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BUYRUN SAYIN AVUKATIM: 
 
Umarım pek çoğunuz hala bu cümleyi duyanlardansınız. O zaman şanslısınız demektir. Avukatın 
halk arasındaki saygın rolünü meslek tarihinin başından itibaren görmek mümkünse de geleceğe 
ilişkin benzer bir öngörüde bulunmak maalesef giderek zorlaşıyor. İnsana verilen değerin, Bireyin 
ve haklarının önem kazandığı ölçüde mesleki itibarlarını arttıran Avukatlar, evrensel hak ihlallerinin 
ve tahakkümün arttığı düşünce iklimlerinde birer oyun bozan veya baş belası olarak yaftalanma 
tehtidiyle karşı kaşıya kalıyorlar. İnsan Hakları ve Evrensel Ahlak kriterlerinden uzaklaştığımız 
ölçüde Avukatların Hukukçu fonksiyonlarının kaybolduğunu, yerini dava takipçiliğine ve 
tahsildarlığa bıraktığını görüyoruz. Avukatlık Mesleğinin İtibarındaki bu keskin düşüşün asli kaynağı 
işte tam da bu yapısal sorunlardan oluşmakta.  
 
Ancak, bununla da kalmıyor ve üzerine türlü türlü sorunlar ekliyoruz. 2013 itibariyle açılmış 
bulunan 69 Hukuk Fakültesinin, kalitesi tartışılır eğitimleriyle yeni kontenjan verdiği 15.235 
öğrencisini, yine Avukatlık mesleği göğüslüyor. Avukatlığın, adaylarına sınavsız ve denetimsiz bir 
meslek önermesi yeni mezunlar açısından avukatlığın bir seçkinler mesleği olarak algılanmasından 
öte, adeta bir mukadderat olarak algılanmasına neden oluyor. Ve maalesef hiçbir şey olamayan 
Hukuk Fakültesi öğrencisi en azından Avukat olabiliyor. 
 
İnsanlık tarihine kabaca bakmanız yeterli olacaktır; hiçbir tarih bir hakkın bahşedildiğini yazmaz. 
Bu gün bile hayatımızın her alanına nüfuz etmiş ve en tabii şekilde farkına dahi varmadan 
faydalanmakta olduğumuz hakların her birisi için, belki de bizden çok farklı bir coğrafyada yıllarca 
kan, ter ve göz yaşıyla mücadele edildiğini unutmamamız gerekir. Her hak, bir mücadelenin sonucu 
olarak kzanılmıştır. Bahşedilmemiş, aksine ezici otoriteden koparılarak alınmıştır. Bu hak 
arayışlarından bir tane bile göstermek mümkün değildir ki başında avukat bir kanaat 
önderi bulunmasın. Hak aramanın ve haksızlıkla savaşmanın, Adaleti ve hakkaniyeti idrak 
etmenin yolunu, günümüzde sunulan böylesine sathi bir eğitimle bulmanın mümkün olmadığını 
düşünüyoruz. Mesleğini değersiz ve basit gören uygulayıcı, haksızlıkla mücadelede, hakkın 
vatandaşa intikalinde adaletten yana tavır alma dirayetini nasıl gösterebilecektir?! 
 
İşte bizler de bu çalışmamızda avukatlık mesleğinin onlarca sorununun aslında çatısını oluşturan 
bir temel sorunu ele almaya çalıştık. ‘Avukatlık Mesleğinin İtibarının Ciddi Erozyona Uğraması’ 
sorunu. Bizce bu kavram avukatlığa dahil somut-soyut bütün sorunları ifade etmeye yeterli. 
Çalışmamızda ilk başta avukatlık mesleğinin itibarının nasıl algılandığını, olgular ile algılamalar 
arasındaki çelişkilerin nasıl giderilebileceğini irdeledik. Bütün bunları yaparken de, literatürün yanı 
sıra saptamalarımızı gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarına ve değerli meslek büyüklerimizle yapmış 
olduğumuz mülakatlara dayandırdık.   
 
BASIT BIR ÜRÜNÜN DAHI PAZARLANMASINDA TEKNOLOJININ TÜM 
IMKANLARI SEFERBER EDILEREK AKIL ALMAZ KAYNAKLAR 
AYIRILIYORKEN, BIZ AVUKATLAR OLARAK HALKLA VE ADALET SISTEMIYLE 
ILIŞKIMIZI NASIL VE NEYE GÖRE KONUMLANDIRIYORUZ?  ‘’BIZ 
AVUKATLAR AVUKATLIK ÜZERINE DÜŞÜNMEYI NE ZAMAN BIRAKTIK?” 
sorularına cevap aramak istiyorsanız bu mütevazı tezimizin merakınızı bir ölçüde gidereceğini 
umuyoruz…  
 
Saygı ve  sevgilerimizle 
 
AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ 
2.DÖNEM YARARLANICILARI 
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AVUKATLIKTA GELECEĞİN UZMANI PROJESİ 
2.DÖNEM TEZ ÇALIŞMASI 

 

AVUKATLIK MESLEĞİNİN ÖZÜ: İTİBAR ALGISI 
AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARINI ALGI YÖNETİMİ YOLUYLA ARTIRILMASI 

 
 

İtibar; dilimizde bir kişi ya da kuruluşa vasıflarından dolayı diğer kişiler ya da sosyal çevre tarafından 
beslenen güçlü bir duygular bütünlüğü olarak ifade edilmektedir. İtibar ile saygı genelde birlikte 
anılmasına karşın, saygı, itibarlı bir kişide bulunması gerekli görülen unsurlardan bir tanesidir ve tek 
başına itibarın kaynağını oluşturmaz. Örneğin sosyal ahlak kurallarına göre yaşlı bir kimseye saygı 
göstermek gerekiyor olsa da bu kişinin yaşından kaynaklanmasından dolayı oluşan bir kaidedir. 
Halbuki bu kişinin saygı görmesi için itibarlı olmasına da gerek yoktur. Yine itibar ile karşılaştırılan 
başka bir kelime ise hatırlı ya da muhterem kelimesidir. Kendisine hürmet gösterilmesi de kişinin 
itibarlı olduğu kanaatini oluştursa da yine bu kavramlar itibar olgusunun içeriğinde yer almaktadırlar. 
Hürmet gösterilen kişinin kendisine karşı oluşturulan bu davranışın kaynağında kişinin itibarlı 
olmasından ziyade bulunduğu mevkiden de kaynaklanıyor olabilmesi, hürmetli –  muhterem 
kavramlarını itibar kavramından ayırır. 
 
Örnek verecek olursak yüksek bir mevkide bulunan bir kamu görevlisinin (kaymakam, vali vb) 
bulunduğu yerdeki kişilerce saygı görmesinin ilk sebebi, kişinin şahsi özellikleri değil bulunduğu 
makamın kendisidir. Elbette ki söz konusu kamu kişisi şahsi özellikleri ile de itibar sahibi olabilir 
fakat bulunduğu makam diğer kişilerin nazarında saygı ve hürmet gösterilmesi gerekli olan ilk 
olgudur.  
 
Tüm bu kavramlar değerlendirildiğinde, bir kişinin ya da kuruluşun itibar görmesi için saygın olması 
diğer anlamda saygı gösterilmesi gerekli olmasının yanında, tek başına saygı görmenin kişi ya da 
kuruluşu itibarlı yapmayacağını söyleyebiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde ise saygı görmenin yanı 
sıra söz konusu kişi veya kuruluşun itibarlı olduğundan bahsedilebilmesi için başka hangi sosyal 
özellikleri barındırması gerektiği sorusuna cevap bulmamız gerekir.  
 
Küresel olarak itibar sahibi bir bağımsız kişi ya da kuruluşun ortak yanlarını incelediğimiz zaman 
bu kişi ya da kuruluşların saygı görmelerinin sebebinin zaten itibarlı olmalarının bir sonucu 
olduğunu görürüz. Bu durumda itibar olgusunun içinde aramamız gereken kavramlar arasında saygı 
olgusu bulunmamalıdır. Nitekim itibarlı kavramı saygın kavramıyla eş anlamlıdır. Bu sebeple itibar 
olgusunu oluşturan kavramların neler olduğunu incelemek durumundayız.  
 
Bu incelemeyi yaparken avukatlık mesleğinin kişisel bir meslek olduğundan yola çıkarsak, kişisel 
itibarın dolayısıyla avukatlık mesleğindeki itibarın kaynaklarının neler olduğunu bulmamız 
gerekmektedir. Avukatlık mesleğinde itibar analizini yapabilmemiz için tarih boyunca avukatlık 
mesleğinin nasıl oluştuğuna ve nasıl şekillendiğine, avukatlığın tarihte ne şekilde değerlendirildiğine 
bakmamız gerekmektedir. 
 

HUKUK TARİHİNDE AVUKATLIK VE AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARI 
 
Hukuk tarihi açısından inceleme yaptığımızda tarihte önce avukatlık mesleğinin sosyal statüsünü 
değerlendirmemiz gerekmektedir. Avukatlık mesleğinin başlangıcını, amatör anlamda Antik 
Yunanların Oratorlarının, avukatların tarih sahnesine ilk kez çıktığı dönem olarak düşünebiliriz. Ne 
var ki, Antik Yunan oratorları, işlevsel olarak günümüzdeki anlamıyla avukatlık mesleğini icra 
etmekten uzaktılar. Roma imparatorluğu Antik Yunan uygarlığının Oratorluk icrasını Jurisconsult 
adıyla ( Latince iuris consultii) tam anlamıyla avukatlığa çevirmiştir. Jurisconsultlar halk arasından 
seçiliyor olsa da itibar gösterilmeyen bir kişinin jurisconsult olmasına olanak yoktu. Avukatlık 
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mesleğinin tam anlamıyla başlangıcı sayılan Roma dönemi avukatlarında dahi ilk aranan özellik 
jurisconsult’un itibar sahibi bir kişi olmasıydı. Başta hukuk eğitimi almaksızın sadece retorik eğitimi 
ile mahkemelere çıkan jurisconsultların statüsü İmparator Cladius tarafından resmileştirilerek 
meslek grubu haline geldi. Bu halde dahi jurisconsult olabilmenin ilk şartı yüksek itibar sahibi bir 
kişi olmaktan geçiyordu.  
 
Bizans İmparatorluğu’nun kurulması sonrasında ise jurisconsult olabilmek yani o dönem için avukat 
sayılabilmek belirli şartlara bağlandı. Retorik eğitimin yanı sıra avukatların kanun eğitimi alması da 
öngörüldü. Alman hukukçusu ve tarih bilimci Fritz Schulz’a göre”4. Yüzyılda Doğu Roma 
imparatorluğunda her şey değişmişti ve avukatlar gerçek anlamda avukattılar”. Bu dönemde 
avukatlık meslek olarak yerleşik bir düzene girmiş, tabakalaşmış ve düzenli bir meslek örgütü halini 
almıştı. Yine bu dönemde avukatlar mesleklerini icra etmek için yerel mahkemenin bulunduğu 
baroya kayıt yaptırmak zorundaydı ve sadece o çevrede yetkili avukat olarak görevini icra etmeliydi. 
380’li yıllarda avukatların kanunu en iyi şekilde bilmeleri ve pratik yapmaları zorunluluğu getirildi. 
Bu sayede avukatlık sadece retorik ustalıktan ayrıldı ve avukatlar hukuk sisteminin zorunlu sujeleri 
haline getirildi. Avukatlık mesleğinin itibarı gereği 460 yıllarında İmparator Leo, avukatların 
mesleklerini icra edebilmeleri için belirli eğiticilerin referansını gerekli hale getirdi. Bunun sebebi ise 
toplumda oldukça önemli bir yere sahip olan avukatların, toplumdaki adalet duygusunda herhangi 
bir yozlaşmaya sebebiyet vermemesi için üstün nitelikli ve itibar gören kişilerden seçilmesinin 
gerekliliğiydi. Tüm bunların ardından 600’lü yıllarda avukatlık mesleğinin icra edilebilmesi için 
jurisconsultların en az dört yıl boyunca hukukçuluk eğitimi ve pratiğinden geçmesi şartı getirildi.  
 
Avrupa’nın karanlık dönemi olarak adlandırılan Ortaçağ Avrupası’nda ise diğer tüm kurumlar gibi 
avukatlık mesleği de, Katolik kilisenin etkisiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu dönemde avukatlık 
mesleğinin var olamayışının ve kilise kuralları ile yapılan yargılama ve yönetimin Avrupa 
ülkelerindeki kötü etkisinin en büyük örneği ise Engizisyon mahkemeleridir. Savunma makamının 
var olmayışı, en çok bu dönemde Avrupa insanını etkilemiş yüz binlerce insan kilisenin hurafe 
ithamları ile katledilmiştir.  
 
Avrupa’daki Rönesans ve reform hareketleri sonucu, hümanizm ve insan hakları ve özgürlükleriyle 
ilgili teorilerin yaygınlaşması ve insan hakları kavramının yeniden yargı ve yönetimde yer alması ile 
avukatlık mesleğinin icrasına yeniden dönüş yapılmış ve 1200’lü yılların başında birçok Avrupa 
ülkesinde yeminli avukatlık sistemi başlatılmıştır. Her halükarda yine kilisenin güdümünde yapılan 
avukatlık mesleği 1345 yılında Fransa Kraliyetinin ordonansı ile yeniden kanuna bağlanarak resmi 
hale getirilmiştir. Bu dönemden sonra ise avukatlık mesleğini icra edecek kişiler yine tıpkı Roma’nın 
jurisconsultları gibi itibarlı ve hukuk eğitimi almış kişilerden seçilmiş ve avukatlar insan haklarının 
korunmasına ve toplum adalet duygusunun yeniden yapılandırılmasında baş sujeler olarak 
mesleklerini icra etmişlerdir. Nitekim o dönemde toplumsal anlamda kendi haklarının 
savunulmasına son derece uzak kalmış olan Avrupa insanı, avukatlara ve avukatlık mesleğine olağan 
üstü bir şekilde ilgi göstermiş ve bu dönemden sonra avukatlık mesleğini icra eden kişiler sürekli 
olarak toplumun en çok itibar gören kişilerinden sayılmışlardır.  
  
Avukatlık mesleğinin tarih boyunca geçirmiş olduğu safhalardan sonra tüm Avrupa toplumlarının 
avukatlık mesleğine uygun kişileri toplumun itibar gören kişileri arasından seçmiş ve kabul etmiş 
olduklarını görüyoruz.  Pekala, Avrupa toplumları için bir avukatın her şeyden önce itibarlı bir kişi 
olması onlar için neler ifade etmektedir? Bir kişinin itibarlı olması için gerekli kriterler neler olabilir? 
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UZUN SÜRE İNSANİ HAKLARINDAN MAHRUM BIRAKILAN AVRUPA HALKININ AVUKATLARA 

OLAN İLGİSİ VE İHTİYACINI BRUEGHEL  “DROPSADVOKAAT – KASABA AVUKATI” ADLI 
TABLOSUNDA OLDUKÇA AÇIK BİR ŞEKİLDE TASVİR ETMİŞTİR” 

 
İTİBAR KAVRAMI VE İTİBAR ALGISI 

 

Sosyal bir varlığın itibarı o varlık hakkında sosyal çevrenin düşüncesinden başka bir şey değildir. 
Başka bir deyişle itibar, söz konusu sosyal varlığın bulunduğu sosyal çevrenin belirlemiş olduğu bir 
takım kriterlerin değerlendirilmesi sonucu, yine aynı sosyal çevrede söz konusu varlık hakkında 
oluşan algıdır. Felsefik olarak ise itibar aslında kişinin bulunduğu sosyal çevredeki kimliğidir. Kişi 
toplumda bırakmış olduğu intiba kadar itibar sahibidir. Sosyal toplumun kendisi için kullandığı 
sıfatlar ise felsefi açıdan kişinin itibarının getirisidir. Sosyal çevre itibarın ölçütlerini belirleyen en 
temel süjedir. Bunun sebebi ise herhangi bir sosyal davranış ya da tutumun o sosyal çevre tarafından 
ne şekilde algılandığının kişinin aynı sosyal çevre üzerinde bıraktığı etkinin ne olduğunun itibarı 
oluşturmasından ileri gelmektedir. Bir sosyal çevrenin değerli ya da saygın olarak kabul ettiği bir 
davranış ölçütü başka bir sosyal çevre tarafından reddedilen ve kötü olarak algılanan bir davranış 
ölçütü olabilir. Bu sebeple itibar kavramı sosyal çevreye göre değişkenlik gösterebilen bir etkidir.  
 
Örnek verecek olursak Japon kültürüne göre yapmış olduğu bir kötü bir hareket veya davranışın 
sonuçlarının kendisi için dayanılmaz hale gelen bir kişinin intihar etmesi, sosyal çevre tarafından 
onurlu bir hareket olarak karşılanırken, İslam kültüründe onursuz ve toplum tarafından dışlanan bir 
eylem olarak kabul edilir.  
 
Bu sebeple itibar kavramı küresel olarak düşünülmesi gerekli olan bir kavram olup, tüm 
dünya tarafından kabul edilen ortak değerler üzerinden yola çıkılarak bir sonuca varılabilir. 
Özellikle iletişim çağını yaşadığımız bu dönemde itibar kavramı iş, eğitim ve internet 
kültürü üzerinde çok önemli bir statüye sahiptir. Bir sosyal varlığın ( kişi, kuruluş vb.) iletişim 
halinde bulunduğu her kişi ve kuruluş, onun itibarını oluşturacak asıl platform olmasının yanı sıra 
aynı sosyal varlığın algısını da şekillendiren ve oluşturan süjedir. İtibar kavramının başarı ile 
doğrudan ilişkili olması da kişi ya da kuruluşların kendi itibarlarını ilişki halinde bulundukları sosyal 
çevre içerisinde sağlamak istedikleri ve var olan itibarlarını korumak amacıyla yeni iletişim 
yöntemleri araştırmalarına sebebiyet vermiştir. Bu çalışmalar doğrultusunda ise yeni bir kavram 
olarak itibar yönetimi oluşmuştur.  
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İtibar yönetimi stratejisi günümüzde kişi ve kuruluşlara iletişim halinde oldukları diğer kişi ve 
kuruluşlarla, özellikle iş ve eğitim kapsamında yardımcı olmak amacıyla oluşmuş yeni bir kavramdır. 
İtibar yönetimi stratejisi ile kişi ve kuruluşlar faaliyet gösterdikleri alanda itibar kazanma ve var olan 
itibarlarını artırma ve korumaya yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. İtibar yönetimine dair 
çalışmalara yönelik ilgi 1990 yıllarında özellikle Amerika’da artmıştır. Bu yıllarda medyada ve 
internet üzerinde itibar yönetimi ile ilgili çalışmalar ivme kazanmış olup yine Amerika’da Fortune 
Magazine dergisinin yapmış olduğu “Most Admired Corporations/En Beğenilen Şirketler” 
araştırması konuya olan ilgiyi artırmıştır. Türkiye’de ise itibar yönetimi konseptini ilk olarak Capital 
dergisi 1999 yılında “Türkiye’nin en beğenilen Şirketleri” araştırması ile ön plana çıkarmıştır. İtibar 
yönetimi daha sonradan yine özellikle Amerika’da ticari ilişkilerin uygulanması açısından son derece 
önemli bir kavram haline gelmiştir.  
 
İtibar yönetiminin ticari alanda vazgeçilmeyen bir unsur olarak yer alması, Amerikan avukatlık 
mesleğinin icrasının da ticari ilişki olarak nitelendirilmesi sebebiyle Amerikan baroları tarafından da 
son derece önemli bir konu olarak değerlendirilmiş ve buna göre de bir çok çalışma yapılmıştır. Bu 
çalışmaların ana teması bir saygınlık mesleği olan avukatlığın mesleki itibarının ne şekilde 
artırılabileceği ve bunun avukata neler kazandırabileceği konusundadır. Genel olarak ticari kurum 
ve kuruluşlara yönelik çalışmalar yürüten itibar yönetiminin avukatlık mesleğine etkisi bizim asıl 
konumuzu oluşturuyorken yapılması gereken, bireysel bir meslek olan avukatlığın itibar algısının ne 
şekilde artırılabileceği yönünde olmalıdır. İtibar yönetimi stratejisi araştırmaları avukatlık meslek 
itibarının artırılması konusunda belli ölçütler getirilmiştir.  
 

İTİBAR KAVRAMININ UNSURLARI 
 
Avukatlık mesleği icrası gereği bireysel bir meslek olması sebebiyle itibar algısının kişisel bir şekilde 
değerlendirilmesi doğaldır. Her ne kadar kurumsallaşma düşüncesiyle birleşerek avukatlık bürosu 
oluşturan birden fazla avukatın yaptığı işin kurumsal olduğunu düşünecek olsak dahi özellikle 
ülkemiz açısından değerlendirildiğinde, yapılan avukatlık işinin mahkemeler ve avukatın diğer iş 
yaptığı kişi ve kuruluşlarda bireyselleştiği görülmektedir. Nitekim birden fazla avukatın oluşturduğu 
bir avukatlık bürosu da bir şirketten farklı olarak büroyu oluşturan avukatların ismi ile kişilik 
kazanmakta, hukuk bürosunun ismi ise şirket ve kurumlardan farklı olarak kurumsal bir kişilik 
olarak anılmamaktadır. Ayrıca bir tüzel kişiliği ya da ticari anlamda bir kişilik olmaması sebebiyle de 
toplu avukatlık bürolarının yaptığı avukatlık hizmeti yine bireysel hizmet olarak 
değerlendirilmektedir. Tüm bu sebepleri göz önünde bulundurduğumuzda avukatlık hizmetinin 
icrasında itibar olgusu avukat şahsının üzerinde oluşmaktadır.  
 
Öyleyse avukatlık mesleğinde itibarı sağlayan unsurlar nelerdir? İtibar sahibi avukatın barındırması 
gereken özellikler neler olabilir? Bu soruların cevabı itibar yönetimi sonucu elde edilen verilere göre 
üç unsurda birleşmektedir; 
 

1.  Yeterlilik              2.  Güvenilirlik            3.  Samimiyet 
 
İtibar yönetimi araştırmalarına göre yukarıdaki üç kavram bir avukatın itibarlı sayılması için 
kendinde bulundurması gereken temel özellikleri oluşturmaktadır. Belirtilen bu üç kavramın 
incelenmesi suretiyle avukatlık mesleğinin itibar analizi yapılabilir. 
 

YETERLİLİK: 
 

Yeterlilik bir kişiliğin herhangi bir eylem ya da davranışı gösterebilmesi için gerekli azami bilgi ve 
beceriye sahip olmasına denir. Bu durumda bir avukatın yeterliliğinden bahsetmek için öncelikle 
avukatın ehil olduğu varsayılan mesleğinde ne kadar etkili olabildiğine, hukuki donanım ve 
birikiminin yerine getirmeyi taahhüt ettiği hizmeti ne ölçüde tamamlayabileceğini incelemek 
gerekmektedir.  
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Yeterlilik konusunu tartışırken, avukatın hukuk bilgisi ve bu bilgi ve birikimi uygulayabilmesini ölçüt 
olarak kullanmak doğru olacaktır. Çünkü avukatın yeterli olup olmadığının itibar algısının oluşacağı 
kişiler tarafından değerlendirilmesi objektif olmayan bir bakış açısı oluşturmaktadır. Buna göre 
hizmeti alan taraf olan müvekkil ile hizmetin yerine getirilmesinin vazgeçilmez diğer 
süjeleri olan hukuki kişiler ve kurumların avukatın yeterliliği konusundaki algıları farklıdır. 
Müvekkil için hizmetin yerine getirilmesi ve buna bağlı olarak avukatın yeterliliğin ölçütü, avukatın 
müvekkilin sübjektif duygu ve düşüncelerle istediği şekilde hizmeti yerine getirmesi iken diğer 
hukuki kişi ve kurumlar (hâkim, savcı, kolluk güçleri vb.) için avukatın yeterliği mevzuata uygun 
şekilde hukuksal anlamda eksik olmayan ve yanlışlık içermeyen muamelelerin tam olarak ifa edilmesi 
anlamına gelmektedir.  
 
Bir örnek ile gösterecek olursak; manevi tazminat davası açan bir müvekkilin karşı taraftan talep 
ettiği zarar meblağı 50.000 TL iken mahkemenin yargısı sonucu oluşan zararın karşılığının 20.000TL 
olduğu kararının verilmesi müvekkil gözünde kendi istediği meblağa karar verilmemiş olması 
avukatın yeterli olmadığı sonucunu doğurabilirken, mahkeme tarafından yargısal anlamda eksiksiz 
olarak görevini mevzuata uygun bir şekilde ifa eden avukatın, mesleki anlamda yeterli olduğu 
yönünde olacaktır. Buradan çıkardığımız sonuç avukatın yeterliğinin avukatın itibar algısının 
oluşacağı kişi ve kurumlar üzerinde farklı olarak değerlendirildiğidir. Bu sebeple avukatın 
yeterliliğinin değerlendirmesini objektif ölçütler üzerinden yapmak gerekmekte ve ayrıca avukatın 
müvekkili ile iletişiminde öncelikli olarak hukuki anlamda tüm olasılıklar hakkında da bilgilendirmiş 
olmasını varsaymamız gerekmektedir. Çünkü bu bilgilendirmenin avukat tarafından yapılmaması 
halinde, müvekkil haberi olmadığı konular ya da sonuçlar ile ilgili olarak avukatını sorumlu tutacak 
ve illiyet bağını ise avukatın yeterli olmadığı yönünde kuracaktır.  
 
Objektif ölçütlerle değerlendirme yapacak olur isek bir avukatın mesleğinde yeterli olması için, 
öncelikle hizmet taahhüt ettiği konuda hukuki bilgisinin ve eğitiminin muazzam olmasının gerekli 
olduğundan bahsetmemiz gerekir. Bu konuda Jim Durham “ Büyük Avukatlığın Temel Küçük 
Kitabı – (The Essential Little Book of Great Lawyering) adlı eserinin 4.bölümünde iyi bir avukatta 
olması gereken özellikleri nitelerken ilk olarak değindiği özellik “Avukatın kanunları en iyi şekilde 
bilmesi ve değerlendirebilmesinin gerekli olduğu” konusudur. Buna göre iyi bir avukatın kanunu en 
iyi şekilde bilmesinin yanı sıra müvekkilini de tatmin etmesi gerektiğinden bahseder.  
 
Her ne kadar mevzuatta avukatlık mesleğinin teorik anlamda uzmanlaşmaya elverişli olmadığını 
düşünsek de pratikte avukatlık mesleğinin icrası ve yapısı gereği avukatın belirli hukuki konularda 
kendisini uzmanlaştığı, yeterli olmadığını düşündüğü ya da tamamen kişisel prensipleri gereği 
hizmet vermekten imtina ettiği belirli hukuki konular olabilir. Avukatın temel hukuki kavramlara 
zaten her anlamda hâkim olması gerekirken, özelleştirilmiş hukuki konularda da bir avukat kendini 
uzmanlaştırabilir. Günümüzde avukatlık mesleğinin icrasına genel olarak incelendiğinde bu durum 
kolaylıkla fark edilmektedir. Bir avukat örneğin ticaret hukuku alanında kendini geliştirmiş ve 
uzmanlaşmış olabilir ve dolayısıyla bu konuda başarı grafiği yüksek olabilir veya bir başka avukatın 
ceza hukuku davalarını kişisel sebeplerle almaktan imtina ettiğini görebiliriz. Tüm bu hallerde yani 
avukatın hizmet vermekten imtina ettiği hukuki konularda söz konusu hukuki konu hakkında bilgisi 
olmadığından ziyade kişisel tercihine uygun davrandığından bahsedilebilir.   
  
Belirli bir alanda uzman olduğunu düşünen avukat, o alana ait bilgisinin yüksek ve yine o alana dair 
verilecek hizmetin çözümüne yeterli olacağını öngörür. Örneğin icra hukuku alanında uzman 
olduğunu düşünen bir avukat, kendisine gelen herhangi bir müvekkilin icra hukukuna dair 
karşılaştığı tüm sorunlara rahatlıkla cevap verebileceğini ve çözüme dair hukuki yolların neler 
olduğunu gösterebileceğine emindir.  
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Avukatın uzman olduğunu düşündüğü alandaki bilgisi tek başına yeterli olmayıp avukat yine o 
alandaki tüm yenilikleri ve güncel mevzuatı ve doktrini takip ettiği sürece yeterliliğini muhafaza 
edebilmektedir. Yeterlilik için avukatın almış olduğu eğitim mesleki anlamda avukatın 
bilgisinin alt yapısını oluşturuyorken, avukatın bireysel olarak belirli bir ya da birkaç 
alanda kendini geliştirmesi de avukatı söz konusu alanlarda uzmanlaştırır. Tüm bu 
sebeplerle yeterliliğin ilk ve en önemli şartının avukatın almış olduğu eğitim ile oluşabileceği 
gerçeğine varılır.  
 
Bir avukatın iyi eğitimli olması ve uzmanlaştığını düşündüğü hukuksal mevzuat hakkında kendini 
geliştirmiş olması, bir avukatın yeterliğinden bahsedebilmemiz için tek başına yeterli bir ölçü 
değildir. Mevzuat, doktrin ve içtihatların bir avukat tarafından iyi bilinmesinin yanı sıra doğru ve 
uygun bir şekilde avukat tarafından müvekkilin hukuki sorununa göre en iyi şekilde uygulanabilmesi 
de gereklidir. Amerika Birleşik Devletlerinde en sık kullanılan hukuk sözlüğü olan “ Black’s Law 
Dictionary”, avukat için “ kanunu bilen ve tatbik edebilen kişi” tanımını kullanır. Bir avukatın en 
temel iki özelliği basit bir şekilde bu cümlede vurgulanmıştır. Avukatın kanunu bilmesinin yanı sıra 
uygulayabilmesi de gereklidir. Avukatın kanunu uygulayabilmesi, yargı anlamında kendi başına ayrı 
bir özellik göstermektedir. Kanunu müvekkilinin hukuki sorununu çözmek için uygulaması gereken 
avukat, müvekkilinin sorunun çözümünde ona yardımcı olacak uygun mevzuatı bilmeli ve hâkim 
olması gerektiği gibi bunun yanı sıra söz konusu olaya en iyi şekilde uygulamalıdır.  Avukatın kanunu 
uygulaması müvekkilinin sorununa dair mevzuatı mahkemeye karşı dilekçelerinde, yazılı ve sözlü 
beyanlarında en iyi şekilde kullanması demektir. Bu durumda avukatın dilekçe, beyan ve ifadelerinde 
kullandığı üslup ön plana çıkmaktadır. Belirli bir düşünce ya da durumu en iyi şekilde ve normalin 
üzerinde ifade edebilmek avukatın en genel özelliklerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir 
konuya teorik anlamda en iyi şekilde hakim olmak, tatbik edilemediği sürece yeterli sayılamaz. Bu 
sebeple avukatın eğitimini almış olduğu kanunu tatbik edebilmesi yine kendini ve çözmesi gereken 
meseleyi normalin üzerindeki bir ustalık ile ifade edebilme yeteneği ile doğru orantılıdır.  
 
Bilgisi ve eğitimi ne olursa olsun bir avukatın ifade yeteneği zayıf ise müvekkiline karşı 
barındırdığı diğer özelliklerin tümü gölgelenir ve müvekkilin avukatının yeteneği ve 
güvenilirliği konusundaki olumlu düşünceleri zedelenir. Kendisinin yeteri kadar iyi ifade 
edemediğini düşünerek hukuken ehil olan avukatının kendisi yerine hukuki sorununu en iyi şekilde 
ifade edebileceğine inandığı avukatının, ifade yeteneğini yeterli bulmadığını düşünen müvekkilin 
avukatına karşı kaybedebileceği ilk duygusu avukatına duyduğu güvendir.  
 

GÜVENİLİRLİK: 
 

Güvenilirlik belki de bir kişide aranan en erdemli özellik olup sosyal çevrede kişinin oluşturabileceği 
en güçlü duygudur. Bir kimsenin sosyal çevresi tarafından kendisine yüklenen bir görevi en iyi 
şekilde gerçekleştirebileceği inancı anlamına gelen güvenilirlik, tarih boyunca önemli kişilerden 
bahsedilirken en sık kullanılan kavramdır. Bir sosyal varlığın güvenilir olması, sosyal çevredeki tüm 
sosyal süjelerin kendileri için önemli varsaydıkları herhangi bir konu ya da varlık hakkında, güven 
duyulan sosyal varlık üzerinde oluşturabileceği en güçlü inanç hissini barındırır. Dolayısıyla 
kolaylıkla kazanılan bir ölçü olan güvenilirlik, kazanıldığında ise güven duyulan sosyal varlığı sosyal 
çevre içerisinde seçkin ve güçlü bir konuma getirir. Güvenilirlik duygusu oluşturabilmek ne kadar 
zor ise oluşturulan güven duygusunun kaybedilmesi yine o ölçüde kazanılması zor olan bir 
durumdur. Bu konuda Antik Yunanistan’ın yedi bilgelerinden biri olan Sparta’lı Chilon’un “Dürüst 
olmayan bir kazanım yerine kaybetmeyi tercih edin, biri o an için acı verirken diğeri tüm ömür boyu 
acı verir” sözü toplumda oluşturulması gereken güven duygusunun önemini vurgular. 
 
Güvenilirlik, yeterlikten farklı olarak, sosyal varlığın kendi hareket ve davranışlarının toplum 
üzerinde bıraktığı etkiden çok, bulunduğu sosyal çevre üzerindeki diğer sosyal varlıkların üzerinde 
oluşturduğu algı ile ilgilidir. Örneğin yeterlilikten bahsedecek olursak, toplum tarafından yeterli 
olduğu düşünülen kişinin aynı zamanda güvenilir de olduğundan bahsedemeyebiliriz. Güvenilirlik 
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kişinin kendini geliştirmesi sonucu bireysel olarak oluşturulabilen bir algı kaynağı olmayıp diğer 
insanların duygu ve düşüncelerinde oluşturduğu birikim ile varlık kazanabilir. Bu sebeple güven 
duygusunu oluşturma eylemine “ güven kazanmak” denilmektedir. Güven, “kazanılır” 
yaratılmaz…  
 
Avukatlık mesleği açısından güvenilirlik kavramını incelediğimizde ise, bir avukatın güvenilirlik 
ölçütlerinin neler olduğunu belirlememiz gerekmektedir. Burada öncelikle bahsetmemiz gereken 
avukatın dürüstlüğüdür. Avukat müvekkili ile iletişiminde kesinlikle tüm ifadelerinde müvekkilinin 
istediği sonucunun aksine olsa dahi doğruyu söylemek mecburiyetindedir. Avukatın müvekkilinin 
talep ettiği hukuki çözüm yollarına dair tüm seçenekleri kendisine sunarken objektif olması, şahsi 
güdüleriyle kesinlikle hareket etmemesi, müvekkil çıkarlarına yönelik olarak gerçeklerden saptıran 
ifadelerden kaçınması gerekmektedir. Müvekkilin beklediği veya istediği sonuçtan daha çok 
kanunen değerlendirildiğinde oluşması muhtemel tüm olasılıklar avukat tarafından açık bir şekilde 
müvekkile ifade edilmeli, şüphe uyandıracak ya da anlaşılması zor olan ifadelerden kaçınılmalıdır. 
Bunun sonucunda avukatın hukuki sorunun çözümünde karşılaşılabilecek bütün olasılıkları ifade 
etmesinin ardından müvekkilin hoşuna gitmeyen ve fakat avukat tarafından önceden ifade edilmiş 
bulunan oluşması muhtemel sonuçlarla karşılaşıldığında müvekkilde ister istemez avukatının söz 
konusu sonucun oluşabileceğini öngörmesi sebebine bağlı olarak bir güven algısı oluşur.  
 
Müvekkilinde güven duygusunu kazanan avukat, müvekkilinin sonradan oluşan diğer tüm hukuksal 
sorunlarını çözerken müvekkiline karşı daha rahat ve kolay bir şekilde hizmet verebilmektedir.  
 

SAMİMİYET 

Samimiyet, “içtenlik, senli benli olma durumu” olarak tanımlansa da, daha güzel bir anlatımla 
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün; ‘ Samimiyetin dili yoktur. O gözlerden anlaşılır’ sözü, bu kavramı 
daha net açıklamaktadır. 
 
‘Sevgi’ ile ‘Samimiyet’ arasında‘doğru orantılı’bir ilinti bulunmaktadır.‘Sevginin’ ‘yoğun’ yaşandığı 
ve dağılımının‘homojen’ olduğu toplumun bireylerinde‘samimiyet derecesi’ daha yüksektir. 
‘Samimiyet’  duyguların; ‘aşkın,’ ‘sevginin,’ ‘güvenin’ ve hatta ‘riyanın’ ‘ölçü birimidir.’ ‘Samimiyet’ 
duygularımızın ‘şiddet derecesini’ ölçen bir tür ‘parametredir.’‘Samimiyet’ bir tür 
kendini tanımlamaktır.’ 
 
Bu tanımlamalardan görüldüğü üzere, samimiyet, avukatlık mesleğinin özündeki empati 
duygusunun müvekkile aktarılmasında temel duygu niteliğidir. 

 

AVUKATLIK MESLEĞİNİN İTİBARI ALGISI ANKETİ 
 
Avukatlık Mesleğinin İtibar Analizi anketinde kişilere, itibar algısını uyandıran 3 temel duyguyu alt 
başlıklar halinde ayrı olarak irdelemeye ve hesaplamaya imkan verecek şekilde sorular sorulmuştur. 
Bu doğrultuda deneklerden sahip oldukları avukat algısının ölçülmesinde  her bir unsur için 6’şar 
adet olmak üzere toplam 18 adet kavram karşıt kavramları ile 1’den 7’ye kadar numaralandırılarak 
derecelendirmek suretiyle bir skala içerisinde sunulmuştur. Buna göre denekler sahip oldukları 
Avukat algısına en uygun buldukları rakamı işaretlemek suretiyle Avukat Mesleğinin itibarını 
puanlamış oldular. 
 
Ankete Katılanlar: 1)Hakim ve Savcılar, 2) Kolluk Görevlileri, 3) Avukatlar, 4) Vatandaşlardan 
oluşmaktadır. 
 
 

http://blog.milliyet.com.tr/AramaBlog/?search=Samimiyet
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Hakim ve Savcıların Görüş ve Kanaatlerine ilişkin veriler Samsun Adliyesinde görev yapmakta olan 
hakim ve savcılarımızın katılımlarıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarından toplanmış, Kolluk 
Görevlileri için ise Samsun Emniyeti Mensuplarının bilgisine başvurulmuş olup Avukatların görüş 
ve kanaatleri ise Samsun Barosuna kayıtlı il ve ilce avukatların katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. 
Ankete katılacak Avukat meslektaşlarımızın seçiminde 3 dereceli tecrübe  ayrımına gidilmiştir. 
Bunlar; “Genç Avukatlar” olarak değerlendirilen 0-7 yıl meslek tecrübesine sahip avukatlar, “Orta 
Kuşak avukatlar” olarak değerlendirilen 7-20 yıl meslek tecrübesine sahip avukatlar ve son olarak 
20 yılın üzerinde mesleki tecrübeye sahip  olan “Tecrübeli Avukatlardır”. Ankete tabi tutulan 
Avukat sayısı Samsun Barosuna kayıtlı avukat sayısının 1/10 oranına tekabül etmekte olup bu oran 
mesleki tecrübe kriteri doğrultusunda da korunmuş, böylece hem nitel hem de nicel bir ölçekleme 
yoluna gidilmiştir. 
 

           
 
 

Vatandaşlar arasında yapılan anketler ise Samsun Şehri il nüfusunun yaklaşık 1/1000’i oranında 
mahalleler bazında, mahallelerin nüfusu oranı da gözetilerek gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ankete 
Gerçek kişilerin yanı sıra Tüzel Kişilerin (Yöneticilerinin) de katılımı sağlanmış, bazı soruların 
(yeterlilik, uzmanlık ve öngörülen sonucu gerçekleştirme kriterlerinin) değerlemeye alınmasında 
“Avukatlık İşi Olmuş” olan deneklerin beyanları esas alınmıştır. 
 
Ayrıca; Baromuz üyelerince de büyük kabul görmüş, Samsun Barosuna Mensup Tecrübeli 
Mentorlarımızla yüz yüze mülakatlar yapılmış, bu uzun sohbetler esnasında bu meslek 
büyüklerimize yaşam tarzlarından Avukatlık Mesleğine yaklaşımlarına kadar geniş bir yelpazede 
açık sorular sorulmuş ve bu sorulara kendilerinin de  teveccühleriyle detaylı cevaplar alınmıştır. 
 
Ayrı ayrı gerçekleştirilen bu mülakatlarda kıymetli mentorlarımızın sorulara vermiş 
oldukları cevaplardaki tutarlılığın bizi etkilediğini söylemeden geçemeyiz. İtibarlı bir 
Avukat olmanın, bir Kamu görevinin yapıldığının bilinciyle vakur ve aynı zamanda da bir serbest 
mesleğin icrasının gerektirdiği dinamizm ve üretkenlik ile mümkün olduğunu bu kurallar ışığında 
görmek mümkündür. Avukatlık Mesleğinin İtibarının arttırılmasında çok büyük öneme sahip bu 
kurallara aşağıda, Algı Yönetimi’nin Temel ilke ve kuralları çerçevesinde değineceğiz. 
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AVUKATLARIN İTİBARI VASAT! 
 

 
Avukatlık İtibar Anketine verilebilecek asgari olumlu cevap sınırı 300 puandır. Bir başka deyişle 
itibar Algısının Taban Puanı 300’dür. Halbuki; yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Avukatlık İtibar 
Puanı, Vasat Algı Puanına tekabül eden, 240 puan ile 300 puan arasına denk gelmektedir. Sonuçların 
birbirlerine çok yakın oluşu Avukatlık Mesleğinin ve onu icra eden Avukatların Olumlu İtibara 
sahip olmadıkları yönündeki konsensüsü ortaya koymaktadır.  
 
Burada,  Avukatların bizzat kendilerine ilişkin vermiş oldukları puanların, onların beklentilerine 
veya olması gerektiğini düşündükleri Meslek Algısına ilişkin olmadıklarını belirtmemiz gerekir. 
Avukatlarca verilmiş bu puanlar Avukatların,  Avukatlık Mesleğini şu an nasıl algıladıklarını 
göstermektedir.   
 

 

Ankete katılan grupların bazı hususlar üzerine verdiği cevaplarda anlamlı sapmalar-farklılıklar 
olduğu göze çarpmaktadır. Anket çerçevesinde en dikkat çekici algı farklılıklarına yukarıdaki şemada 
gösterilen 4 kriterde rastlanmıştır: 
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 Avukatların müvekkillerini önemseyip önemsemediği, 

 Avukatların bencil olup olmadığı, 

 Avukatların zeki olup olmadığı, 

 Avukatların müvekkilleri hakkında kaygılanıp kaygılanmadıkları hususlarıdır. 
 

Grupların Anket puanlarının ortalaması birbirleriyle makul seviyede örtüşmekteyken, yukarıdaki 
kriterler hususunda gruplar ciddi görüş ayrılıklarına düşmüşlerdir. Bu görüş ayrılıkları aynı zamanda, 
tarafların algılamaları arasındaki farkların da birer izdüşümüdür ve kesinlikle yorumlanması gereken 
önemli konulardır. 
 

Avukat ile Müvekkil Arasındaki İletişim Eksikliği 
 
Hakimlerin %80’i avukatların müvekkillerini önemsediğini söylemekteyken, sadece %50’si 
avukatların müvekkilleri hakkında kaygılandığını belirtiyor. Buna Hakim ve Savcıların Avukatların 
bencil olduklarına en çok kanaat getiren grup olduğu verisini de eklediğimizde karşımıza çıkan 
sonuç; Hakimler ve Savcılar nazarında Avukatın müvekkilini önemsemedeki asli nedenin kendi 
şahsi çıkarları olduğu hususudur. 
Zira “müvekkiller hakkında kaygılanmak” kategorisinin “müvekkilleri önemsemek” kategorisinden 
farkı; bünyesinde Samimiyet ve Empati faktörlerini barındırıyor olmasıdır. Bir başka açıdan bakacak 
olursak; Halk, Avukatların müvekkilleri hakkında kaygılandığına en az inanan gruptur. İtibar puan 
tablosunda Avukatların Samimiyetine olan inancın 240 puanla en düşük olduğu grup da yine 
Halk’tır.  
 
Aslında Hakimler ve Savcılar yani karar mercileri ve uygulayıcıları nezdinde, Avukatın müvekkilini 
önemsediği kabul görmüştür. Ancak bu olumlu Algı Halk’a sirayet etmemiştir. Aksine Halk’ın 
önemsendiği hususunda ciddi kaygıları mevcuttur. 
 

EMPATİ AMA NE ÖLÇÜDE? 
 

Mevcut çelişkiler müvekkil ile Avukatı arasında sağlıklı bir iletişimin ve empati bağının tesis 
edilemediğine  işaret etmektedir. Bir başka çalışmada; katılımcıların büyük çoğunluğu (%67’si) 
Avukatları ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunamadığını belirtmektedir.  “Davanın alındığı andan 
bittiği ana kadarki süreçte avukatın müvekkilini hem hukuksal hem de psikolojik anlamda 
yönlendirmesi ve oluşabilecek olumsuz sonuçlara göre şekillendirmesi gerekliliğinin zorunluluğu 
meydana gelmektedir.  Bunun aksi durumda müvekkilin Avukatına karşı tutum, davranış ve 
düşünceleri olumsuz yönde gelişmektedir. Bu olumsuzluk yine avukatın yapacağı bilgilendirme ve 
davranışlarla rehabilite edilebilir şeklindedir.” 
 
Avukatların aslında müvekkilleri ile belirli bir mesafeyi korumak adına büyük kaygıları bulunur. Bu 
öylesine zor ve maharet isteyen bir iştir ki; bunun iyi niyetli de olsa, başarılamaması hali; Avukatın 
müvekkile ilgisizliği veya soğukluğu şeklinde yorumlanabilir.  
 
Avukatlar uzun süreli çekişmelerin ve hak mağduriyetlerinin yüklenicisidirler. Gerek Avukatın gerek 
ise sağlanmakta olan Avukatlık hizmetinin sağlığı açısından Avukatın, müvekkilin duygularını 
paylaşması hususunda ciddi engeller vardır. Kaldı ki; Avukatlar da müvekkillerin çoğunlukla “hak 
mücadeleleri” olarak telakki ettikleri uyuşmazlıkları rasyonelleştirme eğilimindedirler. Kısacası 
Avukatlar müvekkillerin duygusal beklentilerini soğuk ve düşünsel kalıplara dökmeye çalışırlar. 
 

AVUKATLAR BENCİL MİDİR? 
 

Mülakata katılan meslek büyüklerine şu soru soruldu: Ücreti mukabilinde olmak üzere, Avukatlık 
Hizmetinin müvekkillerce bir iş olarak mı, yoksa bir yardım olarak mı algılanmasını tercih edersiniz? 
Üstadlarımızın tamamına yakını bu soruya, avukatlık hizmetinin safi iş olarak yorumlanması 
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gerektiği yorumunu yaptılar ve eklediler: “Ancak yardımlaşma duygusu hissettirilmeli”.  Peki ya bu 
duygunun hissettirilememesi halinde ne olur? Anket sonuçlarında Halk grubunun bencillik 
vurgusunun Avukatların vermiş oldukları cevap ile bu denli çelişmesindeki neden de işte budur.  
 
Avukatlar, yürütmekte oldukları hizmeti iş olarak görmek ve göstermek eğilimdeyken, müvekkiller 
bu hizmetlere muhtemelen uhrevi niteliği itibariyle yardımlaşma gözüyle bakılmasını 
beklemektedirler. Avukatların, yaptıkları hizmeti yardım etmek algısından profesyonel iş yapılıyor 
algısına taşımak istemelerindeki neden, yaptıkları işe biçilecek maddi ve manevi değerin 
arttırılmasını amaçlamalarıdır. Bir diğer deyişle, salt yardımlaşma algısı yaratıldığında yardımcı sıfatı 
kazanarak bir teşekkür ile ödüllendirilirken, profesyonel hizmet ilişkisi çerçevesinde yaklaştığınızda 
ise Avukat sıfatını kazanmış olur, mesleki tatmini yaşar ve yaşatırsınız. 

 
Avukatların müvekkilleri hakkında ne denli kaygılandıklarına ilişkin Avukat ve Hakim-Savcı 
Cevapları hatırı sayılır düzeyde örtüşmektedir. Hukukun bu iki uygulayıcısı arasındaki bu sözsüz 
mutabakat, halk tarafından maalesef kavranamamıştır. Avukatların yeterliliği ve etkinliği hususunda 
eleştiride bulunmaktan çekinmeyen hakim ve savcılar, avukatın müvekkili önemsediği hususunda 
büyük oranda hemfikirdirler. Hakim ve Savcıların bu tespiti aslında çok kıymetli bir tespit 
olup avukatlar olarak üzerimize düşen; gerçeklik payı yüksek bu algının halk tarafından 
da nasıl benimseneceğinin yollarını araştırmaktır…  
 
İtibarlı bir Avukat olabilmek ve bu İtibar Algısını, manipülatif eylemlerden kaçınmak şartıyla, diğer 
sosyal paydaşlarda yaratabilmek, bu algıyı koruyarak devamını sağlayabilmek en başta kurumsal 
bazda ele alınacak Algı Yönetimi ile mümkündür.   

ALGI VE ALGILAMA YÖNETİMİ NEDİR 

Algılama, insanın bilgiyi seçip, düzenleyip yorumlayarak, dünyanın (kendileri için) anlamlı bir 
resmini çizecek formları oluşturdukları bir süreçtir. Algıda seçicilik ise; insanın algı sürecinde etkili 
olduğu kabul edilmiş psikolojik bir kavramdır. Çevrede bulunan uyarıcılardan, olaylardan ya da 
nesnelerden bir ya da birkaçına dikkati yöneltmektir. Kişinin daha önce yaşadığı deneyimlerin, 
önyargıların, rüyaların ve benzer her türlü duygulanımın o anki algılama düzeyinde etkili olduğunu 
ifade eder. Bir üst kavram olan ‘Algıda Seçiciliğin’ 3 alt unsuru bulunmaktadır: 
 

1. Dikkatte seçicilik  
2. Çarpıtmada Seçicilik 
3. Kaydetmede Seçicilik. 

  

 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Alg%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Psikoloji
http://tr.wikipedia.org/wiki/Deneyim
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96nyarg%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Duygu
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 Dikkatte Seçicilik: Mesajı almada:  Söylediğiniz sözlerle birden çok mesaj verebilirsiniz. 
Ancak müvekkilinizin hangi mesajı alacağını bilemezsiniz. Müvekkilin verdiğiniz bilgilerden 
çıkarttığı veya seçtiği dominant mesaj onun Dikkatte Seçicilik kriterlerine göre 
belirlenecektir. 
 

 Çarpıtmada Seçicilik: Bilgiyi Yorumlamasında: Müvekkilin sunulan bilgiye kendi 
mevcut inanç ve düşünce kalıplarına göre yorumlaması. 

 

 Kaydetmede Seçicilik: Müvekkiller kendi çıkarlarına paralel mesajları hatırlama 
eğilimindedir. 

 
Hukukçuların çoğu zaman karmaşık ve soyut hukuki meseleleri müvekkillerine izah 
etmekte yaşadığı zorluklar birer iletişim başarısızlığı olarak avukatların eksi hanesine 
işlenmekte, bunlar müvekkil nezdinde birer açıklama veya gerekçe niteliğinde değil, adeta 
birer mazeret veya karmaşıklaştırma girişimiymiş gibi yer etmektedir. Bu iletişim 
hatalarının sebebi her insan tarafından uygulanan 3 filtreden istenilen mesajın 
geçirilememesidir. Bu sebeple Algılama her halükarda yönetilmeye muhtaçtır. Aksi halde 
kişi unutma-değersizleştirme eğilimi gösterecektir.  

 
ALGILAMA YÖNETİMİ 

 
Bütün kaynaklar algılama yöntemi kavramının ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimlerce 
kullanıldığını ortaya koyuyor. Her ne kadar ‘algılama’ kavramı psikolojinin temel başlıklarından biri 
olarak pek çok bilimsel çalışmada ele alınsa da algılamayı yönetmek, ABD siyasi kararlarının ülkede 
ve tüm dünya kamuoyunda benimsenmesi için kullanılan bir yöntem olarak ortaya atılmış ve ABD 
Savunma Bakanlığı tarafından şöyle bir tanım yapılmıştır:  
 
“Algılama Yönetimi, yabancıların her seviyedeki istihbarat birimleri ve liderleri de dahil olmak 
üzere, bu ülkelerdeki geniş kitleleri kendi hedefleri doğrultusunda tavır almaları ve resmi adımlar 
atmalarını sağlamak amacıyla, seçilmiş bilgi akışını ve somut belgeleri yönlendirerek yada reddiyesini 
oluşturarak, kitlelerin hislerini, güdülenmelerini, düşünce sistemlerini etki altına almaya çalışmak 
için yürütülen eylemlerin tamamıdır. Algılama Yönetimi, çeşitli yolları kullanarak, gerçekleri 
yansıtma, operasyon güvenliği sağlama, gerçeği gizleme ve çarpıtma, psikolojik operasyonları 
yönetme gibi unsurların bileşkesinden oluşur” 
 
Bu karanlık kavramın bilginin yayılma hızındaki keskin artış sayesinde adaptasyon hızı ve dinamizmi 
şaşırtıcı boyutlara ulaşan iş dünyasının dikkatini çekmesi zaman almadı. İletişim ve Halkla İlişkiler 
Disiplinleri sayesinde bir nevi uysallaştırılan ve uyarlanan bu yöntem bizim de ele alacağımız şekliyle:  
“Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için 
dış dünyadan veri akışını kontrol etmek ve geliştirmek anlamına gelen ve son yıllarda  
oldukça popüler hale gelmiş yeni bir yönetim tekniği.” olarak kabuk değiştirdi. 
 
Ronnie M. Johansson ve Ning Xiong’un Avukatlık Mesleğine uygulaması mümkün saptamalarına 
göre: “Algılama yönetimi aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şu hususları içermektedir: 
 

 (Algılama) hedefi ve mevcut durum doğrultusunda, bilgi talebi doğrultusunda mantık 
yürütmek. 
 

 Farklı Bilgi Taleplerini önem sırasına göre derecelendirmek ve aralarındaki ihtilafı 
çözümlemek. 
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 Karar vericiler arasında işbirliği yada müzakere ortamı yaratarak algı oluşturma hedefinin 
algı oluşturma hedefinin eşzamanlı olarak yerine getirilmesini ve adaptasyonunu sağlamak. 

 
Avukatlık Mesleği: Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları doğrultusunda özel ve profesyonel 
yaşam ayrımına olanak tanımayan, avukatı görev esnasında veya sosyal yaşantısında her daim 
‘avukat olmanın bilinciyle davranmaya’ iten hayat boyu bir disiplindir.  
 
Avukat, yine kanundan doğan ikircikli yapısı sayesinde, bünyesinde ve eylemlerinde Serbest Mesleği 
ve Kamu Görevi İfa edebilmeyi barındıran, aynı zamanda büyük sorumluluklara sahip dava takip 
etme yetkisini tekelinde bulunduran kişidir. Meslek, bu yapısı ve yükümlülükleri itibariyle her daim 
çevresiyle iletişim halindedir ve bu iletişimin yüksek standartlarda olması şarttır. 
 
Avukatlık mesleğine biçilen bu önemli rol mesleğin yanlış algılanması hususunda hiç bir mazereti 
kaldıramayacaktır. Bu bağlamda Algı Yönetiminin Avukatlık Mesleğinin hali hazırdaki mevcut 
itibarının manifestosunda önemli rol oynayacağı açıktır. 
 
Algı Yönetimine ilişkin 11 Temel Kural sayabiliriz (Saydam, 2012) 
 

1. Hedef Kitlenin Değerlerine Uymak 
2. Hedef Kitlenin Kültürüne Özen Göstermek 
3. Beklentilerin Üzerinde Yaklaşım Sergilemek  
4. Kafaları Karıştırmamak 
5. Sonuca Odaklanabilmek 
6. Ölçemiyorsan Yapmamak 
7. Gerçeklere Dayanmak 
8. Tekrar Etmek 
9. Farklılıkları Yönetebilmek 
10. Görselliği Doğru Yönetmek 
11. Düşüncelerden Çok Duygulara Hitap Etmek 

 
Algılama Yönetimine ilişkin bu kuralların bir kısmını Avukatlık Mesleğine göre irdeleyeceğiz. Zira 
her kuralı Avukatlık Mesleğiyle bağdaştırmak, gerek Algılama Yönetimi metodunun genel olarak 
hitap ettiği sektör ile Avukatlık mesleği arasında bulunan yapısal farklılıklar nedeniyle gerek ise yasal 
mevzuat sınırları çerçevesince mümkün olmayacaktır. Buradaki amacımız Algı Yönteminden 
Avukatlık Mesleğinin ne derece istifade edip edemeyeceğini irdelemektir.  

 
1)HEDEF KİTLENİN DEĞERLERİNE UYULMALI ve HEDEF KİTLENİN 
KÜLTÜRÜNE ÖZEN GÖSTERMELİDİR 
 
HEDEF KİTLE 
 
TBB Meslek Kuralları Madde 8. “Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.”   
 
Herşeyin en başındaki temel motivasyon TBB Meslek Kuralları ve Meslek Etiğidir. İtibarlı Avukat 
bu sınırlar içerisinde hareket etmekle yükümlüdür. Meslek onurunu ve ağırlığını rencide etmeksizin, 
çalışmak istenilen potansiyel müvekkillerin saptanması ise Avukatın Hedef Kitlesini oluşturmasıdır. 
Avukat Hedef Kitlesini saptamakla sadece portföy oluşturmayacak aynı zamanda da kariyer planını 
şekillendirecektir.  
 
Potansiyel müvekkillerin-Hedef  Kitlenin belirlenmesinde 3 yol izlenebilir:   
Demografik Araştırma: Hedeflenen kişilerin yaş, medeni durumu, mesleği, memleketi, eğitimi ve 
gelir grubu hakkında bilgi edinmeye dayalı yoldur.   
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 Psikografik Araştırma: Hedeflenen kişilerin nelerden hoşlanıp, nelerden hoşlanmadığına, ortak 
hobiler ve ilgi alanlarına ilişkin bilgi edinmeye dayalı yoldur.   
 
Jeografik Araştırma: İnsanların nerede çalıştığını, nerede yaşadığını ve onlarla temasa geçilmek 
istendiğinde nerede bulunabileceği bilgilerini edinmeye dayalı yoldur.   
 
Mülakat sonuçlarına göre Meslek büyüklerimiz, berlirli bir standartı daima korumak suretiyle, 
muhatap aldıkları müvekkilin kültür düzeyine göre yaklaşımda bulunmayı tercih etmektedirler. 
 
 
 
2) BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE YAKLAŞIM SERGİLENMELİDİR 
 
Unutulmamalıdır ki, gerçek profesyonellik beklentilerin üzerini hedef alan ve bu doğrultuda seçilmiş 
davranışları disiplinle ve kararlılıkla sürdürmektir. Bunun için; Avukatın en iyi yapabileceği alanı 
saptaması çok önemlidir.  Hangi işleri daha verimli, hızlı ve etkili yapabileceğine karar vermeli ona 
göre pozisyon alabilmelidir. Müvekkillere daha az risk ve daha fazla değerin sunulabilmesi meslek 
içi eğitime bağlıdır. Bir avukatın mesleki kariyerinde “daha fazla” ibaresi bulunmuyorsa, rekabet 
şansı ve hizmet kalitesi zayıflıyor demektir.  
 

 
 
 

Yukarıdaki şekillerden görüleceği üzere, pek çok Avukat mesleğe başlarken yeterli bilgi birikimi ve 
donanıma sahip değildir. Bu durum çalışan ve kendisini geliştiren için en büyük fırsattır. 
 
TBB Meslek Kurallarının 3. Maddesi: “Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe 
güvenini sağlayacak biçimde ve işine tam bir sadakatle yürütür.” 
 
3) KAFA KARIŞTIRILMAMALIDIR 
 
Karşıdaki insanın anlayamayacağı kelimeler ve hukuki terimler kullanmaktan kaçınmak 
gerekmektedir. Karmaşık izahatlar yapmak, avukatı daha bilgili göstermeyecek aksine karşıdaki 
insanın karar alma sürecini zorlaştıracaktır.  
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Karmaşık anlatımlar danışanın yanlış yönlendirilmesine ve yanlış beklentilere girmesine neden 
olacağından ileride iş memnuniyeti açısından büyük olumsuzluklar doğurabilecektir.  
 
4) SONUCA ODAKLANILMALIDIR 
 
Hepimiz biliyoruz ki, avukatlar istenilen sonucu garanti edemezler. Bunu garanti eden bir avukat 
varsa hem dürüst değildir, hem de etik kuralları çiğniyordur.  Zira TBB Meslek Kuralları Madde 34 
göre: ‘’Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açıklayabilir. Fakat bunun bir 
teminat olmadığını özellikle belirtir.” Müvekkiller, ondan, bir avukat olarak daha önce benzer 
davalarda bulunduğunu, sürecin yaşandığını ve olumlu sonuç aldığını duymak isterler. Avukat eğer 
bu beklentilere cevap verebiliyorsa, dava dosyasının doğru ellerde takip edileceği, müvekkil gözünde 
bir anlamda teyit edilmiş olur.  
 
Benzer deneyimlerin yaşanmış olması bir avukat olarak müvekkile sunulan eşsiz bir iddiadır. Mevcut 
tecrübeler veya bu doğrultudaki yayınlar, avukata adil bir rekabet gücü kazandıracaktır… 
 
Avukatlar yüklendikleri işleri sıkı sıkıya takip ettiklerini düşünüyorlar. İşin ilginç yanı Hakim ve 
Savcıların da bu beyanları Avukatları doğruluyor. Peki ya müvekiller? Onlar da “Avukatımın benden 
talep ettiği her görevi ve sorumluluğu harfiyen yerine getiririm” sorusunu en yüksek ortalamayla 
cevaplıyorlar.  
 

 
 
 

Görülüyor ki; üstlenilen işin öngörülen sonuca ulaşması dosya takibinden ziyade uzmanlıkla 
mümkün oluyor.  
 
5) GERÇEKLERE DAYANILMALIDIR  
 
Avukatın altından kalkamayacağı işlere soyunmasının sadece o avukat üzerinde değil genel olarak Avukatlık 
Mesleğinin Algısı üzerinde neden olacağı tahribat, küçümsenemez! Bilgi ve becerinin olmadığı alanlarda “ben 
yaparım”  diyerek iş takipçiliğine soyunmak, en iyi ihtimalle kısa vadede yarar sağlayacaktır. Ancak bu tür 
davranışların sürdürülebilirliğinin olmadığını avukatlar iyi bilmelidirler. Zira avukatın çözemediği durumlar 
meydana geldiğinde, müvekkil kendisini aldatılmış hissedecek ve büyük bir öfkeye kapılacaktır. 
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Avukatın hiçbir fikri olmayan alanlardan uzak durması ile sorumluluk almaktan kaçınmayı bir birinden ayırt 
etmek şarttır. Avukatlık mesleği diğer her hangi bir meslek gibi pazarlanacak veya risk üstlenilecek bir meslek 
değildir. Avukatlık mesleği ile riske edilen şey avukatın kazancı değil hak sahibinin hakkıdır. 
Avukatlık hizmet ilişkisinde, risk avukatın üzerinde kalmaz bilakis hak sahiplerine geçer, ki 
böylesine keyfi bir tasarrufta bulunma hakkı avukata tanınmamaktadır. 
 

  
 

Maalesef Katılımcı Vatandaşların %60’ı Avukatların Dürüst olmadığını düşünmektedir.  
Meslek büyükleriyle yapılan mülakatlar doğrultusunda üstatlarımızın, haklı dava almaya özen 
gösterdikleri ortaya çıkmaktadır. İyi niyetli müvekkillerin, haksız ve mümkün olmayan taleplerine 
hukuki açıklamalar getirilmekte, evvela müvekkil kanun çerçevesinde ikna edilmeye çalışılmakta, 
aksi halde talep edilen iş üstlenilmemektedir.  Ancak, kanuna aykırı olduğu şüpheye yer 
bırakmayacak, talepler açık ve kesin bir dille reddedilmektedir. Aksinin Avukat itibarını ciddi şekilde 
rencide edeceğine ilişkin ortak kanı hakimdir. 
 
Müvekkiller veya danışanlar, avukatın iş deneyimini bilmenin yanında, davanın olası sonuçlarını ve 
risklerini de bilmek isterler. Bu belirsizliklere nasıl yaklaşım gösterileceğini öğrenmek 
arzusundadırlar. Olası olumsuz sonuçlarda, bir ‘B-Planının’ olması, müvekkili rahatlatacaktır. Bir 
anlamda, geleceklerini sizin elinize teslim etmeden önce iyisiyle ve kötüsüyle olası sonuçları 
algılamak isterler.  
 
6) FARKLILAŞMALARIN YÖNETİLEBİLMESİ GEREKİR 
 
Olumlu farklılıklar Avukatların rekabet avantajlarını, olumsuz olanlar ise rekabet dezavantajlarını 
oluşturur. Her ikisini de belirlenmesi, avukatın güçlü ve zayıf yönlerine hâkim olmasını sağlar. 
Meslek büyükleri mülakatlarda genellikle uzmanı olmadıkları konular hakkında bilgi talep eden 
danışanlara dürüst davranılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu durumda avukatlar bilgi sahibi 
olmadıkları hususlarda, danışanlardan konuyu araştırmak için açıkça süre istemektedirler. Müvekkili 
idare etmek mahiyetinde, genel geçer yorumlarla işi geçiştirmek ve ufak pazarlama numaraları 
yapmaktan kaçınmaktadırlar. Eğer konu uzmanlık isteyen bir alana giriyorsa, danışanı uzman 
olduklarını düşündükleri bir meslektaşlarına yönlendirmektedirler. 
 
Rekabet avantajlarının içerisine eğitim ve deneyim durumları girer. Müvekkillere veya danışanlara 
nasıl hizmet edildiği, danışanların ihtiyaçlarının nasıl karşılandığı girer. Çalıştığımız fiziki ortam da 
buna dahildir.  Genel geçerli kurala göre, bilgi, beceri ve deneyim ne kadar yüksekse, daha fazla fiyat 
talep etme hakkı doğacaktır. İtibarlı bir avukatın mesajını iletirken, Mesleki ve Etik Kurallar 
çerçevesinden çıkmamak kaydıyla, rekabet avantajlarından bahsetmesi danışanı rahatlatacaktır. 
 
Avukatların diğer meslektaşlarından farklı olabilmesi ve yüksek rekabet gücüne kavuşabilmesi için 
aşağıdaki özelliklere meslek hayatlarında sahip olmaları gerekmektedir. Gerçekten de İtibar çok 
kuvvetli ve haklı bir rekabet unsurudur:   
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 Yaşanan sıkıntıyı anlayan ve destek olan bir bakış açısına sahip olmak, sadece teknik hukuki 
tavsiyeler vermemek. 

 Dürüst olmak ve bir konudaki tüm gerçekleri paylaşmak. 

 Sık sık onlarla bir araya gelmek ve davayı konuşmak. 

 Tam zamanında hukuki tavsiyelerde bulunmak. 

 Hizmetlerin ücretlendirilmesi aşamasında sağduyulu hareket etmek, vakit harcanan her 
saniyenin hesabını tutmamak. Bunun yerine toplam harcanan vakti belirtmek ama 
ücretlendirmede birebir hesaba dâhil etmemek.  

 Müvekkile her zaman değerli katkılarda bulunmaya çalışmak, yeni gelişmeler, seminerler ve 
kanun değişiklikleri hakkında onları haberdar etmek. 

 
7) DÜŞÜNCELERDEN ÇOK DUYGULARA HİTAP EDİLMELİDİR 
 
TBB Meslek Kuralları Madde 6 : “Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar 
arasında anlaşmazlığın doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır. ” 
 
Meslek büyüklerimiz kendileriyle yapılan mülakatlarda, müvekkil veya danışanlarının düşüncelerine 
duygularından daha çok hitap edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Bu husus Algılama Yönetiminin 
Temel Kurallarıyla çelişki arz etmektedir.  
 
Avukat ile Müvekkili arasındaki bağ Güven bağıdır. Avukat evvela Güven vaadetmek 
durumundadır. Bizce bu bağın duygusal mı yoksa düşünsel mi temellere dayanması gerektiği ile 
başvuran müvekkil profilinin yakın ilişkisi mevcuttur. Kurumsal şirketlerin beklediği yaklaşım ile 
Gerçek kişilerin, sosyo-ekonomik durumuna da bağlı olmak üzere,  beklediği yaklaşım   bir 
birlerinden farklı olabilir. Ancak iletişim Uzmanları düşünceyi tetikleyen şeyin ‘duygular’ olduğunu, 
mevcut algının korunmasında da duyguların düşüncelere oranla çok daha kuvvetli olduğunu klinik 
deneylerle izah etmektedirler.  
 
8) GÖRSELLİĞİN DOĞRU YÖNETİLMESİ GEREKİR 
 
Görselliğin doğru yönetilmesi, avukatın sahip olması gereken üslup ve hitabet özellikleri, avukatlık 
ofisinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile avukatın çevresi ile iletişiminin kalitesiyle doğrudan 
alakalı olan ‘Aktif Dinleme’ ve ‘Beden Dili’ hususlarını aşağıda daha detaylı vermeyi uygun gördük. 

 
İLK İZLENİMLER 

 
1-GENEL OLARAK İLK İZLENİM VE İLK İZLENİMİN UNSURLARI 
 
Biriyle tanıştığınız ilk andan sonra karşımızdaki kişiyi pozitif ya da negatif bir tavırla yargılarız. Bu 
ilk anlarda bilinç dışı zihnimiz hızla bu kişinin herhangi bir seviyede iletişim kurmaya değer olup 
olmadığı hakkında değerlendirmeler yapar. Ortalama 3 saniye süren bu yargılama aslında 
Avukatın müvekkilin zihninde kazanması gereken ilk yargılamadır. 
 
İlk görüşmede insanlar dış görünüşten etkilenir. İletişim kurarken elinizden geldiğince iyi 
görünmeniz bu manada çok önemlidir. Fiziksel görüntünün ötesinde, tam olarak nerde 
oturduğunuzun ya da nerde durduğunuzun da nasıl algılandığınız üzerinde büyük bir etkisi vardır. 
Bir kişiyle ilk karşılaştığınızda evrensel olarak o kişinin sol tarafı yerine az da olsa sağa doğru açılı 
durmaları veya oturmaları ilk izlenim için önemlidir. Ayrıca ilk karşılaşmada sol değil, sağ gözlerin 
aynı hizada olmasını tercih etmeniz ilk izlenim açısından olumlu etki yaratacaktır.  
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Bu nedenle yeni biriyle tanıştığınızda, sizi en pozitif biçimde değerlendirebilecekleri biçimde 
tanışmak sizin elinizdedir. Her zaman avukatlık mesleğine yakışır bir biçimde iyi görünülmelidir. 
Biriyle karşılaştığınızda sağ elini sıkın ve göz temasını koparmadan o kişiyi sağ tarafınızda tutmaya 
özen gösterin. İnsanlarla olan ilk görüşmede iyi bir izlenim oluşturabilmeniz için, dış görünüşünüzü, 
ofis dizaynınızı, selamlaşma biçiminizi, beden dilinizi, dinleme biçiminizi, üslup ve hitabetinizi 
bilinçli bir şekilde kullanmak son derece önemlidir.  
 
2-DIŞ GÖRÜNÜŞ  
 
TBB Meslek Kuralları Madde 20 : “Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve 
kıyafetle, başları açık olarak mahkemelerde görev yaparlar. Duruşmalara, Türkiye Barolar Birliği’nce 
şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle çıkarlar. Erkek avukatlar, iklim ve mevsim 
koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar.” 
 
Meslek büyüklerimizle yapılan mülakatlardan çıkan sonuca göre dış görünüş faktörü, yani temiz ve 
resmi giyinmek, itibarlı avukatın öncül kriteridir. Dış görünüşe gösterilen özensizlik aynı 
zamanda genç avukatların en çok eleştirildiği konu olmuştur. Dış görünüşe gösterilen 
özenin kişinin kendine saygısı ve mesleğe saygısıyla büyük ölçüde bağdaştırıldığı tespit 
edilmiştir. Avukatlık mesleği onuruna yakışacak şekilde giyinmenin bir diğer fonksiyonu da 
avukatın muhtaç görünmesini engellemektir. Giyime ve dış görünüşe gösterilecek önemin vatandaş 
ve Hakim-Savcı algısında olumlu etki yarattığı kabul edilmektedir. 

 
3-OFİS TASARIMI 

 
Meslek Kurallarında, bir avukat bürosunu görevinin vakarına uygun bir biçimde tutulması için çaba 
göstermesi gerektiği düzenlenmiştir.  
 
Meslek büyüklerimiz; yaptığımız söyleşide yer yer öz eleştiri yaparak, avukat ofisinin müvekkile ve 
işe duyulan saygının en belirgin yansıması olduğu söylemişlerdir. Avukatlık ofisinin öncelikle temiz 
ve avukatlık mesleğinin ağırlığını taşıyacak nitelikte olması gerekir. Avukatlık ofisi sadece 
müvekkiller açısından önem arz etmez. Zira ofis avukatın çalışma mekânıdır. Avukat zamanının 
büyük bölümünü bu alanda geçirmekte, bu alandan etkilenmektedir. Buna göre düzenleyeceğimiz 
ofisini avukat verimliliğine de doğrudan katkısı vardır. 
 
Amerika’da bir psikoloğun muayenehanesinde yapılan araştırmalarda şu tespit edilmiştir: 
Muayenehanede on denek sırayla görüşmeye alınıyor. Psikolog bu insanlarla hep masanın arkasında 
görüşüyor. İkinci on kişiyle görüşmesini ise deneklerle psikolog arasına masa konulmuyor. Psikolog 
görüşmesini arada herhangi bir engel olmadan yapıyor. Görüşme sonrası yapılan anketlerde çıkan 
sonuç; ilk grupta kendini rahat hisseden bir kişi varken, ikinci grupta kendini rahat hissedenlerin 
sayısı beş. Psikolog aynı, davranış biçimi ve görüşme tarzı aynı. Sadece oturum düzeni değiştiği için 
insanların duyguları da değişiyor. Günümüzde ofis düzenleri, toplantı masaları, oturulan yer ve 
bölgeler iş yaşamında ufak tefek savaşların yaşandığı, şirketin gidişini etkileyebilen, kişisel etkinlik 
derecenizi belirleyen taktikler sağlar hale dönüşmüş durumda. Profesyoneller bunları bilinçli bir 
titizlikle, liderliklerin pekiştirecek müzakerelerden başarılı çıkmalarını sağlayacak şekilde 
kullanıyorlar. Bu nedenle bir avukat olarak, ilk izlenimin önemini kavramak ve ofis dizaynını ilk 
izlenimi olumlu olarak kuvvetlendirerek, bilinçli bir şekilde gerçekleştirmek çok önemlidir.  
 
Biriyle ilk karşılaştığınızda sağ gözlerin aynı hizada olması gerektiğini ve açılı oturmanın önemini 
belirtmiş idik. İnsanlar yanlarındaki kişinin sağ taraflarına oturduğunda kendilerini daha rahat 
hissederler. Ofisinizin gelen kişilerin öncelikle sağ tarafınıza oturacak şekilde dizayn edilmesi bu 
bakımdan önemlidir. Ayrıca biri ofisinize geldiğinde karşınızdaki kişinin nasıl oturduğunu dikkat 
edip onun fiziksel özelliklerini modellemeniz karşınızdaki kişiyi farkında olmadan 
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rahatlatacağından, ofisinizdeki döner koltuğun önemini de es geçmemek gerekir. Döner 
koltuğunuzun avantajlarından yararlanarak, karşınızdaki kişiyle sağ göz temasını sağlayıp, 
karşınızdakiyle benzer şekilde oturarak kol ve bacaklarınızı karşınızdaki kişinin tutuşuna benzer 
şekilde yerleştirebilirsiniz.    
  
Masanın biçimi toplantı veya görüşmedeki statüyü, olumluluk derecesini ve katılım oranını belirler. 
Dikdörtgenler masalar otorite oyunlarının en çok oynandığının masalardır. Herkes oturduğu yere 
göre daha fazla önem kazanır veya kaybeder. Liderler masanın baş tarafına otururlar ve arkalarını 
kesinlikle boşluğa, pencere veya kapıya vermezler. Böyle bir toplantıya, bir grubun başında ilk olarak 
girerler, ilk olarak çıkarlar ve yüksekte otururlar. Yükseklik liderlik duygusunu pekiştirir. Kalabalık 
bir gösteride göstericilerin başı mutlaka yüksek bir yere çıkar. Parlamentolarda, meclis başkanının 
koltuğu hep yukarıda bir yerdedir. Bu şekilde meclis başkanı milletvekillerine karşı otorite oluşur. 
Liderin hemen sağında oturan liderin sağ kolu konumundadır. İkisinin açıları ileride ortak noktada 
buluşur, masa birbirlerinin mahrem bölgelerini rahatsız etmelerini engeller. Liderin sol konumunda 
oturan da aynı şekilde avantajlıdır. O da lidere yakındır ve herhangi bir rekabet duygusu oluşturmaz. 
Liderin tam karşısında oturan en dezavantajlı durumdadır. Karşılıklı duruş özellikle aynı cinsler 
üzerinde olumsuz etki yaratır ve muhalefet duygusunu oluşturur. Çok olumlu iletişim kurduğunuz 
biriyle bile bu şekilde oturursanız negatif duygular oluşabilir. Dikdörtgen masada liderin tam 
karşısında  oturan kişinin her iki yanında oturan kişiler ise toplantıdan en uzak, katılımı en kapalı 
kişilerdir. Bu kişilerin önerileri daha az dikkate alınacak, katılımları daha az değerli olacaktır.  
 
Katılımın en fazla sağlandığı masalardır. Yuvarlak masalarda statü azalır, iletişim artar. Yine liderin 
sağında ve solunda oturanlar avantajlı, tam karşısında oturan dezavantajlı durumdadır. İngilizlerin 
efsanevi kralı Arthur’un 12 şövalyesiyle toplantılarını yuvarlak masada yaptığı söylenir. “Hepimiz 
birimiz, birimiz hepimiz için” sloganına en uygun masa türüdür. Katılım gerektiren uzun soluklu 
toplantıların yuvarlak masada yapılması gerekir. 
  
Kısa, sonuca yönelik toplantıların yapıldığı masalardır. Katılım sağlama şansınız daha azdır. 
Dikdörtgen masalardaki otorite oyunları kare masalarda uygulanmasa da, kare masalar da iletişimi 
azaltır. Katılım gerektirmeyen ve çabuk bitmesi gereken toplantılar için önerilir.  
 
Ayakta veya otururken karşınızdakiyle olan açınız karşınızdaki kişi üzerinde çeşitli etkiler yapar. 
Bizim cephemizin gösterdi yön ile karşımızdakinin cephesinin gösterdiği yönün oluşturduğu 
açıların, karşınızdaki kişi üzerindeki etkileri şöyledir: 
 
Ofis düzenini düşünün; bir görüşmeye gittiğinizde, karşınızdaki kişinin masası genelde kahverengi, 
maundan yapılmış ve kocamandır. Arkadaki Atatürk resmi ve genelde devlet dairelerinde görülen 
bordo bir deri veya kumaş kaplı çerçeve, otomatik olarak büro sahibine karizma kazandırır. Onun 
koltuğu deri ve uzundur. Onun cephesi sizi gösterirken, sizin cepheniz karşıyı gösterir. Beyninizdeki 
duygu, sorgulanan sanıkların beynindeki tehdit edilme duygusudur. Eğer arkanızda boşluktaysa 
kendinizi iyice savunmasız hissedersiniz. Genelde ışık karşınızdan gelir. Siz karşınızdakini zorlukla 
görürken o sizi ayrıntılarıyla izler. Sizin sandalyenizin ayakları sabitken, karşınızdaki döner 
koltuğuyla istediği yöne hareket edebilir. Kendi ofis düzeninizde eğer karşıdakini rahatlatmak 
istiyorsanız, görüşmede aradan masayı çıkartın. Arada en fazla bir sehpa olsun, açılarınızın aynı yöne 
bakmasına dikkat edin. Konuklarınızın arkasında boşluk bulunmasın. Mutlaka arkalarında bir duvar 
olsun ve kendilerini güvende hissetsinler.  
 
Ama bu otorite oluşturmanız gereken bir görüşme ise tersi yapılabilir. Misafirin içeceğini koyacağı 
sehpayı uzağa koymak bile inisiyatifi ele geçirmek için uygulanan yöntemlerden biridir.  
 
Kansas Üniversitesi Sanat Müzesinde bir araştırma için halının altını elektronik bir sistemle 
donatırlar, duvar rengini beyaz ve kahverengi olarak değişebilir hale getirirler. Sonuç çok ilginçtir. 
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Fon beyaz kullanıldığında, insanların müzede yavaş hareketlerle daha uzun süre kalıp daha fazla 
alanda dolaştıklarını tespit ederler. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanların müzede çok daha 
hızlı hareket edip daha az alanda dolaşıp müzeyi çok daha kısa sürede terk ettiklerini görürler.  
 
Renklerin insanlar üzerindeki yadsınamaz etkisini fark eden Batılı şirketler bunu iş yaşamında 
sıklıkla kullanmaktadırlar. Logo seçiminden, ürünün beyninizde yaratacağı imaja kadar renklerin 
insan üzerinde inanılmaz etkileri vardır.  
 
Büronuza gelenlerin daha uzun süre kalmasını istiyorsanız kahverengi mobilyalar kullanmayın. 
Kahverengi aynı zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilir. Krem ve kahverengi tonlarda 
giyinmek karşınızdaki insanın kendisini resmiyetten uzak daha rahat hissetmesini ve açılmasını 
sağlar.  Kahverengi toprak rengidir ve kahverengi giydiğinizde diğer insanların arasında kaybolup 
gidersiniz. İş görüşmelerinde, profesyonel toplantılarda kahverengiyi tercih etmek yanlış olacaktır. 
Kullandığınız renk (giyimde, logoda, broşür kapağınızda, ofis dizaynında) insanlar üzerinde 
yadsınamaz nörolojik etkiler bırakıyor. Kırmızı iştah açar, tansiyonu yükseltir ve kan akışını 
hızlandırır. O yüzden gençliğe hitap eden markalarda logo ve ürünlerinde, spor arabalarda kırmızıyı 
tercih edilir. İnsanlar kırmızı fonlu mekânlarda zaman kavramını kaybetmeye başlıyorlar. Bu yerler 
uykusuzluk yaratabiliyor.  
Yeşil doğanın kendisidir ve güven verir. O yüzden bankaların logolarında en çok tercih ettikleri iki 
renkten biridir. Ev ve büro içinde rahatlatıcı bir renktir. Yaratıcılığı körükler. Batıda büyük otellerin 
mutfaklarındaki duvarları aşçıların yaratıcılığını arttırmak için yeşile boyarlar. Hastanelerde logo ve 
iç dizaynlarında yeşili tercih ederler. Çünkü rahatlatıcı ve sakinleştiricidir. Tabiatı en çok hatırlatan 
renktir. Yeşil alanlarda insanların daha az mide ağrısı çektikleri tespit edilmiştir.  
 
Siyah gücü ve tutkuyu ve hırsı temsil eder. Siyah fonda kullanıldığında karamsarlığı çağrıştırır. Işığı 
yok eder ve konsantrasyonu en çok getiren renktir. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri 
siyah, gün ışığı olmayan bir odaya girer ve öyle düşünürdü.  
 
Sigmund Freud maviyi okyanussal ve sakin diye niteler. Faber Birren ise tansiyonu düşürdüğünü 
söyler. Mavi sakinleştirici bir renktir ve bu sebeple batıda bu sakinleştirici etkisi nedeniyle intiharları 
azaltmak için köprü korkuluklarını maviye boyarlar. Mavi ve özellikle lacivert kozmik bir renk 
olarak kabul edilir; sonsuzluğu, otoriteyi ve verimliliği çağrıştırır. O yüzden dünyadaki firmaların 
yarısından fazlası logolarında maviyi kullanırlar. Bankaların logolarında ve imaj oluşturmada en çok 
kullandıkları iki renk mavi ve yeşildir. Maviyle büyüklüklerini, yeşiller güvenilirliklerini vurgularlar. 
Yeşil ve mavi sağlamlığın habercisidir. Mavi en uzaktan görülebilen ışıktır. Kırmızı ise doğa içinde 
en dikkat çekici renklerden biri olmasına rağmen, yakından kolaylıkla fark edilebilirken, uzaktan 
daha zor ayırt edilmektedir. Portakal rengi ise çabuk dikkat çeker. Eğer bir ürün ve markada ise, bu 
ürün herkes için imajını verirsiniz. İnsanlar o kapıdan içeri girdiğinde kendilerini rahat hissederler. 
Portakal rengi bulunduğu grubu sayıca çok gösterir. 
 
Gri tahmin edildiğinin aksine gözün en rahat ayırdığı ve algıladığı renklerden biridir. Göz grinin on 
sekiz alt tonunu ayırt edebilir. Ağır bir renktir; hareketsizliği ve yavaşlığı temsil eder. Silahlı 
kuvvetlerde her yer griye boyalıdır. Kapılar, kaloriferler; devlette de her şey gridir. Puslu belirsiz bir 
hava gibi yaratıcılığı da öldürür. Bronz genellikle negatif bir etki yaratır. Tepki almak istediğinizde 
işinize yarar, içki reklamlarında belki biraz da içki rengi ile benzeşmesinden kullanılır. Kimi 
bankaların yazı karakterlerinde altın ve bronz karışımı şekil ve renklerin kullanılmasının nedeni daha 
çok altın ve parayı çağrıştırmasıdır. Mor, nevrotik duyguları açığa çıkardığı, insanları bilinçaltında 
korkuttuğu tespit edilen bir renktir.  
 
Pembe giyenlere, hizmetlerinden dolayı ödeme yaparken kendimizi daha rahat hissederiz. Sarı 
geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin ifadesidir. O yüzden tüm dünyada taksiler sarıdır. Dikkat çeksin ve 
geçici olduğu bilinsin diye. Bilimsel olarak sarı odalarda çocukların daha çok ağladığı, büyüklerin 
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daha sinirli oldukları tespit edildi. Bu nedenle ofiste tercih edilmemesi gereken renklerdendir. Beyaz 
istikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Lacivert, mavi ve gri genel anlamıyla istikrarlı iyi çalışma 
ve disiplinin ipucudur.  
 
4-Beden Dili: 
 
İletişim kurarken söz, ses ( tonlama, vurgu, telaffuz),beden dili ( mimikler, vücudun duruşu, 
bakışlar, mesafe vs.) olmak üzere üç kanalı kullanırız. Diğer bir deyişle karşımızdaki kişi 
duygularımızı bu üç kanaldan algılar. Mesajın ulaşma kanalları içinde en önemli niteliğe haiz olan 
ise beden dilidir. Karşıdaki insan için beden dilinizi %55, sesinizi %38,sözlerinizi %7 oranında 
algılar. Yani karşınızdaki insana mesajınızı %7 sözlerinizle verirken, %93 beden dilinizle verirsiniz. 
( Ferris&Mahrebian,1967 ) Dolayısıyla etkili ve iyi bir iletişim kurabilmek için beden dilinin önemini 
kavramak şarttır. Her ne kadar yaptığımız anketler avukatların beden dili kullanımını 
önemsemediğini gösterse de, yapılan araştırmalar iyi bir iletişim için artık beden dili önemini 
kavramak gerektiğini söylüyor. 
 
Görülemeyen tüm düşünce duygu, tutum, inanç gibi soyut kavramları insanların davranışlarında 
yakalarsınız. Mutlu bir insan nasıl gülümsüyorsa, hoşnut olmayan bir de ayaklarının duruşuyla 
herhangi bir ipucu verebilir. Beyin geçmişte olabilir veya geleceği yaşıyordur. Ama beden anı yaşar.  
 
Amerika’da bir kütüphanede yürütülen araştırmada, günün belli saatlerinde okurlara kitaplar 
tezgâha bırakılarak insanlara verildi. Belli saatlerde ise kitaplar tezgaha bırakılmadan elden verildi ve 
bu sırada da hafif bir el teması sağlandı. Kütüphane çıkışında uygulanan ankette, el teması sağlanan 
okurların kütüphane hizmetlerine çok daha olumlu baktıkları, dokunulmaya okurların ise 
kütüphane hizmetlerini iyi bulmadıkları görüldü. Araştırmadan da anlaşıldığı gibi dokunmak çok 
etkili ve önemlidir. Yalnızca bir el sıkma ile karşınızdakinin düşüncelerini olumluya çevirme şansınız 
çok fazladır. “Patron benim” mesajını vermek için karşınızdaki insanın elini hafif bastıracak şekilde 
baskın bir konumda uzatmanız yeterlidir. Beden dilinin önemini kavrayan politikacılar tarafından 
bu yöntem sıkça kullanılmaktadır. Bir elinizle karşınızdakinin elini baskın konumda sıkmanız diğer 
elinizle kolunu mümkün olduğunca yukarıdan kavramanız hakimiyet ve samimiyet göstergesidir. El 
karşıdakinin kolunu ne kadar yukarıdan kavrarsa, görüşmenin yapısına göre hakimiyet ve samimiyet 
o oranda yüksektir. Yukarıdan dokunmak güç göstergesidir. Üst, astın omzuna eliyle dokunur. Bu 
sahiplenmeyi ve gücü anlatır. Ast üste aynısını yapamaz. El ne kadar omuza ve enseye yakınsa güç 
o kadar fazladır. 
 
Eller, düşüncelerin ifadesinde en güçlü olan destekleyicidir. Ellerin üç temel konumu vardır: dilenci, 
diktatör ve tehdit.  Dilenci konum; ellerin açık olduğu konumdur. Eliniz dilenci konumundayken 
söylediğiniz şeyler karşınızdakini rahatsız etmeyecektir; bir otorite hissi uyandırmayacaktır. Dilenci 
konumu, iletişim kurmak, ikna etmek ve “doğruyu söylüyorum” demek için iyi bir kullanım olarak 
kabul edilir. Konuştuğunuz topluluğa kollarınızı açarak avuçlarınız açık yaklaşıyorsanız onlarla 
iletişim kurma çabasında olduğunuzu karşınızdaki topluluk rahatlıkla algılar. Eller belin yukarısında 
ve açık olduğundan bir şey saklamadığınızı hissettirirsiniz. Sizi dinleyenler güven ve kucaklama 
hissini yaşarlar. Dinleyicilerin sizi algılamasını kolaylaştıran ve iletişimi olumlu yönde etkileyen bir 
konumdur. Avuçların karşıdaki insana kapalı durduğu konum olan kapalı konum ise insanların 
beyninde otoriteyi çağrıştırır. Yumruk sıkılarak işaret parmağının kaldırılması şeklinde olan tehdit 
konumu ise, insanların beyninde tehdidi inceden inceye hissettiren bir harekettir. Yumruk tehdittir. 
Yumruğun sıkılma derecesi ise tehdidin şiddetini gösterir; bu yumruğa bir de işaret parmağı 
eklenmişe tehdit, bir yere yönelmiş demektir. Kenetli eller, genel bir olumsuzluğu, hayal kırıklığını 
anlatır. Olumsuzluk arttıkça kenetli eller daha yukarı çıkmaya başlar. 
 
Ellerin önde birleşmesi güvensizlik mesajı verirken, ellerin arkada birleşmesi ise kendine olan 
özgüveni ve meydan okumayı anlatır. Eller arkada iken, karşınızdakine saklayacak ve korkacak bir 
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şeyiniz olmadığını gösterirsiniz. Karşıdakine özgüven mesajı veren ellerin arkada birleşmesi duruşu 
göğsün öne çıkması, omuzların yükselmesi, burnun hafif yukarı kalkması ile tamamlanır. Bir şey 
saklamadığınızı, kendinize güvendiğinizi ve mücadeleye hazır olduğunuzu gösteren bir duruştur. 
Bir elinizle diğer elinizi değil de, bileğinizi tutuyorsanız bu genel bir olumsuzluğun ifadesidir. El 
bileği ne kadar yukarıdan tutuyorsa memnuniyetsizlik o kadar artmış demektir. İki elin tüm parmak 
uçlarının birleştirilerek avucun aşağı doğru açık bir biçimde dönmesi “ Ben biliyorum, konuya 
hakimim” hareketi olarak kabul edilir. Bu hareketi yaptığınızda karşınızdaki içgüdüsel olarak sizin 
konuyla ilgili bir şeyler bildiğiniz hissine kapılacaktır. Karşınızdaki insan siz bu konumdayken daha 
tedbirli olacak ve konuya hakim duygusuna hakim olacaktır. Elin yüzü kapatması genellikle 
olumsuzluk, endişe, belki yalan veya şüpheye dair bir ipucudur. El yüze hayal kırıklığı durumunda 
da gider. Bu hareket endişe, üzüntü, gerginlik ve olumsuz duyguları yansıtır. Elin çeneyi okşaması 
karar verme sürecini ve yoğunlaşma isteğini anlatır. Dikkati ve yoğunlaşma isteğini gösteren asıl 
ipucu, işaret parmağının beyni gösterdiği, elin ise yanağa dayalı olduğu duruştur. Yoğunluk azaldıkça 
el yanağa tümüyle dayalıdır. Ellerin hızlı bir şekilde birbirine sürtülmesi olumlu beklentilerin 
işaretçisidir. Yavaş yapıldığında ise olumsuz beklentilerin işareti olacaktır.  
Başparmak, genel anlamda üstünlüğün, egonun ve güvenin ifadesidir. Birini başparmakla 
göstermekle açık avuçla işaret etmek veya işaret parmağıyla göstermek arasında büyük fark vardır. 
Başparmak önem vermeme, kendini ondan üstün görme; açık avuç saygı, sevgi, dostluk ve işaret 
parmağı ise tehdit, otorite duygusu uyandırır. Başparmak dışarıda kalacak şekilde, iki elini arka 
cebine veya ceket cebine sokmak özgüveni, egemenliği, gösterir. Sizi dinleyen kişinin eli 
yanaktayken, başparmağı çene altındaysa eleştirel bakıyordur, bir rekabet hissi de yaşıyor olabilir. 
(Morris, Desmond ,1994).Diğer parmakların ağzı örtmesi “benim de söyleyeceklerim var” ya da 
“sana inanmıyorum” anlamını taşır. Sadece işaret parmağının dudaklara dokunması kişinin büyük 
ihtimalle söylemek ve eklemek istediği bir şeylerin olduğunu anlatır. Bu tür bir dinlemede negatif 
bir şey yoktur; yalnızca katkıda bulunma isteği vardır. Ama karşıdaki insan söyleyip söylememe 
konusunda bir tereddüt geçiriyordur. Eğer olumsu bir düşünce varsa tüm el ağzı kapatır ve 
başparmak da yukarıyı gösterir. İşaret parmağının dudağı kapatması aynı zamanda o sıradaki 
düşünce yoğunluğunun da göstergesi olabilir. İşaret parmağının dudağı bastırma şiddeti, itirazın 
olduğuyla ilgili bir ipucu da olabilir. 
  
İş yaşamında kendimizi daha güvende hissetmek istediğimizde genelde yaptığımız şey bir kürsünün 
arkasında olmak, görüşmeyi masa arkasından yapmaktır. Bu da yok ve tamamen açıktaysak kolları 
kavuştururuz, bacak bacak üstüne atarız. Şimdi karşımızdakilerle aramızda en azından bir engel 
vardır. Araya engel konulduğunda kişi rahatlamaya başlar. Siz kendinizi güvende hissedersiniz, fakat 
karşınızdaki öyle hissetmez. 
 
Yabancı olduğumuz bir ortamda özellikle ayaktaysak kollarımızı kavuştururuz ve savunmaya 
geçeriz. Böyle bir durumda bacak bacak üstüne atamayacağımız için genelde yapılan hareket bir elin 
diğer kolu tutması, bir ayağın diğerinin önüne getirilerek kapalı konuma geçmektir. Kol 
kavuşturmada ellerin de duruşa kazandırdığı anlamlar vardır. Eğer yumruklar sıkılmışsa tehdit, 
tartışmaya hazır bir savunma; eller kolları sıkıca kavramışsa kolay kırılamayacak bir savunma; eller 
kolları tutmuş, başparmaklar yukarı dönmüşse, savunmanın yanı sıra “mücadeleye hazırım” 
mesajını alırsınız. Kol kavuşturma devamlı mücadele içindeki insanların yaptığı bir harekettir. 
Özellikle sürekli birbirine saldıran spor yazarlarının, sık sık eleştiriye maruz kalan köşe yazarlarının 
farkına varmadan hep kollarını kavuşturarak fotoğraf çektirdiklerini göreceksiniz, yani “ ben 
kendim savunabilirim ve mücadeleye hazırım” demektedirler. Kolların yanda, ellerin ise belde 
olması genel bir saldırı hazırlığının veya mücadeleye hazır olmanın habercisidir. İş yerinde ise bu, 
daha üst noktalara ulaşmayı hedefleyen birinin duruşudur. Yahut kavga etmeye hazırlanan, 
tartışmaya niyetli olan bir kişinin duruşudur. İş yerinde hep böyle duranların meydan okumaya ve 
rekabete çok hazır olduğunu düşünebilirsiniz. Eldeki nesnenin (kitap veya dosya) göğsün üzerine 
konularak eldeki nesneye sarılarak yapılan duruş savunma duruşudur. Bu genelde bayanlara özgü 
bir duruştur. Bu savunmanın diğer bir örneği, genelde erkeklerin yaptığı saatle oynamadır. Kalabalık 
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kokteyllerde insanların genelde ufacık bir şarap bardağını iki eliyle tuttuğunu görürsünüz. Böylece 
o insan bir duvarın arkasına geçmişçesine rahatlar. Ama bu yalnızca yabancıların yanında yapılan 
bir harekettir.  
 
Akşam televizyonda haber spikerlerini izlediğinizde hepsinin elinde birer kalem olduğunu 
görürsünüz. Oysa haber bülteni boyunca kesinlikle not tutmazlar. Kalemin söylediklerine değer 
kattığını bilirler. Ama sözü bir başkasına bıraktıklarında ya da haberi beklemek zorunda 
kaldıklarında kalemi iki elleriyle tuttuklarını görürsünüz. Bu kendilerini seyreden milyonlarla 
aralarına farında olmadan koydukları bir settir. Aslında olumsuz bir harekettir. İzleyicilerle içgüdüsel 
olarak iletişimleri güçleşir.  
 
Bacak bacak üstüne atma savunmanın diğer bir şeklidir. Bu kapanma ve savunmaya geçme 
duygusunun bir göstergesidir. Eğer fikrini açmak için konuya girerse, bacak bacak üstüne atmaktan 
vazgeçtiğini göreceksiniz. Bacak bacak üstüne atma durumunda, ayağımızı daha samimi olduğumuz 
kişiye doğru atarız. Bir ayağın diğer dize bükülerek konulması ve bacağa ellerin baskı yaptığı duruş 
meydan okuma oturuşudur. Bu oturuş biçiminde karşısındakine meydan okumayı, rekabeti ve hırsı 
görürsünüz. 
 
Duygularımız duruşumuzu etkilediği gibi, duruşumuz da duygularımızı etkileyeceği için bu 
pozisyonda oturan birinin size muhalefet etme duygusu, duruşu devam ettiği sürece artacaktır. 
Ayaklar çarpı işareti verdiğinde bu olumsuz tavrı veya gizlenen bir problemi haber veren bir 
duruştur. Eğer hoşnut olmadığınız bir ortamdaysanız, açıklayamadığınız bir dert, baş edemediğiniz 
bir problem yaşıyorsanız, ayaklarınızın böyle bir çarpı işareti çizdiğini göreceksiniz. Calero, 
müzakerelerde ayağı çapraz durumda olan bu kişilerin sakladıkları bir itirafları veya verebilecekleri 
fazladan tavizleri olduğunu söyler. (Pease Allan,1981) Kapalı kollar savunmayı, ayakların çarpı hali 
iç gerginliğini anlatır. Bu duruş gergin bir bekleme odası önü duruşudur.  
 
İnsanlar ortalama olarak dış dünyayı %87 gözleriyle, %9 kulaklarıyla, %4 diğer organlarıyla algılar. 
Karşıya verdiğimiz mesajın görselliğe dayanması %87 oranında daha fazla algılamasını sağlar. 
Gözlerle ilgili size en çok ipucu verecek nokta göz bebekleridir. İnsanlar birçok şeyi gizleyebilirler. 
Ayaklarını doğru kullanmayı, savunma yapmamayı, yalan söylerken ipucu vermemeyi öğrenirler; 
ama gözbebeklerini kontrol edemezler. İnsan bir şeyden çok hoşlanmışsa göz bebekleri % 450 
oranına kadar büyüyebilir. Gözlerin içine uzun süre bakan kişi, size iletişim kurmak isteğiyle mesaj 
verirken, bakış süresi kimin daha önemli bir konumda olduğunun göstergesidir. Az bakan üst 
konuma geçer. Bakışlar statüyü belirler. Az bakan, çok önemlidir. Bir köpeğe bir şey gösterdiğinizde 
gözleri sabit bir biçimde kafasını yana yatırır. Bu, ilgilendiğinin göstergesidir. Aynı şey insanlar 
içinde geçerlidir. Kafanızı hafif yan yatırdığınızda karşıdaki konuyla ilgilendiğinizi hisseder. Buna 
ilgi bakışı denir. Burada bahsedilen yana yatırma üç santimlik bir eğimdir. İlgi çekici bulduğunuzu, 
kafanızı hafif yan yatırarak belirtirsiniz, başınızla da onaylarsınız. Arada kaşlarınızı da hafif 
kaldırırsanız bir anda karşınızdakinin çok daha uzun ve ilgili konuştuğunu göreceksiniz. Kafa biraz 
geride, burun havada bakış karşınızdakine tepeden baktığınız havasını yaratabilir. Size makamında 
zorluk çıkaran ve problem yaratan birine birkaç santimlik bir geriye atışla ya da baktığınız alanı 
değiştirerek, alnına bakarak kendisini toparlaması gerektiğini hissettirebilirsiniz. Baş biraz aşağı 
indirerek karşıdakine bakmak, karşınızdaki insana tehdit duygusu verir. Yüz yüze baktığınızda 
iletişim sağlarken, aşağıdan baktığınızda tehdit yaratırsınız.  
 
Yüzün baktığınız bölgesi, karşınızdaki insanın sizinle olan iletişimi üzerinde belirleyici bir rol oynar. 
Eğer karşınızdaki kişinin gözlerle alın arasındaki bölgesine bakarsanız sizinle mesafeli durması, fazla 
samimi olmaması gerektiğini hisseder. Görüştüğünüz kişinin gözler ve dudaklar arasında kalan 
bölgesine bakmak, iletişime açık ve rahatlatıcı bir bakış türüdür. Mesafe koymak istemiyorsanız bu 
bakışı kullanabilirsiniz.  
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Eğer karşımızdaki ile aynı davranıyorsak bu karşımızdakini rahatlatır. Bu bacak bacak üstüne atış 
yönünden elleri kullanış biçimine kadar karşınızdakini taklit etmenizle gerçekleşir. Üst düzey satış 
eğitimlerinde satıcılara karşısındakinin ses yüksekliği ve konuşma hızını taklit etmeleri öğretilir. Bu, 
frekansı yakalamayla ilgili avantajlar kazandırır. Aynı yöne bakmak ya da açıların ileride kesişmesi 
gibi etkenlerden, dokunmanızın olumlu etkisine kadar.. Beden dilinde buna aynalama denir. 
İnsanlar birbirini otomatik olarak aynalar. Bir topluluğun karşısına geçin, konuşma yapmadan önce 
bir dakika gülümseyin, herkesin gülümsemeye başladığını fark edeceksiniz. Suratınızı asar, kollarını 
kavuşturursanız aynı tepkiyi biraz sonra dinleyicilerde yakalarsınız. Aynalama iletişimin çok hızlı bir 
biçimde hatta bazen bir anda kurulmasına ve güven oluşturmaya yardımcı olur. Bir iletişimde 
karşınızdaki kişiyle ilgili inançlarınızın doğru olup olmadığını bilmek çok önemlidir. 
Kullanabileceğiniz bir strateji, kısa süreliğine aynalamaya son verip başka bir şey yapmanızdır. Bir 
yudum su içmek, bir adım atmak, gülümsemek gibi.. Onun kendi pozisyonunu değiştirip 
değiştirmediğine bakın. Bunu yaparsa muhtemelen karşınızdaki kişiyle uyum içindesinizdir. 
 
İnsanlar yalan söylerken bedenlerinde belirli değişiklikler olur. Terleme, kızarma, kekeleme gibi. 
Yalan söyleyenler gereksiz yere sözü uzatırlar. Yalan söylerken el genelde ağza ve yüze dokunur. 
Normal seyreden bir görüşmenin bir yerinde karşınızdakinde farklı bir ses tonu ve tavırlar 
seziyorsanız, işte o anda bir elin ağza ve göze gidip gelmesi size önemli bir ipucudur. Sizinle görüşen 
kişi görüşmenin belli bir yerinde gözlerini başka bir yere kaçırmaya başlamışsa bilin ki söyledikleri 
doğru değildir. Erkeklerin yalan söylerken gözlerini aşağıya, kadınların ise yukarıya kaçırdığı 
gözlemlenmiştir. Yine erkeklerin yalan söylerken yakalarıyla oynadıkları ve gömleklerini 
gevşettikleri görülür. Eğer insanlar sizden bazı gerçekleri gizliyor ve yalan söylüyorlarsa ellerini 
içgüdüsel olarak gizleme ihtiyacı duyarlar. İnsanlar ellerini ceplerine sokarak da ellerini saklayabilir. 
Karşınızdaki, avuçları açık, size göstererek konuşuyorsa bu “bak senden bir şey saklamıyorum, 
açığım, gizlim saklım yok” demenin bir yoludur. Yalan söylerken en profesyonel yalancıların 
bile gizleyemeyeceği şey, gözbebeklerindeki ani ve küçük büyümelerdir. İnsanlar yalan 
söylerken gözbebekleri büyür. 
 
5-ÜSLUP VE HİTABET  
 
TBB Meslek Kuralları Madde: 5. “Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve 
objektif bir biçimde açıklamalıdır. Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz 
açıklamalardan kaçınmalıdır. “ 
 
Görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının eğlence dolu dünyasında insanoğlunun ussal düşünmeyi 
terk ettiğini iddia eden Postman, okumanın erdemlerini anlatırken 18. Ve 19. Yüzyıl Amerikan 
dünyasıyla bugünü karşılaştırır. O yüzyıllarda bir hukukçunun Seneca, Cicero ve Platon’un eserlerini 
okuyup anlamadan gerçek bir hukukçu olamayacağına, zihnini teknik ayrıntılardan kurtarıp 
liberalleştiremeyeceğine ve ussal düşünemeyeceğine inanıyordu. Bir avukatın çok iyi yazan ve 
okuyan biri olması gerekiyordu. 18. Yüzyıl aydınlanması; yazılı kültüre, okuma ve yazmaya dayanan 
bir kültürdü. Akıl çağı dediğimiz bu yüzyılda basılı kültür ve aydınlanmanın el ele gitmesi bir rastlantı 
değildi; çünkü aydınlanmanın özü okuma yazma ve düşünmedir. Yazılı sözü benimsemek, olay ve 
olguları sınıflandırma, fikre önem vermek, ortaya atılan savları birbiriyle karşılaştırmak, bir 
genellemeyi diğer genellemelerle ilişkilendirmek demektir. Basılı kültürü egemen olduğu bir 
toplumda kamusal söylem daha güçlü ve etkilidir. Bilgi ve eğitimin önemi buradadır. (Tekinalp) 
Kuşkusuz bilgili insanın üslup ve hitabeti de farklıdır.  Nasıl ki bir avukatın çok iyi yazan ve okuyan 
biri olması gerekiyorsa, aynı zamanda bir avukatın iyi konuşmacı ve iyi bir iletişimci olması 
gerektiğine kuşku yoktur. Nitekim Meslek Kuralları gereğince, bir avukatın yazarken de konuşurken 
de düşüncelerini olgun ve nesnel bir biçimde açıklaması gerektiği, mesleki çalışmasında hukukla ve 
yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınması gerektiği düzenleme altına alınmıştır.  
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İyi bir iletişimci olabilmenin ilk koşulu bilgili ve eğitimli olmak ve sonra iç gözlem yaparak kendini 
tanımaktır. Bilgi aydınlığı, daha nesnel düşünmeyi ve ayrıntılar üzerinde durmayı gerektirir. Bilgili 
insanın duygusallığı yıkıcı değil, yapıcıdır; karıştırıcı değil, çözümleyicidir. İnsan iyi bir iletişimci 
doğmaz, öğrenir. İyi bir iletişimci her zaman liderdir. Liderlik insana doğuştan Tanrı’nın verdiği 
bir özellik değildir, öğrenilir. (Tekinalp,2007) 
 
Hepimiz karşımızdaki insanı ses tonuna, seçtiği kelimelere, tonlamasına ve özellikle de konuşma 
hızına göre değerlendirmeye eğilimliyiz. Normalde hızlı konuşan insanlar, yavaş bir konuşmayı 
negatif algıladıklarında yavan ve sıkıcı, pozitif algıladıklarında nazik ve ilgili bir konuşma olarak 
değerlendirirler. Yavaş konuşan insanlar, hızlı konuşan insanları genelde negatif algıladıklarında 
saldırgan ve kaba olarak tanımlarlar. Yavaş konuşan insanlar, hızlı konuşan insanları pozitif 
algıladıklarında ise onları zeki ve hızlı düşünen kişiler olarak nitelendirirler. Hızlı konuşan insanlar 
genellikle görüntü odaklıdır ve konuşma hızları, zihinlerinde resimleri görme hızıyla orantılıdır. 
Ortalama hızlı konuşan kişiler genellikle duyma konusunda hassastırlar. Diğer bir deyişle 
sözlerinizin kalitesini ortaya koyan bir hızda konuşmaya eğilimlidirler. Onlar, kendi seslerini diğer 
insanların sesinden daha net duyabilirler. Seslerinin, diğer insanlar üzerindeki etkilerinin çok daha 
farkında olabilirler. Son olarak duygusal bir iletişimci olan kişiler yavaş konuşmaya eğilimlidir. Onlar 
düşüncelerin duygularından ayırmaya çalışıyormuş gibi görünürler. İnsanlara karşı daha hassas 
oldukları için söyledikleri şeyler konusunda çok dikkatli olurlar. İlk karşılaşmada, karşınızdaki 
kişinin konuşma hızına ayak uydurabilirseniz, o kişi sizi daha pozitif bir yaklaşımla algılayacaktır. 
Genel olarak ilk kez karşılaştığınız bir kişiye göre konuşma hızınızı kontrol etmeniz, onun sizi 
kendine benzer biri olarak algılamasını sağlayarak ilk izlenimi iyileştirecektir. Bu iletişimi iyileştirir 
ve bundan sonra olacak her şeyin başarılı olma şansını yükseltir.  
 
İnsanlar iletişime geçtikleri bireylerin içi dışı bir kişiler olduğunu fark etmeyi severler.  Kendinizi 
biraz açmanız konuşmayı daha gerçek hale getirecektir. Kendiniz hakkında açıklama yaparken her 
zaman olumlu yönlerinizi ön plana çıkartın ancak dürüst olun. Konuşurken sıkıcı olma hatasına 
düşmeyin. Az ve öz konuşun. En iyi yaklaşım her zaman ilginizi karşınızdaki insan üzerinde 
yoğunlaştırmaktır. Her zaman daha az “ben”, daha çok “sen” diyerek konuşun. Bu durumda 
insanlar sizinle konuşmayı daha ilgi çekici bulacaktır.  Müvekkil ile konuşurken sıkıcı olmayın. 
Konuşurken sıkıcı olmanın sebebi çok fazla kendine odaklanmaktır. Kendinize odaklanmak yerine 
müvekkile ve anlattıklarına odaklanın. Çok uzun ve çok yavaş konuşmayın. İnsanların dikkat 
süreleri çok kısadır.  
 
Biraz hızlı yahut karşınızdakinin konuşma hızına ayak uydurarak konuşursanız dinlenme ihtimaliniz 
ve iyi bir ilk izlenim bırakma ihtimaliniz artar. Abartmadan, müvekkilin anlayacağı basit bir dille 
konuşun. Konuşurken hitap ettiğiniz kişiye bakın. Net ve herkesin sizi duyabileceği kadar yüksek 
sesle konuşun. Konuşurken sizi dinleyen müvekkilin tepkilerini göz ardı etmeyin. Müvekkil 
konuşurken anlattıklarını direk bölmeyin ki sizin onu dinlemediğinizi düşünmesin. Konuşurken 
kendinizle aşırı övünmeyin. Bunu dolaylı olarak ve dürüst ve güvenilir bir biçimde yapmaya çalışın. 
İster gerçek olsun ister olmasın, böbürlenmek asla işe yaramaz. Şöhretinizi ve iletişim 
güvenilirliğinizi güçlendirmenin çok etkili o kadar yolu vardır ki insanlarla konuşurken bir projeye, 
iş anlaşmasına ya da herhangi bir şeye katkınızı abartmanıza hiç gerek yoktur.  
 

6-DİNLEMEK, BİR AVUKATLIK ERDEMİ: 
 
Bir avukat, müvekkili ile iletişim kurarken güvenilir ve dürüst olma yeteneğini kullanmazsa o 
avukata güvenilmez. Bir avukat, iletişim halindeyken saygılı ve yardımsever olma yeteneği dikkate 
almazsa, o avukat sayılmaz ve sevilmez. 28 Ekim 1988 tarihinde yapılan CCBE Genel Kurul 
Toplantısında kabul edilen Avrupa Birliği Meslek Kuralları gereğince, güven ilişkisinin var 
olabilmesi için bir avukatın onuru, dürüstlüğü ve güvenilirliğinden kuşku duyulmaması gerekir ve 
bu geleneksel değerler avukatlar için mesleki bir yükümlülüktür. Aynı şekilde bir avukat müvekkili 
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ile iletişim halindeyken eşduyum/empati yeteneğini göz ardı ederse, o avukat iyi bir iletişimci 
olamaz. Empati , insanın karşısındaki gibi düşünebilmesi; bir başka deyişle, onun içinde bulunduğu 
durumu ve bu durumun yarattığı ruh halini anlaması, onun düşüncelerini anlamaya çalışması; 
olaylara o insanın gözünden bakarak tek taraflı düşünmek yerine karşı tarafın bakışını da katarak 
yorum getirmesi ve böylece olaylar karşısında daha anlayışlı ve tarafsız olması anlamına gelir. 
 
Eşduyumsal/Empatik davranış üç aşamada gerçekleşir: 
 
• Bilişsel Aşama: Kendini müvekkilin, iş sahibinin yerine koyarak onun ne düşündüğünü 
anlamaya çalışmak  
• Duygusal Aşama: Müvekkilin, iş sahibinin bir olay ve durum karşısında hissettiklerini 
hissetmeye çalışmak. 
• Aktarma: İlk iki aşama ile zihninizde oluşan eş duyumsal kavrayışı müvekkile, iş sahibine 
aktarmak. Bunun için bir avukat olarak sözlü dilimizi ve beden dilimizi birlikte kullanarak müvekkili 
anladığımızı, onun gibi düşündüğümüzü anlamasını sağlayabilmeliyiz. 
Epiktetos, “ Bir güzel söz söyleme sanatı varsa, bir de güzel dinleme ve anlama sanatı vardır” der. 
Dinleme ve anlamanın ne kadar önemli olduğunu filozof binlerce yıl önce gözlemlemiş ve 
kavramıştır. Dikkatli dinleme, bir avukat için geliştirilmesi gereken bir beceridir. İyi iletişimciler aynı 
zamanda iyi dinleyicilerdir. 
 
Ofisinize gelen bir iş sahibini, müvekkil adayını dinlerken özellikle şu noktalara dikkat edin: 
 
• Müvekkil konuşurken rahatlayın ve zihninizi boşaltın. En çok dinleme hatası ilk birkaç 
sözcükte yapılır; bu nedenle konuşmanın başını kaçırmayın. 
• Gelen iş sahibinin sesini, tavırlarını veya giyinişini beğenmeseniz de konuşmayı dikkatle 
dinleyin; dikkatinizi ayrıntılara değil konuşmanın özüne odaklayın. Dinlerken elinizdeki kalem, kağıt 
veya başka nesnelerle oynayıp dikkatinizi dağıtmayın.  
• Gelen iş sahibinin fikirleri size çok aykırı gelse de konuşma süresince kendi fikirlerinizde 
boğularak onu dinlememezlik etmeyin. Önce iyi dinleyin. Karşınızdaki bu kişi size çok yeni bilgiler 
sunabilir.  
• Çok önemli hususları, daha sonra size bazı şeyleri hatırlatacak noktaları not edin.Her şeyi 
yazarak kendinizi yazıya odaklamayın. 
• Soru sorun. Soru sorabilmek için önce dikkatle dinlemeniz, sonra kafanızda konuyu iyice 
analiz etmeniz gerekir. Konuyla ilgili hukuki yönden can alıcı soruları ancak karşınızdakini dikkatli 
dinlediğinizde sorabilirsiniz.  
• Unutmayın bazen suskun kalmak konuşmaktan çok daha fazla işe yarar. Konuştuğunuz 
zaman zekice sorular sorun ve böylece iyi dinlediğinizi hissettirin. Etkili bir iletişim kurmanın ve 
konuşmanın yolu konuyu iyi dinleyerek kavramaktan; derin dürüst ve sorgulayıcı nitelikte açık 
tartışmalar yapmaktan geçer.  
 
Genel olarak uzmanlar tarafından dinleme, iki şekilde kategorilendirilir.  
 
• Edilgen Dinleme: Edilgen dinleme, dinlerken sessiz kalmaktır. Sessizlik çoğu kez insanları 
canlarını sıkan şeyler konusunda konuşturmanın etkili bir aracıdır. Ancak dinleyenin kendi 
düşüncelerine dalmadığını göstermek bakımından, “anlıyorum”, “evet”,”hımm”, “ilginç”,”doğru”, 
“yaa”gibi sözcüklerle dikkatin tamamen iş sahibinin üzerinde olduğunun gösterilmesi gerekir. 
 
• Etkin Dinleme: Günümüzde kişilerin sorun çözmesine, yol bulmasına, psikolojik açıdan 
sağlığına kavuşmasına yardımcı olan insanların nitelikleri araştırılmakta ve böylece etkili iletişimin 
yöntemleri geliştirilmektedir. Etkin dinlemede iki temel öncelik, empati ve kabuldür. “Kabul” , 
karşımızdakini o haliyle kabul etmek demektir. “Duygularını anlıyorum”, “ Senin gördüğünü 
görüyorum”, “Seninle ilgileniyorum”, “Seni yargılamıyorum”, “Benden korkmana gerek yok”. “ 
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Bana güven” mesajını vermektir. Dinleyenin karşısındakinin düşüncesini değiştirme niyetini 
belirtmesi, sorunun çözümü için güven duymayı yavaşlatır veya engeller. Emir vermek, açıkça 
yönlendirmek, uyarmak, gözdağı vermek, öğüt vermek, net bir çözüm getirmek, yargılamak, 
eleştirmek, övmek, yağcılık yapmak, aşırı güven vermek, sınamak, konuyu saptırmak sorun çözmeyi 
yavaşlatan ya da engelleyen iletişim biçimleridir. Bu tür iletişim biçimleri kişisel gelişime ve itibara 
engeldir.  
 
Önemli olan, iş sahibine sorununu çözmek için güven vermektir. Etkin dinleme, iş sahibi ile 
anlaşmak için her söyleneni kabul etmek ya da olumsuz düşünceyi onaylama anlamına 
gelmemektedir. Örneğin işinin çıkmazda olduğunu düşünen son derece olumsuz düşünceleri 
aktaran bir iş sahibine “ bu işin olmayacağını ben de kabul ediyorum” yerine, “bu konuda 
umutsuzsun” demek karşındakinin duygularını anlamak anlamına gelir; ancak olumsuzluğun onayı 
anlamına gelmez. 
 
 

SONUÇ YERİNE 
 
Araştırmalardan ve saptamalardan görülüyor ki; Avukatlık mesleğinin İtibarını tehdit eden temel 
sorunlar sistemsel ve yapısal sorunlardır. Ancak Avukatlık mesleğini korumak ve itibarını 
yükseltmek ise yine bu mesleğin mensuplarının elindedir. İtibarlı bir Avukat olmanın ve bu 
itibarı halka aksettirmenin bir yöntemi olarak Algı Yönetiminden faydalanmak bilgi ve 
iletişim çağında bir zaruret olarak karşımıza çıkıyor. Baroların ve Barolar Birliğinin mevcut 
konuya Kurumsal bazda eğilmesinin çok ciddi olumlu ve somut sonuçlar vereceği 
kanaatindeyiz 
 
BILIMIN VE TEKNOLOJININ IMKANLARINDAN, BIZ AVUKATLAR OLARAK, 
HERKESTEN DAHA FAZLA YARARLANMAK ZORUNDAYIZ. HER ZAMAN TAKIP 
EDILEN, STATÜKOYU DEĞIŞTIREN, YENILIĞI VE TARTIŞMA-SORGULAMA 
KÜLTÜRÜNÜ SISTEMININ EN KILCAL DAMARLARINA KADAR ILETEN BIR 
MESLEĞIN MENSUPLARI OLARAK YERIMIZDE SAYMAK VE KÖHNELEŞMEK 
LÜKSÜMÜZ ARTIK YOK, ZIRA MESLEKI ITIBARIMIZ KAYBOLMAK ÜZERE…  
 
Avukatlık mesleğinin taşıdığı uhrevi sorumluluk ve tarihsel arka plan gereği her meslektaşımızın, 
‘En hakiki mürşit/yol gösterici’ niteliğindeki Meslek Kurallarına sıkıca sarılmaları gerekmektedir. 
Avukatlık itibarı için en tabii ve etkin yol yine meslek kurallarının kendisine uymaktan geçiyor. 
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