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AVUKATLIK SINAVI TASARISI  

VE HÂKİM SAVCI TARAFSIZLIĞI 

 

30.04.2013 tarihinde gerçekleştirilen “Avukatlık Sınav Tasarısı ve Hâkim Savcı 

Tarafsızlığı” konferansının metnidir. 

Konuşmacılar:  

Avukat Erol Yılmaz Aras; Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi 

İlhan Cihaner; CHP Denizli Milletvekili, Erzincan Eski Cumhuriyet Başsavcısı  

Dr. Çiğdem Sever; Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi  

Sunucu: “Hâkim Savcı Tarafsızlığı ve Avukatlık Sınav Tasarısı” konulu panelimize hoş 

geldiniz.   

İlhan Cihaner 

İlhan Cihaner; 1968 yılında Kars’ta doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 

lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1994 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak 

görev yapmaya başlamıştır. Vezirköprü ve Alaşehir’de Başsavcılık görevlerini yapmış. 2007 

yılında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2011 Genel 

Seçimlerinde Cumhuriyet Başsavcısı tarafından Denizli Milletvekili adayı olmuş, seçim 

sonunda milletvekilliğine seçilmiştir. 2012 yılı Cumhuriyet Başsavcılık Kurullarında Parti 

Meclisi Üyesi olmuştur. Sayın Cihaner’in Sol Gazetesinde Çıngı isimli köşesinde haftanın iki 

günü yazıları bulunmaktadır. Evli ve biz kız çocuğu babasıdır.  

Erol Yılmaz Aras 

Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Erol Yılmaz Aras, 1964 yılının Aralık ayında 

Rize Çamlıhemşin’de doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Öğrenci Başkanlığına seçildi 

ve aynı yıl mezun oldu. 1989 yılında Genç Avukatlar  Birliğini kurdu ve iki yıl başkanlık yaptı. 

1991 yılında genç avukatlar hareketini başlattı. 1992-1993 döneminde bu hareket 

dernekleşti. 8 yıl bu derneğin başkanlığını yaptı. 23 yıldır Ankara’da serbest avukatlık 

yapmaktadır. 2010 yılında Prof. Dr. Metin Fevzioğlu’yla birlikte Ankara Barosu Yönetim 

Kurulu Üyeliğine başladı ve 2012 yılında yapılan seçimde Yönetim Kurulu Üyeliğine 

tekrardan seçildi. Ankara Barosu adına Silivri’de Ergenekon ve Balyoz Davalarını gözlemci 

sıfatıyla takip etmektedir. Yine tutuklu avukatları davaları ve TCK’yı Ankara Barosu adına 

takip eder.  

Dr. Çiğdem Sever: Aslında her iki konu malumunuz Avukatlık Sınavı konusundaki öneri ve 

aynı zamanda Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen hatta giderekte zannediyorum, artan 

ve artacak gibi görünen bir genel tartışma konusu Yargı Tarafsızlığı. Son derece önemli iki 

konu ben bunu kendi perspektifimden hukuk eğitimiyle ilişkilendirmek istiyorum. Çünkü ben 

her iki konunun da çok önemli bir bağlantı noktasının hukuk eğitimi olduğu fikrindeyim ve 

kendi perspektifimden üniversitenin bir unsuru olarak bu mesleğe bir şekilde önemseyen 

üniversiteyi çok önemli kavram olarak gören bir kişi olarak ayrıca biraz üniversite nedir, 

hukuk eğitimi nedir ve ne vermelidir çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem 
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avukatlık sınavı gündemi aslında bağımsızlıktan çok belki de birbirleriyle bütün olarak 

düşünülmesi gereken bir kavram varken tarafsızlığını da tam da hukuk formasyonuyla da 

ilişkili bir kavram olduğunu düşünüyorum.    

Bugün Türkiye’de 165 tane üniversite var; işte bu sayılara baktığınızda 1982’de 27’den, işte 

2003’te 77 ye, 2011’de 167 böyle çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Hukuk Fakültelerinde 

bu daha da çarpıcı, ben ÖSYM kılavuzundan baktım. Çünkü çok farklı rakamlar geziyor, 

ortalıkta. 2012 kılavuzunda 75 tane ikinci öğretim hariç Hukuk Fakültesi görünüyor. Bu 

rakama baktım, 2009’da yani tam iki yıl öncesinde bunun tam 40 ve bu tabii şöyle bir öneme 

sahip, neden bu kadar önemli bu sayılar? Çünkü gerçekten Türkiye’de bu eğitimi verebilecek 

nitelikte akademik kadromuz var mı ve nasıl bir eğitim veriyoruz sorusu açısından da önemli 

ve ben biraz bu açıdan yaklaşmak istiyorum, konuya. Çünkü Avukatlık Sınavının çok önemli 

kontrolsüz bir biçimde artan bir hukukçu popülasyonu var ve bu popülasyon nasıl gelişiyor 

sorusu aslında çok temel bir soru olarak karşımıza çıkıyor.  

2011’de toplam barolarda kayıtlı avukat sayısı 74.492 görünüyor, iki yıl süresinde 78 bine 

artmış. 5 yıl durumu ne diye baktım; 2007-2008 yılında hukuk fakültelerinde okuyan toplam 

öğrenci sayısı 22 bin, 2011-2012’de bu 40.439. Peki, öğretim elemanı sayıları ne diye 

baktım; 1.121 toplam öğretim elemanı var, 2007’de; 2011 de 1.620 ve bu arada öğretim 

üyesi çok kritiktir. Onda iki katı bir artık yok, tam tersi çok az bir artıştan bahsediyoruz. Bu 

arada istatistiklerin şöyle bir güvenilirlik sorununu da söyleyeyim; aynı yıllarda 2009’da 

bağımsız yine Barolar Birliğinin yaptırdığı bir araştırmadaki rakam 190, aynı yıl ÖSYM’deki 

öğretim üyesi sayısı 616. Yani biz 190 öğretim üyesiyle 20 bin öğrenci okutmaya çalışıyoruz. 

Bu çok temel bir problem bunun bir şekilde kontrol altına alınması gereken bir düzeye gelmiş 

durumdayız. Neden önemli nasıl bir hukuk eğitimi aldığınız tam da işte duyarlı tarafsızlığına, 

bağımsızlığına da ilişkin bir problem çünkü görünen o ki hukuk formasyonuna ilişkin 

problemlerimiz aslında yargılama sürecinde de karşımıza çıkıyor ve biz hukuk eğitimi 

alanlara hep söylediğimiz bu yargı ve yargıda karar verme süreçleri, nasıl karar verildiği o 

hukuk formasyonlarından sonra çok temel bir sorun.  

Erol Yılmaz Aras: Avukatlık Sınavı konusunda çok kısa bir bilgiyle tarihçeyi arz etmeye 

çalışacağım. Ondan sonrada bana sunulan yazıdaki verilen alt başlıkları endişeleri herhalde 

konuşacağız. Çünkü, orada Hukuk Fakültesi öğrencileri bakımından can yakıcı sorun şu 

anda bu Avukatlığa başlamaktaki sınav konusunun ne zaman kesinleşeceği.  

Avukatlık Sınavı, aslında 1969 yılında Avukatlık Kanunun Barolar Birliğinin kurulması ve ilk 

Avukatlık Kanunumuzun çıkmasıyla beraber 10 yıl uygulanmış, bugün pek bilinmez bu. 1979 

yılına kadar Barolar Birliğinin düzenlediği bir Yeterlilik Sınavını avukatlığa mesleğe kabul 

bakımından şart olarak, uygulama olarak da  yapmışız. 1979 yılında yapılan bir yasa 

değişikliğinden sonra 2001 yılına kadar stajını bitiren arkadaşlarımız hemen hemen istisnasız 

Avukatlık mesleğine kabul edilmişlerdi.  

Yalnız bugünden bakarsak, bugünden 12 sene önceye baktığımız zaman tabii ki bazı şeyler 

değişmiş. Ama bugünden bakarsak bugünkü ihtiyaç 2001’de de hissedilmiş, aklınıza gelen 

her meslek mübaşirlikten tutun da adliyenin yardımcı personel durumundaki bütün 

çalışanlarına kadar sınavsız mesleğe başlayan başka bir alan yok. Dünyada neredeyse 

hiçbir çağdaş hukuk devletinde sınav olmadan, avukatlık sınavı olmadan avukatlığa başlama 

olayı söz konusu değil; dolayısıyla 2001 yılında bugünde artarak ihtiyacını hissettiren 

sorunlarından dolayı bu sınav düşünülmüş.  
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Bu 2001 yılındaki sınavın kanunun gerekçesini yazanlar yasama gerekçesinde şu üç 

noktanın altını çizmişler, Değerli Arkadaşlarım; sınav sistemiyle ülkemizde sayıları hızla artan 

hukuk fakülteleri nedeniyle eğitim öğretim açısından oluşan farklılıkların önlenmesi, Avukatlık 

mesleğinin kalitesinin arttırılması ve giderek savunmayla yargıya yansıyan olumsuzlukların 

giderilmesi. Yasa bu gerekçelerden dolayı Avukatlık Sınavını getirmeyi uygun bulmuş.  

Gerçekten çok hızlı ben mezun olduğumda 1988 yılında Türkiye’de üç dört tane hukuk 

fakültesi vardı. Bugün Ankara Barosu Yönetimine geldiğimizde sayı 84’tü; geçen hafta bir 

toplantıda Adalet Bakanlığından bir ilgilinin verdiği bilgiye göre sayı şu anda 108. 84 tanesi 

mezun vermek kaydıyla 108-109 tane akşamdan sabaha artan hukuk fakültesi var. Tabii bu 

hukuk fakültesinin hızla artması az önce kıymetli hocamızın verdiği sayıda bunların hepsinin 

eğitiminin, donanımının, birikiminin Avukatlık mesleğinin gerektirdiği noktada olduğunu iddia 

etmek mümkün değil. Sadece Avukatlık mesleğinde de değil, bu hukuk fakültesindeki sayının 

hızla artmasından dolayı genel olarak yargının bütün üç kurucunun unsuru dâhil olmak 

kaydıyla Hâkimlik, Savcılık mesleği de dâhil olmak kaydıyla erozyona uğradığını iddia etmek 

herhalde çok fazla gerçeğin dışında bir iddia olmaz.  

Bu nedenle 2001 yılında yapılan düzenleme ortak bütün baroların ve Barolar Birliğinin 

talebiyle yapılan bir düzenlemeydi ve o günün genel hukuk kamuoyu bakımından kamu 

görevi anlayışıydı. Daha sonra 2002 yılında yapılan bir değişiklikle 2001 yılının 10 Mayıs 

tarihi itibariyle öğrenci olan avukat arkadaşlarımızın bu sınavdan muaf olması yasal bir 

düzenlemeyle sağlandı. Bununda anlaşılabilir tarafı vardı, muaflık tarafı vardı; hukuk 

fakültesine girdiği zaman bu sınavı bilmeyen arkadaşlarımızın kazanılmış haklarının 

korunması gerekirdi. Yani o tarih itibariyle eğer böyle bir sınavın varlığını bilseydi, belki 

girmeyecekti düşüncesi mantığın çok uzağında olan bir düşünce değildi. İtirazlarla beraber o 

düzenlemede geçti.  

Artık bütün uygulamaya dair sınavın nerede yapılacağı, kimin yapacağı, ÖSYM’de nasıl 

yapılacak onların hepsi aşağı yukarı belliyken mesela sınavın özelliklerinden bir tanesi 

şuydu; soruların %40’ı Avukatlık Hukuku ve meslek kurallarına dayanacaktı, %60’ı da hukuk 

ilkeleri ve yürürlükteki hukuk kurallarına. Yani bu kadar ayrıntısına kadar hatta tarihi ve yeri 

dahi belliyken olmayacak bir şey oldu. O günün stajyerlerinin çok büyük başarısıdır. 78 baro 

ve Barolar Birliğinin muhalefetine rağmen kurdukları örgütlü toplum çalışmasıyla ki ben 

öğrencilik hayatımdan başlamak üzere örgütlü toplumun faydasına hep inanmış ve bunun 

için çaba sarf etmiş bir arkadaşınızım.  

Biz ilk başta bu çalışmalara çok sempatiyle bakıyorduk. Ama sonuçları çok hukuk devleti 

adına yıkıcı oldu. Maalesef başarılar diyen insan sayısı fazlaydı ve tümüyle 2006 yılında 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı bir düzenlemeyle mesleğe kabulün şartı olan 

Avukatlık sınavını başarır ve buna paralel olan üç, dört tane madde yürürlükten kaldırıldı. 

Yani fiilen getirilmiş olan Avukatlık Sınavı Türkiye Büyük Millet Meclisinin eliyle ortadan 

kaldırıldı.  

Arkadaşlar bu değişiklikler kolay olmuyor, bahsedilen taslakların hazırlanması barolardan, 

Barolar Birliğinden çıkması siyasetin belli bir noktada ortak anlayışı bulması 5-10 yılı bulan 

bir çalışma oluyor. Tabii o kadar emek, o kadar çalışma 2006 yılında ortadan kalktı. 

Şimdi bugün o aradaki sürece tekrar döneceğim. 2013 yılında içinde bulunduğumuz az önce 

yasama gerekçesi olarak saydığım Avukatlık Sınavını gerekli kılan nedenler bütün kuvvetiyle, 

şiddetiyle varlıklarını artan derecede hissettirerek devam ettiriyorlar. Bizim Ankara Barosuna 
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her yıl 1.400 tane yaklaşık olarak stajyer arkadaşımız başlıyor. İstanbul Barosuna yaklaşık 

olarak 2 bin tane stajyer başlıyor. Ankara Barosunda her sene biz haftada 30 tane ruhsat 

veriyoruz, 20 ile 50 arası ortalaması değişiyor, ortalaması 30’u buluyor ve il dışına gidenlerin 

haricinde her yıl Ankara Barosuna başlayan Avukat sayısı 800 bakın dikkatinizi çekerim. 

Ankara memur şehri, Ankara’nın hem avukatlar iş alanlarıyla ile ilgili bir genişleme yok, hem 

ekonomik potansiyelinde büyük bir genişleme yok; ama her yıl 800 tane Avukat arkadaşımız 

Ankara’da Avukatlığa başlıyor, bu sayı İstanbul’da 2 bin. İstanbul’da 2 bin tane Avukat 

arkadaşımız avukatlığa başlıyor.  

Tabii bunun getirdiği sonuçların biz hukuk fakültesindeki hocalarımızla, stajyerlerimizde, 

barodaki bütün kurullarımızla beraber tartışıyoruz. Yani Ankara Barosu Yönetimi olarak bu 

öyle bir konu ki nereden bakarsanız anlattıklarınızın haklı görülme durumu söz konusu, 

baktığınız yere göre değişen bir pozisyon. Öğrenci tarafından baktığınız  zaman farklı bir 

sonuca ulaşıyorsunuz, stajyer bakımından baktığınız zaman farklı bir sonuca ulaşıyorsunuz. 

Hatta avukatların içerisinde de belli bir tecrübeye ulaşmamış arkadaşlar bakımından 

baktığınız zaman farklı bir sonuca ulaşıyorsunuz, orta kıdemdeki için farklı, biraz daha uzun 

zamandır bu mesleği icra edenler bakımından farklı anlamlar yükleyebiliyorsunuz, avukatlık 

sınavı bağları konusunda. 

Bu nedenle biz enine boyuna bilimsel sayılan çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların neticesinde 

o tarihte iptal edilen sınavın yapılması zorunluluğunu tespit ettik. Yalnız biz bunu yaparken 

Anayasa Mahkemesi çok güzel bir karar verdi. Yani son dönemde eleştiriyoruz, son 

dönemde varlık nedenini ortadan kaldıran kararlar var, son dönemde anayasal güvence ve 

anayasal denetimin yok olduğu noktasında kararları olduğundan dolayı ağır eleştirilerde 

bulunduğumuz ve 51. Kuruluş yıldönümünde başkanının konuşmasından dolayı da 

değiştirilmesi teklif dahi edilmeyecek maddelerle ilgili düşüncesinden dolayı da ağır şekilde 

eleştirdiğimiz Anayasa Mahkemesi bu kararıyla bize göre olumlu bir karar verdi. Anayasa 

Mahkemesinin 8 Ocak 2010 tarihinde gerekçesiyle yayımlanan kararında Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin bu iptal kararını iptal etti. Yani mesleğe başlama koşulu olarak Avukatlık 

Sınavını başarır ve devamı olan maddeleri iptal eden yasa maddesi, yasa hükmü Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edildi.  

Değerli Arkadaşlar, 08.01.2010 tarih ve 27456 sayılı Resmî Gazete de yayımlandı. 

Meslektaş olarak görüyorum, hukuk fakültesi öğrencilerini. Ben bu kararı temin edip 

okumanızı öneririm. Bu çünkü sadece bu konuyla ilgili değil, iyi bir Anayasa Mahkemesi 

kararı. Yani Anayasanın 2. Maddesindeki Hukuk Devletinin ve Anayasanın 36. Maddesindeki 

Adil Yargılama Hakkını irdeliyor. Bu yargının bağımsızlığı, bağımsız savunmanın olmazsa 

olmaz koşulu bağımsız savunma ve avukatlık mesleği anlamında irdeliyor. Karar doyurucu 

gerekçesini ortaya koymuş. 

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 22 parlamenterimiz iptal davasını açtıklarında Anayasanın 

10. ve 11. Maddelerine de dayanmış ve gerekçelerini izah etmişler, eşitlik ilkesine aykırı. Bu 

konuyla ilgili eşitlik ilkesine aykırılıkta hâkimler, savcılar ve avukatlarla birse onlar için var 

olan sınav sistemi onlar için gerekli olan stajın iki yıl olması ve diğer donanıma, liyakata, 

birikime yönelik unsurlara avukatlık mesleği içinde inan, güvence dayalı olan ve hukuk 

devletinin kurucu noktalarından olan yargının kurucu noktası olan savunmada eşit durumda 

olması lazım diyen dayandırdıkları gerekçeleri iptal nedeni olarak ileri sürmüşler. Ama 

Anayasa Mahkemesi sadece 2. Maddeye ve 36. Maddeye ayrıntılı olarak dokunarak 
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bunlardan dolayı iptaline karar verdik. Artık 10. ve 11. Maddeye bakmaya gerek yoktur 

diyerekten bu konudaki kararını gerekçelendirmiş. 

Aslında normal bir Hukuk Devletinde şu olması gerekirdi; Anayasa Mahkemesinin 2010 

yılının Ocak ayında vermiş olduğu bu karardan sonra boşluk doğmuştur. Bu boşluk yasa 

koyucunun yerine geçip önceki kararın yürümesi ihalesi ortadan kalktığı için Anayasa 

Mahkemesinin kararından sonra yapılması lazım gelen Anayasa Hukuku çerçevesinde yine 

bir yasal düzenlemeydi ve toplumun önemli kesimini ilgilendiren bir şey çünkü avukatlar 

sadece avukat oldukları için bunlar etkilenmiyorlar. Avukatlar bir toplumda avukatlar her 

aklınıza gelen tüm kapalı rejimlerde hepinizin bildiği gibi savcılık ve hâkimlik müessessi var. 

Ama sadece çağdaş hukuk devletlerinde insan hakları ve demokrasinin egemen olduğu 

devletlerde bağımsız avukatlarla bu kadar toplumun genelini ilgilendiren, hukuk devletinin 

temeliyle ilgili olan bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisinden beklenen oydu ki bu boşluğu 

olabilen en kısa zamanda doldurması. 3 seneden fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen 

boşluk devam etmektedir. Şu anda Anayasa Mahkemesinin kararı geçerlidir, gerekçeleri 

geçerlidir herkesi bağlar; yasamayı da bağlar. Fakat burada herhangi bir düzenleme yapma 

yoluna Türkiye Büyük Millet Meclisi gitmemişti.  

Şimdi Avukatlık Yasa Taslağına geçecek olursak buradan, bu taslak Türkiye Barolar Birliği 

tarafından uzunca süren bir çalışma ve tartışma döneminden sonra Türkiye Büyük Millet 

Meclisine, Adalet Bakanlığına gönderildi. Burada özetle söylemek gerekirse yukarıdan beri 

sıralamaya çalıştığım gerekçelerden dolayı avukatlık mesleğinin sınavı olması, bu sınavında 

iki aşama olarak gerçekleşmesidir. Sadece bitiminde değil, aynı zamanda mesleğe kabulde 

de Kabul Sınavı adı altında ÖSYM’ye bir sınav yaptırılması daha sonrada stajın sonunda da 

Yeterlilik Sınavı olarak Barolar Birliğine bağlı Avukatlar Akademisinin yapacağı bir sınavla, 

mülakatla avukatlık mesleğine ancak başlanabileceği noktasına.  

Şimdi bundan sonra eleştiriler bunun yapılması lazım, bizim düşüncemiz. Ama ondan sonraki 

noktalarda sıkıntı var, haklı eleştiriler var. Tamamen avukatlık hakkını kaybetme sonucunu 

doğuran iki düzenleme var; yazılı sınavın 2 yılda 6 kez girilebilmesi koşulu ve diğer 

mülakatında 2 yılda 4 kez girilebilme imkânı tanınması. Bunun dışında eğer başarılı 

olunmazsa bir daha bu hakkı elde edememe gibi sonuçlarının telafisi mümkün olmayan çok 

ağır sonuçlar doğurabilecek öneriler var. Bunlar tartışılabilir çünkü şu sorunun cevabı yok; bir 

kişi 2 yıl içerisinde 6 defa yazılı sınava girmiş olabilir, yeterliliği hazır bulmamış olabilirsiniz bu 

sınavı düzenleyen müessese ve kurum olarak. Ama daha sonra avukatlık mesleğine öylesine 

yönelme iradesi kuvvetli hale gelmiş olabilir ki, bu sınavı daha önce kazanmış 

arkadaşlarımızdan çok daha yetkin ehil bir vaziyette bu sınavı kazanıp avukatlığı yapabilir. 

Yani bunun belli bir sayıyla sınırlanması, bu hakkın bir daha hiç kullanılmama durumu pek 

isafla, izamla bağdaştırılmıyor. Biz ilk baştan bu sistemin getirilmesinden yanaydık, bunu bu 

şekilde bu maddelerin bulunmasını Ankara Barosu olarak arzu ettik. Ama sonra yaptığımız 

toplantılarda, aldığımız eleştirilerde bu eleştirilere hak verdik. Bunun gerçekten mantıklı bir 

cevabı yok, yani buna 10 defa girsin, 15 defa girsin siz kontenjanı belli bir kontenjanda 

tutarak bunu sağlayabilirsiniz. Yani önemli olan yeterliliği kazanmış olması yarışmaya girdiği 

kişiler arasında 70 puan alması sonrada mülakattaki kriterleri gelmesi. 

Şu ana kadar size arz etmeye çalıştığım nokta, teori. Avukatlık Sınavı çok kısa tarihçesi, çok 

kısa Avukatlık Sınavı Taslağının bugün bulunduğu nokta bunun detayları var, detaylarını 

internetten de bulabilirsiniz. Mesela stajında 2 yıla çıkması öngörülüyor. 14 Avukatlık 

Akademisinde, 8 ay mahkemelerde kalan 12 ay en az 5 yıllık bir avukatın yanında gibi 
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detaylar var. Şimdi buraya kadar olan taslak önce süreçte yasalaşacak. Ama az önce 

bahsettiğim maddi kayıtları verilen sıkıntının yanında en büyük sıkıntı Değerli Arkadaşlarım 

şu; bu taslak Türkiye Büyük Meclisine gittiği zaman şu anda 78 Baro ve Barolar Birliğinin 

iradesi bunun arkasında avukatların önemli bir bölümü ikna olmuş, durumda. Artık herkes 

mutlaka ve mutlaka sayısız sıkıntının ortadan kalkmasını bir parçada olsun etkisi olur diye bu 

sınavın yapılması noktasında uzlaşmış, durumda. Ama bu sınavı emanet edeceğiniz 

sistemin güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Çünkü önümüzde acı tecrübeler var, hukuk 

devleti adına hiçte mahcup olmaktan ırak olamayacağımız örnekler var, Hâkimlik ve Savcılık 

Sınavlarında. Sadece bu dönem değil; bu dönem ayyuka çıkartmıştır, bunu cüretliğin sınırını 

ortadan kaldırmıştır. Hukuk tanımamazlık diz boyu olmuştu. Ama ben bildim bileli her zaman 

bu sınavlarda iltimas geçilmiştir. Her zaman Adalet Bakanlığındaki siyasi düşünceye egemen 

olan anlayış hukuk devleti bilinci yerleşmediği için maalesef bunu yapmayı her zaman cüret 

etmiştir. Yani toplumun adaletini, bütün bu hukuk güvenliğimizi teslim edeceğimiz insanların 

seçim sistemi de dâhil maalesef senden, adam kayırma, benim adamım, senin adamın 

uygulaması olagelmiştir. 

Ama son dönemin niteliği çok farklı, son 5 sene içerisinde tanık olduklarımızın izahı mümkün 

değil. Bu siyasi iktidar Danıştay’ın yapılan sınavlardaki eşitliği engelleyen uygulamaları 

hukuka uygunluk denetimi tamamen hukuki denetiminden dolayı kamera koyması vs bazı 

kıstaslar getirdi. Siz bunu yapıyorsanız, bizde Hâkim ve Savcı almıyoruz diyerekten 3-5 sene 

mesleğe kimse almamışlardır. Düşünebiliyor musunuz; lakaytlığı, keyfiliği, hukuk dışılığı, 

hukuk bilincinin olmayışını. Yani hukuk devletinin ilkelerinin uygulamada olduğu bir yerde 70-

80 bin avukatın olduğu bir hukuk devletinde 10 bin hâkim, savcının olduğu sivil toplum 

örgütleri 100 küsur tane hukuk fakültesinin olduğu bir yerde bir siyasal iktidarın bunu 

yapmaya cüret etmesi imkân dahilinde değildir. Bir hafta içerisinde istifaya mecbur ederler. 

Kamuoyu bu kadar dinamiktir, demokratik bir tepkidir, bu. Bunu yapamazlar. Bunu yapmayı 

akıllarından geçiremezler. Ama bizde akıllarından geçirmişlerdir, yapmışlardır ve 2010 yılının 

12 Eylülünde yaptıkları referandumla da bu sistemi sağlayan HSYK’yı o güne kadarda 

yanlıştı, eksikleri gedikleri vardı. Ama tamamen siyasi iktidarı bağlayan bir uygulamayı 

anayasaya sivil darbe niteliği sayılabilecek bir hadiseyle referandumdan geçirerek 

yerleştirmişlerdir. Ondan sonra verdikleri kanun teklifinde Danıştay ve Yargıtay’ın üye 

sayısını yarı yarıya azaltmayı öneren siyasal iktidar bu seçim yapılacak HSYK’yı tamamen 

ele geçirdikten sonra 160 tane Yargıtay’a, 90 tane Danıştay’a eşi benzeri hiçbir baro ve  

hukuk devletinde görülmeyecek bir şekilde üye atayarak oralarında yapısını tamamen ve 

tamamen siyasi iktidarın güdümüne sokacak değişiklikleri yapmıştır. Yani konunun uzağına 

gitmeden bu örneği vermekteki maksadı şu; şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tarihinde 

her zaman hukuk devleti kavramlarına uzak olan siyasi anlayış zirve yapmış durumdadır. 

Avukatlık mesleğine Kabulü Sınavını da eğer siz bu sisteme bağlarsanız; yaptıkları bütün 

sınavlarda sahtecilik çıkar, yaptıkları bütün sınavlarda kayırmacılık çıkar ispatlanan buna 

rağmen hiç başının değişmediği ve şahit olduğumuz ÖSYM’ye bırakırsanız. O zaman öğrenci 

olarak sizin uygulamacı olarak bizim içimizin rahat etmesi mümkün olmaz.  

Yani yasa ne kadar iyi yapılırsa yapılsın, biz kendi aramızda hukukçular olarak bu 

tartışmaları yaparız, öğrenci arkadaşlarımızın da kazanmış haklarını korumak bakımından, 

stajyer arkadaşlarımızın da, avukat arkadaşlarımızın da haklarını korumanın ortalama yolunu 

mutlaka buluruz. Ama son tahlilde verilen bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisine gece saat 

02:00’de verilecek değişiklikler önergeleriyle tanınmaz hale gelirse bunu ortadan kaldıracak, 
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buna tepki koyacak sivil mekanizmalarını ne yazık ki demokrasi bilincimizin içerisinde yok. 

Peki, korkarak hep tutacak mıyız?  

Size birazda mahcup olarak bir şey söyleyeyim, biz senelerdir Avukatlık Yasasıyla ilgili 

taslağı meclise götürüp gitmemesi için kulis yapıyoruz. Çünkü bu endişemiz bu oraya giderde 

hiç beklemediğimiz bir şey olursa nitekim geçen sene meclisin kapanacağı gün son 

dakikalarda bir eski baro başkanımız Sayın Milletvekilimizin verdiği bir teklifle Barolar 

Birliğinin seçimini baştan sona anti demokratik hale getiren bir teklif verildi ve denildi ki, 

büyük baroların tahakkümü ortadan kaldırıyoruz. İstanbul Barosunun 100 delegesi örnek var, 

Siirt delegesinin 3 delegesi var; ama Siirt Barosunun 60 üyesi var, İstanbul Barosunun 29 bin 

üyesi var. O zaman milletvekili sayılarında da tahakkümü ortadan kaldırın. İstanbul’daki, 

Siirt’teki milletvekili sayısını dengeleyin. Yani buna benzer akılla, mantıkla, hukukla 

bağdaştırılamaz örnekler var, önümüzde. ÖSYM’nin yapacağı sınav olsun, bu diğer 

mekanizmaların kuruluşu olsun bunların objektif olarak yapılamayacağı önümüzdeki 

örneklerden dolayı haklı endişesine sahibiz. Peki, böyle korkarak duracak mıyız? Hayır, 

durmayacağız. Biz gerekirse mecliste bütün avukatlar olarak orada 3 bin avukat, 2 bin 

avukat, 500 avukat nöbet tutalım, bu taslağın geçmesini sağlayalım dedik. En son Adalet 

Bakanı bizim Barolar Birliğinin toplantısına katıldı, 7 saat bizim toplantıdan ayrılmadı. Orada 

diğerlerini bırakalım, o zaman sadece bu sınavı Anayasa Mahkemesinin de artık açık emri 

var ve boşluk devam ediyor ve ihtiyaç git gide yani kurulduğumuz gereği yangın sardı, bir 

yerden başlamak lazım, bu işin düzeltilmesine, çarelerin aranmasına. Orada öyle bir 

mutabakat sağladık, baro başkanlarıyla beraber.  

Şimdi bu Avukatlık Sınavıyla ilgili avukatlık stajının içerisinde süre, sınav, diğer 

uygulamalarla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir çalışma söz konusu zannediyorum, 

hızlanıyor. Orada da Kıymetli Meslektaşımız ve milletvekilimiz bizim sözcümüz olacaktır. O 

çalışmalarda hukukçu milletvekillerinin büyük bir desteğini başta İlhan Bey olmak üzere talep 

edeceğiz.  

Avukatlık Sınavıyla ilgili genel olarak ilk bakışta, ilk aklıma gelen en son bölümde 

endişelerimi aktarmaya çalıştım. İlk baştan kısa bir tarihçe vermeye çalıştım; şu andaki taslak 

ve uygulamadaki durum bu. İşin içerisinde 3 yıldır baro yönetiminde olan bir arkadaşınız 

olarak, tartışmasız olarak yolunu, yöntemini hep beraber bulmak kaydıyla bu sınavın 

varlığına yürekten inananlardanım. Ama onun dışında kalan aklın, mantığın, insanın kabul 

etmediği noktalardaki önerilerin değiştirilmesi ve hukuk devleti noktasında avukatlık 

mesleğinin ne kadar önemli olduğunu bulunduğumuz her fırsatta bu sınav dâhil olmak 

kaydıyla yerine getirmek durumunda olduğumuzu ifade edeyim.  

Karamsar bir tablo çizdik, ama 1994 yılında yanılmıyorsam Dernek Başkanıydım. O zaman ki 

Sayıştay Başkanını dernek olarak ziyaret ettik. İşte derneğimizin biz özelliği vardı alevi, 

sağcı, solcu kim olursa olsun Anayasanın ilk dört maddesini ittifak olan herkes 150 kişilik bir 

dernekte vardır ve 9 kişilik yönetim kurulu vardı. Bakış açımızı hukukçuların beraber olması 

yönündeki düşüncelerimizi bildirince Sayıştay Başkanı aynen şunu söyledi; Dünyanın her 

tarafında idare denetimi sevmez, fren konulmasını sevmez. Ama hukuk devletini Amerika’nın 

kendi sistemi içinde olmak kaydıyla, oradan başlamak üzere her yerde avukatların 

mücadelesi sağlamıştır. Biz hâkimleri ve savcıları hâkimi hâkim yapan, savcıyı savcı yapan 

bizim bağımsızlığımız. Avukatlık mesleği bu toplumda henüz hak ettiği derecede 

algılanmamaktadır. Ama bugün sahip olduğumuz bütün bu karamsar tabloların ortadan 
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kaldıracak mücadelenin kökü avukatların örgütlü mücadelesiyle olacaktır, bu öğrencilikten 

başlar.  

İlhan Cihaner: Fakat iç içe geçmiş bir sorunumuz var, bizim. Bunu şu anda Türkiye’de hangi 

konuyu konuşursak konuşalım, sanki o zemin üzerinde tartışılırsa biraz daha verimli olur gibi 

geliyor, bana. Toplum inanılmaz derecede kutuplaşmış ve kamplaşmış, durumda. Yani 

koyduğunuz mekanizma ne olursa olsun eğer güven yoksa, o güven yıkılmışsa mutlaka bir 

sorun yaşanır. Eğer toplumun bir yarısı diğer yarısına düşman olarak bakıyorsa, halledilmesi 

gereken kişiler olarak bakıyorsa bundan zaten bir adil sonuç, güvenilir sonuç çıkma imkânı 

yoktur. Onun için asıl sorunumuzun bu olduğunu düşünüyorum.  

Türk yargı sistemi içerisinde hâkim, savcıların adliyelerde çalışma koşulları gerçekten çok 

özellikle çağdaş ülkelerle mukayese edildiği zaman, Batıdaki örneklerle mukayese edildiği 

zaman çok iç açıcı değil. Bir kere inanılmaz bir iş yükü altında eziliyor, durumdalar. Özlük 

hakları yetersiz; maaşlarını çıkardım mesela somut olsun diye, çalışma koşulları çünkü özlük 

haklarıyla birebir ilgili. Yeni başlayan bir hâkim, savcı 3.500 Lira civarında bir maaş alıyor. 

Emekliliği gelmiş, artık Yargıtay üyeliği yapan bir hâkimin aldığı maaşta 8.200 Türk Lirası, 

birinci sınıf olmuş hâkimin aldığı maaş 6.500 lira. Bunun bu seviyeye gelmek için yaklaşık 10-

12 yılı hâkimlik ya da savcılık yapmış olmak gerekiyor, yani 6.500 liralık bir maaşı alabilmek 

için; bu Batıdaki benzerlerle, çağdaş ülkedeki benzerleriyle mukayese edildiği zaman oldukça 

geride.  

İş yükü inanılmaz yoğun bir İstinaf Mahkemeleriyle ilgili bir çalışma için ziyarete Hollanda’ya 

gittiğimizde Hollanda Yargıtay’ına gelen dosya sayısını yılda 500 civarında olduğu 

söylenmişti; bu neredeyse bizim dairelerimize gelen günlük dosya sayısına denk gelmekte. 

Onun için şu sıralar hâkim, savcılar bir yıpranma bu itibari hizmet süresi eklenmesini 

istiyorlar, böyle bir talepleri var.  

Bunun dışında Adliyelerin fizik koşulları Türkiye’de hemen hemen birçok yerinde istenilen 

düzeye ulaşılamadı. Son yıllarda bu konuda bir çalışma yürütülüyor, adliyeler yenileniyor. 

Ama birçok yerde hâkim, savcı odaları yetersiz, niteliksiz; özellikle yardımcı personel kâtip 

sıkıntısı avukat arkadaşlarımızda birebir yaşıyordur. Bu anlamda çalışma koşulları çok iyidir 

diyemeyeceğiz. Yani büyük sorunlarla mücadele ediyorlar.  

Tabii çalışma koşulları içerisinde artık son zamanlarda neredeyse bir mobing haline 

dönüşmüş olan bir teftiş mekanizması var. Dünyanın hiçbir yerinde bizdeki gibi bir 

müfettişlerden oluşan bir teftiş kurulu yok. Sadece İtalya’da oda epeyce Türkiye’dekine göre 

farklı niteliğe bürünmüş, zaman içerisinde bir yapı var. Teftiş mekanizması hâkim, savcılar 

üzerinde hem bağımsızlığın ve tarafsızlığın oldukça geriletilmesine neden olan bir 

mekanizma olarak çalışıyor, hem de ekstradan bir stres, bir sıkıntı olarak pratik yansımasını 

buluyor.  

Şöyle ki; işte belli aralıklarla normalde iki yılda bir adliyelere adalet müfettişleri gelir. Adalet 

müfettişleri şu anda HSYK’ya bağlı olarak çalışır. Ama HSYK’nın başkanı bakan olduğu için 

doğrudan doğruya siyasi iktidarın etkisine çok açıktır. Her dönem böyle olmuştur. Dolayısıyla 

siyasi iktidarın bakış açısının teftişte hâkimin hukuk performansının dışında çok belirleyici 

olduğunu görüyoruz. Yani bir dönem gelip işte eşi başı örtülü olanlara olumsuz bakarlarken, 

şimdi de işte içki içenlere olumsuz bakıyorlar. Dolayısıyla bu teftiş mekanizmasından mutlaka 

yargı sisteminin kurtulması gerekir, onun yerine birtakım önerilerde getiriliyor.  
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-En büyük sorun son zamanlarda bu yargıya olan güvenin alabildiğini örselenmiş olması ve 

medyayla kurulan bir marazi ilişki tüm hukuk pratiğine yansımış, durumda bu. Bir karar 

verildiği zaman bu kararla ilgili olarak çok önceden medya yetersiz bilgiyle hâkimleri, savcıları 

adeta bir medyatikliğin içine tabi tutabiliyor. Kuşkusuz çağdaş demokrasilerde bağımsız bir 

medyanın varlığı, halkın haber alma hakkının yerine gelmesi için çok önemli ancak 

Türkiye’de maalesef özellikle yargıyla ilgili süreçlerde medyanın halkın haber alma hakkını 

yerine getirmekten ziyade manipüle eden, yönlendiren, peşin infaz eden bir role 

büründüğünü görüyoruz. Bununda yargı pratiği açısından hâkim, savcıları çok zorladığını 

gözlemleyebiliyorum, ben.  

-Adalet akademisinde verilen eğitim hâkim ve savcı adayları için yeterli bulunuyor mu?  

Kesinlikle hukuk fakültesinde alınması gereken bir biraz önce avukatlık sınavıyla ilgili 

gerekçe aslında çok aydınlatıcı yani hukuk fakültelerinin yetersizliğinin stajla kapatılması 

mümkün değil, onun için hele hele akademik bakış açısından uzak adalet akademisine 

genellikle meslekten hâkim, savcılar gelip ders veriyor. Bu bir boyutuyla belki tercih edilebilir 

bir şey ama hâkim, savcının memurlaştırılmasına, yargı faaliyetini bir teknik sadece bir 

süreçmiş gibi ele alınmasına ve hukukun ilerletici rolünün, özgürleştirici rolünün alabildiğine 

geriletilmesine neden oluyor. Dolayısıyla Adalet Akademisinin şimdiki yapısından, akademi 

ağırlıklı bir yapıya bürünmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum, ben kişisel olarak.  

Kendi deneyimimden bir örnek vereyim, size. Erzincan Hukuk Fakültesinde ki Erzincan 

Hukuk Fakültesi yanılmıyorsam Türkiye’de açılan herhalde 4. ya da 5. Hukuk fakültesi olsa 

gerek. Çok değil, bundan işte 3-4 yıl önce tek bir profesör vardı. Dekan olarak atanmış, idari 

bilimler herhalde yani hukuk dışında bir disiplinden gelen bir dekandı. Tek profesör vardı. 

Onun dışında uzunca süre savcılık yapıp sonradan dışarıdan diyebileceğimiz şekilde 

unvanını almış bir doçent vardı ve tek bir tanede yardımcı doçent vardı. Bunun dışında birkaç 

hoca dışarıdan gelip gidiyordu ve bunun adı Hukuk Fakültesiydi. Yani taşradaki hukuk 

fakültelerinin de bundan çok farklı olduğunu zannetmiyorum. Onun için bir kere hâkim, savcı 

adayları için Adalet Akademisinin eğitimini böyle bir zemin üzerine yeterli olması mümkün 

değil, onun için hukuktaki kalitenin bir topyekun hukuk fakültelerinden itibaren ele alınması 

gerekir diye düşünüyorum.  

Zaten bunu istatistiklerle hâkim, savcı sınavlarının örneğin eğer bu bir ölçü olacaksa kazanan 

fakülte dağılımlarına baktığımız zaman gerçekten bazı fakültelerin hemen hemen yıllardan 

beri hiçbir öğrencisinin hâkim, savcı sınavını kazanamadığını görüyoruz. Yani bunu 

öğrencilerin çalışmamasına, yetersizliğine bağlamak mümkün değil. Demek ki ya sorulan 

sorularla bir kopukluk var, eğitim sistemiyle ya da gerçekten fakültelerde bir sorun var. Buna 

dikkat edilmesi gerekiyor.  

-Hâkim ve savcı olmak için yazılı sınavı kazanmasına karşılık sürekli olarak mülakatta elenen 

kişilerin bir kısmının siyasi düşünce veya mezhep gibi farklılıklardan dolayı 

kazandırılmadıkları iftirası hakkında ne düşünüyorsunuz?  

Bu bence artık bir iddia olmaktan çıkmış, durumda. Çünkü Türkiye’de yargı sistemi yeniden 

son yıllarda oluşturulurken, yeniden dizayn edilirken en önemli argümanlardan birisi zaten 

yargıya daha önceden belli bir siyasi görüşün ve belli bir inanç grubunun egemen olduğu 

iddiasıydı. Dolayısıyla yeni yapılanmada da buna karşı bir refleksin oluşması son derece 

doğaldı ve şu anda da ona uygun bir yapılanmanın olduğunu artık bir iddia olmaktan çıkmış 

bir gerçeklik olarak kabul edebiliriz. Eğer bir öğrenci, bir aday iki üç kez sınavı birincilikle 
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kazanıp sonrasında Danıştay o sınavın kamerayla yapılmasını şart koşup, o sınavda da 

stajda işte Türkiye’nin ilk opera sanatçısı gibi çok böyle buna benzer hatta bu belki 

sorulabilecek bir soru gerek genel kültür açısından da çok absürt soruları sorulduğu bu yolla 

elendiği kabul edilirse yani sınavın birincisinin genel kültürünün bu kadar geri olamayacağı 

işin doğası gereği iken alınamıyorsa bu iddia olmaktan çıkmış demektir, en büyük 

sorunlarımızdan biri de bu bence hâkim, savcılık mesleğiyle ilgili.  

Onunla ilgili bir kere Türkiye’de benim şöyle bir kanaatim var, merkezileşen her şey kötüye 

kullanılmaya daha müsait oluyor. Onun için birçok ülkede olduğu gibi hâkim, savcıların belli 

bir müddet avukatlık yapmış kişilerden ve yerelde kurulmuş komisyonlar tarafından benim 

kişisel önerim en uygun un bu olduğunu düşünüyorum. Adalet Komisyonları vardır, Adalet 

Komisyonlarına yerelde baroların katılımıyla, yereldeki baro temsilcilerinin de vereceği 

temsilcilerle hem oradaki avukatın hâkim, savcılık mesleğiyle o mesleği yapıp 

yapamayacağına ilişkin bir deneyimde vardır, orada. Birebir tanınıyordur, o kişi hâkim, 

savcılığı yapıp yapamayacağı daha yakından biliniyordur hem de merkezileşerek böyle toplu 

kopya ihtarları gibi işte insanların siyası ya da inançsal düşüncelerine göre elenmeleri gibi 

kötüye kullanmalarında önüne en azından kötüye kullanmanın daha az olacağını 

düşünüyorum. Onun için bizde de hâkim, savcıların öyle Adalet Akademisi yönüyle değil, 

belli bir müddet avukatlık yapmış kişiler arasından seçilmesinin daha uygun olacağını 

düşünüyorum, ben.   

-İdeal bir hâkim, savcı nasıl olmalıdır? 

Tabii ideal bir hâkim, savcı eğer hâkim, savcı yükselmeyi, belli görevlere gelmeyi kafasına 

koymuşsa bu tam itaat eden biri olmalıdır diyeceğim. Ama tabii ki böyle değil; bununla ilgili 

uluslararası belgeler var, ideal bir hâkim, savcının her şeyden önce bağımsızlık, tarafsızlık, 

doğruluk, tutarlılık, dürüstlük, ehliyet, liyakat, çalışkanlık gibi birtakım meziyetlerinin olması 

gerekir. Hâkim, savcılık bir özveri mesleği bunu zaten ilk mesleğe başladığınız gün size 

hissettirirler. Yani birileri hakkında karar verirsiniz. Herkes gibi oturup kalkmanız bile yani siz 

isteniz de yapamazsınız. İşte sokakta yürürken 25 yaşında genç bir hâkime işte 70 yaşındaki 

bir yaşlı amca kalkıp yer verir, önünü ilikler. Dolayısıyla bunları hak edecek bir performans 

beklenir, hâkim, savcılardan. Onun için kişilik özellikleri de çok ön planda olması gerekir. 

Ama şu anda ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan sanırım cesaret ve tarafsızlık; bu ikisi 

olmadan bence hâkim, savcılık şu anda Türkiye’de yapılamaz.  

-İki aşamalı olacağı sınavın yazılı kısmının ÖSYM sözlü mülakat kısmının Adalet Akademisi 

tarafından yapılacağı belirtilen Avukatlık Sınavı Tasarısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Partinizin, baronun bu sınava yaklaşımı, beklentileriniz ve talepleriniz nelerdir?  

Şimdi ben size bir bu sınavlarla ilgili bir mahkemenin gerekçesini okuyacağım. Bu hâkimlik 

sınavıyla ilgili Genel Kurmayla ilgili de bir soru gönderilmiş. İptal, Yürütmenin durdurulması 

kararı gerekçesi mahkemenin; Normal şartlar altında zorluk derecesi yüksek sınavlarda 

başarı barajını geçen aday dağılımının başarı barajı puanının yani 70 puanının hemen 

üstünde yoğunlaşması beklenirken 2012 sınavında bu yoğunlaşmanın 80 puan ve üzerinde 

yayılmış olduğu; 65 ve altında puan alan grubun yanında 80 ve üzerinde alan çok kalabalık 

bir grubun oluştuğu normal bir veri olarak kabul gören 65-75 arası beklenen istatistiğin zayıf 

kaldığı; 2011’de başarılı olan illerle 2012’de başarılı olan iller arasındaki uyumun söz konusu 

olmadığı; 2011 yılında sınava giren adayların bazılarının puanlarının 2012’de sınav daha zor 

olmasına rağmen ortalama 40 puan civarında arttırmış olmaları; sınavı ilk 50 sırada başarıyla 
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tamamlayan belirleyici olarak tespit edilen sorulardan bazılarında oluşma olasılığı çok düşük 

olmasına rağmen yanlış cevap üzerinde birleşildiği; başarılı adaylardan bazılarının karı koca 

veya akraba ilişkilerinin olması ve sınavı üstün başarıyla kazanan dört evli çiftin cevap 

kağıtlarındaki tıpkılık yanında puanlarının da birbirlerinin yakın ve yüksek puanlar olması; 

sınav sonuçlarında özellikle derece yapmış bazı adayların soru kitapçıkları üzerinde hiçbir 

işlem, yazılı muhakeme ya da karalama yapmaksızın matematik sorularında %100 doğru 

yapmış olmaları ya da yaptıkları karalamaların ulaştıkları ya da ulaşamadıkları sonucu değil, 

farklı şıkkı işaretlemiş olmaları böyle bir sınav yapılmış. Yani ÖSYM tarafından yapılmış, bu 

sınav. Sonrasında da bu sınavı kazananlara Adalet Akademisi Danıştay’ın kararıyla mülakat 

yapıp bu sınavı kazanan, böyle kazanan arkadaşlarımızı mesleğe aldı.  

Şimdi cevap burada var, mutlaka çok daha güvenceli, farklı yöntemler geliştirilmesi 

gerekirken Avukatlık Sınavı için. Orada da benim görüşüm sınavın barolara bırakılması 

gerektiği yönünde; barolardaki tabii o demokratik katılımın güvence altına alınarak yapılması 

oraya da belli mekanizmaların getirilmesi aksi takdirde yani en güvenceli sistem olarak 

bildiğiniz sistemde de bu yapılıyorsa artık herhalde bu yöntemin benimsenmemesi gerekir.  

-Son dönemde birçok sınavda yapılan hileler, kopya skandalları sonucu insanların resmî 

kurumlara karşı güveni kaybetmesinin de beraberinde getirmesiyle siyasi iktidarın baskısı da 

düşünüldüğünde ÖSYM’nin adil bir sınav yapamayabileceği iddialarına katılıyor musunuz? 

Evet, yani mümkün değil, şunu yapan ve üstelikte bu sonucu eleştiren bir yapı varken, bir 

idare varken, bir iktidar varken oradan adil bir sonucun gelme ihtimalini çok zayıf görüyorum, 

ben. Kaldı ki, adil olsa bile çok söylenir, mahkemelerle İnsan Hakları Mahkemesi Kararında 

mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili olarak. Şu kalıp kullanılır genellikle işte mahkeme 

bağımsız olmalıdır. Bağımsız olması yetmezde bağımsız olduğu yolunda bir kanaat 

uyandırması gerekir, görünümünün de bağımsız olması gerekir. Yani itibar derken mahkeme 

o kararı tam bir bağımsızlıkla vermiştir. Ama orada bir o kaygıyı oluşturacak bir yapı varsa 

bağımsızlıktan söz edilemez. Bunda da Türkiye’de de sınavlarda da artık o noktaya 

ulaşıldığını düşünüyorum. Onun için böyle bir yapıdan herkesi tatmin edecek adil bir sonucun 

çıkma ihtimalinin çok olası görmüyorum, ben.  

Şimdi hâkim, savcıların tarafsızlığı, yansızlığı genellikle onun üzerinde konuşmam istendi, 

benden. Birkaç başlığa değineceğim. 

Bunlardan birisi Coğrafi Teminat, Coğrafi Teminat şu; hâkim, savcıların görev yaptıkları 

yerden kendi iradeleri ya da öngörülebilir bir, beklenebilir bir işte terfi gibi, süre doldurma gibi 

bir kriter gerçekleşmeden tayinle görev yerlerinin değiştirilmesi; daha önceden yani önceki 

anayasa zamanında bu güvenceye sahipti, hâkim, savcılar. Eğer hâkim, savcı Adalet 

Bakanlığı HSYK bir kararname çıkarır; bu kararnamedeki yerini beğenmezse hâkim, savcı 

eski görev yerinde devam eder. İkincisinde de aynı şekilde devam eder, eğer üçüncüsünde 

kendi istediği bir yere gitmezse HSYK gönderirdi, bu kısmi bir coğrafi güvenceydi. Ama şu 

andaki hâkim, savcıların coğrafi güvencesi yok. Atama, Yer Değiştirme Yönetmeliği var, 

ancak oradaki kurallarda tam keyfi olarak değiştirilebiliyor. İşte Türkiye’de tüm adliyeler 

hâkim, savcıların görev yaptığı yerler 5 bölgeye ayrılmış, durumda. Genellikle alt bölgelerden 

başlanarak belirli görev süreleri var.  

Ben mesela görev sürem içerisinde Hatay Reyhanlı’da başladım, üç buçuk yıl. Arkasından 

Şırnak İdil, iki yıl; üç buçuk yıl Ankara Çamlıdere; Çamlıdere’den sonra Vezirköprü, Alaşehir, 

Erzincan ve Adana bunların hiçbirinde yönetmeliğin öngördüğü sürelerde ben görev 
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yapmadım; ya önce alındım mesela çok önemli soruşturmalarda vardı, elimde ya da 

beklediğimden daha fazla yönetmeliğin öngördüğü şekilden daha fazla görev yapmak 

durumunda kaldım.  

Dolayısıyla hâkim, savcıların bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla ilgili coğrafi güvencenin mutlaka 

tekrar güçlü bir şekilde yerine getirilmesi gerekir.   

Bir diğer değinmek istediğim şey son zamanlarda yargının neo liberalizasyonu 

diyebileceğimiz birtakım gelişmeler yaşanıyor, bu çok yurttaşların dikkatini çekmiyor. 

Bunlardan birincisi küçük yerleşim yerlerindeki adliyeler kapatıldı. Burada adliyelere sanki 

verilen adalet hizmeti bir metamış gibi ya da bir ticaretmiş gibi yaklaşıldı. İşte dosya 

sayısıyla, oradaki dava sayısıyla bir hâkim sayısı arasında mukayese yapıldı ve adliyeler 

kapatıldı. Bu kuşkusuz bazı adliyeler kapatılabilir. Ama öyle yerler kapatıldı ki ne nüfus 

kriteriyle baktığınız zaman kapatılmasını makul görebiliyorsunuz, ne iş yükü kriteriyle.  

Bunun dışında arabuluculuk diye bir kavram getirildi; hem hukuk uyuşmazlığında hem de 

ceza hukuku uyuşmazlığında. Yani avukatların, hâkim, savcıların fonksiyonlarını yerine 

getirecek alternatif çözüm mekanizmaları hayata sokulmaya çalışıldı. Bu aslında çok 

hukuklunun da önünü açan bir şey özellikle henüz feodal ilişkilerin yoğun olduğu adliyesi 

kapatılmış yerlerde alternatif birtakım mekanizmaların devreye gireceği tartışılmaz.  

Bunun dışında hâkim, savcılara aynen sağlıkta olduğu gibi bir performans kriteri yani 

nitelikten ziyade niceliği çıkarılan dosya sayısını esas alan bir terfi kriteri getirildi. Bu terfi 

kriteri özellikle Danıştay daha önceden verilen kararlara hâkimler, savcılar tarafından verilen 

kararlar Yargıtay’a geldiği zaman incelenip not verilirdi. Yani kararın yerindeliği, gerekçenin 

yerindeliği gibi niteliğe yönelik kriterler vardı. Bu not verme işlemi kaldırıldı, onun yerine 

tamamen saygıya yönelik, sürate yönelik birtakım performans kriterleri getirildi. Bunun da 

yargıdaki yargıya olan güveni gerilettiğini çok açıklıkla söyleyebiliriz. O kadar ki şu anda 

Yargıtay’da dosya başına düşen süre sayısı 2.2 dakika yani bir dosyaya Yargıtay’ın ayırdığı 

süre 2.2 dakika düşünün buradan çıkacak kaliteyi. 

Benzer şekilde gene İstinat Mahkemeleri kuruldu, özellikle Ceza Yargılamasında. İstinat 

Mahkemeleri hem anayasanın hem uluslararası sözleşmelerin öngördüğü bir mekanizmaydı. 

Fakat 2005 yılında yasası çıkmış olmasına rağmen bugüne kadar hâlâ İstinat Mahkemeleri 

hayata geçirilmiş değil. Birçok yerde binaları yapıldı, başsavcıları atandı ve İstinat 

Mahkemeleri hâlâ hayata geçmiş değil.  

Dolayısıyla yargıda şu anda özellikle ceza yargısında bir kaos var, o kaostan da bir kalitenin 

çıkması mümkün değil. Nitekim istatistiklerde gösteriyor; yani yargıya olan, adalete olan 

güven her gün geriye gidiyor. Eğer hâkim, savcılık mesleğini seçerseniz, işiniz zor. 

-Burada eğer avukat işte hâkim, savcılık sınavını kazanılamazsa ya da avukat olamazsa 

hukuk fakültesinde okuyan öğrenciler ne yapabilir, hangi mesleklere başvurabilir gibi bir soru 

da var. 

Aslında hukuk her kapıyı açan anahtar gibidir. Hukuk fakültesi hiçbir şey olamazsanız 

milletvekili olursunuz diyorum, ben size.   

Atılım Üniversitesi Öğrencisi Canan Atak: Canan Atak son Sınıf öğrencisiyim. Öncelikle 

şunu sormak istiyorum, Erol Bey size. Bu kanunu desteklediğinizi söylediniz, yani avukatlık 
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sınavını. Ayrıca sanıyorum, bu tasarıyı da destekliyorsunuz değil mi endişeleriniz olmasına 

rağmen.  

Avukat Erol Yılmaz Aras: Zaten şu anda tasarı, tasarıyı destekliyoruz. 

Canan Atak: Evet, tasarıyı destekliyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeceğim; tasarıda 2 yıl 

stajdan bahsediliyor. Stajyeriniz vardır, muhakkak. Ne kadar ücret alıyor, stajyeriniz öncelikle 

bunu söylemek istiyorum. Çünkü inanılmaz bir emek söz konusu staj dönemindeyken, staj 

yapan arkadaşlarımız hakikaten çok yorucu şartlar altında çalışıyorlar ve aldıkları kimi zaman 

hiç ücret almıyorlar, özellikle Ankara’da. Aslında bunun bir emek sömürüsüne yol 

açabileceğine düşünüyorum, iki yıl süren bir stajın eğitimden daha çok. Çünkü eğitim yerine 

daha çok icradan çok katiplik işi yapıyorlar, stajyer arkadaşlar.  

Bunun yanında hâkim, savcıların daha çok liyakatta olduğundan söz edildi, bu sınav çıkarken 

yani sınav çıkmadan önce sizde Erol Bey demin bahsetmiştiniz, herhalde. İşte hâkim, 

savcılar sınavla birlikte liyakatı arttırıldı, fakat avukatlar için bu söz konusu değil gibi bazı 

şeyler çıkmıştı, bu sınavın gerekçesinden bahsedilirken sizde bahsettiniz. Bu noktada şu 

aklıma geliyor, benim; şu anda muhalif olan meslekten çok baroları görüyoruz, biz. Benim 

aklıma bu noktada şöyle bir soru geliyor; hâkim, savcılar demin İlhan Beyde bahsetti. Hâkim, 

savcılar belli sınavlar yapılarak, belli gruplardan seçilmeye başlandı ve bu kontrol altına 

alındı, yargı içerisinde. Hâkim, savcılar büyük ölçüde kontrol altında iktidar tarafından bu 

noktada avukatlarında yani yargının diğer tarafı savunmayı da kontrol altına aldığımız zaman 

aslında muhalefeti büyük ölçüde özellikle yargı bakımından darbe vurulmuş oluyoruz. Bu 

noktada iktidarında çok hoşuna gidecek bir düzenleme olacaktır diye düşünüyorum. Bu 

konuda ne düşünüyorsunuz? İlhan Beye sorayım, onu da.  

Avukat Erol Yılmaz Aras: Şimdi Canan Hanım stajyeriniz var mı, ne ücret veriyorsunuz?  

Tabii stajyerim var, stajyerlere makulün üstünde bir ücret vermek için çaba sarf ediyorum. 

Ama sizin dediğiniz bu eğer iki yıla çıkarsa, emek sömürüsü olayını  ben daha ötesini 

söyleyeyim. Şu anda stajyerlerde değil, genç avukat arkadaşlarda büyük emek sömürüsü 

var, 1.200 Liraya, 1.100 Liraya, 1.300 Liraya, 1.500 Liraya çalıştırılan avukat arkadaşlarımız 

var. Yani bu işte haftada 30 tane ruhsat verdiğimiz zaman avukatlar bu kadar çok, bu kadar 

alan dar ve daraltmaya devam ederken birtakım alanların noterlerin yetkisine kaydırırken 

Serbest Mali Müşavirlerin alanlarına kaydırılırken avukat sayısının inanılmaz hızla artması bu 

sizin tabirinizle ve çok haklı ve doğru bir tabirle emek sömürüsünü bırakın stajyeri hiç 

olmazsa stajyer emek verebilir, ama o ara zaten onun öğrenme dönemidir, staj dönemi. O 

aldığı emeği sömürülürken aldığı eğitimde onun için çok iyimser bir bakış açısıyla belki 

kazançtır diyerekten biraz tolare edebilirsiniz, bu emek sömürüsünü. Ama daha ötesi genç 

avukat arkadaşlarımızın günde 12 saat, 14 saat bürolarda çalışıp da 1.000 Liraya, 1.200 

Liraya, 1.300 Liraya çalıştığını görüyoruz. Baroya bu konuda çok fazla şikâyet geliyor, bu 

bakımdan bu staj süresinin uzaması stajyerlerde var olan emek sömürüsünü daha da kalıcı 

hale getirir diye düşünmek yerine, avukatlık stajının sağlıklı olarak yapılmasını sağlayıp da 

avukatlık kalitesinin daha iyi koşullarda avukatlık yapmasına zaman hazırlama olarak 

bakmak herhalde daha doğru olur diye düşünüyorum. İki yıla çıkması sağlıklı staj eğitimi için 

gerekli zorunlu diye düşünüyorum.   

İlhan Cihaner: Bir kere bu sınav ve kalite arasındaki, liyakat arasındaki bağı çok keskin 

kurmuyorum, ben. Çünkü hâkim, savcılar çok sınavlardan geçiyorlar. Sınavlar iki yıl birde 

stajın sonunda sınav var, birde. Yani çok avukatlıkla mukayese edildiği zaman hukuk pratiği 
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ortada hâlâ dünyada uzun tutuklulukta, işte düşünce özgürlüğünde hani özellikle olağanüstü 

dönemlerde hâlâ yerlerde sürünüyoruz. Dolayısıyla kaliteyle ideal anlamda iyi hukukla, iyi 

adaletle sınav arasındaki bağı kurmak çok şey değil. Ama avukatlık biraz farklı bence o 

dediğiniz sakınca giderilebilir, ona dair birkaç girişimde olmuştu. Staj sırasında avukatın 

emek sömürüsünün önüne geçmek için işte sigortadan tutun, işte belli bir şeyinin  kamunun 

kadar bu mekanizmalar getirilebilir. Önemli olan bence savunmanın yani avukatlık mesleğinin 

hak ettiği o yere gelmesi, yargının diğer unsurlarının, yargı bürokrasisinin avukatlığa 

bakışının değişmesi. Yani bir ayak bağı gibi değil de gerçekten çok sık tekrar edildiği gibi bir 

asli unsur olduğu o olmadan yargılama sürecinin yürüyemeyeceğini; yani adaletin 

gerçekleşmesi için etkin, kaliteli bir savunma mesleğinin olmasını bir kere karar vermek. Bu 

verildikten sonra bunların yöntemleri çok araştırılıp bulunur, bahsettiğiniz emek sömürüsü 

riski dâhil. Hele hele birde bu işte böyle olursa muhalefete darbe vurur. Yani avukatların 

görevi zaten muhalefet değil.Özellikle bakanlığın, idarenin yaptığı bir sınavın kesinlikle bu 

sonuca yol açacağına kaniyim, ben. Onun için barolara bırakılmasını sınavın çok da mantıklı 

olacağını hatta Barolar Birliği değil, yerel barolara bırakılmasını bile tartışılabilir.  

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Duygu Merki: Duygu Merki 

Ceza Hukuku araştırma görevlisiyim. İki sorum olacaktı. Birincisi emekli olan hâkim, 

savcıların avukatlık mesleğine geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha önce bazı 

hâkimlerin hâkimlik meslekleri süresince bazı sorunları dolayısıyla avukatlığa kabul 

edilmediğine ilişkin örnekler olmuştu. Zannedersem o madde iptal olmuştu. Yeni tasarı da 

acaba bununla ilgili herhangi bir düzenleme var mı?  Diğer sorumda aslında Sayın Cihaner’e 

olacaktı. Ceza yargılamasında Sulh Ceza Mahkemelerinde duruşmalarda şu anda savcı 

bulunmuyor. Asliye Cezalarda da 2014’e kadar bulunmayacak. Bunu yargılamak için bunu 

nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru bir metot olarak değerlendiriyor musunuz?  

Avukat Erol Yılmaz Aras: Şimdi Duygu Hanım ben bu konunun mağdurlarındanım. Biz bu 

dönemde hâkimlikten avukatlığa geçmek için müracaat eden bir Ağır Ceza Reisini almadık. 

Avukat Hakları Merkezimizden rapor geldi, o rapora göre almamız mümkün değildi. 

Avukatlara çok kötü başkanlık yaptığı dönem içerisinde davranıyordu. O raporu veren 

arkadaşlar yönetim kuruluna sadece bana karşı tazminat davası açtı. Şu anda davamız 

devam ediyor. 11 kişilik yönetimden bir bana tazminat davası açtı. O konuda hani takdir 

yetkisini çok basit bir örnek ilçelerde bir tane kabul etmedik. Onun dışında keyfi kullanılan 

takdir yetkisi değil, baronun böyle bir takdir yetkisi de olması lazım. Meslek hayatı boyunca 

bu beyefendi bir bayan avukatı kolundan tutup duruşma odasından atmaya yeltenmekten 

tutun da hakaretlere kadar önümüze gelen dosyadan sonra çok kıymetli; işin tuhafı da o 

kararın ters olması için çaba sarf etmeye çalıştım. Çünkü çok kıymetli birkaç meslektaşımız 

devreye girdi. Raporu okuduktan sonra kullandığım tabir şuydu; rahmetli babam mezardan 

kalksa bu kişinin avukatlığa kabulü için oy kullanamayız. Gerçekten avukatlara karşı çok kötü 

davranmış. Bizim gördüğümüzden daha kötü davranmış. Sonradan etrafta iyi bilinmeme 

noktasını Anayasa Mahkemesi yakın bir tarihte iptal etti. Bizim baro olarak dolayısıyla o 

konudaki dayandığımız madde ortadan kalktı. Bu saatten sonra başka birtakım tedbirler 

bulmak lazım, ama çok zaten sık kullandığımız bir yol değildi. Hâkim, savcıların avukatlığa 

geçmesinde çok tutucu olmamak lazım, yani çok kıymetli hâkim ve savcılar var, son 

dönemde biz ruhsat verdik. Şu aralar avukat olarak hizmet ediyorlar, onların tecrübelerinden 

vatandaşlarda avukat olarak yararlanıyorlar. Yani o konuda çok keskin olarak geçmesinler 

diye bir düşünce içinde kişisel olarak değilim.  



 

15 
 

İlhan Cihaner: Bende sorunun bu kısmıyla ilgili ilk başta bu bir haksız rekabet gibi 

değerlendiriliyor, işte eski hâkim maalesef yerleşik algımızda öyle tanıdıkları olur hele hele 

işte yüksek yargıda ama bu biraz daha sanırım, kullanılan da bir şey. Unvanların önüne 

yazmaya kadar böyle bir işte aslında yasak olduğu halde giden kötü uygulamalar var. Ama 

ben avukattaki kariyerin hâkimlikten bağımsız olması lazım. Bende çok keskin engeller 

olması iki taraflı bir geçişkenliğin totalda daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yani 

avukatlıktan da hâkimliğe yaş sınırı olmadan geçişin uygun olması lazım, olanaklı olması 

lazım. Çünkü böyle oldukça ayrı kulvarlarda yürüdükçe bunun deneyimlerini de çok yaşayan 

meslektaşlar anlatıyor. Ayrı kulvarlarda yürüdükçe olması gereken yerden uzaklaşıyor, hem 

savunma mesleği hem hâkimlik. Birbirini kendisine ayak bağı olarak görüyor, sürekli 

oyalayan. Hatta yargı kararlarına, Danıştay kararlarına bile yansıyor. Sanki bir özel 

meslekmiş gibi, işte ticari meslekmiş gibi algılanmaya başlıyor, kamusal niteliği. Onun için 

geçişkenlik olsun, ama belli mekanizmalarda olsun. En azından işte böyle kötüye 

kullanmaların önüne de bir şeyler geçsin.  Barolar kabul etmemişse listeye orada esasın 

baronun tercihi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü mutlaka vardır, bir şey. 

Hukukçular var, orada. Yani nasıl Adalet Bakanlığı mülakat yapıyor, hiç kimseye hesap 

vermiyor, kabul etmiyor, yani o hukuk fakültesini bitirmiş o kadar eğitim görmüş, stajın 

sonunda bile mesleğe kabul etmeyen savcılar var. Kabul etmiyorum diyor, geçiyor gidiyor. 

Aynı yetkinin barolarda da olması gerekir. Barolar kabul etmiyorsa çok baro olur, farklı 

renkler olur. Böylece farklı farklı hukuki yorumları da ortaya çıkarabilir diye düşünüyorum. 

Bu savcının ceza yargılamasından çıkması işte biraz önce dediğim bu neo liberalizasyona 

uyan bir şey aslında, yani ceza yargılaması çok klasiktir. Tez, anti tez, sentez diyalektiği 

üzerine yürür. Siz oradan birisini çıkarırsanız, zaten öbürünü de dikkate almıyorsunuz. Onun 

adı yargılama olmaz, onun adı çok ilkel bir hukuk olur. Şu anda yaşadığımız Asliye Ceza 

Mahkemelerinde savcılar yok ve belli bir süreye kadar da şu anda hatırlayamıyorum. 

Yargıtay’da da sanırım, savcılık tebliğ namenin üzerinde değil mi belli aralıktaki. Ona da bir 

hem Danıştay’da savcıların görüş bildirmeleri ortadan kalktı, hem de Yargıtay’da tebliğ name 

düzenlemesini sağlama belli bir aralıkta kalktı. Bunların tamamı dediğim gibi nitelikten ziyade 

niceliğe, hıza, sürate önem veren uygulamalar kabul edilebilir bir şey değil,  çok yanlış 

buluyorum, yani çok da tehlikeli. Çünkü bunu destekleyenler genellikle şöyle diyorlar; zaten 

hâkim ve savcı baş başa verip kararı verir. O zaman onu engelle zaten sen orada o ceza 

yargılamasını temeline egemen olan o çelişmeli yargı ilkesini olmadığını kabul ediyorsun. 

Çözüm olarak da mademki yok, bari görünürde de kaldırıp deyip. Oysa onun hayata 

geçirilmesinin mekanizmaları da var, hâkim ve savcıların ayrılması işte görünürde kürsüden 

tutun, işte bunların yasaklanmasına kadar bir sürü şey hayata geçirilebilir. Doğru 

bulmuyorum, yanlış.  

Atılım Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Azmi Demirhan: Hüseyin Azmi Demirhan birinci 

sınıf öğrencisiyim. Benim sorum öğretim üyelerinin sayısının az olduğu bir toplumda bizim 

gibi öğrencilerinde deneyimli öğretmenlerden yararlanarak okulumuz genişletilmelidir. 

Öğretmenlerimizin bu kadar az olduğunu bile bile bizi donatacak, bizi zihin olarak açacak 

öğretmenlerin çoğaltmak yerine neden bizi avukat olmak için sınava doğru yönlendirdiğinizi 

söylüyorum. Üstelik sizinde pek güvenmediğiniz yargı sisteminde gerek İlhan Beyin söylediği 

gibi ayrımcılık olsun gerek ÖSYM’de çalınan sorular olsun bize öğretmenlerin çoğalmasını 

desteklemek yerine neden sınava doğru yönlendirdiğinizi merak etmekteyim. 

Avukat Erol Yılmaz Aras: Şimdi Hüseyin Bey tabii hocaların çoğaltılması bu kadar hukuk 

fakültesi var, Cezayla ilgili 360 tane profesör oda belli yerlerde kümelenme olduğunu 
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biliyoruz. Bir yardımcı doçent, bir masa iki tane araştırma görevlisiyle hukuk fakültelerinin 

kurulduğunu biliyoruz. Biz başından beri bu mevcut hukuk fakültelerindeki öğretim 

görevlilerinin her anlamda çoğaltılması, sayısının arttırılması, eğitimin, kalitenin arttırılması 

bu işin temeli olarak bakıyoruz. Onu teşvik etmek, onu çoğaltmak için daha başka ne 

yapabiliriz? Belki biraz daha projektör altına alabiliriz. Yani sıkıntının kaynağına oradan 

başlamak lazım diye bizde haklı olabilirsiniz, eleştirilerimizi çoğaltabiliriz. Bizim oraya direkt 

müdahalemiz söz konusu değil.  

Sınava yönlendirmede de yani şu andaki Ankara Barosuna gelen 1.400 tane stajyer var, 800 

avukat var. Baro her anlamda büyük bir binanın 9 katlı binanın 7 katını biz staja ayırdık. O 

anlamda zorlanmıyoruz, ama stajyer sayısı 2 bine yaklaştığı zaman şu andaki verdiğimiz 

Türkiye’de en iyi stajyer eğitimlerinden birini biz veriyoruz. Onu verme imkânını bizde 

kaybedeceğiz. Yani bu sayı çok olduğu için onun sınavla belli bir eleme olayının 

gerçekleşmesi için sınavdan başka da onu eleyecek bir yöntem olmadığı için biz bu sınavın 

yapılmasından yanayız. Hukuk fakültelerinden bu kadar mezun olan insanın hepsini sınavsız 

olarak belli bir elemeden geçirmeden aldığımız takdirde yarın mesleğe baktığınız her açıdan 

paramparça edersiniz. Yani yeni gelenlerinde yapamayacağı gibi yarım yamalak yapanlarda 

bunu kaybeder.  

Ben yönetim kurulu adına soruşturmalardan sorumlu yönetim kurulu üyesiyim, aynı 

zamanda. Haftada 30 tane ruhsat veriyoruz dedim. Ama bu haftada 40 tane avukat 

arkadaşım hakkında da vatandaşın şikâyet dilekçesi geliyor. Genç arkadaşlarımı 

çağırdığımız zaman çaresizlikten kirasını, telefonunu ödeyememiş. Müvekkilin parasını 20 

gün geciktirdiğin zaman emniyeti su istimal birde avukatlardan dönemeyecek affedilse bile 

avukatlık yapamaz diyor. Bunu nasıl yaptın, bunun farkında değil misin sonuçları çok ağır 

dediğim zaman ne yapabilirim iki aydır kiramı veremedim diyor. Yani karmaşık git gide 

ağırlaşan uygulama bu hızla gelmeye devam ettiği zamanda sistem boğulacak. Onun için her 

tarafta feryat figan yükseliyor. Popülizme bakarak, mesleki dayanışmaya bakarak, mesleki 

konumuna bakarak bir değerlendirme yapmaktan bütün barolar uzaklaştığı için başkanlar 

kurulunda bir tek Edirne Barosu Başkanının muhalefeti oldu. Onun dışında 78 o zaman 78’di 

daha sonra 79 oldu, Kilis Barosuyla beraber. 78 baro başkanı bir başkan hariç ittifakla sınav 

sistemini önerdi. Çünkü hepsinin yaşadığı çok ağır ve git gide ağırlaşan sorunlar vardı.  

İlhan Cihaner: Şimdi biz böyle bir toplantı yaptığımıza göre bir sorun var. Ama bizim sorun 

diye tespit ettiğimiz ne? Aslında bizim sorun diye yakındığımız şeylerin eğitimle de ilgisi yok. 

Yani bu hukuk fakültelerindeki eğitimin sadece akademik kadrolara baktığımda bile zaten çok 

net bir şekilde ortaya çıkıyor, onu tartışmaya gerek yok. Ama bizim yargıyla ilgili hele hele 

genellikle yargının vitrinini oluşturan Ceza Yargısıyla ilgili sorun diye gördüğümüz şeylerin 

çok önemli bir kısmının aslında eğitimle ilgisi yok. Çünkü hukukun zaten Ceza Hukukunun en 

temel ilkelerinin ihlal edildiğini görüyoruz. Yani çok kaba ihlaller var, bizde. Aynı şey 

avukatlıkla ilgili de var, onun için bunu bir eğitim o biraz daha sofistike kalıyor, bence. Ama 

sizin dediğiniz şeyden şöyle bir kaygıda oluyor; bende bunu söyledim, ama. Şimdi bizde 

topyekun bir planlama yapılması lazım, yani hukukta kalite sorununu hukuk fakültelerindeki 

eğitimden alıp Yargıtay’a kadar, işte Danıştay’a kadar böyle aşama aşama her şeyi içerecek 

şekilde işte aşırı yasama faaliyetinden tutun bir sürü etkileyen faktör var, hepsini içine alacak 

şekilde ele almak lazım. Aksi takdirde bu bakış açısıyla yapılacak şey şu birde yetersiz 

profesörler çıkardı, başımıza. Böyle şey olmaz, onun için bizim onu bir bütün olarak ele 

almamız lazım; sadece akademisyen sayısını arttırarak, sadece sınavda değil, hepsi birbirine 

bağlı. Ama şu andaki belirli koşullar içerisinde sınav onu biraz gene planlama belli değil. 
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Türkiye’de avukata duyulan ihtiyaç bellidir, herhalde az çok ölçülebilir bir şeydir, bu. Yani ona 

göre bir planlama yaparsınız, ondan fazlasını da hukuk fakültesini açmazsınız, bu kadar 

basit. Hani şu anda nasıl bankalarda Ziraat Mühendislerinde kasiyer yapmışsak bir müddet 

sonra aynı şekilde hukuk fakültelerinde de hukuk fakültesi mezunu ne bileyim bir sürü farklı 

mesleği icra eden kişiyi görmüş olacağız, bunu gereği yok planlarsınız hiçbir avukatta emeği 

sömürülür. Ne hukukta o gördüğümüz aksaklıklar olur, ne işte böyle Erol Beyin dediği 

sıkıntılar yaşar, avukatlar. Onun için sadece akademisyen sayısını arttırmak, hatta sadece 

sınav işte sadece Yargıtay üyesinin sayısını arttırmak bunların hepsi parayatif tedbirler.Bir 

ara bunları şeye verirdik, biz Avrupa Birliğine gireceğiz belli kriterler var, o kriterler olmaya 

çalışılıyor. Ama artık bunun bir idari yöntemi olduğunu görüyoruz, işte parayatif tedbirler, 

popülist tedbirlerle. Bakan gidip hava atıyor, şurada şu köyde yüksek okul açtık diyor. Açtı, 

orada var, tabelası var, binası var. Buna döner birde onların içine profesör olmayan 

profesörler gider. Onun için bütüncül olarak ele alıp öyle çözmek gerekir diye düşünüyorum.  

Dr. Çiğdem Sever: Aslında sorunlar birbirine bağlantılı ve çok da komplike, zincirleme 

reaksiyon diyebileceğimiz aslında bir sürü sorumla karşı karşıyayız.  

Ben Türkiye’ye ilişkin belki tespit yapmakta fayda olduğunu düşünüyorum. fakat şu anekdotu 

Türkiye Barolar Birliğinin önerisini henüz tasarı, taslak biçiminde görünmüyor. Ama önerisini 

okuduğumda düşündüğüm çok temel bir şey vardı, bu sınavla ilgili onu belirtmek isterim. 

Türkiye’de neo liberal politikalar çok güçlü bir şekilde uygulandı, uygulanıyor daha da 

uygulanacak ve dünyada belli bölümünde bir hep bir yerelleşme var. Yani normalde neo 

liberalizm çok önemli bir iddiası bu yerelleşme iddiasıdır. Türkiye’de neo liberal politikalar her 

aşamada uygulanıyor, ama ve bazen otoriteleşmenin de ön koşulu olarak ortaya çıkıyor, 

karşımıza Türkiye’de. Ben bu anlamda Türkiye Barolar Birliğinin bir garipsediğimiz en 

azından söyleyeyim.  Çünkü ben meslek kuruluşlarının özerkliğinin de kendi karar 

organlarının güçlü bırakılmasının meslek açısından çok önemli olduğunu Ankara Barosu 

Temsilcisi var, söylemek isteğindeyim. Çünkü o yerel baroların güçlü olması çok önemli ve 

yani dünyadaki iyi uygulamalara baktığımızda da bunlar merkezi yapılar diye Türkiye Barolar 

Birliği. 

Başka bir eleştirimde idari hukukçu hassasiyeti onu da söyleyeyim. Avukatlık akademisi yeni 

kurulduğu görünce çok da önemli fakat sadece Ankara’da var olan ve bütün stajyer 

avukatların böyle yığılacağı bir yapı Türkiye’de anlıyoruz. Ama bu yapı yönetime bırakılmış 

gibi bence çok stajdaki temel önemli olan bir yapının kanunda bunun bir güvencesini en 

azından beklemek herhalde gerekir. Bu avukatlar açısından avukatlık mesleğinden bence 

daha önemlisi baroların yapısı çok önemli bir güvence;. çünkü Adalet Bakanlığının ve Milli 

Eğitim Bakanlığının üniversitelerin vs temsilcileriyle doğru bir avukatlık akademisi çok daha 

büyük sorunları sanırım ortaya çıkaracaktır. Bu merkezileşmeyle ilgili sadece Türkiye Barolar 

Birliği değil, bu sefer yürütme lehine işleyebilecektir. Merkezileşme sorununun belki biraz 

daha üstünde durmak gerek.  

Benim tabii bir başka kaygımı söyleyeyim; bu test meselesi. Yani ÖSYM sınavı da ÖSYM’yle 

ilgili hukuksal problemler ve yaşanmış kötü deneyim ötesinde başka probleme döndü. 

Zannediyorum hukuk eğitimine yansımaların endişelerine kapılıyorum. Çünkü artık bazı 

hukuk fakülteleri bu sınavlara yönelik test usulüne dönmüş durumda bilmiyorum, ne kadar 

farkındasınız. Bazı fakülteler sadece test yapıyor, artık. Üniversite bir dershane değildir, 

üniversite sınav yeri değildir. Ama ÖSYM’nin yaptığı test sınavları öğrencileri doğal olarak 

çok öğrencileri de burada suçlamamak gerek. Biraz daha sınavın nasıl bir sınav olması 
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gerektiği üzerinde belki biraz daha kafa yormalı ve düşünmeliyiz. Çünkü bunun uzun vadeli 

etkileri karar yazmak becerisinden yoksun ama benzer şekilde dilekçe yazmaktan yoksun 

avukatlar copy pass yöntemi ki bence büyük oranda dönüyor, buna. Staj dönemi yazma 

becerisinin edinildi, düşünüldü ve görüldü. Bir dershane sektörü oluştu. 

Yargı idaresine ilişkin Türkiye’de merkezileşme, yürütme yalnızlığın eğilimi biraz bu elimizde 

somut bir veri var, bir öneri var. O öneride ücretsiz avukat meselesi benim ilk baktığımda 

dikkatimi çeken bir şey bu konudaki görüşleri merak ediyorum, açıkçası siz işin içinde olan 

biri olarak. Yani baroların bu önerisinin dayanağı, nedeni ve beklenen sonuçları nelerdir?  

Avukat Erol Yılmaz Aras: Şimdi önce merkezileşme tehlikeli mi? Tabii ki her yerde tehlikeli, 

Barolar Birliğinde de tehlikeli.  

Biraz bu taslakta Barolar Birliğinin baroların mesleğine sahip tasarılar barolara verilen bir 

yetki var. Stajyer sayısını genel kurullarla sabitleyebiliyoruz. Yani mesela Ankara Barosu 

genel kurulunda diyor ki ben bu sene bin tane stajyer alacağım. Müracaat eğer binden fazla 

olursa bu getirilen öneriye göre bir sonrakinde sınava giriyor. Ama dilerse başka bir baroda 

gidebiliyor, bu arada. İlk başta bu Barolar Birliğine yönelik bir şeydi. Fazlada tartışılan bir şey 

değil, aslında çok güzel bir şey. Bunun da tabii dezavantajları var; baro genel kurulları 

biliyorsunuz, seçimle oluşuyor. Bu sene seçimlerde bunu malzeme olarak istismar 

edilmesiyle ya da bundan korkarak hak ettiği derecede kontenjan koymayıp rakamın yüksek 

tutulmasıyla karşı karşıyayız. Hepsi nihayetinde büyük bir hukuk bilincini gerektiriyor. Yani 

hepsi birbiriyle çok ilintili İlhan Beyin söylediği gibi; parçanın bütününe bakmak lazım, teker 

teker bir parçayı çok düzelttiğiniz zaman diğer taraflardaki eksiklikler devam ettiği sürece 

maalesef arzu ettiğimizi yakalamamız hele böyle devasal sorunlarda mümkün olmayacak. 

Baroların güçlü olması lazım, son dönemde toplumsal az önce bir soruda da barolar öne çıktı 

dendi. Orada tabii hâkim ve savcılar tabiatı gereği avukatlar gibi örgütlenerek tavır ve tepki 

koyamazlar. Onu barolar olarak bizim yapmamız lazım, ama konjonktür diğer 

üniversitelerinde sivil toplum kuruluşlarının bu kadar sessizliğe gömüldüğü bir yerde baroları 

öne çıkardı. Barolar Birliği hepimizin çok eleştirdiği şekilde sessizliğe gömüldü. O boşluğu 

Ankara ve İstanbul Baroları, Anadolu baroları doldurdu. Toplumsal muhalefet sadece hukuk 

konularının dışında da her konuda şimdi bizim baronın görüşünü basın mensupları 

soruyorlar. Eğer normal bir düzende olsak bu kadar baskının, bu kadar adil demokratik 

uygulamaların olmadığı bir zeminde olsak herhalde baroların bu kadar görüşleri merak edilip 

barolar bu kadar toplumun temsilcisi durumunda olmazdı.  

Barolar Birliğinin birde baroların güçlü olması gerektiğini somut örnekler ortaya koyuyor. 

Toplumun sigortası yani halkın sesi olma noktasında önemli fonksiyon var, sözün bir yerinde 

de söylediğim gibi zamanında fonksiyonları barolar yerine getirmiş olsaydı, toplum bu kadar 

örgütsüz olmazdı. Barolar kendi içlerinde başlayarak topluma örgütlü toplumun ne kadar 

önemli olduğunu anlatmak zorunda çünkü sahip olunan bütün demokratik değerlerin sigortası 

örgütlü toplum Avrupa’da 6 tane, 7 tane; Amerika’da 10 tane, 12 tane derneğe üye insan en 

az ayniyet ve mücadele duygusu, ortak üretme duygusu bunları ancak örgütlü insanlarda.  

Şimdi bizim baro yönetim kurulu 11 kişi hiç ummadığınız çok pasif olduğunu düşündüğünüz 

bir arkadaş geliyor, bir konu konuşulurken bir taraftan bir düşüncesini ortaya koyuyor. Dönüp, 

diyoruz ki hakikaten heyet çalışması böyle bir şey. Bir kişi ne kadar kabiliyetli olursa olsun 

başkan göremeyebilir, ilgilisi göremeyebilir ama o 11 kişi aynı olaya bambaşka taraflarından 

bakıp ortak akıl dediğimiz noktaya geliyoruz. Bu örgütlülüğü barolar önce kendileri sağlamalı, 
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topluma da demokrasinin temelinin örgütlü toplum olduğunu anlatmalı, yol göstermeli onlara 

örgütlenmeleri için modeller ortaya koyup yardımcı olmalı diye düşünüyorum.  

Üniversiteler sadece testlere yöneldiği zaman biz sadece sonuçlarını yaşıyoruz. Bir sınav 

yapıldı hocam, çok önemli bir proje  yılların projesi Aile için kadın ve çocuğa yönelik şiddetin 

yanında kadının eğitimine rahmetli Türkan Saylam’ın genç kızlara yönelik yaptığı eğitim 

çalışması gibi çok önemli bir proje olarak onu addediyoruz. O çalışmalarda rehber 

avukatların sınav sorularını bundan 6 ay önce okuma imkânı buldum. Olamaz yani bir hafta 

kendime gelemedim. Bu test yoluyla düşünce kabiliyetini, düşüncesini, önerisini 

berraklaştırması mümkün değil, stajında bitirmiş bu arkadaşlarımız avukat olmuşlar, birkaç 

yıllık avukatlar. Biz onların sonuçlarının ağırlığını yaşıyoruz.  

İlhan Cihaner: Örgütlenme meselesiyle ilgili ben hâkim, savcıların sorunlarıyla ilgili 

değinmeyi unuttum. Şu anda hâkim, savcıların örgütlenmesiyle ilgili bir sıkıntı var, İLO 

kararlarına aykırı bir şekilde sendika kurmalarına yargı karşı çıkıyor. Oysa İLO kararları var, 

bununla ilgili. Dünyada neredeyse sendikası olmayan hâkim, savcı yok. Zaten bir ülkede var, 

ilaç olsun diye o örnek gösteriliyor. Dünyanın her ülkesinde hâkim, savcıların sendika ya da 

daha başka meslek örgütleriyle sorunlarını ülkeye ilişkin, mesleğe ilişkin sorunlarını dile 

getirip örgütlü mücadeleyi verme yolları açıkken Türkiye’de bu yok. Ayrıca işte dernekler var, 

üç dernek var ki o dernek kurma hakkı bile çok ciddi mücadelelerle, kavgalarla elde edildi. 

İlginç bir şekilde oda siyasi iktidarın bir neredeyse nefret objesi haline getirildi. İşte yasa var, 

demokrat yargı var; birde işte sendika kurulmaya çalışılıyor. İkisi kapatıldı, sanırım üçüncüsü 

kuruldu. o mücadelede devam ediyor, böyle bir sorunda var hâkim, savcılarla ilgili olarak.     

 


