat-işçi avukat ayırtımı üzerin-
den hareket edilerek açıklamalarda bulunulacaktır. 

Emeğinin sonucunu doğrudan doğruya müvekkile 
sunan avukat kategorisi serbest avukatı tanımlamak-
tadır ve bu ilişki içerisinde serbest avukat, ürettiği 
hizmetin karşılığını doğrudan hizmetin esas kullanı-
cısına para karşılığında satmaktadır. Öte yandan bir 
büroda ücretli olarak çalışan avukat, emeğini aynı 
zamanda işvereni de olan büro sahibi meslektaşına 
satmaktadır. Ücreti ise emeğin doğrudan kullanıcısı 
olan müvekkilden değil, işvereninin sermayesinden 
ödenmektedir. Yıllar içinde, özellikle hukuk eğitimi-
nin niteliğinde yaşanan bozulma ve plansız “üniver-
siteleşme” neticesinde, avukatlık mesleğinin içinin 
boşaldığı, ihtiyacın katbekat üzerinde “piyasaya” 
giren avukat sayısında artış yaşandığı yadsınamaz 
gerçeklerdir. Bu gerçekler bugün bir grup meslektaşı 
emek gücünü satarak işçileşmek zorunda bırakırken, 
bir grup meslektaşı ise emek gücünü satın alarak 
sermaye sahibi haline getirmektedir. Sermayenin bi-
riktiği yerde ise emek sömürüsü sistemin kaçınılmaz 
gereğidir.

 Denklem bu denli açık ve gözler önünde iken, 
meslekteki işçileşme/işçileştirme gerçeklerine kar-
şı bir reddiye tutumu takınan meslektaşların, tüm 
avukatların aynı dertlerden, sorunlardan muzdarip 
olduğu, hepimizin aynı gemide olduğu ve sair söy-
lemleri gerçekleri yansıtmakta mıdır? Hayır, bunlar 
gerçekleri yadsımaktır. Aynı mesleği paylaşan, bir-
birine “meslektaşım” şeklinde hitap eden insanların 
bir kısmının,  diğer bir kısmının emeği üzerinden 
sermaye birikimi oluşturduğu bir düzen içerisinde, 
meslek içi dayanışma mümkündür, imkan ve ölçüt-
leri nelerdir? 

 Kavramları tartışırken onları ilk önce en yalın 
halleri ile ele almanın, çoğu zaman açıklanmak iste-
nilene giden yolda kolaylaştırıcı bir yaklaşım olabi-
leceğini düşünmekteyim. Bu açıdan sözlükler sık sık 
yardımına başvurduğumuz kaynaklar. TDK sözlüğü 
de “dayanışma” kavramını şu şekilde tanımlıyor; “Bir 
topluluğu oluşturan kişilerle bir şeyi gerçekleştirmek 
için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek, birbi-
rini kollamak, mütesanit olmak.” Şimdi bu tanımı bi-
raz açalım ve kurcalayalım. Yukarıdaki tanıma göre 
dayanışan kişilerin bir topluluk olması şart, ancak 
bu topluluğun ortak bir amacı gerçekleştirmek üze-
re, aynı çıkar hedefine yönelmiş olması da bir diğer 
şart. O halde başta yöneltmiş olduğumuz soruya geri 
dönelim. Aynı mesleği icra eden, ancak biri emeğini 
ötekine satmak zorunda kalırken, diğerinin bu du-
rumdan sermaye birikiminde bulunduğu bir toplu-
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luk içerisinde çıkar ortaklaşması mümkün müdür? 

 Aralarında çıkar ortaklıkları bulunan bireyler 
bir topluluk haline gelirken çeşitli örgütlenme mo-
dellerinin çatısı altında bütünleşirler. Bir siyasi prog-
ramı savunan yurttaşlar aynı siyasi partide, emeğini 
ve çalışma şartlarını savunmak isteyen işçiler bir 
sendikada, çeşitli sorunların çözümüne öncelik at-
fedenler bu sorunlar ile mücadeleye yönelik olarak 
kurulan sivil toplum kuruluşlarında örgütlenirler. Bu 
örgütlenme modelleri dayanışma esasına dayalı ola-
rak hareket eden topluluklardan ve gönüllülük esası-
na dayanan birey iradelerinden oluşur. Çeşitli meslek 
gruplarının oluşturduğu meslek odaları ve kuruluş-
ları da benzer şekilde ait olduğu mesleğin gelişimi ve 
çalışma şartlarının korunması amacını gütmektedir. 
Ancak bu meslek odaları açısından temel fark kendi-
ni, kapsadığı topluluğun birleşme iradesi açısından 
göstermektedir. Bu noktada gönüllülük bir kenara 
bırakılıp, mesleğin icrası için bir zorunluluk kendini 
göstermektedir. Birbiri ile çatışan çıkarların bir araya 
gelmesi gerçekçi midir? İşçilerin ve işverenlerin gö-
nüllü birlikteliğinden meydana  gelen bir yapı müm-
kün müdür? 

 Bu noktaya kadar yazımız içerisinde yöneltti-
ğimiz soruları cevaplayarak toparlayalım. Avukatlık 
mesleğinin iktisadi dönüşümü kapsamlı bir şekilde 
yakın bir süreçte tamamlanacak. Fiilen zaten bu dö-
nüşümün tamamlandığını, yasal zeminin de oluş-
turulan yeni duruma uygun olarak hazırlandığını 
hepimiz biliyoruz. Bilmeyenlerin ise Kanunlar Genel 
Müdürlüğü’nce üzerinde çalışılan Avukatlık Kanunu 
Taslağını incelemesini önemle tavsiye ederiz. Bu tas-
lak metninde piyasalaşma, şirketleşme ve işçileşmeye 
dair düzenlemelerin satır başlıklarını bulacaksınız. 

 Sömürünün kaçınılmazlığına yukarıda işaret 
ettik ve meslek içi sömürünün gelmiş olduğu noktayı 
bugüne kadar Kırmızı Yakalılar’da yayınlanan çeşitli 
yazılar aracılığıyla siz okuyucularımız ile paylaştık. 
Meslek örgütü olarak baroların ve Türkiye Barolar 
Birliği’nin ise bu durum karşısındaki konumu ise 
hepimiz tarafından bilinmekte. Ancak bu sorunların 
çözüm merci olarak meslek örgütünü görmek doğru 
değil. Meslek örgütü, bir ve aynı amaca yönelmiş bi-
reylerden oluşmadığı gibi, kendisini oluşturan üyeleri 
arasında dayanışmalarına engel açık bir çıkar çatış-
ması hali mevcut. Meslek örgütü olarak baro, bu ça-
tışmayı en aza indirgemek adına çeşitli düzenlemeler 
yapmak yoluna gidebilir. Örneğin barolarca belirle-

nen işçi avukatlar için asgari ücret tutarları bu açıdan 
bir denge görevi sunabilirse de, unutulmamalıdır ki 
emek-sermaye denklemi içerisinde karların artırıl-
masının birincil şartı ücretlerin bastırılmasıdır. İşte 
bu en temel çelişki dahi bir ayrışmanın ve bir birleş-
menin zeminini oluşturmaktadır. 

 O halde dayanışmak zorundayız. Düşük ücret-
ler, asgari ücret üzerinden ödenen sosyal güvenlik 
primleri, ücretsiz fazla mesailer ve daha nice hak ih-
lallerine karşı dayanışmak zorundayız. Bizler ile aynı 
şartlar altında çalışan meslektaşlarımız ile birleşmek 
ve diğerleri ile ayrışmak zorundayız. 

 Bu yazıyı dayanışmanın en güzel hikayelerini 
anlatan büyük yazar Eduardo Galeano’nun ‘Ve Gün-
ler Yürümeye Başladı’ adlı eserinden kısa bir bölüm 
ile sonlandırmayı uygun gördüm. Kimilerine göre 
hepimiz aynı at arabasının yolcuları olarak görünsek 
de, araba çamura saplandığında onu kimlerin itmek 
zorunda kaldığını hatırlamak için.

“Juan Pio Acosta, on dokuzuncu yüzyılın sonlarında 
Uruguay’ın Brezilya sınırında yaşıyordu.
İşi, o ıssız yollarda o köy senin bu köy benim dolaşma-
sını gerektiriyordu.
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıftaki sekiz yolcuyla birlikte 
bir at arabasında yolculuk ediyordu.
Neden farklı fiyatlar olduğunu hiçbir zaman anla-
mamıştı. Daha fazla ödeyenler ve daha az ödeyenler, 
hepsi aynı şekilde yolculuk ediyorlardı: Tıkış tıkış otu-
rup aynı tozu yutarak engebeli yollarda sarsıla sarsıla 
giderek.
Bu farklılığı hiçbir zaman anlamamıştı, ta ki, kötü bir 
kış gününde araba çamura saplanana kadar. işte o 
zaman arabacı haykırdı:
- birinci sınıftakiler arabada kalsın!
- ikinci sınıftakiler arabandan insin!
- üçüncü sınıftakiler de arabayı itsin!”
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Şirket
Av. Gökçe Kaplan

 Hukuk hizmeti piyasası şişiyor. Bu şişme 
eskinin yasal, kurumsal ve ahlaki kalıplarını 
zorluyor. Piyasanın unsurlarındaki nicel artış nitel 
bir sıçramayı, kurumsallıkta köklü değişiklikleri 
dayatıyor. Bu büyüme hukuk üretiminde avukatlığın 
klasik ilkelerini tarihe gömerken, onların boşalan 
tahtına kapitalizmin acımasız yasalarını oturtuyor. 
Burada yaşanacak değişikliklere gözünü dikmiş bir 
sınıf aklı olduğunu biliyoruz. Tabii ki bu sınıf aklı 
biz dedik diye zuhur etmiş değil; birkaç talihsiz 
avukatın başına gelenlerden tarihsel kurallar 
çıkarmış değiliz ya da avukatları işçi-patron diye 
ayırmaktan özel bir zevk almıyoruz. Geleceğe dair 
saptamalarımız kapitalizmin yasalarından ve bugün 
içinde yaşadığımız öncüllerden hareket ediyor. 
 Bu öncüllerden birinin 2017 tarihli Avukatlık 
Yasa tasarısı olduğunu düşünmemek için bir sebep 
yok.1 Elbette, adı üzerinde, bu henüz bir tasarıdır. 
Ancak ülkemizde yasaların işçi sınıfı tarafından 
yapılmadığı çok iyi bilinir. Demek ki düzenlemelerin 
itici gücü başka bir sınıfın aklıdır. Bu sınıfın aklı 
kâr üzerine kuruludur. Bu gerçeklik, bize mevcut 
yasalara daima hangi doğrultuda yüklenildiğini 
anlatır. Biz de anlatılanı çeşitli yönleriyle anlamaya 
çalışacağız.

 Malum tasarının beşinci kısmının üçüncü 
bölümü Avukatlık Şirketi’ne ayrılıyor. Ülkemiz 
için oldukça yeni bir konsept. Buna göre (m. 62/1) 
avukatlık icra etmek isteyenler artık anonim veya 
limitet şirketler kurabilecekler. Hukuk işlerinde ise 
vekâlet şirket adına düzenlenecek (m. 63/3). 
Bugüne dek lonca esasına göre teşkil edilmiş olan 

avukatlık mesleğinde, meslektaşların birbirlerine 
karşı bağımsızlığını (“serbest rekabeti” olarak 
okuyun) korumanın en önemli ayağı rekabet 
konusundaki düzenlemeler olmuştur. Asgari-azami 
ücret tarifeleri, reklam yasağı gibi kurallar klasik 
ilkelerin bu iktisadi temeline işaret eder. Böyle 
kurallar, sadece hiç kimsenin piyasayı etkileyecek 
büyüklükte olmadığı bir iktisadi gerçekliği regüle 
edebilir. Demek ki, bugün hukuk piyasasındaki 
büyüme, daha fazla büyüme iştahını beraberinde 
getirmeden edemiyor; birilerinin diğerlerinden 
daha fazla büyüyebilmesinin önündeki biçimsel 
engellerin artık kaldırılması gerekiyor. Demek 
ki, hukuk piyasasının geleceği bakımından bazı 
“meslektaşların” büyüme potansiyeli, bütün 
meslektaşların menfaatlerini gözetmekten daha 
gerçek bir tercihe dönüşmüştür. Yani, hukukta 
“serbest rekabet” döneminin sonu gelmiştir.
 Bölümün ilk maddesinde, avukatlık şirketinin 
çalışmasının mesleki faaliyet olduğu, bu yüzden 
ticari faaliyet sayılamayacağı belirtiliyor. (m. 61/4) 
Bunun, ticaret ve sanayi odalarına kayıt zorunluluğu 
yaratmamak için düşülmüş bir ifade olduğunu 
anlıyoruz. Ne var ki bir sonraki fıkrada TTK m. 
333’e atıfla şirket ana sözleşmesine verilecek onay 
ve ticaret siciline kaydın koşulları düzenlenmiş. 
Gerçekten düşündürücü... Biz de ikinci fıkradaki 
görüşe daha yakınız. Tasarı metninden bağımsız 
olarak, şirket aracılığı ile yürütülen avukatlık 
faaliyetinin beşeri anlamıyla ticari bir faaliyet olduğu 
konusunda tereddüt olmamalıdır. Çünkü mesleğin 

artık “para etmeyen” geleneksel köklerini bir yana 
bırakırsak, avukatlık şirketlerinin potansiyeli tipik 
ticari faaliyetin bütün özelliklerini barındırmaktadır.
 Örneğin, rekabeti koruyucu mevcut 
düzenlemelerden bir diğeri olan başka illerde şube 
açma yasağının, anılan bölümün son hükmünde (m. 

1 Kanunlar Genel Müdürlüğü internet sitesi, http://www.kgm.adalet.gov.tr/DUYURULAR/
AVUKATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf (erişim tarihi: 4 Mart 2018)
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66) tamamen ortadan kaldırıldığını görmekteyiz. 
Bugün farklı illerde birden fazla şubesi bulunan 
“kalburüstü” avukatlık büroları ve bunların 
sahipleri adeta baro üyesi herkesin bildiği bir sır 
gibidir. Böylelikle fiilen zaten gerçekleşmiş bir 
durumun adının konulması ile tekelleşme sadece 
meşruiyet değil, yepyeni boyutlar da kazanacak. 
Bugüne dek bazı büyük şehirlerde minik adımlarla 
büyüyen hukuk işletmelerinin başka illerde bir 
anda yayılarak kuracağı küçük imparatorluklar 
ülke sathında bir tekelleşme ivmesi anlamına 
geliyor. Tekelleşme, piyasada fiyat belirleme gücüne 
yaklaşmak demektir. Böyle bir eğilimin ticari değil, 
mesleki bir faaliyetle açıklanabileceğini kim iddia 
edebilir? Oysa meslektaşlarını piyasadan silebilme 
gücü mesleki faaliyet tanımının önünde mantıksal 
bir engel oluşturmaktadır. Bu güce diş bileyen 
“meslektaşlarımız” olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Hukuk hizmeti artık saygın bir meslek kolundan, 
iştah kabartan bir yatırım alanına dönüşmüştür.
 Anlattıklarımız çok mu distopik geliyor? 
Bugün hasbelkader bir miktar para biriktirip ofisini 
yeni açabilmiş bir serbest avukat olduğunuzu 
düşünün. Mutlaka “…ama falanca avukat yargılama 
giderini kendi cebinden veriyormuş ve vekâlet ücretini 
dava sonunda alıyormuş” diyen bir müvekkil adayı 
ile karşılaşırsınız. Bu ihlalin de herkes tarafından 
bilinen bir sır olması bir yana; gerçekten de 
yaşamını sürdürmek için önden ödeme almaya 
ihtiyacı olmayan, çalıştırdığı işçiler sayesinde bir işi 
sizden çok daha ucuza ve çok daha hızlı bir şekilde 
görebilen başka avukatların varlığını hep ensenizde 
hissedersiniz. Azilnamelerin havada uçuştuğu 
dava türleri pek çoğumuzun malumudur örneğin. 
Bugün hissettikleriniz, kısacık bir fragmandır 
yalnızca. Gidiş yönünü gösterdiğimiz bu sürecin, 
eninde sonunda bu varlığı mesleki yaşamınızın 
bütün sathına yaymayacağı nasıl iddia edilebilir? 
Burnunuzun dibine her şeyi sizden ucuza satabilen, 
zamanı sizden çok daha verimli kullanabilen bir 
süpermarket zinciri dikilmişse, bir mahalle bakkalı 
olarak yaşama ne kadar süre tutunabilirsiniz?
 Tasarıda bu gidişatı bütünleyen bir diğer 
husus, barolara ve özellikle TBB’ye şirketleşme 
konusunda “özerk ve tarafsız” bir rol biçilmesi. 
Şirket tip sözleşmelerinin belirlenmesi ve 
onaylanması (m. 62/5,8), şirket aidatları (m. 
62/7), disipliner yaptırımlar ve özellikle tahkim 
(m. 65) gibi özel hususların, bir anlamıyla şirket 
hukukçuluğunun hamiliği ve düzenleyiciliğinin 
bu tüzel kişilere havale edildiği görülüyor. Bu 

güçlü şirketlerin aynı zamanda mensubu oldukları 
barolar üzerinde kolayca nüfuz sahibi olacağını ve 
bu nüfuzun sürekli artarak bu kurumları zamanla 
şirketlere ait menfaatlerin basit bir onaylayıcısına 
dönüştüreceğini kestirmek güç değil. Tarihte 
oldukça iyi bilinen bir gelişim şeması hukuk 
piyasasında tekrar sahneleniyor.
Sermaye-siyaset ilişkisine değinmişken, 
yasakoyuculara göz kırpan m. 6/4 hükmünün 
(avukatlıkla bağdaşan işler) de gözümüzden 
kaçmadığını belirtelim. Buna göre, “Milletvekilleri, 
avukatlık şirketi ortaklığı hariç olmak üzere, 
milletvekilliği süresince avukatlık faaliyeti 
yürütemezler.” Yoruma lüzum görmüyoruz.
 Bunca şeyi “vah, tüh” demek için anlatmadık 
elbette. Bütün bu denklem sadece onu kuranlara 
değil, onun içine çekilenlere de bir şeyler anlatıyor. 
İşçilere ve işçileşmekte olanlara...
 Örnek olsun, tartıştığımız tasarı metninde 
staj süresi iki yıla çıkarılıyor (m. 16/4). Ülkede 
hukuk mezunlarının sayısı absürd ölçülerde 
artarken, bir avukatın yanında en fazla üç stajyer 
olabileceği yönünde bir sınırlama söz konusu (m. 
16/5). Ücrete ilişkin doğru düzgün bir düzenleme 
yapılmazken, stajyerlere staj zamanında başka 
yerlerde işçilik ve memuriyet “serbestisi” tanınıyor 
(m. 16/6). Yasal mengenenin kimin, hangi 
kesimin başını sıkıştırmakta olduğu çok belli değil 
mi? Çok uzun zamandır bu yayında Türkiye’de 
avukatlığın “paralegal” kategorisine çekildiğini, 
avukatlıkta sömürünün yeni boyutlar kazanmakta 
olduğunu, nitelikli iş gücünün çok düşük ücretler 
ve haklar karşılığında gitgide kötüleşen koşullarda 
istihdam edilmekte olduğunu saptıyoruz. Bu 
sürecin işverenlerin büyümesiyle koşut olduğunu 
anlatıyoruz. Gerçek yaşamda bu saptamalarımızı 
temellendirmekte sıkıntı çekecek olsak, 
yasakoyucunun düzenlemeleri imdada yetişiyor. Bu 
mengene birilerinin elinde. Birileri koca bir mezun 
ordusunu iki yıl ücretsiz istihdam etmeyi, aynı anda 
şirket ortağı avukat milletvekillerini korumayı akıl 
edebiliyor.
 Geçmişte kamusal diye bilinen işlevleri 
yerine getirmeye aday hiçbir sermaye parçası tek 
başına lokma lokma yedikleriyle sistematik olarak 
büyümemiştir. Bu imkânsızdır. Kapitalizmde 
büyüme sıçramalıdır. Bu sermaye parçaları 
birleşirler, birbirlerini satın alırlar, küçükleri yerler, 
vb… Ama hangi yolla olursa olsun sermayelerini 
birleştirerek aralıksız büyümeden edemezler. 
Sonunda bir gün biz işçilerin karşısına koca bir 
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Goliath gibi dikiliverirler. Çünkü sermayenin 
kendini yeniden organize edişi sadece kendi içine 
değil, öncelikle istihdam edeceklerine yöneliktir. 
Organizasyonun yönü tekelleşmedir. Piyasalaşma 
tekelleşmenin zeminidir. Bu zeminde “ama iyi 
niyetli” patron, “ama çalışarak buralara gelmiş” 
patron, “ama emekten yana” patron, “ama kendisi 
de geç saatlere kadar çalışan” patron olmak fark 
yaratmaz. Şirket düzeninin anonimleşen yüzü 
kişisel olan her şeyi anlamsızlaştırır. Artık bir 
tüzel kişiliğin yetki belgesiyle duruşmalara giren, 
ihtisaslaşabildiğiniz bir konuda sürekli olarak 
birbirinin kopyası işler yapan bir yabancısınızdır. 
Tüzel kişileşme, sizi makineleştirirken kişisel 
özellikleri arasındaki farkları önemsizleştirdiği 
patronların bu işlerden elini eteğini çekerek yönetim 
işlerini dahi CEO’lara, müdürlere devretme sürecidir 
aynı zamanda.
 Diğer yandan, geçtiğimiz ay kitabı hakkında 
söyleşisini düzenlediğimiz yazarın çok başarılı bir 
biçimde saptadığı üzere, patronların asalaklaştığı bu 
süreç onların gereksizliği ve faydasızlığının da bir 
itirafıdır. Bütün şirketlerin faaliyetleri, sahiplerinin 
kişisel varlığından gitgide bağımsızlaşır. Bu faaliyetin 
fiziki üretiminde ya da yönetiminde yer almayan bir 
unsurun, oradan elde edilen kazanca sahip olması 
çok ilginç değil midir?
 Bu ilginçliğe kafa yormamız gerekiyor. Hukuk 
fakültelerinde düzenlenen Kariyer Günleri’nde 
zihni uyuşturulan insanlar için bunu anlamak 
kolay olmayabilir. Batan bir serbest avukata ya 
da zorlu yaşam koşullarına sahip bir işçi avukata 
baktıklarında “o da onun başarısızlığı” diye 
düşünüyor olabilirler. Ancak bu şekilde kurulan 
bir denklemde ezici yüzdeliğin “başarısızlığa” 
hükmen mahkûm olduğu bir istatistik gerçeğidir. 
Bu koca ŞİRKET, ezici çoğunluğu, patronuna 
kazandırdığı paranın çok küçük bir kısmına kanaat 
ettirmek üzere dizayn edilmiştir. Patronuyla aynı 
cübbeyi giydiğinde onunla aynı dertleri paylaştığını 
düşünen kariyeristler olabilir. Ancak parmak 
okutulan mekanizmalarla işe giriş saatlerini takip 
eden, çalışanlarını neredeyse askeri dakiklik 
uygulamalarıyla terbiye eden patronlar; iki yıl staj 
ve üzerine ek iş yapmak zorunda kalacak avukat 
adayları da yaşamın birer gerçeğidir.
 Bu ilginçlik, hangi temelde örgütleneceğimize 
dair ipuçlarını veriyor. İşçi avukatlara omuz 
vereceğiz. Çünkü bir an önce kendimiz gibilerle yan 
yana gelip Goliath’ın karşısına dikilemezsek, bizi 
ezip geçecek.

Bir Avukatın Yanında 
Çalışan İşçi Avukatın 
Hukuki Statüsü
Av. Fatih GÖKÇE
 Bir avukatın yanında ücret karşılığında çalışma 
içerisinde bulunan avukatlar grubu uygulamada 
adlandırılırken bir kavram karmaşası mevcuttur. Bu 
tarz bir çalışma içerisinde bulunan avukatlar grubu 
adlandırılırken “SGK’LI AVUKAT, ÜCRETLİ 
ÇALIŞAN AVUKAT, BAĞLI AVUKAT, İŞÇİ 
AVUKAT“ gibi bir dizi tamlamalar kullanılmaktadır. 
Peki bu tamlamalardan hangisi bir avukatın yanında 
ücret karşılığında çalışan avukatın hukuki statüsünü 
doğru olarak ifade etmektedir?
 Bir avukatın yanında çalışan ücret karşılığında 
ve bağımlı olarak çalışan avukatlık olgusunun nesnel 
temelleri bu yayının önceki sayılarında “hukukun 
ve özelinde hakkın alınıp satılabilirliğinin, bu 
kavramların toplumsal işlevinden daha önemli hale 
gelmesi; yani hukukun kamusal niteliğini gün be gün 
yitirerek piyasalaşması, hukuk hizmetinin prestijli 
hukuk bürolarınca piyasaya ait birtakım kavramlarla 
pazarlanması” bağlamında pek çok kere işlendi; hali 
hazırda elinizdeki sayıda Hikmet Cengiz, “Arabayı 
İtenler” başlıklı yazısında da bu olgunun plansız 
üniversiteleşme boyutu üzerinde incelikle duruyor. 
Bu yazıda ise, ücret karşılığında ve bağımlı olarak 
çalışma olgusunun ortaya çıkış süreci, doktrin 
ve yargı kararları ışığında hukuki statüsü genel 
olarak ele alınmaya çalışılacak ve böylesi çalışma 
içerisindeki avukatların hukuki statüsünün doğru 
ifadesinin ne olduğuna kafa yorulacaktır.
 Öncelikle Avukatlık Kanunu kapsamında, bir 
avukatın neden ücret karşılığında avukat çalıştırmaya 
ihtiyaç duyduğu meselesinden başlayalım.
 Avukatlık Kanunu’nun 34. Maddesinde 
avukatın görevini yerine getirirken bu görevin 
kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve 
onur içinde yerine getirmek durumunda olduğu 
ifade edilmiştir. Avukatın özen yükümlülüğüyle 
ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği Meslek 
Kuralları’nın 38. Maddesinde, avukatın zamanının ve 
yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmeyeceği 
düzenlenmiştir. 
 Avukatın özen yükümlülüğü ile bu iki 
düzenleme birlikte değerlendirildiğinde avukatın 
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zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi, en 
başında kabul edemeyeceği; aksi halde avukatın özen 
yükümlülüğünü ihlal ettiği sonucuna varılacaktır. 
Ancak disiplin kurulu kararlarına bakıldığında 
bu iki hükmün yanlış değerlendirildiği, özen 
yükümlülüğünün ihlalinin mevcut olup olmadığının 
takip edilen işin sonucuna göre bir değerlendirmeye 
tabi tutulduğu görülmektedir. Oysaki bu durum 
müvekkillerin mağduriyetine neden olmakta, 
toplumun avukatlara inancını ve güvenini olumsuz 
etkilemekte ve bu etkenlerin sonucunda da avukatlık 
mesleğinin itibarı gün geçtikçe daha da kötüye 
gitmektedir.
 Avukatlık Kanunu ve Meslek Kuralları’ndaki 
bu düzenlemelerin yanlış yorumlanması sonucunda, 
uygulamada görüldüğü üzere bir kısım avukatlarca 
her işin alınmasına zemin açılmaktadır. Böylece 
ikinci paragrafta değindiğimiz nesnel koşullarla 
çoktan ortaya çıkmış olan işçi avukatlık olgusunun 
verdiği rahatlıkla, işin alınması halinde, onu takip 
etmek için gereken zaman ve yetenek ikinci plana 
atılmakta; “işi alırım, yanımda avukat çalıştırırım, 
2000TL ücret veririm” denebilmektedir.
 Kanımızca da bir avukat ancak bu tür saiklerle 
işlerini takip ettirebilmek için yanında ücret 
karşılığında avukat istihdam etmeye girişmektedir. 
Bu durum sonucunda da avukatlık mesleğinin gün 
geçtikçe daha da ticarileşmekte, piyasalaşmaktadır.
Peki disiplin kurullarının kanımızca hatalı kararları 
ile meslekte meşru hale getirilen ücret karşılığında 
çalışan avukatlar hakkında Avukatlık Kanunu’nda 
yeterli düzenleme yapılmış mıdır?
 Avukatlık Kanunu incelendiğinde bir 
avukatlık bürosunda, bağımlı olarak ve ücret 
karşılığında çalışan avukatlara ilişkin gerekli 
yasal düzenlemelerin yapılmadığı görülmektedir. 
Nitekim Avukatlık Kanunu’nun 11. Maddesinde, 
avukatlıkla birleşemeyen işlere yer verilmiş ve 
“Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler 
karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta 
prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin 
onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü 
iş avukatlıkla birleşemez.” denilerek bir avukatlık 
bürosunda, bağımlı olarak ve ücret karşılığında 
çalışmanın kural olarak avukatlıkla birleşemeyen 
bir iş olarak düzenlendiği görülmektedir. Ancak 
aynı yasanın 12. Maddesinin c bendinde bu duruma 
istisna getirilerek ”bir avukat yazıhanesinde ücret 
karşılığında avukatlık,” işi avukatlıkla birleşebilen 
bir iş olarak düzenlenmiştir. 
 Bir avukatlık bürosunda, bağımlı olarak ve 

ücret karşılığında çalışan avukatlarla ilgili sadece 
Avukatlık Kanunu’nun 12.maddesinin c bendinde 
bir düzenlemeye yer verilmesi, bu düzenlemenin 
genel mahiyette olması, anılan yasada bu tarz bir 
çalışma içerisinde bulunan avukatların hak ve 
yükümlülüklerine ilişkin başkaca bir düzenlemeye 
yer verilmemiş olması uygulamada çeşitli sıkıntılara 
yol açmaktadır.
 Bu  tarz bir çalışma içerisinde bulunan 
avukatların çalışma biçimleri incelendiğinde, bu 
avukatlar grubu; 

-Tam bir bağımlılık ilişkisi içerisinde müvekkil ve iş 
seçme imkanının olmadığı bir ortamda bir işveren 
avukat yanında ve işveren avukatın yetkilendirdiği 
dosyalar üzerinde çalışmaktadırlar.

-Kendisine ait bir bürosu olmadığı gibi, gelir vergi 
mükellefi de olmamakta ve ayrıca SGK’lı olarak 
çalışmaktadırlar. (Güneş Gürseler, TBB dergisi, 
sayı 71, 2007, s.228., Cahide Sultan Ertürk, Türk 
Hukukunda Kamu Avukatlığı ve Bağlı Avukatlık, 
2010,s.75. )

-Ortaya koydukları emeklerinin karşılığında işveren 
avukattan ücret almaktadırlar.
 Bu tarz bir çalışma içerisinde bulunan 
avukatların yukarıda belirtilen çalışma biçimleri 
hukuki olarak irdelendiğinde, kural olarak Avukatlık 
Kanunu’nun 1. Maddesinde yer alan avukatların 
serbest meslek olması ve bağımsız olması ilkeleri 
ile açıkça çeliştiği, bir avukatlık bürosunda, bağımlı 
olarak ve ücret karşılığında çalışan avukatların 
çalışma biçimlerinin Avukatlık Kanunu ve Meslek 
Kuralları ile bağdaşmadığı ifade edilmektedir.( 
Güneş Gürseler, TBB Dergisi, sayı 63, 2006, s.70.)
 Bir avukatlık bürosunda, bağımlı olarak ve 
ücret karşılığında çalışan avukatların yukarıda 
belirtilen çalışma disiplinleri uygulamada çeşitli 
sorunlara yol açmakla birlikte, bu sorunun 
esas kaynağını Avukatlık Kanunu’nda yer 
verilen düzenlemenin oldukça yetersiz olması 
oluşturmaktadır.
 Örneğin işçi avukatın fazla mesai ücreti, 
yıllık izin hakkı, iş güvencesi ve kıdem tazminatı 
haklarının olup olmadığı konusunda gerek çalışan 
avukatlar gerekse de işveren avukatlar arasında bir 
bilgisizlik bulunmakta bunun sonucunda çeşitli 
ihtilaflar ortaya çıkmaktadır.
 Peki bu tarz bir çalışma içerisinde bulunan 
Avukatlar Grubu’nun hukuki statütüsü nedir? Ya 
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da başka bir anlatım ile bir avukat yanında çalışan 
avukat ile yanında avukat çalıştıran patron avukat 
arasında hukuki ihtilaf söz konusu olduğunda hangi 
yasaya dayanılarak bir sonuca varılacaktır?
 Bu konuyla ilgili yargı kararları incelendiğinde, 
bu avukatların çalışma disiplinleri gereğince İş 
Kanunu’na tabi oldukları ve yasa gereğince işçi 
hukuki statüsünü haiz oldukları noktasında yargıda 
görüş birliği hakimdir.
 Nitekim Danıştay 8. Dairesi 6.12.2006 tarih 
2006/76 E 2006/4896 sayılı kararında özetle;“Büro 
sahibi işveren avukat ile yanında çalışan avukat 
arasında, iş akdinden doğan çalıştıran çalışan 
ilişkisi, bir başka deyişle istihdam ilişkisi 
bulunduğuna göre, buna ilişkin belirlenen 
ücretin doğrudan hukuki yardımın karşılığı olan 
bir meblağı veya değeri ifade etmediği iş akdi 
karşılığı alınan ücreti ifade ettiği görülmektedir.” 
denilmektedir.
 Bu konuyla ilgili olarak Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi 20/01/2003 tarihli 2002/27953E. ve 
2003/119K. sayılı kararında özetle; ”Dosyadaki bilgi 
ve belgelere göre davacının davalı işyerinde avukat 
kadrosunda belirli süreli hizmet akdine bağlı olarak 
çalıştığı, hizmet akdine son verilmesi nedeniyle kıdem 
tazminatının yargı kararı ile hüküm altına alındığı 
anlaşılmaktadır. 1136 sayılı Avukatlık Yasasında 
değişiklik yapan ve 4667 sayılı yasa ile getirilen 
düzenleme avukat ile temsil ettiği kişi arasında 
vekalet akdinden doğan uyuşmazlıklarda uygulanır. 
Somut olayda ise davacı ile davalı işveren arasında 
vekil – müvekkil ilişkisi olmayıp, işçi işveren ilişkisi 
vardır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık hizmet 
akdinden doğduğuna göre uyuşmazlığın esasına 
girilmesi gerekir.”  denilmektedir.
 Ayrıca bu konuyla ilgili olarak Yargıtay 9. 
Hukuk Dairesi 03/10/2017 tarihli 2015/28789E. ve 
2017/14790K. sayılı kararında ise; davacının davalıya 
ait hukuk bürosunda avukat olarak çalıştığı, taraflar 
arasındaki sözleşmenin iş sözleşmesi olduğundan 
bahisle işin esasına girilerek hüküm kurulmuştur.
 İşbu kararlar birlikte değerlendirildiğinde; 
bir avukatlık bürosunda, bağımlı olarak ve 
ücret karşılığında çalışan avukatlar bakımından 
Avukatlık Kanunu’nda yeterli düzenlemelere yer 
verilmediğinden, çalışma disiplinleri irdelenerek 
diğer kanunlardaki karşılıklarına bakıldığı ve bunun 
sonucunda da kıyasen Borçlar Kanunu’nun 393 
vd. Maddeleri ile İş Kanunu’nun 2 vd. Maddeleri 
gereğince hukuki statü olarak işçi sayılmaları 
gerektiği noktasında gerek Yargıtay’ın gerekse 

de Danıştay’ın hemfikir olduğu görülmektedir. 
Yukarıda yer verilen kararlar irdelendiğinde bu 
tarz bir çalışma içerisinde bulunan avukatların 
statülerinin hukuken işçi olduğu ve bu şekilde bir 
çalışma içerisinde bulunan avukatlar grubunun İŞÇİ 
AVUKAT olarak sayıldıkları açıkça görülmektedir.
 Ancak her ne hikmetse yargı kararlarının 
aksine, işçi avukat kavramının kullanılmasına bazı 
“meslektaşlarımız” karşı çıkmaktadırlar. Bu kavrama 
karşı çıkan “meslektaşlarımız”, hali hazırdaki bu 
somut durumu gözardı ederek avukatlık mesleği ile 
işçi kelimesinin birlikte kullanılmasına etik olarak 
karşı çıktıklarını ifade etmektedirler. Bu bakış 
açısına göre, işçi olunması ya da işçi kelimesinin 
kullanılması sanki aşağılayıcı bir durummuş gibi 
değerlendirilmektedir.

 İşçi avukat kavramına karşı çıkan bazı 
“meslektaşlarımızın” bu tutumuna ilişkin bir 
takım yazarlarca; işçi avukat yerine işgören 
olarak nitelemenin sadece bir kibri işaret ettiği, 
işçi kavramının kullanmaktan kaçınmanın hak 
ve özgürlüklerin savunuculuğunu yapan meslek 
grubuna ve onun örgütüne yakışmayacağı ifade 
edilmiştir.(Mehmet Uçum- Zeynep Yıldırım, Legal 
İş Hukuku Dergisi, 2015, sayı 48, s.77) 
 Ayrıca değinmek gerekir ki; emeği, alın terini, 
sömürü düzeni üzerine kurulu sisteme karşı amansız 
mücadeleyi ifade eden işçi kavramının aşağılayıcı 
bir ifade olarak görülmesinin kabul edilebilirliğinin 
olmadığı bir yana, bu kavram avukatlık mesleğini 
aşağılayıcı bir ifade olmayıp bilakis bu tarz bir 
çalışma içerisinde bulunan avukatlar grubunu 
hukuken en iyi ifade eden kavramdır.
 İşçi Avukat tamlamasına sadece işveren 
avukatlar tarafından karşı çıkılmamakta, ne 
yazık ki hukuki statüsü işçi avukatlık olan kimi 
meslektaşlarımızca da bu tamlamanın kullanılması 
kabul edilmemektedir. Gözlemlediğimiz kadarıyla 
bu durum genellikle, işçi avukat tabirinin aşağılayıcı 
bir ifade olarak değerlendirilmesi ve bu gibi işçi 
avukatların “yarın öbür gün bizler de büro açacağız” 
düşüncesiyle hareket ederek, kariyerizm hayallerinin 
bir dışavurumudur  ya da “patronumla herhangi 
bir sıkıntım yok bu yüzden de ben işçi değilim” 
düşüncesiyle işçi avukat tamlamasını kullanmaktan 
kaçınmalarının bir sonucudur.
 Oysa ki yukarıda da ifade edildiği üzere, 
bu tarz bir çalışma içerisinde bulunan avukatlar 
grubunun işçi avukat nitelendirilmesi sonucunda 
işçi avukatların ücret, işin düzenlenmesi, çalışma 
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3000 TL Alıyor Musunuz ?
 
Vedat Berişa

 Ankara Barosu 2018 Yılı Tavsiye Edilen Asgari 
Ücret tarifesinin son kısmında yer alan rakama 
hiç dikkat ettik mi? Bir Avukat yanında, Avukatlık 
Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret 
Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti olarak 3000 TL 
tavsiye ediliyor.

 Kimin 3000 TL alması gerektiği konusunda 
Ankara Barosu’na göre daha sade bir tarif yapacak 
olursak; İşçi Avukat’a yani bizlere verilmesi tavsiye 
edilen ücret 3000 TL. İşte tam da bu noktada bazı 
soruların sorulması gerekiyor. Hangimiz ayda 3000 
TL ücret alabiliyoruz?

 Birçoğumuz kendimize bu soruyu sormaktan 
imtina etmekteyiz. Hatta yer yer bu soruyu soranlara 
şu tarz karşılıklar veriyoruz:
“Piyasa şartları böyle, tamam haklısın ama ne 
yapılabilir ki, kendi bürosunu açsaymış kimse 
kimsenin yanında çalışmak zorunda değil …”

 Piyasa şartlarının her zaman biz işçi 
avukatların aleyhine olduğunun tespiti zor bir 
tespit olmayacaktır. Ayrıca tüm avukatların da büro 
açma “özgürlükleri” piyasa şartlarından bağımsız 
olarak bulunmakta. Ancak büro açmanın ve büroda 
avukatlık mesleğini icra etmenin ekonomik boyutu 
piyasa şartlarından bağımsız değil.

 Basit bir tabirle hepimiz belirli özgürlüklere 
sahibiz ancak bu özgürlüklerin kullanılması için 
gerekli ekonomik şartlara sahip olanlarımız oldukça 
azınlıktadır. İşçi avukatın işveren ile meslektaşlığı 
yalnızca kağıt üzerindedir. Ruhsatlarımız ve 
cüppelerimiz dışında hiçbir ortak yönümüz 
bulunmamaktadır. Hatta ve hatta çıkarlarımız 
mutlak bir çatışma halindedir. Yazdığımız dilekçeler, 
girdiğimiz duruşmalar, yargılama sonucunda 
kararına hükmedilen vekalet ücretleri yalnızca 
işveren ile müvekkili ilgilendirmektedir. 

 Bizlere ise UYAP’tan gönderilen yetki 
belgelerini hazırlamak kalır.Ancak buradaki sorun 
biz işçi avukatların kendi sıkıntılarımız hakkında 
işverenlerimizin dilini kullanmamız olmaktadır.

saatleri, yıllık izin konularında açıklık getirilerek 
bu avukatlar grubunun hak ve yükümlülükleri 
belirlenebilir hale gelmektedir.
 İşçi avukatların sahip olduğu hakları İş 
Kanunu’ndan kıyas yoluyla tanımak yerine yukarıda 
da yer verildiği üzere, Avukatlık Kanunu’nda 
değişiklik yapılarak işçi avukatların haklarının 
güvence altına alınması gerekmektedir. Her ne kadar 
arzu edilen Avukatlık Kanunu’nda bu hususların 
açıkça düzenlenmesi ise de, kanun değişikliğinin 
yıllardır süregelen bir şehir efsanesi dönüşmesi, 
değişikliği yapması beklenen kişi ve kurumların 
sorumluluktan kaçınmaları ve işçi avukatların 
yaşadığı bu sorunların bir an önce çözüme 
kavuşturulması gerektiği somut durumu da göz 
önünde bulundurularak, bu duruma bir çözüm 
getirebilmek için içlerinde bir çok işçi avukatın 
bulunduğu İşçi Avukatlar Platformu öncülüğünde, 
Türkiye Barolar Birliği tarafından 26/12/2015 tarih 
29574 sayılı resmi gazetede “Bir Avukat Yanında, 
Avukatlık Ortaklığında Veya Avukatlık Bürosunda 
Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların 
Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” adı altında 
çıkartılan yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu yönetmelik ile işçi ve işveren avukatın 
ücret, izin hakkı, çalışma süreleri ve fazla mesai, 
iş güvenliği vesair hususlardaki yasal hak ve 
yükümlülükleri açıklığa kavuşturulmuştur.
 Bu yönetmelik ile birçok hususun açıklığa 
kavuşturulması ve işçi avukatların haklarının 
ilk defa açıkça yasal korumaya alınması, elbette 
ki birilerini rahatsız etmiş, binbir türlü emek 
ve mücadele sonucunda çıkartılan söz konusu 
yönetmeliğe karşı Adalet Bakanlığı tarafından 
yönetmeliğin iptali talebiyle dava açılmıştır. Açılan 
dava idare mahkemesince reddedilmiş, bunun 
üzerine Adalet Bakanlığı kararı temyiz etmiş ve 
Danıştay 8. Dairesi, 2015/15155E. sayılı dosyası ile 
görülen davada yürütmeyi durdurma kararı vererek 
yönetmeliğin yürütmesini durdurmuştur.
 Şimdi ise bize düşen, haklarımızı alabilmek 
için birlikle ortak mücadele etmekten başkası 
değildir. Mücadele etmek için ise, önce bir araya 
gelmek gerekir. Sizleri bu yayın aracılığıyla 
kurulumuzda bir araya gelmeye davet ediyorum.
Saygılarımla.
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 Gerçekten de yukarıda genellikle birbirimize 
karşı sarf ettiğimiz cümleler işverenlerimiz ile 
dialoglarımızdan elde ettiğimiz verilerdir. Daha sade 
bir tabirle sorunlarımızı işverenlerin bakış açısıyla 
görmekteyiz. İşlerin durgunluğu, müvekkilden para 
gelmemesi, serbest piyasanın hali bizzat rekabet 
edeni ilgilendirmektedir. Zira bizler ücret karşılığı 
çalışmakta, fazla mesaiye kalmakta, gerektiğinde 
hafta sonları çalışmakta, verilen işleri yapmaktayız. 

Yani birim emek üretip ücrete hak kazanmaktayız. 
Büroyla başkaca bir ilişkimizin, çıkar birliğimizin 
olmadığı, aldığımız ücretlerden de bellidir.

 Bu nedenle “3000 TL alıyor musunuz?” 
sorusuna “Alamıyorum ancak almam gerekir.” 
yanıtından başka bir yanıt vermememiz gerekir. Zira 
diğer bütün yanıtları işverenlerimiz vermektedir. 
3000 TL almayan işçi avukatlar olarak kendi 

sorunlarımıza kendi yanıtlarımız olmalıdır. Çünkü 
işverenlerin her zaman bir yanıtı olacaktır.

 Öte yandan Bir Avukat yanında, Avukatlık 
Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret 
Karşılığı Çalışan Avukat kavramı ücretli çalışma, 
bağlı çalışma, sigortalı çalışma biçiminde uzatılabilir. 
Ancak somut durumun 1 kelime ve 4 harften oluşan 
daha basit bir yanıtı vardır. Bu yanıt ise işveren 
avukatlar arasında tuhaf reflekslere yol açmakta 
baro yönetiminde ise muhtemel alerjilere sebebiyet 
vermektedir.

 Bu alerjilerin müsebbibi avukatlıkta işçilik 
kavramıdır. İşveren ağırlıklı olması muhtemel 
çevreler avukatlık ile işçiliği yakıştıramadıklarından 
farklı kavramlarla konuyu tanımlamaya 
çalışmışlardır. Bazı noktalarda işverenlik hedefi 
saikiyle işveren lisanını ve işverenin gösterişçi 
tüketim kültürünü kopyalamaya çalışan bazı işçi 
avukatlar da bu hataya düşmektedirler ki bu kişinin 
kendini konumlandırması anlamında trajedidir.

 İşçi avukatlık kavramı üzerine tartışmalar 
kanun veya başkaca mevzuat üzerinden soyut bir 
biçimde süredursun ortada oldukça acı bir gerçek 
vardır: Avukatlık ile işçilik kavramlarını birbirine 
yakıştıramayan işveren cenahı, biz işçi avukatlara 
aldığımız ücretleri yakıştırabilmektedirler.

 Tavsiye Edilen Asgari Ücret Tarifesi, Türkiye 
Barolar Birliği Asgari Ücret Tarifesi ve İşçi Avukatlık 
konusunda oldukça can alıcı bir başka nokta daha 
vardır. Ankara Barosu 2018 yılı Tavsiye Edilen 
Ücret Tarifesinde Bir Avukat yanında, Avukatlık 
Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret 
Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti düzenlenmiş iken 
Türkiye Barolar Birliği Asgari Ücret Tarifesinde bu 
ücret düzenlenmemiştir. İşçi avukatlar için asgari 
ücretin düzenlenmemesinin birden fazla sebebi veya 
bahanesi olabilir ancak bu durum tek bir anlama 
gelmektedir:
İşverenler! Atış Serbest.

 TBB Asgari tarifesinin bağlayıcılık gibi bir 
etkisi olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kaldı ki staj 
derslerimizde avukatın, tarifenin altında iş kabul 
edemeyeceğini aksini gerçekleştirmesinin disiplin 
suçu olduğunu öğrenmişizdir. Hatta Ankara 
Barosu’nun 2004/76 E.- 2004/86 K. numaralı 
Disiplin Kurulu Kararı’nda disiplin suçu işleyen 
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avukata KINAMA cezası verilmiştir. Yani ücret 
tarifesine uymamak meslek etiğine ve kurallarına 
aykırılık teşkil eden bir disiplin suçudur. Ancak 
TBB asgari tarifenin bağlayıcılığından işçi avukatlar 
muaftır. Asgari ücretin üzerindeki her ücret bizim 
ücretimiz olabilir. Buna ek olarak fazla mesai 
ücretimiz olmayabilir, sigortalarımız asgari ücretten 
yatırılabilir. Burada ise meslektaşın meslektaşa 
uygun gördüğü hiçbir şekilde meslek etiğine ya da 
meslektaşlık hukukuna aykırılık teşkil etmemektedir. 

 Türkiye Barolar Birliği’nin ise bu durumla 
ilgili bir sıkıntısı yoktur. Yeter ki asgari ücretin biraz 
üzerinde maaş alan “meslektaşlar” kendilerine işçi 
yakıştırması yapmasınlar. Aksi takdirde mesleğin 
onuru zeval görecektir. Türkiye Barolar Birliği, 
mesleğin onuruna gelecek zararın avukatların 
işçileşmesi olgusuyla değil bu durumun açıkça 
ifade edilmesi ile geleceğini düşünmektedir. Bu 
durumda Barolar Birliği’nin yakıcı gündemi, somut, 
elle tutulur gerçeklerden ziyade, kelime ve kelime 
grupları, ifade biçimleridir. Bu anlamda farazi 
gündemlere yönelinmiştir.

 Artan hukuk fakülteleri mezunlarına, genç 
avukatlara, arabuluculuk sistemine rağmen işçi 
avukatın alması gereken asgari ücretin Türkiye 
Barolar Birliği’nce asgari ücret tarifesine alınmaması 
en basit ifadeyle faciadır. İşçi avukatların sayısı 
hızla artmaktadır. Avukatlar işçileşmektedir. En 
basitinden 15 yıl önce staj bitiminde büro açmamak 
neredeyse rastlanmayan bir durum iken bugün 
Baro sayfasında 5 yıllık deneyimli işçi avukat 
aranabilmektedir. Böylesi bir ortamda avukatların 
işçileşmesini reddetmek, işçi avukatın asgari 
ücretini bağlayıcı kılmayı reddetmek ve bu hususları 
görmezden gelmek ancak farklı bir düşünce yapısını 
işaret etmektedir.

 Barolar Birliği,  meslektaşlarının büyük 
kısmının hayat şartlarını doğrudan ve birinci 
sırada ilgilendiren bir konuyu düzenlemekten 
imtina etmiştir. Bu noktada ise tüm meslektaşları 
kapsayıcılığını yitirmiş ve bir meslek örgütünden 
ziyade bir işveren sendikası gibi davranmaya 
başlamıştır. Tarife meslektaşlar arası rekabetin 
korunmasına ilişkin iken meslektaşların çalıştırdığı 
meslektaşların hakları asgari bir tarife ile korunmaya 
değer görülmemiştir.

 Kısacası bazıları meslektaştır, bazıları daha 

meslektaştır.

 Ancak biz işçi avukatların bilmesi gereken 
yegane şey şudur ki; hak, işverenden rica ile alınmaz. 
Aksini iddia en basit tabiriyle naifliktir. İşveren 
avukatı işçi avukata vereceği ücret konusunda 
bağlayan tek şey serbest piyasadır. İşçi avukatın 
harcadığı emeğin değeri piyasanın biçtiği değer 
kadardır.

 İkincisi işverenlerimizle meslektaş olmamız 
yalnızca kağıt üzerindeki bir durum olup 
geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü işverenlerimiz ile 
çıkarlarımız mutlak çatışma halindedir. 

 Üçüncüsü ve en önemlisi ise kendimizi 
işçi olarak tanımlamamızdan hemen sonra 
başlar. İşçi avukatlar olarak hukuk üretmekteyiz, 
işverenlerimize saatlerimizi, günlerimizi satmakta ve 
karşılığında ücret almaktayız, onların talimatlarıyla 
bağlıyız. Bu nedenlerle barolar nezdinde kendi 
sesimize, kendi yanıtlarımıza kendi mücadelemize 
ihtiyacımız var. 

 Kendi sorunlarımıza kendimiz gibi yanıt verip, 
kendi gündemlerimizi oluşturmaya ihtiyacımız var. 
Bu nedenle işçi avukatlar olarak birlik olmaya ve 
işçi avukat olduğumuzun bilinciyle hareket etmeye 
ihtiyacımız var. Gündemimiz sıcak, gündemimiz 
yakıcı ve gündemimiz sadece ama sadece bize ait.

 Daha iyisini yalnızca biz yaratabiliriz.


