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Değerli meslektaşım,

Avukat Hareketi adına görüşlerimizi sizinle 
paylaşmak isterim.

Biz avukatlar, son yıllarda hiç hak etmediğimiz 
sorunları yaşıyor ve onur kırıcı durumlarla 
karşılaşıyoruz. İfadesi zor ama avukat yargının 
“ötekisi” oldu, neredeyse yok sayılıyoruz. 

Biliyorum, siz de avukata yakışmayan bu sonuçtan 
fazlasıyla rahatsız ve şikayetçisiniz. Şikâyet etmek 
elbette durumu kabullenmekten daha kişilikli 
bir davranıştır. Ama yetmiyor. Şikâyet etmek 
yaşadıklarımızın düzelmesi için çözüm olmuyor. 
Bunu siz de biliyorsunuz.

Avukat Hareketi olarak, şikâyet etmekle 
yetinmedik, oturup çalıştık. Üstelik çok çalıştık. 
Yaşadıklarımızı yaratan temel sorunu araştırdık. 

Ve kendimize şu soruyu sorduk: “Avukatı avukat 
yapan nedir?”

Bulduğumuz yanıt şu oldu: “Avukatı avukat yapan 
şey, hukuku yok edenlerin karşısına dikilmektir.”

Şimdi, hukuku yok edenlerin karşısına birlikte 
dikilelim istiyoruz. 

Biliyorsunuz, 20-21 Ekim tarihlerinde İstanbul 
Barosu Genel Kurulu gerçekleşecek. Orada yeni 
bir baro yönetimi seçilecek. 

Biz, mevcut baro yönetiminin sessiz kalarak olup 
bitenleri kabullenişini içimize sindiremiyoruz.

Diyoruz ki, baroyu başkan değil, avukatlar 
yönetsin. Baro dik dursun, avukatın onuru 
kırılmasın. Hak, hukuk, adalet yerini bulsun.
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Bunun için çözümlerimiz ve projelerimiz hazır.

Bize destek olmanızı, bize katılmanızı istiyoruz. 

Söz veriyoruz, Baro’yu birlikte yöneteceğiz. 

Etkin bir İstanbul Barosu’nun gölgesi, avukatı yok 
sayanların üzerine düştüğünde inanın çok şey 
değişecek.

Ya tozu dumana katacağız ya tozu dumanı 
yutacağız.

Hangisini tercih etmek istersiniz?

Biz, Sizin hangi tercihi yapacağınızı biliyoruz.

Sevgiyle kalın.

Av. Dr. Başar YALTI
İstanbul Barosu Başkan Adayı



5

AVUKAT HAREKETİ 
BAŞLIYOR!
Hukukçular, hukukun ne olduğunu anlatırken, “Atı-
nı Senatör Yapan İmparator” örneğini verir. Roma 
İmparatoru Caligula, atını çok sevmektedir ve onu 
“senatör” yapmak istemektedir. Roma Senatosu, 
İmparator’un bu önerisini kabul eder. Böylece ta-
rihte ilk kez, bir at, senatör unvanını alır. Bu örnek, 
yetkili organ tarafından, usulüne uygun şekilde 
çıkartılsa da her yasanın “hukuk” olamayacağını, 
adalete yönelmeyen, kamusal kaygısı olmayan dü-
zenlemelerin “hukuk” olarak kabul edilemeyeceği-
ne iki bin yıldan beri tanıklık eder.

İnsanlığın aradan geçen iki bin yıl boyunca hukuk 
alanında elde ettiği kazanımlara karşın, günümüz 
Türkiye’sinde yaşanan hukuksuzluklar yukarıdaki 
çarpıcı örneği anımsatıyor. Türkiye, ne yazık ki, yüz-
lerce yıl önce bile kabul edilmeyen bir hukuk anla-
yışına hapsolmuş durumda. Ülkemizde hukuk, artık 
biçimsel olarak dahi uygulanamaz bir durumdadır. 
Bu anlamda, Türkiye’nin uzunca bir süreden beri 
sanki anayasası yokmuş gibi yönetildiğini, mevcut 
Anayasa’nın dahi dikkate alınmadığını belirtmek 
yeterlidir.

Cumhuriyet’in aydınlanmacı ve kamucu yanı, kül-
türü, kurumları ve kazanımları, gözlerimizin önün-
de, üstelik hukuk araçsallaştırılarak tasfiye edilmek-
tedir.

Yargı, uzun bir süreden beri siyasetin etkisi altın-
dadır ve adalet üretememektedir. Oysa hepimiz 
biliyoruz ki, adalet üretmeyen bir hukuk düzeni ya 
da yargı sistemi işlevini yitirmiş demektir. Böyle bir 
durum ise asla kabul edilemez.
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Bizler, ortaya çıkan bu sonuçla öncelikle hukukçu-
ların ve özellikle de avukatların ve onların örgütü 
olan baroların mücadele etmeleri gerektiğini düşü-
nüyoruz.

Ancak bu süreçte barolar, özellikle İstanbul Barosu, 
etkisiz ve yetersiz kalmıştır. Hatta İstanbul Barosu, 
tarihsel görevlerine ve birikimlerine aykırı bir şekil-
de, olup bitenlerle uyumlu bir sessizlik ve tepkisizlik 
içindedir.

Avukatlık mesleğinin onur ve saygınlığı yıpratılmak-
ta, avukatlık yok sayılmaktadır.

Hepimizin içinde bulunduğu ve bizzat yaşadığı 
meslek sıkıntılarına ek olarak, avukatların geçim 
kaygıları neredeyse diğer bütün duygu ve düşün-
celerinin önüne geçmiştir.

İşte böyle bir ortamda; “bağımsız, çağdaş, top-
lumcu” nitelikleriyle, avukatın kişisel ve mesleki 
sorunlarını Ülkenin sorunlarıyla harmanlayarak 
mücadele edilmesi gerektiğini düşünen “AVUKAT 
HAREKETİ”ni başlatıyoruz.

AVUKAT HAREKETİ, bağımsız bir ülke isteyen ve 
toplumun yararı ile insanların hakkını korumanın 
ancak kimsenin ve hiçbir gücün boyunduruğunda 
olmadan yapılabileceğini savunan BAĞIMSIZ bir 
harekettir.

AVUKAT HAREKETİ, insanlığın tarihsel kazanım-
larına, Cumhuriyet’in değerlerine ve demokrasiye 
sahip çıkan, bilimsel ilerlemeyi benimseyen ÇAĞ-
DAŞ bir harekettir.

AVUKAT HAREKETİ, bireylerin temel hak ve öz-
gürlüklerini gerçek anlamda yaşayabilmeleri, onur-
lu ve insanca bir yaşam sürebilmeleri için ekonomik 
çıkarlar karşısında kamusal yarara öncelik veren 
TOPLUMCU bir harekettir.
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Bizler, kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve yargı bağımsızlı-
ğının ortadan kaldırılmasını, hukuk güvenliğinin yok 
edilmesini, yargının özelleştirilmesini kabul etme-
yen; en geniş anlamıyla hukuk devletini savunan, 
bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargı için mücadele 
verilmesi gerektiğini düşünen, adaletten yana hu-
kukçularız.

Bizler, Türkiye’nin geleceğinin; dinin ve dini kurum-
ların toplumsal yaşama biçim verici müdahaleleri-
nin ortadan kaldırıldığı, insanlar arası eşitsizliklere 
kaynaklık eden ekonomik bir düzen yerine toplum-
sal çıkarları gözeten eşitlikçi bir sistemin kurulduğu, 
tüm yurttaşların özgür ve kardeşçe birlikte yaşa-
yacağı bir cumhuriyette olacağına inanıyoruz. Ba-
ğımsız, özgür, adil, eşitlikçi ve emekten yana bir ülke 
istiyoruz.

Bizler, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ina-
nan; laik, demokratik, çoğulcu toplum yapısını ve in-
sanlık onurunu her şeyin üzerinde tutan; barışı sa-
vunan, tüm ayrımcılıkların karşısında duran; kadın, 
çocuk, engelli, mülteci, hayvan, çevre vb tüm hak 
mücadelelerine katkı sunan katılımcı bir yönetim 
anlayışına inanıyoruz.

AVUKAT HAREKETİ olarak; 

Bağımsız, tarafsız ve etkin bir yargının yeniden 
yapılanması için mücadele vermek, Yargının özel-
leştirilmesine “dur” diyerek, toplumun hak arama 
özgürlüğünü ve adil yargılanma hakkını tam olarak 
kullanmasını sağlamak,

Avukatların onur ve saygınlığını yükseltmek, avu-
katlara yapılan saldırılar ve haksız tutuklamalar kar-
şısında durmak,

Avukatlık mesleğinin bir serbest piyasa faaliyeti 
olarak anlaşılıp, yorumlanmasına sessiz kalmamak, 
avukatların ekonomik ve toplumsal alanda artan 
sorunlarına çözümler üretmek,
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Özellikle stajyer avukatlar ile genç ve İş Kanunu’na 
tabi avukatların meslek etiğine uygun ve insan 
onuruna yaraşır şekilde çalışmalarını sağlamak ve 
bu konudaki engelleri ortadan kaldırmak, meslek-
taşlarına çalışma alanları ve iş olanakları yaratmak 
isteyen bir baro için,

İtiraz eden, çözüm üreten, mücadeleci, etkin bir 
İstanbul Barosu için yola çıktık. Gelin özlemi duyu-
lan böyle bir “Baro” yu birlikte inşa edelim.

Nihat Behram, “Çıkmak İçin Bu Karanlıktan” adlı 
şiirini şöyle tamamlar:
“Yeter artık, doğrul! Adına yakışır ol! Kimliğini bul!

Dikilmesi değilse eğer, karşısına

hayatı yok edenlerin

halkı halk yapan nedir?”

“Avukat Hareketi” olarak biz de benzer bir çağrı 
yapıyor ve diyoruz ki;

“Yeter artık, doğrul! Adına yakışır ol! Kimliğini bul!

Dikilmesi değilse eğer, karşısına

hukuku yok edenlerin

avukatı avukat yapan nedir?”
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DEĞİŞİM 
HAREKETLE 
BAŞLAR

Bizler, Türkiye’nin hukuk düzeninden, yargı siste-
minden, baroların ve avukatlığın içinde bulunduğu 
durumdan şikayetçi olan ve bu duruma itiraz eden 
avukatlarız. 

Ülkemizin içinden geçtiği bu süreçte ortaya çıkan 
sorunlarla öncelikle hukukçuların ve özellikle de 
avukatların ve onların örgütü olan baroların müca-
dele etmeleri gerektiğini düşünüyoruz.

Ancak, İstanbul Barosu, ne yazık ki tarihsel  görev 
ve sorumluluklarına aykırı bir şekilde, olup bitenlerle 
uyumlu bir sessizlik ve tepkisizlik içindedir. Etkisiz ve 
yetersizdir. 

İstanbul Barosu hukuka, avukatlar İstanbul Baro-
su’na yabancılaşmıştır.

İşte böylesi bir ortamda; “bağımsız, çağdaş, top-
lumcu” nitelikleriyle “AVUKAT HAREKETİ”ni baş-
lattık.

Avukat Hareketi olarak, ülkenin, yargının ve avukat-
ların içinde bulunduğu sorunları biliyor ve yakından 
izliyoruz. Avukatın kişisel ve mesleki sorunlarının 
ülkenin sorunlarından ayrılamayacağı bilincini ta-
şıyoruz.

Mücadelenin ancak birlik olarak, birlikte verilebile-
ceğine inanıyoruz.
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Bu inançla ve yaşadığımız sorunlara somut çözüm-
ler üretmek üzere hep birlikte yola çıktık, çok çalıştık, 
özgün projeler hazırladık. Sahip olduğumuz inancı, 
enerjiyi, birikim ve deneyimi, ülkemizin, mesleğimi-
zin ve avukatların hizmetine sunmak istiyoruz.

Örgütlü mücadeleye inanıyoruz.

Bizler baroyu hukukla yeniden buluşturacağız, avu-
katı da baroyla barıştıracağız.

“AVUKAT HAREKETİ” olarak, birbirimizden alacağı-
mız güçle, hep birlikte yönetmek üzere İstanbul Ba-
rosu yönetimine adayız.

Tüm uğraşımız, avukatlar ve kuşkusuz adalet içindir!

AVUKATLARIN VE AVUKATLIĞIN SORUNLARINI 
ÇÖZÜM PROJELERİMİZ

•	 Avukatların İş Alanlarını Genişletme Projesi

•	 Avukatların Ekonomik Sorunları İçin Çözüm 
Projesi

•	 İş Kanunu’na Tabi Avukatların Sorunları İçin 
Çözüm Projesi

•	 Yabancı Avukatlık Ortaklıklarının Faaliyetlerinin 
Denetimi ve Haksız Rekabetin Önlenmesi Projesi

•	 Hukuksal Araştırmalar ve Mesleki Eğitimler İçin 
Üniversitelerle İş birliği Projesi
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BARONUN YAPISI VE YÖNETİM ŞEKLİ İLE İLGİLİ 
PROJELERİMİZ

•	 Avukat ve Baro arasındaki Yabancılaşmanın 
Kaldırılması Projesi

•	 Staj Eğitim Merkezi’nin Yenilenmesi ve Avukatlık 
Akademisi Projesi

•	 Barolar Arası İş Birliği ve Eylem Projesi

•	 Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum 
Kuruluşları ile (sendikalar, dernekler, çevre 
örgütleri, yargı alanındaki örgütlenmeler vb.) 
Dayanışma Projesi

•	 Yargıçlar, Savcılar ve Avukatlar Arası Etik Kurul 
Projesi

ADİL YARGILANMA HAKKINI GERÇEKLEŞTİRME 
PROJELERİMİZ

•	 Adil Yargılanma Hakkının Kullanılmasını 
Destekleme Projesi

•	 Yargıda Özelleştirmeyle Mücadele Projesi

TOPLUMDA HUKUK KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRME 
PROJELERİMİZ

•	 Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı Projesi

•	 İstanbul Barosu Radyosu ve Youtube Kanalı 
Projesi

•	 Hukuk Kültürünü Geliştirme ve Yerleştirme Projesi

•	 Hukuk Müzesi ve Kütüphanesi Projesi

•	 Yolsuzlukla Mücadele Projesi

Ve çok daha fazlası için 
#hareketegeç
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Av. Dr. Başar YALTI Kimdir?
20-21 Ekim 2018 tarihinde yapılacak İstanbul Ba-
rosu Genel Kurulu’nda Avukat Hareketi’nin Baro 
Başkan Adayı Av. Dr. Başar Yaltı’dır.

1954 yılında Erzurum/Aşkale’de doğan Yaltı, 1974 yı-
lında Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra 
Jandarma Subay göreviyle Türk Silahlı Kuvvetle-
ri’ne katıldı. Subaylığı döneminde İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ni dışarıdan okuyarak, bura-
dan 1980 yılında mezun oldu. Yaltı, 1986 yılında istifa 
ederek Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrıldı.

1986 yılında avukatlığa başlayan Yaltı, Gazi Üniver-
sitesi’nde “Olağanüstü Yönetim Usulleri” konulu 
teziyle yüksek lisansını, İstanbul Üniversitesi’nde 
“Hukuk Devleti Perspektifinden Avukatların Adil 
Yargılanma Algısı” teziyle doktorasını tamamladı.



14

Av. Dr. Başar Yaltı, 30 yılı aşkın avukatlık deneyimi-
nin yanı sıra, 20 yıla yakın bir süre boyunca, Türkiye 
Barolar Birliği’nin ve İstanbul Barosu’nun çeşitli bi-
rimlerinde çalıştı.

Baronun birçok merkez ve komisyon çalışmalarına 
katılan Yaltı;

•	 2005-2009 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği 
Disiplin Kurulu Üyesi,

•	 2010-2012 yılları arasında İstanbul Barosu 
 Yönetim Kurulu Üyesi,

•	 2013-2017 yılları arasında Türkiye Barolar Birliği 
Başkan Yardımcısı

olarak görev yaptı.

Birçok dernek üyeliği bulunan Yaltı’nın çeşitli gazete 
ve dergilerde çok sayıda makalesi ve son olarak da 
“Avukatın Adı Yok” adlı bir kitabı yayımlandı.

Av. Dr. Başar Yaltı, avukatlığın yanı sıra, 2013 yılın-
dan bu yana da Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi 
görevini sürdürmektedir.

Evli olan Av. Dr. Başar Yaltı’nın iki kızı ve bir torunu 
bulunmaktadır. 



BARO YÖNETİMİNDE 
YENİ YAPILANMA ve 

KATILIMCI 
BARO YÖNETİMİ 

ANLAYIŞIMIZ
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BARO YÖNETİMİNDE 
YENİ YAPILANMA ve 
KATILIMCI BARO 
YÖNETİMİ ANLAYIŞIMIZ

Baro Yönetiminde yeni bir anlayışın hayata geçiril-
mesi dört aşamalı bir çalışma gerektirmektedir.

•	 Baro Yönetiminde Düşünsel Devrim

•	 Katılımcı Baro Yönetimi Anlayışı, Doğrudan Yö-
netim Anlayışına Yönelme

•	 Saydam Yönetim Anlayışı

•	 Avukat-Baro Yabancılaşmasının Ortadan Kaldı-
rılması

NASIL BİR BARO YÖNETİMİ 
UYGULAYACAĞIZ?

İstanbul Barosu, üye sayısı 40.000 avukatı geçen, 
dünyanın en büyük baroları arasındadır. Bu den-
li çok üyeli bir meslek örgütünün başarılı biçimde 
yönetilmesinin önünde, uzun yıllardan beri hiç de-
ğişmeden varlığını sürdüren Avukatlık Kanunu’nun 
mevcut çerçevesinin getirdiği zorluklar vardır.

Ancak İstanbul Barosu, “idare edilmeyip” yönetil-
mek isteniyorsa bunun için mutlaka yasal değişiklik 
beklenmesi gerekmemektedir. Yeni, çağdaş bakış 
açıları ve teknolojinin olanakları kullanılarak İstanbul 
Barosunun etkin şekilde yönetilmesi mümkündür.

Bunun için öncelikle, mevcut yönetim anlayışının 
terk edilmesi, yönetim anlayışında zihinsel deği-



18

şiklik gerekmektedir. Zihnimizde oluşan bariyerler 
yıkılmadıkça çağdaş yönetim anlayışına ulaşılması 
mümkün değildir. Temel ilke; “Baroyu Başkan yö-
netir”, anlayışı yerine, “Baroyu avukatlar yönetir” 
anlayışına geçilmesi olmalıdır. Dolayısıyla bu il-
kenin gereklerine göre davranmak ve kurum-
sallaşmak gerekmektedir.

İkinci aşamada interaktif bir yönetim an-
layışıyla yönetimde katılımcılığın sağlan-
ması gerekmektedir. Katılımcılığın art-
ması demek sadece karar süreçlerine 
Baro Yönetim dışında bazı yeni unsur-
ların eklenmesi olarak anlaşılmamalıdır. 
Teknolojik olanaklardan da yararlana-
rak her konuda olamasa da önemli ko-
nularda doğrudan yönetim olanakları 
kullanılmalıdır.

Bu nedenle, bizim ortaya koyacağımız 
yönetim anlayışı; avukatı karar süreçlerinin 
içine alan, içine çeken bir uygulama şeklinde 
olacaktır.

Kararlar sadece yasanın öngördüğü 11 kişiden 
oluşan Yönetim Kurulu tarafından verilmeyecek, 
hemen her konuda avukatların görüşleri alınacaktır.

Üçüncü aşama yönetimde saydamlığın gerçekleş-
tirilmesi aşamasıdır. Yönetim Kurulu toplantıları ve 
kararlar kamuya açık olacak ve ilan edilecektir. Bü-
tün harcamalar ve harcama yöntemleri açıklana-
caktır. Saydamlık ve katılımcılığın sistematik olarak 
sağlanacağı bir baro yapısının kurulması hedefle-
necektir.

Ancak bunlar da yetersizdir. Günümüzde avukat ve 
baro yönetimi arasında gittikçe yaygınlaşan bir ya-
bancılaşmanın bulunduğu gerçeğiyle karşı karşıya-
yız. Baronun etkinliğini azaltan bu yabancılaşmanın 
hızla ortadan kaldırılması gerekmektedir. 
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YABANCILAŞMANIN 
ORTADAN KALDIRILMASI

Baro günümüzde delegelerini toplayamaz hale gel-
miştir. Baronun tepki gösterdiği konularda avukat-
lardan destek alamadığı görülmekte, toplantılara 
katılım çok düşük düzeyde kalmaktadır. Bu durum, 
Baro’nun saygınlığını azalttığı gibi, Baro yönetimi-
nin tepki gösterdiği konudaki gücünün ve etkisinin 
olmadığına, o konuda avukatlar tarafından destek 
görmediğine karine olmaktadır. Bu sonuç, Baro 
yönetiminin etkinlik düzenleme gücünü, heves ve 
azmini olumsuz etkilemektedir. 
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Etkili bir Baro yönetiminin herhangi bir konuda kit-
lesel bir etkinlik düzenlediğinde üye sayısının en az 
%5 ni harekete geçirebilmesi gerekmektedir. Bu 
oran hedef alınarak baro yönetimleriyle avukatlar 
arasında ortaya çıkan kopukluk, ilgisizlik, duyarsızlık 
ve güven eksikliğine yol açan yabancılaşmanın hız-
la ortadan kaldırılması gerekmektedir. Avukatlara, 
Baro Avukat dayanışması ve birlikteliğinin sadece 
seçimlerde oy kullanmak olmadığının inandırıcı şe-
kilde anlatılması şarttır.

Baro-avukat yabancılaşmasının çok boyutlu yön-
leri ve nedenleri bulunmaktadır. 

Yabancılaşmanın giderilmesi yoluyla Baro yöne-
timlerine temsil gücü ve saygınlık kazandırmak; bu-
nun sonucu olarak, baroların toplumda ve siyasal 
iktidar nezdinde etkisini artırarak baroların taleple-
rinin dikkate alınmasını ve isteklerinin yerine getiril-
mesini sağlamanın mümkün olacağı değerlendiril-
mektedir.

Bu amaçla yabancılaşmanın ortadan kaldırılması 
projesi yürürlüğe konulacaktır.

YÖNETİMDE UYGULAMA ESASLARI

•	 Yönetim Kurulu toplantıları daha sık aralıklarla 
yapılacaktır. Bu toplantıların günü, gündemi ve 
yeri önceden tüm avukatlara duyurulacaktır.

•	 Yönetim Kurulunda alınan kararlar avukatlara 
duyurulacak, kamuoyuna açıklanacaktır.

•	 Yönetim Kurulu toplantılarının ilk yarım saatlik 
bölümüne isteyen her avukat, randevu alarak 
fiilen katılacağı gibi bulundukları yerden de tele 
konferans, facetime gibi teknolojik imkanlarla 
görüntülü katılabilecektir.

•	 Önemli konulardaki Yönetim Kurulu toplantıları 
canlı yayınlanacaktır.
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•	 Önemli konularda, elektronik anket yöntemiyle 
avukatların karar alınacak konudaki görüşleri 
sorulacak, kararlarda avukatların görüşleri dik-
kate alınacaktır.

•	 Baronun diğer organları tarafından alınan ka-
rarlar da aynı açıklıkla avukat kamuoyuna duyu-
rulacaktır.

•	 Kararların alınmasında uzmanlardan yararlanı-
lacak ve uzman görüşüne başvurulacak, belli bir 
sürece dayalı olarak alınacak kararlarda forum-
lar, tartışmalar ve dijital toplantılar yapılacaktır.

•	 Hukuka, avukatlık mesleğine ilişkin konularda 
diğer barolarla ve avukatlarla iletişim içinde olu-
nacaktır.

•	 Baro Kurulları belli aralıklarla bir araya gelerek 
görüş alışverişinde bulunacaktır.

•	 Baro delegelerinin birikim ve deneyimlerinden 
yararlanacak yöntemler geliştirilecek ve uygu-
lanacaktır.

•	 Baro merkez ve kurullarıyla Baro Yönetimi ara-
sında organik iş birliği süreçleri geliştirilecektir.





AVUKATLIK 
İÇİN DÜŞÜNSEL 

DEVRİM ve 
DÖNÜŞÜM
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AVUKATLIK İÇİN 
DÜŞÜNSEL DEVRİM ve 
DÖNÜŞÜM
Yargının kurucu unsurlarından biri olmakla birlikte 
günümüzde bu niteliği bizzat yargı tarafından ne-
redeyse yok sayılan, ötekileştirilen, kendisi de bu 
niteliğinin hakkını tam olarak veremeyen avukatı 
ve avukatlık mesleğini kaybettiği bu niteliğe ve say-
gınlığına yeniden kavuşturacağız. Bu amaçla “Avu-
katlık Yasası”nda, “Avukatlık Meslek Kuralları”nda 
ve mevcut “Disiplin Hukuku”nda düşünsel devrimin 
yanı sıra köklü değişiklikler yapılması için ödünsüz 
mücadele edeceğiz.

Avukatlık Yasası Değişmelidir: Avukatlığın temel 
değerlerinden ödün verilmeden; başta avukatlığa 
kabul, baroların kuruluşu ve yönetimi, avukatların 
çalışma koşulları, disiplin hukuku, adli yardım olmak 
üzere; çağdaş ilkelere aykırı, zamana uyum sağla-
mayan, eskiyen; özellikle hukuki ve teknolojik geliş-
melerin yanısıra Baronun artan üye sayısına cevap 
veremeyen Avukatlık Yasası değişmelidir. Bu çer-
çevede, Avukatlık Yasası ve mesleği doğrudan ilgi-
lendiren diğer yasalarda mesleğin lehine yapılması 
gereken tüm düzenlemelerin tespiti ve düzeltilmesi 
için gereken çalışmaları yapacağız.

Mesleği Tehdit Eden Dayatmalara Son: Avukatlık 
mesleğine neoliberal sistemin dayattığı, başta ya-
bancı avukatlık büroları olmak üzere ticarileştiren, 
tekelleştiren ve teknisyenleştiren; meslek etiğine ve 
kurallarına aykırı süreçler ve dayatmalar ile müca-
dele edeceğiz.
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Hukuk Eğitimi ve Mesleğe Kabul: Hukuk fakül-
telerinin ve kontenjanlarının sayısını azaltmak, hu-
kuk eğitiminin kalitesini artırmak, mesleğe girişi ve 
mesleğe kabulü daha nitelikli hale getirmek için ge-
reken politikaları üretecek ve bu konuda ilkeli bir yol 
izleyeceğiz.

Disiplin Hukukunda Devrim: İlk bakışta haklılı-
ğı açıkça anlaşıldığı halde, sırf şikayet edildiği için 
meslektaşlarını savunma vermeye zorlayan ve/
veya disiplin dosyalarını aylarca açık tutan; mes-
lek etiği ve ahlakına aykırı davrandığı açıkça tespit 
edilen meslektaşlarına karşı verilecek cezalarda ise 
oldukça korumacı davranan Baroyu, bu çarpık zih-
niyetinden, işlevsiz disiplin hukukundan ve bürok-
rasisinden kurtaracağız. Disiplin Kurulu ve huku-
kunda öncelikle giderek artan disiplin soruşturması 
talebine karşılık verebilecek yasal düzenlemelerin 
yapılması için mücadele ederken; keyfi ve statüko-
cu yorumlara izin vermeyen, mesleğin çıkarını ve 
onurunu koruyacak bir düşünsel devrim yapaca-
ğız. Baro Disiplin Kurulunu, Baronun mevcut üye ve 
dosya sayısını dikkate alarak, nicelik ve nitelik olarak 
yeniden yapılandıracağız. Kurula uzman raportör 
takviyesi yapacağız. Böylece; yıllardır ağır dosya 
yükü altında ezilerek, sürüncemede kalan ve/veya 
yeterli zaman ayrılmayan disiplin dosyalarında ve-
rilen hatalı veya haksız kararlar nedeniyle; bir hukuk 
kurumu olarak kendi adaletini bile dağıtamayan 
Baroyu, bu aczinden kurtaracağız.



BARO, ADALET İÇİN 
BASKI GRUBU OLACAK
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BARO, ADALET İÇİN 
BASKI GRUBU OLACAK
Dünyanın en büyük baroları arasında bulunan ve 
örgütlü gücü ile büyük bir baskı grubu olduğu yıllar-
dır unutulmuş/unutturulmuş olan İstanbul Barosu-
nu Avukatlık Yasasının verdiği görev ve sorumluluk 
çerçevesinden hareketle, yeniden ayağa kaldıra-
rak, bildiri yoluyla muhalefet yapmanın çok ötesine 
taşıyacak, baronun; demokrasi, hukukun üstünlü-
ğü, insan hakları ve adalet için gerçek anlamda de-
mokratik bir baskı grubu olmasını sağlayacağız.

Hukuk Devletine, Demokrasiye ve İnsana Sahip 
Çıkacağız: Her türlü teröre ve darbeye karşı üni-
ter devleti, demokrasiyi ve laik Cumhuriyeti sonu-
na kadar savunurken; hangi ırktan, dinden, inanç-
tan ve etnik kökenden gelirse gelsin insana yapılan 
haksızlığın ve ayrımcılığın karşısında duracağız. İn-
san haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalı-
şacağız. Emeğe ve emekçiye hakkının ve değerinin 
verilmesi için gereken çalışmaların içinde olacağız.

Topluma Hukuk Desteği: Ulusal afetlerde, toplum-
sal olaylarda, insan hakları ihlallerinde mağdurlara 
hukuksal yardım götürebilmek, çevre sorunlarına 
yol açan projelere hukuki müdahalede bulunabil-
mek amacıyla; içerisinde konunun uzmanlarının da 
yer alacağı olaya ve konuya özgü yeni komisyon ve 
merkezler kuracağız. Toplumun ve kişilerin yok edi-
len hukuk güvenliğinin sağlanması için sürekli mü-
cadele içinde olacağız.

Kadına Yönelik Şiddete ve Ayrımcılığa Karşı Du-
racağız: Kadına yönelik her türlü şiddete ve ayrım-
cılığa karşı direnç noktası oluşturarak toplumsal 
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ve hukuksal mücadele verecek, bu yönde politikalar 
üretecek ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde olacağız. 
Bu amaçla Baro tarafından yalnızca İstanbul Adliye-
si’nde kurulmuş olan “Kadın Hakları Şiddeti Önleme 
Bürosu”nu ilk aşamada İstanbul Anadolu ve Bakır-
köy adliyelerinde faaliyete geçirerek daha yaygın ve 
etkili hale getireceğiz.

Her Türlü Çocuk İstismarına Karşı Mücadele Ede-
ceğiz: Çocukların her türlü istismarına karşı top-
lumsal ve hukuksal mücadele verecek, bu yönde 
politikalar üretecek ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde 
olacağız.

Temiz Toplum ve Yolsuzlukla Mücadele: Temiz top-
lum arayışına tercüman olacak şekilde ve kamunun 
çıkarlarını korumak amacıyla her türlü yolsuzlukla 
mücadele etmek üzere içinde uzmanların da yer ala-
cağı bir “Yolsuzlukla Mücadele Merkezi” kuracağız.

Hangi konuda ve kiminle ilgili olursa olsun Baro tara-
fından yapılan araştırma ve soruşturmalar sonucun-
da hazırlanan raporları avukatların ve kamunun bil-
gisine sunacağız. Üzeri örtülen yolsuzlukların açığa 
çıkartılması ve yolsuzluk yapan sorumlularının ceza-
landırılması için hazırlanan raporları gereği yapılmak 
üzere yasal birimlere sunarak takipçisi olacağız.

Toplumsal Duyarlılık Taşıyan Dosyaları Ele Alaca-
ğız: Yönetimde devamlılık, sorumluluk ve saydamlık 
ilkelerimizin yanı sıra Avukatlık Yasası md.76 uyarın-
ca; “hukukun  üstünlüğünü, insan haklarını savun-
mak ve korumak” görevini yerine getirmek üzere; 
başta 1997 yılında Baro bünyesinde “Susurluk Araş-
tırma Grubu” tarafından rapora bağlanan “Susurluk 
Dosyası” olmak üzere akamete uğrayarak kapanan 
dosyaları incelemeye açarak avukatların ve kamuo-
yunun bilgisine sunacağız. Ayrıca halen güncelliğini 
koruyanların eksikliklerini tamamlayıp,  Baronun o 
konudaki görüşünü de açıkça ortaya koyarak konu-
nun takipçisi olacağız.



Karakolda
yanında
olmak
yetmez,
Aslolan
avukatı
karakola
düşürmemek!
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SAYGIN AVUKAT, 
GÜVENİLEN BARO
Baro’yu; kendi üyesine değer veren, mesleğin ve 
meslektaşının hakkını veren, mesleğin etik değer-
lerinin yanısıra adil yargılanma hakkını, hukuku ve 
demokrasiyi gerçekten savunan, hukuksuzluğa ve 
zorbalığa karşı direnen bir kuruma dönüştürerek 
avukata, toplum nezdinde yıpranan itibarını ve hak 
ettiği saygınlığı yeniden kazandıracağız. Avukatla 
barosu arasındaki yabancılaşmayı ortadan kaldı-
rarak, avukatı barosuna güvenen ve sahip çıkan bir 
anlayışa kavuşturacağız. Baro’yu hukukla yeniden 
tanıştırıp, avukatı barosuyla barıştıracağız.

Barolar Üzerindeki Vesayete Son: Öncelikli olarak 
5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile daha 
da ağırlaştırılan vesayet düzeni sayesinde Baroları 
tamamen DDK’nin denetimine ve yürütmenin in-
safına bırakan son düzenlemenin ivedilikle iptali için 
çalışacağız. Türkiye Barolar Birliği’nin ve baroların 
işlevine yönelik müdahaleci yaklaşımlara, üyelik ve 
aidat zorunluluğunu ortadan kaldırma girişimle-
rine, kısacası baroları işlevsiz kılmaya yönelik tüm 
girişimlere karşı, hukuksal yöntemler ve Baro’nun 
örgütlü gücü ile mücadele edeceğiz.

Mahkemelerde Eşit Koşullarda Olmak: Mahke-
melerde gittikçe yer eden “avukat yerine de ben 
düşünürüm”, “avukata ne gerek var” anlayışı ve 
yargılamayı mekanikleştiren her türlü düşünce ve 
düzenlemeye karşı mücadele edeceğiz. Yargılama-
ların, adil yargılanma hakkına uygun şekilde yapıl-
masının takipçisi ve denetleyicisi olacağız. Duruşma 
salonlarında savcılık makamının savunma maka-
mıyla aynı hizada olması; mahkeme heyeti müza-
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kereye çekildiğinde savcının da duruşma salonunu 
terk etmesi, karar verilmek üzere avukatların dışarı 
çıkartılması vb. adil yargılanma ilkelerine açıkça ay-
kırı uygulamaların kaldırılması için çalışacağız.

Savcılık Kurumu Adliye Dışında Olmalıdır: Adli 
fonksiyon olarak savcılık / iddia makamının savun-
ma makamı gibi taraf olmasından hareketle; iddia 
makamının, savunma makamını temsil eden avu-
kattan daha fazla hakim ile diyalogda bulunması-
nın hakimin tarafsızlığını bozduğunu dikkate alarak, 
çoğu demokratik ülkelerde olduğu gibi savcılık ku-
rumunun adliyeden ayrılmasına, adliye dışındaki 
mekanlardan işlerini yürütmesini sağlayacak dü-
zenlemelerin yapılmasına çalışacağız. Ayrıca sav-
cının, silahların eşitliği gereğince, yargılamada avu-
katlarla eşit koşullarda ve aynı seviyede tutulması 
için gerekli girişimlerde bulunacağız.

İcra Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi: Bugün 
bir insanlık ayıbına dönüşmüş olan icra sistemi ve 
uygulamalarının tümden ele alınarak yeni baştan 
düzenlenmesi için gereken çalışmaları derhal baş-
latacağız. İcra müdürlüklerindeki çalışma koşulları 
dahil olmak üzere icra sisteminin etkinliğini ve in-
sanileşmesini sağlayacak önerilerimizin gerçekleş-
mesi için gereken çabayı göstereceğiz.

Türkiye Barolar Birliği ve Barolarla Güç Birliği: 
Bugüne kadar başarılamayanı başarmak üzere, 
başta Türkiye Barolar Birliği olmak üzere, Türki-
ye’nin tüm barolarıyla birlikte; öncelikle meslek so-
runlarını çözüme kavuşturmak, adil yargılanmayı 
gerçekleştirmek, insan haklarını savunmak, hukuk 
devleti ve demokrasiden yana ortak bir güç ve bas-
kı grubu oluşturabilmek amacıyla yeni bir anlayış ve 
yapılanmayı örgütleyeceğiz.  İşlevsiz olan delegelik 
sistemini daha işlevli hale getirmek için, hızla somut 
projeler üreteceğiz.



MESLEĞİN UYGULAMASI 
ve MESLEKTAŞLARIMIZIN 

İHTİYAÇLARINA YÖNELİK 
YAKLAŞIMLARIMIZ
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MESLEĞİN 
UYGULAMASI ve 
MESLEKTAŞLARIMIZIN 
İHTİYAÇLARINA 
YÖNELİK 
YAKLAŞIMLARIMIZ
Avukatın Can ve Meslek Güvenliği: Hukuki, sosyal 
ve teknolojik olanaklardan da yararlanarak, avu-
katın can güvenliğini ve mesleki güvenliğini etkin 
biçimde koruyacak somut önlemler alınması için 
çalışacağız. Bu konudaki çalışmalarımızı Türkiye 
Barolar Birliği’nin çalışmalarıyla entegre edeceğiz. 
Yaşanan süreçlere kolluğun etkin müdahalesini 
sağlayacak politikalar geliştireceğiz. Avukatın gö-
rev başında uğradığı saldırılara, gözaltı ve tutukla-
malara karşı en hızlı şekilde müdahale etmek, yasal 
süreci sonuna kadar takip edebilmek, hukuki destek 
sunabilmek amacıyla, işlevsiz kalan “Avukat Hakları 
Merkezini” yeniden yapılandıracağız.

Adliyelerde Meslek Onuruna Yakışır Muamele: 
Meslektaşlarımızın adliyelerde yaşadıkları kökleş-
miş (servis, baro odası, mahkeme kalemleri ve icra 
dairesinde kötü muamele ve işini görememe, kapı-
larda aranma, duruşma bekleme, cübbe bulma vb.) 
sorunlarına kalıcı çözümler üreterek adliye hizmet-
lerinden meslek onuruna yakışır bir şekilde yarar-
lanmasını ve saygı görmesini sağlayacağız.

İş Alanlarının Genişletilmesi: Günümüzde gide-
rek avukatlık mesleğini tehdit eden (arabuluculuk, 
marka-patent vekilliği ve uzlaştırma vb.) alanlarda, 
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verilen haklı mücadele ve elde edilen kazanımlarla 
yetinmeyip; bu alanda her an yeni tehditlerle karşı 
karşıya kalacağımızın bilinci ile iş alanlarını koruyan 
ve geliştiren kalıcı politikalar üreteceğiz.

Zorunlu Müdafilik ve Adli Yardım: Bir yönetim fa-
aliyeti olarak Baro’nun kurumsal bünyesinde sü-
reklilik arz eden Zorunlu Müdafilik ve Adli Yardım 
faaliyeti yapan meslektaşlar ve bu hizmetlerden 
yararlananlar yönünden hizmetlerin daha işlevsel 
ve hakkaniyetli hale getirilmesi için meslektaşla-
rımızla birlikte kalıcı projeler geliştireceğiz. Ayrıca 
Zorunlu Müdafilik ve Adli Yardım hizmetlerinin ger-
çekleştirilmesinden sonra avukat lehine tahakkuk 
eden vekâlet ücretlerinin iyileştirilmesi ve ödeme 
zamanı konusunda yaşanan ciddi sıkıntıların yanı 
sıra her iki hizmet nedeniyle avukatların yaşamakta 
olduğu vergi sorununun çözülebilmesi için gereken 
her türlü girişimi yapacağız.

Kamu Avukatlarının Sorunları: Kamu avukatlarının 
sorunlarını, avukatlık meslek ilkelerine uygun olarak 
çözmek üzere, Avukatlık Yasasında değişiklik yapıl-
ması için her türlü çabayı göstereceğiz ve bu soru-
nun takipçisi olacağız.

Avukatlık Ücreti ve Tarife: Avukatlık Ücret Tarifesi-
nin meslek onuruna yakışır şekilde yeniden düzen-
lenmesi ve asgari ücretin peşin ödenmesi hususu-
nun dava ve takip şartı sayılması için gereken yasal 
düzenlemelerin yapılmasının ısrarlı takipçisi olaca-
ğız. Avukatlık hizmetlerinin tekelleşmesinin önüne 
geçmek, dava ve işlerin adil dağılımını sağlamak 
üzere çalışmalar yapacağız.

Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönet-
meliğine Sahip Çıkılacak: 1136 sayılı Kanunun 35/A 
maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları 
kapsayan Yönetmeliğin uygulamada daha çok yer 
bulması için tanıtımı ve uygulaması için gereken ta-
nıtıcı çalışmaları yapacağız.
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Vergi Sorunlarına Çözüm: Avukatın vergi sorun-
larının çözülmesi için ilgili kurumlar nezdinde giri-
şimlerde bulunarak, avukatlık ücretine uygulanan 
yüksek gelir vergisi ve KDV oranının düşürülmesi 
yönünde çalışmalar yapacağız. Karşı taraf vekalet 
ücretinin yasa hükümlerine aykırı olarak stopaj ve 
KDV’ye tabi tutulması nedeniyle KDV mevzuatının 
ve ilgili tebliğnamenin revizyonu için Bakanlık ve 
mahkemeler nezdinde girişimlerde bulunacağız. 
Bu süreçte mevcut mevzuatın haksız olarak avukat 
aleyhine yorumlanmasının engellenmesi amacıyla 
yeni davalar da dâhil olmak üzere her türlü hukuki 
mücadeleyi vereceğiz.

Sosyal Güvenceler ve Dayanışma: Avukatın sos-
yal güvenliği ve ihtiyaçları çerçevesinde, zorunlu 
sigorta, grup emekliliği ve yeşil pasaport alma hak-
kının tanınması için yasal düzenlemeler yapılması-
nın yanısıra yaşlı ve bakıma muhtaç meslektaşlar 
için değişik bölgelerde, gerekirse belediyeler ve ilgili 
kurumlarla da iş birliği yaparak bakım ve barınma 
ihtiyacını giderecek ve engelli meslektaşlarımızın 
meslek faaliyetini kolaylaştırıcı çözümleri hayata 
geçirecek politikalar üreteceğiz. Türkiye Barolar 
Birliği’nin sağladığı sağlık ve sosyal güvenlik alanın-
daki hizmetlerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesinin 
takipçisi olacağız.

Yargı Hizmetlerine Erişim: Avukatın yargı hizmet-
lerine hızlı ve sağlıklı şekilde erişebilmesi bakımın-
dan UYAP ve e-imza uygulamasının yeniden yapı-
landırılması; avukatın mesleğinin bir gereği olarak 
SEGBİS, MERNİS, TAKBİS ve POLNET gibi elekt-
ronik ortam kayıtlarına doğrudan erişiminin sınırsız 
şekilde sağlanması yönünde ilgili kurumlarla iletişi-
me geçilerek çözüm üretilecektir.

Meslektaşın İlgi Alanına Göre Yeni Kurullar ve 
Merkezler: Meslektaşlarımızın gerek mesleki ge-
rekse ilgi duydukları farklı alanlardaki çalışmalarına 
katkıda bulunabilmek, kendilerini geliştirmelerine 
yardımcı olmak üzere Meslek İçi Eğitim ve Çalış-
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ma Kurulu, Bilim Kurulu, Sanat Kurulu, Spor Kurulu 
vb. yeni kurullar; Kültür Merkezi, Mesleki Teknoloji 
Merkezi gibi yeni merkezler oluşturacağız.

Avukatın Bilimsel Çalışmalarına Destek: Hu-
kuk fakülteleriyle kurulacak karşılıklı yardımlaşma 
çerçevesinde, meslektaşlarımızın bu fakültelerin 
sertifika, yüksek lisans ve doktora programlarına 
katılımlarını destekleyeceğiz. Baro tarafından belir-
lenen konularda, özellikle yargı sosyolojisi alanında 
akademik çalışma yapan meslektaşlara burs olana-
ğı sağlayacağız.

Yayınlarda Kalite: Baronun yapacağı her türlü ya-
yın faaliyetini gerek meslektaşlar gerekse bu hiz-
metten yararlananlar yönünden daha nitelikli hale 
gelmesi için kalıcı projeler geliştireceğiz. Yayınların 
e-kitap olarak avukatlara ulaştırılmasını sağlaya-
cağız. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Dergisi 
ile 2 yılda bir düzenlenmekte olan Hukuka Felsefi 
ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumunu, niteliğine 
yakışır düzeye ve bilinirliğe kavuşturacağız. Bu ko-
nuda akademik çevrelerle yapılan işbirliğini gelişti-
receğiz.

Bakım ve Kreş Odaları: Meslektaşlarımızın bakıma 
muhtaç ve oyun çağındaki çocukları için adliyelerde 
bakım ve kreş odaları kurulmasını sağlayacağız.

Sosyal Tesisler: Baro aidat ve pul gelirlerinin daha 
verimli kullanılması amacıyla, baronun sosyal tesis 
politikası ile bu konudaki proje ve yatırımları göz-
den geçirilerek Baro’yu inşaatçılıktan kurtaracağız; 
meslektaşlarımızın kolayca ulaşıp, seçkin ve ekono-
mik hizmet alabileceği, ihtiyaçlarına uygun sosyal iş 
birlikleri bulunup, yaygınlaştıracağız.
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STAJYER, 
İŞ KANUNA TABİ ve 
GENÇ AVUKATLARA 
SAHİP ÇIKAN BARO İÇİN

Ülkemizde hukuk fakültesi sayısı 84’e ulaştı. Her yıl 
bu fakültelerden mezun olan en az 5.000 kişi avu-
katlık ruhsatını alıyor. Her geçen gün avukatların 
sayısı daha da artıyor. 

Staj dönemi başlayan sorunlar, mesleğe yeni baş-
layan avukatların çalışma imkanları ve koşullarında 
artarak devam ediyor. 

Staj döneminde çalışma yasağının olması, staj eği-
tim derslerinin gerekli yeterliliklere sahip olmaması, 
avukatın yanındaki staj süresinde stajyer avukatla-
ra yaptırılan işlerin stajın niteliğiyle bağdaşmama-
sı gibi sorunlar, ruhsatını alıp çalışmaya başlayan 
genç avukatlar için etkilerini göstermeye devam 
ediyor. 

Birçok genç avukat kendi bürosunu açamayıp, baş-
ka avukatların yanında çalışıyor. Kendi bürosunu 
açan genç avukatların birçoğu da sorunlarının çö-
zülememesi sonucu bürolarını kapatarak başkası-
nın yanında çalışmaya başlamak zorunda kalıyor.

Ne yazık ki, avukatlık mesleğinin bu yakıcı sorun-
larının uluslararası alandaki dönüşümle benzerlik 
gösterdiğinin ve dünyadaki ekonomik sisteminin 
ihtiyaçlarıyla uyumlu olduğunun farkındayız.
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Bir hukuk kurumu olan barolar ise, üyesi olan staj-
yer/iş kanuna tabi/genç avukatların haklarını koru-
mada bile yetersiz kalıyor ve sorunlarını görmez-
den geliyor. Kalıcı çözümler üretmiyor. 

Bunu ancak birlikte değiştirebiliriz.

Bizler, Avukat Hareketi’ndeki stajyer/iş kanuna tabi/
genç avukatlar olarak barolarda kalıcı çözümler 
üretebileceğimize inanıyoruz. 

Avukat Hareketi olarak, stajyer/iş kanuna tabi/genç 
avukatların sorunlarının samimiyetle ele alınıp çö-
züleceğine söz veriyor, bunun için hep birlikte ol-
maya ve #hareketegeçmeye çağırıyoruz.

Genç ve İş Kanunu tabi avukatların 
sorunlarına ilişkin çözümler

•	 Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ruhsat üc-
retinin ve ilk sene aidatın alınmaması için gerekli 
çalışmaların yapılması

•	 İş alanlarını koruyan ve geliştiren kalıcı 
politikaların üretilmesi

•	 Mesleğe yeni başlayan avukatların büro aça-
bilmesini kolaylaştıran çözümlerin üretilmesi 
ve Baro bünyesinde ortak çalışma alanlarının 
yaratılması 

•	 İş Kanunu’na tabi avukatların çalışma koşulla-
rının, çalışan ve çalıştıran avukatlar arasındaki 
ilişkinin avukatlık meslek ilkelerine uygun olarak 
düzenlenmesi ve Avukatlık Kanunu’nda değişiklik 
yapılması için çalışmaların yürütülmesi 

•	 Danıştay tarafından iptal edilen ve içerisinde 
ödenecek sigorta primlerinin denetlenmesine 
dair hükümlerin de yer aldığı Yönetmelik’in tek-
rar hayat bulması, uygulanabilir hale gelmesi ve 
yasalaştırılması için çalışmaların yürütülmesi
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•	 Meslektaşlar arasındaki iş ilişkisinin denetimi için 
disiplin kurulunun daha etkin çalıştırılması 

•	 İstanbul Barosu’nun Bağlı Çalışan Avukatlar 
Kurulunun, merkeze dönüştürülmesi ve Türkiye 
Barolar Birliği’nde genç ve iş kanununa tabi avu-
katların temsiliyetinin sağlanması

Stajyer avukatların sorunlarına ilişkin 
çözümler

•	 Staj döneminde çalışma yasağının kaldırılması, 
asgari staj ücretinin belirlenmesi ve Baro tara-
fından denetimin sağlanması 

•	 Stajyer avukatların tüm staj dönemi boyunca 
sosyal güvenceye sahip olması için gerekli hu-
kuki düzenlemelerin yapılması 
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•	 Çalışma yasağı kalkana kadar, stajyer avukatlara 
verilen kredilerin geri ödemesiz hale getirilmesi

•	 Staj Eğitim Merkezi’nde verilen eğitimin niteliği-
nin geliştirilmesi için bilimsel çalışmaların yapıl-
ması, pratiğe ilişkin derslerin arttırılması ve eği-
timcilerin niteliklerinde bir standart sağlanması 
için çalışmaların yapılması

•	 Stajyer avukatların staj eğitimlerine rahatlıkla 
gidebilmeleri ve eğitimlerden verim alabilmeleri 
için staj eğitimlerinin tekrar bölgelere ayrılması

•	 CMK eğitimlerinin staj döneminde de alınabil-
mesinin sağlanması

•	 İstanbul Barosu stajyer avukatlarına staj 
dönemi boyunca indirimli ulaşım kartının veri-
lebilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 
görüşmelerin yapılması






