
2013-2014 ADLİ YILINDA 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN 

AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN 
BAZI BAŞLIKLAR

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

Eylül 2014
ANKARA



• Avukatlara Emekli Maaşı Ödemeye Başladık!
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu yardımlarımıza emeklilik 
yardımını ekledik. Ek emeklilik olanağı yarattığımız 2662 
meslektaşımızın sisteme katılması ile kendilerine 3.133.824,00 TL 
emekli aylığı  ödedik.

• Hem Avukatlara Hem Yakınlarına Sağlık Yardımı 
Veriyoruz!

Meslektaşlarımızın bakmakla yükümlü oldukları kişilere yapılacak 
tedavi yardımı sistemine katılabilmelerini kolaylaştırdık. Böylelikle 
kapsamdaki üye sayısı 14 ayda 2500 artarak 3200 kişiye ulaştı ve 56 
üyeye 262.914,36  tl tedavi yardımı yapıldı. 

• Öksüz ve Yetimler Barolar Birliği Güvencesi Altında!
Vefat eden meslektaşlarımızın bakıma muhtaç çocuklarını sosyal yardım 
ve dayanışma fonu kapsamına aldık.

Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede 
Her Yerde Avukatın Yanındayız! 



Avukat Hiçbir Yerde Yalnız Kalmayacak!

• Sağlık Yardımları Tüm Ülkeye Yayıldı!
Sosyal yardımlaşma dayanışma fonu kapsamında anlaşmalı 
olduğumuz hastane  sayısını  77’ye   ulaştırdık.   Böylece 26 ilimizdeki 
meslektaşlarımıza daha  sağlık  güvencesi ve sağlık hizmetine ulaşım 
kolaylığı sağladık

• Tutuklu Avukatlara Maddi Destek Veriyoruz!
Cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşlarımıza Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Fonu kapsamında aylık yardım yapılmasını sağladık.

• Teknolojiyi En Ucuza Avukatın Hizmetine Sunuyoruz!
Online icra takip sistemi “icratek”i sadece 25 tl yıllık bedel ile 26 
Mayıs 2014 tarihinde tüm meslektaşlarımızın hizmetine sunduk ve 
yaklaşık üç ayda toplam 2783 meslektaşımız sisteme katıldı.

• Tahkim Merkezi Oluşturduk!
Meslektaşlarımız ile müvekkilleri arasında avukatlık sözleşmesinden 
kaynaklanan sorunların çözümünde yetkili ve görevli olacak tahkim 
merkezi oluşturduk.



Barolarımızı Güçlendiriyoruz!

• Barolar ve Barolar Birliği arası otomasyon sistemine dahil olmayan 
38 baromuz sisteme alınmış ve 48 baro görevlisine eğitim 
verilmiştir.

• Toplam 22 adet baromuza taşınmaz satın alarak ya da devam eden 
inşaatlarını tamamlayarak  sosyal tesis kazandırdık. Bunlardan 
başka  halen 12 baromuzda baro hizmet binası ve avukat evi inşaatı 
sürüyor.

Meslek Mevzuatını Güçlendiriyoruz!
• Tam metin olmak üzere Avukatlık Yasası öneri taslağı hazırladık ve 

tartışmaya  sunduk.

• Adalet Bakanlığı’nın Avukatlık Yasası değişiklik taslağı önerisi 
hazırlamak üzere oluşturduğu Bilim Komisyonu’na katılarak öneri, 
talep ve itirazlarımızı bildirdik.

• Staja kabulde ve staj sonunda başarı değerlendirmeleri yapmak 
üzere hazırladığımız yönetmelik yürürlüğe girdi.



Hukuk Eğitimine Önem Veriyoruz!

• Hukuk fakültelerimizin eğitim kaliteleri üzerinde yönlendirici 
olabilecek “akreditasyon” uygulamasına esas olmak üzere merkez 
oluşturduk ve bilimsel çalışmaları başlattık.

• Başkent Üniversitesi ile işbirliği yaparak arabuluculuk eğitimini 
başlattık 39  ilde  899 meslektaşımız eğitimlerini tamamlayarak 
arabulucu sertifikalarını aldı.

• Çeşitli barolarımızda yapılan toplam 172 seminerde 6298 
meslektaşımıza meslek için eğitim verildi.

• Toplam 15 baromuzun 233 stajyerine Ankara’da staj eğitimi verildi.

• TURAVAK,  18 ileri eğitim programında 706 katılımcıya sertifika 
verdi.

• 28 farklı kitap yayınladık. Türkiye çapında tüm barolara ve hukuk 
fakültelerinin kütüphanelerine ücretsiz olarak gönderdik. 

Emeğin Yanındayız 
• Çalışan Avukatların Haklarını Mevzuata Bağladık!
Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığında veya avukatlık bürosunda 
ücret karşılığı birlikte çalışan meslektaşlarımızın taleplerini de 
değerlendirerek bu konuda hazırladığımız  yönergeyi  yürürlüğe soktuk. 

• Taşerona Son Verdik!
“Taşeron işçi” uygulamasına karşıtlığımızı göstermede ilk aşamayı 
birlik merkezimizde taşeron şirket nezdinde çalışan işçilerimizin 
tümünü kadroya alarak gösterdik.



Dış İlişkilere Önem Veriyoruz!
• Uluslararası İlişkiler Merkezi’ni yeniden yapılandırdık. Ülkemizde 

bulunan diplomatik temsilciliklerle düzenli temaslar sağladık. 

• Türkçe Konuşan Ülkeler Barolar Birliği oluşturmak üzere çalışmalar 
başlattık. Azerbaycan ve Kırgızistan baroları ile işbirliği protokolü 
imzaladık. 

• Fransa Büyükelçiliği ile Avukatlık Hukuku işbirliği protokolü 
hazırladık.

• Uluslararası örgütlerde aktif katılım gösterdik. UIA (Union 
Internationale des Avocat) üyesi olduk. İlk ortak faaliyet olarak 
UIA’nın İstanbul’da düzenlediği sendikalar konulu konferansa 
katkıda bulunduk. 

• Akdeniz Baro Başkanları Konferansında “Türk avukatların insan 
haklarının savunulması ve adalete erişim mücadelelerine ve Türkiye 
Barolar Birliği’nin hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ve adil 
yargılamanın güvence altına alınması çalışmalarının desteklenmesi” 
hususunda katılan tüm baroların oybirliği ile kabul edilen deklarasyon 
ile çalışmalarımıza tüm Akdeniz ülkelerinden destek aldık. 

• Uluslararası işbirliği ile gerçekleştireceğimiz 5 ayrı proje hazırladık.
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