ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU
GENÇ BAKIġ DEKLARASYONU

Gençlerin de Söz Sahibi Olduğu Birliktelik
Yargının ve meslek koşullarının çağdaş standartlara ulaşacağı, yargının ve hukukun
geleceği olan genç avukatlar, stajyerler, genç akademisyenler ve hukuk öğrencilerinden
oluşan gençlerin söz sahibi olduğu bir geleceği bu günden inşa edip hayata umutla
bakacak bir birlikteliğin ilk adımlarını atıyoruz.

Sloganımız: Olgun Birikimle Genç Enerjiyi BirleĢtirmek
Bu güne kadarki çalışmalarımızda genç enerjimizi üstadlarımızın tecrübeleriyle
zenginleştirmeye çalıştık.
Sloganımız; Tüm hukuk ortamlarında ve her türlü bakış açısında olgun birikimle genç
enerjiyi birleştirmektir.

Elimizi Samimiyetle Uzatıyoruz
Hukukun siyasi çekişmelerin aracı ve mağduru olmasını engelleyecek bir zihniyetin
barolarda, üniversitelerde ve yargı çevrelerinde yeşermesine ve yaygınlaşmasına katkı
sağlayacak bir hukuk kültürü inşa etmek için tüm meslektaşlarımıza ve hukuk insanına
elimizi samimiyetle uzatıyoruz.

Önce Meslek Diyoruz
Genç avukatların mesleki çıkarlarını savunmak ve mesleki gelişimleri için gerekli
ortamı oluşturmak için her türlü platformda çalışmayı kendimize düstur edindik.
Önce meslek diyoruz; mesleğimizi ilgilendiren sorunların baroda hızla çözüme
kavuşturulması için ısrarla yönetimde söz hakkı istiyoruz.
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Projelerle Geliyoruz
Mesleğin başında karşılaşılan sosyal ve ekonomik aksaklıklar ve sorunları asgariye
indirecek projeler oluşturmak ve sosyal dayanışmayı sağlamak için daha emin ve gür
adımlarla ilerliyoruz.
Yargının genel sorunlarının meslek sorunlarının ayrılmaz bir parçası olmasından
hareketle; yargı reformunda aktif rol almak ve bu amaçla reform projelerinin
üretilmesinde katkıda bulunmak için genç düşünceyi hukuksal sürece tam entegre
edeceğiz.
Sivil Toplum Desteği Sağlayacağız
Üretilmiş projelerin uygulamaya konulması için takipçi olacak bir sivil toplum
göreviyle destekçi olacağız. Ġstanbul genelinde hukuk fakültelerinde çalışmalar yapmak
için faaliyetler planlıyoruz. Bu doğrultuda farklı etkinlikler düzenleyerek, bu alandaki
düşünce ve üretimleri kamuoyuna sunma uğraşı içinde olacağız.
Sadece genç avukatların ve stajyerlerin değil; genç akademisyen ve hukuk
öğrencilerinin de hukuk ve yargı sorunlarına katılımını sağlamak için etkin projelere
destekçi olacağız.
Genç Avukatların Sorunlarının Çözecek Yönetime Destek Vereceğiz
Geleceğin hukuk dünyasını şekillendirecek genç avukatların haklarını başta kendi
meslek kuruluşumuz olan Ġstanbul Barosu ve diğer çeşitli mercilerde savunmak için her
türlü imkânı seferber edecek anlayış içindeki yönetime destek vereceğiz.
Genç avukatların barodaki çalışmalara katılımının ve etkin olmalarının önündeki
engelleri kaldırmak için her türlü imkânı seferber edeceğiz.

Etrafı Seyreden Değil, Yöneten - Yönlendiren Baro Ġstiyoruz
Hukuk dünyasında, hukukta ve yargıda yılların ihmali sonucu birikmiş sorunların
çözümüne ilişkin değişik ad ve alanlarda yapılan çalışmalar sonuç verememiştir. Bunda
Ġstanbul Barosu’nun sorunlara ve gelişmelere seyirci kalması da etkili olmuştur.
Sorunların, gerek hukuk ve yargı, gerekse avukatlık mesleği alanında arttığı bir ortamda
sorunlardan habersiz olan baro bu sorunlara yakınmakta dahi başarısız kalmıştır.
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Günü GelmiĢtir ve Biz Yönetimde Olmak Ġstiyoruz
Artık genç avukatların tüm hukukçularla birlikte; gerek kendi sorunlarının çözümü,
gerek hukuk alanındaki sorunlara müdahil olarak dâhil edilme zorunluluğu gün gibi
aşikardır. Bu zorunluluk karşısında genç avukatlar, stajyer avukatlar ve hukuk
fakültelerinde bulunan hukukçuların gençlik enerjisi ve idealizminin yaratacağı sinerji
ile; baro yönetimi olarak sorunları yeniden inceleyip, farklı bir bakışla gerçekçi
çözümler bulacağımıza inancımız ve kararlığımız sonsuzdur.
Yer, zaman ve finansman kaynağını gösteren gerçekçi ve uygulanabilir projelere her
türlü desteği sunmak bizim için bir yükümlülüktür. Tüm baro ve hukuk camiasının
sorunlara yaklaşımında, genç misyonun dinamizmini en etkin şekilde katacağız. En
ince ayrıntının dahi önemli olduğunu düşürerek küçük sorunlardan başlayarak büyük
sorunların çözümüne doğru genç beyinlerin katılımıyla somut adımlar atacağız.

Sorunları Çözme Sözümüz Tarihsel Gerçekliğe Dayanmaktadır
ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU’nun yıllarca biz genç hukukçulara aktardığı bilgi ve
tecrübe ile sorunları çözmeyi taahhüt ediyoruz. ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU’nu
oluşturan onlarca sivil toplum kuruluşunun ve olgun birikimin bu güne kadarki desteği,
geleceğe yönelik genç irade ve enerjimizin kaynağı olacaktır.

Ġnsanlık Onuruna Saygılı Her Bireyi ve Kesimini Ġçimize Sindiriyoruz
Ġnsanlığın ve içinde yaşadığımız toplumun ve bireylerinin onurlu olduklarına
inanıyoruz. Ġnsanlık onuru aleyhine düşüncesi ve eylemi olmayan her bireyi içimize
sindiriyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle Ġstanbul Barosu seçimlerinde el ele, yargının ve mesleğin
sorunlarının çözümünde, mesleğin onurla yürütülebilmesi mücadelesinde birlikte
olacağımıza inancımızı yineliyoruz.

ÇAĞRI AVUKATLAR
GENÇ BAKIġ GRUBU
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