


İNSAN HAKLARINDAN,

EŞİTLİKTEN ve ÖZGÜRLÜKTEN 

                 
              YANA BİR BARO İÇİN,

SAVUNMAYI SAVUNMAK İÇİN

Biz varız! Yan yanayız!

Kurumsal hale gelen OHAL uygulamaları     

                 
    ile mücadele etmek için,
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emel hak ve özgürlükler söz 
konusu olduğunda ne sebeple 
olursa olsun yasakçı ve ayrımcı 
anlayış ve uygulamalara boyun 
eğmemelidir. Tüm temel haklar-

da olduğu gibi düşünce ve örgütlenme öz-
gürlüğü, inanç ve vicdan özgürlüğünde de 
yasakçı anlayışın değil, özgürlükçü ve de-
mokratik anlayışın dili olmalıdır. 

Dillerin ve halkların hak eşitliğini, azınlıkların 
haklarını kararlılıkla savunmalıdır. 

Toplumsal barışı hedeflemeli, toplumsal so-
runlara göz yummadan, mesleğimizi ve 
saygınlığını da yok saymadan çalışmalıdır. 

Siyasal kültürün demokratikleşmesi, top-
lumsal normalleşme, travma ile baş etme 
ve toplumsal barış ve uzlaşma için negatif 
hatırlamaya dayalı bir geçmiş  politikası ih-

tiyaç olduğunu, ülkenin şiddet, baskı ve acı 
birikimi ile yüzleşmesi gerektiğine inanmalıdır. Zulüm pratiklerinin cezasız kal-
mamasını sağlayacak bir geçmişle hesaplaşma sürecine, başkalarının acısına 
bakma ve yasını paylaşma kültürünün inşa çalışmasına ihtiyaç duyulduğunu 
bilmelidir. Geçmişte kalan ve devam eden insan hakları ihlalleri ile yüzleşme, 
onarıcı adalet yaklaşımı üzerine gündemi olmalıdır. 

Temel hak ve özgürlüklerdeki resmi ideolojiden kaynaklanan egemen ayrımcı 
politika ve uygulamalar karşısında sessiz ve seyirci olmamalıdır. Bas-
kıcı hukuk sistemini kabul eden, ayrımcı hukuk anlayışını savunan, 
insan hakları ilkelerine aykırı anlayışa ve icraatlara sahip bir yönetimi 
olmamalıdır. 

‘Olağanüstü’ zamanların ola-
ğanlaştığı, kurumsal hale 
geldiği zamanlardan geçi-
yoruz. Adaletin en temel 
ihtiyaç olduğu bugünün 
Türkiye’sinde, dünyanın 
en büyük barolarından biri 
olan İstanbul Barosu’nun 
genel kuruluna büyük 
önem atfediyoruz. 

Tüm renklerimiz ile baromu-
za sahip çıkacağız! İstanbul 
Barosu’nu tek renge, tek 
fikre, tek cinsiyete teslim 
etmeyeceğiz! 

Ezilenlerin hak ve hukukunu, 
dillerin ve halkların hak 
eşitliğini savunan, ayrım-
sız tüm haksızlıklara karşı 
çıkan, her türlü ötekileştir-
meye “hayır” diyen bir baro 
için yan yanayız. Biz 
varız!

bizce baro

Kurumsal hale gelen OHAL uygulamaları     

                 
    ile mücadele etmek için,



 4 Hak ihlalleri karşısında ayrım yapmamalı, 
ideolojik tavır sergilememelidir. ADALET 
İÇİN ÖZGÜR SAVUNMA İÇİN YAN YANA 
durmanın önemini bilmelidir. 

Anayasa Mahkemesi’ne kurumsal olarak 
başvuru hakkına sahip olmak için çalışıl-
malıdır.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin yetkisi-
nin tanınmasını savunmalı,  BM ikiz söz-
leşmelerdeki ve Avrupa Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartındaki çekincelerin kaldırılmasını gündeme getirmelidir

Suç, ceza, infaz, hapishane konusunda özgürlükçü düzenlemeleri gün-
deme getirmelidir. Gayri insani olan Ağırlaştırılmış müebbet hapis ce-
zasının kaldırılması ve müebbet cezaların  gözden geçirilmesi yönün-
de çalışmalar yapılmalıdır. 

Meslektaşlarının ceza ve tutuk evlerinde yaşadığı her türlü sorunda 
yanlarında olmalı ayrıca görüş yasağı, mektup yasağı, süngerli odaya 
kapatma gibi temel insani hakları ortadan kaldıran disiplin cezalarına 
son verilmesi için yasal düzenleme çalışması yapılmalıdır.

Türk Ceza Kanunu’nun mağdursuz suç tiplerinden, düşünce suçların-
dan arınması ve 12 Eylül yargılamaları, DGM, ÖYM ve TMY ile yetkili 
mahkeme kararlarının yeniden yargılama konusu olması için çalış-
malar sürdürmelidir.

Demokratik, sivil, özgürlükçü, sosyal ve ekolojik bir niteliğe sahip yeni 
bir Anayasa için öncü olmalıdır. 

Dünyayı paylaştığımız tüm doğal varlıkların ve canlıların hukuk ki-

Baro; hukuk yaratmalı, 
ülkenin ceza ve adalet 
politikasını etkileme-
lidir. İstanbul Barosu 
da dünyada birçok 
önemli baronun yap-
tığı gibi özgürlükler 
açısından önemli hu-
suslarda yeni standart 
ve norm üretimine 
katkı sunmalıdır.



 5 şisi olarak tanınması için çalışmalı, hak-
larını korumak için caydırıcı bir hukuk 
inşası için mücade etmelidir. Hayvanla-
rın yaşam hakkını koruyacak, türcü ol-
mayan ciddi bir yasal düzenleme için 
çabalamalı, hayvanlara işkence etmek 
ya da öldürmek fiillerinin ‘kabahatler 
kanunu’ çerçevesinde değerlendirilme-
mesi için öncü bir çalışma yürütmelidir. 

Tüm insanlığın ortak değerleri, geçmişi ve 
geleceği olan tarihsel-kültürel mirası-
nın, doğal ve ekolojik varlıkların gaspı-
na karşı çıkmalıdır. Talan furyasına kar-
şı hukuki mücadele baroların görevidir. 
İstanbul Barosu, doğa gaspına ve talana 
karşı komisyonları üzerinden müdahil 
olmalı ve yargı süreçlerini takip etmeli-
dir.

Avukatlık kanununda, soruşturma açılan avukat adaylarının levhaya 
yazılmasının soruşturma ve kovuşturma sonuna kadar geciktirilme-
sine dair 5/son madde düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu bil-
meli, düşünce suçu ve siyasi suçlar karşılık gelen cezaların avukatlı-
ğa engel teşkil etmemesi için çalışma yürütmelidir. 

Hukuk sigortasının kurulması, avukatlık ücreti tahsil sorununun çözül-
mesi konusunda çalışma yürütmelidir. 

Avukatlık meslek etik kurallarına insan hakları ve özgürlükçü hukuk an-
layışı ışığında yenileri eklenmesi için çalışma yürütmelidir. Ör-
neğin; görev yaptıkları savcılık ve yargıçlık dönemlerinde insan 
hakları hukuku ilkelerine aykırı karar verenler, Budapeşte Savcılık 

Avukatlık Kanunu Madde 
58’deki avukatlar hak-
kındaki soruşturma iz-
nini Adalet Bakanlığı 
değil, barolara vermesi 
için mücadele yürüt-
melidir. Devamındaki 
59, 60, 61 maddeler de 
değiştirilmesini, Madde 
77’nin son paragrafın-
da milli güvenlik gerek-
çesiyle valiye baro ve 
barolar birliğini görev-
den men yetkisi veren 
düzenlemenin kaldırıl-
masını savunmalıdır.



 6 Meslek Etik İlkelerine ve BM Bangolar Yargı Etik Kurallarına aykırı 
karar verenler, ırkçı ve şoven anlayışla yetkilerini kötüye kulla-
nanların Baroya kayıt başvuruları kabul etmemelidir. 

Mevcut adliye yönetiminin Başsavcılık tarafından yürütülmesine son 
vermelidir. Adalet komisyonları bağımsız bütçeleri olan, savunma 
kurumunun denetimine açık bir işlerliğe kavuşması ve Adliye yö-
netiminin avukat, savcı, hakim, kalem personeli gibi tüm tarafla-
rın temsilcilerinin eşit katılımı ile oluşan bir komisyon tarafından 
özerk yönetime kavuşturulması için çaba sarf etmelidir. 

Avukatların yaşadıkları otopark sorunundan savcılık kalemine gire-
meme sorununa, baro odalarındaki çay makinelerinin toplatılma-
sından duruşmalardan atılmasına kadar her sorun için mücadele 
etmeli, çünkü toplumun karşı karşıya geldiği tüm hukuksuzluklar 
ile ilk önce adliyelerde, duruşma salonlarında biz avukatların kar-
şılaştığını bilmelidir. 

Mahmut Esat Bozkurt adına ödül VERMEMELİDİR. 

“En az devlet, en çok toplum ve insan” anlayışıyla çalışma-
lıdır. Hak arama özgürlüğünü ve avukatlığı potansiyel bir 
tehlike gören egemen anlayış baroların özgürleşmesin-
den, baroların özgürlükçü hukuk politikaları üretmesin-
den, savunma ve hak arama mesleğinin bağımsızlığından, 
dokunulmazlığından ve özgürlüğünden tedirgin olmakta-
dır! Bizler, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar olarak baskıcı 
ve ayrımcı, milliyetçi hukuk anlayışlarının tamamen karşı-
sındayız. İşte bunun için yan yanayız. 



nasıl bir baro?? ?
Cevabın yalnızca mesleğimiz ve meslektaşları-

mız için değil hak ve özgürlüklerini savunduğu-
muz toplumsal kesimler ve bireyler açısından da 

önem taşıdığını biliyoruz... Barolar; halkın üstünde, 
sistemin koruyucusu, statükoyu incitmeyen bir tek-
nisyenler örgütleri olmamalıdır. Barolar güçsüzlerin, 
hak arayanların sesi olmalıdır. Barolar hukuk politi-
kaları karşısında tavır belirlerken ve alternatif hukuk 
politikalarını üretirken; partilerden, hükümetlerden, 
devletten ve sermayeden bağımsızlığını korumalıdır. 



 8 Yargı bağımsızlığı için 
mücadele eden bir baro

Yargıya yapılan müdahalelerle yargı bağımsızlığının tüm toplum kesimle-
rince tartışılır hale geldiği, adil yargılanma hakkı’, ‘masumiyet karinesi’, 
‘suç ve cezanın şahsiliği’, ‘kanunsuz ceza olmaz’ gibi temel hukuk ilke-
leri yok edildiği bir keyfilik düzeni yargıya egemen olmuştur.

İktidar tarafından, adeta bir vesayet makamı gibi, yargı kararları 
tanınmamakta, isteği dışındaki kararlar ve bu kararı veren yar-
gıçlar değiştirilmektedir. Yargı eli ile toplumun dizayn edilmeye 
çalışılması, topluma gözdağı verilmesi söz konusu olup yurttaş-
ların hak arama mücadelesi de bu mücadelenin taşıyıcısı olan 
biz avukatlar da bastırılmak istenmektedir. 

Bizler; yasama ve yürütmeden tam bağımsız yargı kurumunun ve katı bir 
kuvvetler ayrılığının önemini biliyoruz. Yargıç ve savcıların özellikle ida-
reden bağımsız ayrı ve özerk kurumlaşmasını, demokratik sendikalaşma 
haklarını destekliyoruz. Yargının demokratik yeniden örgütlenmesinin 
ilk adımı olarak yargıç ve savcı alımlarını/eğitimlerini bilimsel, objektif 
ölçütlerle, liyakat esasıyla ve ayrımcılık yapılmadan gerçekleştirilmesi-
ni, yargıç ve savcı adaylarına öncesinde en az beş yıl avukat olarak ça-
lışmış olma şartı getirilmesini zorunlu görüyoruz. 
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Savunmayı savunan bir baro

Yargı bağımsızlığı için 
mücadele eden bir baro

Yargı bağımsızlığının ve yargıç güvencesinin ortadan kaldırıl-
dığı bir düzende hukuk güvenliğini inşa etmek için BİZ 
VARIZ. 

Yargının eşit ve bağımsız kurucu unsurlarından olan ‘savunma’yı 
yargılama sürecinden dışlayan ya da siyasi iktidarla uyumlu çalış-
maya zorlayan anlayışların karşısındayız.

Hak arama özgürlüğünü ve avukatlığı potansiyel bir tehlike gören egemen an-
layış baroların özgürleşmesinden, baroların özgürlükçü hukuk politikaları 
üretmesinden, savunma ve hak arama mesleğinin bağımsızlığından, doku-
nulmazlığından ve özgürlüğünden tedirgin olmaktadır! İstendiği gibi ‘devlet 
yargısına yedek parça’ olmayı KABUL ETMİYORUZ.. 

Meslektaşlarımız duruşmalardan atılırken, savunma yapması engellenirken, 
saldırıya uğrarken, yargılanma tehditi ile yaşarken ve hatta tutuklanırken 
sessiz kalan, telefonlarını açmayan, “bizim tarzımız değil ama” ya da “aynı 
fotoğrafta gözükmek istemiyoruz” diyen bir baroyu KABUL ETMİYO-
RUZ. 

Adliyelerde yalnız bırakılan, icra dairelerinde çalışamayan, savcı ve yargıçla-
rın odalarına kabul edilmeyen, adliyelerde bazı koridorlara dahi alınmayan, 
asansör bekleyen, otoparkı olmayan, avukatlık mesleğini fiilen uygulana-
maz hale getiren, yargının eşit ve temel unsuru olan savunmayı dışlayan, 
mesleğin saygınlığının yerle bir edildiği uygulamaları KABUL ET-
MİYORUZ. 
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Avukat hakları için var olan, 
     çözüm üreten 

          bir baro;

Avukatların mesleki hak ve güvencelerinin teminatı, vatandaşların hak arama 
hakkının güvencesi olabilecek Baroların, etkisinin ortadan kaldırılması için 
Cumhurbaşkanlığı 5 nolu kararnamesi ile Devlet Denetleme Kurulu’na ve-
rilen yetkilere dahi ses çıkartmayan bir baroyu KABUL ETMİYORUZ. 

Avukatlık mesleğinin güvencelerinin, hak arama hürriyetinin, adil yargılanma 
hakkının ve özgürlükçü ve demokratik bir toplumun güvencesi olduğunun 
inancı ile hukuk politikaları üreten, adalete erişim ve avukatlık hizmetleri-

nin herkese ulaşmasını sağlayan bir İstanbul Barosu için 
biz varız, yan yanayız diyoruz.

Savunma ne kadar güçlü ise demokrasi ve adaletin de o 
kadar güçlü olduğunu biliyor, demokratik bir yargı kül-
türü oluşturmak ve halkın hak arama hakkını savun-
mak için avukatların bağımsızlığını savunan, mesle-
ğin itibarını yükselten, avukatların çalışma koşullarını 
iyileştiren ve tüm bunları tüm meslektaşları ile birlikte 
yapan bir Baro’nun gücüne inanıyoruz. 
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Çalışma Koşullarımızı 
       İyileştirmek İçin Var Olan Bir Baro

Genç, İşçi ve stajyer avukatların 
                                   var olduğu bir baro

Baro odalarındaki çay makinelerine kadar müdahale eden anlayışa sessiz 
kalan bir baroyu KABUL ETMİYORUZ. Adliyelere girmek için uslu uslu sıra 
beklemeyi, aynı saate onlarca duruşma veren mahkemeyi, güvenlik gö-
revlileri tarafından aşağılanmayı, adliye koridorlarına alınmayan avukatlar 
olmayı KABUL ETMİYORUZ. 

Yargıç ve savcılarla birlikte yargılamanın eşit bir unsuru olduğunu bilen biz-
ler; bu hususu yargıç ve savcılara hatırlatmak için hiçbir şey yapmayan 
“efendimci” bir baroyu KABUL ETMİYORUZ. 

Avukatı dışlayan, asansör ve otopark çilesine mahkum edenlere söyleyecek 
sözü olmayan bir baroyu KABUL ETMİYORUZ. 

Baro mekanlarını tüm üyelerinin eşit bir şekilde faydasına sunmayan, bü-
rokratik bir kamu kurumu haline gelen, avukatın muhatap bulamadığı bir 
baroyu KABUL ETMİYORUZ. 

Tüm bu sorunlara çözüm bulmanın zor olmadığını biliyor ve birlikte müca-
dele ederek, mevcut baro yönetimlerinin süreç içerisinde bize kaybettir-
diği tüm haklarımızı, mesleki itibarımızı geri almak için biz varız, 
yan yanayız diyoruz. 

Neo-liberal politikalar avukatlık mesleğinin özünü dönüştürdüğünü, ti-
cari şirket gibi faaliyet gösteren büyük hukuk büroları avukatın ba-
ğımsızlığını da ortadan kaldırılarak avukatı  “patrona” bağımlı kıldığı-
nı biliyoruz. Yasal mevzuat ile avukat ve öğrenci arasına sıkıştırılmış, 
sağlık güvencesi dahi olmayan ücretsiz bir köleliğe mahkum edilen 
Stajyer avukatları tanıyoruz. 



 12 Avukatlar yoksulluk düzeyinde ve kölelik koşullarını andıran çalışma şart-

larında çalışmakta, sosyal ve ekonomik haklarından mahrum kalmakta-

dır. İşçi avukatların yürütücülüğünde bağlayıcı ve kesin uygulanacak bir 

“avukatlık tip sözleşmesi” yaratılması, baroların işçi avukatlarla ilgili bu 

sorunları çözecek tatmin edici yönetmelikler hazırlaması ve işçi ve stajyer 

avukat çalıştıran bürolar üzerinde bir gözlem ve denetim mekanizması 

kurmasının çözüme götürecek ilk adım olacağını biliyoruz. Baro Meclisi-

ni demokratik ve katılımcı bir anlayışla, bir grubun değil tüm avukatların 

işlevsel bir meclisi haline getirmenin, bu meclise genç meslektaşlarımızı 

katmanın önemini biliyoruz. 

Bizler; Staj kredisi avukatlar arasındaki bir dayanışmadır, geri ödenmeme-

lidir, diyoruz. Meslektaşlarımızın mesleğe kendi meslek örgütleri tarafın-

dan borçlu başlatılmasını kabul etmiyoruz. Avukatlık ruhsatından baro 

ödeneği alınmasını kabul etmiyoruz. Bizler ezilenlerin, yoksulların ve 

halkların avukatları olarak genç, işçi ve stajyer meslektaşlarımızın tüm 

sorunlarını sadece bilmiyor aynı zamanda birlikte yaşıyoruz. Birlikte bir 

mücadele ve çözüme inanıyoruz. 

Kamu avukatları memur değil meslektaşımızdır! Kamu avukatlarının ça-

lışma koşullarıyla görev standartları Avukatlık Kanunu ile uyumlu hale 

getirilmelidir. Kamu Avukatlarının, İstanbul Barosu’nda kayıtlarının ve 

aidiyetinin sağlanması, disiplin soruşturmalarının baro tarafından yapıl-

ması, mesleki güvencelerinin ve meslek haklarının barolar tarafından ko-

runması zorunlu hale gelmiştir.  Meslektaşlarımızın Avukatlık Kanunu’na 

göre avukata ait olması gereken vekalet ücretlerinin, kurumların diğer 

Kamu avukatlarını 
     meslektaşı olarak gören baro



 13 personeline ve kuruma bırakılmasının önüne geçilmesi, vekalet ücret-

lerinin sadece kurum avukatları arasında paylaştırılması gibi talepleri 

en yüksek şekilde savunulmalı ve bu hususta gerekli görüşmeler yapıl-

malıdır. Etkin bir kamu avukatları çalışma grubu ile tespit ettikleri tüm 

alanlarda birlikte mücadele etmek için Biz varız.

Zorunlu müdafilik sistemi ve eğitimi yeniden 

düzenlenmeli, CMK ücret tarifesini yükseltil-

meli ve zorunlu müdafiliğin ‘angarya’ya dö-

nüşmesini engellenmelidir. Savcılık ve kolluk 

birimleriyle avukat irtibatı belli bir standarda 

kavuşturulmalı; avukatın mağdur olmasının 

önüne geçilmelidir. İhlallere karşı Baro etkili 

müdahale etmelidir. CMK ücret tarifesi baro-

lar ve TBB tarafından belirlenmelidir. Mesleğin 

gereklerine uygun bir ücret ve masraf tarifesi 

belirlenmeli, avukatın beyanı yeterli kabul edil-

meli, ücretler vergiye tabi olmaksızın derhal 

ödenmelidir. Bizler uygulayıcılar olarak sorun-

larımızı biliyor, adil yargılanma hakkının tesisi 

için bin bir özveri ile çalıştığımız adli yardım 

dosyalarında ve zorunlu müdafii olarak atan-

dığımız dosyalarımızda mağdur edilmeyi ka-

bul etmiyoruz. Çözüm için birlikte biz 
varız 

diyoruz. 

CMK ve ADLİ YARDIM sistemini angarya değil,  
   hak arama  mücadelesi olarak gören baro

Hak ve özgürlüklerin korun-
masında, adil yargılanma 
hakkının insan haklarına 
dayalı bir yargılamanın in-
şasında, CMK ve Adli yar-
dım uygulamalarının öne-
mine inanıyoruz. Zorunlu 
müdafilik yapan meslektaş-
larımızın savcılık ve kolluk 
makamı arasında sıkıştığı-
nı, ücret tarifesinin kabul 
edilebilir olmadığını biliyo-
ruz. 

CMK kapsamında zorunlu 
müdafiilik sisteminin uy-
gulama alanının genişletil-
mesi için mücadele edilme-
si gerektiğini, 5560 sayılı 
yasa ile getirilen kısıtlama-
lar kaldırılmasını, herkesin 
zorunlu müdafiiden yarar-
lanma hakkı tanınması ge-
rektiğini savunuyoruz. 
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T

oplumun her alanında salt erkek aklın egemen kılınması ve bu erkek 
egemen anlayışın tüm kurumsal düzeylere tezahür etmesi; kadınların 
her alanda kadın kimliğinden arî kodlanarak, doğasına aykırı bir yaşa-
ma mecbur bırakılması gerçeğini gözler önüne sermektedir. 

Toplumumuzdaki toplumsal cinsiyet ayrımcılığının, kadına karşı kullanılan şid-
det dilinin kadınların güçlenmesinin önündeki en önemli engellerden biri 
olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle;

BİZ’ler kadın meslektaşlarımızın haklarının ve şiddete uğrayan tüm kadınların 
haklarının korunması için,  yan yana mücadele eden bir BARO olmak için 
çalışacağız. 

BİZ’ler erkek yargıya karşı İstanbul Barosunun; erkek şiddeti davalarında kadın-
ların yanında taraf olması, erkek yargı işbirliğine karşı dönüştürücü olması 
gerektiğini savunuyoruz.

Stajyer meslektaşlarımızın Staj Eğitim müfredatlarına “toplumsal cinsiyet eğiti-
mi” konulu derslerin eklenmesini sağlamayı ve Baroda hâlihazırda var olan 
‘Kadın Hakları Merkezi”nin kadın hakları mücadelesinde hukuku daha etkin 
olarak kullanmasını, değişim için önderlik etmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Kadınların ekonomik olarak güçlenmesinin öneminin farkındayız.  Bu sebeple 
aynı hukuk bürosunda çalışan işçi avukatlar arasında, kadın avukatların 
erkek avukatlar ile aynı iş yükü hatta daha ağır bir iş yükü altında ol-
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malarına rağmen daha az ücret almalarını kabul etmiyoruz. Bizler, bu 
eşitsiz ücret politikalarını denetleyerek, ortadan kaldırılması için gerekli 
düzenlemeleri yapmasını sağlayacağız. 

Kadın meslektaşlarımıza yapılan 
doğum yardımının süresinin 
uzatılmasını ve 0-2 yaş arasın-
daki çocuklar için sosyal yardım 
fonundan ek ödeme yapılmasını 
hedefliyoruz.

Kadın meslektaşlarımızın aktif ola-
rak çalışma yaşamına katılabil-
mesi için, adliyelerde yeterli sayı-
da kreş ve etüt eğitim merkezleri 
kurulması, bu merkezlerin gider-
lerinin Adalet Bakanlığı ve Baro-
muz tarafından karşılanmasını 
temin edeceğiz.

Belirli bir sayıda avukatın çalıştığı 
hukuk bürolarında kadın avukat-
lar için kreş kurması için gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını he-
defliyoruz. 

BİZ’ler kadın meslektaşlarımızın ya-
şadığı tüm cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddetin karşısında, kadın mes-
lektaşlarımızla beraber mücadele edeceğiz.

BİZ’ler erkek yargıya karşı İstanbul Barosunun; kadına karşı şiddet davala-
rında kadınların yanında taraf olması, yargı sisteminin ulusal mevzuata 
ve kadın haklarına ilişkin uluslararası sözleşmelere uygun karar verme-
sinin takipçisi olması gerektiğini savunuyoruz. 

İstanbul Barosuna üye olan 
tüm meslektaşlarımızın 
kullandığı cinsiyetçi dilin 
de takipçisi olacağımızı be-
yan ediyoruz. Baro’ya veri-
len ilanlarda yer alan cinsi-
yetçi, taciz içerikli (örneğin; 
“evli olmayan, genç, güzel 
bayan avukatlar arıyoruz”) 
iş ilanlarını veren meslek-
taşlarımız ile görüşerek, 
vermiş oldukları cinsiyetçi 
dil nedeni ile ortaya çıkan 
mesuliyetlerini gündeme 
getireceğiz.  Kadın avukat-
ların yaşadığı cinsel, fiziksel 
ve psikolojik şiddeti yok sa-
yan bir Baro yerine, şiddet 
dilini ortadan kaldırmayı 
amaç edinmiş bir Baro 

olmak için çalışacağız.



 16 Kadına yönelik şiddet eyleminin nitelendirilmesinde, soruşturmaya başlan-
masında “KADININ BEYANI ESASTIR, AKSİNİ İSPAT YÜKÜ ERKEĞE AİTTİR” 
ilkesinin kabul edilmesi için hukuki çalışmalar yapan bir Baro yaratmayı 
hedefliyoruz.

Faili erkek olan ve bir kadın meslektaşımız tarafından ortaya koyulan şiddet 
iddiasına karşı,  Kadın Hakları Merkezi’nin ön soruşturmayı yürütmesi, şikâ-
yet edilen erkeğin disiplin kuruluna sevk edilip edilmeyeceğine karar ver-
mesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapacağız. Kadına yönelik şiddete 
ilişkin özgün disiplin kurumları oluşturulmasında Baro, hukuk inşa edici rol 
oynamalıdır. 

Baromuz kadına karşı şiddetle mücadele etmek için hukuki olarak da mesuli-
yeti olan ve kurumsal yetkinliğe sahip kamu görevi gören bir örgüttür. Bu 
nedenle kendi bünyesindeki çalışmaların sonuçlarını, örneğin Kadın Karşı 
Şiddetle Mücadele Merkezine, Adli Yardım Bürosuna yapılan başvuruları, 
takip edilen dosyaları ve CMK dosyalarındaki maddi vakaları, yargılama sü-
reçlerinin değerlendirmesini yapmak yükümlülüğü altındadır. Baromuzun 
Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye 
Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi, kısaca İstanbul Sözleşmesi altında kadına 
karşı şiddete ilişkin verileri toplamak ve bunları kamu ile paylaşmak yü-
kümlülüğünü yerine getireceğimizi beyan ve taahhüt ediyoruz.

Yaşamın her alanında sistemli ayrımcılığa, nefret söylemine, ekonomik, cin-
sel, psikolojik ve fiziksel şiddete, cinayetlere maruz kalan LGBTİ+ hakları ve 
davalarının takibi için çalışma yürüten bir LGBTİ+ komisyonu kurulması 
gerektiğini biliyor, bu güne kadar kurulmamasının eksiklik olduğuna ina-
nıyoruz. LGBTİ+  ‘Adli yardım’ müessesinden eşit bir biçimde faydalanması 
sağlanmalı ve bu komisyon eliyle avukat desteği verilmeli ayrımcılık konu-
sunda uzmanlaşılmalıdır. 



 17  17 Türkiye’nin en büyük barosu tarafından Anayasa ve yasal düzlemde LGBTİ+  
hak mücadelesi desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.  

Baroların, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılığı sadece hak 
alanında değil toplumsal boyutta da önlemek için mutlak surette çalışmalar 
yapması ve bu alanda çalışma yapan kurumlarla ortaklaşa çalışarak mevzu-
at geliştirmesi ve hayata geçirmesi gerektiğini savunmaktayız. 

Halkların demokrasi, 

özgürlük ve adalet mücadelesi için,

İstanbul Barosu için,

Biz varız! Yan yanayız!
Savunmanın özgürlüğü ve saygınlığı için,
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6563 İBRAHİM HARMAN

7954 İSHAMİL HAKKI KARACA

10517 OSMAN ERGİN

11507 İSMET ATEŞ

12523 ERCAN KANAR

12673 TÜLAY ATEŞ

12840 CENGİZ BABALIK

12874 MÜMTAZ YURTSEVER

13545 ARZU ŞAHİN

13733 ZÜHTÜ AVCI

14592 DURSUN ÖZTÜRKÇÜ

14707 HÜSNÜ YEŞİLYURT

14900 HASAN ALICI

15515 SEYİT NUSRET ÖZTÜRK

15703 KAMİL TEKİN SÜREK

15969 YILDIZ İMREK

16023 MEHMET ARSLANARGIN

16290 SAİT TANRIVERDİ

16332 FİKRET AKTAŞ

16811 ÖZCAN KILIÇ

16927 LEYLA HAN TÜZEL

16968 NİYAZİ ÇEM

17106 SEVERAL BALLIKAYA ÇELİK

17228 BEYHAN ÖZDEMİR

17229 ATİLLA BAHÇIVAN

17306 NACİ BİNAY

17336 FATMA GÜL YOLCU

17437 MEHMET SELİM OKÇUOĞLU

17745 DOĞAN ERBAŞ

17948 NERMİN KAPLAN

18023 GÜLİZAR TUNCER

18281 GÜLSEREN YOLERİ

18290 HATİP MERCAN

18617 BİNALİ BULUT

18730 MALİK EŞTER ERENLER

18857 TAHSİN AYÇIK

18953 MUZAFFER KUTAY

19527 ASYA ÜLKER

19773 CEVDET METİN ÖZDEMİR

19825 METİN İRİZ

19880 AYNUR AYZİT

19898 İBRAHİM ŞAHİN

19958 EDİP YILDIZ

19995 RAMAZAN TUNCER

20050 MEHMET EMİN ADIYAMAN

21395 MEHMET FEHİM GÜNEŞ

21462 FEYZİ ÇELİK

21690 GÜL ALTAY

21857 ALİ ÖZER

22211 ÖMER KANTİK

22348 ADNAN YILDIZ

22388 KAMRAN GÜRSOY

22447 NURAY VARGÜN

22596 MEHMET REŞAT SONGÜL

23330 CİHAN EZER

24076 İRFAN ARASAN

24430 BERAAT BAYRAKTAR

24604 PAKİZE KOCAMAN AŞA

24681 MUSTAFA ERASLAN

24879 İNAN POYRAZ

24977 HACER YILMAZ

25038 YAŞAR AYDIN

25104 SABRİ GÜNER

25186 MEHMET ALİ KAHRAMAN

25301 İNAN AKMEŞE

25416 İSA KAZIM HEZER

25427 HAKAN SADIKOĞLU

25960 HAKİM DEMİR

26249 AYFER SEVEN YAĞCI

26422 ENDER YAĞMUR

26424 EYLEM ÖZGÜN DOĞAN

26598 AHMET SERTAÇ ÖZALKAK

26632 BARAN DOĞAN

26969 ALP TEKİN OCAK

27283 YUSUF KIYANÇİÇEK

27344 AHMET ERGİN

27800 İBRAHİM AKSOY

27998 METİN KURŞAT

28033 FATMAGÜL KARAPIÇAK CENGİZ

28061 MEHMET SANİ KIZILKAYA

28089 ÖMER GÜNEŞ

28114 DİREN AKBAYIR ATALAN

28156 İBRAHİM BİLMEZ

28210 İLKNUR ALCAN

28222 CELAL HARAS

28228 SERAP AKKILIÇ

28565 İZET KILIÇ

28654 ERKAN METİN

28688 ABDULHAKİM KAYA

28702 ADNAN CİHANGİR

28902 ARZU KAYAOĞLU

29014 MEHMET ZAHİR KIZILAY

29261 VEYSİ BABAT

29392 ZUHAT EFE

29412 ABDULBAKİ BOĞA

29441 GÜLVİN AYDIN

29638 SEYHAN KADEM YILDIZ

29639 HASARİ YENİCE

29727 VEYSİ ESKİ

29822 ŞEFİK ÇELİK

30011 TAHİR KEMAL BOZKIR

30183 HABİB AVINCA

30510 SEBAHAT EREN GÜRBÜZ

30564 İSMAİL MERİÇ

30634 AZİZE ASLAN

31060 ALİ DENİZ CEYLAN

31257 İPEK KADİRHAN PEKER

31930 GÜLSEREN GÜNAY

32033 SEMRA ANDAN

32342 SEZİN UÇAR

32361 BERİVAN ARSLAN

32508 DEMET YILDIRIM

32533 OKTAY BALKIZ

32714 ÇİĞDEM TEMEL ÖNDER

32938 FAHRİ ENGİN

33405 ABDULHALİM KAPLAN

33642 ÖZLEM ÇELİK KAYA

33699 HAKAN GÜNDÜZ

33950 CEMAL ÖZEL

34449 ERDAL ÇELİK

34709 MUSTAFA TAYLAN SAVRAN

34904 DUYGU MOLLAOĞLU

34985 NAİL ERTUĞRUL

35082 VEYSEL OK

35195 TOLGAY GÜVERCİN

35290 MAHMUT SERHAT KARAGÖZ

35372 FATMA SÜMEYRE AKBURAK

35376 ŞULE RECEPOĞLU

35585 NURAN ASLANER

35637 AYSEL ABA KESİCİ

35742 DİREN YEŞİL

35800 AYFER AKBAYIR

35957 CİHAN ÖZGÜNEŞ GÜNGÖR

36025 CENGİZ ÇİÇEK

36033 NAZAN ASYA ÖZMEN

36152 GÜLHAN KAYA

36297 FIRAT EPÖZDEMİR

DELEGASYON ADAYLARIMIZ



Halkların demokrasi, 

özgürlük ve adalet mücadelesi için,

İstanbul Barosu için,

Biz varız! Yan yanayız!
Savunmanın özgürlüğü ve saygınlığı için,


