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‘AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’ 

Samsun Barosu’nca düzenlenen AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’nin 
kaynakları, uygulanması, tasarlanan eğitim içeriği, uygulama ve zamanlama, katılımcıların 
geribildirimleri ile vizyon ve misyonlarının anlatıldığı 1.Dönem Sonuç Raporu’nda, 
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve TBB Eğitim Merkezi Başkanı Sayın 
Av.Berra BESLER’in 2009 yılında düzenlediği raporundan alıntı yapmıştık:                
‘…Nitelikli hukukçu yetiştirilmesi önde gelen amaç olarak görülerek; insani-ahlaki nitelikleri 
gelişmiş, akıl ve zekâ düzeyleri yüksek, yeterli sayıda… ‘ öğrenci ile yapılması gerektiği de 
belirtilmiş ve bir avukatın özellikleri şu şekilde sayılmıştır: ‘ … Hukukçunun çalışma alanında 
güçlü, topluma ve mesleğine başarı ve onurla hizmet ederek yararlı olabilmesi için ayrıca entelektüel 
olması, insan ve toplumu iyi tanıması, olayların üzerinde düşünerek doğru değer yargısına ulaşacak 
olgunluğa ulaşması, meslek ahlakını özümseyerek mesleğinin yazılı olan ve olmayan kurallarını ihlal 
etmemesi ve onları yaşam biçimi haline getirmesi, gerçek ve hak, insan ve meslektaş sevgi ve saygısını 
içinde hissederek geliştirmesi, meslek onurunu kendi onurunun önünde tutmayı bilmesi, çalışma 
disiplinini titizlikle uygulaması ve bu uygulamayı sürdürmesi, görgü kurallarına vakıf olması, 
toplumda güvenilir kişi olduğuna dair kesin kanaat uyandırması gereklidir…’ Av.Berra BESLER 
– 04.09.2009 – AVUKATLIK MESLEĞİNİN VE AVUKATLARIN MESLEKTE 
GELİŞMELERİNİN SAĞLANMASI KONUSUNDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE 

SUNULAN RAPOR ) 

Keza 1.Dönem Sonuç Raporu; ’ … NE YAZIK Kİ ÜLKEMİZDE ADİL YARGILAMA, ÖZGÜRCE 
SAVUNMA VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN YARGININ SÜJELERİ VE TOPLUMDAKİ 
ALGISI, GÖRÜLMEDİK SEVİYEDE OLUMSUZ DURUMDADIR VE BU DURUMLA 
MÜCADELENİN TEMEL YOLU, ADI GEÇEN RAPORDAKİ ÖZELLİKLERE SAHİP GENÇ 
AVUKATLARI BULMAK, EĞİTMEK, DESTEK OLMAK VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN 
İTİBARININ VE ALGISININ YÖNETİLMESİ KONUSUNDA, ONLARIN SAHİP OLDUKLARI 
ENERJİ VE YENİ BAKIŞ AÇILARI İLE MESLEĞİMİZİN DÖNÜŞÜMÜNÜ SAĞLAMAKTIR… 

Günümüz dünyasında temelinde hukuk olan olağanüstü yeni keşifler, icatlar 
yapılmaktadır. Gen mühendisliği, nanoteknoloji, uzay teknolojisi, yeni enerji türleri üretimi, 
dijital platform uygulamaları, büyük veri yönetimi, yapay zekâ uygulamaları gibi yeni 
oluşumlar ve özellikle tüm küresel yaşamı etkileyecek olan ve varlığı şimdiden bilimsel bir 
maddi vakıa olarak kabul edilen küresel iklim değişikliği; gezegenimizdeki sosyal yaşamı, 
hukuku ve siyaseti, ticaret ve üretim ilişkilerini, tarihte görülmedik şekilde etkileyecektir. 
Avukatlık mesleğinin orta ve uzun vadede üzerinde çalışacağı alanları tesbit etmek, bu 
konular üzerinde lider genç avukatları eğiterek farkındalık oluşturmak, yeni hukuki 
alanlarda bilimsel ve akademik çalışmalar yapabilecek hukukçuların altyapısını 
hazırlamak, gelecekte iş yapacak genç avukat arkadaşlara ve genelde mesleğimizin 
geleceğine karşı bir sorumluluk ve görevdir…’ görüşlerini de içermekteydi.  İşbu raporda 
ise ‘AVUKATLIKTA MENTORLUK SİSTEMİ’ kapsamında görev alan mentor 
avukatlarımızın, bedeli ağır çalışmalarla dolu yıllarla ödenmiş deneyimlerinden süzülen 
görüşlerini kayıt altına alarak, AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’nin 
nesiller arası bir iletişim köprüsü olabilmesi konusundaki başarısı tartışılmaktadır.       
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Barolardaki avukatların sayısının olağanüstü artış göstermesi, gittikçe zorlaşan ekonomik 
şartlar altında çalışmanın çok daha fazla zaman gerektirmesi, hukuki olayların nitelik ve 
çeşitlerinin ekonomik gelişmelere paralel olarak artması nedeniyle çözümlenmesi için 
gereken araştırma ve çalışma sürelerinin artmış olması, Y-Nesli genç avukatların sayısının 
barolarda yaklaşık % 35 oranına kadar artmış olması ve bu yeni neslin algılayış ve çalışma 
koşullarının kendilerinden önceki nesle göre ciddi oranda farklılık arzetmesi, mesleki 
gelişme ve uzmanlaşma koşullarının meslek örgütlerince yeterince temin edilememesi gibi 
çok sayıda sorun yüzünden, genç avukatların barolarına yabancılaştıkları bir gerçektir. Yeni 
neslin yani Y-Neslinin iş yaşamında daha çok yer almasıyla, eski yönetim yaklaşımlarının 
artık sonuç vermemesi yüzünden, gençlerin çalışmalarda motivasyonları da 
zorlaşmaktadır. Birçok durumda genç avukatlar meslek örgütleri ile olan fiili bağlantılarını 
minimum düzeyde muhafaza etmektedir. Bu durum, mesleğimizin gelecekteki koşullara 
uygun biçimde geliştirilebilmesi önündeki en büyük engellerden birini oluşturmaktadır. 
Genç avukatların, ekip duygusu içerisinde meslek örgütlerinin faaliyetlerine dahil edilmesi, 
mesleğimizin geleceği için çok önemli bir çabalar dizinini gerektirmektedir. Mesleki 
uğraşılarında yeni ve güçlü yönler sunacak ve avukatlığa dair taze düşünce biçimlerini 
teşvik edecek yeni dürtü ve içgörüler kazandırmak çok önem arzetmektedir… 

‘AVUKATLIK MENTORLUK SİSTEMİ’ ile deneyimli avukat nesli ile genç avukatları aynı 
mekanda bir araya getirip, genç meslektaşların çok sık karşılaştığı ve avukatlık mesleğinin 
itibarının korunmasına ve artırılmasına ilişkin konulara dair standart sorulara cevap 
aranmıştır. Genç avukatların, yargının diğer süjeleri ile olan ilişkilerinin geçmiş ve bugün 
ile kıyaslanarak karşılıklı tartışıldığı mentor görüşmeleri sayesinde birçok olumlu çıktı elde 
edilmiştir.  

Deneyimli avukatların, genç avukatlarla iletişim kanallarının genişletilmesi sayesinde, genç 
avukatlar; mesleklerini günümüzün son derecede zor ve rekabetçi ekonomik şartları altında 
icra etmenin zorlukları ile boğuşurken aslında yalnız olmadıklarını ve deneyimli 
avukatların daima kendilerine yardıma hazır olduğunu anladıklarını bildirmişlerdir.  

Keza deneyimli avukatlar, edindikleri tecrübeleri almaya hazır genç meslektaşlarına 
aktararak, geçmiş ve gelecek arasındaki meslektaş köprüsünün sağlıklı biçimde 
kurulmasına ve bu ilişkinin sürdürülebilir şekilde olmasına ciddi katkıda bulunmuşlardır.  

‘Avukatlık Kültürü Aktarma Programı’ ile eğitim programına katılan genç avukatlar, 
mentorların uygun oldukları ve birlikte kararlaştırdıkları zamanlarda, ofislerinde ziyaret 
ederek görüşmeler yapmışlardır. Tüm yararlanıcılar, tüm mentorları ziyaret etmişler ve 
görüşmelerin önemli notlarını kaydederek birbirleri ile paylaşmışlar ve avukatlık 
mesleğinin gelecekteki çalışmalarına dayanak oluşturacak stratejileri geliştirmişlerdir. Genç 
avukatların, deneyimli mentorları ile yaptıkları ayrıntılı görüşmelerin, mesleki sırların 
rahatlıkla paylaşılabileceği ofislerinde yapılması, genç avukatların kendilerine güven 
duymalarını ve sorunlarını, deneyimli meslektaşları ile rahatlıkla paylaşabilmelerini 
sağlamıştır. Bu sayede nesiller arası iletişimde bugüne dek görülmemiş bir içtenlik, yakınlık 
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ve karşılıklı saygı ve güven ilişkisine dayalı iletişim sağlanmıştır. Mentorlar açısından, 
ofislerinin ziyaret edilerek genç avukatların; mesleki sorunlarını rahatça kendilerine ifade 
edilmesi sayesinde, doğru ve bilgili bir şekilde yönlendirilebilmesini temin etmiştir.   

2.Dönem yararlanıcılarının tez konusu ‘AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARININ ‘ALGI 

YÖNETİMİ’ YOLUYLA ARTIRILMASI’ olarak belirlenmiştir. Bilindiği üzere ‘Algı 
Yönetimi’ kavramı; modern iş dünyasında çok önemli bir konu olarak görülmekte, uyumlu 
ve verimli ekipler oluşturulmasında, çalışmaların doğru algılanmasında ve bu sayede de 
gelişimin tetiklenmesinde kullanılmaktadır. Algı Yönetimi, avukatlık mesleğinde birlikte 
çalışma kültürüne sahip, empati duygusu yüksek ve başarılı ekiplerce yapılan itibar artırıcı 
çalışmalara imkan vermekte ve bu sebeple özellikle Amerikan Barolar Birliği/American Bar 
Association-ABA eğitimlerinde dahi kullanılmaktadır.  Avukatlık mesleğini icra ederken, 
müvekkil ve diğer yargı süjeleri ile duygusal iletişimini bilimsel temellere göre 
yönetebilmesi halinde, avukatlık mesleğinin kalitesini ve sonuçta itibarını artırdığı 
bilinmektedir. Bu sebeple arabuluculuk eğitimlerinde de en üst düzeyde kullanılmaktadır.  

Algı Yönetimi kavramı; itibar yönetimi, psikoloji, sosyal psikoloji ve sosyal antropoloji 
bilimleri kapsamında ciddi bir çalışmayı ve hatta tıbbi literatürü incelemeyi 
gerektirmektedir. Bu sebeple, 2.Dönem yararlanıcıları, tezlerinin duygu yönetimine ilişkin 
bölümünü 19 Mayıs Üniversitesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı sayın Prof.Dr.Ahmet 
Rıfat ŞAHİN’in bilimsel  danışmanlığında sürdürmektedirler.  

Algı Yönetimi kavramının bilimsel temellerini esas alarak, avukatların mesleklerini icra 
ederken kullanabilmeleri ve bu şekliyle mesleki kalitelerinin artırılabilmesi sayesinde 
avukatlık mesleğinin itibarının da artırılmasında kullanılabilmesi, Türk avukatlık 
sisteminde ilk kez incelenmektedir.  

‘Avukatlıkta Geleceğin Uzmanı Projesi’nde, Cumhuriyetimizin kurucu bilge liderinin 
dediği gibi ‘… Milletin her türlü yenilik ve gelişmesi yolunda iş yapmayı, söz ve kuramlardan daha 
öncelikli gördük…’  

En derin saygılarımla, 

Av.Burhan UYAN 

Samsun Barosu/ 

Mesleki Dayanışma Ve Genç Avukatlarla İletişim Komisyonu Üyesi/ 

Avukatlık Geleceğin Uzmanı Projesi Koordinatörü/ 
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AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ  
2.DÖNEM YARARLANICILARI 

AV.NİLAY ÇALIŞKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV.HİLAL ÇAĞLAR 

 

 

 

     AV.EMRAH YETKİN 

 

 

 

‘… Bu proje sayesinde mesleğimin 

geleceğine dair güven ve inancım daha da 

arttı. Mesleki sorunlarımızın bakış açısı 

değiştirilerek ve meslektaşların birlik ve 

beraberliği ile aşılabileceğini bu program 

sayesinde öğrendim. Artık meslek 

hayatımda yalnız olmadığımın 

farkındayım…’ 

‘…Yüzyıllar önce karanlık zihinlerin, 

avukatların üzerine giydirdikleri siyah 

cübbeler, avukatların aydınlık zihinlerinde 

karanlıklara ışık tutmuştur. Bu ışığı gelecek 

dimağlara yayabilmek için bize yeni yollarda 

yeni ufuklar açan bu proje, çağın tüm 

gelişmelerinden haberdar olmanın ne denli 

önemli olduğunun altını çizmiştir…”  

"Avukatlık mesleğinin icrasının zorlaştığı ve mesleğe yeni 

başlayan bizler için karamsar bir tablonun oluştuğu bu 

ortamda, Baromuzun uygulamaya geçirdiği bu proje 

bizler için gerçek anlamda bir umut ışığı oldu.  

Mesleğimizi yaparken daha kaliteli hizmet verebilmek, 

meslektaşlar arası dayanışmayı aktif olarak sağlayabilmek 

ve mesleki gelişimimizde teknolojiyi takip etmek adına 

kayda değer farkındalıklar edindik. 

Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor, bu güzide 

projenin tüm barolara sirayet etmesini temenni ediyorum. 
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AV.ÖMER CAN KARACAN 

 

 

 

AV.GÜRCAN KAYAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV.EMRAH TÜRKÖZ 

 

 

 

Bu eğitim projesi, avukatlık mesleğinin 
kuşaktan kuşağa aktarılması gereken bir 

kültürünün olduğunu ve geleceğe 
odaklanmanın bu kültürün aktarımı ile 

sağlanabileceğini anlamama vesile olmuştur.  

 

Hukuk Fakültesine girdiğim günden beri idealim 
avukat olmaktı, ne hakim ne de savcı. Fakat 
mesleğe başladıktan sonra mesleğe dair tüm 

umutlarımı gün geçtikçe yitirirken, bu program 
sayesinde mesleğe olan inancım yeniden yerine 

geldi. Bu program sayesinde mesleğimin 
umduğumdan daha kutsal bir noktada olduğunu 

öğrendim.  

Kendileri adına fikir üreterek karar almayan 

insanlar, başkalarının onlar adına aldığı 

kararlara tabi oluyor ve hayatlarını kendilerine 

çizilen dairede yaşamaya mahkûm ediliyorlar. 

Bizim avukatlar olarak böyle bir lüksümüz yok. 

İşte bu proje de bize bunu en çarpıcı şekilde 

hatırlatmayı başarıyor.  
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AV.KAAN KURT 

 

 

AV.ONUR ATAK 

 

 

AV.BURHAN UYAN 
PROJE KOORDİNATÖRÜ 

 
 

 

‘…Genç avukatlar nesli işbaşında ve bugünün 

sıkıntıları ile boğuşuyor ama onların gerçek 

yaşam ve kazanç alanları ‘gelecek’. Baroların 

varlık sebeplerinden biri de, mesleği teslim 

edecekleri gençlere, gelecekte neler olabileceği 

konusunda yol göstermektir. Avukatlığın 

kodlarını neredeyse kaybetmek üzere olduğumuzu 

düşünürsek çok hızlı ve akıllı davranmamız 

gerektiği ortaya çıkar… ’      

Mesleğin “geleceğine” hiç bakılmamış bir 

noktadan bakan bu projede yer almak kıvanç 

verici. Zaman ilerledikçe değeri artacak bu 

öncü çalışmanın her nesilden meslektaşa 

yararlı olacağı kanaatindeyim.  

Anın öneminin bu denli çabuk yitirildiği bir 

çağda, vadesini doldurmuş uygulama ve bakış 

açılarıyla gelecekten umutla bahsetmek 

hayalcilikten öteye gidemez. Bu proje sayesinde 

gelecekte karşılaşılacak hukuki sorunların 

çözümüne dair geçmiş teamüllerin yeterli 

olmadığının ve kendimizi geleceğe hazırlamanın 

zorunluluk olduğunun farkına vardım.  
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AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ MENTORLARI  

 

                  AV.ETHEM ÖZTURAN 

     

 

                 AV.İNCİLAY TORAMAN  

     

 

‘…Gençleri, hayata bu arada 

avukatlık mesleğinin hak ettiği 

onurla yapılmasına hazırlamayı 

hedefleyen işbu faaliyetlerinden 

dolayı kutluyorum. Hele hele 

çalışmaların olumlu sonuçlarının 

izlenmesi fevkalade kıvanç verici bir 

durumdur. Bu arada bizlere de yer 

vermeleriyle gösterdikleri 

alicenaplığa da ayrıca teşekkür 

ediyor, başarılı faaliyetlerinin 

devamını diliyorum…’ 

‘ Avukatlıkta geleceğin uzmanı 

projesine katılan genç 

meslekdaşlarım; artan bilgileri, 

gelişen yetenekleri, avukatlık 

mesleğine katkıları ile geleceğin 

liderleri olmaya namzettirler. 

Kendilerini kutluyorum. 

Başarılarının devamını 

diliyorum.…’ 
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AV.ARİF YILMAZ ÜNEY 

 

 

AV.HAKKI TOMAÇ 

 

 

 

 

‘...Baromuzun her türlü imkânlarının, 

mesleğimizin geleceğinin sahibi olan 
genç avukatların bu geleceğe 

odaklanabilmeleri, kendilerini ve 
mesleklerini geliştirebilmeleri, akıllarını 

ve emeklerini ülkemizde daha evvel 
avukatlık mesleği ile ilgili hiç üzerinde 

çalışılmamış konulara 
hasredebilmelerinin sağlanması 
yolunda kullanılmasını ilk defa 

görüyorum.  Mesleğimizin itibarının 
artırılmasında genç avukatların rolünü 

çok önemsiyorum ve bu eğitimin 
geliştirilerek sürdürülmesini arzu 

ediyorum…’ 

‘…Bunca yıldır ilk defa gördüğümüz bu 

programın önemi, artık mesleğimizin 

geleceğinin ve itibarının, ancak bu tür 

eğitim programlarıyla sağlanabilecek 

olmasıdır. Yakın gelecekte herkesin 

üzerine kafa yoracağı türden bir projeyi 

ilk başlatanın Cumhuriyet ile yaşıt 

Samsun Barosu olması gurur vericidir. 

Bu programın geliştirilerek, Türkiye 

Barolar Birliği nezdinde ülkemizdeki tüm 

genç avukatlar için uygulanabilir 

olmasını çok önemsiyorum…’ 
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AV.ŞEFİK KIRCI  

 

 

 

AV.ALPASLAN TAMALI  

 

 

 

‘ … Nihayet genç avukatları geleceğe 

hazırlayan bir program başlatıldı. 

Mesleki deneyimlerimi severek 

paylaştığım bu genç avukatların algı 

düzeylerinin, yeni tür akıl yürütme 

teknikleri ve çalışkanlıklarının 

yüksekliğinden dolayı geleceğe dair 

umutlarım çok yükseldi. Bu gençlerin 

çalışmalarının mesleğimize ne kadar 

büyük bir katkı sağlayacağını 

şimdiden görebiliyorum. Baromuzun 

çok daha fazla sayıda gencimize bu 

eğitimi ve desteği vermesi gerektiğine 

inanıyorum.   

 

‘... Meslek hayatımda geleceğe ilişkin 
akıl yürütülen böyle bir projeye ilk kez 

katılıyorum. Öğrendim ki artık her 
avukatın temel sorumluluklarından 
biri, önündeki yıllara dair bir gelecek 

tahmini ve yaklaşım stratejisi 
geliştirmesidir.  Meslek örgütümüzün, 
bu çalışmalara istekli genç avukatları 

bularak eğitmesi sayesinde bugüne dek 
yapılmamış çalışmaların 

yapılabildiğini görmek bana gurur 
verdi. Deneyimlerimizin, bu eğitim 

projesi sayesinde köprü kurduğumuz 
gençler için yararlı bir temel olmasını 

çok isterim…’ 
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AV.KERAMİ GÜRBÜZ  

       

 

AV.KEMAL KARACAN  
 
            

          

 

 

‘…"Genç 
Avukatlar Avukatlık Mesleğinin 

Geleceğidir. Genç Avukatlara 
gösterilen özen ve ihtimam 

Avukatlık Mesleğinin doğrudan 
kendisine gösterilmiş sayılır. Bu 

bağlamda bu projede emeği geçen 
tüm genç meslektaşlarımı 

gösterdikleri ilgiden dolayı 
kutluyor, mevcut eğitimin Barolar 

ve Barolar Birliği Düzeyinde 
takdir görerek olağan bir 
uygulamaya dönüşmesini 
temenni ediyorum" …’ 

‘…Her neslin ve her dönemin farklı bir 
ruhu, farklı bir “hava”sı vardır. Aynı 

mesleğin mensupları olsalar da mesleğe 
farklı dönemlerde adım atan 

meslektaşların dönemlerinin ruhu ve 
“hava”sı ile birlikte o mesleğe dâhil 

olduklarını ve kendi renklerini kattıklarını 
düşünüyorum. “ Avukatlıkta Geleceğin 

Uzmanı “ programı da farklı dönemlerde 
avukatlık mesleğine başlamış meslektaşları 
buluşturarak bir anlamda farklı renklerin 

farklı bakış açılarının birbirlerini 
tanımalarına en önemlisi birbirlerini 

anlamalarına zemin oluşturdu.  Böyle bir 
programa dâhil olarak genç 

meslektaşlarıma bir şeyler vermekten 
ziyade onlardan çok şeyler öğrendiğimi 

düşünüyorum. Bu ve benzeri programların 
yaygınlaştırılarak devam ettirilmesi 

temennisiyle emeği geçenlere teşekkür 

ediyorum…’ 
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AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARININ ARTIRILMASI AÇISINDAN; 

GELECEĞE ODAKLANMIŞ GENÇ MESLEKTAŞLARDAN OLUŞAN EKİPLERİN 

‘TÜRK KÜLTÜRÜNDE EKİP YÖNETİMİ’ AÇISINDAN ÖNEMİ 

  
AVUKATLIK MESLEĞİ, İCRA EDİLDİĞİ ÜLKENİN KÜLTÜRÜ İLE AYRILMAZ BİR 
BİÇİMDE ÖZDEŞLEŞMİŞTİR. BU SEBEPLE ÜLKEMİZ AVUKATLARI İÇİN TÜRK 
KÜLTÜRÜNDE YÖNETİM VE EKİP YÖNETİMİ KAVRAMLARININ BİLİMSEL 
TEMELLERİNİN ÖĞRENİLMESİ, MESLEĞİMİZİN GÜÇLÜ BİÇİMDE SÜRDÜRÜLEBİLMESİ 
VE MESLEKİ İTİBARIMIZ İLE DOĞRUDAN BAĞLANTILIDIR. 

 
Günümüzde gerek ekonomik açıdan gerek teknolojik açıdan gerekse küresel siyaset 
açısından, gelecek; her gün yeniden şekillenmekte, her kurum kendi değerleri üzerinde 
ayakta kalmak ve sürdürülebilir olmak için mücadele etmektedir. Değişim özellikle ülkemiz 
hukuk sisteminde tarihimizde görülmemiş derecede gerçekleşmekte, en önemli yasalar 
dahil her türlü mevzuat adeta günlük olarak değiştirilmektedir. Yaşam her anlamda 
olağanüstü bir değişim hızına erişmiş durumdadır. Meslek örgütlerimiz olan Baroların, 
yaşamın getirdiği bu hızlı değişim sürecinde kurumsal gücümüz olan değerlerimizle 
donanmış olarak ayakta kalabilmesi de ancak yarını öngörebilen insan kaynağımız olan 
genç avukatlarımızın, geleceğin ihtiyaçlarına uygun biçimde eğitilmesi, yönlendirilmesi 
ve başarılı ekipler halinde çalışabilmesi sayesinde mümkün olabilecektir.  
 
Günümüzde kurumlar; ‘ … Kendi özgün kimliklerini oluşturan değerlerini, normlarını ve 
iş yapış biçimlerini kurumun geleceğini teslim edecekleri genç çalışanlara aktarma ihtiyacı 
duyuyorlar. Kurum hafızasını temsil eden deneyimli yöneticilerinin mentorluk yapmasını 
istiyorlar… Böylelikle geleceği kuracak ve değişimi sürükleyecek olan yeni kuşakların 
geçmişten ve kurumsal mirastan kopmamalarını sağlanıyor. Sağlam bir zemin üzerinden 
yükselen gençler, geleceğe daha güvenle yelken açabiliyor. Özellikle köklü şirketlerin en 
değerli varlığı olan entellektüel sermayenin ve kültürel mirasın kalıcılığı ve 
sürdürülebilirliği sağlanıyor…’ Prof.Dr.Acar BALTAŞ – TÜRK KÜLTÜRÜNDE 
YÖNETMEK ) 
 
Avukatlık mesleğinde Av.Berra BESLER’in deyimi ile ‘  insani-ahlaki nitelikleri gelişmiş, 
akıl ve zekâ düzeyleri yüksek,…’ meslektaşların oluşturduğu ve geleceğe motive olmuş 
ekiplerin varlığı, mesleğimizin gelecekte değerlerimiz ile birlikte yaşayabilmesinin en 
güçlü teminatıdır. Ekip oluşturmak, kişisel gayretler ile elde edilemeyecek sonuçların elde 
edilmesi için sinerjik gruplar oluşturulmasıdır. Sinerji, bir araya gelen bireylerin toplam 
enerjilerinin , tek tek sahip oldukları enerjinin toplamından daha yüksek olmasını, asinerji 
ise ortaya tatmin edici bir sonuç çıkaramayan uyumsuz birliktelikleri nitelendirmektedir.   
 
Sinerjik ekiplerin oluşturulması için üyelerin seçimi hayati önemdedir. Ekibi oluşturan 
bireylerin kişiliğinin ekip oluşturmaya uygun olması, değerlerinin yaptıkları işin ve 
kurumun değerleriyle uyumlu olması, başarı yönelimlerinin yüksek olması ve iyi geçinme 
becerilerine sahip olması gereklidir. AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ 
kapsamında yararlanıcıların uluslararası insan kaynakları ölçme/değerlendirme 
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çalışmalarına katılmalarının sebebi budur.  ‘…Zira ancak başarı yönelimi yüksek olan 
kişiler, dışarıdan zorlama olmadan yaptığını daha iyi yapmak için kendiliğinden istek 
duyarlar. Bu kişiler yaptıkları işi zorunluluk olarak değil, kendilerini geliştirip ifade 
edebilecekleri bir fırsat olarak algılarlar…’ Prof.Dr.Acar BALTAŞ – TÜRK KÜLTÜRÜNDE 
YÖNETMEK ) 
 
2.Dönem yararlanıcıları, tıpkı 1.Dönem yararlanıcıları gibi, yukarıda bahsedilen yüksek bir 
ekip ruhu içerisinde, Türk avukatlık sisteminde ilk defa yapılan bir tez çalışmasını 
gerçekleştirerek, hem kendilerini geliştirmişler hem de avukatlık mesleğine katkıda 
bulunmuşlardır…  
 
Ülkeleri ve kurumları büyük ve tkili hale getiren temel unsur ekip çalışmasıdır. Ama 
ülkemizde etkin bir ekip çalışması yapabilmek kültürel kodlarımız sebebiyle çok zordur: 
‘…Türk kültüründe çalışanlar, değerler üzerinde ekip çalışmasına yatkın; ancak bu 
özellikleri davranışa dönüştürmekte ve ekip çalışmasına yansıtmakta zorlanıyorlar… 
Araştırmalar Türk kültüründe onaylanmayan kişilik özelliklerinin bağımsızlık, bireycilik 
ve saldırganlık; onaylanan kişilik özelliklerinin ise bağımlılık, fedakarlık ve vericilik 
olduğunu gösteriyor. Bu niteliklerin vurguladığı gibi, ekip çalışması için gerekli olan üst 
düzeyde bağlılık ve karşılıklı bağımlılık duygusu Türk kültüründe güçlüdür… TÜRK 
KÜLTÜRÜNDE KÖRÜ KÖRÜNE ELEŞTİRMEK, ELEŞTİRDİĞİ KONU HAKKINDA 
ÇÖZÜM ÖNERMEMEK YA DA SADECE KENDİNE UYGUN ÇÖZÜMLER ÖNERMEK 
ÖNEMLİ BİR YER TUTAR… Türk toplumunda güvensizlik, ‘babana bile güvenme’ 
deyimiyle ifadesini bulan, kökleri çok eskilere uzanan bir olgudur… Bu tesbit, TESEV 
tarafından yayınlanan Dünya Değerler Araştırması’nda doğrulanmaktadır: ‘Genelde 
insanlara güvenirim’ ifadesini kullananların oranını ancak    % 6.5 olmasıyla Türkiye, 
araştırmada yer alan 43 ülke arasında sondan ikinci sırada yer almaktadır…’ Prof.Dr.Acar 
BALTAŞ – İdil SEVİL – EKİP YÖNETİMİ 3.BASIM ) 
 
AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ, yukarıda bilimsel olarak bahsedildiği 
şekliyle, Türk kültüründe ekip yönetimi kurallarının olumlu yönlerini tamamen ve doğru 
biçimde uygulamaktadır. Zira ekiplerimizi oluşturan, 7 mesleki yılını doldurmamış genç 
avukatların/bireylerin uluslararası insan kaynakları ölçe/değerlendirme sistemleriyle 
bilimsel olarak tesbit edilen 5 özelliği şudur: 
 

1. Yüksek duygusal zekâ, 
 2. Ekip halinde çalışabilme becerisi, 
 3. Girişimci bir yapı, 
 4. Dengeli bir karakter, 
 5. Yüksek liderlik kapasitesi, 
 
Bu niteliklere sahip genç avukatların, mesleki gelişim projelerine katılarak, birbirine 
güvenen bir ekip duygusu ile mesleki geleceklerine dair daha önce üzerinde düşünülmemiş 
ve çalışılmamış konularda eserler ortaya koyması, avukatlık mesleğinde ülkemizde daha 
önce görülmemiş bir gelişmedir. Bu genç meslektaşlarının başarılarının, Baromuz üyesi 
diğer genç avukatlar için de bir rol modeli olacağı ve bu sayede projeye katılma konusunda 
istekli hale gelerek daha farklı ve yeni çalışmaları yürütmeleri sonucu, Baromuzda bir 
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değişim yönetiminin mümkün hale geleceği görüşündeyiz. Genç avukatların mesleki 
faaliyetlere katılmalarının teşviki yönünde kurulan ‘Mesleki Dayanışma Ve Genç 
Avukatlarla İletişim Komisyonu’muz yaptığı bu çalışmayla; yıllardır meslek örgütümüze 
ilişkin en büyük eleştirilerden biri olan genç avukatların meslek örgütü faaliyetlerine 
katılmasının sağlanamaması sıkıntısı konusunda bugüne dek görülmemiş bir gelişme elde 
etmiştir. Dünyanın büyük baroları da genç avukatları geleceğe hazırlanması konusunda 
çalışmalar yapmaktadır. Bilinen örneklerden biri olarak ABA-American Bar 
Association/Amerikan Barolar Birliği’nin 36 yaş ve/veya 5 mesleki yıldan daha genç 
avukatlar için kurduğu ‘Young Lawyers Division/Genç Avukatlar Birimi’nin faaliyetleri 
gösterilebilir. Samsun Barosu, genç avukatları bu şekilde desteklemekle tüm Barolara örnek 
bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu anlamda olmak üzere projenin önemini ve değerini 
anlayan ve maddi olarak da destekleyen Samsun Barosu Başkanı Av.Necat ANIL nezdinde 
Yönetim Kuruluna ve Mesleki Dayanışma Ve Genç Avukatlarla İletişim Komisyonu 
Başkanı Av.İsmail ONUR nezdinde komisyon üyelerine teşekkürü bir borç biliyoruz.  
 
AVUKATLIK MESLEĞİNDE DENEYİM, ZORLU VE GÜÇLÜ MÜCADELELERLE 
EDİNİLMİŞ DEĞERLİ YILLARIN TOPLAMIDIR. Kişisel karakter özellikleri gereği 
önemli deneyimleri elde etmek bazen uzun yıllarla değil yüksek algılarla elde edilir.   
       

‘ … Deneyim dünün bilgisini, eğitim ise yarının bilgisini temsil eder. Önemli 
olan gençlik enerjisinin nasıl kullanıldığı, yılların birikiminin kurum amaçları için 
nasıl değerlendirildiğidir. Deneyim, her türlü yenilik için bir tıkaç görevi görüyorsa, 
kurum bu deneyimden kurtulmalıdır. Eğer deneyim, sorunlar önünde yeni ufuklar açan 
bir dizi yaklaşım getiriyorsa, kurum bu deneyime sıkı sıkıya sahip çıkmalıdır…’ 
Prof.Dr.Acar BALTAŞ – TÜRK KÜLTÜRÜNDE YÖNETMEK )  

 
Toplamda 52 – 24 yıl arasında mesleki deneyime sahip mentorlarımız sahip oldukları 
deneyimlerini, AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ yararlanıcısı genç 
avukatların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemek üzere kullanmayı tercih 
ettiklerinden, yukarıdaki gerekçe ile onların deneyimlerine sıkı sıkıya sahip çıkılmıştır. Bu 
itibarla mentorlarımız da bu şekilde bir çalışmaya ilk defa katıldıklarını mutlulukla beyan 
etmektedirler.   
 
Bilinmelidir ki değişim gibi özünde bir kişinin kendi iş yapış ve düşünme tarzını 
değiştiren/geliştiren bir süreçte başarısız olunabileceğine dair bir düşünce ‘kendini 
gerçekleştiren kehanet’ olarak gerçekten başarısızlığa sebep olur. Çalışmalarımızın 
tamamına katılan genç avukatların, ekip üyeleri olarak hepimize sorduğu bir soruyu bu 
anlamda tekrarlamak istiyoruz:  
 

 ‘  …  B A Ş A R I S I Z L I K  Y A  D A  Y E T E R S İ Z L İ K  B E K L E M E K  Y E R İ N E  
B Ü Y Ü K L Ü K  B E K L E S E K  A M A  B A Ş A R I S I Z L I K  M E Y D A N A  
G E L D İ Ğ İ  Z A M A N  D A  B U N U  B İ R  U T A N Ç  O L A R A K  D E Ğ İ L  
H I Z L I  Ö Ğ R E N M E N İ N  B İ R  Ş E K L İ  O L A R A K  G Ö R S E K  N E  
O L U R D U ?  . . . ’   
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Meslek örgütü olan Baromuzun varlık sebebi konusunda ortak bir anlayışın 
yakalanabilmesi için, nesiller arasında köprü kuran ve geleceğe izdüşümün 
gerçekleştirilebileceği üstün düzeyde çalışmaların yapılmasının altyapısı oluşturulmalıdır: 
Samsun Barosu Yönetim Kurulu Kararları ile uygulanan AVUKATLIKTA GELECEĞİN 
UZMANI PROJESİ’nin yaptığı tam olarak budur… 
 
Meslek örgütü olan Baronun, yaşanan değişim süreci için harekete geçmeden önce başarıya 
ve amaçlara dair sorgulamanın en çok yapıldığı başlangıç döneminde, genç avukatlar 
nezdinde güven oluşturabilmesi en önemli husustur. Tüm bu sorular ve sorunlar ancak 
somut bazı sonuçların ortaya konulabilmesi ile aşılır. Nitekim bu projeye seçilen 15 genç 
avukatın geribildirimlerinden hareketle düzenlenen ‘AVUKATLIKTA GELECEĞİN 
UZMANI PROJESİ PERFORMANS ANALİZ RAPORU’na göre eğitimde elde edilen başarı 
oranı % 86,7 olarak tesbit edilmiştir. Sınırlı kaynaklar ve sınırlı uygulamacılar dikkate alınır 
ve projenin içerik itibariyle ilk kez tasarlanan yapısı da düşünülürse bu başarı oranının  
yüksek olduğu anlaşılmaktadır.  
 

 
 
Program çıktılarının Türkiye’deki diğer genç avukatlarla ilgili çalışmalarda paylaşılması 
üzerine ilgi görmesi hepimiz için gurur verici diğer bir gelişmedir. Bu anlamda diğer barolar 
ile ortak projeler geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız sürmektedir.   
 

MESLEĞİMİZİN İTİBARINI VE ALGISINI DOĞRU YÖNETEMEDİĞİMİZ VE 

GELECEĞE İLİŞKİN YENİ ŞEYLER SÖYLEMEDİĞİMİZ VE YAPAMADIĞIMIZ 

SÜRECE, AVUKATLIK MESLEĞİNİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ BU DURUMDAN 

KURTULABİLMEMİZ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR… 
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AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ HAKKINDA  

 SOSYAL MEDYA YORUMLARINDAN ÖRNEKLER 

 
Av.Özgür Odabaş: ‘ … Bilimsel araştırmalar, karbon salınımından kaynaklı küresel ısınmanın 
başladığını ve +6 dereceye varacak bir ısınmanın bildiğimiz her şeyi unutmamıza sebep olacak 
bir küresel felaketi beraberinde getireceğini ortaya koymuş durumda. Halen önlenebilir 
durumda olan bu felaketin, gezegenimizdeki yaşamı sonlandırmasını engellemenin tek yolu da 
"karbon ayak izimizi" en aza düşürmek ve "sürdürülebilir enerji" politikalarını tercih ve teşvik 
etmek olarak görülüyor. Samsun Barosu yönetimi ve komisyonlarındaki arkadaşlarım da … bu 
gerçeklik üzerinden hareket etmiş ve "temiz çevre" , "sürdürülebilirlik" kavramları dahilinde bir 
taşla ikiden de fazla kuş vurmuşlar. Yakın gelecekteki beklenen iklim değişikliğinin, avukatlık 
mesleğini de yeniden tanımlayacağı gerçekliği üzerinden hareketle hem mesleği hem de 
gezegendeki yaşamın sürdürülebilirliği konusundaki tespitlerini ve çözüm önerilerini 
aktarırken, "geleceğin uzmanı projesi kapsamında" avukatlık mesleğiyle yeni tanışan birçok 
meslektaşımın hem meslek örgütünün ve diğer meslektaşlarının yanında ve içerisinde olmasını 
sağlamış, hem de geleceğe ezberlenenlerin ötesinde bir donanımla hazırlanılması yönünde ilk 
adımların atılmasında tespit ve teşvik edici olmuştur. Emeği geçen tüm meslektaşlarıma, 
imrenmeye çalan kıskançlıklarımla Samsun Barosu mensubu bir Avukat ve gezegen sakini 
olarak teşekkür ederim...’ 
 
Av.Melike Taslak: ‘ … Daha önce sadece başlığını duyduğum, ancak siteye eklendiğinde 
içeriğine vakıf olabildiğim bu harika iş için ben de bir şeyler yazmak istedim… genç 
meslektaşlarım... Aman haaa....Sakın ola proje bitti, rutin ortama döndük diye öğrendiğiniz 
değerleri ve size harcanan emeği düzenin çarklarına kırdırmayın... Hayır, yani ben çok 
uğraşıyorum... İster istemez biraz kırılıyor... Siz de direnin emi? Son teşekkürü de Samsun 
Barosu Yönetim Kurulu'na ediyorum Sayın Necat Anıl, sevgili İsmail Onur kardeşim ve 
komisyon üyesi arkadaşlarım... Lütfen gençlere=mesleğe yatırım yapmaya devam ediniz…’ 
 
Av.Adnan Aydın: ‘ … Dünya, var olanla yetinmeyenlerin eseridir. Samsun Barosunun var 
olanla yetinmeyen mensuplarını ve özellikle öncülerini kutluyorum…’ 

Av.Berkant öztoprak: ‘ … Sevgili meslektaşlarım. Baromuzun uzun zamandır yaptığı en güzel 
çalışmalardan biri olarak gördüğüm… tez çalışması gerçekten çok ilginç. Geleceğe dair umut 
verici, mesleğimizi basmakalıplıktan çıkartmaya yönelik ilk küçük ama önemli adım. Diğer 
birçok meslek gruplarının çoktan başlattığı, bizim için ise ilklerde olan bu duyarlı çalışma hem 
Samsun Barosunun büyük barolardan olduğunu, nelere imza atabileceğini, hem de zekâsını 
kıskanacağım meslektaşlarım olduğunu bana gösterdi. Bu yüzden ben de ayrıca paylaşma 
ihtiyacı duyuyorum. Aydın insan her şeyden önce yalnızca akıllı, araştıran, üreten değil aynı 
zamanda ve özellikle duyarlı insandır. Emeği geçenlerin emeklerine sağlık…’   

Av.Lütfü KESKİN: ‘ … Bu projeye emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Projeyi ve Raporu 
okudum. Gerçekten bir beyin fırtınası ortaya konulmuş. Hele ki küresel iklim değişikliğinde 
sözü hem coğrafi hem de hukuki iklim değişikliği gibi çift anlamda söylenebilir… Benim gibi 14 
yıl Ziraat Yüksek Mühendisliği ve 20 yıl da Avukatlık yapmış bir kişinin mevzu bahis konuyu 
beğenmemem mümkün değil…’  

Av.Ahmet Gürel: ‘ … Samsun Barosu yönetimini böyle bir çalışmayı gerçekleştirdiği için 
kutluyor, emeği geçenlere ve genç meslektaşlarıma başarılar diliyorum…’ 

https://www.facebook.com/ozgur.odabas.1?hc_location=stream
https://www.facebook.com/melike.taslak.50?hc_location=stream
https://www.facebook.com/adnan13917
https://www.facebook.com/berkant.oztoprak.7?hc_location=stream
https://www.facebook.com/ahmet.gurel.967

