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“Herhalde dünyada bir hak vardır 
ve hak kuvvetin üstündedir.”

Mustafa Kemal Atatürk
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Bu 2 yılda da yargıyı kuşatıp esir almaya çalışanlar olsa 
da teslim olmadık.

Yargıyı siyaset stratejilerinin taktik alanları olarak kul-
lananların karşısında yine birlikte dimdik durduk.

Yine toplumsal adaletin temsilcileri olduk, yine bütün 
adalet mücadelelerinin onurlu savaşçıları olarak en 
önde biz durduk.

Haksızlık karşısında asla susmadık; ülkenin merkezine, 
başkentine birlikte yürüdük.

Kolluk güçlerinin haksız ve orantısız müdahalelerine 
maruz kalsak da hakkımızı aramaktan hiç vazgeçmedik.

Hakkımızı aramak uğruna gecelerimizi, gündüzlerimizi 
sokaklarda geçirdik.

Yine gece yarıları sorgulara gittik, yine gündüz adaletin 
peşinden koştuk.

Çocuk istismarlarına, kadın cinayetlerine, çevre katliam-
larına yine boyun eğmedik,

Bu uğurda bizimle birlikte yol alan; adil olmayanlara “ra-
hatsızlık veren”, Zulmedenlerin “keyfini kaçıran”, laik, 
demokratik, sosyal hukuk devletinin, Atatürk Devrimle-
rinden neşet ettiğini bilen

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ!

SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK. 

142 yaşını aşan İstanbul Barosu ve onun avukatları olarak; seçimler, direnişler, hakkı 
yenen kadınlar, çocuklar, hayvanlar, siyasetçiler, gazeteciler ve Covid-19 salgını gibi 
topluma dair daha pek çok konuda, savunmada hep birlikte vardık.

GEÇTİĞİMİZ 2 YILDA DA  
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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Bu yeni süreç, 80 Baro olarak attığımız imzaya yönelik 
bir sadakatin ifadesiydi.

Bu bağlamda; eylemlilik sürecine başlama yönündeki 
irademizi ilan ettik. Bu süreçteki “tarihsel sorumluluğu-
muzu” yerine getirmek amacıyla; 

• 19 Haziran 2020 tarihinde Baro Başkanlarının kendi 
illerinden Ankara istikametine doğru “Savunma Yü-
rüyüşü” başlatmasına,

• Katılan baro başkanlarıyla birlikte Ankara’nın girişin-
de Anıtkabir’e ulaşılmak üzere yürüyüş yapılmasına,

• 21 Haziran 2020 Pazar günü, gazetelere ilan verilmek 
suretiyle, teklifin yasalaşması halinde, yurttaşların 
uğrayacağı hak kayıplarının anlatılmasına,

• Bu süreçte sosyal medyanın etkileşim gücü de değer-
lendirilerek kamuoyunu aydınlatmaya yönelik çalış-
malar yapılmasına,

• Teklifin TBMM Komisyonuna geldiği gün, komisyonda 
görüşmelere katılınmasına, bunun mümkün   

olmaması halinde Ankara’da TBMM önünde etkinlik-
ler yapılmasına.

• Teklifin yasalaşması halinde, Anayasa Mahkemesinde 
iptal davası açılması için TBMM’nde çalışma yapılma-
sına,

• Açılan davanın AYM’nde görüşülmesi sırasında Ana-
yasa Hukukçularından görüş alınarak mahkemeye 
sunulmasına, 

 karar verdik.

İstanbul Barosu olarak, bu sürece dair kararlılığımızın 
ifadesini vurgulamak üzere, katılımcı tüm barolarımız-
la ortaklaşarak geliştirilecek bu eylemler dışında, ken-
timizdeki meslek odaları ile birlikte ayrıca çalışmalar 
yaptık.

Yaşadığımız bu gelişmelerin, Baromuzun onurlu geç-
mişine paralel olarak yönlenmesi uğrunda mücadele 
etmeyi mevcudiyetimizin temel nedeni saydık; bu uğur-
daki savunmada hep birlikte vardık.

19 Mayıs ve 1 Haziran 2020 tarihli bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık içe-
risinde, meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak eylem-
lilik sürecini 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlattık.

BAROLAR BÖLÜNMEYE, YIPRATILMAYA 
ÇALIŞILDIĞINDA…
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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Bizim yasamızın 76 ve 95. maddesi hukukun üstünlü-
ğünü gözetmek ve insan haklarına sahip çıkmak göre-
vi veriyor. Biz insan haklarına sahip çıkmak, hukukun 
üstünlüğü mücadelesini yapmak zorundayız. Avukat 
olmazsa, onun örgütlü gücü barolar olmazsa eğer, şid-
dete uğrayan kadın korunamaz. Kadın cinayetleri önle-
nemez. Biz onun için kadını koruyan İstanbul Sözleşme-
sini savunmak zorundayız. Avukatlar olmazsa, işkence 
önlenemez, insan hakları için mücadele edenler kalmaz, 
çevre katliamları yeşil bırakmaz. Üç kuruş için gece 
yarıları sorgulara gidiyoruz biz, ne çektiğimizi biz bili-
riz. Onun için avukatlar susmaz, susamaz. Yasamızda 
bunları değiştirelim, gelin konuşalım dedik. Ama ısrarla 
“çoklu baro” kararı devam etti.
İşte bu yüzden Ankara’ya yürüdük! 

Ve mücadelemizden vazgeçmedik.

Kendi kentlerinden yola çıkan ve Ankara’ya hareket 
eden avukatların yolu Ankara’ya 20 kilometre kala Es-
kişehir Yolu üzerinde polis tarafından kesildi. Baro baş-
kanları Ankara’ya giremedi. Kanunsuz bir emirle dur-
durulduk, bir baro başkanı arkadaşımız da tartaklandı. 
Karşımızda kalkanlar var, engeller var. 28 saat boyunca 
önce yakıcı bir güneş sonrasında yağmur altında, ça-
murlar içinde gelen şemsiyelerin, yağmurlukların alana 
sokulmadığı, sandalyelere izin verilmediği, battaniye-
lere el konulduğu, bir çay içmenin bile esirgendiği 28 
saati yaşadık.

Yargı sisteminin çoklu baroya ihtiyacı olmadığı bir kenara, adalet sistemine zarar 
vereceği de aşikardı. Avukatların ve Baroların adliye yerleşkeleri sorunları, stajyer 
avukatların sorunları, genç meslektaşların ekonomik sorunları, dava dosyalarına ula-
şamama sorunları, kısıtlanan savunma hakkı sorunları, duruşmadan atılma sorunları, 
savunma hakkının kısıtlanması sorunları gibi başka sorunları olduğu hâlde alınan bu 
“çoklu baro” kararı karşısında, adaletin yanında durduk ve Ankara’ya yürüdük.

DİRENİŞLERDE, YÜRÜYÜŞLERDE,  
HAK ARAMADA…
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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İhtiyaç giderebildiğimiz bir kafeye sosyal mesafeye uymadı 
diye 12 bin lira ceza kestiler. Yoldan geçerken korna çalan 
insanlara ceza kestiler, gece saat 2.30’da maske takma-
dı diye bir meslektaşımıza ceza yazdılar. Bu kanunsuz bir 
emirdi, bu bir zulümdü.

Ama biz davamızdan vazgeçmedik. Demokrasiye olan inan-
cımızı her zaman olduğu gibi bu yasa dışı süreçte de daima 
dik tuttuk. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisine daima saygı 
göstereceğiz, ama yasa yapma gücünü silah olarak kullan-
maya çalışanlara her platformda karşı çıkacağız. Çünkü biz 
avukatız, hukuku savunuruz. Demokratik haklarımızı sonuna 
kadar kullanacağız. Bu ülkenin avukatları olarak Meclise su-
nulan teklifin evrensel hukuk kurallarına, anayasaya, üniter 
devlet yapısına aykırı olduğunu kanıtlayacağız, çünkü biz 
avukatız.

Tüm bu süreçte, direnişimizde, yürüyüşümüzde, hak 
arama özgürlüğümüzde, Anıtkabir ziyaretimizde, sa-
vunmada hep birlikte vardık.
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YSK’nın 31 Mart’ta yapılan seçimi iptal etmesiyle ise 
sandığın değiştirebilir yeteneğinin ortadan kalkmış, hu-
kuksuzluk yargı eliyle meşrulaştırılmıştı. Bu durum de-
mokrasi için büyük bir tehdit oluşturmuştu.

Bu nedenle 23 Haziran seçimlerine 31 Mart seçimlerine 
baktığımız gibi bakamazdık. En etkin biçimde o müda-
haleyi nasıl yapabiliriz diye düşündük ve bu çerçevede 
baro olarak demokrasiyi kaybetme tehlikesi karşısında 

davranış biçimini tespit etmemiz gerektiğine karar ver-
dik. Demokrasinin hukuka ihtiyacı vardı ve İstanbul se-
çiminde biz kendimizi bu ihtiyaçla karşı karşıya bulduk.
Bu çerçevede bazı girişimlerde bulunmak gerekiyordu. 
Demokrasi nöbetlerimiz de bu önemli girişimlerimizden 
biriydi. Bu nöbetlere 8 bin avukatımızla birlikte, Türki-
ye’nin her yerinden baro başkanları ve meslektaşlarımız 
katıldı. Bu bir dayanışma nöbetiydi ve sadece avukatlar 
değil, emek dünyası, meslek odaları, sanatçılar eyleme 
destek verdiler. Tüm bu gruplarla ortak bir bildirge ya-
yınladık ve demokrasiye sahip çıkacağımızı kamuoyuna 
bildirdik. Sonuç olarak demokrasiye sahip çıktık.

Sadece bu yerel seçimde değil, tüm seçimlerde halkı-
mızın iradesi için mücadele ediyor ve sonunda adaletin 
kazanmasına vesile oluyoruz. Bu uğurda geçtiğimiz 2 
yıl içinde gerçekleşen seçimlerde, meslektaşlarımıza 
özel seçim eğitimleri veriyoruz. Bu 2 yılda da halkın ira-
desi için savunmada hep birlikte vardık.

Demokraside “sandık” dediğimiz olgu önemli bir 
enstrümandır. Belki her şey değildir ama her şeyin ilkidir. 
Demokraside sandık “seçme” yeterliliğini gösterebildiği 
kadar “değiştirebilme” yeterliliğini de göstermelidir. 
Sandık her zaman onu önümüze koyanları seçmek için 
yapılan plebisit ya da referandum amaçlı değildir. Sandık 
değiştirebilmelidir. 

31 Mart seçimine yapılan itirazlardan sonra YSK tarafından İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı seçiminin “gerekçesiz gerekçelerle” iptal edilmesinden sonra hızla 
harekete geçtik. Çünkü demokrasinin hukuka ihtiyacı vardı. Sandık, sadece seçmek 
için değil, değiştirmek için de olmalıydı. 

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE HALKIN İRADESİ
GASP EDİLİRKEN, SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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Sistemli ve bilinçli bir planlama ile mesleğin itibarsızlaştırılması çabaları yoğunlaşırken bu-
nunla mücadelenin söylem düzeyinden eylem düzeyine getirilmesi, yeni dönemin temel 
stratejisi olmalıydı. 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü buna olanak veriyordu.

24 Ocak 1977’de faşist Franco yanlıları Madrid’de 
avukatlara saldırıp beş avukatı öldürmüşlerdi. Her 
yıl tehlikedeki bir ülkenin avukatlarına ithaf edilen 
bugün bu yıl da Türkiye’ye ithaf edilmişti. 

Bu ithaf, haksız değildi. Müvekkili ile görüştürülme-
yen avukattan karakol dışına zorla çıkarılanlara, 
karakolda polis tarafından darpedilen avukattan 
işkenceyi tespit ettiği için görevi engellenenlere ka-
dar daha pek çok örnek yaşamıştık. 
Hacizlerde karşılaştığımız saldırılardan silahların 
gölgesinde yaptığımız duruşmalara kadar bir yığın 
tehditlerle karşılaştık.

Bu tehditlerle ilgili olarak açılan davalar ve yaptığı-
mız şikayetler yasaların avukatlık mesleği ile ilgili 
yaptığı düzenlemelere paralel sonuçlar doğurmasa 
da mücadelemize devam etmeliydik.

Söylemde sona gelmiştik. 
Artık eylem zamanıydı.

24 Ocak 2020’de İstiklal Caddesi’nde avukatlar bu 
tehditler karşısında yılmayacaklarını, gözdağlarına 
prim vermeyeceklerini, eğilip boyun eğmeyecekle-
rini bir kez daha haykırdılar.

Hiç bir baskıya boyun eğmeyeceğiz, tehditler bizi 
yıldırmayacak. Asla sinmeyeceğiz. Genlerimizdeki 
mücadele azmini hep diri tutacağız. Bizi büyüten 
öykülerimizin yol göstericiliğinde daima demokra-
siye ve insan haklarına sahip çıkacağız. Çünkü bili-
yoruz ki; avukatların sesi kesilirse, yurttaşın nefesi 
kesilir.

Biz avukatız ve birgün herkese lazım oluruz biz...

Her dönemde olduğu gibi bu son 2 yılda da 

meslektaşlarımız görevlerini yerine getirirken, 

karşılaştıkları hukuk dışı uygulamalar ve hatta maruz 

kaldıkları şiddet karşısında haklarını sonuna kadar 

savunmak için hukuki mücadelemizden hiç vazgeçmedik.

24 OCAK ‘‘TEHLİKEDEKİ AVUKATLAR GÜNÜNDE’’
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilme-
sinden itibaren, doğuracağı sonuçların öngörülmesi 
için Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya örneklerinde 
mesleğimizin ve genel olarak yargının nasıl etkilendiği-
ni inceleyip, önlem aldık. Bu bağlamda; 

• Adalet Bakanlığı’na başvurarak öncelikle adliyelerin 
kapatılmasını, hak kayıplarının önlenmesi için süre-
lerin durdurulmasını, avukatların uğrayacakları eko-
nomik kayıpların giderilmesi yönünde CMK ve Adli 
Yardım ödemeleri bakımından ivedilik gözetilmesini 
talep eden ilk baro biz olduk.

• Meslektaşlarımızın olası vergi borçları ve Bağkur öde-
meleri için erteleme yönünde Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı’na ilk başvuruyu yapan baroyduk. 

• Meslektaşlarımızın sağlığı için sosyal mesafeyi koru-
mak adına, salgının en başından itibaren Baromuz ta-
rafından ilan edilmiş olan panel, konferans, sempoz-
yum, seminer, çalıştay ile komisyon, kurul ve merkez 
toplantılarını ve benzeri tüm etkinlikleri ve SEM eği-
tim programını salgın bitimine kadar iptal ettik.

• Bu süreç içerisinde meslektaşlarımızın mesleki eği-
tim veya etkinliklerinden geri kalmamaları adına, et-
kinliklerin çoğunu sosyal medya hesaplarımızda ve 
YoutTube kanallarımızda yayınladık. 100’ü aşkın canlı 
yayınımızın milyonlarca kişiye erişimini sağladık.

• Adliyelerde baro odalarına dezenfektan temin ettik.

• Servis araçlarının düzenli şekilde dezenfekte edilme-
sini sağladık.

• Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiş 
olması karşısında, bu durumun oluşturduğu mücbir 
sebep ve adliyelerdeki yoğunluğun oluşturacağı sal-
gın riskinin değerlendirilmesi suretiyle yeni bir karar 
oluşturulana kadar, duruşmalara katılmak istemeyen 
avukatların başkaca bir dayanak/belge aranmaksızın 
mazeretli sayılmaları için Adalet Bakanlığı’na, HSK ve 
Adalet Komisyonu Başkanlıklarına yazı yazılmasına 
karar verdik.

• Salgın hastalık nedeni ile her gün onlarca insanın 
öldüğü bir dönemde hapishanelerde bulunan çocuk-

ların acilen tahliyesinin sağlanması amacıyla ilgili bi-
rimlere çağrılarımızı yaptık.

 kurarak, binlerce meslektaşımızın on binlerce liralık    
faturalarının ödenebilmesini sağladık.

Bunların yanı sıra daha onlarca hizmetimizle meslek-
taşlarımızla yine hep birlikte vardık.

• Meslektaşlarımız için 3 ay ötelemeli ihtiyaç kredisi 
için anlaşmalar sağladık.

• Stajyerlerimiz için özel, kefilsiz, meslek başlangıcına 
kadar ötelemeli ihtiyaç kredisi için anlaşmalar sağla-
dık.

• DenizBank ve Digital Planet iş birliği ile hazırlanan, 
İstanbul Barosu üyesi meslektaşlarımıza özel “2 yıl 
ücretsiz E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM)” ürünü-
nü hizmete sunduk.

• Faturalarını ödemekte zorlanan meslektaşlarımızı bu 
ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen meslektaşlar 
ile bir araya getiren Mesleki Dayanışma Platformu 
oluşturduk.

Avukatlar İstanbul Barosu ile Güçlü
dedik ve;

Etkisi tüm dünyada hâlâ devam Covid-19 salgını sürecinde mesleki süreçlerinden 
eğitimlerine, sosyal hayatlarından ekonomik durumlarına kadar her an meslektaş-
larımızın yanında onlara destek olduk.

KORONAVİRÜS SALGINI SÜRECİNDEKİ 
MÜCADELEMİZDE… HEP BİRLİKTE VARDIK.
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“Biz yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi, ara-
cısıyız. Avukatlar olmasa, yurttaşlar da hak arama özgür-
lüklerini yeterince kullanamayacağı için demokrasi eksik 
kalır.”

Av. Mehmet Durakoğlu

“Devletin ve bireylerin eylem ve işlemlerinin hukukla 
bağlı olması ve bu bağlılığın yargı organlarının denetimi 
ile güvence altına alınması” olgusu olmadan bir “Hukuk 
Devleti”nden bahsedemeyiz. 

• Belirli suçlarda avukatla hükümlü arasındaki cezae-
vinde gerçekleşen görüşmelerin kayda alınması belge 
ve dosyalara aranarak el konulması olanağı veren yö-
netmeliğin iptali için dava açtık.

• Hukuki yardıma erişimi kısıtlı gruplara karşılıksız hu-
kuki destek hizmeti sunmayı amaçlayan TOBB yönet-
meliğinin iptalini sağladık.

• Arabuluculuk sınavında kota uygulamasının iptali için 
dava açtık.

• Hukukçu olmayanlara uzlaştırıcı yetkisi veren uzlaş-
tırma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönet-
meliğin bazı maddelerinin iptali için dava açtık.

• Sağlık verilerine avukatların erişimini engelleyen yö-
netmeliğin iptalini talep ettik.

• Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporunun iptali için 
dava açtık.

• Atatürk’e hakaret eden kişilerle ilgili olarak Cumhuri-
yet Savcılıkları’na şikayette bulunduk.

• Karayolu motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk 
sigortası genel şartlarında yapılan değişikliklerin iptali 
için dava açtık.

• İstanbul’da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü kurul-
masına dair Cumhurbaşkanlığı kararının iptali istemiyle 
dava açtık.

Tüm bu bilinç ve tecrübemizle, tüm meslektaşlarımızla 
birlikte savunmada hep birlikte vardık.

İstanbul Barosu olarak her zaman olduğu gibi bu son 2 yılda da tüm yurttaşlarımızı 
ilgilendiren binlerce dava ve eylemde, adaletin yanında, en ön safta yer aldık. Dün 
Cerrattepe’de olduğu gibi bu kez de Kaz Dağları’nda olduk.

MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU İLGİLENDİREN DAVALARI 
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU İLGİLENDİREN DAVALARI 
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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Kadın Hakları İnsan Haklarıdır.

Kadına Yönelik Şiddet İnsan Hakları İhlalidir.

Şiddet, kadın erkek eşitsizliğinden, kadınlara karşı ayrımcılık-
tan kaynaklanıyor.

Bir ülkede kadın erkek eşitliği, demokrasinin temel kriteridir. 

Kadın Hakları Merkezi olarak, eşitsizliklerin kaldırılması için, 
şiddet mağduru kadınların korunması için, şiddetin önlenme-
si için SAVUNMADA DA HEP BİRLİKTEYİZ!

Kamu kurumlarından gelen talepler üzerine toplumsal cin-
siyet eşitliği ve 6284 sayılı kanun konusunda 26 seminerde 
1740 kişiye eğitim verdik. 

Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin 32 davaya göz-
lemci olarak katıldık.

Kadın Hakları Eğitim Seminerlerine son iki yılda katılan 2734 
meslektaşımızla birlikte kadının insan hakları çalışmalarımızı 
kararlılıkla sürdürüyoruz.

Son dönemlerde her ne kadar konu çarpıtılmaya çalışılsa da biz İstanbul Barosu olarak 
İstanbul Sözleşmesi’nin en büyük savunucusu olarak sesimizi her yerden duyurduk. 
Çünkü kesin olarak bildiğimiz bir şey vardı: kadın hakları insan haklarıdır!

KADININ İNSAN HAKLARINI VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ 
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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göstergeler

6284 S.K. KAPSAMINDA KHM RAPORU

İstanbul
Sözleşmesi
Yaşatır!

İstanbul
Sözleşmesi

Yaşatır!
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Her çocuğun ayrım gözetmeksizin yaşama, gelişme, kendisi ile ilgili süreçlere katıla-
rak görüş bildirme ve üstün yararına uygun davranılmasını isteme hakkı vardır.  Bu 
bilinçle son 2 yılda da yüzlerce çocuğumuzun hakkının peşinden koşmak için, savun-
mada hep birlikte vardık.

ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDA…
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.

Çocuk Hakları Merkezi olarak, her dönem olduğu gibi, 
Çocuk Hakları konusunda meslek içi eğitim almış olan 
meslektaşlarımız ile
•  çocuk haklarının tanınması, 
•  korunması, uygulanması ve 
•  geliştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı sürdürdük.
•  Suça sürüklenen çocukların yaşama yeniden kazandı-
rılması için yanlarında olduk.
Her çocuğun ayrım gözetilmeksizin eşit fırsatlara sahip 
olma ve yaşamın her alanında üstün yararına uygun 
davranılmasını isteme hakkı vardır. Bu bilinçle son iki 
yılda da yüzlerce çocuğumuzun ihmal ve istismardan 
korunması için, çocukların hakkının peşinden koşmak 
için savunmada hep birlikte vardık.
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Avukatlık Kanunu’nun 76 ve 95. maddeleri gereğince insan haklarını koruma
‘‘görevimizi’’ varlık nedenimiz sayıyoruz.

• Düzenlediğimiz meslek içi eğitimlerde; AYM ve 

İHAM’de bireysel başvuru usulü ve kabul edilebilirlik 

şartları ile insan hakları savunucularının korunması, 

sığınmacılar ve avukatların karşılaştığı sorunlar, ulus-

lararası koruma ve mülteci hukuku, kilit mülteci grupla-

rın adalete erişimlerinin güçlendirilmesi, cinsel yönelim 

ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık davalarına yönelik 

sertifika programı önceliklerimiz oldu. İfade özgürlü-

ğüne yönelik tehditlerin gündeme getirildiği panel ve 

konferanslarla konjonktüre hitap ederken, ceza infaz 

kurumları ve geri gönderme merkezlerine yaptığımız 

ziyeretlerle düzenlediğimiz raporlar ve basın açıklama-

ları sorunların Türkiye’deki tek hukuksal değerlendir-

melerini barındırıyordu.

• İHAM Güncel kararlarının yakından takip edilerek bil-

gilendirilmesi amacıyla öne çıkan daire ve büyük dai-

re kararlarını aylık olarak özetleyip meslektaşlarımızla 

paylaştık. Hak ve özgürlüklere göre indekslenen karar-

ları da yıllık olarak tek bir kitapçık haline getirdik.

• Dünya İnsan Hakları Günü için özel olarak hazırlanan 

Temel İnsan Hakları Mevzuat Kitabı çıkardık. 

• Nerede insan hakları ihlali varsa orada olmaya özen 

gösterirken meslektaşlarımızın da bu alandaki bilgi ve 

bilinç düzeylerini artırmaya yönelik çalışmalar içinde 

olduk.

İNSAN HAKLARI DENİLİNCE DE,
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.
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Mesleğimize yaşatılan ekonomik güçlüklerden çıkışın temel momentumu ‘‘ Nitelikli 
Avukat’’ olabilmektir. Akıl vermek yerine gereğini yerine getiren Baro, nitelikli avu-
kat yaratma modelini bulup onu uygulamalıdır. Biz de öyle yaptık. Önce sertifika ve 
yüksek lisans programlarına yöneldik.

Mesleğimizin karşı karşıya kaldığı en temel teh-

dit avukat enflasyonuna neden olan YÖK sistemi 

idi. Bu sürecin devam etmesi ve yeterlilik sınav-

larının 2024 yılına ötelenmesi, görünür gelecek-

te de tehditin devamı anlamına gelmekteydi.

Tehdit bununla da sınırlı değildi. Yeni dönemin 

en temel öngörülerinden birisi de mevcut avu-

katlık modelinin değişecek olmasıydı. Pek çok 

parametre ve o arada Batı ülkelerinin avukat-

larının tartışmaları, çıkış için bir tek yol gösteri-

yordu: Nitelikli Avukat...

İstanbul Barosu olarak nitelikli avukatın nasıl 

ve ne biçimde yaratılabileceği konusunda, ‘‘akıl 

vermek’’ yerine, onun ilk koşulu sayılması gere-

ken uygulamaları başlatmayı, Baro olmanın ge-

reği saydık. 

Bu amaçla iki önemli adım atmalıydık: 

. Meslek İçi Eğitimde yeni boyut.

. Yabancı dil (İngilizce eğitim).

Sertifika Programları ile yabancı dil eğitiminin 

piyasadaki ücretlerini meslektaşlarımıza yan-

sıtmamak için bu alanda yeni bir ‘‘Baro Şeması’’ 

yapmaya yöneldik. Önceki yıllara ilişkin dene-

yimlerimiz bize ışık tutabilirdi. Buradan hare-

ketle ücretsiz/küçük ücretle, yeni programlar 

tasarladık.

1. Meslek İçi Eğitimde Sertifika Programları

ve Yüksek Lisans Olanakları

İstanbul Barosu’nun yetkin avukatlarının genç 

meslektaşlarına ‘‘el vermelerini’’ sağlayacak  ve 

giderek onların uzmanlaşmaları yolundaki ilk 

adımlarını atmalarına yardımcı olacak Sertifika 

Programları düzenledik. Özellikle yeni modelin ihtiyaç duyduğu 

alanları seçerek, genç meslektaşlarımızın bu alanlarda yoğunlaş-

malarını ve o sayede geleceğe uyum sağlayabilecek noktaya ulaş-

maları temel amacımız oldu. 

Nitelikli Avukat yetiştirmede bir başka çalışmayı da yüksek lisans 

alanında gerçekleştirmeyi planladık. Bu amaçla üniversitelerle an-

laşmalar yaparak, meslektaşlarımızın en az ücretle yüksek lisans 

yapmalarını sağlayacak arayışlara yöneldik.

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN
YENİ AVUKATLIK MODELİ, YENİ BARO ŞEMASI
VE YENİ PROJEMİZ: 1. MESLEK İÇİ EĞİTİM 
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Mesleğimize yaşatılan ekonomik güçlüklerden çıkışın temel momentumu ‘‘ Nitelik-
li Avukat’’ olabilmektir. Akıl vermek yerine gereğini yerine getiren Baro, nitelikli 
avukat yaratma modelini bulup onu uygulamalıdır. Biz de öyle yaptık. Sertifika ve 
yüksek lisans programlarıyla birlikte yabancı dil eğitimine yöneldik.

GENÇ MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN
YENİ AVUKATLIK MODELİ, YENİ BARO ŞEMASI
VE YENİ PROJEMİZ: 2. YABANCI DİL KURSLARI 

Geleceğin avukatlık modelinde bilgiye ulaşmak, 

olağanüstü önemli olacaktır. Özellikle de yabancı 

kaynakların mukayeseli hukuk bakımından irde-

lenmesinin yeni muhakemelere fırsat vermesi 

kaçınılmazdır. 

Diğer yandan, özellikle bilişim alanında mesleği-

mizi etkileyecek yapay zeka benzeri önemli deği-

şimlerin dilinin İngilizce olması, Baro’yu yeni bir 

anlayışa taşımalıdır. 

2. Yabancı Dil Kursları (İngilizce)

Bu alanda bilgiye ulaşmanın kolaylaştırılması için 

İngilizce eğitiminin öncelikli bir hedef olarak gö-

zetilmesini öngörüp Baro bünyesi içinde İngilizce 

kursları açtık. Önceki yıllardan farklı olarak bu 

kursların profesyonel eğiticilerle yapılması, sağ-

lamaya çalıştığımız niteliğin de göstergesi oldu. 

Bu kurslar;

. Temel İngilizce

. İleri İngilizce

. Hukuk İngilizcesi 1-2

sınıfları ile her bir alanda 40 saat olmak üzere 

açıldı. Sadece katılımı zorunlu tutmak için alınan 

100 TL. ücretle verilen bu derslerde amaçladığı-

mız niteliğe ulaşmayı hedefliyoruz. 

1500 meslektaşımızın bu kurslarda eğitimden 

geçmiş olması öngörülerimizde yanılmadığımızı 

ortaya koydu.

Yeni dönemde artık iddialı bir hedefimiz var:
Siz baronuza bir yılınızı verin. Biz sizden bir avukat
daha yaratalım!
Şimdi bu iddianın peşinde koşacağız.
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Bilişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeleri yakından izleyerek dijitalleşme süreçlerine uyum 
sağlamak konusunda kararlı çalışmalarımızı devam ettireceğiz.

• İstanbul Barosu Bilgi İşlem Servisi ISO 27001 bilgi güvenliği yöne-

tim standardını yakalamak için süreci devam ettirmektedir.

• Geliştirdiğimiz Staj Ön Başvuru Ekranı ile stajyer verilerinin hızlı 

işlenmesi sağlanmış, MERNİS’le entegre çalışan sistem hızlanmanın 

temelini oluşturmuştur.

• Baro telefon ve santral algoritmamız akıllı senaryolar ile hizmet 

kalitesini artırmaya devam etmektedir.

• Faaliyet belgeleri İngilizce ve Türkçe olarak Baronet üzerinden 

oluşturulabilmektedir. Bugüne kadar 37032 adet elektronik faaliyet 

belgesi üretilmiştir. Adli Yardım’da elektronik evrak yükleme döne-

mi başlatılmıştır.

• Etkinliklere ve meslek içi eğitim seminerlerine başvuru online ka-

yıt ile yapılabilmektedir. 

• Uzaktan eğitim çalışmalarında SEM, CMK, her türlü Sertifika Prog-

ramları ve İngilizce eğitimleri Uzaktan Eğitim Platformu ile sağlan-

mış, 20 Nisan 2020 tarihinde başlanan eğitimlerde bugüne kadar 

4391 meslektaşımız eğitim almıştır.

• e-posta sistemimiz güncellenmiş, yeni modern ve hızlı sunucu mi-

marisine kavuşturulmuştur.

• Kablosuz ağ altyapımız genişlemiş ve tüm birimlerle birlikte adli-

yelerde de meslektaşlarımızın baro şifreleri ile kablosuz internete 

erişimleri sağlanmıştır.

• Elektronik fax uygulaması başlatılmış yedekli olarak saklan-

ması, kolay erişilebilmesi, çıktısı alınmadan yönlendirilmesi 

sağlanmıştır.

• UYAP okulu açılmış UETS, TAKPAS, CELSE, EMAKBUZ, EİM-

ZA benzeri bilişim uygulamaları eğitimleri verilmiştir.

• BAROVİZYON TV giderek geliştirilmiş, 432 bölüm çekilen vi-

deosunun 530.039 görüntülenme ve 10.000 abone ile yayın 

hayatına devamı sağlanmıştır. Artık tüm bilgisayar ve mobil 

cihazlardan erişilebilen BAROVİZYON TV uygulamasının geli-

şim süreçleri devam ettirilecektir. 

• CMK Atama Robotu ve CMK Asistan Mobil uygulamaları ile 

ADLİYEDEYİM uygulaması hizmete girmiştir. 

• IBARO uygulaması artık akıllı telefonlara da yüklenen ve 

giderek gelişen bir uygulama olarak meslektaşımızın cebine 

girebilmiştir.

• Otomasyon sistemimiz elektronik imza altyapısına geçti.

• Adli Yardım’da 6284 koruma kararları için özel giriş ekranı 

yapılmış, başvuruların elektronik ortamda alınması ve atama-

ların da aynı ortamda yapılması sağlanmıştır.

• Meslektaşlarımız ve yakınları için KAN BANKASI Bilgi Havuz 

Sistemi oluşturulmuş, taleplerin 7/24 Baro Bilgi İşlem Servisi 

tarafından karşılanması sağlanmıştır.

• Yeni dönemde meslektaşlarımızdan gelen evrakların e-imza 

ile kabulü ve yanıtı sağlanacaktır. Avukatlara elektronik tebli-

gat ve KEP gönderimleri başlayacaktır.

• Hukuk dünyası için çevrimiçi eğitim platformu, online hukuk 

akademisi kurulacaktır.

• Meslektaşlarla üçüncü kişiler arasında elektronik imza ile 

anlaşma yapılmasına imkan sağlayan platformlar hazırlana-

caktır.

• Meslektaşlarımızın küçük bedellerle Baro üzerinden ihtarna-

me göndermeleri sağlanacaktır.

DİJİTAL BARO BİZİM İŞİMİZ.
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Yapay zeka teknolojisi mesleğimizde önemli değişiklik-

ler yaratacak. Desteklemekle veya karşı durmakla ilgisi 

olmaksızın bu gerçekliği gözetip, süreç haritaları yap-

manın görev olduğunu düşündük. yeni bir yargı siste-

minin ve giderek yeni bir avukatlık modelinin doğması 

ihtimalini gözeten çalışmalarda geç kalınması halinde, 

işlevimizi yerine getirememiş olacaktık.

Bu bağlamda Türkiye’nin üç büyük barosu olarak ortak-

laştırdığımız bir çalışmayla, değişen teknolojinin ‘‘Türki-

ye Ölçeğini’’ saptayan bir rapor düzenledik. Bir ilke imza 

attığımız için mutluyuz! 

Geleceği şekillendirmeyi hakeden öngörümüzü belir-

lerken tüm meslektaşlarımızla birlikte, savunmada hep 

birlikte vardık!

Gelişen yapay zekâ teknolojisinin toplumda, hukuk sisteminde ve mesleğimizde ya-
rattığı etkiler karşısında fikirlerimizi yansıtan yol haritasının bir gereklilik olduğunu 
düşünüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin “yapay zekâ ve hukuk” üzerine kaleme alın-
mış ilk raporuna Ankara ve İzmir Baroları ile birlikte imza attık.

142 YILDIR GENÇ BİR BARO OLARAK ÇIĞIR AÇMAYA 
DEVAM EDİYORUZ: YAPAY ZEKA ve HUKUK.
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Baro Aktif servisi ile İstanbul Barosunu arayan meslektaşlarımız, mesai saatleri için-
de baroda kayıtlı numarasından ile aradığı takdirde, ismi anılarak karşılanıyor ve 
sorun çözülünceye kadar takip ediliyor. Üstelik telefonda bir robot tarafından değil, 
gerçek bir kişi tarafından karşılanıyor.

İstanbul Barosu’nun ulaştığı cesamet iletişim alanında gi-

derek güçleşen bir noktaya vardı. Adli Yardım ve CMK 

sistemlerinin halka açık olan yüzü baro santralinde yoğun 

aramalara neden olmaktaydı. Bu arada barosunu arayan 

meslektaşımız ulaşım güçlüğü yaşamakta ve basit sorunları-

nı çözmekte dahi güçlük çekmekteydi. İstanbul Baro su’nun

ulaştığı cesamet iletişim alanında giderek güçleşen bir noktaya 

vardı. Adli Yardım ve CMK sistemlerinin halka açık olan yüzü baro 

santralinde yoğun aramalara neden olmaktaydı. Bu arada barosunu 

arayan meslektaşımız ulaşım güçlüğü yaşamakta ve basit sorunları-

nı çözmekte dahi güçlük çekmekteydi. 

Hizmetimizin adını proaktiften esinlenerek koyduk. Başka deyişle 

önceden etkin olmayı amaçladık.  Kuruluş amacımız: 

• Olay olduktan sonra değil, olmadan önlem almak.

• Bir ihtimali öceden düşünerek yok etmek.

• Geçmiş analiziyle geleceği tahmin edip ona göre tedbir almak

• Olayların gelişiminin kontrolünü eline almak. 

Baro Aktif; Baronun tüm birimleri ile eşgüdümde çalışabilecek ve 

“önlemler” alabilecek yetkiye sahiptir. 

Baro aktif personelinin yaptığı tüm işlemler kaydedilmektedir. 

21.01.2019 tarihinden bugüne Baro Aktif ‘in faaliyete geçmesi 

ile meslektaşlarımızdan gelen 410.219 adet çağrı telefon cevaplan-

mış ve sonuca kavuşturulmuştur. 

CMK Uygulama Merkezi’mizle;
258.687	görevlendirme	yaptık.

 18.370	 aktif	avukatımızla	CMK	uygulamamıza	çalışmaya	devam	ettik.

  7.544					meslektaşımıza	ücretsiz	CMK	eğitimi	verdik.

       81 			meslek	içi	eğitim	semineri	düzenledik.

İnsan	Hakları	Merkezi’mizle;
 335	 avukatımıza	eğitim	verdik.

 380	 İHAM	karar	tercümesi	yaptık.

 8	 davayı	takip	ettik.

Avukat	Hakları	Merkezi’mizle;
 912	 avukat	başvurusuna	cevap	verdik.

 221	 duruşmaya	iştirak	ettik.

 32	 avukat	büro	aramasına	iştirak	ettik.

 229	 suç	duyurusunda	bulunduk.

SAYILARLA SON 2 YIL

‘‘BARO AKTİF’’ İLE HİZMETİMİZ İLE 
AVUKAT ÖNCELİĞİ SAĞLADIK.
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Çağlayan Adliyesi’nde Bulunan CMK Ödeme Servisi, Çağlayan’da Nurol Tower’a, Kartal’da 
Bulunan Ödeme Servisi ise Nursanlar İş Merkezi’ne Taşındı

Sanık Müdafiliği ve Mağdur Şikayetçi ve Katılan Vekilliği Konulu Meslek İçi Eğitim Seminerleri

2019 senesine kadar Çağlayandaki İstanbul Adliyesi’nde 

bulunan CMK Ödeme Servisi fiziki koşulların elverişsizliği 

sebebi ile Çağlayan’da bulunan Nurol Tower’a taşınmış-

tır. Yine aynı şekilde 2020 yılı ağustos ayına kadar İstan-

bul Anadolu Adalet Sarayı’nın hemen yanında yer alan 

Adalet İş Merkezi’nde hizmet veren CMK Ödeme Servisi 

de fiziki koşulları iyileştirmek ve meslektaşlarımıza daha 

iyi bir hizmet sunabilmek amacıyla yine İstanbul Anado-

lu Adliyesi’nin arka kapısının (D Blok-4) karşısında bulunan 

bir mesafede bulunan Nursanlar İş Merkezi’ne taşınmıştır. 

CMK UYGULAMA MERKEZİ’NDE SAĞLANAN
DÖNÜŞÜMLERDE VE 
SAVUNMADA HEP BİRLİKTE VARDIK.

CMK Meslek içi Eğitim Seminerleri 2019 yılına kadar çeşit-

li otellerde yapılmaktaydı. Seminere katılan meslektaşlar bu 

eğitime katılmak için ücret ödemekteydiler. Fakat 2019 yılının 

Mayıs ayında İstanbul Adliyesi’nde yer alan CMK Muhase-

be Servisi’nin Çağlayan’da bulunan Nurol Tower’a taşınması 

ile birlikte, fiziki imkanların da yeterli olması sebebiyle CMK 

Meslek İçi Eğitim Seminerleri de bu binada ve ücretsiz bir şe-

kilde yapılmaya başlanmıştır. 2019 yılının Mayıs ayında Nurol 

Tower’da ücretsiz bir şekilde yapılmaya başlanan CMK Mes-

lek İçi Eğitim Seminerlerinin, 2020 yılında yaşanan Covid 19 

virüsünden kaynaklanan salgın hastalık sebebiyle 13.03.2020 

tarihinde bir süre ara verilmiştir. Bu süreçte Baromuzca 

programlar temin edilip, gerekli hazırlıklar yapılarak uzaktan 

eğitim seminerleri devreye sokulmuş, yüz yüze seminerlerin 

konu ve saati biraz sadeleştirilmiş ve CMK Meslek İçi Eğitim 

Seminerleri 20.04.2020 tarihinden itibaren online olarak in-

ternet üzerinden uzaktan eğitimle yapılmaya başlanmıştır ve 

halen bu şekilde yapılmaya devam etmektedir. 
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BU GÜÇ DÖNEMDE ÖZVERİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN
MERKEZ, KOMİSYON VE KURULLARIMIZA 
TEŞEKKÜRLERİMİZLE..


