
Genç avukatlardan önemli saptamalar 

 

Bursa Barosu'nun Türkiye Barolar Birliği'nin de katkısıyla düzenlediği Genç Avukatlar 
Kurultayı, 30 ildeki barolardan meslekte 0-5 yıl kıdemli avukatların katılımıyla yapıldı.  

Mesleki sorunlar tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirildiği kurultayın son gününde 
yayınlanan sonuç bildirgesinde, genç avukatların talepleri de kamuoyuna duyuruldu. 

 

Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi'nde avukatların, sırf görevleri kapsamında 
savunma faaliyetini gerçekleştirdikleri için tutuklandıkları veya yargılandıklarına da dikkat 
çekilerek, "Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta ve bu 
durumun önüne geçilememektedir. Savunma için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve 
çağırıyoruz" denildi. 

Genç Avukatlar Kurultayı sonuç bildirgesinde, sorunlar ve çözüm önerileri özetle şöyle 
sıralandı. 

İŞÇİ VE BAĞLI AVUKATLARIN SORUNLARI 

İşçi/bağlı avukatların ve kurumlarda çalışan avukatların hak ve statülerinin kanunla 
düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, "Avukatlık Kanunu’nda işçi/bağlı 
avukatlar, işveren avukatlar arasında “tip sözleşme” yapılmalı ve bu sözleşmenin iş ilişkisi 
açısından zorunlu hale getirilmesi,  barolarca denetlenmesi sağlanmalıdır" görüşüne yer 
verildi. Bu sözleşmede işçi/bağlı avukatın , çalışma saatleri, yıllık izin süreleri, öğle tatili, işçi 
avukatın işi reddetme hakkı, işçi avukatın alacağı asgari ücret, işçi avukat ile işveren avukat 
arasındaki var olan etik kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesinin yaptırımları gibi işçi 
avukatı ekonomik ve sosyal açıdan koruyan hükümler mutlaka yer almalıdır" denildi. Türkiye 
Barolar Birliği bu konuda girişimde bulunmaya davet edildi. 

CMK VE ADLİ UYGULAMALAR İLE VERGİLER 

Türkiye Barolar Birliği tarafından avukatlık ruhsatı sırasında alınan katkı payının tamamen 
ortadan kaldırılması, bu mümkün değilse en az 1/4'e indirilmesi konusunda yasal düzenleme 
yapılmasını isteyen genç avukatlar, serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren doktorlar ve 
diğer meslek grupları gibi avukat gelirleri üzerinden ödenen Katma Değer Vergisi oranının da 
yüzde 8'e indirilmesi konusunda TBMM'de girişimlerde bulunulmasını isterken, genç 
avukatlara Türkiye Barolar Birliği ve baro yönetimlerinde kontenjan ayrılması talebinde de 
bulundu. 
 
AVUKATLIK MESLEĞİ VE SAVUNMANIN GELECEĞİ 
 
Yabancı avukatların ülkemizdeki danışmanlık faaliyetlerine son verilmesi, yabancı avukatlık 
şirketlerinin kanuna karşı hile yolunu kullanarak bazı meslektaşlarımız aracılığıyla ülkemizde 
faaliyet göstermesinin önüne geçilmesi de talepler arasında yer aldı. 



 
AVUKATLIK MESLEĞİ VE SAVUNMA 
Bildirinin son bölümünde avukatların sırf savunma faaliyetini yürüttükleri için 
tutuklandıklarına da yer verilerek şöyle denildi: 
"Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar her geçen gün artmakta ve bu durumun 
önüne geçilememektedir. Bugün meslektaşlarımız kimliklerini birçok kamu kurumunda ve özel 
kurumlarda kabul ettiremediği avukatlık mesleğinin geldiği durumu özetlemektedir. Yine 
avukatlık mesleğinin alanını daraltmak için zorunlu avukatlığın hizmet alımı yöntemi ile 
sağlanması, noterlerin icra takibi yapmalarının yolunun açılması gibi çalışmaların 
engellenmesi için savunma gücümüzü kullanmak zorundayız. Bugün ülkemizde savunmanın 
yok sayılmaya çalışıldığından ziyade savunmadan vazgeçildiği gerçeği ile yüzleşmeliyiz. 
“savunma” için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve çağırıyoruz." 

Ortak bildiriye Bursa, Adana, Artvin, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, 
Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, 
İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Samsun, Trabzon, Uşak ve Yalova 
Barosu'na bağlı genç avukatlar imza koydu. 

 


