İSTANBUL BAROSU 2004 SEÇİMLERİ ÖN ÇALIŞMA RAPORU

23.07.2004, TMKV

2000 VE 2002 Baro Seçimlerinin hemen sonrasında yapılan toplantılarda arkadaĢlarımızın
SEÇĠM DÖNEMĠ HAZIRLIKLARI ve SONUÇLARINA iliĢkin ortak tespitleri ve önerilerinin özetleri ile 2004 Baro seçimleri için Ģahsi tespit ve önerilerim aĢağıdadır.
Bu güne kadarki sürece ve aldığımız mesafeye dair bilgiler Ģunlardır:
-

2002 seçiminden sonra yapılan toplantılar

-

2004 için ilk hazırlıklar.

-

Sürekli toplantılar

-

Adayların adaylıklarını açıklamaları

-

Ön Seçim çalıĢmaları ve sonuçları

GEÇMİŞ DÖNEM ÇALIŞMALARINA VE SONUÇLARINA İLİŞKİN TESPİTLER
2002 seçimlerinde ÇAĞRI GRUBU’na
-

Ġlk 1-6 nolu sandıklardan (1336-12000 arası) %5

-

Orta 7-12 nolu sandıklardan (12000-18000 arası) %10

183 oy

-

Genç 13-20 nolu sandıklardan (18000-24500 arası) %21

488 oy

-

Ġlk oy kullanan 21-24 nolu sandıklardan (24500-27500 arası) %21

196 oy

-

En son ilave (Aidatı son yatıran) 25-26 nolu sandıklardan %15.6

111 oy

71 oy

Toplam 1049 oy çıkmıĢtır.
Av. Aykut OKUR’un 2002 seçimlerine iliĢkin mufassal raporunda belirtildiği üzere; 2002
Baro seçimlerinde Baroya kayıtlı 16665 üyeden 6345’i aidatını yatırmadığı için oy kullanamadı. Aidat yatırmayan avukatların 1938’i düzenli olarak oy kullanan avukatlardandı. 2002
seçimlerinde ÇAĞRI GRUBU %14,4 oranında oy aldığına göre aidat yatırmayanlardan en az
280 kiĢi ÇAĞRI GRUBU’na oy verebilecek durumdaydı diyebiliriz. Genç sandıklardaki oy
oranımız %21 dikkate alındığında bu rakam 406 kiĢi demektir. Son yapılan kanuni düzenleme
ile aidat borcu olanların oy kullanabilmesi mümkün olacağına göre bu sayı son iki yılda Baroya kayıt yapanlarla birlikte asgari 600 olarak belirlenebilir. Biz yine de ihtiyatlı rakam olarak 406 rakamını esas alabiliriz.
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25-26 nolu sandıklar aidat borcundan dolayı az oy kullanılan sandıklardır. Ancak iki ÇağdaĢ
Grup son anda 400 ve 300’lük katılımla oy oranını bu sandıklarda yükseltmiĢler, son 15 günü
değerlendirmiĢler, ÇAĞRI Grubu ise aidat sorununu halledememiĢtir. 25 – 26 nolu sandıklardan ÇAĞRI’ya oy çıkmamıĢtır.
Geçen yılın verileri esas alındığında (aidat borcu olanların oy kullanacağı dikkate alınmadan
ve genelde %14.4, genç ve yeni kullanılacak sandıklarda %21 oranı dikkate alınarak oy toplamımız:
1049 + 406 = 1455
1455 tahmini sayı değil, 2002 yılındaki seçimde aidat sorunu olmasaydı almamız gereken oyu
ifade etmektedir. (Aykut OKUR’un raporuna göre ÇAĞRI GRUBU 2002 seçimlerinde asgari
1435 oy alması gerekiyordu.)
Avukatlık Kanununun 65 inci maddesinin ikinci fıkra hükmü ile ek madde 3'ün ikinci fıkra
birinci cümlesindeki "...kayıtlı avukatlardan genel kurula katılma hakkına sahip olanlar..."
ifadesinin çıkarılması ile aidat ödemeyenlerin oy kullanabilmesinin mümkün hale gelmesi,
ÇAĞRI GRUBU’nun üzerinde çalıĢması gerekli en önemli husustur.
2002 seçimlerinde 10320 seçmenden 7267’si oy kullanmıĢtır. 2002’den itibaren geçen iki
yıllık sürede yeni kayıt 2100 kiĢidir. (Son sicil 29599). 2100 kiĢinin geçen seçimde genç sandıklar katılım oranı olan Ortalama % 70,4 oranına göre asgari 1471 kiĢi yeni oy kullanacaktır.
Bu sayının asgari %21’i 305 yeni avukatın ÇAĞRI’ya oy vermesi beklenmektedir.
ÇAĞRI Grubu, evvelce kendisine yöneltilen “ÖN SEÇĠM YAPMAMA” eleĢtirisinden kurtulmuĢ bulunmaktadır.
Ayrıca, ÇAĞDAġ GRUBUN ön seçimde kazanan adayının ÖNCE ĠLKE GRUBU’na çok
yakın, hatta benzer olması, evvelce grubumuzdan ÇAĞDAġ GRUB’a giden oyları geri getirecektir. Bu oylar Aykut OKUR’un raporuna göre 250’dir. 150 oyun da ÖNCE ĠLKE’ye,
100’ünün de ÇAĞDAġ GRUBA gittiğini rapor etmektedir. Bence ÇAĞDAġ GRUBA giden
oyların toplamı 400’den az değildir. Yani 550 oy alacağımız bulunmaktadır.
Ayrıca, aidat yatırmadığı için oy kullanamayanların 1938’i düzenli oy kullananlar düĢüldüğünde geri kalan 4407 kiĢinin oy kullanma oranına göre ortalama %70’nin (3084) oy kullanabileceği, bu rakamın da yine 462 kiĢinin (2002 alınan oy oranı olan %15 oranında) ÇAĞRI
Grubuna oy verebileceği dikkate alındığında;
Bu duruma aidat sorununun halledilmesi ve ilk oy kullanacakların oranı da eklendiğinde
2000’lik barajın aĢılmasının kolay olacağı anlaĢılmaktadır.
Yapılan tahmini hesaplamaları bir araya getirdiğimizde
1.455
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462 Aidat yüzünden oy kullanamayanlardan gelecek muhtemel oylar.
550 Diğer iki gruba giden oylar
2.317
Bulunan 2317 rakamı, ÇAĞRI GRUBU’nun 2004 seçim döneminde, sadece 2002 seçimleri
ve aidat sorununun halledilmiĢ olması baz alınarak alabileceği tahminini oy sayısını göstermektedir.
O halde yapılacak iĢ, geçmiĢ dönem çalıĢmalarındaki tespitler ve eksikliklerin tamamlanması
ile yeni seçim dönemine ait yapılacak iĢleri sıralamak ve baĢlamaktır. Tespitler ve yapılacak
iĢler iyi değerlendirildiğinde Baro seçimlerini kazanmak için gerekli oy potansiyeline ulaĢmanın zor da olsa mümkün olabileceği açıkça görülmektedir.
Yapılan tahmini hesaplamalarda, genç avukatlara yönelimin getirileri ayrıca hesaba katılmamıĢtır.
Ayrıca, 2004 döneminde seçim sathına erken girmemizin, ön seçim yapmıĢ olmamızın, ön
seçim heyecanını en üst seviyede yapmıĢ ve böylece asıl seçimlere bilenmiĢ olmamızın, sağlam bir bütçe ile seçimlere girmemizin, konjonktürel yığılmanın sağlayacağı avantajlar ve
hepsinden önemlisi bu seçim döneminde arkadaĢlarımızın çalıĢmalara katılımının önceki dönemlerden daha yoğun olacağı hesaba katılmamıĢtır.
Üstelik oy potansiyelinin artma eğilimindeki bir gruba katılım oranı da o derecede artacaktır.

2004 SEÇİM DÖNEMİ HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN TESPİT VE ÖNERİLER
TEORİK ÇALIŞMALAR
1. Hukuk Öğrencilerine eğitim çalıĢmaları yapılmalıdır. (Selçuk)
2. Stajyer avukatlara, avukatlığın sorunlarına iliĢkin çalıĢmalar yapılmalıdır. (Selçuk)
3. CMUK Uygulama Merkezinin kayıtlı avukatlarının çoğu genç avukat olduğundan
CMUK Avukatlarının sorunları ile ilgilenilmeli. (Selçuk)
4. Hizmet içi eğitimlere yönelik panel, konferans, seminer gibi faaliyetler yapılmalı.
(Aykut, Selçuk)
5. ÇAĞRI AVUKATLAR GURUBU’nu tanıtıcı çalıĢmalar için bir Komisyon kurulmalıdır. (Selçuk)
6. CMUK Avukatlarının sorunlarını araĢtıran ve çözüm yollarını gösteren bir çalıĢma
yapılmalı, bu çalıĢma ekinde CMUK Ġç Yönetmeliği de olacak Ģekilde kitapçık
Ģeklinde basılmalıdır. (Balcı)
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7. ADLĠ YARDIM Avukatlarının ve Avukatlığının sorunları ve çözüm yollarını gösteren bir çalıĢma yapılmalı ve mümkünse bir ADLĠ YARDIM YÖNETMELĠĞĠ
hazırlanarak önerilmeli ve kitapçık olarak basılmalıdır. (Balcı)
8. KAMU Avukatlarının ve Avukatlığının sorunları ve çözüm yollarını gösteren bir
çalıĢma yapılmalı ve kitapçık olarak basılmalıdır. (Balcı)
9. Avukatların pratik olarak iĢine yarayabilecek eĢantiyonlar üretilmeli ve dağıtılmalıdır. (Balcı)
10. Eylül ayının 15’inden itibaren periyodik yayına geçilmeli, haftalık bülten çıkarılmalıdır. Mümkün olduğunda da son 10 gün günlük bülten yayınlanmalıdır. (Balcı)
11. Eylül ve Ekim aylarında Avukatların sorunlarının tartıĢıldığı iki adet sempozyum
yapılmalıdır. (Balcı)
12. Mümkün olan her fırsatta, yayınlanan bildiri ve broĢürlerde mesleki sorunlar tartıĢılmalı, çözüm önerileri sunulmalıdır. Mümkün oldukça sorunlar ve çözüm önerileri müstakil konu halinde ayrı ayrı iĢlenerek yayımlanmalı ve dağıtılmalıdır. (Balcı)
13. Seçim çalıĢmalarını yürüteceğimiz arkadaĢlarımızla değiĢik yerlerde yemekli toplantılarda bir araya gelmeli ve çalıĢmalarımızın gerekçelerini, sorumluluklarımızı
ve vaki desteklerimizi anlatarak özgüvenimizi sağlamalıyız. (Balcı)
14. Teorik çalıĢmaları yapacak 5 kiĢilik bir komite kurulsun. (Balcı)

PRATİK ÇALIŞMALAR
1. Baro BaĢkan Adayı ön seçimle belirlensin. (Anonim)
2. Seçim Bütçesinin önceden yapılarak gerekli finansmanın temini. (Anonim)
3. Seçimin mali yükü dağıtılsın. (Bilal)
4. Devamlı bir sekreterya ve bir Seçim Koordinasyon Merkezi kurulsun. (Anonim)
5. ĠletiĢim için web sayfası ve e-mail grubu oluĢturulsun. (Anonim)
6. ÇAĞRI AVUKATLAR GRUBU için bir logo yapılsın. (Anonim)
7. Kendimizi tanıtıcı bir slogan tespit edilmeli ve bu slogan kullanılmalıdır. Örneğin:
“Hukuku ve demokrasiyi çağırıyoruz. Çağrımıza ses verin”. (Bülent)
8. Her broĢürde ayrı bir slogan tespit edelim ve yayınlayalım. (Cüppeli yürüyüĢte olduğu
gibi) (Balcı)
9. Seçmen taraması ve anket çalıĢması yapılsın, seçmen yapısı tespit edilsin. (Bilal)
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10. Bayan Avukatların oylarının alınmasının yolları aransın. (Bilal)
11. Aday tespiti yapılırken
-

Mümkün olduğunca farklı düĢüncelere sahip grupların temsilcileriyle görüĢülsün.
Listede her gruba mensup kimselere yer verilsin. (Bilal, Selçuk).

-

Daha önce hiçbir birlikteliği olmayan, bir araya gelip baro yönetimi konusunda
birlikte çalıĢma yapmamıĢ ve ismen tanınmayan kiĢilerin, çoğu kez de gıyabında
aday olarak tespiti yanlıĢtır. (Bülent)

-

Usul olarak adaylığı düĢünülen kiĢilerin BaĢkan adayı tarafından aranarak istiĢare
edilmesi ve adaylığının tebliğ edilmesi gerekir. (Bülent)

-

Ekip ruhu içinde olmayan, proje üretmemiĢ ve bir proje içinde yer almamıĢ insanların yönetime aday yapılması doğru değildir. (Bülent)

-

Aday özgeçmiĢleri uzun tutulmalı, bağlı oldukları dernek, vakıf gibi sivil toplum
kuruluĢu üyelikleri, akademik çalıĢmaları detaylı yer almalıdır. (Bülent)

12. Yeni oy üretilmesi hedeflenmeden, mevcut oylar üzerinde çalıĢma yapılması hatalıdır.
(Bülent)
13. Baro Ġzleme ve Denetleme Kurulları oluĢturulsun. Baro Yönetimi hakkında rapor düzenlensin. (Bilal)
14. Her ilçede Bölge Avukatları sorumluları ve Temsilcilikler tespit edilsin ve görevlendirilsin. (Bilal, Aykut)
15. Her bir sandığa, o sandıkta oy kullanacak olan asil ve yardımcı olarak iki avukat görevlendirilsin. (Bilal)
16. Sandıklarda görev alacak arkadaĢlar Baro listesinden tarama yaparak ikili iliĢkiler
oluĢtursun ve her birine on-15 kiĢi zimmetlensin. (Bilal)
17. Önde olan avukat arkadaĢlarımız avukatların sorunları ile ilgili olarak medyada yazılar
ve eleĢtiriler yayınlasınlar. (Bilal)
18. Üyeler, CMUK, enstitü, komisyon ve benzeri organlarda görev alsınlar. Baro yönetimini yakından tanımaya çalıĢsınlar. (Bilal)
19. Seçin günü konuĢma yapacak arkadaĢlar önceden belirlensin. Adayın baĢkanlığında
faaliyet raporu hakkında çalıĢma yaparak hazırlansınlar. (Bilal)
20. Baronun gelirleri ve harcamalar yakından takip edilsin. (Bilal)
21. Her bir Adliye binası o bölgede bulunan bölge sorumlusu avukatlara zimmetlensin.
(Bilal)
22. Adliye binalarında sürekli afiĢ ve pano çalıĢmaları yapılsın. (Bilal)
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23. Baro Web sayfasından Avukatların resimli sayfaları tek tek indirilerek dosyalansın ve
bir CD’de toplanarak projektör yardımıyla seçimlerde görev alacak arkadaĢların topluca tespitlerinden geçirilsin ve zimmetlensin.
24. Ġcra Kurulu tüm çalıĢmaları yönetsin ve denetlesin.

GENEL KURUL VE SEÇİM GÜNÜ YAPILACAKLAR
1. Sandık görevlileri Seçim Mevzuatına hakim olmaları için önceden bilgilendirilsinler.
(Bilal)
2. Genel Kurul ve Oy kullanma günü salon ve seçim mahalli düzenlemelerinden sorumlu
Salon ve Oy Kullanma Sorumluları tespit edilsin.
3. ÇAĞRI GRUBU’nun tüm oy potansiyelinin Genel Kurul’a gelmesi sağlansın. Genel
Kurul öncesi bahçede en az 300 kiĢi ile (Avukat, S tajyer, öğrenci v.s.) broĢür ve bildiri dağıtımı yapalım. Avukat olmayanların içeri girebilmesi için broĢür taĢıma, yiyecek
getirme v.s. gibi gerekçeler bulalım. (Balcı)
4. Genel Kurul salonunda mümkünse 500 kiĢiyi hazır bulunduralım. (Balcı)
5. Oy kullanma günü de tüm arkadaĢlar Genel Kurulda olduğu gibi. tam gün mesai yapmalı. (Balcı)
6. Genel Kurul boyunca her dıĢ kapıda ve iç kapılarda yeterli sayıda görevli avukat bulundurulsun. (Bilal)
7. Kapıda ve bahçe ile iç kısımlarda broĢür dağıtacak yeteri sayıda avukat arkadaĢ bulunsun. (Bilal)
8. Ġç ve dıĢ standlarda yeteri kadar avukat arkadaĢ görevlendirilsin. (Bilal)
9. Görevli arkadaĢların ihtiyaçları (yemek, kırtasiye, malzeme v.s.) tespit edilerek gerekli
donanım sağlansın.
10. Çağrı Grubu amblemli rozetler yaptırılarak dağıtılsın. (Bilal)
11. Seçim çalıĢmalarının her kademesindeki arkadaĢımıza görevini ifade edecek bir yaka
kartı hazırlansın ve takılsın. (M. BALCI)
12. ÇAĞRI GURUBU’nun tanıtımı, projeksiyon ve diz üstü bilgisayarlarla iç standın arkasında perdeye yansıtılsın. (Bilal)
1. Sandık sonuçlarının yazılacağı matbu evraklar sandık görevlisi arkadaĢlara dağıtılsın.
(Bilal)
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