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BİZ AVUKATIZ!
‘‘Öteki’’miz yoktur!

‘‘Karşı Mahalle’’miz yoktur. 
‘‘Hak’’tan üstün 

bir değer/otorite tanımayız.

 

Mesleğe, insana, 
hukuka, adalete, 
savunma hakkına dair 
söyleyeceklerimiz var.

BARO SENİN 
BARO SENSİN 
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HUKUK GÜVENLİĞİ İÇİN AKTİF VE ETKİLİ BARO 
Barolar; avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş 
sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, 
ahlâkını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve 
korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. 
Mesleki sorun ve ihtiyaçlarımızla beraber hukuk güvenliği ve adalete erişememek 
ülkemizde en çok şikayet edilen konular arasındadır. Avukat varsa ve etkiliyse 
adalet olur. Adalete olan inancın sarsılmasına yol açan bütün unsurlarla etkili bir 
mücadele gerçekleştirilmelidir. Bu konuda kapsamlı ve uzun soluklu bir çalışma 
yürüteceğiz.

AVUKATLIK KANUNU DEĞİŞMELİ 
Avukatlık Kanunu, güncel ihtiyaç ve sorunlarımıza cevap vermiyor. Mevcut 
şartlara uyumlu yasal değişiklik için çalışacağız.

KATILIMCI BARO 
Etkili ve bağlayıcı karar alabilen Baro Meclisi gerekli ve şarttır. Avukatların temsili 
ve katılımı ancak böyle mümkündür. Baro meclisi nisbi temsil ile oluşturulmalı ve 
esaslı konularda tam yetkili olmalıdır.  Baro siyasete aracı edilmemelidir. Baronun 
itibarı, yaptırım gücü ve saygınlığı tüm avukatların temsili ile mümkündür. Baro 
Meclisinin yasal zemine kavuşması için girişimlerde bulunacağız.  

AVUKAT ADALETİN KAHRAMANIDIR
Haberler, sosyal medya, diziler ve sair mecralarda avukatın itibarsızlaştırılması 
kabul edilemez. Avukatın müvekkiliyle özdeşleştirilerek “linç edilmesini” ve 
“itibarsızlaştırılmasını” önlemeye yönelik “takip sistemi” geliştireceğiz.  Haber 
doğrulama hizmeti veren kuruluşlarla işbirliği yaparak, toplumu savunma hakkı ve 
avukatlık mesleği hakkında doğru bilinçlendirmeye dönük çalışmalar yapacağız.

AVUKATIN GÜVENLİĞİ YARGININ GÜVENLİĞİDİR
Son yıllarda avukatlara karşı saldırılar ve cinayetler çarpıcı derecede artmıştır. 
Avukatın görevini yaparken güven içinde olması için ilgili tüm kurumların gerekli 
tedbirleri almasını sağlayacağız. Baro olarak müvekkille özdeşleştirme algısına 
karşı kesintisiz farkındalık çalışması yapacağız. Avukatın risk ve saldırılarda 7/24 
ulaşacağı Acil Güvenlik Hattı kuracağız. Haciz, keşif mahallinde kolluk bulunması 
zorunluluğu getireceğiz. Avukatların güvenliği için hakim ve savcılara tanınan 
imkanların avukatlara da tanınmasını sağlayacağız. Avukata karşı yapılan 
saldırılarda A.K.nun 57. maddesinin doğru ve etkili uygulanması için çalışacağız.  

AVUKATLARA TAM BAĞIMSIZLIK
Ücret karşılığı bir avukatın yanında veya tüzel kişilerin bünyesinde çalışan 
meslektaşlarımızın sayısı çoğunluğa ulaştı. Ücret karşılığı çalışan meslektaşlarımızın 
“bağlı” veya “işçi” olarak tanımlanmasını tercih etmiyor, avukatlık faaliyetinin 

bağımsız niteliği ilkesinin, ücretli çalışma ile değişemeyeceğine inanıyoruz. Ücret 
karşılığı çalışan avukatların “bağımsız faaliyetleri”, “meslek kuralları” ile garanti 
edilerek işveren avukat ve şirketle ilişkisine kanuni teminat sağlayacağız. Meslek 
kurallarının, özel bir faaliyet alanı olduğu için  Basın-İş Kanunu gibi özel bir kanunla 
düzenlenmesini, işgören avukatların çalışma saatleri ve fazla mesaisi, kıdeme hak 
kazanma şekilleri ve tazminatları, izin hakları, asgari tarifesi, sosyal sigortaları, 
tip sözleşmesinin, meslektaşlarımızın da taleplerini dikkate alarak kanuni zemine 
kavuşmasını sağlayacağız.

BARO AVUKATIN REHBERİDİR
Yargı Kararları 
Yargı kararlarının avukatlara açık olması için baro olarak girişimlerde bulunacağız. 
UYAP sisteminde hakim ve savcılara tanınan karar araştırma özelliğinin  avukatlara 
da açılmasını sağlayacağız. Geniş bir uygulama örneği ve içtihat zenginliği sunan 
sistemin savunma merciine de açık olması gereklidir. 

Yapay Zeka
Hayatımıza çoktan girmiş bulunan yapay zeka sistemleri hukuk alanında ve 
münhasıran avukatlık mesleğinde de dönüşümler gerçekleştirecektir. Burada 
klasik hukuk müesseselerinin birtakım unsurlarından kıyas yoluyla faydalanılarak 
temel değişikliklere gidilmesi kaçınılmaz görünmektedir. Hayatın her alanında, 
her konudan ve her durumdan doğrudan etkilenen hukuk ve avukatlık mesleği de 
buna hazır olmalıdır. Barolar, kendini ve üyelerini esaslı paradigma değişikliklerine 
hazırlamalıdır. Bu kapsamda temel etik ve insani değerleri gözeterek, olması 
gereken hukuk bağlamında esaslı çalışmalar yapacağız. 

Doğru Bilgi
Avukat doğru, teyitli ve hızlı bilgiyi barosundan edinebilmelidir.  Avukatın 
mevzuat, uygulama ve muhataplarıyla yaşadığı sorunlara güncel çözümleri 
içeren bilgileri ve ihtiyaç duyduğu doğru ve hızlı bilgiyi barosundan almasını 
sağlayacağız. 

Zamana ve İhtiyaca Uygun Yayınlar
İçerik kalitesinin denetimi sağlanmayan, kalın olmakla nitelik kazanamayan baro 
dergisinin güçlü ve kaliteli bir içerik sunabilmesi için çalışacağız. Dijital yayınlar da 
dahil olmak üzere hakemli ve uluslararası veri tabanlarında taranan tematik süreli 
yayınlara kavuşturacağız.

KVKK SAVUNMAYI DURDURAMAZ
KVKK’nun uygulanmasında Kişisel Verileri Koruma Kurulu avukatlık faaliyetini 
durduran kararlar verir hale gelmiştir. Tarafı olunan dosyadan karşı tarafın IBAN’ının 
öğrenilmesine, TAKPAS’ın avukatlara açık olmasına dahi yaptırım uygulayan bir 
sistemde, delil toplama hakkına sahip bir yargı unsuru olan avukatın kurumsal 
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olarak ayakta durması imkansız hale gelmiştir. Birey haklarının devasa şirketlere 
karşı korunmasına hizmet etmesi gerekirken avukatlık kurumuna yönelen KVKK 
yaptırımlarıyla mücadele edeceğiz.

CMK SİSTEM VE UYGULAMALARINDA DÜZENLEME
Vaktinde Ödenen Ücret
Avukat belirli periyotlarla ödenmeyen CMK görevlendirme ücretlerinde avukatlar 
“yaz tahtaya, al haftaya” deyişini kabul etme noktasına getirilmiştir. CMK 
ücretlerinin düzenli şekilde ödenmesini temin edeceğiz.

Her Aşamaya Ayrı Ücret
CMK Görevlendirmelerinde AAÜT Geçerli Olmalıdır.  CMK görevlendirmeleri 
tek bir ücret karşılığı ömür boyu avukatlık şeklinde yapılamaz. Soruşturma, ilk 
derece yargılamaları, istinaf ve temyiz aşamaları ile bozma sonrası aşamaların her 
biri için ayrı ücret tahakkuk etmesini sağlayacağız. Ayrıca avukatın veya sanığın 
istememesi halinde her aşama için yeni görevlendirme sistemi oluşturacağız.

CMK Görevlerinde Kanuni Vekalet Ücreti 
Avukatın ücreti, avukatlık ücreti ve kanuni vekalet ücretinden oluşur. CMK 
görevlendirmesi yapılan avukat tam anlamıyla kanuni hizmette bulunmaktadır. 
Buna rağmen kanuni vekalet ücretinden mahrum bırakılmasını önleyeceğiz.

Avukat Ücretini Savcıdan Almamalı
Mevcut sistemde CMK  görevlendirmelerinin ücretleri Başsavcılıklar  tarafından 
ödenmektedir. Savunma ve iddia makamı arasında silahların eşitliği ilkesi 
geçerlidir. Kamu hizmeti olan savunma ücretlerinin Başsavcılıklar yerine 
Bakanlıkça ödenmesini sağlayacağız.

CMK Sisteminde Fiziki Evraka Son
CMK görevlendirme ücretleri halen fiziki evrakların Baroya teslimi, yine bu 
evrakların Baro tarafından fiziki olarak Başsavcılığa verilmesi ile ödenmektedir. 
Öncelikle bu evrakların Baro tarafından geç verilmesi suretiyle yaşanan ödeme 
gecikmelerini önleyeceğiz. UYAP ve UHAP sistemi üzerinden tüm adli mali 
işlemlerin yapılabildiği günümüzde, CMK ücretlerine dair evraksızlaştırma 
sürecini işletecek, fiziki evrakların elektronik ortamda kabulünü sağlayacağız. 

CMK Ücretlerine Uyarlama 
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve CMK görevlendirmelerinde ekonomik 
gelişmelerin tarifeye yansıması “aylık” olarak sağlanacak ve aylık açıklanan ÜFE-
TÜFE oranlarına göre belirlenen tarifelerde kendiliğinden artış olmasını temin 
edeceğiz. 

Avukatlık Hizmetinde KDV Olamaz
Avukatlık, bir kamu hizmetidir. Avukatlar için ücret doğuran kanuni vekalet, CMK 
görevlendirme, adli yardım ve avukatlık ücretleri dahil tüm iş ve işlemlerin Katma 
Değer Vergisinden istisna tutulmasını sağlayacağız.

KAMU AVUKATLARINA BAĞIMSIZLIK
Bağımsız faaliyet görmesi gereken kadrolu kamu avukatlarının barolara kayıt 
olması gereklidir. Avukat barodan soyutlanamaz. Avukat olarak kamuda istihdam 
edilen meslektaşların kadro, özlük hakkı ve bağımsız faaliyet güvencelerini kanuni 
teminat altına alacağız. Memurluk özlük hakkıdır, avukat avukattır ve bağımsızdır.  

MESLEKTAŞLARARASI ETİK KURALLARA 
UYUM VE DENETİM SAĞLANMALIDIR
Hepimiz avukatız, hepimiz faaliyetimizi çeşitli mekanlarda yürütüyoruz. Kimimiz 
apartman dairelerinde, kimimiz müstakil konutlarda, kimimiz plaza ve kulelerde 
işveren, ortak yahut işgören avukat olarak çalışıyoruz. Her iş faaliyetinde olduğu 
gibi bizlerin de faaliyetimizi sürdürürken etik ve bağımsız denetimlere ihtiyacımız 
var. Üçüncü kişiler mesleğe el atmadan, mesleğin itibarına, onuruna ve güvenine 
gölge düşüren fiil ve işler için kendi meslek örgütümüz müdahil olmalı, meslek etiği 
önce avukatın avukata zorbalığına caydırıcı şekilde “hayır” demelidir. Kalabalık 
çalışma ortamlarının yaygınlaşması mesleğimiz için yeni bir merhaledir ve her 
merhale yeni mesleki kurallara muhtaçtır. 

ADLİYELER YASAL BİR ZEMİN OLMAKSIZIN 
BAKANLIK TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA 
BAŞSAVCILIKLARCA YÖNETİLMEKTEDİR 
Adliyeler CMK sisteminde bina yönetimine dair görev tanımı olmayan 
Başsavcılıklarca yönetilmektedir. Büyükşehirlerde özellikle büyük adliyelerin 
yönetimi, işleyişi neredeyse bir belediye yönetimine eşittir. Mevcut usulle yönetim; 
savunma makamını hatta mahkemeleri yok saymaktadır. Adliyelerin kötü 
yönetiminden kapıda aranan avukatlar kadar yeri değiştirilen hakimler ve kısıtlı 
alanlarla ötelenen sıra bekleyen vatandaşlar da memnun değildir. Adliyelerin 
Barolar, Mahkemeler ve Savcılıkların eşit yer aldığı bir kurulca yönetilmesine 
ilişkin mevzuat oluşturmak için girişimde bulunacağız.

AVUKATA KISITLI ALAN UYGULANAMAZ
Adliyelerde avukat kimliğinin açmadığı asansörlerden sonra avukat kimliğinin 
açmadığı kilitli koridorlar, bloklar, bölümler türemiştir. Avukatın kimliğinin tüm 
kapıları açması yargının kilidini açacaktır. Adliyelerde avukat kimliği ile hakim ve 
savcı kimliğini adil ve eşit hale getireceğiz.



8 9

BARO ODALARI YENİDEN DÜZENLENECEK 
Baro odalarında bulunan teknolojisi eskimiş tüm bilişim araçları ve altyapısı 
yenilenecektir. Bunların toplu kullanım nedeniyle kötü durumda olanları derhal 
değiştirilecektir. Karma Kokulu Cübbelere Yeter! Baro odalarında binlerce avukat 
tarafından kiralanan cübbelerin temizliğini belirli bir rutine bağlayacak, karma 
kokulu ve ütüsüz cübbelere son verecek ve yıpranmış cübbeleri yenileyeceğiz.

STAJYER AVUKATLAR MESLEĞE GÜÇLÜ VE 
DONANIMLI BAŞLAMALI
Avukatlık stajının mesleğimize yakışır ve amacına uygun şekilde 
gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Staj döneminde ekonomik vb. sorunların 
düşünülmeksizin mesleğe odaklanılmasını, bu döneme özel sosyal güvence 
imkânı getirilmesini sağlayacağız. Avukatlık stajı boyunca ücretlerin hâkim ve 
savcı stajyerlerinde olduğu gibi Adalet Bakanlığınca karşılanmasını sağlayacağız. 
Staj Eğitim Merkezi eğitimlerinin yeterli içeriğe ve kaliteye ulaşmasını sağlayacağız. 
Deneyimli avukatların stajyer ve genç avukatlara tecrübe aktarımı sağlayacağı 
ortamlar oluşturacağız.

HUKUK EĞİTİM SİSTEMİMİZ ÜLKEMİZE, 
İNSANIMIZA VE ADALETE VERDİĞİMİZ 
ÖNEMİ ORTAYA KOYAR
Herhangi bir fizibilite ve reel ihtiyaca dayanmayan, kalitesi tartışılan hukuk 
fakülteleri hukukun tehdidi oldu. Yeterli ve nitelikli kadrosu olmayan hukuk 
fakülteleri kapatılmalıdır. Hukuk eğitimini tüm boyutlarıyla ele alıp ilgili resmi 
kuruluşlar, akademisyenler, baro ile yapılacak çalıştay ve çalışmalar ile Türkiye’de 
Hukuk Eğitimi Politika Değişikliği ve Önerileri çıkararak ilgili tüm kurumlara ve 
kamuoyuna sunacağız.

AVUKATA YENİ İŞ İMKANLARI
Avukatların iş alanını daraltan hasar danışmanlık şirketleri gibi yapılarla etkili 
mücadele edeceğiz. Avukat bulundurma zorunluluğuna rağmen avukat 
bulundurmayan kurumların takipçisi olacağız. Gayrimenkul alım satım, kiralama, 
arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, şirket kuruluş sözleşmeleri, arabuluculuk gibi 
işlemlerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmesi için girişimde bulunacağız. 

AVUKATA ÇALIŞMA ORTAMI
Polis merkezleri, Cezaevleri, Geri Gönderme Merkezleri vb. kurumlarda avukat 
görüşme odaları amacı dışında arşiv, depo veya ek nezarethaneye dönüşmüştür. 
Bu kurumlarda avukatın çalışabileceği, amaca uygun ve nezih alanların tahsisini 
sağlayacağız. Baro tarafından düzenli aralıklarla denetlenecek, yeterliliği 
sağlayamayan kurumlar ilgili birimlere bildirilecek, sorunların çözümü için tüm 
resmi başvurular gerçekleştirilecektir. 

AVUKATIN BİLGİ VE BELGE İNCELEME 
DELİL TOPLAMA YETKİSİ KISITLANAMAZ 
Avukatlık Kanunun 2. Maddesi ile güvenceye alınan söz konusu yetkiye ilişkin 
kamu spotları ve diğer iletişim araçları ile farkındalık oluşturacak, kısıtlayıcı her 
türlü iş ve işleme karşı meslektaşlarımızın müdahil olacağı takip sistemi ile hukuki 
süreçleri işleteceğiz.

HAKİM, SAVCI VE DİĞER YARGI MENSUPLARININ 
AVUKATLARA YÖNELİK İHLALLERİ TAKİP 
EDİLECEKTİR
Avukat savunma hakkının ta kendisidir. Avukat hakikatin ve adaletin tesisinde 
hakim ve savcının rolü kadar hayati bir iş görür. Ancak yargılama esnasındaki 
fiziksel konumlanmadan, adliyelerde görüşme ve iş yapma ortamlarına kadar 
avukatların haklarının ihlal edildiği vakıadır. Fiziksel koşulların düzeltilmesi 
dahil olmak üzere aynı dakikaya verilen onlarca duruşma ile hem avukatları 
hem de tarafları kapı önünde saatlerce bekleten, kaba veya saygısız davranış 
ve üslup sergileyen, dinlemeyen hakim savcı ve diğer yargı personeli vesair 
kamu personeline dair şikayetleri takip edeceğiz. İzleme birimi ile bu verileri 
takip ederek HSK’ya şikayet olarak ileteceğiz. Saatlerce duruşma için bekletilen 
avukatların, kötü planlama ve yönetimden kaynaklı kaybettikleri zaman ve eforun 
tazmini için davalar açılmasını teşvik edeceğiz. Nöbetçi Savcıların kolluk dışında 
dosya hakkında görüşme yapmaması, Adliyede bulunmaması, nöbetçi savcı 
bilgisinin baroda olmaması avukatın savunmada etkinliğini sona erdirmektedir. 
Nöbetçi savcıların tüm bilgilerinin Baroda toplanmasını sağlayacağız ve görevinin 
başında olmasını sağlamak için çalışma yapacağız.

KÜLTÜR SANAT FAALİYETLERİ VE ANLAŞMALI 
KURUMLAR ARTIRILACAKTIR
Meslektaşlarımızın sosyo-ekonomik durumlarının iyileştirilmesi için anlaşmalı 
kurumlar ve anlaşma oranları arttıracak, tamamlayıcı sigorta ile sağlıkta tam 
güvence sağlayacağız. Kültür, sanat, edebiyat, spor, seyahat aktivitelerine vakit 
ayırabilecek bir günlük yaşam biçimi bir hukukçu için elzemdir. Avukatlık mesleğinin 
bu tür aktivitelere vakit ayırabilecek şekilde doğru zaman planlaması ve 
motivasyonla icra edilmesi gerekir. Özel ilgi alanlarında bu tür aktiviteler yapmak 
isteyen meslektaşlarımız için imkan oluşturan anlaşmalar yapacağız. 

MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 
Mesleğin başında çok ciddi zorluklar yaşayan meslektaşlarımız var. Mesleğin 
başında kendisine ofis açmaya çalışan Meslektaşlarımız için ve her birimizin başına 
gelebilecek yaşadığımız dönemsel insani krizlere maruz kalan meslektaşlarımız 
için AVUKAT DAYANIŞMA PORTALI kuracağız. Böylelikle Baromuz dayanışmamız 
için bir köprü olacaktır. 
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ANNE AVUKATLAR İÇİN DAYANIŞMA 
Adliye ortamında kreşin çocukların psiko-sosyal gelişimini olumsuz 
etkileyebileceğini gözeterek anlaşmalı kreşler sağlayacağız. Anne avukatların 
çalışma şekil ve sürelerine esneklik  getirilmesini  teşvik  edeceğiz.  

Anne avukatların doğumu takip eden iki yıllık zaman diliminde uzaktan, yarı 
zamanlı, serbest mesaili vb. esnek çalışma biçimlerinin oluşturulması, güvence 
altına alınması için kamu ve özel sektör ile işbirliği imkanları oluşturacağız.

BARO MADDİ KAYNAKLARININ ŞEFFAF VE VERİMLİ 
YÖNETİMİ SAĞLANACAKTIR
Baronun satın alınan bütün mal, hizmet ve yapım işlerinde ayrıca kira, 
gayrimenkul alım, satımı gibi işlemlerinde açık ihale usulünün uygulanmasını, 
ihale süreçlerinin internet ortamında herkesin erişebileceği şekilde şeffaf ve açık 
yönetimini sağlayacağız. 

BARO DİSİPLİN KURULLARINA GÜNCELLEME
İstanbul Barosu Türkiye’deki ilçelerin yarısının nüfusundan fazla avukat üyeye 
sahipken tek ve az üyeli bir Disiplin Kurulu ile işlerini yürütmektedir. Avukatın 
mesleki mahkemesi olan disiplin kurullarının özellikle çok üyeye sahip barolar için 
tekrar kanuni düzenlemeler ile ele alınması zaruridir. Avukatlık etiğinin ve mesleki 
disiplinin sağlanması ile mesleğin dış saldırılara kapalı olarak özgürce ifa edilmesi 
için Disiplin Kurullarının sağlıklı çalışmasına yönelik kapsamlı değişiklikler 
yapacağız.

1966 Sivas doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini bir köy 
okulunda tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu. Mezun olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya 
başladı.

İnsan hakları alanında STK’larda aktif görevler aldı. İkinci üniversite olarak Uluslararası İlişkiler 
bölümünü tamamladı. 1992-1995 yılları arasında özel bir yazılım ve mühendislik firmasında 
projelendirme, analiz ve raporlama üzerine çalıştı. 1996-2012 yılları arasında İnsan Hakları ve 
Mazlumlar için Dayanışma Derneği’nde (MAZLUMDER) ve 2004-2018 yılları arasında İnsan Hak 
ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nda (İHH) yönetici olarak görev aldı.

2009 yılında Türkiye ayağını İHH’nın organize ettiği uluslararası Viva Palestina - Gazze Kara 
Konvoyunda ana koordinasyonda bulunmuş ve Gazze’ye araç konvoyunun ulaşması ve 
ambargonun kırılmasını sağlayan konvoyda aktif görev almıştır. Ayrıca 2010 yılında Gazze 
Özgürlük Filosu organizasyonunda da yönetici olarak aktif görev almıştır. Mavi Marmara 
gemisi yolcularındandır. Suriye’deki cezaevlerinde tutulan işkence ve tecavüze maruz kalan 
Suriyeli kadınlar için Vicdan Konvoyu Projesini oluşturdu ve Dünyanın dört bir yanından Suriye 
sınırına 10.000 kadının buluşarak gitmesiyle savaş mağdurları kadınlara dünyanın dikkatini 
çekti. Vicdan Hareketi adıyla projeyi devam ettirdi.   

İnsan hakları alanında ulusal ve uluslararası birçok çalışmada görev aldı ve yine bu alanda bir 
kitabının yanı sıra çok sayıda raporu ve makalesi yayımlandı. Türkiye İnsan Hakları Kurumu’nda 
ve İşkenceyi Önleme Komitesi’nde kurul üyesi olarak görev yaptı. Bazı dönemlerde İstanbul 
Barosu İnsan Hakları Komisyonunda görev aldı. İşletme, pazarlama, iletişim, kriz yönetimi, 
planlama, proje yönetimi, kapasite geliştirme, çeşitli hukuk programları, arabuluculuk, tahkim, 
insani diplomasi, insani yardım, uluslararası hukuk ve insan hakları konulu eğitim programları 
ile birçok alanda çok sayıda eğitim programı ve kursa katıldı. İnsan hakları, örgütlenme 
özgürlüğü, dernekler hukuku vb birçok konuda konferans ve eğitimler verdi. 
Bosna (Srebrenitsa), Mavi Marmara Davaları, Filistin, Irak, Suriye, Yemen’deki savaş suçları ve 
insanlığa karşı suçların yargılanması, Mısır, Doğu Türkistan, Türkmenistan,  Tacikistan, Myanmar 
vb coğrafyalarda yaşanan ağır insan hakları ihlalleri için evrensel yargı yetkisi çerçevesinde ve 
ayrıca uluslararası ceza yargı mercilerinde (Uluslararası Ceza Mahkemesi dahil olmak üzere)  ve 
Birleşmiş Milletler nezdinde dosyaları bulunmaktadır.
Bireysel insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak da çok sayıda davada avukatlık yapmıştır.  
BAĞIMSIZ AVUKATLAR kurucularındandır ve halen serbest avukatlık yapmaya devam etmektedir.

Av. Gülden Sönmez
21816

İSTANBUL BAROSU 
BAŞKAN ADAYIMIZ
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Av. Abdülhalim 
Yılmaz
24042

1975 Mardin doğumludur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Yüksek Lisansını İstanbul Üniversitesi’nde “Türk Ceza 
Hukukunda İşkence Suçu” ve Bilgi Üniversitesi’nde “Türk 
Hukukunda Mültecilerin Prosedürel Hakları” üzerine 
tamamladı. Kültür Üniversitesi’nde “Kamu Hukuku” 
bölümünde doktora eğitimine devam etti. Göç ve mülteci 
hukukuna ilişkin seminer ve toplantılara konuşmacı olarak 
katılmış; TBB, Barolar, Belediyeler ve BMMYK gibi kurumların, 
Mültecider, MAZLUMDER, İHAD, UMHD ve AMNESTY gibi 
STK’ların mülteci çalışmalarında ve avukat eğitimlerinde 
görev almıştır. 6458 s. YUKK’nun hazırlık çalışmalarına 
katılmış olup kanun taslağına dair raporu mevcuttur. Ceza 
Hukuku, İdare Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Yabancılar ve 
Mülteci Hukuk alanında uzmanlaşmış olup AİHM ve AYM 
önünde göç ve mülteci vakaları ile insan hakları konularında 
avukatlık yapmaktadır.

Av. Leyla Demir 
Vahaboğlu
27227

1978 Muş doğumludur.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

2002 yılından beri kamulaştırma ve gayrimenkul davaları 
yoğun olmak üzere serbest avukatlık yapmaktadır.
İnsan hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarında 
uzun yıllar çeşitli kademelerde görev aldı. 
İnsan hakları aktivisti olarak gönüllü çalışmalarına devam 
etmektedir.

Av. Arife Gökkaya
Dinç     
22377

1973 Antalya doğumludur.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

1994-1998 yılları arası Sarıyer Belediyesi’nde müfettiş ve 
kamu avukatı olarak çalıştı. Meslek hayatına serbest avukat 
olarak devam etti. İnsan hakları alanında faaliyet yürüten 
STK’larda uzun yıllar aktif görevler aldı. Tüketici Hakları 
alanında sivil toplum çalışmalarında yer aldı. İnsan hakları 
aktivisti olup halen serbest avukatlık yapmaktadır.

2021-2022 dönemi İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi 
Yürütme Kurulu üyesidir.

Av. Mehmet Bülent 
Deniz
15099

1964 doğumludur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Uzun yıllar insan hakları, tüketici hakları ve benzeri hak 
temelli birçok sivil toplum örgütünde kurucu, yönetici 
ve aktivist olarak görev yaptı. Hasta ve Hasta Yakını 
Hakları konusunda Türkiye’deki ilk sivil toplum örgütünün 
kurucularındandır. Halen Tüketici Birliği Federasyonu Genel 
Başkanıdır ve Ticaret Bakanlığı Reklâm Kurulu ve Haksız 
Fiyat Denetleme Kurulu’nda, tüketici örgütleri temsilcisi 
olarak görev yapmaktadır. STK’lar, sivil itaatsizlik, yurttaş 
katılımı gibi konularda çok sayıda sempozyum, panel 
ve eğitim çalışması ile yayınlanmış makale ve bildirileri 
bulunmaktadır. Aile Hukuku ve Özel Gereksinim Grupları 
isimli kitapların yazarıdır. İstanbul Barosu CMK Servisi ve 
Staj Eğitim Merkezi’nin kuruluş çalışmalarında yer almıştır. 
1986 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI YÖNETİM KURULU ADAYLARI
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Av. Gökhan
Türkoğlu
38292

1986 Ankara doğumludur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

2010-2020 yılları arası Basın İlan Kurumu’nda Baş 
Hukuk Müşaviri olarak çalıştı. Bu görevi sırasında idari 
uyuşmazlıklar, medya hukuku, tüzel kişilerin hukuki 
yapılanması yüksek politika yapıcılara yönelik hukuki 
düzenlemelerin hazırlanması alanlarında uzmanlaştı. 
Bu konuda basın mensupları ve kamu çalışanlarına 
eğitimler verdi. Basın özgürlüğü, kişilik hakları ve yargı 
arasındaki ilişkilere yoğunlaşmış; ceza soruşturmasının 
gizliliği çerçevesinde özel hayatın gizliliği, masumiyet 
karinesi konularında çalışarak yüksek lisansını İstanbul 
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2007 yılından itibaren 
Mazlumder’de insan hakları alanında çalışmalar yapmış 
halen genel sekreterlik görevini yürütmektedir. Türkiye Dil 
ve Edebiyat Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Halen serbest 
avukatlık yapmaktadır.

Av. Feyza 
Ece

44599

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’ da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 

2012 yılından itibaren aile, kira, kişiler ve malpraktis 
hukuku alanlarında serbest avukatlık yapmaktadır. Üsküdar 
Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Programı kapsamında 
Aile Hukuku dersleri verdi. Halen malpraktis hukuku üzerine 
sağlık çalışanlarına eğitimler vermektedir.

Av. Semih 
Biten
33802

1983 Diyarbakır doğumludur. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında 
mezun oldu. 

2006’dan itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak 
serbest avukatlık yapmaktadır. İstanbul Tahkim Merkezi 
(İSTAC) hakemidir. Bağımsız Avukatlar Grubunun (BAK) 
kurucularındandır. Ayrıca İnsan Hakları ve Mazlumlar 
İçin Dayanışma Derneği’nde çeşitli kademelerde görev 
aldı. İnsan hakları alanında gönüllü çalışmaları devam 
etmektedir. Hukuk Vakfı’nın Yönetim Kurulu üyesidir. 
Arabuluculuk Derneğinin kurucularından olup, halen 
derneğin genel başkanı olarak görev yapmaktadır. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku’nda 
yüksek lisans yapmaktadır.

Av. Kaya
Kartal     
34541

1982 Erzurum doğumludur. 
2006 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 
mezun olduktan sonra İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak 
mesleki hayatını sürdürmektedir. Avukatlık, arabuluculuk 
ve insan hakları alanında teorik ve pratik çalışmalar 
yürütmüştür. 

Mazlumder’de ve Hukuk Vakfı’nda çeşitli kademelerde 
yöneticilik yapmış olup, halen bu alanlarda çalışmalar 
yürütmektedir. 

Mavi Marmara Davası, 28 Şubat Davası, Yasin Börü Davası 
gibi birçok davada avukatlık yaparak tarihe tanıklık etmiştir.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI YÖNETİM KURULU ADAYLARI
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Av. Mevlana İbrahim
Asım Bilir
48692

1991 İstanbul doğumludur. 
İstanbul Tİcaret Üniversitesi mezunudur. 

Serbest avukatlık yapmaktadır. İnsan Hakları ve 
Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği’nde (MAZLUMDER)
yöneticilik yapmaktadır.

Av. Zeynep Kola
Çağış     
50588

1975 Trabzon doğumludur. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 

Öğrencilik yıllarında öğrenci temsilcisi olarak başladığı 
sosyal çalışmalarına çeşitli sivil toplum kuruluşlarında 
devam etmektedir. 

2015 yılı itibariyle serbest avukat olarak çalışmaktadır.

Av. Yasin
Dıvrak
28614

1980 Yozgat doğumludur. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur ve serbest 
avukatlık yapmaktadır. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Kamu Hukuku bölümünde 
yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.   Suça 
sürüklenen çocuklar ve Çocuk Kanunu üzerinde çalışmaları 
bulunmaktadır.
Kanun öncesi “Osmanlı’da Ombudsmanlık ve Günümüz 
Ombudsmanlık Uygulamaları” başlıklı çalışmasını 
hazırlayarak TBMM’ye sunmuştur.
Halen aktif olarak insan hakları alanında çalışmalarını 
yürütmekte olup çeşitli grup dernek ve oluşumlara temel 
insan hakları eğitimleri vermektedir.

Av. Mehmet
İzmir
42776

1988 İstanbul doğumludur. 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Anabilim 
Dalında Yüksek Lisans programına devam etmiştir. 

Halen İstanbul Barosu’na kayıtlı serbest avukat olarak 
çalışmaktadır. İnsan Hakları alanında çalışan çeşitli sivil 
toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmış ve yöneticilik 
yapmıştır.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI DİSİPLİN KURULU ADAYLARI
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Av. Ümran
Sırımsı Candemir

45543

1983 doğumludur.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
Özelde avukat ve kamuda Hukuk Müşaviri olarak görev 
yaptı. Halen arabuluculuk ve serbest avukatlık yapmaktadır.

İnsan Hakları ve Hukuk alanında çalışmalar yapmış, sivil 
toplum kuruluşlarında kurucu üyelik, yönetim kurulu 
üyeliği gibi çeşitli görevler üstlenmiş olup bu alandaki 
çalışmalarına devam etmektedir.

Av. İbrahim
Talo    
48131

1990 Elazığ doğumludur. 
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2013 yılında 
mezun oldu.

2014’ten itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak serbest 
avukatlık yapmaktadır.

Av. Ömer Faruk
Karataş
50466

1990 Erzurum doğumludur.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2013 yılında 
mezun oldu.
İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Adli Tıp 
Sosyal Bilimler Anabilim Dalı’nda yüksek lisans çalışmalarına 
devam etmektedir.
İnsan hakları alanında faaliyet gösteren STK’ların çeşitli 
kademelerinde ve özelde cezaevleri konusunda uzun 
yıllar görev aldı. Bu konuda hukuk öğrencilerine ve 
meslektaşlarına eğitimler verdi.
2016 yılından itibaren serbest avukatlık ve 2020 yılından 
bu yana arabuluculuk yapmakta olup insan hakları 
çalışmalarına devam etmektedir.

DİSİPLİN KURULU ADAYLARI DİSİPLİN KURULU ADAYLARI

BARO SENİN 
BARO SENSİN 
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Av. Fatıma Elif
Uzunpınar
26605

1978 Ankara doğumludur.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2000 yılında 
mezun oldu. 
İnsan hakları temelli sivil toplum kuruluşlarında aktivist ve 
yönetici olarak görev yaptı. Temel insan hakları ihlalleri, 
mülteciler hukuku, örgütlenme özgürlüğü ve dernekler 
hukuku alanında çalışma ve raporlamalar yaptı. Şu an 
serbest avukatlık yapmaktadır.

Av. Bilal
Kılınç    
44142

1989 Burdur doğumludur.
2011 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 
mezun olmuştur. 

Aynı üniversitede ceza hukuku alanında çalışmalar 
yürüterek tezli yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Halen 
ceza ve ceza usul hukuku alanında doktora tez çalışmalarına 
sürdürmektedir. Bir kamu kurumunda 1. Hukuk Müşavirliği 
görevini sürdürmektedir. Ceza hukuku, idare hukuku ve 
medya hukuku alanlarında yoğunlaşmıştır. Bunun yanı 
sıra neşredilmiş bir kitabı ile çeşitli eserlerde yayımlanmış 
makale ve yazıları bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Av. Muhammed Ali
Koca
48953

1990 Malatya doğumludur.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 

2014 yılından itibaren İstanbul Barosuna kayıtlı olarak 
serbest avukatlık yapmakta olup, aynı yıl Türk Patent 
ve Marka Kurumu nezdinde marka vekili olmaya hak 
kazanmıştır.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Özel Hukuk bölümünde yüksek  lisans 
çalışmalarına devam etmektedir.

DENETLEME KURULU ADAYLARI DENETLEME KURULU ADAYLARI

BARO GENEL KURULU 
AVUKATLARIN 

ŞÖLENİDİR!
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GENEL KURULA KATIL, 
MESLEĞİNE VE BARONA 

SAHİP ÇIK.

2021 İstanbul Barosu 
Genel Kurulunu oluşturan 

Avukat sayısı 52.049,
Geçerli oy kullanan 

Avukat sayısı 26.030,
Yönetime seçilen grubun 

aldığı oy sayısı 8.503 olarak 
gerçekleşmiştir.

DEĞİŞTİR!
GEL! BAK!



w w w . b a k . g e n . t r

@bak_avukat
@bagimsizavukatlar
@bagimsizavukatlar
Bağımsız Avukatlar


