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1.SAVUNMANIN ÖNEMİ
vardır.

Avukatlık, kamu hizmeti olup serbest mesleklerdendir. Ayrıca kamu avukatlığı da

Kamu hizmeti olarak savunmanlık, yurttaşların yasa karşısında eşitliğini, adaleti ve hukuka
uygun kararların mahkemelerce verilmesini sağlamak suretiyle “Hukukun üstünlüğü” nü
gerçekleştirme eylem ve işlemleridir. Bu eylem ve işlemlerin başarılı olması tüm devlet
organlarının ( yasama, yürütme, yargı ) eşgüdümsel ve örgütlü çalışmasıyla olanaklıdır.
1982 anayasamızdaki erkler ayrımı sıralaması, üstünlük sıralaması olmayıp yasa
koyma, uygulama ve denetleme işlevine yöneliktir.
Adalet, sav-savunma-yargı üçlemesinin bileşkesinin oluşumudur.
Savunma hak ve özgürlüğü, dokunulmaz, vazgeçilmez, bölünmez bir bütün olup
adaletsizlikten toplum sorumlu olduğundan doğrudan toplumu ilgilendiren kamusal bir hizmet
olması dolayısıyla kutsaldır. Kutsal savunma hakkının temsilcileri olan avukatlar, kutsal bir
görev olan insanlığı savunmaktadırlar. Avukatların hiçbir zaman kendileri olmadığı gibi
avukatlar hiç kimseyi de köle olarak kullanmadılar. Cübbelerinde düğme olmaması, hiç kimse
önünde boyun eğmeyeceklerinin ve önlerini iliklemeyeceklerini ifade etmektedir.
Savunmaya yer vermeyen mahkeme kararı eksik ve hukuka aykırıdır. Çünkü savunma
adaletin vazgeçilmez bir öğesidir.
1982 anayasamıza göre; “Mahkemeler bağımsızdır.” Hiçbir makam, merci ya da kişi
yargı yetkisinin kullanılmazında mahkemelere emir ve talimat veremez, genelge göndermez,
tavsiye ve telkinde bulunamaz. Aynı şey “ savunma makamı” içinde söz konusudur.

SAVUNMADA ETKİNLİK ve YARAR
Savunmanın, örgütlü ve uzmanlığa dayalı olması savunma makamının saygınlığını
oluşturmaktadır. Yargıç ve savcılar, savunmayı makam olarak olarak kabul ettikleri oranda
savunma daha etkin ve yararlı hale gelebilecektir
Adaletin gerçekleştirilmesinde sav-savunma – yargı makamlarının örgütlü ve
eşgüdümlü çalışmaları hem makamsal, hem de kişisel sorunları ve sürtüşmeleri daha kolay
çözümlemede de yararlı olacaktır. Savunman mahkeme savunmanlar arası “ savunman
müvekkil ilişkilerindeki “ sorunlar da rahatlıkla çözümlenebilecektir.
Savunmanlar, ülkenin siyasal reşimini ne olursa olsun insanlığı temel hak ve
özgürlükleri ülkenin ve toplumun çıkarlarını savunduklarından hukuku daima canlı tutmak ve
işlevli kılmakla yükümlüdürler.
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HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE KATKI
Hukukun üstünlüğü ancak demokratik rejimlerde tüm devlet organlarının hukukla
bağlı olması ve yönetimin yargısal denetimi ile sağlanabilir. (hukuk devleti )
Dikta rejimlerinde hukuk askıya alınıp, polis devleti ilkeleri devreye girdiğinden
bağımsız yargı ortadan kalkmakta, c. Savcıları valilerin ve adalet bakanlığının emrinde bir
memur olmak derecesine düşürülmektedir. Bu tür rejimlerde savunmalar, hukukun
üstünlüğünü korumak ve kollamak konumunu da üstlenmek durumundadırlar
EKONOMİK DÜZENİN ÇATISI OLMAK
Hukuk bir üst yapı konumu olarak ekonomik düzenin çatısını oluşturmaktadır. İlkel
kapitalizm karma ekonomi ya da toplumcu ekonomik düzenlerde hukukta bu düzenlere göre
yapılmaktadır. Açlık, işsizlik, cahillik, hastalık, yoksulluk ve geri kalmışlıkla mücadelede
hukukunda bu sorunların çözümünde etkin olması ve yarar sağlaması amaçlanmalıdır.
SAVUNMANIN “ MAKAM “ OLARAK YAPILANDIRILMASI
Avukatlık “ kamu hizmeti “ ve “ serbest meslek “ olduğundan piyasa koşullarına tabii
olmaktadır. Bu ise tüm toplum katmanlarına eşit, dengeli ve adil hizmet vermeyi
engellemektedir. Nitekim haksız rekabet halleri ve reklam yasağı ihlalleri de bu durumdan
kaynaklanmaktadır. Bu durumda Baroların devreye girerek mensuplarına ekonomik yardımda
bulunması, örneğin; avukatlar yardımlaşma sandıkları kurulması, CMK ek ücretlerini dağıtan
Baroların bu ücretlerden belirli bir kesinti yaparak “ fon “ oluşturması, baro pulu uygulaması,
staja başlama ödentileri “ sorumluluk sigortası “ ihdas edilmesi iş ticaret ve vergi
düzenlerinde savunmanların bu sigortadan ücretlerini alabilmeleri devlet bakanlarının
avukatlara “ büro kredisi “ açmaları avukatlık yasasında değişiklik yapılarak büroların ortak
avukat büroları biçimlerinde yapılandırılma zorunluluğu getirilmesi, büroların tüzel kişiliği
avukatlara özel bir vergilendirme yöntemi kabul edilmesi ( avukatların birinci sınıf tacirlerle
aynı kefeye konulması )hem makam olarak hem de ekonomik yönden bağımsızlıklarını
sağlamada yararlı olacaktır.
Nasıl ki iddia makamı hüküm makamı varsa savunmada makam olarak
yapılandırılmalıdır.
Kamu davası iddianame ile açıldığı andan itibaren “ savunma makamı “ da devreye
girerek soruşturma evresine eylemli olarak (sanığın lehine ve aleyhindeki kanıtları toplama,
soruşturma dosyasını inceleme vekaletname ibraz ederek, soruşturmayı yönlendirme )
katılmalıdır.Savunma mesleğinde deyim yerindeyse “ tek tabanca “ olma dönemi sona ermiş
gibidir. Çünkü hukukun her dalında avukatın tek başına uzman olabilmesi olanaksızdır. Bu
bakımdan uzmanlığa yönelik örgütlü hizmet ortak avukat büroları adı altında biçimlenerek
gelişme yolunda adımlar atmaya başlamıştır.
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Artık avukatların baktığı işin yoğunluğuna göre kendilerine “cezacı”, “icracı”
yakıştırmaları “ iş davaları yada vergi davaları uzmanı” payeleri vermeleri sertifika yada
plaketle kanıtlanmadan hem geçerli olmamakta, hem de “ haksız rekabet “ ve “ reklam yasağı
“ kurallarına takılmaktadır.Aksine sertifika yada plaket alınması halinde uzmanlık sıfatları
büro levhasında kartvizitlerde kullanılabilme olanağı gerektirecektir. Uygulamada “ paket
eğitim programlarını” izleme bunların sınavına girme halinde sertifika ve plaket alma bunları
uzmanlık alanında kullanabilme olanakları yaratmış durumdadır.
KİŞİSEL VE BÜRO GÜVENLİĞİ SAĞLANMASI
Dijital koruma olanakları, kolay silah ruhsatı alma adli kolluktan yararlanma özel
güvenlik kolluğu kurma olanakları düşünülebilir.
Haciz ve infaz işlemlerinde avukatların herhangi bir saldırı yada karşı koymaya maruz
kalmaları bakımından “ adli kolluk” tan yararlanma düzenlemelir yapılabilir. Para
transferlerinde de “ adli kolluğun “ yardımı banka yada icra dairelerinin koruma
görevlerinden yararlanabilir. Para kasaları sabit ve muhafazalı hale getirilebilir.
SOSYAL GÜVENLİK
Avukatlarda belirli bir yaş yada hizmet süresine tabii tutularak emekli olabilirler.
Yargıçlar ve savcılar gibi 65 yaş ya da hizmet koşulu ile emekli edilebilirler. Avukat hem
serbest hem de kamuda çalışmış ise hizmetler birleştirilerek emekliye tabii tutulabilir. İster
SSK “ Savunmazlık Sigortası “ kapsamında ister T.C. Emekli Sandığı intibak suretiyle…
Avukatlarda tüm sağlık hizmetlerinden devlet hastanelerinden belirli bir sağlık primi
kesintisi karşılığında yararlanabilmelidirler.
KAMU HİZMETİ – SERBEST MESLEK İLİŞKİSİ
Avukatlar ister serbest isterse kamu avukatlığı yapsınlar “ kamu hizmeti
görmektedirler “
Hizmet hangi kesimde verilirse verilsin sonuçta bir vekalet ücreti söz konusudur.
Avukatın serbest meslek ve piyasa koşullarına göre çalışması ücretine serbestçe pazarlık
konusunu yapmayıda gerektirmektedir.
Kamu hizmeti gelecekte adalet hizmetlerinin parasız olması olasılığına karşı vatandaştan
(müvekkil) ücret almayı gerektirebilir.
Adli yardım hükümlerinin (HUMK. MD. 465-472 ) işletilmemesi yada yasadaki hükümlerin
uygulamada işler duruma gelememesi yüzünden adalet hizmetlerinin parasız yürütülmesi
sosyal devlette bir ilke olarak kabul edilmiş ve yürürlüğe ülkelerde konulmuş bulunmaktadır.
Bu durumda savunmaların vekalet ücretleri devlete ait olacaktır. Zaten savunmaların
mahkeler tarafından atanması halinde savunmalar cmk göre alınmaktadır.
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KAMU AVUKATLARININ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜ
Kamu avukatlığı 647 s. Devlet memurları yasasına tabidir. Sorunlarda bu yasanın
yetersiz hükümlerinden kaynaklanmaktadır. “ Hukuk Müşavirliği “ bir makam oluşturmasına
karşın uygulamada daire müdürlerinin keyfi uygulamalarına açık olduğundan bu müdürlükler
işe siyasal iktidara bağımlı olduğundan müşavirin siyasal görüşüne göre amiri ile ters düşmesi
hallerinde, örneğin; hizmete araç tahsis etmeme dava açılması yada açılmaması konusunda
baskı yapılması dairenin yarar ve çıkarına göre değil amirin yarar çıkarına göre mütalaa
verilmesi ve görüş bildirilmesi gündeme gelmekte amir olağanüstü çabalarla alınmış silah
ruhsatını dahi küçümseyerek teröristlerin ellerindeki tamburalı silahlar karşısında tabancanın
işe yaramayacağını söyleyebilme ve müfettiş yada vergi hesap uzmanı incelemeleri ile
müşavir üzerinde baskı kurma yönüne gidilebilmektedir. Kimisi verilen hizmetin uzmanlığa
dayalı olmadığını küçümser bir tarzla dile getirebilmektedir. Tüm bu ve benzeri sorunların
avukatlık hizmetlerinin devlet memurluğu yasasında yeni düzenlemelerle çözümlenebileceği
kanısındayız.
AVUKAT BÜROSUNDA AYLIK ÜCRETLE ÇALIŞMA
Bu çalışma hizmet akdine değil vekalet sözleşmesine göre biçimlendiğinden hizmetin
özenle ve sorunsuz değil takibine, hesap vermeyi ve davaya yön verme sorumluluğunu
gerektirmektedir. Vekalet veren avukatın( müvekkilin ) vekil avukatın “ savunma sigortası “
primini yatırma zorunluluğu yoktur. Çünkü savunma hizmeti bir iş akdi olmayıp vekalet akdi
olmakla primler “ ortak avukat bürosu “ tarafından yatırılmayıp avukatın kendisine aittir.
Ortak büroda sigorta primleri ise ortak giderler çerçevesinde “ büro “ tarafından ödenir.
HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI
Savunmalar arasında zaman zaman haksız rekabet olayları yaşandığına ve reklam
yasağı ihlalleri yapıldığına tanık oluyoruz. Örneğin; Haksız ve fahiş kazanç sağlamak yargıç
ve savcılarla samimi ilişkiler kurmak uzmanlık belgesi olmadan baktığı davaların yoğunluğu
bakımından yakıştırma bazı sıfatlarla anılmak ( ipten adam alır, tuttuğunu koparır ) iş adamı
ve basın organlarına verilen yemekli toplantılarda haksız rekabet ve reklam yasağının olağan
taktikleri olarak göze çarpmaktadır.
Bunlar savunmalar arasında yaşanırken mesleğin saygınlığı ve adalet bu
uygulamalardan yara almakta edinilen kazançlar manevi tazminatlar karşısında erimekte
itibarlar yok olup gitmektedir.Savunmalar rakip değil birbirlerine destekleyen ve adaleti
gerçekleştirmeye çalışan, hukukun üstünlüğü için mücadele eden mücahitler olmalıdırlar.
Rekabet hizmet yarışında adaleti gerçekleştirmekte ve hukukun üstünlüğünü sağlama
yarışında verilmelidir. Çünkü savunmalar toplum önderleri ve mühendisleri olarak topluma
yön vermek ve iyi örnek olmak durumundadırlar.
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SAVUNMA HAK VE ÖZGÜRLÜĞÜ İLE DEMOKRASİ VE HUKUK DEVLET İLİŞKİSİ
Savunma hakkı suçlamayı kanıtları bilmeyi ve soruşturma dosyasını incelemeyi
kapsar.Bir ülkede güçlülerin halalı olduğu bir düzen hüküm sürüyorsa o ülkede adaletten
hukuka üstünlüğünden demokrasiden ve temel hak ve özgürlüklerinden bahsedilemez. Bir
devletin hukuk devleti olabilmesi için özgürlükçü katılıma çoğulcu bir rejimin uygulaması
güçler ayrımı ilkesinin uygulanması tüm devlet organlarının yargı denetimine tabii ve “
hukukun üstünlüğü “ ilkesine bağlı olması gereğir
ANAYASAL DÜZENLEMELER
1982 Anayasamızın 2. Maddesi “ Devletin nitelikleri “ başlığı altında T.C.nin “ Sosyal
Hukuk Devleti” olduğunu vurgulamaktadır. Ne var ki sosyal hukuk devletinin niteliklerinin
neler olduğuna dair Anayasa metininde herhangi bir açıklama yoktur. Hazırlanacak yeni
Anayasa bu doğrultuda hükümler koymak gerekmektedir.
Genel olarak 1982 Anayasamız yasama ve yürütmeye geniş yetkiler tanıdığı halde
yargı organından bu yetkileri esirgemiş ve kısıtlayıcı hükümler getirilmiştir. Bunu 13 Eylül
1980 İhtilali sonucunda hazırlanmış olmasına bağlayabiliriz.
1982 Anayasasında yargı organı üzülerek söylemek gerekirse “ yürütme organının “
vesayet ve müdahalesine açık hale getirilmiştir. Bu bağlamda bir iki örnek vermek gerekirse;
Cumhurbaşkanın yüksek mahkeme üyelerini seçmesi yanında özellikle kendisini “ vatana
ihanet “ten yargılayacak olan “ yüce divan “ a üye seçmesi bir çelişki olup anayasaya
aykırıdır. ( Madde 146)
Öte yandan Adalet Bakanı’nın HSYK’nun başkanı olması yürütmenin yargıya
müdahalesinin kipik bir örneğidir. (madde 159)
TBB’nin birleştirilerek “Adalet Yüksek Kurumu” kurulması ile olanaklıdır. Bu
kurumun başkan Adalet Bakanı değil kendi üyeleri arasından seçilmelidir.
YASAL DÜZENLEMELER
Savunma “Makam” olarak Avukatlık Yasasın da yeniden yapılandırılmalıdır.
Kamu hizmeti olması hasebi ile tüm devlet daireleri özel kurum ve kuruluşlar “Savunma
makamı” na yardımcı olmak, bilgi ve belge gereksinimlerini karşılamakla yükümlü olmalıdır.
Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde C. Savcıları ilgili ve yetkililer hakkında kamu
davası açılacağını avukatlar yasasına konulması, suçun yaptırımsız kalmamasını
sağlayabilecektir.Savunmanı uzmanlığa yönelik ve örgütlü olarak gelişmesi için Av. Yasasına
yeni hükümler konulmalıdır.
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Ortak Av. Bürolarının uzmanlık için kariyer yapma durumları (sertifika, plaket) yeni
hükümlerle düzenlenmelidir.
Ortak Av. Bürolarının “savunma makamı” olarak yapılandırılması tüzel kişilik, ortak
avukatlık sözleşmesi ve hizmetin uzmanlıklara dayalı olarak verilmesi sorunlarını da birlikte
gündeme getirecektir. Savunma vekalet ücreti ve sözleşmesi konusu içerdiğinden her Av.
Fikir işçiliğini ortaya koyduğundan kişiler değil “ ortaklık” vergiye tabi tutulacağından tüzel
kişilik kapsamında özel bir götürü vergi usulü (yöntemi) kabul edilmelidir.
UZMANLIĞA YÖNELİK KARİYER YAPMA VE ÖRGÜTLÜ HİZMET
Uzmanlığa yönelik paket eğitim programları uygulamada en pratik yöntem olarak
kendini göstermektedir. Bu programları alıp okuyan ve sınavlarında başarı gösterenlere
barolar sertifika yada plaket vererek uzmanlık gelişiminde dev adımlar atmaktadırlar.
Plaket yada sertifika ile kanıtlanmış uzmanlık belgeleri reklam yasağını bertaraf ederek “
ortak büro “ larda levha yazılma ve kartvizitlerde kullanılma olanağı sağlamaktadır.
Diyelim ki “ Ticaret Hukuku “ dalında 10 tane paket program varsa uzmanlık plaketlerinde bu
durum numaralandırılır ve uzmanlık derecesinin ne olduğu saplanır. Ör; Zayıf, orta, iyi,
pekiyi derece yada 1. Aşama, 2. Aşama, 3. Aşama, 4. Aşama gibi kategorilere ayrılır.
Bunların sınavlarında başarılı olması halinde orta, iyi, pekiyi derece olarak uzmanlık
değerlendirilebilir.
Uzmanlığı belirten tanıtım yazıları asla “ reklam yasağı “ oluşturmaz
ORTAK AV. BÜROLARININ TÜZEL KİŞİLİĞİ VE VERGİLENDİRİLMESİ
Büronun ortak oluşu tüzel kişiliği gerektirmektedir. Her avukat hem kişi olarak hem
de tüzel kişiliği temsil etmektedir. Savunmalar “ savunma makamı”nın bireysel temsilcileri
olmaktadır.
Savunma makamı tüzel kişiliği, mal satmayıp kamu hizmeti verdiğinden ve fikir ürettiğinden
1. Sınıf ticaretlerle aynı kefede değerlendirilip sermaye şirketleri gibi vergilendirilemez bu
özelliğinden dolayı ortak büronun giderleri düşüldükten sonra vekalet ücreti hasılatı “ götürü
vergi “ye tabi tutulmalı ve ortak hasılat vergi matrahı olmalıdır. Buda ortak büroya mensup
avukatlarca imzalanmış gelir vergisi beyannamesi ile taahhüt edilmeli, imalı beyan avukatın
saygınlığının bir göstergesi olarak geçerli samimi sözün yazıya döküldüğü ödeme vaadi
olarak kabul edilmelidir. Avukatlara vergi kaçakçısı gözüyle kuşkulu bir yaklaşımla
yaklaşmak durum kanıtlandığı takdirde manevi tazminatla (tinsel ödence) ve cezai yaptırımla
müeyyidelere bağlanmalı bunun için vergi yasalarında ( gelir vergisi yasası, vergi usul yasası)
yasal düzenlemelere yapılmalıdır.
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VERGİ HUKUKU UZMANLIĞI VE MÜKELLEFLERE HUKUKİ HİMAYE
Vergi hukukunun karmaşıklığı vergi mevzuatına yeterli denli savunmaların
eğilmemeleri nedeni ile mükellefler adeta hukuki himayeden yoksun vergi daireleri ve maliye
hesap uzmanlarının denetimleri ile (vergi yoklama memurlarıdır) yersiz ve zamansız yoklama
olursa ziyaretleriyle bunaltılmaktadır. Vergi zıyaına neden olunmasa dahi, verilen haksız
usulsüzlük cezalarıyla mükellefler zor durumlara düşürülmekte, KDV beyannamelerinin boş
olarak elektronik ortamdan verilmeyip PTT ile gönderilmesi dahi özel usulsüzlük cezalarına
yol açmaktadır. Böyle bir durumda hukuki himaye arayan mükellefler avukatlardan “vergi
mevzuatıyla uğraşmıyorum” kanıtını alınca adeta yıkılmaktadırlar. Mali Müşavirlere itiraz ve
uzlaşma dilekçelerini yazdırsalar dahi haksız salınan vergi cezalarına karşı iptal ve tam yargı
davaları açmak itiraz savunma temyiz karar düzeltimi ve yargılamanın yenilenmesi yollarına
başvurmak için uzman avukat bulmakta zorlanmakta vergi daireleri lehine mükellefler
aleyhine bu alanda bir boşluk (gedik) açılmış bulunmaktadır. Bu gediği uzman savunmanlar
doldurmak zorundadır. Çünkü kamu hizmeti ve görev bilinci bunu gerektirmektedir. Vergi
Dairesi çalışanları maliye yüksek okulu yada İTİA mezunu oldukları vergi yasalarını maliye
bakanlığının genelge ve yönerge “talimat” leriyle yorumladıklarından Vergi
Mahkemelerindeki yargılama yöntemi hukuki gerekçeler ve kanıtlar karşısında etkisiz
kaldıklarından çoğunlukla devlet zarara uğratmakta devletin personele rücu etmesi karşısında
memurların maddi ve manevi tazminat (özdeksel ve finansal ödence) ödemek durumda
kalmaktadırlar.
ADALET HİZMETLERİNİN SOSYALİZASYONU
Sosyal devletlerde adalet hizmetleri parasızdır. Vatandaştan kesilen bir “ adalet primi”
karşılığında adli yardım kurulların işletmeye gerek kalmadan (HUMK. 465-472) tüm adalet
hizmetleri ( hak arama davalı ve davacı olma) vatandaşa parasız verilmektedir. Bu durumda
ortak Av. Bürolarının vekalet ücreti gelirlerinde bir azalma olabilir. Ne var ki CMK
uygulamaları gibi sarf kararı olmadan barolar adalet bakanlığından gelen vekalet ücreti
alacaklarının avukatlara dağıtabilir. Barolar bu vekalet ücretlerinden kesinti yaparak bir
fon”da toplayıp Av. Yard. Sendikalarına aktarabilirler. O zaman avukatların vekalet ücreti
gelirlerindeki azalmanın sakıncaları önlenmiş olur.
Tüm devlet bakanları avukatlara “büro kredisi” açabilir. Düşük faiz ve uzun vadeye bağlanan
bu paraların alınmasında ve ödenmesinde barolar “kefil” olabilir.
STAJYERLERE ASGARİ ÜCRET ÖDENMESİ
Stajyerlerden staj başlamaları halinde alınmakta olan ödentiler ( 250-500 TL )
Barolara tahsil edilmemeli, aksine stajyerlere asgari ücret üzerinden ücret ödenmelidir. Staj
sonunda stajyer avukatların sınava tabi tutulmasından vazgeçilmelidir. Çünkü huk. Fak.
Mezunu olan bir stajyerin avukatlık sınavını birkaç hakta vermemesi düşünülemez. Böyle bir
varsayımla avukatları engelleme yada tasfiye etme zihniyeti (mantalite)avukatlığın
saygınlığına bir hakaret oluşturmaktadır.
DEMİRER

MESLEĞE YENİ BAŞLAYANLARA BARO YÖNETİMİNDE GÖREV VERMEK VE
ONLARIN TEMSİLİNİ SAĞLAMAK
Baro yönetiminde görev almayı belirli kıdem koşuluna bağlamanın mantığını
açıklamak zordur. Genç avukatlara daima fırsat ve imkan vermek onların yetişmeleri
açısından zorunludur. Genç yaşta sorumluluk ve görev bilici kazanmalarına önem verilmeli.
Baro yönetim disiplin ve denetiminde temsil edilmelerine özen gösterilmelidir.

DEMİRER

