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Av. İshak Şâdi Çarsancaklı - 15087

Biz Avukatız
“Öteki”miz yoktur!
“Karşı Mahalle”miz yoktur.
“Hak”tan üstün bir değer/otorite tanımayız.
Gerçekten başka ışığımız yoktur.
Gölgeye anlam yüklemeyiz.
Aklın, sağduyunun ışığıyla hareket ederiz.
Kimseden yana, kimsenin karşısında olmayız.
BARO
Avukatların güç birliğidir.
Sıradan bir meslek örgütü değil,
hukuku koruyan anayasal,
demokratik bir sivil baskı örgütüdür.
Genç meslektaşlarımızın avukat olmanın onurunu
tam olarak yaşayabilmeleri birinci misyonumuz olmalı.
Hiçbir meslektaşım avukatlık
mesleğini seçmekten
pişmanlık duymamalıdır.
Çünkü avukatlık sadece
bir meslek değil,
bir “MİSYON” dur.
Hukuk adına,
Avukatlık onuru adına,
Adalet adına, bir olalım,
birlik olalım.





Her birimiz farklıyız.
Farklı şeylere inanıyoruz.
Farklı şeyleri seviyoruz.
Hayallerimiz farklı.
Farklı politikalar bireysel hayatlarımızı belirliyor.
Bütün bu farklılıklarımızla hepimiz avukatız.
Avukatlık bizim mesleğimiz.

Mesleğin onuru da, bağımsızlığı da
hepimiz için çok önemli.

BAK olarak
ellibirbinüçyüzelliiki
avukatı tam da burada buluşmaya
davet ediyoruz.

Av. Mehmet Bülent Deniz - 15099



diyoruz ki;

Sözümüz Var.
İnsanlığa, hukuka ve adalete 
dair söyleyeceklerimiz var. 
İnsan onuru ve şerefine, 
hukukun üstünlüğüne ve 
savunma hakkına sözümüz var.
İlkelerimiz Var.
Haksızlık kime karşı ve kimden 
gelirse gelsin, susmayız. 
Hukukun üstünlüğünden, 
mesleğin itibar ve onurundan 
vazgeçmeyiz. Savunma 
hakkının dokunulmazlığından 
şaşmayız.
Bağımsızız.
Söz söylemek için; 
düşmanlığa, ötekileştirmeye, 
kısır tartışmalara, eski 
hesaplaşmalara
ihtiyacımız yok.
Birlikteyiz.
İnsana sadece insan olduğu 
için değer veren, adaletin 
mümkün olduğuna inanan, 
mesleğin itibarını vazgeçilmez 
gören, her meslektaşımız ile 
birlikteyiz.



Sen!
Hiçbir “saplantı ve önyargının” 
tarafı olmayan. Sen, 
hiçbir haksızlığı diğerine 
yeğlemeyen. Sen, adalet 
uğruna sözünü esirgemeyen.
Gör!
Savunma hakkının, insan 
şeref ve haysiyetinin ayrılmaz 
bir parçası olduğunu, 
mesleğin korunmasının güç 
kavgasına kurban verilmemesi 
gerektiğini, hiçbir kurumsal 
menfaatin, adil yargılanma 
hakkından daha yüksek 
değerde olmadığını.
Duy!
Savunmayı güçlendirmek, 
herkesin ve hepimizin hakkı 
için bağımsızlığımızı korumak, 
avukatları, hukuk sisteminin 
asli unsuru kılmak adına.
Bağımsız Avukatlar burada!





Hukukun tesisi için
Baro seçimlerinde 
hep birlikte çalışalım.



Baro adaletin
temel dayanağı,
hukukun  savunucusudur.
Avukatlar kimseden yana ya da 
kimseye karşı değil, haktan yanadır. 
Toplumda adaleti, dengeyi avukatlar 
temsil eder. Çünkü onlar özgürdür, 
çünkü kurallar onlarla gerçek 
kimliğini bulur. 
Barolar ideolojik bağnazlıktan 
kurtarılmalı, asıl görevi olan 
müdafa-i hukuk işlevini 
üstlenmelidir.

Av. Gülden Sönmez - 21816



Avukatın itibarı
kendi elinde.
Gerçeğin, sağduyunun ve 
adaletin savunucusu olan 
barolar avukatların da itibarının 
teminatıdır. Baro savrulmadıkça 
avukat itibar kaybetmez. Baro 
İDEOLOJİK ÇEKİŞMELER 
YERİNE HUKUKUN 
MÜDAFASI VE MESLEĞİN 
KORUNMASInı iş edinmeli 
hem itibar kazanmalı hem  
kazandırmalıdır… 
Avukatlar Barolarına sahip 
çıkmalı, onu kurda kuşa yem 
etmemelidir.

Av. Arife Gökkaya Dinç - 22377



Yargı işleyişini
denetleyen baro
Baro yargı işleyişine müdahil olmalı 
ve yargıyı denetlemeli, üyelerinin 
görevlerini yapmasının önündeki 
engelleri kaldırmalıdır.
Bağımsız Avukatların 
meslektaşlarına hediyesi olan 
akıllı telefon uygulaması “ADLİYE” 
hazırdır ve Adliye uygulaması 
ile duruşmayı saatinden sonra 
başlatıp vaktimizi çalan hakimler 
denetlenmekte, not edilmektedir. 
Tüm veriler aylık olarak HSK ve 
Adalet Bakanlığı ile paylaşılacak, 
kamuoyuna ilan edilecektir. İcra 
daireleri, mahkeme kalemleri, 
savcılıklar avukatın görevini 
engellemeye kalktıklarında 
avukatların örgütlü gücü baro ile 
muhatap olacaklardır.

Av. Abdülhalim Yılmaz - 24042



Katılımcı baro
Baro tüm üyelerinin temsil 
gücünü arkasına almalıdır. Şu 
anda baro yönetimi en çok 
%30 oyla diğer avukatları 
dışlamakta, “öteki”leştirmekte, 
yönerge ile oluşturulmuş 
baro meclisini çalışamaz hale 
getirmektedir.
Baro Meclisi yasal nitelik 
kazanmalı ve nispi temsil ile 
oluşturulmalıdır.
Esaslı nitelikli konularda 
yetki mecliste olmalı, hatta 
teknolojik imkânlar
kullanılarak tüm avukatların 
katılımı ile doğrudan 
demokrasi gerçekleştirilmelidir.

Av. Yasin Dıvrak - 28614



Baroyu
birlikte

yönetelim!

Avukatlık
bizim
mesleğimiz
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İstanbul Barosu Başkan Adayımız

Yönetim Kurulu Adaylarımız

Disiplin Kurulu Adaylarımız



TBB Delege Adaylarımız

Av. Fatıma Elif
Uzunpınar

26605

Av. Bilal
Kılınç
44142

Av. Mevlana
İbrahim Asım Bilir

48692

Denetleme Kurulu Adaylarımız

Av. Muharrem
Balcı
11217

Av. Leyla Demir
Vahapoğlu

27227

Av. Fethi
Gedikli
14098

Av. Fatih
Şengül
29066

Av. Mahir
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Av. Lütfü
Yılmaz
22026

Av. Veli
Gürbüz
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Av. Ahmet Buğra
Aydın
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Sayan
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Öz
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Av. Burhan
Akdoğan

39339

Av. Müslüm
Kayacan
32202

Av. Okan Kadir
Bektaşoğlu

38727





Yasalar 
günübirlik 
yönetim aracı 
değil.
Yasalar hayatı 
düzenler.
Çıkan torba 
yasaları başta 
hukukçular olmak 
üzere kimse takip 
edemez oldu. 
Ülkede bırakalım 
50 yıl sonrasını, 
1 yıl sonrası dahi 
öngörülebilir 
değil.
Hukukçular 
suskun,
Barolar suskun.
Seçim zamanı.



Baro, mesleğin tüm 
süreçlerinde meslektaşın 
yanında ve dayanağı olmalı.
Staj bu günkü görünüşte halinden 
kurtarılarak içeriğin takip edildiği 
gerçek bir staja dönüştürülmeli, Üstad 
avukatın sorumluluğu staj sonrasında 
da devam etmelidir. Genç avukatın 
karşılaştığı her zorlukta üstadı, sorun 
çözücü rehber/usta rolünü, baronun 
desteği ile üstlenmeye devam 
etmelidir.
Baro stajyer avukata karşılıksız nakdi 
destek sağlamalıdır. Staj sonrasında 
ise Adliyelere ve iş merkezlerine yakın 
yerlerde, mesleğin ilk 10 senesinde 
olan avukatların makul ücretle 
kiralayabilecekleri  paylaşımlı ofisler 
oluşturmalıdır.

Av. Semih Biten - 33802



CMK savunma hakkının
güvencesi olmalı
CMK sistemi çeşitli olumsuz örneklerde 
görüldüğü üzere varlık sebebinin tersine, 
yani savunma hakkının güvencesi olmaktan 
çıkarak şüpheli ve sanıkların aleyhine  sonuç 
yaratır duruma dönüşmüştür. Öyle ki donanım/
bilgi yetersizliği nedeniyle geçmişte AİHM ve 
AYM’den dönen dosyalar CMK sistemi ile birlikte 
ifadeler “şekli de olsa” avukat huzurunda alındığı 
için dönmemekte, böylelikle geri dönülmez hak 
ihlalleri ortaya çıkmaktadır.
Bunun önlenmesi için CMK sistemi baştan aşağı 
onarılmalı, Ücret tarifesinde rayiç ücretlere 
yakın bir standart getirilmeli, beraat eden 
sanıklar yönünden karşı vekalet ücretine 
hak kazanılması, CMK görevlendirmesi 
ile elde edilen gelirin vergiden muaf 
tutulması, CMK görevi yapan
avukatların mutlaka aylık zorunlu rutin 
bölge toplantıları ve meslek içi eğitim
çalışmaları ile bilgi alışverişinde 
bulunması sağlanmalıdır.

Av. Kaya Kartal - 34541



Genç avukatlar seçtikleri 
meslekten pişman 
olmamalı.
Temel ihtiyaçlarını 
karşılamakta güçlük çeken 
Stajyer Avukat ve Genç 
Avukatlardan, kaliteli bir 
hukuki gelişim beklenemez.
Meslektaşlarımıza, maddi 
kaygılardan uzak bir gelişim 
dönemi sunmak birinci 
misyonumuzdur.

Av. Gökhan Türkoğlu - 38292



Avukatlar
3600 göstergenin
altında kamuda 
çalıştırılmamalı.
Mühendis ve doktorların tabi 
olduğu 3600 göstergenin 
altında kalması, Karşı 
taraf ücretlerinin kesintiye 
uğratılması gibi sorunlarının 
Baro tarafından gündemde 
tutulması ve takibi zorunludur.

Av. Ümran Sırımsı Candemir - 45543





Hukuk fakülteleri hukukun 
tehdidi oldu.
Herhangi bir fizibilite ve 
reel ihtiyaca dayanmayan 
fakülteler açılmamalı, baro 
hukuk eğitiminin kalitesi için 
mücadele etmelidir.

Av. Zeyneo Kola Çağış - 50588





Avukatın
patronu olmaz.
Her ne kadar İş Kanununa 
tabi iseler de bir avukatın 
işçi olmayacağı açıktır. 
Avukatlar iş akışı içerisinde 
görev paylaşımı yaparlar 
ve meslektaştırlar. Hiçbir 
avukat mesai arkadaşına 
“patronluk taslamaz”, 
mobing yapmaz, yapamaz. 
Baro avukatlar arası etik 
kuralları ciddiyetle  kollar ve 
gözetir.
Bağlı çalışan avukatlar 
avukatlık mesleğine 
uygun bir maaş yanında 
yaptıkları işlerden  makul 
oranlarda prim almalılar, 
böylelikle mesleğe 
yabancılaşmadıkları gibi 
verimliliklerinin arttırılması, 
sürece katılma, meslek 
onurunu hakkı ile yaşama 
imkânına da kavuşmalılar.



Mobil Uygulamamız Adliye
İOS veAndroid marketlerde.



Bu uygulama, tüm 
avukatları bir araya 
toplayacak.
Meslektaşlarımız 
mahkemelerdeki 
gecikmeleri uygulama 
üzerinden meslektaşlarıyla 
anında paylaşabilecekler. 
Avukatlar arasında 
adliyeden anlık bilgi 
alışverişi mümkün olacak. 
Adliye uygulaması ile artık 
aylık, altı aylık iş kayıpları 
bilimsel rapor olarak 
doğrudan avukatların verileri 
ile oluşturulup kamuoyuyla 
paylaşılacak.



Not:





@bagimsizavukatlar @bak_avukat


