MESLEKİ YETERLİLİK
Avukatlar, yargının bağımsız savunma kanadının temsilcileridir. Bu denli önemli bir misyon
üstlenmelerine karşın özellikle son yıllarda hukuk fakültelerinin sayısının kontrolsüz bir
şekilde artması nedeniyle, yetersiz teorik bilgiyle mezun olan pek çok genç meslektaş, şu
haliyle yetersiz kabul edilebilecek avukatlık stajını dahi gerektiği gibi yapmadan avukatlık
cüppesini giymeye hak kazanmaktadır. Her yıl avukat sayısı artmakta ancak maalesef nitelik
düşmektedir.
Avukatlık mesleğinin etkinliğinin artırılabilmesi için pek çok öneri ileri sürülebilir.
Bana göre bunlardan en önemlisi ve önceliklisi, avukat adaylarının donanımının artırılmasıdır.
Türkiye ve Yurtdışındaki vakıf üniversiteleri de hesaba katıldığında, teorik bilgide
standardizasyonu sağlamanın tek yolu, avukatlık sınavı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Hukukçuların, merkezi sınavı kazanmaları halinde hakim ya da savcı olabildikleri ülkemizde,
herhangi bir ön kabul şartı olmaksızın bir yıllık stajın ardından avukat olmaya hak
kazanmaları trajik değil midir?
Bu nedenle mesleğe kabulde ve meslekte ilerlemede bir dizi yeterlilik eğitimi ve
sınavının gerekli olduğunu düşünüyorum:
Avukat adayları; yüzde yirmisi genel kültür, yüzde sekseni teorik hukuk bilgisini ölçen
merkezi bir sınavdan en az yetmiş puan almak şartıyla avukatlık stajına kabul edilmelidir.
Avukatlık stajı en az iki yıl olmalıdır. Bunun ilk yılı, üniversitelerin katkılarıyla Barolar
Birliği’nin yapacakları uygulamaya yönelik teorik öğrenim ve sanal mahkeme derslerini
kapsayacaktır. Avukatlık stajının ikinci yılında ise avukat adayları, tecrübeli avukatların
sorumluluğunda ve gözetiminde her tür davaya girebilecek, savunma yapabilecektir.
Avukatlık stajını tamamlayan adaylar, yeterliliğinin değerlendirilmesi ve avukatlığa
kabul için çok daha kapsamlı merkezi bir sınavdan başarılı olmak zorundadır. Bu sınavın en
az yüzde otuzu avukatlık mesleği ile ilgili etik kuralları, kalanı ise uygulamaya yönelik hukuk
bilgisini içermelidir.
Tüm bu eğitim ve sınav sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, mesleğe kabul
edilmeye hak kazanacaktır. Ancak mesleğe kabul kadar devamında da yeterlilik koşulları
belirli aralıklarla ölçülmeli, ödüllendirilmelidir. Örneğin meslekte en az 10 yıllık kıdemi olan
ve hukukun belirli bir branşında belirli sayıda davada görev alan ve bunlardan en az yüzde
sekseninde başarı elde eden avukatlar, o branşta “uzman avukat” unvanını elde etmelidir.

Benzer şekilde belirli kıdeme sahip avukatlar, belirli sayıda davada görev alarak bunların en
az yüzde sekseninde başarılı olmak koşuluyla hakimlik-savcılık mesleğine geçmeye
(hakimlik-savcılık sınavına girmeye) hak kazanmalıdır.
Avukatlar kendilerini yeterli hale getirmeden; mesleğin etkinliğini ve itibarını
yükseltemez. Avukatlık, bir hukuk fakültesi mezununun başka hiçbir şey olamadığı için
seçeceği bir meslek olmaktan öte; uğruna emek harcayarak zorlukla elde edebileceği hedef
meslek haline getirilmelidir.

