
* İstanbul Barosu Üyesi, İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Avukatı.

Devlet Avukatları, 
Namıdiğer Kamu Avukatları

Av. Cumhur ÇAYCI*

“Kamu avukatları evrak takip memuru değildir, kamu avukatlarının 
mesleğinin adı, avukatlıktır�”

Kamu yönetiminde sık rastlanan, ancak fevkalade hatalı bir yaklaşım 
vardır� Kamu kurumlarının davalarını takip edip, hukuki danışmanlık hiz-
meti veren, devletin hakkını hukukunu koruyan, kamu sektörü bünyesinde 
avukatlık mesleğini ifa eden kamu avukatları, “özel bir mesleği olmayan, 
resmi yazı çizi işleriyle uğraşmakla görevli alelade memur” olarak görülür� 
Kamu avukatının asli mesleğinden ziyade devlet memurluğu özelliği ön plana 
çıkarılır� İşin kötüsü bu hatalı yaklaşımın yansımalarına serbest avukatlar 
arasında da rastlanır� Halbuki 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 
36� maddesinde avukatlık hizmetleri sınıfı, “özel kanunlarına göre avukatlık 
ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumlarını yargı mercilerinde temsil yet-
kisini haiz olan memurlar” olarak tanımlanmıştır� Şüphesiz ki bu tanımda 
bahsi geçen özel kanun, 19�03�1969’da kabul edilen 1136 sayılı Avukatlık 
Kanunu’dur� Yani kamuda çalışan avukatlar; mesleki açıdan öncelikle kendi 
özel kanunları olan Avukatlık Kanunu’na tabidir�

Kamu avukatlığı; avukatlık stajı, mesleğe kabul, meslek kuralları, mesleki 
sorumluluk, baro disiplin işlemleri bakımından serbest avukatlığa göre hiçbir 
farklılık içermezken; devlet teşkilatı içerisindeki hiyerarşik düzene doğrudan 
bağlı olması, çalıştığı kamu kurumu haricinde iş alamaması, başka deyişle 
çalıştığı kamu kurumunun onun tek müvekkili olması, baro levhasına 
kayıt ve vekâletname ibraz zorunluluğunun bulunmaması, karşı vekâlet 
ücretinde limit uygulanması gibi unsurlar yönünden serbest avukatlıktan 
ayrılır� Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan Barolar ve onun 
üst birliği konumundaki Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığının idari 
vesayeti altında bulunduğundan ve kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşuna üye olunmadan avukatlık mesleği ifa edilemediğinden, serbest 
avukatların da devlet teşkilatı ile dolaylı yoldan hiyerarşik bir ilişkiye girdi-
ğinden söz etmek mümkünse de, serbest avukatlık ile kamu avukatlığının 
en temel ayrım noktası kuşkusuz kamu avukatlarının kendi müvekkiline 
bağımlı çalışması olgusudur�
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Ancak kamu avukatlığı adı verilen çalışma biçimi, kategorik olarak avukatlık 
mesleğinin tümünden değil, bu meslekteki çalışma biçimlerinden serbest avu-
katlık ve avukatlık ortaklıklarından kısmen ayrılmaktadır� Ülkemizde avukatlık 
mesleği çalışma biçimi açısından serbest avukatlık, özel hukuk tüzel kişileri 
veya avukatlık yazıhaneleri bünyesinde ücretli avukatlık (bu kategori için bağlı, 
sigortalı veya işçi tabirleri de kullanılmaktadır), kamu avukatlığı, tüzel kişiliği 
haiz olmayan gider ortaklığı şeklindeki avukatlık ortaklığı ve tüzel kişiliği haiz 
avukatlık ortaklığı olarak beş gruba ayrılabilir�

Avukatlık Kanunu’nun 12� maddesinin son fıkrasında yer alan “Bir kadroya 
bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Dev-
let, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut 
şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere 
ait işlerde avukatlık yapabilirler” hükmü uyarınca kamu avukatları yalnızca 
çalıştıkları kuruma ait işlerde avukatlık hizmeti yürütebildiğinden, çalışma 
biçimi açısından serbest avukatlardan daha çok, avukatlık yazıhanesinde veya 
şirket bünyesinde ücretli/bağlı/işçi avukat olarak görev yapan meslektaşlarına 
benzemektedirler� İş Kanunu’na tabi olarak çalışan ücretli avukatlar da tıpkı 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu vb� yasalara tabi kamu avukatları gibi 
belli bir ücret karşılığı tüm mesaisini tek bir işverene özgülemiştir� Ancak bir 
avukatlık yazıhanesinde veya şirket bünyesinde ücretli çalışan avukatların haricen 
iş takip etmesi en azından kanunen yasak olmadığından ve fiiliyatta yüzde veya 
prim usulü ile haricen iş alabildiklerinden, ücretli avukatlar ile kamu avukatları 
arasında çalışma biçimi bakımından farklılıklar da gözlemlenmektedir�

Dolayısıyla sadece bünyesinde bulunduğu kamu tüzel kişiliğine ait işlerde 
avukatlık hizmeti sunabilen kamu avukatlarının, çalışma biçimindeki farklılıklar 
ne olursa olsun, gerçekte avukat olmadığını ima eden görüşler öncelikle kamu 
avukatlarına ve genel düzeyde avukatlık mesleğine yapılan bir ayrımcılık ve 
haksızlıktır� Nasıl ki kamu sektöründe çalışan tabiplerin, eczacıların, mühen-
dislerin ya da mimarların mesleki unvanları tartışma konusu değilse, kamu 
avukatlarının ‘avukat’ olup olmadığı tartışması da yersizdir� Prof� Dr� Ejder 
Yılmaz’ın da haklı olarak dile getirdiği gibi, kamu avukatlarının yaptığı iş, 
Avukatlık Kanunu’nun 1� maddesi anlamında serbest meslek faaliyeti değildir; 
ancak bu durum avukatlık yapmadıkları ve meslek kanununa tabi olmadıkları 
anlamına gelmez� Kamu avukatlarının durumu, ücretli çalışan avukatlara 
benzemektedir (Yılmaz, 2008)�
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Avukatlık Mesleğinin Kökenleri

Avukatlık mesleğinin kökenleri antik Yunan ve antik Roma uygarlıklarına 
dayandırılır� TBB’nin eski başkanlarından Av� Faruk Erem, bunun nedenini 
yazılı kaynakların bu dönemde yoğunlaşmasına bağlamaktadır� Antik Yunan 
döneminin başlarında taraflar bizzat hâkim önüne gitmeye mecburdular; 
Solon Kanunu’nda kural olarak bu ilke korunsa da bir akraba veya bir dostun 
taraflara yardım etmesine, onların izahlarını tamamlamasına izin veriliyordu� 
Bunlar sonradan ‘synagore’ ismini aldılar� Daha sonra taraflara yargılama öncesi 
savunma hazırlayan ve ‘logographes’ (logograflar/yazıcılar/arzuhalciler) adı 
verilen yardımcılara rastlanmaya başladı� Logographe’ların ilki Antiphon, en 
ünlüleri ise Lysias, Isocrate ve Demosthene idi� Logograflar, hâkim karşısında 
söylenecek olan sözleri ücret karşılığında yazılı olarak taraflara verir; taraflar 
da bu sözleri ezberleyerek hâkim karşısına çıkardı� Daha sonra logograflar yar-
gılama esnasında tarafların yanında hazır bulunmaya başladılar� Logografların 
hazırladığı dilekçeler davaya giriş niteliği taşıyor, tartışmalar bunlar üzerinden 
yürüyordu� Logograflar giderek ‘avukat’ haline geldiler ve ilk baro Atina’da 
kuruldu� Ancak özgür yurttaşlar avukatlık yapabiliyordu, kölelere bu hak 
tanınmamıştı; kadınlar da baroya kabul edilmezlerdi� Antik Roma’da da yalnız 
erkekler avukatlık yapabilirlerdi; kadınlar babalarının ve kocalarının otoritesine 
bağlı olduklarından avukatlığa ehil sayılmazlardı (Erem, 1976)�

Antik Roma’nın ilk dönemlerinde patron, yani üst sınıftan olmak sıfatıyla 
patrisienler tarafların savunmalarını yaparlardı� Plebleri de mahkemede pat-
risienler savunurdu� Avukat adı ise özellikle cinayet davalarında sanıkların, 
yanlarında bulunup kendilerini savunması için dostlarını çağırmalarından, yani 
‘advocare’ kelimesinden gelmekteydi� Avukat anlamındaki ‘advocatus’ kelimesi 
özellikle Bizans’ta bugünkü anlamda kullanılmaya başlanmıştı (Yılmaz, 1995)� 
Av� Faruk Erem’e göre Antik Yunan ve Roma devrinden sonra, Orta Çağda 
savunma mesleğinde hiçbir gelişme görülmedi� Çünkü Engizisyon sistemi 
“savunma hakkı”na karşıydı� İşkence ile ‘itiraf ’ elde edildiğinden, savunma 
lüzumsuz sayılıyordu� Avrupa’da avukatlık mesleğinin tekrar canlanması için 
Rönesans dönemini beklemek gerekecekti (Erem, 1976)�

Yine de avukatlık mesleğinin modern biçiminin asıl kökenlerini Orta Çağ’da 
ortaya çıkan feodal üretim biçiminde ve orada uç veren loncalarda aramak 
gerekir� Feodalizmin dinsel cemaatlere dayalı lonca sisteminde, imtiyaz sahibi 
ustanın el verdiği çırak mesleğe dahil olur, daha sonra kendisi ustalaşınca bir 
başka çırağa el verir ve bu silsile böyle sürüp giderdi� İstanbul Barosu avukat-
larından Haluk İnanıcı’ya göre, Avrupa’da 13� yüzyılda doğmaya başlayan ve 
‘lonca’ teşkilatı içinde örgütlenen avukatlık mesleği ticaretin gelişmesi ile yıldızı 
yeniden parlayan; yaklaşık 800 yıllık süreç içinde ‘modern’ anlamını bulan bir 
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meslektir� 18� yüzyılda uğradığı kesinti ile lonca tipi örgütlenmeyle bağlarını 
koparmış ve modern toplumun “bağımsız” serbest meslek tipi ve örgütlenmesi 
içinde yeniden şekillenmiştir (İnanıcı, 2001)� Herhalde 18� yüzyılda avukatlık 
mesleğinin yaşadığı ve lonca sisteminden kopmasına yol açan kesintiden kasıt, 
feodal aristokrasiye karşı yeni ortaya çıkan burjuvazinin, “eşitlik, özgürlük, kar-
deşlik” sloganı eşliğinde dönemin deyimiyle “ayak takımını” da peşine takarak 
gerçekleştirdiği 1789 Fransız Devrimi ve sonrasında ortaya çıkan ulus devlet, 
cumhuriyet, modern devlet, kapitalizm gibi olgulardır�

Türkiye’de Avukatlık Mesleğinin Gelişimi

Osmanlı Devleti’nde 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan modernleşme 
sürecine kadar bugün anladığımız manada avukatlık mesleği ile karşılaşmayız� 
Ancak bunun yerine İslam hukukundaki vekalet ilişkisi kullanımdadır ve avu-
katlığın Antik dönemdeki ilkel örneği olan arzuhalcilik Osmanlı’da da zuhur 
etmiştir� Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yazıcılar esnafından (esnafı yazıcıyan) 
söz edilir� Ona göre yazıcılar tayfası ordu, pazar ve Sadrazam Kapısı’nda arzuhal 
ve mektup yazan kişilerden oluşurdu� 1762’de arzuhalciliğe ilişkin ilk yazılı 
kurallar koyuldu� Her önüne gelen arzuhalci olamazdı; arzuhalci olabilmek 
için ocaktan yetişmek gerekirdi� Yazıcıları çavuşlar ocağı zabitlerinden çavuş 
emini ve ocak kâtibi seçerdi� Arzuhalcilerin şer’i hukuk bilmesi, arzuhalin şer’i 
hukuka uygun olması aranırdı (Yılmaz, 1995; Türkmen, 2009)�

İslam hukukunda duruşmalarda bulunma veya vekille temsil edilme zorun-
luluğu dava vekili adı verilen bir grubu ortaya çıkardı� Önceleri toplumda saygı 
duyulan hatırı sayılır kişiler vekillik yaparken; okuma yazmanın bilinmediği o 
dönemlerde kadı yanında çalışmış, muhzir denilen kişilere davada temsil görevi 
verilmeye başlandı� Sonraları kadıdan iltimas sağlamak için ücret karşılığı iş 
üstlenen, bağımsız yazıhanesi bulunmayan ve çoğunlukla okuması yazması bile 
olmayan, ayak kavafı ya da kâğıt kavafı denilen tipler türedi� İnsanları kandı-
rarak paralarını alıp, ciddi zararlara yol açtıklarından, halk bunlara “yalancı, 
müzevir” sıfatını takmıştı (Türkmen, 2009; İnanıcı 2001)� 

1839 Tanzimat Fermanı’ndan itibaren Osmanlı’da başlayan modernleşme 
hareketleriyle birlikte avukatlık ve baroların da oluşum süreci başladı� 1840’ta 
Ceza Kanunu, 1851’de Kanuni Cedit isimli yeni bir Ceza Kanunu çıktı� 1856 
Islahat Fermanı ile aynı yıl Fransa’dan Ticaret Kanunu alındı� 1869’da Ticaret 
Mahkemeleri kurulurken, 1876’da Dava Vekilleri Nizamnamesi yürürlüğe girdi� 
Aynı yıl Mecelle yürürlüğe girdi� Şeriye Mahkemeleri, Konsolosluk Mahkeme-
leri, Azınlık Mahkemeleri yanı sıra Nizamiye Mahkemeleri kurularak, hukukta 
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modernleşme süreci hızlandı� İlk baro ise bu süreçte 1878 yılında İstanbul’da 
kuruldu (Türkmen, 2009; İnanıcı, 2001)�

Avukatlık mesleği Cumhuriyet Döneminde ilk kez 03�04�1924’te kabul 
edilen 460 sayılı Muhamat Kanunu ile düzenlendi� 1926 tarihli 708 sayılı 
Kanun ile muhami kelimesi avukat olarak değiştirildi� Ülkemizde avukatlık, ilk 
kez 460 sayılı kanun ile meslek haline geldi� 01�12�1938 tarihinde çıkan 3499 
sayılı ikinci Avukatlık Kanunu ile avukatlık mesleği yeniden yapılandırıldı� Bu 
kanunda mesleğe “kamu hizmeti” niteliği verildi� 19�03�1969’da ise bugün hâlâ 
yürürlükte olan 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kabul edildi� Avukatların en üst 
meslek kuruluşu olan Türkiye Barolar Birliği de bu kanun ile kuruldu� 1136 
sayılı Avukatlık Kanunu’nun ilk halinde avukatlık sınavı öngörüldü, ancak 
1979 yılında çıkarılan 2178 sayılı Kanun ile kaldırıldı� 15�05�1984 tarih ve 
3003 sayılı Kanun ile Avukatlık Kanunu’nun sistematiği, 1961 Anayasası’na 
göre oldukça kısıtlayıcı hükümler içeren 1982 Anayasası’na uyacak şekilde 
bozulurken, kamu avukatlarının baroya kayıt zorunluluğu da bu kanun ile 
kaldırıldı� Kapsamlı değişiklikler getiren 02�05�2001 tarih ve 4667 sayılı Kanun 
ile Avukatlık Kanunu’nun 1� maddesine “Avukat, yargının kurucu unsurlarından 
olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil eder” şeklindeki 2� fıkra eklenirken; 
mesleğin kamu hizmeti ve serbest meslek niteliğinin yanı sıra, savunmanın 
bağımsızlığı vurgulanarak, avukatın hâkim ve savcılarla birlikte yargının kurucu 
unsurlarından olduğunun altı çizildi� Yine Avukatlık Kanunu’nun 2� maddesinde 
yapılan değişiklikle avukatlara “hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her 
derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde 
sağlamak” görevi verilirken, Türkiye Barolar Birliği’ne ise 110� maddeye eklenen 
17� bent ile “Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, 
bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevi verildi (Türkmen, 2009)�

Avukatlığın İçinde Bulunduğu Mesleki ve İdeolojik Dönüşüm Süreci

Avukatlık mesleğiyle beraber tüm klasik serbest mesleklerin belirgin bir 
dönüşüm süreci içerisine girdiği son dönemlerde sıklıkla dile getirilmektedir� 
Hızla artan nüfus ve mesleğe her yıl eklenmeye devam yeni mezunlarla tabip-
lerin, mühendislerin, mimarların, muhasebecilerin ve de avukatların yoğun 
rekabete maruz kalmaları sonucu, serbest mesleklerde bir işçileşme sürecinden 
söz edilmektedir�

Av� Haluk İnanıcı, özellikle Fransa’da ve Batı’da ‘eski rejim’ ile ‘modern devlet’ 
arasında yaşanan siyasal çatışma sürecinde, “modern toplumun kurucu aktörleri 
arasında yer alan avukatların, bir yandan varlığını sürdüren ‘eski rejime’ karşı, 
diğer yandan ‘lonca’ tipi örgütlenmelerden korkan ‘modern devlete’ karşı; 



DEVLET AVUKATLARI, NAMIDİĞER KAMU AVUKATLARI

488 Ankara Barosu Dergisi 2018/ 4

mesleğini bağımsız olarak sürdürmek, mesleki örgütlenmesini bağımsız olarak yapa-
bilmek, mesleki örgütünün başkanını bağımsız olarak seçebilmek, meslektaşlarının 
disiplin suçlarına bağımsız bir mesleki örgüt olarak müdahale edebilmek, devletin 
mesleki konularda vesayet denetimini ortadan kaldırabilmek, muhakeme esnasında 
bağımsızlık, duruşmayı terk, davayı bırakmak gibi hakları elde etmek için verdiği 
ciddi ve uzun mücadeleler” sonucunda, avukatlık mesleğine bugün de hakim 
olan modern avukatlık ideolojisine ait klasik niteliklerin oluştuğunu belirt-
mektedir� İnanıcı, günümüzde bu klasik ögelerin dolaylı olarak aşıldığından, 
örneğin Batı’da avukatlık şirketi modelinin kabul edilmesine rağmen, avukatlık 
şirketinin faaliyetinin “ticari olmama (!)” esasının korunmaya çalışıldığından 
ve reklam yasağının kural olarak devam etmesine rağmen, bilgi verme hakkı 
çerçevesinde delinmesinden söz etmektedir (İnanıcı, 2001)�

Avukatlık mesleğinin bizim meslek kanunumuzda da ticari faaliyet olarak 
değil, Gelir Vergisi Kanunu’nun 65� maddesinde düzenlenen şahsi mesaiye, ilmi 
veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan serbest meslek olarak tanımlanması 
ve bunun yanı sıra meslek kanunumuzda reklam yasağı, avukatlık ortaklığı-
nın şube açma yasağı gibi düzenlemeler bulunması da aslında Batı’da oluşan 
modern avukatlık ideolojisinin bizdeki yansımalarıdır� Ancak bahsi geçen bu 
serbest meslek ideolojisi, açıktır ki değişen maddi koşullar ve yeni ortaya çıkan 
fiili durumlar ile uyumsuzdur�

Pek çok yazar ve düşünür bugün içinde bulunduğumuz çağı, bizde aydın-
lanma ve çağdaşlaşma gibi terimlerle de ifade edilen “modernite”den ayrılmış, 
kopmuş bir “modernizm sonrası” (post-modern) dönem olarak tarif etmektedir� 
Bu tarife itiraz edenlerin listesi de bir hayli kabarıktır� Yaşadığımız dünya halen 
18� yüzyılda İngiltere’de başlayan Sanayi Devrimi’nin ve aynı yüzyılda Fransa’da 
patlak veren siyasal devrimin, başka deyişle modernitenin izlerini taşımaya 
devam etmektedir� Feodal düzenin helvasını kavuran kapitalist üretim biçimi 
ve onun üretim ilişkileri, zaman içinde değişip dönüşerek varlığını bugüne dek 
sürdürmüştür� Fakat yine de içinde bulunduğumuz anın dünden farklı olan 
yönleri vardır ki bizim buralı, Ephesoslu Herakleitos’tan beri değişmeyen tek 
şeyin değişim olduğunu da bilmekteyiz� Değişim bir tabiat kanunudur� İnsanlık 
tarihinin en başındaki avcı-toplayıcı toplumlardan, bugün son derece girift 
ilişkiler barındıran, karmaşık kurumsal yapılara dayalı toplumsal düzenlere 
geldik� Herakleitos doğayı gözlemleyerek söylemişti şu sözleri: “Yeni yepyeni 
sular akar / aynı ırmağa girenlerin üstünden / O ırmak ki dağıtır toplar / birikir 
akar / yaklaşır uzaklaşır / Aynı ırmağa girdiğimizde girmeyiz / Biziz değiliz / İki 
kez giremezsin aynı ırmağa” (Herakleitos, 2003)� Kuşkusuz bu sözler toplumsal 
ilişkiler için de geçerlidir�
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Fransız klinik-sosyoloji uzmanı Vincent de Gaulejac, İşletme Hastalığına 
Tutulmuş Toplum adlı ilginç eserinin girişinde, içinde bulunduğumuz toplum-
sal değişim sürecini şöyle tarif ediyor: “İşletme hastalığı gerçek bir salgın haline 
geliyor. Çarpıcı bir hızla yayılıyor. Bu teşhis, kamu işletmeleri, sağlık, araştırma, 
sosyal hizmet kuruluşları gibi gittikçe genişleyen sektörlerde yürütülen çalışmalarla 
da onaylanıyor. Hastalık şimdi bütün devlet aygıtına bulaşmış durumda. Polisten 
orduya, kültür ve eğitim dahil bütün bakanlıklardaki sayısal sonuç takıntısı bunun 
işaretlerinden biri. Bakanların kendisi bile özel bir işletmenin herhangi bir yöne-
ticisi gibi özel bir kurul tarafında hazırlanan sayısal göstergelere göre değerlendi-
riliyor. Performansları değerlendirmek için işletme düsturuna göre niceliksel sonuç 
gerekiyor. Kamusal faaliyete yeniden güvenilirlik kazandırmak için bir gereklilik 
olarak sunulan sonuç kültürü, tersi bir etkiye yol açma riski taşıyor. En iyi kamu 
hizmetini sağlamak bir yana, kullanıcıları müşteriye görevlileri ticari temsilciye 
ve kurumları işletmeye dönüştürüyor.” (de Gaulejac, 2013:9-10)

Av� Haluk İnanıcı, bu genel değişim dinamiğine koşut olarak yakın dönemde 
avukatı etkileyen bazı somut gelişmelerden söz etmektedir: Çip/yonganın 
kişisel bilgisayarlarla gündelik yaşantıya girmesi, uzmanlaşma eğilimi, “hizmet 
dolaşımı”nın küresel ölçekte yaygınlaşması, yoğunlaşması; çok uluslu şirketle-
rin çoğalması, sermaye dolaşım hızının artması, gelişmesi; uluslararası hukuk 
kurumlarının, sözleşme ve belge çeşitlerinin artması (İnanıcı, 2001)�

 Vincent de Gaulejac’a göre yeni bilgi ve iletişim teknolojileri, görevlileri 
çalıştıkları işlerde sadece yardımcı bir etkene indirgemekte; önceden tespit 
edilmiş ve kelimesi kelimesine uyulmak zorunda olan prosedürler, çalışanları 
bu prosedüre bağlı araçlara, deyim yerindeyse robota dönüştürmektedir (de 
Gaulejac, 2013:10-11)� Burada ister istemez insanın aklına bilimkurgu edebi-
yatının duayeni Stanislaw Lem’in Ölümlü Makineler adlı eseri geliyor� Yoksa 
bu kitapta hikayesi anlatılan hüzünlü robotlar bizler miyiz, diye sormadan 
edemiyor insan (Lem, 2001)�

 Av� Haluk İnanıcı, üretim sürecinde insan emeğinin örgütlenmesindeki 
anlayışları ve aşamaları ifade eden Taylorizmin 19� yüzyıl sonunda şekillenmeye 
başladığını ve 20� yüzyılda Ford tarafından sanayiye uygulandığını; emek süre-
cinin parçalara ayrılması, kafa ve kol emeklerinin tamamen ayrışması ve plan-
lama faaliyetinin merkezileştirilmesi, yönetimce yapılan planlamanın sonunda, 
çalışanın yapacağı işin direktifle kendisine iletilmesi ilkelerinin Taylorizm ile 
ifadesini bulduğunu ve Fordizmin bu ilkeleri fabrika sistemi/bant sistemi içinde 
yeniden düzenlediğini; Taylorizm/Fordizme karşı yürütülen eleştirinin 1968 
olayları ile doruk noktasına vardığını, ancak bu ilkelerin güncellenmiş olarak 
1970’lerde tekrar karşımıza çıktığını aktardıktan sonra; Yeni Taylorizmin bu kez 
sanayiye uygulanmakla kalmayıp, banka, sigorta başta olmak üzere tüm hizmet 
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sektörlerinde de uygulanmaya başlandığını belirtmektedir (İnanıcı, 2001)� Bu 
sayede hizmet sektöründe de “en küçük iş parçasının en kısa sürede yapılması” 
ilkesi egemen hale gelmiştir�

Yaşanan bu gelişmeler avukatlıkta uzmanlaşma histerisini ve teknisyenleşme 
olgusunu beraberinde getirmiştir� Artık adaletin tecellisi için çalışan, hak arama 
ve savunma görevinin ayrılmaz bir unsuru olan avukatın yerine, sadece ‘işini 
yapıp, parasını alan’ yeni bir tip çıkmıştır� İnanıcı, bu tipi avukat olarak değil de 
‘hukuk teknisyeni’ olarak adlandırmanın daha doğru olacağını düşünmektedir� 
Bugün ülke genelindeki baro levhalarına kayıtlı avukatların çoğunluğu, yasadaki 
deyimle bir başka avukat yazıhanesinde veya ortaklık ya da şirket bünyesinde 
ücretli çalışan avukatlardan oluşmaktadır� Bu olguya devlet kurumlarında 
çalışan kamu avukatlarını da eklersek, gerçekten bugün avukatlık mesleğinin 
çoğunlukla serbest meslek faaliyeti olarak değil, ücret ya da maaş karşılığı ifa 
edildiğini kabul etmemiz gerekir� Av� Haluk İnanıcı bu durumdaki ücretli 
avukatların ‘işçi avukat’ olduğunu öne sürmektedir (İnanıcı, 2001)� Doktrinde 
ücretli avukatların hepsini işçi olarak saymanın tam olarak doğru olmadığı; bunu 
ayırt etmekte temel kriter olan sermaye birikim sürecinden söz edebilmek için 
ücretli avukatın müvekkile halen doğrudan hizmet sunup sunamadığı, avukatlık 
bürosunda kaç ücretlinin çalıştığı, ücretli avukatın işin spesifik bir parçasında 
uzmanlaşıp uzmanlaşmadığı, verdiği hizmetin bütününden ve ortaya çıkan 
üründen kopup kopmadığı gibi sorulara cevap vermek gerektiği; ancak avukatlık 
mesleğinde işçiliğe doğru bir gidişatın İstanbul ili öznelinde istatistiksel açıdan 
gözlemlendiğine dair görüşler de vardır (Akbaş, 2011)�

Avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu hali, 18 ve 19� yüzyıllar arasında 
yaşamış bir ayakkabı ustasına ait işyerinin yaşadığı dönüşümden yola çıkarak 
betimlemeye çalışırsak, karşımıza çıkan şey, usta-çırak ilişkisine dayanan 2-3 
kişilik bürolar (zanaatçı avukat ile kalfası ve çırağı), usta/patron avukat ve 
5-10 çalışandan oluşan atölye tarzı bürolar (manüfaktür) ve bir patrona ya da 
ortaklığa/firmaya tabi olarak çalışan 20-30-40-50 işçi avukattan oluşan ofislerin 
(fabrika) aynı anda bulunduğu, karma bir manzaradır� 

İşletme hastalığına tutulmuş toplumda yaşayan avukatın hukuk teknisyenine 
dönüşüm süreci ve bununla birlikte sayısal sonuca odaklılık, performans, yöneti-
şim vb� kavramlar aracılığıyla kamu yönetimine de sirayet eden işletme hastalığı, 
kuşkusuz kamu avukatlarında da baş ağrısına ve strese neden olmaktadır�
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Kamu Avukatlarının Sorunları

1-) Mesleki Dayanışma ve Sendikalaşma Sorunu:

Kamu avukatlarının en başta gelen sorunu mesleki dayanışma yoksunluğu 
ve örgütsüzlüktür� 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ilk halinde kamu avu-
katlarının baroya kayıtlı olması zorunlu iken, 08�05�1984 tarih ve 3003 sayılı 
kanunla kamu avukatlarının baroya kayıt zorunluluğu kaldırılmıştır� Bu durum 
kamu avukatlarını mesleki gündemlerden ve baro seçimlerinden uzaklaştırır-
ken, diğer avukatlarla bağını zayıflatmıştır� Baro aidatının bu hususta geçerli 
sebep olarak öne sürülmesi talihsizliktir� Nitekim son dönemde barolar, kamu 
avukatları için nispeten düşük aidat miktarları belirleyerek, kamu avukatlarının 
baroya katılımını teşvik etmektedir�

Ancak kamu avukatlarının tamamı baroya kayıtlı hale gelse bile, kamuda 
çalışan avukatlar arasında mesleki dayanışmanın arttırılması hususunda yetersiz 
kalacağı açıktır� Zira TBB’nin 31�12�2017 itibariyle yayımladığı (TBB, 2017) 
verilere göre Türkiye genelindeki toplam avukat sayısı 106.496 iken, Devlet 
Personel Başkanlığı’nın Mart 2018 verilerine göre avukatlık hizmetleri sınıfında 
yer alan kamu personel sayısı 4�797’dir (DPB, 2018)� Yani Türkiye’de kamu 
avukatlarının oranı tüm avukatlar içinde % 4�5 olup, TBB içerisinde oldukça 
küçük bir azınlıktan ibarettir� Ayrıca kamu avukatları ülkenin dört bir yanına 
dağılmış farklı farklı kamu idarelerinde çalıştıklarından, bu oranın etkisi daha 
da azalmaktadır� Dahası kamuda çalışan avukatlar ayrı ayrı her şehir barosunda 
da küçük bir azınlık olduğundan, baro yönetimlerinde söz sahibi olmaları fiilen 
mümkün değildir� Bundan dolayı barolar için azınlığa da söz hakkı tanıyan, 
çoğulcu demokrasi anlayışını hayata geçirmek fırsatı doğmaktadır� Nitekim 
son yıllarda İstanbul ve Ankara gibi büyük Barolar ile TBB nezdinde kamu 
avukatlarıyla ilgili kurul ve komisyonların kurulduğu görülmektedir� İstanbul 
Barosu yönetiminde kamu avukatlarından bir üye de bulunmaktadır� Belki 
büyük barolardaki yönetim kurulu seçimlerinde kamu avukatları için azınlık 
kotası uygulanması, kamu avukatlarının sesinin duyulmasında faydalı olabilir�

Yine Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırladığı Mart 2018 verilerine göre 
“Memurların Hizmet Sınıfları İtibariyle Dağılımını” gösteren tablodan, avukatlık 
hizmetleri sınıfındaki 4�797 kişiye karşılık, toplam memur sayısının 2�430�101 
olduğu, başka deyişle kamu avukatlarının oranının tüm memurlar içinde ancak 
%0,20 olduğu görülmektedir� Bu oran örneğin öğretmenlerde %35,57 iken, 
emniyet hizmetleri sınıfında %10,76, teknik hizmetler sınıfında (mimarlar, 
mühendisler vb�) %5�92’dir� Bu rakamlardan görüleceği üzere kamu avukatları, 
idari teşkilat içinde de azınlıktadır (DPB, 2018)� Dolayısıyla işkolu esasına 
dayalı sendikalaşma kuralı gereğince bir kamu avukatının çalıştığı kurumun tabi 



DEVLET AVUKATLARI, NAMIDİĞER KAMU AVUKATLARI

492 Ankara Barosu Dergisi 2018/ 4

olduğu işkolundaki sendikaya üye olmasının, mesleki sorunlarının giderilmesine 
pek bir faydası olmayacağı açıktır� Kaldı ki kamu avukatı ile çalıştığı işyerinin 
tabi olduğu hizmet kolunun hak ve menfaatleri aynı çizgide örtüşmeyebilir 
(Türkmen, 2009)�

25�06�2001 tarih ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanunu’nun 4/2� maddesinde meslek veya işyeri esasına göre sen-
dika kurulması yasaklanmıştır� Ankara Barosu üyesi kamu avukatlarından Av� 
Coşkun Türkmen’in kamu avukatlarına dair 2009 tarihli kapsamlı çalışmasında 
bu hususta ilginç bir tarihsel örnekten söz edilmektedir� 1961 Anayasası döne-
minde yürürlüğe giren 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Yasası meslek 
esasına göre sendikalaşmaya izin vermekte, bu yasanın 3� maddesi uyarınca 
tek bir kurum ya da birden çok kurum personelini kapsamak üzere sendika 
kurulabileceği hüküm altına alınmıştı� Türkmen, 624 sayılı yasanın getirdiği 
düzenlemeye istinaden Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliğinde görevli 
hazine avukatları tarafından 1969 tarihinde Devlet Avukatları Sendikası’nın 
kurulduğunu, 12 Mart Rejimi ile birlikte memurlara sendika yasağı getiril-
mesi üzerine bu sendikanın kapatıldığını ve bu bilgilere 1969-1970 arasında 
4 sayı olarak çıkan Devlet Avukatları Sendikası Dergisi’nden kısmen ulaştığı 
anekdotunu aktarmaktadır (Türkmen, 2009)� Ayrıca yakın dönemlerde yine 
hazine avukatlarınca bir Kamu Avukatları Derneği kurulmuş; ancak beklenen 
fayda sağlanamamıştır� Dolayısıyla kamu avukatlarının mesleki dayanışma 
ve sendikalaşma sorununun çözümünde, meslek esasına dayalı sendikalaşma 
ilkesinin yeniden getirilmesi faydalı olacaktır�

2-) Yasal Statü ve İdari Teşkilatlanma Farklılıklarından Kaynaklanan 
Sorunlar: 

Kamuda çalışan avukatlar, farklı statülerde istihdam edilmektedir� Kimisi 
657 sayılı Kanuna tabi iken, kimisi KİT’lerde uygulanan 399 sayılı KHK’ya, 
kimisi de 4857 sayılı İş Kanunu’na göre iş sözleşmesiyle çalışmaktadır� Gerçi 
Maliye Bakanlığı bünyesindeki Başhukuk Müşavirliğini ve hazine avukatla-
rına dair idari teşkilatlanmayı düzenleyen 4353 sayılı Kanun’un yürürlükten 
kaldırılması ve 26�09�2011 tarihli ve 659 sayılı “Genel Bütçe Kapsamındaki 
Kamu İdareleri Ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin yürürlüğe girmesi ile bir ölçüde 
yeknesaklık sağlanmıştır�

Kimi kamu avukatları tüm devlet avukatlarının Kamu Avukatları Kurulu gibi 
bir mesleki birlik içerisinde teşkilatlandırılmasını savunsa da kamu avukatlarının 
yasal statüsü halen parçalıdır� 659 sayılı KHK m� 2/1-ç bendiyle gelen teşkilat 
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yapısı 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) ve (II) 
sayılı cetvellerde belirtilen kamu idareleriyle sınırlıdır� Gerçi Kanunlar Genel 
Müdürlüğü’nün internet sitesinde 659 sayılı KHK ile ilgili olarak Şubat 2018’de 
Başbakanlığa gönderildiği belirtilen bir değişiklik taslağı yayımlanmıştır� Bu 
taslakta Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (IV) sayılı cetvelde 
yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 659 sayılı KHK kapsamına alınması 
önerilmektedir (KGM, 2018)�

3-) Mali Haklara ve Özlük Haklarına ilişkin Sorunlar:

Kamu avukatlarının mali ve özlük hakları bakımından çok sayıda problemi 
vardır� 657 sayılı Kanun’da avukatlar “avukatlık hizmet sınıfı”nda, hukuk müşa-
virleri ise “genel idare hizmetleri sınıfı”nda yer aldığından, tâbi olunan ücret 
ve özlük hakları bakımından izahı zor farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 
2008)� Cumhuriyetin erken dönemlerinde hâkim-savcılar ile eşdeğer görülen 
kamu avukatları zaman içinde unutulmuş; hâkim-savcıların mali ve özlük 
haklarında ciddi iyileşmeler yaşanırken, kamu avukatlarının hakları neredeyse 
olduğu gibi kalmıştır�

Hâkim-savcılar 2 yılda bir terfi ederken, stajını yapan bir avukat, devlet 
memuriyetine 9� dereceden başlamakta ve 3 yılda bir terfi etmektedir� 657 sayılı 
Kanun’un Ek I sayılı cetveline göre, 1� derecedeki hukuk müşaviri ve avukatın 
ek göstergesi 3000; 1� hukuk müşavirinin ek göstergesi ise 3600’dür� Kamu 
avukatları temsil ve makam tazminatı almamaktadır� Yüzlerce dosyanın ağırlığını 
sırtında taşıyan, ağır iş yükünün getirdiği stresle boğuşan kamu avukatlarından 
hiç olmazsa göstergede sağlanacak bir denklik esirgenmemelidir�

657 sayılı Kanun’un 36� maddesinde düzenlenen hizmet sınıflarıyla ilgili 
ortak hükümlerden görüleceği üzere, memuriyetten önce yapılan avukatlık stajı 
memuriyette 2 kademe ilerlemesine karşılık gelirken, avukatlar gibi memurluğa 
9� dereceden başlayan mimar ve mühendislere sırf 4 yıllık okulu bitirdikleri için 1 
derece (yani 3 kademe) ilerlemesi uygulanmaktadır� Oysa hukuk fakültesinde de 
öğrenim süresi 4 yıldır� Yine teknik hizmetler sınıfında yer alan jeolog, jeofizikçi, 
hidrojeolog, hidrolog, jeomorfolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, 
yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek 
Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler de eğitimlerinin 
karşılık geldiği dereceye 1 derece eklenerek memuriyete başlamaktadır�

Yine kamu avukatlarının ek göstergesi, kendisine eşdeğer eğitim düzeyindeki 
memurlardan düşüktür� Üstelik emniyet ve sağlık hizmetleri sınıfından memur-
ların göstergelerinde artışa gidilmesine dair bir yasa tasarısı söz konusu olup, 
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kamu avukatları bu tasarıda da unutulmuştur� Bu adaletsizliklere gerekçe olarak 
kamu avukatlarının yasal limit dahilinde hak sahibi olduğu karşı vekalet ücreti 
öne sürülmektedir� Ancak bu savunulurken, başka mesleklerde de döner sermaye 
ya da tazminat adı altında ek ödemeler olduğu ve bahsi geçen vekalet ücretinin 
son dönemlerdeki kısmi artıştan önce oldukça düşük bir meblağa tekabül ettiği 
unutulmaktadır� Örneğin tabipler döner sermayeden aylıklarının 2-3 katı gelir 
elde etmekte hem memurluk yapıp hem özel muayenehane işletebilmektedir� 
Yine öğretmenler ek ders, kurs, sınav ücreti gibi pek çok ek ödeme olanağına 
sahiptir� Neyse ki son yıllarda kamu avukatlarının yasal limit dahilinde elde 
edebildiği vekalet ücreti toplu sözleşme yoluyla da olsa, aşırı derecede düşük 
düzeylerden daha makul seviyelere çekilmiştir�

Kamu avukatları mali ve özlük hakları bakımından yalnız diğer mesleklerle 
değil, kendi içinde de dengesizlikler taşımaktadır� Kamuoyuna “eşit işe eşit ücret” 
sloganı ile lanse edilen 666 sayılı KHK, bırakın farklı kurumlarda çalışan aynı 
meslekten memurları eşitlemeyi, aynı kurumlarda aynı mesleği yapan memurlar 
arasında dengesizlik doğurmuş; çalışma barışını bozmuştur� Örneğin Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne 666 sayılı KHK yürürlüğe girdikten sonra atanan bir 
avukat performans ücreti ve ikramiye adı verilen ücretleri alamıyorken, daha 
önce memuriyete atanan ve kadro karşılığı sözleşmeli denilen amorf bir statüde 
çalıştırılan avukatlar bu ücretleri alabilmektedir� Bu sözü edilen, verilebilecek 
örneklerden sadece biri olup, kamuda mali haklar açısından kurumdan kuruma, 
meslekten mesleğe uzanan çok sayıda dengesizlik vardır�

666 sayılı KHK’ya ilişkin yetki kanununda Bakanlar Kurulu’na yalnız bazı 
kurumlara dair mali düzenleme yapma yetkisi tanınmışken, söz konusu KHK’da 
mali konulardaki değişiklikler tüm kurumlara sirayet ettirilmiş; hatta Anayasa 
mahkemesine açılan iptal davası ve yerel mahkemelerden itiraz yoluyla gelen 
davalar aracılığıyla bu KHK’nın bir bölümü iptal edilmiştir�

4-) Diğer Sorunlar:

Kamu avukatlarının hukukçu olmayanlarca denetlenmesi, yine sicil amir-
lerinin hukukçu olmaması, yardımcı personelin nitelik ve nicelik açısından 
yetersizliği, meslek içi eğitim sorunu, meslekten haz almama, manevi tatminsizlik 
gibi sorunlarını da ekleyebiliriz� Kamu avukatlarının hukukçu olmayanlarca 
denetlenmesi, avukatın bağımsızlığını zedeleyen bir unsurdur� Nitekim 659 
sayılı KHK ile ilgili tasarıda, bu görevin muhakemat müdürleri ile yeni ihdas 
edilecek muhakemat müdür yardımcılarına verilmesi öngörülmektedir�
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Kamu avukatlarının yanında avukatlık hizmetlerinin yürütülmesiyle görevli 
yardımcı personelin eğitim düzeyi düşük ve sayıları azdır� Kamu avukatları her 
yıl mesleki eğitim sürecinden geçmektedir� Fakat yapılan eğitimlerin amaca 
hizmet ettiği pek de söylenemez� Mesleki eğitim seminerlerinde genellikle 
düzenleyici kurumla ilgili mevzuattan ve kurumun işlevinden habersiz öğretim 
görevlilerine konuşmalar yaptırılmakta; ancak kurumsal hafızayı taşıyan mes-
lektaşlar arasındaki bilgi paylaşımına önem verilmemektedir� Ayrıca sayfalar 
dolusu evrakı sürekli okuyup, yazmak durumunda olan kamu avukatlarına 
verimsiz konferanslar yerine, ücretsiz hızlı okuma ve on parmak yazı kursu 
verilmesi daha işlevsel olabilir�

Sonuç

Kamu avukatlarının durumu hem avukatlık mesleği hem yargı mercileri 
hem de toplum nezdinde hukuk devletinin itibarını temsil etmektedir� Kamuda 
çalışan avukatların verdiği hizmetin, hukuka uygun İdari kararların ortaya çık-
masındaki ve hukuk devletinin tesisindeki önemli işlevi kavranarak, yasal statü 
karmaşasına son verilmeli; kamu avukatlarının mesleki dayanışma imkanları 
arttırılmalı, mali ve özlük hakları yaptıkları işin stresine ve uğradıkları manevi 
yıpranma düzeyine uyacak şekilde yeniden gözden geçirilmelidir�
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