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2002 YILI İSTANBUL BAROSU SEÇİM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE GELECEK SEÇİMLERE YÖNELİK ÖNERİLER 

Av. Selçuk KAR 

 

I- SEÇİM SONUÇLARININ TAHLİLİ 

İstanbul Barosu, 2002 yılı seçimlerini 16,665 üyenin 7267 sinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Oy kullanan bu seçmenlerden Çağrı Grubuna 1049, Çağdaş Grubuna 2877 Önce İlke Grubuna 

3193 oy çıkmıştır. 26 sandıktan oluşan seçmen gruplarından Çağrı Grubuna en fazla oyun 13 ile 

20 no’lu  geç sandıklardan çıktığı görülmüştür. Buna karşılık yaşlılar grubu olarak nitelediğimiz 

1 ile 6 no’lu sandıklarda Çağrı Grubuna yok denecek kadar az oy çıkmıştır. Bu durumdu Çağrı 

Grubunun en fazla seçmen kitlesini genç avukatların oluşturduğu aşikârdır. Ancak geçen seçim-

lerdeki genç sandıklara oranla, bu seçimde Çağrı Grubunun oy oranında ciddi anlamda bir geri-

leme olduğu da gözden kaçmamıştır. Öncelikle bunun üzerinde durulması gerekmektedir. Çağrı 

Avukatlar Grubunu oluşturan düşünce yapısının, genç arasında önemli bir oranda temsilcisi 

bulunması rağmen sandıklara bu oranın yansımamasının ilk ve en önemli sebebi, Çağrı Grubu-

nun kendini kitlelere yeterince tanıtamaması, buna karşın rakip grubun gerek mevcut imkanları 

kendi lehlerine kullanmayı  çok iyi bilmeleri  ve gerekse  seçim öncesi çalışmaları   çok ciddi 

bir şekilde organize etmeleri neticesinde başarıya ulaşmışlardır. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki;  seçim öncesi çalışmaların koordineli bir şekilde yürü-

tülmemesine ve kitlelere yeterince ulaşılmamasına rağmen %12,5 oranında oy toplayan Çağrı 

Grubunun ciddi bir güç olduğu ve gelecek seçimlere umutla ve kararlılıkla bakmamıza vesile 

olduğu gibi bu seçimde de rüştünü ispatlamıştır. Ancak Çağrı Grubunun misyonu itibariyle 

almış olduğu oyun bu misyona dar geldiği hepimizin malumudur. Öyleyse önümüzdeki se-

çimlere yönelik stratejilerin çok iyi belirlenip bu stratejiler doğrultusunda çok ciddi çalışmala-

rın yapılması elzemdir.  

II- SEÇİM STRATEJİLERİ 

1. Yukarıda zikrettiğimiz gibi Çağrı Grubunun en fazla oy kitlesinin geç avukatlar oluş-

turduğundan özellikle bu kitleye yönelik titiz bir çalışma bugünden itibaren başlanma-

lıdır. Bu çalışmaları kısaca şöyle maddeleyebiliriz; 

i. Avukatlık mesleğinin bir kurumu olan hukuk fakültelerine özel bir önem ve-

rilmeli hukuk fakülteleri öğrencilerine yönelik çalışma yapılmalı Çağrı Grubu 

avukat adaylarına henüz öğrenci iken tanıtılmalıdır. 
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ii. Staj aşamasında olan avukat adaylarının sorunlarına yönelik bir dizi çalışama 

yapılmalı ve bu kurumsal niteliğe haiz hukukçular derneği çatısı altında yapıl-

malı  

iii. CMUK uygulama merkezinin kayıtlı avukatların çoğunluğunun genç avukatlar 

olduğu var sayıldığında CUMK avukatların sorunları ile yeterince ilgilenecek 

bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Bu grup CMUK servisinde etkin olarak rol 

alan arkadaşlar arasında seçilmelidir. 

iv. Hizmet içi eğitimlere yönelik panel, konferans vs gibi faliyetler sık sık düzen-

lenerek genç avukatların bu tür faaliyetlere katılımı etkin bir biçimde artırılma-

lıdır.  

v. Bu seçimde düşünce olarak çağrı avukatlar grubu içerisinde yer alması gere-

kirken gruptan bi haber olan arkadaşlarımıza grubumuzu tanıtmak için en az 15 

kişiden kurulu bir komisyon oluşturulmalıdır.   

III. SEÇİM KOMİSYONU 

Geçen seçimlerde olduğu gibi gelecek seçim dönemi için de bir komisyon oluşturulmalı ancak 

bu komisyonun yeterli çalışma yapabilmesi için de kendisine her türlü maddi ve manevi ola-

nakların sunulası gerekmektedir. Öncelikle 10 kişiden oluşacak komisyon her yaş grubundan 

meslektaşlar arasından seçilmelidir. Komisyon üyesi her kişinin başkanlığında oluşturulacak 

alt komisyonlarla faaliyetlere işlerlik kazandırılmalıdır. Alt komisyonlarda 5’er üyeden oluş-

malıdır. Alt komisyonlar Çağrı grubunu tanıtıcı faaliyetlerini yürüten bir yapıya sahip olmalı-

dır. Bu komisyonların faaliyetlerini yürütmeleri için gerekli olan maddi destek meslektaşların 

özverisi ile sağlanmalıdır.  

IV.  FİZİKİ ŞARTLAR 

i. Çağrı Grubunun yapacağı faaliyetleri kitlelere ulaştırmak amacıyla en azından mer-

kezi adliyelerde gruba ait panolar oluşturulmalı ve bu panolar her zaman dolu olacak 

şekilde kitlelere hitap etmelidir. Böylelikle Çağrı Grubunun olaylar karşısındaki tavrı 

kitleler tarafından her zaman takip edilebilecektir.  

ii. Mevcut baro yönetiminin faaliyetleri bir alt komisyon tarafından sürekli takibe alın-

mak suretiyle vuku bulacak haksız uygulamalara karşı Çağrı Grubunun reaksiyonu 

kitlelerin gözü önüne serilmelidir. Böylelikle Çağrı Grubunun yönetime alternatif 

olabileceği hissettirilmelidir.  

iii. Çağrı Grubu Başkan Adayı, mutlak surette ön seçimle belirlenmeli ve bu bütün mes-

lektaşlara açık bir şekilde yapılmalıdır. 
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iv. Çağrı Grubunun faaliyetleri sanal ortamda meslektaşlara iletilmeli, mail grubu yay-

gınlaştırılmalıdır.  

v. Meslektaşların bürolarına ziyaretler arttırılmalı, sosyal ilişkiler güçlendirilmelidir.  

4.  SEÇİM ÖNCESİ HAZIRLIKLAR 

i. Ön seçim seçimlerden 5 ay önce yapılmalı, başkan adayının belirlenmesi ile birlikte, 

seçim çalışmalarına hız verilmelidir. Bu dönemde gerek meslektaşlar gerekse stajyer 

Avukatlar seçim bürosu olarak belirlenen yerde vardiyalı olarak çalıştırılmalıdır. 

ii. Komisyonlar seçim bürosunda çalışmalarını devam ettirmelidirler. 

iii. Çağrı Grubunu genel kurulda tanıtmak amacıyla yeterli miktarda afiş ve pankart bas-

tırılmalı ve bunlar genel kurulunun yapılacağı yerde en az 10 kişilik Avukat ve 20 ki-

şilik öğrenci ve stajyer arkadaşların katılımıyla stratejik yerlere asılmalıdır.  

iv. Seçim günü her sandıkta en az 2 sandık sorumlusu görevlendirilmeli bunlar belli bir 

disiplin içerisinde çalışmalıdırlar.  

III-    SONUÇ 

Çağrı Avukatlar Gurubu dün olduğu gibi yarın da olacaktır. Ancak “Özgürlüklerin Teminatı” 

olma iddiasında olan bir Grubun % 12,5’lerde takılıp kalması gerçekten üzücü ve düşündürü-

cüdür. O halde bugünden tezi yok yapmamız gereken bir çok iş bizi beklemektedir. Hepimiz, 

bir nefer olarak bu davaya hizmet etmenin sorumluluğunu üstlenmeliyiz.  

Şahsım ve grubum adına bu seçimlerde gece gündüz demeden çalışan ve emeğini ortaya ko-

yan bütün meslektaşlarıma, seçim öncesi ve seçim günü sabahtan akşama kadar ayakta kala-

rak hizmet veren tüm genç kardeşlerimize şükranı bir borç bilirim. Allah (C.C) hepimizin yar 

ve yardımcısı olsun. Rabbim, bu davaya emek verenlerden razı osun. (Amin).25.10.2002 

          Av. Selçuk KAR        

 


