Türkiye Avukatları
Sosyal Dayanışma
ve Yardımlaşma Vakfı

HAKKIMIZDA
Misyonumuz;

Avukatların; kendine güvenen, donanımlı, sosyal
sorumluluk bilinci gelişmiş, öğrenme ve gelişime açık,
yeteneklerini adalete ve adaletin gerçekleşmesine
yardımda kullanabilecekleri gelişime katkı yapacak
yardım ve faaliyetler yapmaktır.
Vizyonumuz;
Avukatların ve avukatlık mesleğinin geleceğe yönelik
beklenti ve özlemlerinin; gelecekte bugünden daha
iyi olması ve yaşayacakları geleceğin koşullarına
uygun olarak yetişmelerinin ve o şekilde mesleklerini
yapmalarının şartlarını hazırlamaya katkı için,
çözülemeyen meslek sorunlarının çözülmesi,
meslektaşların ulaşamadıkları sosyal ve ekonomik
imkanlara ulaşmalarına imkan sağlayan, büyüme
ve gelişmenin önündeki engellerin kaldırılmasını
hedefleyen demokratik çoğulculuk anlayışı içinde,
evrensel değerlere sahip, Atatürk ilkelerine bağlı,
demokratik, laik, çağdaş bir Vakıf yapısıyla hizmet
edebilme yoludur.
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TÜRAVAK

Barolara kayıtlı tüm Avukatların mesleki onurunun ve
haklarının korunup geliştirilmesini, onların ekonomiksosyal, kültürel ve mesleki gereksinmelerinin
karşılanmasına katkıda bulunulmasını, hukuk
politikaları oluşturulması ve bunların hayata geçirilmesi
için her türlü çalışmalar yapmak suretiyle Avukatlar
arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamaktır.

Avukatlara Özel Web Sitesi
Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı
olarak başlatmış olduğumuz Avukatlara Web Sitesi hizmeti
ile, Yeni Avukat Kimlik Kartına sahip olan tüm Avukatlara,
en uygun ve güvenilir web tasarım hizmetini sunuyoruz.4
ayrı paket seçeneğiyle sunduğumuz bu hizmet ile artık her
avukatımız ihtiyacına göre web sitesi sahibi olabilecek.

okan.duman@barobirlik.org.tr
0312 292 59 00 - 99199

İleri Eğitim Programları
•

TÜRAVAK tarafından gerçekleştirilen İleri Eğitim Programlarımız,
deneyimli kadrosu ile siz Avukatlarımıza hizmet vermeye devam
ediyor...
• Adli Bilişim Hukuku
• Aktüerya Hukuku
• Bilişim Hukuku
• Enerji Hukuku
• Fikri Haklar Hukuku
• Finansman Hukuku
• Kamu İhale Hukuku
• Sağlık Hukuku
• Tüketici Hukuku
• Vergi Hukuku

•

İleri Eğitim Programlarımız günde 7 ders olmak üzere iki hafta
sonu (Cumartesi-Pazar günleri), toplam 28 saatten oluşmaktadır.
28 saatlik programlarımızın 21 dersine katılım gösteren kişilere
sertifika verilmektedir. İleri Eğitim Programlarımız Litai TBB Konuk
Evi’nde gerçekleştirilmektedir.

•

Program detayları, duyurular, program ücretleri ve ödeme
seçeneklerine ilişkin bilgilere http://www.turavak.org.tr/
ileriegitim/ adresinden ulaşabilirsiniz.

•

Ankara dışından programlarımıza katılmak isteyen misafirlerimiz
TBB Litai Konuk Evi’nde özel fiyatlar ile konaklama imkanlarına
sahiptirler. Katılımcılarımızın, katılacakları program öncesinde
TBB Litai Konuk Evi’ni arayarak konaklama rezervasyonlarını
yaptırmaları gerekmektedir.

•

TÜRAVAK tarafından gerçekleştirilen İleri Eğitim Programlarının
yanısıra çağın gereklerine uygun olarak iletişim teknolojilerinin
kullanıldığı UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI yakında sizlerle...
fundacingoz@turavak.org.tr
0312 292 59 00 - 99152

TÜRAVAK Sigorta
Avukat Mesleki Sorumluluk Sigortası,
Avukatın mesleki faaliyetleri esnasında gerçek
ya da iddia edilen ihmal sonucu görev aksatma,
hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı ya da
yanıltıcı beyan verme, gizliliğin ihlali veya
mesleki hizmeti yerine getirememe nedeniyle
müvekkilleri tarafından talep edilen maddi ve
manevi tazminat taleplerini karşılar.
Mesleki Sorumluluk Sigortası ile;
• Avukata karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat
talepleri teminat altındadır.
• Hatalı eylem veya maddi zararla ilgili oluşacak
tüm savunma masrafları teminat altındadır.
• Geriye dönük teminat başlangıç tarihi, poliçe
başlangıç tarihinden 5 yıl öncesidir.
• Avukatın emekli olması, mesleği bırakması ya
da sigortacının poliçeyi iptal etmesi halinde
poliçenin 2 yıl daha geçerliliği söz konusudur.
• Avukatın kayıp dökümanların yeniden tedarikiyle
ilgili tüm masraflar sigorta şirketi tarafından
karşılanmaktadır.
Elementer Sigorta
• Bireysel Emeklilik
• Konut
• İşyeri
• Ferdi Kaza
• Araç
• Mesleki Sorumluluk
serap.akdeniz@turavak.org.tr
0312 292 59 00 - 99186

