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‘AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’ 

İnsanlık ailesinin kan ve gözyaşı ile dolu deneyimlerinin sonucunda günümüzde ulaştığı 
en üst sosyal yaşam seviyesi olan ‘Hukuk Devleti’nin temeli, ‘Yargı Bağımsızlığı’dır. Yargı 
bağımsızlığının en önemli özelliği ise savunma ve savunmanın özgürce yapılabilmesidir. 
Yani savunmanın özgürce yapılamadığı hukuk sistemlerinde yargı bağımsızlığı olamaz ve 
bu durumda hukuk devleti de yaşama geçmiş sayılamaz.  

‘ … Doğru ve güvenli yargılanma hakkının uygulanması, korunması, geliştirilmesi, 
güçlendirilmesi, bağımsız mahkemelerin, yargıç ve savcıların varlığına bağlı olduğu kadar, yaptığı 
işin sorumluluğunda, bilgili, yürekli, cesur ve en önemlisi bağımsız avukatların varlığına da ihtiyaç 
göstermektedir… Yargı erkinin kurucu unsurlarının temsilcileri olarak ‘hukuk uygulayıcılarının’ 
önemleri tartışmasızdır ve onların mutlaka ‘nitelikli hukukçu’ olmaları gereklidir. Çünkü hukuk 
uygulayıcılarının ( Hakim-Savcı-Avukat ) uygulamalarının sonuçları Hukuk Devletini doğrudan 
etkiler niteliktedir…’ Av.Berra BESLER – 04.09.2009 – AVUKATLIK MESLEĞİNİN VE 

AVUKATLARIN MESLEKTE GELİŞMELERİNİN SAĞLANMASI KONUSUNDA TÜRKİYE 

BAROLAR BİRLİĞİNE SUNULAN RAPOR )  

Yukarıdaki raporda, hukuk fakültelerindeki eğitimin ‘ … 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…’  

İnsanlık tarihinin son 350 yılında avukatların – ülke kurmak dahil – içinde olmadığı bir 
hareket görülmemiştir.  Amerikan Barolar Birliği’nin bir tanıtım çalışmasında –Amerikan 
Anayasası’nı imzalayan kişilerin yarısına yakının avukat olmasına ithafen– 
‘Avukatlarımız Olmasaydı Ülkemiz Ne Durumda Olurdu!’ demeleri buna dair güzel bir 
örnektir… 

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.  
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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.    

Genç avukatların ortak genel özellikleri, onların Y-Nesli denen 1980 sonrası doğumlu nesil 
olmalarıdır. Y-Nesli ile iş yapmak, birlikte verimli çalışmak konusunda bilimsel 
araştırmalar dahi yapılmaktadır. Kendi nesillerine has karakteristik özelliklere sahip genç 
avukatlar ile deneyimli meslektaşlar arasındaki iletişim engellerinin ortadan kaldırılması, 
avukatlık mesleğinin geliştirilmesi konusunda Y-Neslinin kendine has algı sistemleri 
üzerine kurulu yeni tür enerjik çalışma sistemlerin geliştirilmesi, başlı başına üzerinde 
düşünülmesi gereken bir konudur.  

Bu itibarla Samsun Barosu Mesleki Dayanışma ve Genç Avukatlarla İletişim Komisyonu; 
ülkemiz avukatlık sisteminde şimdiye dek görülmemiş türde yeni bir eğitim programı 
tasarlanması konusunda Av.Burhan UYAN’ı koordinatör üye olarak görevlendirmiş olup, 
1.Dönem uygulama sonuçlarını da işbu raporla açıklamaktadır.   

Bu eğitim programının tasarlanmasındaki temel amaç, genç avukatların, mesleklerini icra 

edecekleri bir alan olarak GELECEK konusunda onları hazırlamaktır. Ancak bunu 

yaparken avukatlık mesleğinin geçmişten gelen gücünün de aktarılabilmesi için;  
mesleğinde üstün özellikleri ile tanınmış üstadlar aracılığıyla, hem mesleki tarihimizi hem 
mesleki kültürümüzü gençlere aktararak, onların mesleki tarih bilincine sahip olmalarını 
sağlamak da gereklidir.  

Bu amaçla 10 kişilik bir kadro ile ‘AVUKATLIK MENTORLUK SISTEMI‘ 
oluşturuldu. Bu meslektaşlarımız, 5 hafta boyunca her cumartesi günü bir saatlik Mentor 
Görüşmesi’ne uygun oldukları ölçüde katıldılar. 5 hafta içinde her bir yararlanıcı, 
meslektaşlarımızı ofislerinde ziyaret ederek görüşmeler yaptılar ve ‘AVUKATLIK 
KÜLTÜRÜ AKTARMA PROGRAMI’nı gerçekleştirdiler. 

Avukatlık Mentorluk Sisteminde; mesleki deneyimi ve mesleğine duyduğu saygı ile yıllar 
içinde kendini tanıtmış, genç avukatlarla liderlik vasfında iletişim kurabilecek ve özellikle 
bu programda bulunmaya istekli ve zaman ayırabilecek değerleri meslektaşların Mentor 
olarak tespitinden sonra, bu program üzerinde birlikte ön çalışma yapılmıştır. Öncelikle 
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mentorluk kavramının, aynı meslekte ancak ast-üst ilişkisi olmadan ve mesleki 
performans kriterleri belirlemeden, sadece kişisel gelişim ve mesleki önemli deneyimler 
üzerinden rol modelleri oluşturma kavramı olduğu paylaşılmıştır. Bilahare eğitim içeriği 
paylaşılarak genç avukatlarla iletişim konusunda ortak bir dil geliştirilmiştir. 

Mentorlar sadece 5 Cumartesi boyunca tüm katılımcılarla birebir mentor görüşmeleri 
yapmakla kalmamışlar, ayrıca her yararlanıcı için en az 1 saat olmak üzere kendi 
ofislerinde katılımcılarla avukatlık mesleğinin kültürel ayrıntılarını da serbestçe 
paylaşmışlardır. 

Eğitim programının sonunda tüm yararlanıcıların katıldığı ortak bir tez çalışması 
yapılmıştır. Ekip halinde, mesleki geleceği ilgilendiren bir konuda, ortak akıl geliştirerek 
yapılan bu tez çalışmasının konusu ‘İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ IŞIĞINDA AVUKATLIK 

HİZMETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ’dir. Türk avukatlık tarihinde ilk kez 
çalışılacak bu tez konusunun amaçları, gelecekte her işlemin temel standart sorgu unsuru 
haline gelecek olan sürdürülebilirlik kavramının anlaşılması ve bu konu hakkında teknik 
bilgi sahibi olunmasını teşvik etmek, iklim değişikliğinin küresel ve özellikle Anadolu 
coğrafyasındaki etkilerini ve olası bilimsel senaryoları öğrenmek,  bu yeni olguların 
avukatlık mesleğine mevcut ve olası etkilerini tartışmak ve konu hakkında farkındalık 
oluşturmaktır.   

Yararlanıcılara, konusu avukatlık olan sinema dünyasında tanınmış filmlerin seçildiği          
10-DVD takım hediye edilmiş, filmleri izlemeleri ve görüşlerini birbirleri ile paylaşmaları 
teşvik edilmiş ve böylece başka toplumlardaki üstün düzeydeki avukatlık algısının 
geliştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

Eğitim çalışmasının sonunda yararlanıcılar Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği İleri 
Eğitim Programı kapsamında istedikleri bir programa, Samsun Barosu bursu ile 
katılacaklardır. Ulaşım, iaşe ve eğitim bedellerinin Samsun Barosu’nca karşılanacağı bursu 
takiben katılımcılar, eğitim gördükleri konu hakkında Samsun Barosu’nda stajyer 
avukatların katılımının zorunlu olduğu bir seminer düzenleyerek, edindikleri yeni 
bilgileri genç avukat adaylarına aktaracaklardır. Böylece genç avukatlar, mesleki 
bilgilerini daha şimdiden kendilerinden daha genç meslektaşları ile paylaşmanın 
başarısını ve zevkini tadabileceklerdir. Ve ayrıca stajyer avukatlarca da mesleki iletişimi 
geliştirebilecek ve onlar için özgün birer rol model olacaklardır. Tüm bu çalışmaların 
katılımcıların; kendilerini ‘mesleki paylaşımı başarabilir ve bundan zevk alabilir avukatlar 
olarak’ mesleki kalite algılarını da artıracağı düşünülmektedir…   

Bu çalışmada birçok olumlu çıktı elde edilmiştir. Şöyle ki; genç ve deneyimli avukat nesli 
arasında bir iletişim köprüsü kurulmuş, uzun ve zahmetli yıllara mal olmuş önemli ve 
örnek oluşturabilecek mesleki tecrübelerin genç avukatlara aktarılması sağlanmış, çeşitli 
sebeplerle meslek örgütleri ile sıkı bağlantı içerisinde olamayan lider karakterli genç 



‘AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’ 

 

 

Sayfa 4 

avukatlar meslek örgütünün faaliyetleri içine kazandırılmış, genç avukatların şimdiden 
edindiği deneyimleri kendilerinden sonraki meslektaşlarına aktarılması konusunda 
çalışmaları sağlanmış, deneyimli avukatlar genç avukatların onlara ne kadar saygı 
duyduğu, değer verdiği hakkındaki şüphelerinden arınmışlar ve genç avukatlar 
mesleklerini icra ederken hiç de düşündükleri gibi yalnız olmadıklarını tecrübeli 
meslektaşlarının daima onlara yardım hazır olduğunu anlamışlardır. Eğitim 
programımızı bitiren genç avukatlar, artık kendilerini daha güçlü ve donanmış 
hissettiklerini bildirmişlerdir. İnsan kaliteleri bilimsel olarak tesbit edilmiş genç 
avukat neslinin, meslek örgütlerince tasdiklenmiş olumlu nitelikleri öne çıkarılarak, 
mesleki tanıtımları da yapılmaktadır.   

Dünyada ve ülkemizdeki büyük firmalarca, gerçek hazinenin insan olduğundan hareketle, 
çalışma sistemlerinin verimliliğinin sürdürülmesi ve artırılması açısından, insan 
kaynakları birimlerince çalışanlar üzerinde, insan kaynakları ölçme/değerlendirme 
sistemleri düzenli olarak uygulanmaktadır. Böylece verimli ve odaklanmış insan 
kalitesinin belirli bir seviyenin üzerinde olması sağlanmaktadır. Avukatlık mesleğinde bu 
ayrım şimdiye dek yapılmadığından, projemizin başlangıcı, genç meslektaşlarımızın 
uluslararası kabul görmüş bilimsel insan kaynakları ölçme/değerlendirme sistemlerine 
tabi tutmak olmuştur. Böylece aranılan temel niteliklerin tamamının tüm 1.Dönem 
katılımcılarında mevcut olduğu belgelenmiştir. Samsun’da faaliyet gösteren D.I.S.C. 
Karakter Analiz uygulamasına yetkili tek kuruluş olan ArtıEtki Akademi kurumu ile 
yapılan çalışmada, adaylar 3 farklı ölçme/değerlendirme çalışmasına tabi tutulmuşlar ve 
DISC Analizi, Duygusal Zekâ Analizi ve klinik psikolog görüşmesinden oluşan bu 
çalışmanın raporları doğrudan yararlanıcılara gittiği gibi bulgular da koordinatörümüzce 
kişisel bilgilerin gizliliğine saygı prensibi doğrultusunda incelenmiştir.  

Program için seçilen meslektaşlarımızda 5 farklı özelliğin bir arada olması aranmıştır: 

 1. Yüksek duygusal zekâ, 

 2. Ekip halinde çalışabilme becerisi, 

 3. Girişimci bir yapı, 

 4. Dengeli bir karakter, 

 5. Yüksek liderlik kapasitesi, 

 
TÜM 1.DÖNEM YARARLANICILARIMIZDA BU 5 ÖZELLİK, TÜRK HALKININ 
ORTALAMALARINDAN DAHA YÜKSEK NİTELİKTE BULUNMUŞTUR. 
DOLAYISIYLA ‘ANALOG YAŞAMDAN DİJİTAL YAŞAMA GEÇİŞ’ SÜRECİNDE 
BULUNDUĞUMUZ BU DÖNEMDE İYİ EĞİTİLMİŞ, YÜKSEK NİTELİKLERE SAHİP 
BU GENÇ AVUKATLAR, MESLEKİ GELİŞİMİ, DÖNÜŞÜMÜ SAĞLAYACAK 
NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜMÜZÜN KAYNAĞINI OLUŞTURMAKTADIR.  
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Aşağıda programa ilişkin çağrı yazısı, katılımcıların ve mentorların isimleri, eğitim 
programının temel bölümleri ve 1.Dönem katılımcılarının bilgileri bulunmaktadır. Ayrıca 
katılımcıların programa ilişkin geribildirimleri de özet olarak aktarılmıştır.   

Yüksek nitelikli avukat yetiştirilmesi konusunda ülkemizde ilk kez tasarlanan bu eğitim 
programında; geleceği öngörür nitelikte çalışmalar yapabilen, gelecekte mesleğin olası 
senaryoları hakkında beyin fırtınası yapabilen, avukatlık mesleğine ilişkin SWOT analizi 
yapabilen, avukatlıkta istatistik bilimi ve yapay zekâ uygulamaları hakkında geliştirici 
görüşlere ulaşabilen, yüksek teknolojinin avukatlık mesleğine uygulanabileceğine inanan, 
küresel iklim değişikliğinin avukatlık mesleğine etkileri üzerinde fikir geliştirebilecek, 
büyük veri yönetimi kavramının hukuka uygulanabilir olduğu düşünebilen, üstün kişisel 
ve mesleki nitelik ve becerilere sahip genç avukatları huzurunuza gururla sunuyoruz.  

‘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 PROJE ÇAĞRISI: 
 
 
Sevgili meslektaşlarımız, genç arkadaşlarımız, 
 
Geleceğiniz için çok önemli bir karar vererek, ülkemiz avukatlık mesleğinde ilk kez uygulanacak olan bu 
projemize katıldığınız için sizlerle gurur duyduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz.   
 
Avukatlık meslek örgütü olarak; genç bir avukat ‘Ben geleceğim için şu konuda kendimi geliştirmek 
istiyorum’ diyorsa, biz tüm imkânlarımızla onun istediğini, ona sağlamak zorundayız. Bu nedenle; şu 
anda birlikte çalıştığımız ve gelecek avukat neslinin temeli olan genç avukatlar içerisinde kişisel olarak 
gelişme arzusu hisseden ve bunu avukatlık mesleğine katkı sağlayacak biçimde yapmak 
isteyenleri bulmak, eğitmek, hevesle yapabilecekleri şeyleri tespit edip onlara teslim etmek, tüm 
gücümüz ve imkânlarımızla onları destekleyip sonra da bir adım geri çekilerek, yapacaklarını gurur ve 
mutlulukla seyretmek istiyoruz.  
 
Bu projemizin temel hedefi; gelecek avukat neslinin çekirdeğini teşkil edecek, lider karakterli, ekip 
çalışmasına yatkın, geleceğe meraklı, duygusal zekâsı yüksek, avukatlığı icra ederken aynı zamanda 
mesleğine ve meslek örgütüne katkıda bulunmayı da hedefleyecek, avukatlığın evrensel kurallarına 
uygun bakış/duruş sergilemeyi ilke edinmiş meslektaşlarımızı, mesleki rekabet yoluyla seçerek, medya 
ve mesleki örgütler nezdinde tanınmaları için çalışmalar yapmaktır. Projenin temel amacı ise 
avukatlık mesleğine ve meslek örgütüne katkı yapabilecek genç avukatlara, bu konuda kariyer 
planlaması yapabilmelerini sağlayacak nitelikte yardım edebilmektir.   
 
Aşağıda eğitim programımızın temel ayrıntıları size iletilmektedir. Bu projenin başarı sağlaması halinde, 
ülkemizdeki diğer Barolarda da uygulanması konusunda çalışma yapılacağı bilindiğinden, üstün 
düzeyde katkılarınızın, sadece kişisel ve mesleki açılardan değil Baromuzun temsili açısından 
da çok önemli olduğunu belirtmek isteriz.  
 
Projemiz uluslararası kabul görmüş insan kaynakları karakter analiz çalışmaları ile başlayacaktır. Proje 
eğitiminin standartlaştırılması ve dokümantasyonu, interaktif biçimde birlikte oluşturulacaktır. Etkin 
iletişim kanallarının oluşturulması açısından, bu mesajı aldığınızı, düzenli olarak kullandığınız e-posta 
adresinizle doğrulamanız gerekmektedir.  
 
Samsun Barosu’nun gelecek avukat neslinin çekirdeği olan siz genç ve değerli meslektaşlarımızla birlikte 
bu projeyi gerçekleştirmenin bizi gururlandırdığını bir kez daha belirtmek istiyoruz. 

 

Sevgi ve saygılarımızla, 
 
Av.Burhan UYAN  
 
0541 2751110   / uyanburhan@yahoo.com 
 
MESLEKİ DAYANIŞMA VE GENÇ AVUKATLARLA  
İLETİŞİM KOMİSYONU KOORDİNATÖR ÜYESİ 

 
 
 
 

mailto:uyanburhan@yahoo.com
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AVUKATLIK MENTORLUK SİSTEMİ UYGULAYICILARI 

İLE  

AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ 

1.DÖNEM YARARLANICILARI 

 
 

 

AVUKATLIK MENTORLUK 

SİSTEMİ UYGULAYICILARI 

 

AVUKATLIKTA GELECEĞİN 

UZMANI PROJESİ 

 1.DÖNEM YARARLANICILARI 

 

 

AV.ETHEM ÖZTURAN  - 284 

 

 

AV. ERDINÇ TOSUNOĞLU - 1438 

 

 

AV.İNCİLAY TORAMAN – 307 

 

 

AV. DUYGU AYDIN - 1400 

 

 

AV.ARİF YILMAZ ÜNEY – 316 

 

 

AV. SUAT GÜVELİ - 1392 

 

 

AV.HAKKI TOMAÇ – 331 

 

 

AV. TUĞBA POYRAZ - 1376 

 

 

AV.ŞEFİK KIRCI – 404 

 

 

AV. AV.EMRAH YAVUZCAN - 1326 

 

 

AV.ALPASLAN TAMALI – 462 

 

 

AV. SULTAN CIZERKAL - 1283 

 

 

AV.GÜL KÜLCÜ – 617 

 

 

AV. MURAT BÖLÜKBAŞ - 1228 

 

 

AV.KERAMİ GÜRBÜZ – 702 

 

 

 
                          İSİMLER SAMSUN BAROSU SİCİL NUMARALARINA 

                                           GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. 
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AVUKATLIK GELECEĞİN UZMANI PROJESİ EĞİTİM İÇERİĞİ 

  
BİLİMSEL İNSAN KAYNAKLARI PERSONEL KARAKTER 

ANALİZLERİ ÇALIŞMASI : 

DUYGUSAL ZEKA, LİDERLİK VE KARAKTER 
NİTELİKLERİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

ANALİZLERİ – 3 FARKLI ÇALIŞMA  

09.30 – 16.00  

CUMARTESİ 

‘ARTI ETKİ AKADEMİ DANIŞMANLIK’ İNSAN KAYNAKLARI VE 
PSİKOLOG KATILIMLARIYLA 

 
 

AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ – 2.HAFTA CUMARTESİ 

1.DERS GELECEĞİ ANLAMAK – 1  

TEKNOLOJİK İNOVASYONLAR 

13.00 – 13.50  

2.DERS AVUKATLIK PRATİĞİ – 1  

AVUKATLIĞIN ULUSAL VE ULUSLARARASI 
KAYNAKLARI 

14.00 – 14.50 

3.DERS MENTOR GÖRÜŞMESİ 15.00 – 15.50 

 
AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ – 3.HAFTA CUMARTESİ 

1.DERS GELECEĞİ ANLAMAK – 2  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 

13.00 – 13.50  

2.DERS AVUKATLIK PRATİĞİ – 2 

AVUKAT – MÜVEKKİL İLETİŞİM ANALİZİ 

14.00 – 14.50 

3.DERS MENTOR GÖRÜŞMESİ 15.00 – 15.50 

 
AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ – 4.HAFTA CUMARTESİ 

1.DERS GELECEĞİ ANLAMAK – 3  

HUKUKUN DEĞİŞİMİ VE DİJİTALLEŞEN 
KAMU HİZMETİ 

13.00 – 13.50  

2.DERS AVUKATLIK PRATİĞİ – 3 

AVUKATLIK MESLEĞİ İTİBAR VE ALGI 
YÖNETİMİ 

14.00 – 14.50 

3.DERS MENTOR GÖRÜŞMESİ 15.00 – 15.50 
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AVUKATLIK GELECEĞİN UZMANI PROJESİ EĞİTİM İÇERİĞİ 
 
 
 
 
 
 

 
 

YARARLANICILAR İLE MENTORLAR ARASINDAKİ PROGRAM  
 

1- 2 - 3 VE 4. HAFTA CUMARTESİ EĞİTİMLERİNDE 15.00 – 16.00 ARASINDA 3.DERS 
OLARAK MENTOR TOPLANTILARI  

1 - 2 – 3 VE 4.HAFTA İÇİ HER YARARLANICI İÇİN 10 MENTOR İLE AYRI AYRI GÖRÜŞME 
5.HAFTA TÜM YARARLANICILAR İLE MENTORLARIN KATILIMIYLA TEZ 

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI  

 
2.AŞAMA EĞİTİM İÇERİĞİ 

 

 

KATILIMCILAR KENDİ SEÇTİKLERİ 

KONULARDA TÜRKİYE BAROLAR 

BİRLİĞİ İLERİ EĞİTİM PROGRAMINA 

KATILACAKLAR. 

 

ULAŞIM/ KONAKLAMA/ YEMEK VE 

EĞİTİM GİDERLERİ SAMSUN 

BAROSU’NCA BURSLU OLARAK 

KARŞILANACAKTIR. 

 

 

KATILIMCILAR TBB SERTİFİKASINI 

ALDIKTAN SONRA STAJYERLERİN 

KATILIMI ZORUNLU EĞİTİM SEMİNERİ 

DÜZENLEYECEKLER.  

 

 

SAMSUN BAROSU YÖNETİM 

KURULU İLE BASIN EŞLİĞİNDE 

NİHAİ PROJE ÇIKTILARI KONULU 

TOPLANTI  

 

 ‘Avukatlıkta Geleceğin Uzmanı Projesi’ kapsamında gerek etkin zaman yönetimi gerekse eğitim 
giderleri ve bursun maddi bütçe sebebiyle şimdilik ilk etapta toplam 24 genç avukatın katılımı 
öngörülmüştür.  
 

 1.Dönen yararlanıcılarından iki genç avukat TBB İleri Eğitim Programı’nı tamamlamıştır. Bu genç 
avukatların seminer çalışmaları için Samsun Barosu Yönetim Kurulu’nda karar verilmiş olup Staj 
Eğitim Komisyonu ile çalışmalar sürdürülmektedir. 2.Dönem ise 8 genç avukat ile sürmektedir. 
Eğitim içeriği, teknolojik gelişmelerin, hukuk ve avukatlık mesleğine ilişkin ulusal ve uluslararası 
güncel olayların devamlı takip edilmesi sonucu daimi olarak güncellenmektedir.  

 

 Projenin başarısı, Samsun Barosu Başkanı Av.Necat ANIL ve Yönetim Kurulu ile Mesleki 
Dayanışma Ve Genç Avukatlarla İletişim Komisyonu Başkanı Av.İsmail ONUR’un projenin 
önemine inancı ve desteğinin sağlanması ile elde edilmiştir. Bu tür bir eğitim programı, meslek 
örgütünün gücüne dayanmadıkça kalıcı olamayacak ve daha sonraki aşamalara geçemeyecektir.  

 

AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ – 5.HAFTA CUMARTESİ 

TEZ 

SUNUMU 

TÜM KATILIMCILAR VE MENTORLAR İLE 

TEZ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI 

13.00 – 15.00  

 NİHAİ DEĞERLENDİRME  15.15 – 15.40 
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‘…Meslekte tek başıma olmadığımı, 

mesleğimi devam ettirebilmem için 

sürdürebilirliği uygulamam gerektiğini 

ve geleceğin; geçmişteki avukat 

büyüklerimizden geçtiğini anladım…’ 

‘…Ekip olarak çalıştığımızda, önümüzde 

aşılamayacak engel olmadığına ve 

birbirimize güç kattığımıza olan inancım 

bir kez daha pekişti…’ 

 TAMAMEN FARKLI BAKIŞ AÇISINA SAHİP BU TÜRLÜ BİR EĞİTİM PROGRAMI, GENÇ 
AVUKATLARIN KATILIMIYLA, AVUKATLIK MESLEĞİNE İLİŞKİN NESİLSEL BİR 
DÖNÜŞÜMÜ GERÇEKLEŞTİREBİLME GÜCÜNÜN AÇIĞA ÇIKMASINA YOL 

AÇMAKTADIR. Nitekim Amerikan Barolar Birliği’nin 2013 yılını ‘Geleceğe odaklanmış’ olarak 
açıklaması ve bu konu hakkında tüm yıl sürecek etkinlikler yapması, İngiltere Barolar Birliği’nin 2 
yıllık programında ‘ Geleceğe Yatırım Yapmak ’ olarak açıklaması; ‘Avukatlıkta Geleceğin Uzmanı 
Projesi’nin çok doğru ve ciddi olarak geliştirilmesi gereken, üstün düzeyde bir eğitim çalışması 
olduğunu göstermektedir.  

 
 

AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ 1.DÖNEM YARARLANICILARI 

AV.SULTAN ÇİZERKAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV.ERDİNÇ TOSUNOĞLU 
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‘...Bu eğitim programı avukatlık 

mesleğinin önemini daha iyi anlamama 
yardımcı olmuştur. Ayrıca bu program 

mesleğimizde geçmişten bizlere kadar gelen 
yanlışları daha iyi görmemi ve bu yanlışlar 
için çözüm üretebilme gücümün olduğuna 

inanmamı sağlamıştır…’ 

 

‘ …Bu eğitim programı, kendime ve 

avukatlık mesleğine olan inancımın 

artmasına sebep oldu. Ayrıca icra 

ettiğimiz bu işte çok yönlü olmamızın 

ve dünyadaki bütün gelişmeleri takip 

etmemizin gerekli olduğuna dair 

kuvvetli bir bilinç oluşturdu…’ 

 

‘…Uzağın yakın olduğu bu çağda 

teknoloji ile avukatlık arasındaki bağın ne 

denli önemli olduğunu bu eğitim programı 

sayesinde bir kez daha anladık …’ 

AV.MURAT BÖLÜKBAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

AV.TUĞBA POYRAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AV.DUYGU AYDIN KIRBAŞ 
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‘ … Genç avukatların, temelinde hukuk olan 

dünyadaki tüm gelişmelerden haberdar 

olmaları ve mesleğin tarihten gelen gücüyle, 

gezegendeki diğer meslektaşları ile birlikte 

geleceğe hazırlanmaları için çalışırken, 

onlardan öğrendiklerimin değerini ölçemem. 

Geleceğin sahibi olan Y-Nesli genç 

avukatlarla çalışabilmenin ne kadar önemli 

olduğunun tüm meslek örgütlerimizce 

bilinmesi gerek…’ 

‘…Hiç şüphesiz geleceği biz çizeceğiz. 

Yaşanacakları öngörmek ve belirlemek 

adına bu programın ufkumuzu açtığı 

kanaatindeyim. Bizden sonraki nesiller 

için de devam etmesini temenni ettiğim 

bu eğitim, bize ekip ruhunu aşıladı…” 

‘…Toplumun sosyal liderleri olan biz 

avukatların da kendi içlerinde birlik 

olabilmelerinin bir ilk adımı niteliğinde 

olan bu çalışmada yer almaktan onur 

duyduğumu ve Türkiye'de ilkini 

gerçekleştirdiğimiz bu oluşumla, hep 

birlikte büyük işler başaracağımıza 

inanıyorum…’ 

AV.EMRAH YAVUZCAN 

 

 

AV.SUAT GÜVELİ 

 

 

AV.BURHAN UYAN 
PROJE KOORDİNATÖRÜ 
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AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞİNE İLİŞKİN  

– ŞİMDİYE DEK TARTIŞILMAMIŞ – 

 PROVAKATİF ÖNGÖRÜLER: 

 Yerel barolarda gittikçe çoğunluğa ulaşan ( örneğin Samsun Barosu’nda 7 yılını 

doldurmamış genç avukatların oranı yaklaşık % 35’tir ) Y-Nesli olan genç avukatlar, 

pazarlama alanındaki gelişmeler sayesinde, her türlü medya üzerinden kendilerinden 

önce hiçbir neslin olmadığı kadar reklam ve satış faaliyetlerine maruz kalıyorlar. 

 

 Ticaret hayatında tanınmış tüm büyük kurum ve kuruluşlar, ürettikleri ürün ve 

hizmetin pazarlanması ve kurumsal itibarlarının artırılması ve sürdürülmesi için 

kurumsal algılarının doğru yönetilmesi konularında; istatistik, ölçme/değerlendirme, 

büyük veri yönetimi, yapay zeka uygulamaları, tüketici profil araştırmaları, saha 

testleri, gerilla pazarlama yöntemleri hatta nörolojik araştırmalarla çalışıyorlar.  

 

 Avukatlık mesleğinin Avrupa tarzında durağan ‘müvekkiller bize gelecek’ yaklaşımı 

ile Amerikan tarzında daha saldırgan ‘biz müvekkillerin yanına gideceğiz’ yaklaşımı, 

günümüzde ortak bir noktada buluşarak, ‘faaliyetlerimiz hakkında müvekkillerimizi 

dürüstçe bilgilendirme’ çalışması halini almıştır. Dolayısıyla neredeyse tüm hukuk 

sistemlerinde ortak bir dile kavuşmuş olan reklam yasağı sınırlarında kalarak, 

avukatlık meslek faaliyetleri konusunda müvekkilleri dürüstçe ve fakat rekabet 

duygusunu da koruyarak bilgilendirmek için, büyük kurumsal hukuk firmaları ile 

büyük barolar, ticaret hayatında kullanılan bilimsel yöntemlerden de ilham alarak, 

tanıtım faaliyetleri için olağanüstü örnekler geliştirmektedirler.  

 

 Avukatlık mesleğinin, ulusal ve küresel anlamda gelecek odaklı ve sağlıklı şekilde 

geliştirilebilmesine örnek olması açısından, günümüzde yukarıda bahsedilen şekilde 

kullanılan ‘temel gelişim yol-haritası’ aşağıdaki mantıkla düşünülebilir:  

 

Müvekkillerin gelecekteki ihtiyaçlarını etkileyecek, gelişmekte olan genel 

eğilimleri yani pazar eğilimlerini, teknoloji eğilimlerini, sosyal eğilimleri ve 

diğer kategorik eğilimleri analiz edebilmek gereklidir. Bu analizler, aşağıdaki 

eylem planı için bir yol haritası sunabilir:  

 

a. Gelecekte avukatlık mesleğine fayda sağlayacak sosyal, teknolojik boşlukları 

belirlemek, 

 

b. Avukatlık mesleğinin sunduğu tüm faydaları, hedef kitle yani bilimsel 

olarak kategorilere ayrılmış ‘avukatlık mesleğinden yararlananlar ve 

yararlanma potansiyeli olanlar’ ile uyumlu olarak konumlandırmak, 
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c. Yeni geliştirici fikirler için ilham alabilmek, 

 

d. Avukatlık mesleğinin geliştirilmesine ilişkin ArGe çalışmaları yapmak ve 

önceliklendirmek, 

 

e. Böylece gelecekteki hukuk pazarında/alanında öncelikle hedeflerin, 

fırsatların ve ihtiyaçların haritasını çıkarmak. 

Bu yol haritasının bize sağlayacağı faydalar ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

a. Avukatlık mesleğinin hukuk hizmetlerinden yararlanan ve yararlanma 

potansiyeli olanların, bilimsel temellere göre tesbit edilmiş kategorileri 

(segmentleri) için uzmanlaşmış avukatlık hizmetleri hakkında en önemli 

kategorileri belirleyebilmek ve buna ilişkin tanıtım/bilgilendirme süreçleri 

geliştirmek,  

 

b. Hedef segmentlerin gelecekteki durumları ve ihtiyaçları için, gelecekte fayda 

sağlayacak ve algı yönetimine dayanak teşkil edecek ‘duygusal ve işlevsel 

fayda boşluklarını’ tesbit edebilmek, 

 

c. Avukatlık mesleğinin geliştirilmesine dair potansiyel fırsatların boyutunu 

öngörebilmek, 

 

d. Uzmanlaşmış avukatlık mesleği bilgilendirme faaliyetleri için etkin giriş 

stratejilerini belirleyebilmek. 

 

 Avukatlık mesleğinde, hukuki hizmetlerimizin faydalarını artıracak ve sonucunda 

işlerimizin büyümesini sağlayacak, merak uyandıran fikirler oluşturabilmeyi ve bu 

fikirler sayesinde mesleğimiz geliştirmeyi sağlamak, geleceğimiz için bir zorunluluk 

halini almaktadır.  

 

 Türkiye Barolar Birliği nezdinde, tamamen farklı ve yeni bir anlayışla, avukatlık 

mesleğine dair dünyadaki tüm gelişmelerin takip edileceği, pazarlama sektöründeki 

tüm gelişmelerin takip edileceği, avukatlık mesleğinin geliştirilmesine dair en üst 

düzeyde bilimsel temelli çalışmaların yapılabileceği, elde edilen verilerin ‘büyük-veri 

yönetimi’ ve ‘yapay-zeka’ uygulamaları ile harmanlanarak, yukarıda belirtilen ArGe 

faaliyetlerinin gerçekleştirileceği, avukatlık mesleğinin alışıldık varsayımlarının ve 

önyargılarının ötesine geçebilmek için vizyoner fikirlerin geliştirilebileceği ve 

‘AVUKATLIK MESLEĞİNİN GELECEĞE İZDÜŞÜMÜNÜN YAPILABİLECEĞİ’ 

‘AVUKATLIK MESLEĞİ STRATEJİ/ARGE BİRİMİ’ acilen kurulmalıdır.  

 

 Bu ArGe birimine ise aşağıdaki örnek vakada olduğu gibi genç avukatlar seçilmelidir: 
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‘AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ’ YARARLANCILARININ 
SEÇİMİNDE, İNSAN KAYNAKLARI ÖLÇME/DEĞERLENDİRME 

YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASINI, KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞINDA 
DOĞRULAYAN, YENİ BİR ÖRNEK VAKA: 

 
Dünyanın en etkili 10 reklam ajansından biri seçilen TWBA/İstanbul;  ‘AdLove Projesi’ adı 
altında reklam aşkı ve ilgisi en yüksek 5 reklam yazarı stajyeri alımı için duyuru yaptığında 
firmaya, 503 kişi başvurmuş, firma nöroteknolojik ölçüm yapan bir uzman firma ile anlaşarak, 
tüm adaylar içerisinde, reklam aşkı en yüksek yani firmanın çalıştığı sektörde en yüksek 
motivasyon ve başarı potansiyeline sahip gençleri, nörobiyolojik bir test yöntemiyle seçmiştir.  
 
Bir meslek kurumunda/örgütünde, mesleğin itibarını artıracak önemli bir projenin başarıya 
ulaşabilmesi için, proje amaçlarına uygun duygu ve düşünce yapısına sahip yüksek performanslı 
personelin seçilmesi, kritik başarı faktörüdür. Dolayısıyla avukatlık mesleğine ilişkin bir eğitim 

projesine katılmak isteyen genç avukatları, mesleki rekabet duygusunu zedelemeden, bilimsel 
insan kaynakları ölçme/değerlendirme yöntemleri uygulayarak seçmek, işbu raporumuzda da 
görüldüğü gibi olumlu ve ileriye yönelik yüksek değerli sonuçlar elde edilebilmesi için, temel 

unsurdur. Tıpkı avukatlık mesleğinde olduğu gibi reklamcılık sektöründe de mesleğine ilgisi, 
sevgisi ve dolayısıyla mesleki algısı en yüksek gençlerin, bilimsel yöntemlerle tesbit edilerek 
eleman olarak seçilmesi, örnek bir vakadır… Aşağıdaki videoda, stajyer seçimine ilişkin bu çok 
yeni ve çok üst düzeyde bilimsel yaklaşım, açıkça görülmektedir:  

 
http://www.mediacatonline.com/tbwaistanbuldan-stajer-secimine-bilimsel-yaklasim/ 
 
Neticeten; avukatlık mesleğinin itibarının uzun vadeli stratejilere dayalı olarak artırılabilmesi ve 
sürdürülmesi, genç avukatların mesleki formasyonları çok iyi algılamalarına, anlamalarına ve 
uygulama gücüne sahip olmalarına bağlıdır. Bunun için ise Türkiye Barolar Birliği nezdinde 

oluşturulacak ‘AVUKATLIK MESLEĞİ STRATEJİ/ARGE BİRİMİ’ adlı yeni bir 

birimin, mesleki gelişmeleri takip etmek ve avukatlık mesleğine ilişkin yeni bilimsel programlar 
geliştirerek, genç avukatlara ulaştırabilmesi gereklidir. 
 
Ülkemizde avukatlığın hukuk süjelerindeki algısı; 1950’li yıllardan kalma, rastgelelikle oluşmuş 
önyargılardan, siyasi geçmişimizdeki süresi dolmuş kalıp düşüncelerden, meslek örgütlerince 
yeterince kontrol edilememiş bazı meslektaşlarımızın menfaatkar ve yanlış mesleki 
uygulamalarından, yüksek zekâ ve duygusal olgunluk ile yoğun ve ayrıntılı çalışma gerektiren 
uzlaşma kültürünün sosyal yapımızda doğru algılanamamasından, dünyada olup bitenlerden 
haberdar, akademik ve entelektüel düzeyi yüksek üstatlarımızın rol model olarak genç avukatlara 
sunulamamasından ve nihayet meslek örgütlerinin avukatlık mesleğinin itibarının ve algısının 
yönetilmesi gibi modern kavramdan haberdar olmamasından ve tabii ki daha birçok şeyden 
kaynaklanan, son derecede olumsuz bir durumdadır… 
  

MESLEĞİMİZİN İTİBARINI VE ALGISINI DOĞRU YÖNETEMEDİĞİMİZ VE 

GELECEĞE İLİŞKİN YENİ ŞEYLER SÖYLEMEDİĞİMİZ VE YAPAMADIĞIMIZ 

SÜRECE, AVUKATLIK MESLEĞİNİN İÇİNE DÜŞTÜĞÜ BU DURUMDAN 

KURTULABİLMEMİZ MÜMKÜN OLAMAYACAKTIR… 

http://www.mediacatonline.com/tbwaistanbuldan-stajer-secimine-bilimsel-yaklasim/

