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

www.bak.gen.tr



5       BİZ KİMİZ ?

Türkiye’nin en büyük ve en güçlü barosu olan 
İstanbul Barosuna kayıtlı, kamuda ve serbest 
çalışan, genç, yaşlı, kadın, erkek avukatlarız.

Bir tek amacımız var!

Daha adil bir dünya, daha adil bir hukuk sistemi.

Meslektaşlarımızla birlikte toplum için mücadele 
ediyoruz.

Hukuka olan güveni yeniden tesis etmek istiyoruz. 

Hukukun araçsallaştırılmasına karşı duruyoruz. 

Mesleğimizin itibarını korumak istiyoruz. 

Hakkımızı korumak ve hak ettiğimizi almak için 
çalışıyoruz.

www.bak.gen.tr
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Saygın bir meslek grubuyuz, mesleğimizi 
seviyoruz. 

Gücümüzün farkındayız.

Her şekilde haksızlığın karşısındayız.

Birlik olduğumuzda hukuku üstün kılacak güce 
sahip olacağımızın farkındayız.

Kimseye bağlı değiliz.

Hepimiz ayrı düşüncelere sahip olsak da hukuk 
çatısı altında birleşiyoruz. 

Ortak noktamız adalet.

Her zaman adil olanın, doğru olanın yanındayız.

www.bak.gen.tr

NEDEN BAĞIMSIZ 
AVUKATLARIZ?
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‘‘Öteki’’miz yoktur!

‘‘Karşı Mahalle’’miz yoktur. 

‘‘Hak’’tan üstün bir değer/otorite tanımayız.

Ayrımcılığı reddediyoruz.

Bağımsız karar alır, bağımsız hareket ederiz. 

Evrensel hukukun üstünlüğü ve mesleğimizin 
itibarı kırmızı çizgimizdir.

Savunma hakkı dokunulmazdır. Bundan asla 
vazgeçmeyiz.

Algıların gerçekleri kararttığı her dönemde hak 
ve adaletten taraf oluruz.

HAKSIZLIK KİME KARŞI OLURSA VE 
KİMDEN GELİRSE GELSİN SUSMAYIZ.

www.bak.gen.tr

Bağımsız kalarak, 
ötekileştirmeden, 

ayrıştırmadan 
mesleğimiz ve 

hukuk için mücadele 
ediyoruz.

İlkelerimiz var!
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İlkelerimiz Var!

Haksızlık kime karşı olursa ve kimden gelirse 
gelsin, susmayız. Hukukun üstünlüğünden, 
mesleğin itibar ve onurundan vazgeçmeyiz. 
Savunma hakkının dokunulmazlığından şaşmayız.

Bağımsızız!

Söz söylemek için; düşmanlığa,

Ötekileştirmeye, kısır tartışmalara,

Eski hesaplaşmalara ihtiyacımız yok.

Bağımsızız. 

Birlikteyiz!

İnsana sadece insan olduğu için değer veren,

Adaletin mümkün olduğuna inanan,

Mesleğin itibarını vazgeçilmez gören,

Her Meslektaşımız ile birlikteyiz.

www.bak.gen.tr

Sözümüz Var!

İnsanlığa, hukuka ve adalete 
dair söyleyeceklerimiz var. İnsan 

onuru ve şerefine, hukukun 
üstünlüğüne ve savunma 

hakkına sözümüz var.



13       

Gör!

Savunma hakkının, insan şeref ve haysiyetinin 
ayrılmaz bir parçası olduğunu, Mesleğin 
korunmasının güç kavgasına kurban verilmemesi 
gerektiğini, Hiçbir kurumsal menfaatin, adil 
yargılanma hakkından daha yüksek değerde 
olmadığını,

Duy!

Savunmayı güçlendirmek, Herkesin ve hepimizin 
hakkı için bağımsızlığımızı korumak, Avukatları, 
hukuk sisteminin asli unsuru kılmak adına, 

BİZ BURADAYIZ!

BİZ HUKUKUN TESİSİ İÇİN YOLA ÇIKMIŞ 
BAĞIMSIZ AVUKATLARIZ 

BİZ BARODAYIZ.

Hepimiz için yola çık!

www.bak.gen.tr

Sen!

Sen, hiçbir “saplantı ve 
önyargının” tarafı olmayan, 

Sen, hiçbir haksızlığı diğerine 
yeğlemeyen, Sen, adalet uğruna 

sözünü esirgemeyen,
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Hayallerimiz farklı,

Hayatlarımız farklı,

Düşüncelerimiz farklı,

İnanışlarımız farklı,

Ama misyonumuz aynı.

Ortak paydamız HUKUK!

Vicdani huzurumuz ADALET!

Biz birlikte güçlüyüz

Birlikte başarabiliriz

BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ. 
BAŞARABİLİRİZ!

www.bak.gen.tr



17       NE İSTİYORUZ?

Yargının daima adil olmasını,

Hukuka ve adalete inancın artmasını, 

Mesleğimizin ve itibarımızın korunmasını,

İnsana saygıyı...

BİRLİKTE YÜRÜYELİM!

www.bak.gen.tr



19       Özgürlük güçlendirir, 
Dayanışma birleştirir.

Baro mesleğimizin güç birliğidir. Sıradan bir 
meslek örgütü değildir.

Baro tüm toplum adına hukuku koruyan, 
anayasal, demokratik bir sivil baskı örgütüdür.

İstanbul Barosu savunma makamının en 
güçlü sesidir.

Baro tarafsız ve özgür olmalıdır. 

Avukat barosuna güvenmeli, inanmalı, baroyu 
yanında hissetmelidir. 

Avukatlar baroyu yönetebilmeli ve 
izleyebilmelidir.

BAK, DEĞİŞTİR.

www.bak.gen.tr



21       NELER YAPIYORUZ?

Mesleğimizin gelişimi ve  mesleki formasyon 
ve daha güçlü savunma için eğitim 
programları

Kitap okumaları, film gösterimleri

Meslektaşlar arasında dayanışmayı  
güçlendiren doğa yürüyüşü, piknik ve 
buluşma etkinlikleri

Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi ve 
tecrübe paylaşımı için dünya genelindeki 
meslektaşlarla programlar

www.bak.gen.tr
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Sen çok değerlisin.

Bizim için önemlisin.

Biliyoruz ki bizimle olursan başarabiliriz.

Sesimizi duyurabiliriz.

Biz Barodayız. Biz Buradayız.

www.bak.gen.tr

BARO SENİN
BARO SENSİN



@bak_avukat
@bagimsizavukatlar
@bagimsizavukatlar
Bağımsız Avukatlar


