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F Başkan Adayımız 
   Av. M. Gökhan AHİ kimdir?

F Biz Kimiz? 

F Vaatlerimiz

F Nasıl Bir Baro İstiyoruz? 

F Nasıl Bir Baro İstemiyoruz?

F Neler Yaptık? 

F Neler Yapacağız? 

İstanbul Barosu Başkan Adayı
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School of Law’dan “USA Law and Legal 

English” programı  sertifikasına sahiptir.  

Ağırlıklı olarak ceza hukuku, bilişim 

hukuku ve Ticaret hukuku alanlarında ça-

lışmakta olup, bilişim davalarında avukat 

olarak; bilişim, teknoloji, internet, dijital 

oyun ve dijital reklam şirketlerinde hukuk  

danışmanı olarak görev yapmaktadır.  

Kurucusu olduğu İstanbul Barosu Bi-

lişim Hukuku Komisyonunun iki dönem 

başkanlığını yapmıştır. 

İstanbul Barosu Kişisel Verilerin Ko-

runması Komisyonunun kurucusu ve 

üyesidir.  

Türk Ceza Hukuku Derneği, E-Ticaret 

ve İnternet Hukuku Derneği, Dijital Dönü-

şüm Derneği,  Türkiye Bilişim Derneği ve 

Fenerbahçe Spor Kulübü üyesi olarak si-

vil toplum çalışmalarında yer almaktadır. 

Uluslararası alanda, International Bar 

Association (IBA) ve International Tech-

nology Law Association (ITECHLAW) 

üyesidir.  

Halihazırda İstanbul Üniversitesi    

AUZEF Felsefe Lisans Programı 3’üncü 

sınıf öğrencisidir.

1974 Gaziantep doğumludur.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesinden mezun olmuştur. 

Bilgi Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Hu-

kuku Enstitüsü‘nde Yüksek Lisans prog-

ramında “Türk  Hukukunda Bilişim Suç-

ları” dersini, Altınbaş Üniversitesi Hukuk 

Fakültesinde ise seçimlik Bilişim Hukuku 

dersini vermiştir. 

Çeşitli şirketlerde, kamu kurumların-

da, barolarda, üniversitelerde ve aka-

demik kurumlarda; Bilişim hukuku, sos-

yal medya hukuku, teknoloji hukuku ve 

avukatlık hukuku alanlarında kurumsal 

eğitimler vermiş ve halen bu eğitimleri 

vermeye devam etmektedir. 

Çeşitli dergilerde ve internet sitelerin-

de bilişim ve teknoloji hukuku alanında 

yazılar yazmaktadır. 

Türkiye’de bilişim hukuku alanında 

sayısız sempozyum, konferans ve panele 

konuşmacı olarak katıldığı gibi, birçoğu-

nun organizasyonuna imza atmıştır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bil-

gisayar Mühendisliği Fakültesi tarafından 

verilen “Adli Bilişim Uzmanı” sertifikası ile 

ABD Minneapolis’te kurulu Mitchell Hamline 
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oldukları için sahiplenir. Bir avukat yerlerde 
sürüklendiğinde kendisini de yerlerde sürüklen-
miş, tutuklandığında kendisi tutuklanmış gibi 
hisseder. Bir avukat karakolda, savcılıkta, icra 
dairesinde, mahkemede haksızlığa uğrarsa bunu 
kendine yapılmış kabul eder.
En önemlisi, baronun da böyle olması ge-
rektiğine inanır.

L Bu gruptakiler bilirler ki; avukatların her 
sorunu aynı zamanda bu grubun üyeleri-
nin sorunudur ve bunlar çözüldükçe aslında 
kendi sorunları da çözülecektir. Bu yüzden 
AHG; başörtülüler İran’a, komünistler Mos-
kova’ya, Türkler Orta Asya’ya, eşcinseller 
Hollanda’ya demez!

L Avukat sorunları için uğraş verecek, der-
yada katre kadar dahi olsa faydası dokuna-
cak, savunmayı kutsal sayacak, mesleği 
geliştirecek herkesi yanında görmek ister.

L AHG, baro seçimlerinde yarışırken gücü-
nü, ne baro kaynaklarından, ne siyasi parti-
lerden, ne de başkaca güç odaklarından alır.
AHG, gücünü sadece ve sadece kamu hiz-
meti verdiğinin ve kutsal bir meslek icra et-
tiğinin farkında olan, mesleğinin onuruna ve 
vakarına sahip üye avukatlarından alır.

“Avukat Hakları Grubu,
avukatlık mesleğinin

ortak aklıdır, geleceğidir.”

L Avukat Hakları Grubu (AHG); avukatların 
yıllardır yaşadığı ve baro yönetimlerinin umur-
samadığı sorunları kendine dert edinmiş, 
mesleğin sorunlarını çözmeye talip, büyük 
hedefleri olan sıradan avukatların oluştur-
duğu bir topluluktur.

L Avukat Hakları Grubu gerçekçidir; 
hamasetten ve içi boş epik söylemlerden 
uzaktır. Dünyaya kötülükler yapan insanların 
büyük sözler ardına sığındığını bilir, altından 
kalkamayacağı vaatlerde bulunmaz. 
Her gün adliyede karşılaşabileceği meslek-
taşlarının yüzüne gururla bakmak ister.

L Kanun değişikliği yapamaz ama bu uğurda 
yapılması gereken her şeyi yapar. Gücünün 
yettiği kadar değil gücünün sonuna kadar 
mücadele eder. Avukatlar tutuklandığı za-
man; “bu değil, şu değil, bu bizim köyden 
değil” gibi ancak fıkralara konu olabilecek 
siyasi korkularla hareket etmez.

L AHG, hukukun üstünlüğünün, insan hak-
ları ve demokrasinin, meslek sorunlarının si-
yasetini, günlük siyasete ve ideolojik kalıplara 
tabi olmadan en etkin biçimde izler.
AHG’nin “siyaset üstü” duruşu ve hukuk 
eksenli politikalara ağırlık vermesi, mes-
leğe ve meslektaşına olan saygısındandır.
Siyaset günlük bir iştir, oysa avukatlık tarihin 
en eski ve en onurlu mesleklerindendir. Sa-
hip olduğumuz cübbe ise günlük siyasetle ve 
hamasi söylemlerle kirletilemeyecek kadar 
değerlidir.

L AHG meslektaşlarını; sağcı, solcu, 
topçu, popçu, Kürt, Türk, siyah, beyaz 
diye ayırmaz. Avukatları, sadece “avukat” 
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G Hukuka aykırılıkları, insan hakla-
rına yönelen suistimalleri, bireysel ve 
toplumsal özgürlüklere müdahaleleri iz-
leyen, araştıran, raporlayan, takip eden 
ve kamuoyunda farkındalık yaratan bir 
İstanbul Barosu istiyoruz.

G Toplum adına hukuk politikaları 
üreten, çeşitli hukuki sorunları bağımsız 
olarak ele alarak kamuoyunu bilgilendi-
ren ve aydınlatma görevini yapan; “Ada-
lete erişim”in ve avukatlık hizmetlerinin 
herkese ulaşmasını sağlayan bir İstan-
bul Barosu istiyoruz.

G Avukatların hak ve çıkarlarını gö-
zeten, avukatların bağımsızlığını her 
platformda savunan, mesleği geliştiren, 
mesleğin itibarını yükselten, avukatların 
çalışma koşullarını iyileştiren ve tüm bun-
ları meslektaşlarından aldığı güçle yapan 
bir İstanbul Barosu istiyoruz.

G Avukatların mesleki etik kuralları-
nı, mesleği ifa yöntemlerini, müvekkil ay-
dınlatma kurallarını, çalışanlarıyla ilişkile-
rini, reklam ve tanıtım faaliyetlerini, büro 
standartlarını düzenleyen ve denetleyen, 
gerektiğinde yaptırımları ayrımsız uygu-
layabilen bir İstanbul Barosu istiyoruz.

G Hukukun her alanı için görüş bildiren, 
dikkat çeken, farkındalık yaratan, demokra-
tik toplum için önemli davaları takip eden, 
toplum yararı için davalar açan ve itirazlar-
da bulunan bir İstanbul Barosu istiyoruz.

G Yasa koyucu, yasa uygulayıcı, yü-
rütme, yargı makamları ve karar vericiler 
ile ilişkiler geliştiren, görüşmeler yürüten; 
iş ve çalışma dünyası ile iş birlikleri ya-
pan, etkileme çalışmaları yürüten ve her 
alanda lobi yapan bir İstanbul Barosu 
istiyoruz.

G Demokratik toplumun gelişmesini 
engelleyen uygulamalar ve hukuki dü-
zenlemelere karşı her türlü tavır alabilen, 
çekişmeye girmeden inandığı doğrula-
rı korkmadan savunabilen, tüm siyasi 
etkilerden uzak kalabilen bir İstanbul 
Barosu istiyoruz.

G Etkin ve profesyonel yönetilen, 
mali ve finansal denetimi profesyonelce 
yapılan, kararları, mali tabloları ve ihale-
leri şeffaf olan bir İstanbul Barosu is-
tiyoruz.

G İstanbul Barosu stratejik plan-
lama - eşgüdüm ve katılımcı bir yö-
netim anlayışı ile yönetilmelidir.  

“İstanbul Barosu, 
avukatların karşılaştığı 

her zorlukta  
“amasız - fakatsız” 

arkasında durmalıdır.”
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BİM  (Baro İletişim Merkezi) ile her avukatı fikirleriyle, önerileriyle ve şika-
yetleriyle yönetime ortak etmek adına, tüm talep, öneri ve şikayetleri toplamalı; 
her başvuru kayda alınmalı ve hızlıca cevaplanmalıdır.

BAM  (Baro Meclisi) etkin bir danışma ve tavsiye organı haline getirilmeli, 
baro seçimlerine katılmış grupların temsilcilerinin çoğulcu ve demokratik katılı-
mıyla oluşturulmalıdır.

BOM  (Baro Operasyon Merkezi) ile 7/24 ulaşılabilir yapısıyla haksızlığa uğra-
yan her avukatın yardımına anında koşmalıdır.

M İstanbul Barosu, herkesin ve her 

avukatın barosu olmalı, belirli bir siyasi 

kimlik, belirli siyasi parti uzantıları ve bazı 

siyasi partilerin arka bahçesi olduğu iz-

lenimini vermemeli; demokratik toplum, 

hukukun üstünlüğü, avukatlık mesleği ve 

savunma adına her türlü “Hukuk Politi-

kası” üreten, geliştiren ve her platformda 

bu politikaları savunmaya devam eden 

“siyaset üstü” bir kurum olmalıdır.

M İstanbul Barosu, dijital dönüşümünü 

tam anlamıyla tamamlamış olmalı, tek-

nik altyapısını ve yönetsel yazılımlarını 

baştan sona yeniden kurgulamalıdır.

M İstanbul Barosu, uluslararası hukuk 

kurumları, yerli ve yabancı diğer tüm ba-

rolarla iletişim ve işbirliği içinde olmalıdır.

M İstanbul Barosu Başkanı, ayda bir 

kez, internet üzerinden yapılacak canlı 

yayınla baro faaliyetleri hakkında bilgi 

vermelidir.

M İstanbul Barosu, topluma avukata 

danışma, sözleşmelerin avukat ile hazır-

lanması, avukatla birlikte hareket edil-

mesinin faydalarını ve katma değerlerini 

benimsetmelidir.

M İstanbul Barosu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinde ve Adalet Bakanlığın-

da kanunlaşma ve diğer mevzuat süreç-

lerini aktif olarak takip etmeli, sürecin her 

aşamasında yetkililere yön vermelidir.
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Mevcut yönetim
2002’den bu yana

İstanbul Barosunu yönetiyor
ve

gün geçtikçe eleştirdikleri
diğer yapılara

benzemeye başladılar.
Bugüne kadar

yaptıklarının / yapamadıklarının 
karnesini çıkardık.

Biz böyle bir baro
istemiyoruz.

G Yönetimde oldukları 20 yıl boyunca 
avukatlık mesleği adına en ufak bir iler-
leme kaydedilemedi.

G Şeffaf olamadılar. Kararlar, tuta-
naklar, satın almalar, kiralamalar, hara-
camalar hep gizli kaldı. Israrlarımıza 
rağmen ihale usulü benimsenmedi.

G Hukukun üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunma konusunda kimsenin 
duymadığı, görmediği açıklamalar 
yaptılar.

G Kendi yönetim kurulu üyelerine dahi 
şeffaf olmadıkları için, iki yönetim kurulu 

üyesi istifa etmek zorunda kaldı. Bir yönetim 
kurulu üyesi grup kurup kendi dönemine 
muhalefet ederek bu seçime giriyor.

G  Merkezler ve kurulları kontrol altın-
da tutmak için kendi seçtikleri avukat-
ları atadılar.

G Avukatları birçok durumda yal-
nız bıraktılar, avukatların baroları ile 
bağı kesildi.

G  Avukatların en çok sorun yaşadık-
ları icra daireleri, karakolları ve ceza-
evlerini görmeye gitmediler.

G Baro kaynaklarını hesapsızca tü-
kettiler.

G Balmumcu’daki sosyal tesisi 2013’ten 
bu yana kullanamadılar, bir gece kulübü-
ne yok pahasına ihalesiz, teklifsiz kira-
ya verdiler. Baronun 6 milyon Dolarını 
boşa harcadılar.

G Komisyon, kurul harcamaları ile he-
sapsızca milyonlarca TL’lik anlaşmalar 
ve harcamalar yaptılar, bilgi vermekten 
“ticari sır” gerekçesiyle kaçındılar.

G Kaç avukatın serbest çalıştığını, 
kaç avukatın işçi olarak çalıştığını hiç-
bir zaman bilmediler.
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G Pandemi ortamında ne yapacakla-
rını bilemediler, avukatlara sahip çıka-
madılar.

G Avukatlar için en ufak bir destek pla-
nı yürürlüğe koyulmamışken, kiraya ve-
rilmiş baro taşınmazlarının kiralarında 
indirimler yaptılar.

G Disiplin soruşturmalarında taraf-
lı davrandılar, kendi gruplarından olanı 
açıkça korudular ve kayırdılar. Bazı dos-
yalar bekletildi.

G Büyük harflerle duyurdukları hiç-
bir projeyi gerçekleştiremediler. (Sos-
yal tesis, huzurevi, çalışma istasyonları)

G Çoklu baro eylemlerini yöneteme-
diler, avukatları yalnızlaştırdılar.

GAvukatlarla haksız rekabet eden 
hasar şirketleriyle, danışmanlık şirketle-
riyle, çağrı merkezleriyle, arzuhalcilerle 
mücadele etmediler.

G Toplantılarda, meclis çalışmaların-
da, hatta adli yıl açılışlarında dahi İstan-
bul Barosunun ağırlığını hissettirecek 
bir çalışma yapamadılar.

G Arabuluculuğa “kırmızı kart” gös-
terdiler, ilk kendileri arabulucu oldular. 

G Adliyelerin koridorlarını gezmediler, 
orada görecekleri sorunlarla ilgili olarak 
başsavcılıklar ve adli yargı komisyon-
ları ile irtibat kurmadılar.

G Avukatların iş alanını genişlete-
cek, haklarını koruyacak çalışmalar 
yapmadılar.

G Kent konseyleri, tüketici hakem 
heyetleri gibi kanun gereği avukat gö-
revlendirilen kurullara kendi tanıdıkları 
avukatları gönderdiler.

G Mahkemelerden talep edilen vasi, 
kayyum, bilirkişi listeleri taleplerini avu-
katlara duyurmadılar.

G Bol bol ruhsat dağıttılar, bol bol sa-
dece tanıdıkların davet edildiği yemekli 
eğlenceli toplantılar yaptılar.

G Tarihinde ilk kez İstanbul Baro-
sunun TBB Yönetim Kurulunda temsil 
edilmemesine yol açtılar.
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M Her daim sahada (duruşmalarda, icra dai-
relerinde, karakollarda, cezaevlerinde) olduk.

M “Adliye Nöbeti” organize ettik. Yüzlerce 
gönüllü üyemiz üç büyük adliyede her gün 
nöbet tutarak meslektaşlarımızın yanlarında 
oldular.

M Hukuka aykırı şekilde avukatların görevi-
ni zorlaştıran her birimi kamuoyuna duyurduk.

M İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’da 
örgütlendik. 4 ilde 1.000’den fazla aktif üye-
miz, 10.000’den fazla gönüllü üyemiz oldu.

M Sadece örgütlendiğimiz 4 ilde değil, Tür-
kiye’deki tüm avukatların sesi ve nefesi 
olduk.

M Avukatlık Sanatı, Avukatlar Kulübü, 
Avukatlıkta “Niş” Alanlar, Hukuk Namına, 
Şahsına Münhasır, Cesur Avukat adı altın-
da 1000’den fazla yüz yüze ve online eğitim 
organize ettik.

M Mesleki bilgilendirme ve güncel hukuki 
konular hakkında canlı yayınlar yaptık.

M Avukatlık hukuku ve avukatlık pratiği hak-
kında Türkiye’nin her yerinden yüzlerce avu-
kat meslektaşımıza bilgi, dilekçe, hukuki 
görüş, destek ve danışma sağladık. 

M Avukatları ilgilendiren her konuda kamuo-
yunu anında bilgilendiren bir platform olduk.

M Avukat kamuoyunda farkındalık yarattık, 
sorunlarda ve çözümlerde ortaklaşmayı sağ-
ladık.

M Adalet Komisyonları ve Başsavcılıklar 
ile diyalog halinde olduk, birçok alanda işbir-
liği yaptık.

M İcra müdürlüklerinin çalışma saatlerine 
uymaması nedeniyle İstanbul Adalet Komis-
yonuna şikayetlerde bulunduk, adli persone-
lin uyarılmasını sağladık.

M Adliyelerin web sitelerinde mazeret-
li hakimlerin güncel olarak listelenmesini 
sağladık.

M Avukatlara yönelik her tür saldırıyı ulu-
sal basına taşıdık, kamuoyunda dikkat çek-
meye çalıştık.

M Reklam Kuruluna başvurarak hasar da-
nışmanlık şirketlerinin reklamlarının durdurul-
masını ve para cezası almalarını sağladık.

M Baro tarafından 2022 yılı için yayınlanacak 
olan Tavsiye Mahiyetindeki Avukatlık Asgari 
Ücret Tarifesinde stajyer avukat asgari üc-
ret kaleminin tespit ve ilanını talep ettik.

M Emniyet Genel Müdürlüğünün “özel ha-
yatın gizliliği” gerekçesiyle toplumsal olaylar-
da, vatandaşlarca polislerin ses ve görüntü 
kaydının alınmasının engellenmesini öngö-
ren genelgesine karşı Danıştayda dava açtık.

M İstanbul Sözleşmesinin Cumhurbaşkanı 
kararıyla feshedilmesine karşı Danıştayda ip-
tal davası açtık.

M Hıfzısıhha Kurulu Kararı ile hukuksuzca 
ertelenen baro seçimimiz için de dava açtık.

M Hakimler ve savcıların avukatlara dö-
nük olumsuz tutum ve davranışları sebebiyle 
HSK’ye başvuru yaptık.

M Bilgi edinme kanallarını kullanarak 
İstanbul Barosu mevcut yönetiminin çeşitli 
konulardaki basiretsizliğini ortaya koyduk.
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M İstanbul Barosu yönetiminin sır gibi sak-
ladığı harcama ayrıntı ve ve belgelerine 
ulaştık, meslektaşlarımız ile paylaştık.

M Adliye kafeleri, büfeleri ve restoranla-
rındaki yüksek fiyat / düşük hizmet kalitesinin 
gözden geçirilmesi için İstanbul, Anadolu ve 
Bakırköy başsavcılıklarına başvurduk.

M Avukatların COVID-19 aşı kapsamına 
alınması için imza kampanyaları düzenledik, 
bakanlıklara başvurular yaptık.

M Avukatlık hizmeti ile ilgili tevkifat uygu-
laması tebliğine karşı Danıştayda dava açtık.

M Meslektaşlarımızın kişisel verilerini ölçülü-
lük ilkesi dışında işleyen Adalet Bakanlığını 
KVK Kurumuna şikayet ettik.

M Avukatların icra iş ve işlemleri için icra 
dairelerine yaptıkları taleplerinin KVKK ger-
ekçe gösterilerek icra dairelerince redded-
ilmesi üzerine harekete geçtik, Adalet Bakan-
lığı ve KVK kurumuna başvuru yaptık.

M Yüzlerce meslektaştan topladığımız bilgi-
lerle icra dairelerinde ve UYAP’ta yaşanan 
problemler ile çözüm önerilerini raporlaştırıp 
Adalet Bakanlığına sunduk.

M Avukatların vergisel sorunlarını ortaya 
koyan ve çözüm önerileri sunan rapor hazırla-
yıp ilgili makamlara sunduk. 

M Görevinden veya mesleğinden dolayı 
yargılanan meslektaşların yanında olduk, 
duruşmalarında ve dayanışma duyurularında 
destek verdik.

M İşçi (bağlı çalışan) avukatlarla toplantılar 
düzenledik, sorunları ve çözüm önerileri hakkın-
da rapor hazırladık ve ilgili makamlara sunduk.

M Stajyer avukatların yaşadığı sorunlar ve 
çözüm önerileri hakkında rapor hazırladık ve 
ilgili makamlara sunduk.

M Türkiye’de ilk defa CMK ve Adli Yar-
dım görevlendirmelerinde yaşanan sorunları 
raporlaştırdık ve ilgili makamlara sunduk.

M Meslektaşlarımızın bilgisine sunulmak 
üzere ücretsiz hukuk rehberleri hazırladık 
ve yayınladık.

M Ticaret Bakanlığına başvurarak avu-
katların tüketici hakem heyetlerine KEP ile 
yanıt verirken baro pulu ibraz edebilmesi 
için gerekli teknik düzenlemeleri yapmalarını 
istedik.

M Beklediğimiz duruşmaların yargı faali-
yeti olmayıp hizmet kusuru olması sebebiyle 
Adalet Bakanlığına tam yargı davası açtık.

M TAKPAS Yönetmeliği Taslağı Hakkında 
TBB’ye görüş sunduk.

M Pandemi döneminde İstanbul’daki tüm 
avukatlar lehine yapmış olduğumuz anlaşma-
larla, iki ayrı sağlık grubundan uygun fiyatlarla 
PCR ve antikor test hizmetleri alınabilmesi-
ni sağladık.

M COVID-19 temaslı ve pozitif testli avu-
katların işlerinde mazeretli sayılması için Ha-
kimler ve Savcılar Kurulundan tavsiye kararı 
vermesini istedik.

M Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu 
El Kitabını üye meslektaşlarımıza dağıttık.

M Kamu Avukatları İçin Politika Belgesi 
yayınladık.

M İşçi, İşsiz ve Genç Avukatlar İçin 
Politika Belgesi yayınladık.

M İzmir Depremi sonrası Çağlayan, Anado-
lu, Bakırköy adliyeleri ve İstanbul Barosunun 
afet yönetim planı olup olmadığını sorguladık.

M E-duruşma ile ilgili sorularımızı ve öneri-
lerimizi Adalet Bakanlığına ilettik.

M Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği-
nin yenilenmesi için taslak metin önerisi ha-
zırlayıp TBB’ye sunduk.

M Grubumuz üyesi avukatların katkılarıy-
la, İzmir Torbalı Yoğurtluk mevkiinde 1001 
ağaçlık bir AHG korumuz oldu.
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M Avukatlık Kanunu, Reklam Yasağı Yö-
netmeliği ve uluslararası düzenlemeleri esas 
alarak “Sosyal Medya Kullanım Rehberi” 
hazırladık ve yayımladık.

M Bahçeşehir Üniversitesi işbirliği ile Prof. 
Dr. Feridun Yenisey danışmanlığında “Avu-
kat Hakları Temel Eğitimi” düzenledik.

M Buluştay isimli tanışma ve eğlence kon-
septli programlarımızda sık sık meslektaşları-
mızla buluştuk.

M AHG Kitap Topluluğu kurarak meslek-
taşlarımızla, kitap okuma - değerlendirme 
toplantıları düzenledik.

M AHG Sağlıklı Yaşam Grubu kurarak, 
spor, etkinlik, yemek, festival, stand-up gibi 
pek çok programda meslektaşlarımızla bir 
araya geldik.

M İcra İflas Uygulamaları başlıklı eğitimle, 
icra iflas hukukuna ilişkin pratik uygulamalar 
konusunda seri eğitim düzenledik.

M Meslektaşlarımızın tarafı olduğu davalara 
katılım sağladık.

M Adalet komisyonlarına başvuruda buluna-
rak geciken duruşmalara ilişkin mahkeme-
lere yazı yazılmasını istedik ve sağladık.

M Grubumuzun 2022 İstanbul Barosu se-
çimlerine katılacak Başkan Adayı Av. M. 
Gökhan Ahi’yi önseçim yaparak belirledik.

M Seçimli Genel Kurul düzenleyerek mer-
kez yürütme kurulu üyelerimizi belirledik.

M İstanbul Barosu Tavsiye Niteliğinde 
Asgari Ücret Tarifesi’nin ekonomik ko-
şullara uyarlanması için başvuru yaptık 
ve güncellenmesini sağladık

M Türkiye’de ilk defa “Avukatın Psikolojisi” 
konusunu ele alan sempozyum ve canlı ya-
yınlar düzenledik.

M Barokartlarımızdan yapılan haksız ke-
sintileri Tüketici Hakem Heyetine taşıdık.

M Avukata güveni yok eden, noterlerin avu-
kata olan bakış açılarını resmeden hukuka 
aykırıuygulamalaraına karşı Türkiye Noterler 
Birliğine başvuru yaptık.

M AHG Kadın ve AHG Çocuk ve AHG Pa-
ti’yi kurduk, kadın, çocuk ve hayvan hakları 
konusunda çalışmalar yaptık, UNICEF ile or-
tak karar çevirileri yayımladık.

M “Ölümüne Boşanmak” belgesel filminin, 
Beyoğlu Sineması’nda Türkiye’de ilk göste-
rimini gerçekleştirdik. 

M Şirket içi (in-house) avukatlarla, tanışma, 
sorun ve çözümler üzerine toplantı yapıp sonuç 
raporu yayınladık ve Dünya Uyum Profesyo-
nelleri Günü’nde hem meslektaşlarımız hem 
de uyum uzmanlarıyla tekrar bir araya geldik.

M İstanbul Barosunun önüne getirilen   
“1 Nolu” ibaresinin kaldırılması, kimlikler-
de ve resmi yazışmalarda kullanılmaması için 
Türkiye Barolar Birliği’ne başvuruda bulun-
duk ve kaldırılmasını sağladık.

M Google’a başvuru yaparak, Avukatlık Ka-
nunu ve Reklam Yasağı Yönetmeliğine aykırı 
reklamların kaldırılması ve engellenmesini ta-
lep ettik. Avukat ve avukatı kelimeleri içeren 
reklamların kaldırılmasını sağladık. Facebo-
ok ve Instagram’da yayınlanan reklamlar için 
de yaptığımız başvuru süreci devam ediyor.

M İstanbul Adliyesi’nde yer alan kafeterya 
ve yemek alanlarında fahiş fiyat uygulan-
masına ilişkin Adalet Bakanlığına dava açtık. 
Adliyede ihale almış olan şirket süresinden 
önce ilgili alanları boşalttı. 
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< CMK ücretlerinin bir kısmının meslek-
taşlarımıza peşin ödenmesini sağlayacak 
bir sistem kuracağız.

< Bankalarla anlaşma yapılacak, 0-5 yıl ara-
sı kıdeme sahip meslektaşlardan baro aida-
tı almayacağız.

< AHG’nin nöbet sistemi İstanbul Barosu ta-
rafından devam ettirilecek, baromuz üyesi tüm 
avukatlar bu sistemin doğal üyesi olacak.

< Nöbet uygulamasını ücretli yapacağız.

< TBMM’de “İstanbul Barosu Daimi Tem-
silciliği” açacak, avukatlık mesleği lehine 
kulis yapacağız.

< Galata’daki baro binasını en az 30 bin ki-
taplık kütüphaneye dönüştürerek yapacak, 
avukatlara ulusal ve uluslararası dijital ar-
şiv erişimi sağlayacağız.

< Yurttaşların avukatlara yönelik algısının 
değiştirilmesi için, avukatlara sadece uyuş-
mazlık aşamasında değil; danışma, görüş 
sorma, sözleşme hazırlama ve diğer hukuki 
tüm ilişkilerinde, vatandaşın ve kurumların 
önleyici avukatlık hizmetlerinden öncelikle ya-
rarlanabilmesi ve başvurabilmesi konusunda 
etkin farkındalık kampanyaları yürüteceğiz.

< Etkili şekilde kamu kurumlarına baskı 
yapılarak avukatın imzasına ve kimliğine 
güven kazandıracak, avukatın belge - bilgi 
toplama yetkisini etkin bir şekilde kullanması 
için mücadele edeceğiz.

< Avukatların farklı disiplinlerde ve farklı 
alanlarda uzmanlaşması için teşvik edecek 
ve meslek içi eğitimler düzenleyeceğiz.

< Avukatlara sadece davalarla ve uyuşmaz-
lıklarla sınırlı olmayan, avukatın mesleki 
bilgisine ihtiyaç duyulan yeni iş alanları 
açılması için çalışmalar yapacağız.

< Bireylerin kolaylıkla ve düşük ücretlerle 
satın alabileceği hukuksal koruma sigor-
taları teşvik edilerek, binlerce avukata 
yepyeni bir iş önleyici / koruyucu hukuki 
danışmanlık alanları yaratacağız.

< Avukatların internet ve telefon altyapısı-
nı kullanarak, danışanlarına ücret karşılı-
ğı 7x24 danışmanlık verebilmesinin önünü 
açacak, teknik altyapısını kuracak ve Türki-
ye’nin her yerinden yurttaşların avukata 
danışması için teşvik edeceğiz.

< Staj eğitiminde ve meslek içi eğitimler-
de, avukatlık bilgi ve becerileri ile avukatlık 
pratiğine ağırlık vereceğiz.

< Avukat yardımcıları ve avukat sekreter-
leri için de kişisel gelişim ve mesleki eğitim 
programları düzenleyeceğiz.

< Avukatlık büroları için olması gereken 
asgari standartları belirleyecek ve bürola-
rın mesleğin onuruna ve duruşuna uygun 
hale gelmesini sağlayacağız. 

< Adalet Bakanlığı ve başsavcılıklar ile 
görüşerek, avukatların kolaylıkla erişebile-
ceği otoparklar, barokartı ile sıra bekleme-
den kullanabileceği asansörler konusunda 
işbirlikleri yapacak, arama noktaları ile kısıt-
lanmış alanlarda yapılan kontrollerin hakim 
ve savcılarla aynı koşullara bağlanmasını 
sağlayacağız.

< Cezaevlerindeki avukat görüşme oda-
ları, emniyet müdürlüklerindeki avukat gö-
rüşme odaları ve bekleme salonlarını tefriş 
ederek, insan haklarına ve mesleğe uygun 
hale getireceğiz.

< Bağlı çalışan avukatların, düşük ücretler 
ve fazla mesai anlaşmazlıklarını uzlaşma 
yoluyla çözeceğiz.
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< Avukatlara haksız rekabet yaratan ar-
zuhalciler, hasar takip, sigorta danışmanlık, 
online itibarın korunması, tüketici danış-
manlık, marka / patent vekilliği adı altında 
faaliyet gösteren ve/veya uluslararası hukuk 
danışmanlığı adı altında kurulmuş ve avukat-
ların iş tekeline aykırı faaliyetler yürüten yerli 
/ yabancı şirketlerle her alanda mücadele 
edecek ve bu tür şirketlerin avukatların iş 
alanlarına girmelerini engelleyeceğiz.

< Serbest çalışan avukatların müvekkil-
lerinden olan ücret alacaklarının sigorta-
lanması için sigorta ve reasürans şirketleri 
ile çalışmalar yapılacak, “karşı taraf vekalet 
ücreti”, CMK müdafilik ücretleri ve adli yar-
dım ücretlerinin daha hızlı ve KDV’siz tahsil 
edilmesi için Hazine, Adalet Bakanlığı ve Ge-
lir İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimlerde 
bulunacağız.

< Mesleki sorumluluk sigortasını, sigorta 
şirketleri ile anlaşma yaparak avukatlar için 
kolay satın alınabilir bir hale getirecek ve 
kapsamını genişleteceğiz.

< Anlaşmalı kuruluşlar sadece hastane 
ve restoranlarla sınırlı kalmayacak; yoga, 
pilates salonları, spor salonları, kültür sanat 
merkezleri, havaalanı bekleme salonları, se-
yahat acenteleri, ortak çalışma ofisleri, otel-
ler ve sinema zincirleri ile zenginleştirilecek 
ve tüm bunlardan yararlanmak için teknik 
altyapıya sahip Avukat Kimlik Kartını yeterli 
hale getireceğiz.

< Avukatların psiko-sosyal destek ve 
psikolojik danışmanlık hizmeti alabilmesi 
için İstanbul Barosu bünyesinde Psikolojik 
Danışmanlık Servisi açılacak ve ihtiyaç du-
yan her avukat bu servisten ücretsiz olarak 
yararlanabilecek.

< Genç avukatları, hukuk alanı seçimin-
den, çalışma ortamı seçimine, mesleki he-

deflerin belirlenmesinden hukuk bürosu 
seçimine kadar her alanda tecrübesine ve 
tavsiyesine güvenilen mentor avukatlarla 
buluşturacağız.

< Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Asga-
ri Ücret Tarifesine iki hüküm daha ekle-
yecek, stajyer avukatlar ve bağlı çalışan 
avukatlar için ekonomik parametrelere ve 
mesleğin onuruna uygun asgari aylık ücret 
belirleyecek, asgari ücret altındaki çalıştır-
maları baro olarak denetleyeceğiz.

< Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkan-
lığı ile görüşecek, genç avukatların vergi 
muafiyetlerinin genişletilmesi konusunda 
çalışmalar yapacağız.

< Yabancı barolar ile işbirliği yapacak genç 
avukatlar için değişim programları oluştu-
racağız.

< İçinde kütüphane, toplantı odaları, mü-
vekkil görüşme odaları, kafeterya, ortak 
çalışma alanları, bireysel çalışma alanları, 
arşivleme, kırtasiye, fotokopi ve tarama hiz-
metleri bulunan “Paylaşımlı Ofis”ler açaca-
ğız, bu ofislerden öncelikle genç avukatla-
rın faydalanmasını sağlayacağız.

< Bankalarla ve finans kuruluşlarıyla özel 
anlaşmalar yaparak, meslektaşlarımızın 
düşük faizli, kolay ödeme planlı, esnek 
kredi alabilmesini sağlayacağız, gerekirse 
Kredi Kefalet Kooperatifi kuracağız.

< Adliye stajının daha gerçekçi sürelerle 
daha etkin ve verimli hale getirilmesi için 
adalet komisyonları ile birlikte iyileştirmeler 
sağlayacağız.

< Baro Staj Eğitim Merkezi yeniden düzen-
lenecek. Sadece mesleki pratik ve meslek 
etiğine yönelik konuların işlendiği bir Avu-
katlık Akademisi haline getireceğiz.
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< Kamu avukatlarının, İstanbul Barosuna 
kayıt olmaları ve aidiyeti sağlanacak, ba-
ronun serbest avukatlara sunduğu tüm ola-
naklardan, mesleki örgütlülükten, bilgi biriki-
minden ve mesleki haklardan eşit koşullarda 
yararlanmalarını sağlayacağız.

< Engelli avukatların çalışma engelleri or-
tadan kaldırılacak, mesleğini ifa ederken, ça-
lışırken gördükleri ayrımcılıklarla mücadele 
edeceğiz.

< Karakollar, emniyet müdürlükleri, du- 
ruşma salonları, mahkeme ve savcılık ka-
lemleri gibi bireylerin adalete eriştiği yerler-
de, sanık ve şüpheli haklarının hatırlatıldığı, 
avukata hangi hallerde başvurulması gerek-
tiği konularında bilgilendirme panoları yer-
leştirilmesini sağlayacağız.

< Temel hukuk ve önleyici ve koruyucu 
avukatlık hizmetleri hakkında TV ve radyo-
larda kamu spotları yayınlatacağız.

< E-imza, mobil imza ve kayıtlı elektronik 
posta (KEP) sağlayıcılarıyla özel anlaşmalar 
yapmak, avukatların mesleki hayatlarını ko-
laylaştırıcı yazılımlar üretmek üzere TBB ve 
Noterler Birliği gibi teknoloji üreten ikti-
sadi işletme kuracağız.

< Yazılımcı ve  teknoloji alanında girişimci 
avukatların hukukla ilgili projelerini des-
tekleyeceğiz.

< Sadece avukat ve stajyer avukatların, kul-
lanıcı adı ve şifreleriyle erişim sağlayabileceği, 
mevcut BaroNet’ten çok daha farklı işlevlere 
ve çok daha fazla yeteneklere sahip olan, her 
tür mesleki bilgi, güncel hukuk haberi, hukuk 
etkinlikleri, önemli yargı kararları, mevzuat ha-
berleri, baro yönetim kurulu kararları, uzaktan 
eğitim, kişisel gelişim ve diğer önemli bilgileri 
sağlayan Baro Intranet kuracağız.

< Avukat Danışma Merkezi ile avukatlık 
ile ilgili soru ve sorunların cevaplanacağı 
destek hattı kuracağız.

< Bağlı çalışan avukatlar ile avukat ara-
yan hukuk bürolarını; adayların yetenekle-
rine, eğitim durumlarına, bilişsel ve mesleki 
becerilerine, yabancı dil bilgisine göre; hu-
kuk bürolarını ise çalışma ortamları, çalışılan 
alanlar, müvekkil portföyü, sunduğu imkan-
lara göre seçebilen ve akıllı bir eşleştirme ya-
pabilecek Akıllı İnsan Kaynakları Sistemi 
kuracağız.

< Avukatlar için rehberler / yönergeler 
hazırlayacağız. (Kişisel veri uyum rehberi, 
vergi rehberi, tanıtım ve sosyal medya reh-
beri, yeni ofis açma, avukat ortaklığı rehberi)

< CMK müdafiliği yapan meslektaşlar için 
gece vakitlerinde ulaşım sağlayabile-
cekleri anlaşmalı araçlar temin edeceğiz. 
< Disiplin kurulunun iş yükünün azaltıl-
ması için raportör alımı yapacak, disiplin 
kurulu kararları ve ilke kararlarını veri tabanı 
olarak avukatların kullanımına açacağız.

< CMK avukatları için aylık düzenli bölge 
toplantıları yapacak, mesleki deneyimlerin 
bir diğerine aktarılmasını sağlayacağız. 

< Avukat anneler için adliye içinde veya 
yakınında kreş anlaşmaları yapacağız.

< Yapacağımız her işi raporlayacağız, 
analiz edeceğiz, ölçeceğiz ve tüm aşama-
larda veri üreteceğiz.

“ İSTANBUL BAROSUNU
YENİDEN,

ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNE

KAVUŞTURACAĞIZ! “
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Avukat Hakları Grubunun

İstanbul Barosu Başkan Adayı olarak;

Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine sonuna 
kadar bağlı kalacağıma,  

İstanbul Barosunu; dünyada ve Türkiye’de 
evrensel hukuk ve insan hakları konusundan 
sözü geçen, hukukun ve hukuk politikalarının 
merkezi olarak kabul edilen bir konuma 
getireceğime, 

İstanbul Barosunu sadece meslek örgütü değil, 
aynı zamanda bir izleme örgütü, bir sivil toplum  
örgütü, baskı grubu, lobi grubu ve muhalefet  
örgütü gibi etkin kılacağıma, 

Baroyu siyasi hesaplaşma alanı olmaktan ve dar kadroculuk 
anlayışından çıkaracağıma, 

Hiçbir ayrım yapmadan tüm meslektaşlarımızın yanında olacağıma,

Önceliğimizin her zaman Avukatlık mesleği ve meslektaşlarımız olacağına,  

Avukatların hukuki, sosyal ve ekonomik haklarını korumak için gücümün 
yettiği kadar değil, gücümün sonuna kadar mücadele edeceğime, 

SÖZ VERİYORUM.
Av. M. Gökhan AHİ
(e-imzalıdır) 
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