2002 YILI İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ SONUÇ VE
FAALİYET RAPORU

Baronun 16665 üyesinden 6345’i aidatını yatırmadı. Bu yatırmayanların 1938 kişisi düzenli olarak oy kullanan avukatlardı. Bunlardan tahmini en az 600’ü Çağrı grubu seçmenidir.
Geçen dönem 2000 Baro seçiminde katılım oranı % 67 idi (8262/12260).
Bu dönem baro seçiminde 10320 seçmenden 7267’si oy kullandı. (Katılım oranı: % 70.4 tür).
Çağrı Grubu 1049 oy aldı (% 14.4)

(Geçen dönem bu oran % 12.4’tür. Sayı: 1026)

Çağdaş Grubu 2877 oy aldı (% 36)

(Geçen dönem % 40)

Önce İlke Grubu 3193 oy aldı (% 47) (Geçen dönem % 27)
Geçersiz ve Boş oy sayısı 148 dir. Bu dönem yeni sandıklarda Çağrı grubuna ilk defa oy atan
200 seçmenimiz ortaya çıktı. Ancak geçen dönem Çağrı grubuna oy veren 200 civarında sabit
oyumuz da (Gelmesini umduğumuz camia oyları ile Ehveni Şer düşüncesi ile oy kullananlar haricindeki sabit oylarımızda) eksilme göze çarpmaktadır.
Camia oylarından beklenen 400 civarındaki oyların büyük çoğunluğuna kavuşulamadığı tahmin
edilmektedir. Bu oylar tahminen Önce ilke grubuna kaymıştır. Bunun yanında ehveni şer düşüncesi ile Çağrı grubunun potansiyel oylarından Çağdaş gruba 250 civarında oy kayması olduğu
tahmin edilmektedir. Bunun yanında Çağdaş grubun kendi camiasındaki Orta-genç oylarından,
Önce ilke grubuna oy kaydığı da gözlenmiştir. Buna rağmen Çağrı grubunun az da olsa oyunu
artırdığı, ancak istikrarlı ve katlamalı artışın ilk defa oy kullanan sandıklarda %21’de sabit kaldığı görülmektedir. Bu sandıklarda seçime katılım oranı da en düşük (%30) olduğundan genç avukatlara ilgi gösterilerek bu oranın yükseltilmesi gerekmektedir.
Genel olarak, seçmenlerden yaşlı grubun ve Önce ilke grubunun seçmenlerinin öğleyin 12’ye
kadar sandığa gelip oy kullandıkları ve bu saatte oy kullanan seçmen sayısının 2000 civarında
olduğu; saat 1400’e kadar Çağdaş grubun orta ve bir kısım genç seçmenlerinin oy kullanmaya
geldiklerini ve bu saatte oy kullanan seçmen sayısının 4000 civarında olduğu gözlenmiştir. Orta
ve genç gruplar iki dalga halinde 1430 ve 1530’da sandığa gelmektedir. Yoğunluk 1530-1630
arasında daha da artmaktadır. 1630’dan sonra yoğunluk azalmakta, 1700’ye kadar ve hatta
1700’den sonra bile tek tük gelenler olmaktadır.
16.30 saatlerinde oy kullanan seçmen sayısı 7127 civarındadır. Yarım saat içinde 140 civarında
seçmen gelmiştir. Çağrı Grubunun orta ve genç seçmen kitlesi saat 15.00-16.30 saatleri arasında
oy kullanmaya gelmektedir. Özellikle orta ve genç sandıkların oy kullanma kabinlerinde, gerek
çağdaş gerekse önce ilke grubu görevlileri çağrı grubu oy pusulalarının üzerine kendi pusulalarını veya broşürlerini koymaktadır.
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Sıkı kontroller neticesinde bunlar bertaraf edildiğinden birkaç kez denemeden sonra yeniden bu
gibi davranışa yeltenememişlerdir. Bunun yanında gelecek dönem oy kabinlerine ilk 12 sandığa
kadar (yani 18000 numaraya kadar olan sandıklara) 50’şer oy pusulası; sonraki sandıklara ise
75’er oy pusulasının konulmasını (böylece toplam oy pusulası 1500 olmaktadır), eksilen kabinlere 10 tane oy pusulası ilave edilmesi tavsiye edilmektedir. Böylece öğle saatinde veya 1630’da
kalan oy pusulalarından tahmini olarak alınacak oy çıkartılabilmektedir. Bunun yanında sandık
bölgesine, çağrı grubunun daha önce görevlendirdiklerinden başka hiç kimsenin girmemesi ve
salondaki çağrı grubu sandık görevlilerinden habersiz sandıklarla ilgili hiçbir faaliyet yapılmaması da önem arz etmektedir. Kalabalık olmanın önemli olmadığı, aktif, etkili, yeterli ve sıkı
çalışmanın hem sandık sonuçlarına hem de sandık bölgesinde tüm gruplara hâkimiyeti ve inisiyatifi ele geçirmeyi sağladığı anlaşılmıştır.
Sandıkların analizi hususuna gelince, sandıklar oy eğilimine göre dört başlıkta değerlendirilebilir:
1- YAŞLI GRUP (1 ve 6 nolu sandık 1336-12000 arası)
2400 seçmenden 1497’si oy kullandı (Katılım oranı: % 62.5)
Çağrı grubuna her sandıktan ort. 15 civarında oy çıktı. (Toplam 6 sandıktan
Çağdaş

71 oy % 5)

“

“

“ 45
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“
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“

310 oy % 20)

Önce İlke “

“

“ 200

“

“

( “

“

1095 oy % 73)

2- ORTA GRUP (7 ve 12 nolu sandık 12000-18000 arası)
2400 seçmenden 1727’si oy kullandı (Katılım oranı: % 72)
Çağrı grubuna her sandıktan ort. 30 civarında oy çıktı. (Toplam 6 sandıktan 183 oy % 10)
Çağdaş

“

“

“ 120

“

“

( “

“

723 oy % 42)

Önce İlke “

“

“ 130

“

“

( “

“

781 oy % 45)

3- GENÇ GRUP (13 ve 20 nolu sandık 18000-24500 arası)
3107 seçmenden 2371’i oy kullandı (Katılım oranı: % 76)
Çağrı grubuna her sandıktan ort. 60 civarında oy çıktı. (Toplam 8 sandıktan 488 oy % 21)
Çağdaş

“

“

“ 140

“

“

( “

“

1107 oy % 47)

Önce İlke “

“

“ 90

“

“

( “

“

737 oy % 31)
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4- İLK OY KULLANAN GRUP (21 ve 24 nolu sandık 24500-27500 arası)
1545 seçmenden 943’ü oy kullandı (Katılım oranı: % 61) (En son sandıkta %50)
Çağrı grubuna her sandıktan ort. 55 civarında oy çıktı. (Toplam 4 sandıktan 196 oy % 21)
Çağdaş

“

“

“ 130

“

“

( “

“

468 oy % 50)

Önce İlke “

“

“ 65

“

“

( “

“

253 oy % 27)

25 ve 26 EK SANDIKLARIN DURUMU: Bu sandıklar 17 Ekim Perşembe sabahına kadar
aidatını ödeyenler ile 30 Eylül askı tarihine kadar aidatını yatıranların oluşturduğu ek sandıklardır. Burada, her gruptan seçmen olduğundan genel durumu ve eğilimi belirleyen bir anket niteliği de taşımaktadır. Hatta ek listeye bilinçli olarak önce ilke 327(400) çağdaş grubu 250 (300)
kendi seçmenini sonradan 15 gün içinde yazdırmıştır. Bu sandıklarda aldığımız oy oranı %
15.6’dır. Böyle olsa dahi; Çağrı grubunun genelde alması gereken oyun, yukarıda anılan yüzde
dikkate alınarak en az 1140 civarında olması gerekirdi. Kaldı ki yukarıdaki belirtilen etkilenmeler de bertaraf edildiğinde normal şartlarda %20 (1453 oy) seviyesinde oy alınması gerektiği de
ortaya çıkmaktadır.
Son durum itibariyle Çağrı grubunun kilit konumda olduğu, vereceği veya çekeceği destekle
kesin ve net olarak Çağdaş veya Önce İlke grubunu kazandırıp kaybettirebileceği net olarak bu
seçimle artık anlaşılmış olmaktadır. Bu nedenle bundan sonra diğer grupların Çağrı grubu ile
daha sıkı yoğunlukta ilişkiye gireceği, söz sahibi olduğunu kabul edeceği beklenmelidir
20 Ekim’deki seçime hazırlık olarak Haziran ayı ortalarında 4 ay öncesinden, ilkönce 20 kişilik
seçim çalışma komitesi toplanarak Çağrı Avukatlar Grubu faaliyetlerine başlamıştır. Öncelikle
sekreterya, muhasiplik, bayan avukatlar ve genç avukatlar birimleri oluşturulmak istenmişse de
gerek organizasyon bozukluğu ve gerekse gönüllü çalışma için yeterli ve gerekli disiplin ve özveriye sahip elemanların çoğunlukta bulunamamasından dolayı bu işlere dört elle sarılan olmadığından heyecan oluşmamıştır.
Sekreterya ve muhasiplik görevleri son döneme kadar başkan adayının bürosu üzerine kaldığından Başkan adayının bu işlerin yükü altında ezilmesi sonucunda, seçmenlerini etkileyecek propaganda ve diğer etkinlikleri aktif düzenleyebilmesi için gerekli zaman ve bunları komutakontrol imkânı kendisine bırakılmamıştır. Bu mevcut yapı içinde faaliyetlerin yürütülebilmesi
aşırı derecede zordur.
Şöyle ki seçim gününde dahi, sandık başında görevlendirilenler değil 8 saat 1 saat bile sandık
başında durmaktan ve gerekli kontrolü yapmaktan sıkılmışlardır. Nitekim görev yerlerini
terkedenler dahi olmuştur. Bu anlayışla bu hareket sürdürülemez. Seçim zamanına kadar aktif
olarak bayan avukatlar ve genç avukatlar birimi işlevini yerine getirmediği gibi sorumlusu dahi
tayin edilememiştir. Nitekim bir dönem bayan aday bulma sıkıntısı bile yaşanmıştır. Genç avu3

katlar hareketin devamı ve gelişmesi için çok önemli olmasına rağmen genç avukatlara istenilen
ölçüde ulaşma sağlanamadığından son sandıklarda gençlerin eğilimi neredeyse %21 oranında
önceki sandıklarla aynı seviyeye gelerek durma eğilimindedir. Nitekim son sandıklarda 200 yeni
seçmenimiz daha ortaya çıkmıştır. Yapılan propaganda doğrultusunda bunun 500 olması beklenirdi. Buradaki eksiklik süreklilik arzeden birebir ilişkinin henüz kurulamamış olmasıdır. Sadece
bir bölgede yapılan çalışma durumu kurtarmamaktadır. Bu nedenle bölgesel sorumluları olan
organizeli ve disiplinli bir çalışmanın dernekler çatısında sürekliliği gerektirdiği, ayrıca
sekreterya ve iletişim hizmetlerinin avukatlık bürolarından alınarak, işleri sadece bu olacak kişileri görevlendiren bir derneğe verilmesi uygun olacaktır. En uygun dernek Hukukçular Derneğidir. Bu derneğin yapısı yeterli değil ise yapısı her türlü güçlendirilerek bu vasıf kazandırılmalıdır. Bu hamle yapılmadığı sürece, Çağrı grubundan kitleler halinde oy kaçışı olacağı aşikârdır.
Nitekim bu seçimde sabit oylardan 250 civarında oy kaçtığı kesindir. Ayrıca oyların 1500’e çıkması halinde bir sonraki dönemde tüm muhafazakârlardan çığ gibi bir akış olacağını, herkesin bu
sayıyı beklediği açık açık her kesimden dillendirilmektedir.
REALİST (Savunma Gazetesinin ve Açık yeşil Broşürlerin Grafik çalışmaları için)
Sabahattin KÜÇÜKOSMANOĞLU
Genel Koordinatör
Realist Tanıtım Org.Danış ve Yayıncılık Ltd.Şti.
www.realist-tr.com e-mail:skucukosmanoglu@hotmail.com (veezy.com)
(Broşür Grafik için 200 milyon verildi)
(Film için (Grafikten sonra)) EKOL GRAFİK Tel: 356 60 70 – 356 60 65 (Kurtiş’e dâhil)
KURTİŞ PRINTING LTD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Nurettin HACIKURTİŞ (Açık yeşil broşürlerin basımı için)
Tel: 518 11 28 – 458 06 89 Fax: 517 40 10 Cep: 0532 613 13 67
www.kurtismatbaa.com e-mail: kurtis@kurtismatbaa.com e-mail: nurettin@kurtismatbaa.com
Aday broşürleri (10.000 tane A3 boyutunda 130 gr parlak kuşe kâğıt renkli baskı) = 805 milyon
TL
Oy pusulası (10.000 tane A4 yazı lacivert normal kitap kâğıdına) = 200 milyon TL.
(Toplam 1.050.000.000.TL verildi)
AYET 1953 (Anfiye asılan büyük Yönetim ve delege yazılı Bez afiş için) m2si= 12.500.000.TL.
brandaya
Süha GÜLENAY
Resim-Tabela atölyesi bilgisayar destekli folyo kesim
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2 Büyük Afiş (1i anfiye, diğeri dışarıya asıldı) ( 7 metre boyu, eni=2.80) 235X2= 470 milyon
TL.
Yasin ilk broşür ve Çağrı Avukatlar Grubu afişi (boyu 2 metre, eni yaklaşık 6 metre)= 980 milyon TL.
Savunma Gazetesi= 1100 $. İçeriği hazırlanıp realist (Sabahattin’e) verildi. Geri kalan her şeyi o
yapıyor.
Yalnız grafikte birlikte çalışmak gereklidir. Baskısını Zaman gazetesinde yaptırıyor.

SONUÇ:
1. Gelecek baro seçimlerine mümkünse diğer guruplarla bağlantı kurularak şimdiden hazırlanılması,
2. Bölge komiteleri, bayanlar ve gençler komiteleri kurulup sorumluları tespit ederek mahalli
çalışmalar yapılması,
3. Seçim toplantıları dışında geniş katılımlı hukuki toplantılar (sempozyum panel vs.) yapılması
(özellikle genç avukatlarla iletişime özel önem verilmesi),
4. Bütçenin önceden düşünülerek çalışmalara başlamadan önce toplanması,
5. İletişim için e-mail ve cep telefon numaralarının alınması, e-mail gurubu oluşturularak sürekli faaliyette bulunulması,
6. Tüm bu çalışmalar için devamlı bir sekreterya kurulması (maaşlı birinin şimdiden istihdamı
ile dernek veya vakıflardan birinde yer bulunması ve bilgisayar alınması) yararlı olacaktır.

Av. Aykut Okur

Av. Hasan Mollaoğlu
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