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Avukatların Yükselişi

Avukatlık mesleğinin saygınlığı yükseltilecek ve 
hakettiği itibar yeniden kazandırılacaktır. Çalış-
ma alanlarını genişleten, bu çalışma alanların-
daki koşulları iyileştiren projeler ve uygulamalar 
ivedilikle hayata geçirilecektir.

+  Avukatlık sınavı ve staja kabul konuları ivedilikle ele 
alınacaktır. Tüm baroları davet edeceğimiz acil bir kurultay 
ile sistemin tüm unsurlarını koruyan gerçekçi çözümler 
üzerinde çalışılacaktır.

+  Çözüm Kurulları Projesi: CMK Çözüm Kurulları, Bağlı 
Çalışan Avukatlar Çözüm Kurulu, Adliye Sorunları Çözüm 
Kurulu, Meslek Sorunları Çözüm Kurulu, Kamu ve Kurum 
Avukatları Sorunlarının Çözüm Kurulu, Emeklilik Hakları 
İyileştirme ve Geliştirme Çözüm Kurulları oluşturulacaktır. 

+  Avukata yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Tüm 
gücümüzle savunmayı savunmak üzere dayanışma ve 
birliktelik en üst seviyeye çıkarılacaktır.

+  AVDES 7/24 Avukat Dayanışma/ Avukat Yardım projesi.

+  BAROLINE Projesi başlatılacaktır.

+  Bilgi Bank ve İçtihat Programı Projesi hayata geçirile-
cektir.  

+  BAROMER Projesi hızlı bir şekilde uygulamaya konula-
caktır.  

+  Ortak Çalışma Alanları oluşturulacaktır. 

+  Tüm çalışma alanlarımız “avukat için” anlayışı ile yeni-
den revize edilecektir.

+  Kapsamlı bir Hukuk Kütüphanesi kurularak adliye bazlı 
Hukuk Kütüphaneleri Projesi geliştirilecektir.

+  Ücretsiz hukuk programları hayata geçirilecektir. 

+  Yeni yazılımlarla avukatın çalışma hayatını kolaylaştıra-
cak programlar hızlı bir şekilde hizmete sunulacaktır.

+  Avukat Sağlıklı Yaşam Merkezi kurulacaktır. 

+  Avukat Akademisi Kurulacaktır: Sürekli Eğitim Merkezi 
ve Bilim Kurulu  oluşturulacaktır. 



Avukatlık Mesleği 
Ekonomik Sorunlarla 
Boğuşarak Yapılamaz

Avukat Akademisi

Ekonomik kayıpların ve iş alanlarının daralması 
sorununa  ilişkin ciddi çalışmalar yapılacaktır.

+  Avukatlar ekonomik haklarının elinden alınmasına 
sessiz kalmayacak, iş alanlarının  kaybına ve yok edil-
mesine  karşı pasif bir anlayış içerisinde olmayacak, 
tepkisellikten uzak genel tavır acilen terk edilecektir. 
Aktif ve birlikte bir hareket anlayışı ile kaybettikle-
rimiz geri kazanılacak  yeni iş alanlarının oluşturul-
ması ısrarla talep edilecektir. 

+  Ticaret kanununda düzenlenmiş olan şirket denet-
çilerinden en az birinin avukat olması talep edilecek, 
bu sayede hem  yeni bir iş imkânı yaratılmış olacak, 
hem de denetimin hukuki zemini sağlanacaktır. Zira, 
mali kararların hukuka uygun olup olmadığının dene-
timi bir hukukçu tarafından yapılmalıdır. Avukatlara 
ait olması gereken bu alan için süreç bıkmadan aktif 
şekilde yürütülecek ve bu kazanım elde edilecektir. 

+  Veraset ve vekalet işlemlerinin avukat bürolarınca 
da yapılabilmesi ve gerekli alt yapının kurulması için 
ilgili tüm kurumlarla iletişime geçilecektir. Çerçevesi 
çizilecek bu proje vatandaşların bulunduğu yerden; 
hızlı ve etkin hizmet alımını sağlayacak, vatandaşlara 
pratik bir çözüm imkanı sunacaktır. İlgili kurumlarla 
Baroların ortaklaşa yapılacak entegrasyon çalışmala-
rıyla proje hayata geçirilecektir.

+  Vatandaşın hak kaybının önüne geçmek ve do-
landırıcılık vakalarını engellemek için diğer birçok 
ülkede olduğu gibi gayrimenkul alım satım işlemleri 
sırasında  avukat bulundurma zorunluluğu talep 
edilecektir. 

+  Çok sayıda hukuki sorunun yaşandığı toplu yapı-
larda avukat bulundurma zorunluluğunun getirilmesi 
ile hem avukata yeni bir iş alanı yaratılacak, hem de 
sorunların kaynağında çözümü sağlanacaktır. 

Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilim Kurulu oluşturulacaktır. 

Avukat Akademisi çatısı altında tüm meslek içi eğitim ve 
kişisel gelişim ihtiyaçlarının giderileceği yeni bir model 
olarak, Sürekli Eğitim Merkezi ve Bilim Kurulu eşgüdüm-
lü çalışacak şekilde hayata geçirilecektir. Ayrıca Staj 
Eğitim Merkezi ve diğer eğitimler bu yapı altında yeniden 
düzenlenecektir. 

Sürekli Eğitim Merkezi (BAROSEM)

+  Bu eğitim merkezinde avukatlık mesleğinin ruhunda 
olan bir ömür öğrenmeye, sürekli kendini geliştirmeye 
ve güncellemeye duyulan ihtiyaç karşılanacaktır. Meslek 
içi eğitimler,  özellikle farklı branş ve dallarda ihtiyaç 
duyulan eksiklikleri giderecek şekilde programlanacak-
tır. Bu programlar 3 aylık Akademik Takvimler halinde 
açıklanacaktır.

Bilim Kurulu 

+  Bilim Kurulu; hukuk camiasının ihtiyacı olan konular-
da Baro çatısı altında bilimsel çalışmalar yapacak, ilgili 
kurum ve kuruluşlara sunulmak üzere raporlar oluştura-
cak, gerektiğinde mevzuata ilişkin değişikliklere dönük 
taslaklar hazırlayarak kamuoyuna yol gösterici olacaktır. 

+  Yıllardır eksikliği duyulan Hakemli Dergi’nin altyapı 
çalışmaları Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır. 

Adaletin KDV’si Olmaz!

BARİST geliyor!
Avukat lokalleri, yeni sosyal tesis alanları, adliye içi 
ve çevresi avukat restoranları açılacaktır. 

+  Avukatların bir araya gelebilecekleri, sosyal ve 
mesleki amaçla kullanabilecekleri Avukat Lokalleri,  
Adliyelere yakın bölgelerde kurulacaktır. 
+  Yeni Sosyal Tesis Alanları bölgeler bazında kuru-

+  Avukatlık hizmetinin kamu hizmeti niteliği gereği 
adaletin KDV’si olmaz! Avukatlık ücretinden %18 KDV 
alınması sorunu çözülmelidir. Avukatlık mesleğinin kamu 
hizmeti niteliği göz önüne alınarak bu konuda yeni dü-
zenlemeler yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler 
kararlılıkla talep edilecektir.

Doktorlarda %8 olan oran, kamu hizmeti niteliğinde olan 
avukatlık hizmetinde ise %18 olarak uygulanmaktadır. 
Nitekim, yat, tekne, pırlanta, elmas gibi ürünlerde KDV 
oranı sıfırken, yargının kurucu unsuru olan savunma 
makamının temsilcisi eliyle verilen avukatlık hizmetinden 
alınan  %18 oranındaki katma değer vergisi yükümlülüğü, 
avukatlığın kamu hizmeti yönünü zayı�atmaktadır. 

lacak, mevcut sosyal tesis alanları yeniden düzenlene-
cektir. Hizmet kalitesi arttırılmış bu tesisler Avukatın 
ihtiyaçlarına göre planlanıp kullanımına sunulacaktır.
+  Adliyelerde ve çevrelerinde bulunan restoranların Avu-
katlara daha sağlıklı, hijyenik, kaliteli ve uygun şartlarda 
hizmet vermesi için gerekli görüşmeler ve çalışmalar 
yapılacaktır.



Bağlı Çalışan / İşçi 
Avukatların Sosyal 
ve Ekonomik Haklarının 
Düzenlenmesi
Bağlı çalışan/işçi avukatlar açısından avukatlık kanu-
nunda avukatlara tanınan haklar temel alınarak asgari 
ilkeleri belirlenmiş tip sözleşme hazırlanması elzemdir. 
Öncelikle yönerge daha sonrasında ise yönetmelik ola-
rak vücut bulan fakat idari yargı eliyle engellenen bağlı 
çalışan/işçi avukatlara uygulanacak tip sözleşme ko-
nusunda, mevzuat değişikliği dahil olmak üzere gerekli 
tüm girişimlerde bulunulacaktır. 

AVDES: 7/24 Dayanışma 
Merkezi

Baronun 7 gün 24 saat avukatın yanında olduğu bir sis-
tem kurulacaktır. Avukatlar yalnız değildir. Hep birlikte 
mücadele edilerek dayanışma içinde kalınacak, Avukat 
gücünü bu dayanışmadan alacaktır. 

Adliye Yönetim Projesi 
Adliye Sorunları Çözüm Kurulu

Adliye yönetimine ilişkin sorunlar, avukatlar dışarıda 
tutularak çözülecek yapıda değildir. Adliye yönetiminden 
yetkili kişiler ile baro yetkililerinden oluşacak kurulun, 
bir çözüm mercii haline dönüşmesi hede�enmektedir. 
Bu kurul; duruşma salonları, kalemler, ön bürolar, icra 
daireleri ve adliyeye ait diğer alanlarda yaşanan sorunlara 
ilişkin çözümler üretecektir. Hâkimler, savcılar, müdür-
ler, kâtipler ve avukatlar arası ilişkilerde sorunları en aza 
indirecek, faaliyet koşullarını iyileştirecek, ilişkileri pozitif 
bir seviyeye çekecek, çalışmalar hede�enmektedir. 

+ Ayrıca bu kurul içinde Adliye İletişiminde görev yapacak 
ayrı bir birim oluşturulacaktır.
+  Kurul; adliyede yaşanacak sorunlara müdahale ederek, 
meslektaş sorunlarını yerinde ve doğrudan ele alıp en 
hızlı şekilde çözecektir. İlgili birimlere sorunların çözü-
münde gelinen aşamaya ilişkin bilgilendirme yapılacaktır.
+  Avukatın Kurula, Kurulun Avukata erişimi Baro web 
sitesi üzerinden sağlanacaktır. Avukatın adliye sürecinde 
karşılaştığı sorunlara ilişkin şikâyet, görüş ve öneriler 
bir havuzda toplanarak raporlanacak, çözüm süreçleri 
koordine edilecektir.

Adliye Yönetim Projesi

Avukatlar Kulübü
“BARİST KART” Avukatlar Kulübü ile yeni bir proje ağı 
oluşturulacaktır. Avukatlar için hazırlanacak özel BARİST 
KART ile sayısız, ayrıcalıklar sağlanacak, avukatlarımız 
ve ailelerinin yararlanacağı indirim ve anlaşmalar tüm 
İstanbul’a yayılacak şekilde kurumsal bir çalışma haline 
gelecek ve genişletilecektir.  

Eğitim imkânları, özel okullar, genişletilmiş burs ve indi-
rim sağlayan yüksek lisans, doktora imkanları, çok sayıda 
anlaşmalı restoran, genişletilmiş otel ağı, spor salonları, 
otomobil ve gayrimenkul alanında indirim fırsatları, oto-
park, kitap, web sitesi vb. alanlarda avukata ve ailelerine 
ciddi indirimler sağlayacak çalışmalar bu kart ve birim 
altında toplanacaktır. Meslektaşlarımızın sosyal hayatı-

Bu kurul adeta angaryaya dönüşen Zorunlu Müdafilik 
sisteminin eksikliklerinin giderilmesi için sistemi baştan 
sona değerlendirip, sorunları çözmek için çalışmalar 
yapacaktır. Sistemin yeniden şekillendirilmesinden 
Ücretlere, eğitimden dijital çözüm önerilerine kadar 
tüm ayrıntıları ele alacaktır. Sistem içerisinde destek-
leyici eğitimlere yer verilmesi, bölge toplantılarının 
akti�eştirilmesi, dayanışmanın arttırılması, ücretlerin 
iyileştirilmesi, ek ücretler, evrak toplanması sorununun 
minimuma indirilmesi ve diğer tüm sorunlar ele alınacak 
çözüm için ilgili kurum ve kuruluşlarla doğrudan iletişim-
de olunup girişimlerde bulunulacaktır.  Bu alanda çalışan 
avukatlarla bire bir temas edilecek sorun ve çözüme 
ilişkin analiz ve raporlamalar yapılacaktır. 
CMK sistemine verilen önem o ülkenin insan haklarına, 
savunma hakkına, adil yargılanma hakkına verdiği önem 
ile doğrudan ilişkilidir. 

Ayrıca aşağıdaki kurullar oluşturulacaktır.

ADLİYE SORUNLARI ÇÖZÜM KURULU
MESLEK SORUNLARI ÇÖZÜM KURULU
KAMU ve KURUM AVUKATLARININ SORUNLARI ÇÖZÜM 
KURULU
EMEKLİLİK HAKLARI İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME 
ÇÖZÜM KURULU

Meslek onur ve itibarının korunacağı bir anlayışı hep bera-
ber geliştirmemiz gerekmektedir. Uygulamanın kalbinden, 
adliye koridorlarından, karakollardan ve aktif mücadele-
den gelen sahada çalışan ve etkin rol alan kadro hareke-
timiz sorunları ve çözümlerini en iyi şekilde bilmektedir. 
Deneyimlerimizi kurumsallaştıran bir çalışma ile bu alanda 
yaşanılan sorunlara köklü çözüm bulunacaktır.

Avukat dayanışması ve savunmanın savunulması salt bir 
meslek dayanışmasının ötesinde vatandaşın hakkının, 

Ayrıca aşağıdaki kurullar oluşturulacaktır.

CMK Çözüm Kurulu 
kurulacaktır.kurulacaktır.



Bölgeler Yapılanması
+ Örgütlü ve güçlü baro için etkin bir bölge yapılanmasına 
gidilecektir. Temsilciler ve oluşturulacak temsilcilikler 
eliyle her türlü soruna yerinde müdahale etmeyi hedefle-
yen bir anlayış geliştirilecektir.

Merkezler ve Komisyonlar
+ Merkezlerde ve komisyonlarda çalışmak isteyen tüm 
meslektaşlarımızın katılımına açık yeni bir sistem oluştu-
rulacaktır.

Serviste Yeni Düzenleme
+ Servis hizmetlerinin hayata geçirilmesi sırasında etkin 
rol oynadığımız, Adliyeler Arası Avukatlar Servisi, ula-
şım ağı genişletilecektir.

Adliye Otopark Sorunu
+  Adliyelerde avukatların, otoparklar yönünden maruz 
kaldığı uygulamalar kabul edilemez. Bu alanda ciddi bir 
iyileştirilmeye gidilmesi gerekmektedir. Bu sorunun çö-
zümü olmazsa olmazdır. Sorunun çözümü için her türlü 
görüşme yanında en etkili eylemsellik içinde olunacaktır.

Yeşil Pasaport
+  Kamu hizmeti yürüten, yargının kurucu unsuru olarak 
tabir edilen avukatların da tıpkı diğer kamu hizmeti yürü-
tenler gibi Yeşil (Hususi) Pasaport hakkından faydalan-
maları sağlanmalıdır.

Yeşil Pasaport

Kreş Projesi
+  Öncelikle adliyeler olmak üzere, adliyeye yakın yer-
lerde kreş alanları belirlenecektir. Çağlayan, Kartal ve 
ihtiyaç duyulan diğer adliyelerde çocuk bakım hizmetleri 
ile avukatların rahat çalışması sağlanacak ve iş hayatın-
da olmaları kolaylaştırılacaktır. 

na ciddi katkılar sunacak şekilde hizmetlerden anında 
haberdar olacağı kurumsallaşmış bir hizmet çerçevesi 
sunulacaktır. Ayrıca çeşitli sosyal etkinlikler geliştirile-
rek sosyal birliktelik sağlanacaktır. 

Etik kurulu çatısı altında Avukatlık meslek ve etik ku-
rallarının yeniden düzenlenmesine yönelik  çalışmalar 
başlatılacaktır.

Meslek ilke ve kurallarının güncellenmesi, avukatın 
bağımsızlığını zedeleyen hususların yeniden ele alınma-
sı, disiplin soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin daha 
sağlıklı hale getirilmesi alanlarında çalışmalar yapılacak, 
tüm baroların üzerinde anlaşacağı ortak ilkelerin oluş-
masına katkı sunacak Etik Kurulu kurulacaktır. 
Avukatın; hâkim, savcı, diğer yargı mensupları ve mü-
vekkili arasındaki ilişkilerde karşılaştığı sorunları en aza 
indirecek önleyici ve koruyucu yöntemler geliştirilecek, 
avukata mesleki haklarını ve yetkilerini hatırlatan peri-
yodik bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Mesleğin etik değerlerini dolayısıyla itibarını korumayı 
ve yükseltmeyi hede�eyen bu kurul, talep edildiği tak-
dirde avukatlar arası sorunların çözümünde rol oyna-
yacaktır. Böylelikle avukatlar arası ilişkilerin tahribatını 
önleme görevi de üstlenecektir.  

Etik Kurulu Oluşturulacak!Etik Kurulu Oluşturulacak!

+  İstanbul Barosu’nun büyük ve güçlü bir aile olmasının 
gereklilikleri yerine getirilecektir. Buna yakışır çalışmalar 
yapılacak, birliktelik sağlanacaktır. 

+  Emeklilik Hakları Geliştirme Merkezi; Bu yapı emeklilik 
haklarımızdaki geriye gidişin durdurulması, kaybedilen 
hakların geri alınması konusunda projeler üretecektir. 

Avukat Huzur Evleri; Huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir 
emeklilik bütün meslektaşlarımızın hakkıdır. Çok uzun 
yıllardır çalışmaları devam eden mevcut huzurevi projesi 
ivedilikle tamamlanacak, yapılacak huzurevi meslektaş-
larımızın hizmetine sunulacaktır.

Avukat Sosyal Güvence 
Birimi

BaroLine ile avukatı tanıyan, pratik iletişim imkanı veren 
entegre bir sistem kurulacaktır. Sorunların iletilmesinin 
ve geri dönüş alınmasının hızlı olması amaçlanan bu sis-
temle, iletişim ve bilgi havuzu olarak tabir edebileceğimiz 
merkezi sistemli dijital bir alan oluşturulacaktır. 

Ayrıca, avukatların ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşabile-
ceği, cep telefonu ile de uyumlu hale getirilmiş geniş bir 
bilgi havuzu oluşturulacaktır. Böylece tüm baro yayınları, 
yazı, makale, dergi, içtihatlar, vb. den oluşan bilgi banka-
sına pratik şekilde aramalar yapılıp ulaşım sağlanabile-
cektir. BaroLine, Baro Bilgi Bankası ile entegre şekilde  
aşağıdaki alanlardan oluşacaktır. 

Baroline Projesi


