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Yirminci
Baro Başkanları Toplantısı

Oturum Başkan
Av. Vedat Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

AV. VEDAT AHSEN COŞAR : (Türkiye Barolar Birliği
Başkanı)- Bundan önceki baro başkanlığı yapan arkadaşlarımız, üstatlarımız, meslektaşlarımız da çok değerliydi, onların
da barolarına, barolarımıza çok … oldu ama iki yıl birlikte çalıştığımız bu dönem başkanlarının şahsen benim için ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım için çok farklı bir yeri, önemi
ve değeri var. Çünkü iki yıllık dönem içerisinde birlikte çok
keyifli çalışmalar yaptık, bu süre içerisinde birbirimizi incitmedik. Ben eğer bu süre içerisinde içinizden herhangi birisini
bir şekilde incittiysem, burada hepinizden özür dilerim, bunu
özellikle ifade etmek istiyorum.
Ayrıca yönetim olarak ve başkan olarak beni seçen başkanlar da sizlersiniz. Öyle olduğu için de bu başkanlar kurulunun,
benim için ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım için çok ayrı
bir önemi ve değeri var. Önümüzde barolarımızın seçimleri var, bir kısım başkanlarımız aday, bir kısım başkanlarımız
aday değil. Ben yeni dönemde aday olan başkan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum ve bütün içtenliğimle onlarla birlikte
yeniden burada, önümüzdeki dönemde de çalışma arzusunda
veya niyetinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum.
Şimdi hazırladığımız bir gündem var, sizlere göndermiştik
o gündemi. O gündemdeki sıraya bağlı olarak biz sunumumuzu yapacağız, bitirdikten sonraki kalan süre içerisinde de
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kendi aramızda gündeme getirilmesini istediğimiz herhangi
bir konu varsa, serbest kürsü diye isimlendirelim. Söz almak
isteyen arkadaşlarımız o konuyla ilgili olarak söz alabilirler.
Şimdi birincisi, Türkiye Barolar Birliği tarafından yaptırılan
Litai Otel ve SPA Merkeziyle ilgili olarak bir kısa sunumumuz
olacak, bir bilgilendirmemiz olacak.

OĞUZHAN
BUHUR’UN
KONUŞMASI

AV. OĞUZHAN BUHUR : Baro başkanlarımıza saygılarımızı sunarız, Barolar Birliği Başkan Danışmanı Av. Oğuzhan
BUHUR. 05.09.2006 tarih, 2201–1 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla hizmet binasıyla birlikte otel inşaatının yapımına Türkiye
Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından ilk Yönetim Kurulu
Kararı alınmıştır. 31.12.2008 tarihinde inşaat tamamlanarak,
geçici kabulü yapılmış, 13.11.2009 tarih, 803 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla otel ismi Litai Otel ve SPA olarak kararlaştırılmıştır.
02.04.2006 tarih, 7 sayılı Sosyal Yardımlaşma Fonu Mütevelli Heyet Kararıyla, otelin işletmesinin Türkiye Avukatları Vakfı tarafından yapılmasına karar verilmiş, 08.07.2010 tarih, 665
sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla da otelin işletmesinin Türkiye
Avukatlar Vakfından alınarak, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılmasına tekrar karar verilmiştir. 19.08.2010 tarih, 801
sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu İktisadi İşletmesinin kurularak, otel işletmeciliği
olarak faaliyete geçmesi sağlanmış, yine 19.08.2010 tarih ve 809
sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla otelin, 17.09.2010 tarihinde işletmeye açılmasına karar verilmiştir.
Mevcut durum ve yapılanlara gelecek olursak; Türkiye Avukatları Vakfı tarafından çıkarılan en son icmalle, otelin işletmeye alınabilmesi için 2.200.000.-TL.artı KDV tutarında harcama
yapılmasının gerektiği rapor edilmiştir. İşletmenin Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu İktisadi İşletmesi tarafından yapılması kararından itibaren yaklaşık 650.000.-TL artı KDV tutarında harcama yapılması plânlanarak, otel 17.09.2010 tarihinde
işletmeye alınmıştır. 31.07.2009 tarihinde alınan iskân ile otel
inşaatının hizmet binası şeklinde belediye tarafından verilmesi
8

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
yüzünden, iskânın otel binası şeklinde nevinin değiştirilmesi
işlemlerine başlanmış olup, iskân işlemlerinin tamamlanana
kadar Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Hakimevi statüsünde, Litai Türkiye Barolar Birliği Konukevi olarak işletilmesine devam edilecektir. İskân işlemlerinin tamamlanıp, turizm
belgesi alındığında ise tam kapasite olarak, otel olarak faaliyete
geçirilmesi sağlanacaktır.
Otel hakkında genel bilgi verilmek istenirse de; odalar hakkında otel bünyesinde 60 adet oda bulunmakta, her oda 28
metrekare büyüklüğünde olup, tüm odalar standart oda şeklinde dizayn edilmiştir. Otelin toplam kapasitesi 100 yatak
olarak hesaplanmıştır. Her oda en fazla üç kişilik kapasiteye
kadar çıkarılabilmektedir. Odalarda TV, mini bar, güvenlik kasası, havalandırma, balkon, oturma grubu, çalışma masası, anti
alerjik dinlendirme özelliğine sahip yataklar, hızlı ve sınırsız
internet erişimi de sağlanmaktadır.
Her katta ikişer odadan dört odanın bağlantı kapılarının
kapatılması suretiyle, bağlantılı aile odası şeklinde odalar
getirilebilmektedir. Otelde bulunan SPA ve Fitnes Center bölümünde ise; SPA bölümünde sauna, Fitnes, Fin hamamı, iki
adet jakuzi, dinlenme odaları, şok duşları ve vitamin bar bulunmaktadır. Otel bünyesinde 350 metrekare büyüklüğünde,
1,5 metre derinliğinde bir adet ve 60 santimetre derinliğinde
bir adet olmak üzere toplam iki adet birleşik havuz bulunmaktadır. Havuz yanında, 50 kişi kapasiteli açık alanda havuz başı
oturma alanları mevcuttur. Otelin teras katında bulunan kapalı
restoran kısmında 130 kişi kapasitesinde restoran bulunmakta, teras ile birlikte kapasite 300 kişiye ulaşmaktadır. Lobi bar
kısmında ise 100 kişilik oturma kapasitesine sahip sinek bar
ve bilardo masası, dart gibi sporları yapma olanağı sunan bar
kısmı bulunmaktadır.
Toplantı odaları ve VIP odası kısmında ise; her biri 40 metrekare olan iki adet birleştirilebilir ve sinema salonu dahil çok
amaçlı şekilde kullanılabilir iki adet toplantı odasıyla, özel misafirlerin ağırlanması ya da workshop yapılması amacıyla hazırlanmış bir adet VIP odası bulunmaktadır.
9
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Otelin çalışma esaslarına gelinecek olursa; otel turizm belgesi alınıncaya kadar sadece avukatlara hizmet vermek üzere
plânlanmış olup, turizm belgesini alınmasını müteakip dışarıdan müşteri almaya da başlayacaktır. Belirlenen oda fiyatları,
dışarıdan müşteri için 160.-TL., avukatlar için ise yüzde 50 indirimli olarak 80.-TL olarak kahvaltı ve KDV dahil olarak belirlenmiştir. Otelde kalan müşteriler ayrıca SPA ve Fitness Center
ve açık havuzdan ücretsiz şekilde faydalanabileceklerdir. Otel
bünyesindeki restoran ve barlar yüzde 15 indirim yapmak suretiyle avukatlara hizmet verecektir. Günübirlik SPA ve Fitnes
açık havuz kullanımında da avukatlara özel indirim olanakları
uygulanacaktır.
Otel için hazırlan web sayfasında boş oda oranları görüntülenebilecek, internet üzerinden meslektaşlarımız kendi rezervasyonlarını online olarak yapabilecek ve odaları satın alma
işlemlerini yapacaktır.
Hepinize saygılar sunar, teşekkür ederiz. (Alkışlar)
AV. VEDAT AHSEN COŞAR : (Türkiye Barolar Birliği
Başkanı) Evet biz de teşekkür ediyoruz. Gündemimizin ikinci maddesi; avukatlık kimlik modernizasyonuyla ilgili olarak
hazırladığımız bir proje var, o projeyle ilgili olarak sizleri bilgilendireceğiz.
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KONUŞMASI

AV. ÖZGÜR ERALP : Avukat kimlik kartı modernizasyonu projesi olarak isimlendirdiğimiz proje, aslında Barolar Birliğinin bilişimle ilgili bütün projelerini yürüteceği “Ulusal Baro
Ağı Projesi” olarak şu an için isimlendirdiğimiz proje altında
yer alacak. Avukatlık kimlik kartı bu projenin ilk giriş anahtarı
olmak durumunda; çünkü takdir edersiniz ki, avukatın kendini tanıtma anlamında hem adliyelerde, hem diğer kurumlarda
en önemli özelliği kimlik kartı. Fakat şu andaki kimlik kartı sadece bir plâstik kart üzerine basılmış resim ve isimlerden oluşmakta. Oysaki gelişen teknoloji ve oluşan yeni mevzuat çerçevesinde, hem Türkiye’de hem uluslararası platformda “akıllı
kart” dediğimiz sistemler öngörülmekte.
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Nitekim ülkemizde de pasaport ve çok yakında uygulamaya başlanacak olan nüfus cüzdanı projelerinde bu tarz akıllı
kartlardan yararlanılmaktadır. Pasaportlarını yenileyen ve son
bir-iki hafta içerisinde benim takip edebildiğim kadarıyla teslim edilmeye başlanan yeni pasaportlarda, içerisinde çipli olarak başkanlarımızın yeni pasaportlarının olduğunu görecekler.
Çok kısa bir gelecek içerisinde de, pilot aşamaları bitmiş olan
nüfus cüzdanları, akıllı nüfus cüzdanları şekline dönüşecek.
Bunlara entegre olabilecek, çağın bu gereklerine ayak uydurabilecek bir avukat kimliğini akıllı karta dönüştürme projemiz mevcut. Çok güvenlik ve teknik detaylarına girmeyeceğim
ama sadece bir eşdeğer olarak şunu size söylemek isterim; pasaport ve nüfus cüzdanlarında kullanılan güvenlik ve teknik
altyapıdan daha aşağı olmayan, hatta bize göre daha üstün güvenlik sistemlerine sahip bir kimlik tasarlamış bulunmaktayız.
Sadece şu şekilde gösteriyorum, bir-iki örneğini verip geçmek
istiyorum. Akıllı kart dediğimiz, bu avukatlık kimlik belgesinde elbette ki tasarımlar değiştirilebilir, biz örnek anlamında bir
kart hazırladık.
Burada özellikle bizde bir tek güvenlik kimliklerde soğuk
damga, soğuk mühür diye tabir ettiğimiz olay var biliyorsunuz. Bunlar tabii artık çok basit bir şekilde taklit edilebildiğini
hepimiz biliyoruz. Bunun içerisinde yaklaşık 4-5 kadar güvenlik katmanı var. Soğuk mührün yerine bu bankalarında kullandığı hologram dediğimiz, bu mavi ışıkların içerisinde güvenlik anlamında onu doğrulayan, mesela şimdi kimliklerde
en önemli bir özelliği söyleyip öyle geçeceğim.
Türkiye’deki kimlik ve kart sahtekârlıklarında en çok kullanılan yöntem, nüfus cüzdanlarının üzerindeki fotoğrafı çıkartılıp, yerine kişinin kendi fotoğrafını koymasıdır. Bu nüfus
cüzdanıyla gittiğiniz zaman bir yerde kişi kontrol ediyor, evet
fotoğrafla nüfus cüzdanı aynı diyor ve geçiyor. Bundaki sistem, burada görünmez bir şekilde bu resmin aynısıdır. Yani
kişi burada bir avukatın kimliğinin sahtesini üretmek isterse,
ben Ahsen Coşar’ın kimliğini elime geçirdim, fotoğrafını çıkarttım üzerine yapıştırsam dahi elbette ki Ahsen Coşar’ın be11
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nim olmadığımı anlayacaktır oradaki kişi ama mühim olan buradaki ışık anlamında, bu fotoğrafı değiştirmek teknik olarak
mümkün değil. Bu güvenlikten bir tanesi, yani bu fotoğrafın
aynısı içeride, özel o blue-ray ışıklar içerisinde görülebilecek
şekilde. Zaten mikro yazılar, bu çizgi tasarımı, artı Barolar Birliğinin logosu da aynı şekilde gömülü olarak bulunuyor. Dolayısıyla güvenlik ve teknik anlamda Türkiye’de kullanılacak
olan nüfus cüzdanları ve pasaportlardan çok daha ciddi bir
kimlik tasarımı olduğunu söyleyebiliriz.
Bu bizim projemizin birinci aşamasıdır. Akıllı kartı elde ettikten sonra, yaptıktan sonra bu sadece güvenliği sağlamakla yetmeyecek, bu kart sayesinde barolarımız ve avukatlarımız farklı imkânlardan da yararlanabilecekler. Bunlardan bir
tanesi, bizim için en önemli olan aslında baro levhası olarak
nitelendirdiğimiz. Şimdi Türkiye’de baro levhaları her baro
tarafından kendi bir levhası tutuluyor, avukatın kimlik bilgileri, adı soyadı, baro sicili ve Türkiye Barolar Birliği sicilleri.
Barolar Birliğinde ayrı bir sicil tutuluyor, aynı şekilde özellikle
son zamanlarda, yaklaşık beş seneden beri Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen UYAP kapsamında, biliyorsunuz avukatlarımız icra takibini bile açamıyorlar, kimliklerini göstermeleri yeterli olmuyor, UYAP sisteminde kayıtlı olup olmadıkları
kontrol ediliyor. Dolayısıyla bir avukatın Türkiye’de avukat
olduğuna dair üç yerde bilgisi var. Birincisi Aydın Barosu
mensubu bir avukatımız olduğunu düşünelim; Aydın Barosunda bilgisi var, ikincisi Barolar Birliğinde bilgisi var, üçüncüsü Adalet Bakanlığı UYAP sistemi içerisinde bilgisi var.
Şimdi Aydın Barosuna giden meslektaşımız adres bilgisini
değiştirdiği zaman, Barolar Birliğinde de değiştirmesi gerekiyor, UYAP’da da değiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla tebligatların çıkmasına ve benzer sorularda bu bilgilerin senkronize
olmaması nedeniyle çok ciddi sıkıntılar çıkıyor. Biz tek kimlik
haline getirip, bunu akıllı kart haline getirdiğimiz zaman tek
sicil veri tabanı tutacağız. Dolayısıyla hiçbir işleme gerek kalmadan, Aydın Barosu meslektaşımız, kendi barosuna bu adres
veya benzer telefon, faks, e-posta, cep telefonu bilgilerini de12
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ğiştirdiği zaman aynı anda hem Barolar Birliğinde, hem Aydın
Barosunda, hem de Adalet Bakanlığı sistemi içerisinde değişmiş olacak ve güncellenmeyen bilgilerin senkronize edilmesi
sorunu da ortadan kalkacak.
Bunlarla beraber, bu sistemlerle entegre çalışabilecek, bunlar çok daha fazlasıyla üretilebilir ama biz Türkiye’de yaptırdığımız araştırmalarda ve kendimizin içerisinde olduğumuz
araştırmalarda, bilişimle ilgili kullanan Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Aydın, Ordu benzer illerdeki uygulamaların bir ortalamasını alarak hesap yaptık. Burada artık
biliyorsunuz metroya girdiğimiz zaman bile, mesela metroda
artık duyuruların hepsi elektronik pano sistemleriyle yürüyor.
Buna benzer olarak bizim altında çalıştırdığımız kiosk diye
söylediğimiz, aslında bilgi ve sıramatik sistemleri diye nitelendirdiğimiz bir örnek olarak söyleyeyim; çok fazlasıyla tevzii
bürosunda dava açılması gereken bir adliye ki, mesela Ankara
adliyesini düşündüğümüz zaman avukatlar sıra beklerler. Bu
sıramatik diye nitelendirdiğimiz, aynı bankalardaki sıra alma
gibi cihazda, bunu yapılan anlaşmalarla ayarlaması şu şekilde
yapılabiliyor. Vatandaş iki kişide bir vatandaşa atıyor mesela sıra, avukat kimliğiyle sıra aldığı zaman bir, sadece avukat
meslektaşını bekliyor. Yani bankalara gittiğiniz zaman eğer
banka kartınız yoksa hani size ayrı bir sıra veriyor, banka kartınızı o gişeye takarsanız size daha önce sıra veriyor, onun gibi
sisteme getirebilirsiniz.
Bununla beraber özellikle bizim çok fazla yoğun olan adliyelerde, bu kimlik ve kart sisteminde en çok faydalandığımız
sistem, turnike geçiş sistemleri oluyor. Ankara Adliyesinde
bizim tespitlerimize göre günde 2500–3000 avukat meslektaşımız giriş-çıkış yapıyor, dört ana girişimiz var. Yakın bir geçmişte Ankara Adliyesinde girerken gün olmasın ki, her gün
özellikle duruşmaların yoğun olduğu Salı-Perşembe günleri
öğlene kadar 10’a yakın avukat ve kapıdaki polis tartışması
malum sorunları geliyordu. Çünkü avukat duruşmasına yetişmeye çalışıyor, hızla geçiyor, polis kimliğini göster, göstermedin, avukat mıydın, değil miydin benzer tartışmaları çok
13
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basit bir akıllı turnike sistemiyle, biraz önce size gösterdiğim
akıllı kimlik kartlarıyla turnikelerden dokundurduğunuz zaman ekranda işte sayılı avukat Özgür Eren Ankara Adliyesine
hoş geldiniz. Biz bunu Ankara Adliyesinde yaptık, fakat bunun önemli olan kısmı Türkiye’de geçerli olmasıdır. Yani biraz
önceki verdiğim örnekte, mesela İzmir Barosu, meslektaşımız
kendi kimlik kartıyla Ankara Adliyesine duruşmasına geldiği
zaman turnike bunu tanıyacak ve diyecek ki, evet Avukat Özgür Eren hoş geldiniz.
Daha ötesi Yargıtay’da, biliyorsunuz girişlerde, Yargıtay’a
konulan turnikeyle Türkiye’deki tüm meslektaşlarımız başka
hiçbir işlem yapmadan bu akıllı kart sayesinde turnikeye dokundurmak suretiyle kendisini tanıyacak ve –bunu ayrı bir not
olarak söylemek istiyorum- meslektaşlarımızın gerçekten ufakta
olsa bu konuda onore edildiğine, onore olduklarını hep bize
söylemlerinde söylüyorlar. Çünkü adliyeye girerken resminin
görünüp, ismiyle adliyede bir şekilde karşılanması ve polis tarafından kimdiniz, kimliğiniz nedir, cüzdandan çıkartmaması
gibi durumların avukatlar için çok ciddi getirileri olduğunu
gözlemledik.
Bununla ilgili olarak kimlik kartları aynı şekilde ödeme
kartı olarak da kullanılıyor. Çok fazla ödeme yapılan, hesap
karmaşası olan barolarda etkin bir çözüm olarak kullanılıyor.
Örneğin, fotokopi çekimi avukatların en büyük sorunları, adliyede barolar tarafından kurulan odalarda, örneğin bir-iki fotokopi çektiniz, 0.10 kuruştan, 0.20 kuruş, 5 liranız var yanınızda,
çıkarttınız bozuk para vardı, yoktu. O sıra avukat ne yapıyor?
Üzerine para yüklediği kartıyla geçiriyor, iki fotokopi onun
sisteminde düşüyor. Bunu hem bir ödeme aracı olarak kullanıyor, hem de internetten bürosuna gittiği zaman hangi ödemeleri yaptığını takip edebiliyor. Bunun benzeri olarak, kâtip ve
benzeri kartları olduğu zaman avukat kendi bürosunun bütün
giderlerini bu şekilde temin edebiliyor.
Bir-iki bölümün altını çizip tamamlamayı düşünüyorum. Bu
bizim proje olarak düşündüğümüz kart sadece bir boyutu. Bu
her yerle entegre edilebilir, bunlar sürekli gelişebilir. Örneğin,
14
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bizim yılbaşına kadar, 2011 Ocak ayına kadar bitirmeyi düşündüğümüz entegrasyonlar şunlar –ki, bunlar avukatların en çok ihtiyaç duyduğu entegrasyonlar- mesela UYAP’la birlikte bir MERNİS,
icra dairesine gidiyorsunuz, icra dairesinde takip açıyorsunuz,
borçluya tebligat yapamıyorsunuz ve MERNİS’deki kaydını öğrenmeye çalışıyorsunuz, çok fazlasıyla uğraşıyorsunuz. Bunu
Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve EDELET diye nitelendirdiğimiz yerler, avukatlara verilmesinde bir sakınca görmüyorlar.
Fakat derler ki; avukatlar 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa
uygun nitelikteki giriş alanlarından girerlerse, biz onlara internetten bu imkânı veririz. İşte bunun anahtarı da kimliktir. Siz bu
kimlikle elektronik imzanızla internet üzerinden büronuzda giriş yaptığınız zaman, icra dosyasındaki kişinin MERNİS kaydını
sorgulayabileceksiniz, adres kayıt sisteminde hangi adrese kayıtlı olduğunu sorgulayabileceksiniz, tapu bilgilerini, Türkiye’deki elektronik ortama geçmiş tapular anlamında ama TC kimlik
numarası ve adres kayıt sistemi anlamında bir eksiklik yok ama
tapuda biraz eksiklik var, hepsi geçmiş durumda değil, adli sicil
kayıtları, barolar bunları bir şekilde çekebilecek.
En çok ihtiyaç duyduğumuz motorlu araçlar bilgileri çekilebilecek ve tebligatı internet üzerinden online olarak takip
edebileceksiniz. Bu resmi entegrasyonlardır, bir de özel sistem
sektöre ait entegrasyonlar olabilir. Örneğin benzin istasyonları;
benzin istasyonları biliyorsunuz artık belli kartlar kullanılıyor,
yemek fişleri veriliyor, avukatlar çok personel çalıştırdıklarında yanlarındakilere yemek kartları verebiliyorlar, kargo şirketleriyle belli anlaşmalar yapabiliyorlar, ulaşım-konaklama
hizmetlerini bu sistem üzerinden yapabiliyorlar. Bunlar özel
sektörle ilgili barolar ve Barolar Birliğine ek bir yük getirmeden yapılabilecek sistemler.
Toparlama anlamında bir de, neler sorunları çözebiliriz,
bunu söyleyip sunumumu bitirmek istiyorum. Özellikle sicil
anlamında, sonuç olarak sicil, ruhsat ve kimlik verilerinin entegrasyonu sağlanarak tek veri tabanı oluşturulmuş olacak. 5070
sayılı elektronik imza kanununa –ki, bu baro ve Barolar Birliğinin
ve avukatların artık yasal bir zorunudur- buna uygun işlemlerini
15
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yapması. Özellikle Adalet Bakanlığının kurduğu ve adliyelerde
tamamına yakınında kullanılan UYAP sistemiyle tam entegrasyonun sağlanması, avukat ve stajyer avukat sicil işlemlerinin
baroya başvurduğu zaman ikametgâh istiyoruz, nüfus cüzdanı fotokopisi istiyoruz, adli sicil sabıka kaydı istiyoruz. Hayır,
bunlara gerek yok, barolar tek bir tuşla, kendisine başvuran kişinin MERNİS’ini, ikametgâh bilgisini, adli sicil kaydını alabilir,
hepsi elektronik ortamda sağlanabilir. Ruhsat ve kimlik gönderimleri şu anda Barolar Birliğinde ayrı zamanlarda, ayrı şekilde
gidiyor. Bu tek aşamada gidecek, kişinin ruhsatı ve kimliği aynı
anda gelmiş olacak ve en önemli aslında özelliklerden birisi de;
istatistiksel bilgilere anında ulaşılabilecek. Türkiye’de kaç avukat var, kaç stajyer avukat var, bunlarla ilgili elde olan bilgilerin
derlenmesiyle bir ortalama yapılmış olacak.
Gündemde yer aldığı için oraları da söyleyeyim; bir disiplin,
bir de muhasebe modülü var. Disiplinle ilgili şöyle bir sıkıntımız var; bir baro disiplin kararı alıyor ve örneğin üç ay uzaklaştırma cezası veriyor ama bunun uygulanma şansı olmuyor.
Aydın Barosundan bir meslektaşımıza üç ay uzaklaştırma cezası verildiği zaman, Aydın Adliyesinde, ilçelerinde bile bunun belli şekilde uygulanabildiğini görüyoruz ama bu sistem
sayesinde eğer böyle bir karar verilmişse, bunun baro, Türkiye’deki diğer barolar, Barolar Birliği ve adliye, mahkemeler ve
icra dairelerinde geçerli olması sağlanabilecek. Muhasebeyle
ilgili düşündüğümüz sistem ise şu; Barolar Birliğinin ayrı bir
muhasebe yapısı var, baroların ayrı bir muhasebe yapısı var.
Bu çok ciddi maliyetlerle her baro kendi yazılımını kendi edinmek zorunda kalıyor. Biz barolara özel hazırlayıp sunacağımız
muhasebe yazılımlarıyla, özellikle ölçeği küçük olan barolar,
200–300 avukatlı barolar çok ciddi yazılımlar alamıyorlar. Onlar insan kaynakları, vekâlet pulu, ödeme, gelir-gider dengeleri, demirbaş, varlık yönetimleri, aidat takip sistemlerini kendi
barosu içerisinde, bu Barolar Birliğinden bağımsız olarak kullanabileceği bir sistem öngörüyoruz.
Bunlar düşündüklerimizin sadece bir parçası, bunları size
sunmak istedik. Benim sunumum bu şekilde, teşekkür ederim. (Alkışlar)
16

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı) Affedersiniz bu arada bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi biz çok yakın bir süre öncesine kadar ruhsat, sicil birlikteydi,
kimliği ayrıydı. Kimliği Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma
Vakfı kimliği veriyordu. Tabii kendi bünyemizin dışında bu
şekilde kimlik verilmesi aslında doğru değil, kendi kontrolümüzün dışında verilmesi de doğru değil. Ayrıca ruhsatın, sicilin ve kimliğin, bunların üçünün birlikte çalışması gerekir,
çünkü birbirinden kopuktu bunlar. Örneğin, ruhsattan bilgi almak için gittiğimizde Türkiye’deki avukat sayısı kaç diye sorduğumuzda –atıyorum rakamı- 70 bin avukat var, kimliğe gidip
sorduğumuzda, kimlikten aldığımız bilgi de 65 bin avukat var
şeklindeydi. Bunların ayrı şekilde çalışıyor ve birbirleriyle irtibatlı olmamalarından kaynaklanıyordu.
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Dolayısıyla ruhsat, sicil ve kimlik bundan sonraki süreçte
birlikte çalışacak ve kimlik verme yetkisini de Vakfın elinden
aldık, bundan sonra kimlikleri doğrudan doğruya Türkiye Barolar Birliği kendisi verecek. Evet, teşekkür ederim.
AV. ÖZGÜR ERALP : Başkanım herhalde internet sitesi
eksik kalmış, bir canlı olarak bu sununun dışında internetten
göstereyim. Oğuzhan arkadaşımız otelle ilgili bilgileri verdi.
Otelimizin internet sitesi açık durumda, litaihotel.com olarak
şu anda gözüküyor, buradan otelle ilgili bilgileri alabilirsiniz.
En önemli özelliği avukat meslektaşlarımız buradan rezervasyonlarını elektronik ortamda yapabilecekler. O anda odaların
dolu olup olmadığı, hepsi kontrol edilebilecek.
Aynı şekilde biz buna benzer olarak tabii bütün sistemleri
aynı şekilde bir yazılımla birleştiriyoruz. Otelin yönetimi tamamen bilişim sistemi üzerinde ve Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezi tarafından kontrol edilen bir sistemle kontrol
ediliyor. Size örnek bir-iki şu anda yazılımdan örnek göstermek istiyorum. Örneğin bu otelimizin şu anda, tabii biz test
aşamasında gösteriyoruz, şu anda konaklamadaki gerçek isimleri kullanmıyoruz. Örneğin otelimizde konaklama, kimler, ne
şekilde konaklıyor, hangi odalarda boşluk var, hangi odalarda
durumları burada elektronik ortamda, bakın ben internet üze17
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rinden kontrol ediyorum, odaların durumlarını kontrol edebiliyorum. Örneğin, temizlik raporlarına kadar –ki, biz bunu otelci
arkadaşlarımızın istekleri doğrultusunda geliştiriyoruz- belki fazla
bile gelebilir ama örneğin geldi, resepsiyondaki görevli baktı,
evet diyor ki 09.50’de kat görevlisi odayı temizlemiş ve temizlik sırasında odada bir erkek saati bulmuş. Bilirsiniz otellerde
en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Bakın hemen buraya not olarak giriyor, hangi odada, hangi saat bulunmuş, ne bulunmuş,
temizliği ne zaman yapılmış kadar ayrıntılı bilgilerin hemen
hemen hepsi burada mevcut.
Çok fazla detayına girmiyorum ama buradan ulaştığınız zaman muhasebesi, raporlaması, personel yönetimi, rezervasyon
sistemi hepsini mesela buradan bir tane daha gösterip geçeyim. Rezervasyon durumuna baktığı zaman bu internet sitesine de hemen yansıyor otomatik olarak. Mesela 18 Eylül’de
yüzde 13 doluluğumuz, 19 Eylül’de yüzde 45, yani bu bilişim
ve internetin özellikle şeffaflandırma, bilgilendirme anlamındaki etkileri burada kullanılıyor. Yarın bir senelik otelle ilgili
bir sunum yapılmak istendiği zaman, otelimiz şu kadar konaklama yapılmıştır, şu kadar günlerde daha yoğunluk olmuştur
gibi bütün istatistiksel bilgileri anında alabilecek durumda.
Bir de internet sitemiz şu an için tam anlamıyla, Barolar
Birliğinin resmi internet sitesi, istediklerimiz ve taleplerimiz
doğrultusunda geliştiriyoruz, yüzde 100’e ulaşmış değiliz ama
elbette siz de takip ediyorsunuzdur, bazı yeniliklerimiz var,
eklemelerimiz var. Güvenlik ve teknik sistemlerini ayrı, arka
plânda çalıştırıyoruz ama bazı ben yenilik anlamında göstermek isteyeceğim bir-iki bir şey var. Takip edebilirsiniz, mesela
bir alım duyuruları eklenmiş durumda. Türkiye Barolar Birliği
ve Otelin bağlı olduğu iktisadi işletme tarafından yapılan tüm
alımlar bakın burada ilân numarası da var, internet sitesinde
yayınlanmak durumunda. Mesela bunlar, şöyle bakalım, bizim
ilk gelen ilanlarımız -atacağım bir tane- örneğin 2010 Temmuz
ilanları içerisinde,28 Temmuz’da bitmiş bir ilan. İşte nedir?
Otelde kullanılmak üzere alınacak, burada herhalde işte saç
kremi, şampuan ve benzeri bütün bunlara kadar hepsi detay18
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lı bir şekilde alıma çıkıyor. Teklifleri bu şekilde yayınlanıyor,
hepsi internet sitesinde mevcut. Aynı şekilde yeni eklenen bir
bölümümüz de mali bültenler bölümü. Bayağı da dikkat ederseniz, mali bültenler burada her yayınlandıkça, her hafta artarak gidiyor. Örneğin eskisinden bir tane açayım, mesela bu
yayınlanmış, 31 Temmuz’daki ilk yayını, hem PDF ortamında,
hem Excel, Barolar Birliğinin mali bültenini ve kasa durumunu
şeffaflık ve bilgilendirme anlamında her hafta verilen bilgiler
dâhilinde düzenlendiğini ve sunulduğunu görüyoruz.
Bunların hepsi internet sitesinde mevcut, onun dışında dizayn ve benzeri başka konulardaki çalışmalar sürüyor. Hani
ben fazla vakit almamak için sadece bir-iki özelliği gösterdim.
Elektronik bülten bölümünü açalım, şimdi elektronik bültenle
birlikte, şu sağ tarafı kullanırken, mesela eski olan menülerimiz de var, eski olan menüleri bulamayan meslektaşlarımıza
mümkün olduğunca bu sağ tarafı kullanmaya çalıştık. Mesela ruhsat gönderimleri, hani en çok barolar tarafından kullanılan bölümlerden bir tanesi burada, bakın son iki ayın listesi, ruhsatların kime, ne şekilde, hangi tarihte, hangi barolara
gönderildiği, eski olan sistemleri de mümkün olduğunca burada tutuyoruz. E-bülten anlamında da, Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan tabii bütün duyurular, etkinlikler kendi
günlerinde yayınlanıyor ama bunların da bir almanak şeklinde
yayınlanması gündemde. Bunu da internet sitesi üzerinden şu
şekilde, bu artık yapılan bütün etkinliklerin, yani bir dergi, biz
e-bülten aslında buna diyoruz, elektronik ortamda sunulması.
Şık tasarımıyla, yani hemen hemen internet sitesindeki bütün
bilgileri içerir, onun dışında ama bir medya anlamında da kullanılabilir. Buranın da takip edildiğinde Barolar Birliğiyle ilgili
bütün etkinliklerin elektronik ortamda herkes tarafından görülebileceğini düşünüyoruz.
Bir şey daha, İngilizce konusunda bize göre çok farklı bir yapıya getirdik. Bu da daha da hızlanacak, mesela Türkiye Barolar Birliği internet sitesi sadece Türkçe olarak yayınlanıyordu.
Şu anda bakın, yukarıdaki İngilizce bölümüne tıkladığımızda
haberlerimizin bazıları, bir-iki, çünkü İngilizceye çevirmek ve
19
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Barolar Birliği sitesinde ciddi bir iş. Buradaki yapının hemen
hemen tamamının İngilizce olduğunu göreceksiniz. Özellikle örneğin basın açıklamalarımızın dahi burada, mesela 9
Ağustos’ta Barolar Birliğinin yapmış olduğu basın açıklamasının İngilizce metnini göreceksiniz. Bunun önemi şu; Türk
medyasında Barolar Birliği evet açıklamalarıyla yer alıyor ama
uluslararası medyada, İngilizceye çevrilmiş bir açıklaması olmadığı için çok daha az yer alıyordu. Bundan sonra baroların
ve Barolar Birliğinin yapmış oldukları etkinlikler ve açıklamalar İngilizce bölümü aracılığıyla uluslararası platformda da
temsil edilecek, bu da bir artı olduğunu düşünüyoruz.
Tabii çok olduğu için ben internet sitesine hazırlık yapmamıştım. Şimdi Yönetim Kurulu Kararlarında da bunun biraz
daha dizaynını zenginleştirmek istiyoruz. Şimdi mesela gelip
de, bazen şu söylenecek, nasıl açacağımızı soruyor bazı meslektaşlarımız haklı olarak. Mesela hani şimdi detayının üzerine geliyor ama bunlar için birkaç daha platform hazırlıyoruz;
çünkü ilk defa yayınlanıyor bu. Bakın mesela 19–25 Ağustos
2010 günleri arasında yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan kararların hepsine burada bize verilen şekilde, aynı
bakın dikkat ederseniz hiçbir şekilde, yani tamamen Yönetim
Kurulunun, işte bakın burada toplantılarda bayağı ciddi karar
var, hepsi bakın internet üzerinden takip edilebilir durumda.
Yani Barolar Birliğinin Yönetim Kurulunda, ben en son toplantı olarak açtık, çok da fazla sayısı, 87 adet karar var. En sonunda zaten gelecek Yönetim Kurulu toplantısı, 15-16 şu andaki
dönemde, yani bundan sonra toplantı yok. 15–16 Eylül bittiği, yayınlandığı zaman, bu toplantıdan sonra Yönetim Kurulu
toplantısı güncel olarak burada da yayınlanacak. Bu da şeffaflık ve bilgilendirme anlamında Barolar Birliğinin sunduğu hizmetlerden bir tanesi. Başka altını çizmem gereken bir şey, onun
dışında internet sitemiz zaten açık, oradan da takip edilebilir.
Teşekkür ederim, sağ olun.
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AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı) Sadece şunu ekleyeceğim ben. Biz geldikten sonra web
sayfasının, Türkiye Barolar Birliğinin internet sayfasını değiş20
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tirdik ama bu son hali değil, bu makyajlanmış hali. Yeni bir web
sayfası üzerinde de arkadaşlarımız çalışıyorlar. Çok ilginçtir,
geldiğimizde Türkiye Barolar Birliği web sayfasının güvenlik
ağı yoktu. Bilgi İşlemdeki arkadaşları güvenlik ağının olmadığını söyledik, onlarda ısrarla güvenlik ağı var dediler. Biz de
iki defa hacklettirdik, dedik ki yok. Şimdi var mı? Tam yok,
yüzde yüz değil, onu da güvenlik ağını tam olarak oturtmaya
çalışıyoruz. Bu makyajlanmış hali, bir süre sonra son halini de
vereceğiz.
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Bu arada Sevgili Turgay’da Karanfil Sokakta, günübirlik,
eski Türkiye Barolar Birliği binasının günübirlik hale getirilmesiyle ilgili çalışmalar hakkında da Sevgili Turgay Bilge bilgi
verecek.
AV. TURGAY BİLGE : Aslında İhale Komisyonu Başkanımız Zeki Beydi, şu anda burada olmadığı için bilgiyi ben vereceğim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Türkiye
Barolar Birliğinin eski binası Karanfil Sokakta boşaltıldığı haliyle bir anlamda metruk vaziyette bekliyordu. Burayı bir an
önce değerlendirmek amacıyla, hatta bir an önce derken geciktiğimizi de hesaba katarak, Haziran ayında buranın inşasına
karar verdik. Yapılması istenen tesis avukatların günübirlik
dinlenebileceği, vakit geçirebileceği bir ortam meydana getirmekti orada.
11 Haziran’da burayı ihale komisyonu olarak aldık, Kadri
Markoç, Ahmet Gürel, ben ve Zeki Beyden oluşan komisyon
olarak ve Sayın Başkanımızın göreve gelmesinden sonra da
Temmuz başında ihaleyi açtık, şu anda iki ay içerisinde oranın
600 metrekarelik, 300, 300 iki kattan oluşan, 4 ve 5.katlardan
oluşan alanlarında tüm yıkım, demontaj ve boşaltım işlemleri tamamlandı. Bunun dışında kaba inşaatı bitirildi, tamamen
yeni bir görünüme kavuşturuldu ve önümüzdeki hafta içerisinde ince tefrişleri meydana gelecek. İşte duvar kâğıdı, boyadır, onun gibi şeyler.
Buradaki hizmet birimleri hakkında bilgi vermek isterim.
Öncelikle amaç şu; bildiğiniz gibi Türkiye’nin her yerinden
21
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avukatlar, özellikle Yargıtay’a, Danıştay’a, çeşitli yargı kurumlarına, bakanlıklara, iş takibi ve duruşma takibi için gelmekteler. Bunlar hem birtakım randevularını beklerken, hem bunları
bitirdikten sonra uçaklarını, otobüslerini beklerken belli zamanı Ankara’da boş zaman olarak geçirmek durumunda kalıyorlar. Bu zamanlarını gerçekten bize ait bir yerde, nezih bir
ortamda geçirebileceklerini düşündük. Eski Birlik binamızı da
hem bu şekilde değerlendirmiş, hem de oradaki anısı olanlarında orayı bu şekilde yaşatmalarını düşündük.
Orada size şöyle söyleyeyim; bir toplantı salonu, bir internet odası, ayrıca dinlenme ve okuma odası, yine diğer bir katta
televizyon ve müzik odası, bir mutfak, personel birimleri odaları, aynı zamanda içinde duş da bulunan lavabo ve tuvaletler
bulunmakta. Yine eski yönetim kurulu başkanı odasını da orada bir anlamda saygı odası olarak, eski haliyle, orijinal haliyle
ziyarete açık halde koruduk. Bu hizmet binasının da zannediyorum bir aksilik olmayacaktır, inşallah Kasım ayında tüm
Türkiye avukatlarının hizmetine açmış olacağız.
Maliyet konusunda da tahmini ama dışına çıkmayacağımızı
tahmin ettiğimiz meblağı size söyleyeyim. Şu anda 200 bin lira
civarında inşaat maliyetimiz oldu, içerisinin tefrişiyle beraber
300 bin lirayı bulmayacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 250 bin
lira civarında bir maliyetle, 2,5 ay gibi bir sürede tüm avukatlarımızın hizmetine açmış olacağız. Teşekkür ederim.
Yok, öyle bir şey düşünmedik ama mesai saatinden sonra belli bir saat devam edeceğini, işletmeyi henüz şu anda
plânladığımızı söyleyemem doğrusu. Konaklama yok, yiyecek tabii mutfak dedim, hafif bir şeyler yenilebilecek, içecek ve
yiyecek olacak ama işletme konusunda şu anda prensiplerini
belirlemedik.
Katılımcı : 24 saat mi açık mı olacak?
AV. TURGAY BİLGE : Yani 24 saat açık olmasına ilişkin bir
kararımız olmadı ama benim şu anda şahsi düşüncem, gecenin
üçüyle, beşi arasında çalışmasının çok da anlamlı olmadığı. Elbette mesaiden önce çalışmalı ve mesaiden sonra da belli bir süre
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çalışmaya devam etmesi gerekir ama o dediğim gibi işletmeye
açmadan önce aramızda tartışırız tabii ki yönetim kurulunda da.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Burada en uygun hizmeti verecek şekilde açılış-kapanış,
24 saatte olabilir veya daha uygun saatlerde de olabilir. Onu
sizlerin de taleplerini, dileklerini dikkate almak suretiyle birlikte karar veririz, değerlendiririz. Yani en uygun kullanılma
şekli zaman olarak neyse, o şekilde kullanacağız.
Evet, gündemimizin en zor maddesine geldik, Ayaş. Hep
birlikte gezdik Ayaş’ı, şimdi birlikte karşılıklı bir görüş alış
verişinde bulunalım istedik. Tesisi de gittik yerinde gördük.
Başkanlık seçiminden sonraki süreçte yönetimle birlikte bir
değerlendirme yaptık ve oradaki inşaatı bir süre durdurduk.
Yani ne yapacağız, ne yapmayacağız, ne şekilde karar vereceğiz, buranın geleceğiyle ilgili ne yapmamız gerekiyor diye.
Düşünelim, kendi aramızda da düşünelim, başkanlarımızla
birlikte toplanmak suretiyle, onların görüşlerini de almak suretiyle düşünelim, doğru bir karar verelim diye oradaki çalışmayı durdurduk.
İki tane rapor aldık; raporun bir tanesi, işin kontrollüğünü
yapan müşavir firmadan aldık, diğerini de burada bize ücretsiz
olarak danışmanlık yapan hem Ortadoğu Teknik Üniversitesi
İnşaat Fakültesi mezunu, aynı zamanda da Hukuk Fakültesi
mezunu ve şimdi eylemli olarak avukatlık yapan arkadaşımız
Orhan Ekmekçioğlu’ndan rapor aldık. Hem o raporda ifade
edilen, her iki raporda ifade edilen görüşler, öneriler, eleştiriler, hem burada biraz sonra birlikte yapacağımız tartışma ve
buradan gelecek olan eleştirileri, görüşleri dikkate almak suretiyle bundan sonraki dönemde oranın ne şekilde şekilleneceğini yönetim olarak biz bir karara bağlayacağız.
Şimdi ben ondan evvel size bir kısa bilgi vermek istiyorum
oradaki inşaatla ilgili. Gördük, ağırlıklı olarak otel konseptine uygun şekilde yapılmış bir tesis. Yaklaşık 5135 metrekare
bir alan üzerine oturuyor. Mülkiyeti bize ait olan bitişikteki 5
no.lu parselin alanı da 3500 metrekare. Tesis için arsa bedeli
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dahil, bugüne kadar harcanan par yaklaşık 16 Milyon, eski parayla 16 Trilyon, halen ödenmemiş olan, incelemeleri devam
ettiği için ödenmemiş olan 2 Trilyon 900 Milyar civarında bir
hak ediş var. İşte global olarak 3 Trilyon olarak onu da eklerseniz 19 Trilyon liraya yakın yapılmış bir harcama var. İnşaatın gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 60 seviyesinde, yüklenici
firmayla birliğimiz arasında yapılan sözleşmede, maliyet artı
yüzde 15 kâr üzerine kurulu bir sözleşme. Eğer bu sözleşmeye
bağlı olarak inşaatı yapmaya devam edecek olursak, yaklaşık
10 Trilyon lira üzerinde de olabilir, bir miktar altında da olabilir, bu kadar miktar daha bizim harcama yapmamız gerekecek.
Şimdi bulunduğumuz aşama itibariyle yapabileceğimiz
üç şey var veya en azından bizim tespit ettiğimiz üç şey var.
Birincisi, binayı mevcut haliyle satmak, birinci alternatif bu.
Yaptırdığımız analizlere göre alacak birilerini bulabilir isek, en
iyimser rakamla 15 Milyon, yani 15 Trilyon lira civarında bir
rakama satılması mümkün.
İkincisi; mevcut projeye göre, ancak 01.12.2010 tarihinde
sona erecek olan Eser Sözleşmesini yenilemeyip, çünkü yükleniciyle aramızdaki Eser Sözleşmesinin bitim tarihi 01.12.2010,
o sözleşmeyi yenilemeyip, bakiye işler için ihaleye çıkıp, götürü veya birim fiyat esasına göre inşaatı sürdürüp tamamlamak
ve mevcut standardı lüksten çıkartıp, ortalama bir standarda
çekmek suretiyle yaklaşık 7-8 milyar lira veya Trilyon harcamak suretiyle inşaatı bitirmemiz mümkün ama bu miktara tefriş dahil değil. Bu seçeneği tercih ettiğimiz takdirde, bittikten
sonra otel olarak kendimiz işletebiliriz veya kiraya verebiliriz.
Üçüncü seçenek; mevcut projeyi otel konseptinden kısmen
çıkartıp revize etmek, kısmen otel, kısmen huzurevi, kısmen
eğitim ve kongre merkezi şekline, standardı da lüksten çıkartıp, ortalama standarda dönüştürmek ve buna göre hazırlanacak mimari proje ve keşifle, götürü bedel veya birim fiyat esası
üzerinden ihaleye çıkmak.
Şimdi bu seçeneğe göre tarafımızdan bir ön çalışma, çok ham
olmakla beraber bir ön çalışma yaptırıldı. Şimdi biraz sonra
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onunla ilgili eskizleri de göstereceğiz. Birinci ve ikinci bodrumda dil laboratuarlarıyla birlikte iki katta oluşturulacak dersliklerle birlikte aşağı yukarı aynı anda 1200 kişinin eğitim alabileceği bir şekle dönüştürmek mümkün. Bunun maliyeti de aradaki
bölmelerin alçıpanla yapılması durumunda –ki, öyle yapmayı da
düşünüyoruz zaten eğer öyle yapacak olursak- alçıpanla bölünmek
suretiyle maliyeti de epeyce düşüreceği kanısındayız.
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Bu projeler burada var; sol tarafta bir, iki, üç, dört… Kapasiteleri değişiyor 70 kişilik olan var, 80 kişilik olan var, 100 kişilik
olan var; ayrıca dil laboratuarı olarak kullanılacak bölümleri
var. Orada gördüğünüz alan aşağı yukarı 300 kişilik bir konferans salonu var. Bunu biz iki katta yapabiliriz, aslında üç katta da yapabiliriz, önce bodrumda düşünmüştük biz, üç kata
da çıkartmak suretiyle kapasiteyi arttırmamız mümkün olur.
Evet, herkes görüşünü söylesin, ben kısmen sizleri bilgilendirdim, buyurun.
AV. SÜMER GERMEN : (Aydın Barosu Başkanı) Sayın
Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri, Değerli Baro Başkanlarımız; hepinizi Aydın Barosu adına sevgi, saygıyla selamlıyorum. Buraya geliş ve toplantı amacımız öncelikle sanıyorum
Ayaş’ın büyük bir kambur olarak yeni başkan ve yönetim kurulunun sırtında hissetmeleri nedeniyle ana gündem ve açılış
nedeniyle toplandık. Öncelikle konuşmamı ben Muğla Barosu,
Denizli Barosu ve Aydın Barosu adına yapıyorum, onların görüş ve düşünceleri aynen benim görüş ve düşüncelerim olarak,
bana verilen yetki çerçevesinde sizlere aktarılacaktır.
Ben Ahsen Başkanın seçiminden sonra da hatta pardon Özdemir Başkan ve yeni yönetimin seçiminden sonra, yönetim
kurulu üyeleri hatırlar, hepsine oturdum tek tek telefon açtım.
Bir, o divanın ücret almasıyla ilgili konu; iki, Ayaş konusunda
hepinizin vebali var, lütfen bunu durdurun, bu çok yanlış bir
yatırım, yanlış bir tercih diye tek tek hepsine bildirdim, hepsi
de hatırlarlar sanıyorum. Ben duyduğum zamandan itibaren
buna karşı çıktım. Karşı çıkış nedenim; benim dünya görüşüm,
düşünce tarzım itibariyle eşitlik içerisinde, objektif, tarafsız,
dürüst bir yönetim anlayışı –kendim Aydın Baro Başkanı olarak
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hep bunu yaptım- tüm üyeler hangi dünya görüş ve düşüncesinde olursa olsun, herkese eşitlik içerisinde hizmet etmeyi amaçlayan bir insanım.
Barolar Birliğinin de aynı şekilde tüm barolara, gerekirse
de hatta tüm avukatlara eşit hizmet anlayışı içinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Şeffaflık, hesap verilebilirlik
şart diye düşünüyorum. Ben şimdiden Ahsen Başkanı kutluyorum gerçekten, şeffaf bir şekilde, hesaplarıyla birlikte, yönetim kurulu kararlarına kadar topluma, bizlere açması çok
önemli bir olay diye düşünüyorum. Ama geçmişte gerçekten
biz hukukçu, aydın insanlar olarak toplumdan şikâyet ediyoruz ama kendimiz de sorgulamayan, incelemeyen, araştırmayan bir toplum yapısı haline dönüştük. O genel kurulda hatırlarsanız, hiçbirimiz o hesap kitapları, hatta Cemal Başkan çıktı
konuşmasında birtakım olayları matematiksel olarak ortaya
koydu.
Geçmişe dönmek istemiyorum, çünkü Sayın Özdemir
Özok Başkan vefat etti, onlara dönmek istemiyorum ama bugünden sonra yapılabilecekleri koymak durumundayız diye
düşünüyorum ve Sayın Başkanın şimdi izah ettiği gibi Ayaş
gibi 60 kilometre, işte bugün gittik geldik, hepimiz yorulduk,
bitkin hale geldik ve gittik oraya daha da moralimiz bozuldu.
Çünkü dağın başında, uçsuz bucaksız bir yerde, termal dendi,
kaplıca dendi, böyle bir şeyin de olmadığı ortaya çıktı maalesef. Sadece 31 derecede bir raporlara göre sıcak suyun olduğu,
hiçbir özelliği olmayan bir yer, çok kötü bir yatırım, 16 Trilyon, bunu avukatlara hiçbirimizin anlatabileceğini sanmıyorum. Ne biz anlatabiliriz, ne hiç kimse, Başkan anlatabilir ama
orada konuşmalarımızda, çoğu arkadaşlarımızla yaptığımız
konuşmalarda zararın neresinden dönersek kâr. Bugüne kadar yapılan 19 Trilyon sokağa atılan bir para gibi görüyorum
ben onu. Bir an önce durdurulup, bunun elden çıkarılması yoluna gitmek en akılcı yol diye düşünüyorum. O parayla, ben
yine Ahsen Başkanı aradım, Maliyenin çıkardığı Antalya’da
çıkardı, Didim’de çıkardı, İstanbul’da çıkardı, ekonomik olarak son derecede uygun fiyatlara, satılıp o parayla oralarda
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Barolar Birliğinin tesisleri, daha çok insanın yararlanabileceği,
eşitlik içerisinde, İstanbul Barosu 25 bin avukatıyla İstanbul
Barosunun orada İstanbul’da bir Barolar Birliğinin prestij tesisi olmalı diye düşünüyorum ben, İzmir’de olmalı diye düşünüyorum.
Bunu imkânlar ölçüsünde tüm diğer yerlere adım adım
yaymanın daha akılcı ve daha eşitlikçi bir yaklaşım olacağını
düşünüyorum. Kalkıp Ankara’nın 60 kilometre dışında böyle
bir yatırım yapılması yazık olmuştur. Bir an önce, değişik görüşler çıkacak şimdi arkadaşlardan, başkanlık seçeneklerindeki üç ihtimal değerlendirilebilir ama ben birincisinde ısrarla,
başından beri söylüyorum, derhal buranın satışa çıkarılarak,
zarar dahi edilse elden çıkartılıp, bir an önce buradan kurtulmanın en akılcı çözüm olacağını düşünüyorum. Staj eğitim
merkezi falan da ben olabileceğini çok verimli olabileceğini
daha doğrusu düşünmüyorum. Oraya esir kampı gibi götürüp
de çocukları atıp, orada hiçbir sosyal şey yok, ne yapacaklar
orada onu da bilemiyorum. Bir ay oraya gitse insan, çocuklar
orada birbirlerini yerler herhalde, ruhsal psikolojileri bozulur.
Yok çünkü etrafta dağ taş her taraf, ne yeşillik var, ne bir sosyal
hareketlilik var. Benim söyleyeceğim bunlar, biz üç baro olarak kesinlikle buranın satılması yönünde görüş belirtiyoruz.
Teşekkür ediyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Evet, nasıl gidelim? Buyurun.
AV. CEMAL İNCİ : (Yalova Barosu Başkanı) Değerli Başkanım, Saygıdeğer Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım; sizi kutluyorum bu güzel çalışmanızdan
dolayı. Tabii ki sorgulamak hepimizin sorumluluğu ve görevi.
İki sene önce değerli arkadaşlar, ben bunu çok şeffaf, çok açık
ve resmi olarak sorguluyordum, her arkadaşımdan da o hareketi bekliyordum. Resmi yazılar yazdım, olumsuz yanıtlar
aldım, üşenmedim üç kez arabama binip Yalova’dan Ayaş’a
gittim, her şeyini inceledim, -arkadaşlarım çok iyi bilirler, Ahsen
Bey çok iyi bilir, Muammer Bey çok iyi bilir- tespit ettiklerim beni
korkunç ürküttü yani. Bir hukuk kuruluşunun böyle bir olay27
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lara girişinin tehlikesini yorumlamak ürkütüyordu beni ama
bilindiği halde, açıkladığım halde o hata oylara tahvil edildi.
Onun için benim görüşüme göre bu vebal sadece rahmetli başkan ve o günkü yönetimin değil, o vebale ortak olan çok arkadaş vardır, çok oy vardır.
Olan olmuştur, ancak yanlış bir yatırımdır, kusurlu bir yatırımdır, şaibeli bir yatırımdı, bir de o tarafı vardır. Bir hukuk
kuruluşu şaibeden arınmalıdır arkadaşlar, şaibeli bir işe girmemelidir. O gün dilimin döndüğünce anlattım, orada o yatırım
olmaz dedik, usulsüzlükler vardır dedik, buna rağmen bugün
bu tabloyla karşılaştık. Bugün ne yapılmalıdır? Benim ilk önerim her usulsüzlük, her hata, her yanlışlık sadece kapatılarak
geçiştirilirse, en güçlü hukuk kuruluşu olan Barolar Birliğinde bu bir alışkanlık haline gelmesinden korkuyorum, bunun
sorgulanmasını da istiyorum. Siz yeni bir yönetimsiniz, yeni
bir başkansınız. Ben o arazinin fiyatlarını öğrendim arkadaşlar,
oraya gittim emlakçıları buldum, emsal arsaları buldum ve 2
Trilyon 650 milyar liraya alınan arsa raporlarda vardır, genel
kurul raporlarında, beş dönüm arsa. 12 dönüm arsayı 250 Milyar liraya verdiler bana orada. Bunların sorgulanmasını istiyorum, burada bütün avukatların hakkı vardır. Aidat hakkı vardır, emekleri vardır, ben bunun sorgusuz geçirilmesini kabul
etmiyorum, talepte de bulunacağım.
Sonuç itibariyle de arkadaşlarımla da yaptığım ayaküstü
görüşmelerde, o yerin biran evvel satılıp, ülkenin belli bölgelerinde huzurevi veya sosyal tesis niteliğinde yeni yapılanmalara
gidilmelidir. Belediyelerden arkadaşlarımız arsa edinebiliyorlar. Örneğin Bursa Barosu belediyeden çok şık bir arsa edinmiş,
projesi de hazır. Bunu Antalya Barosu da yapabilir, Erzurum
Barosu da yapabilir, Trabzon Barosu da yapabilir, Kayseri Barosu da yapabilir. Benim önerim; Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri bir an evvel bu yanlış yatırımın, şaibeli yatırımın satılıp paraya dönüştürülmesi, üstüne ilaveler yapılması,
bölge bölge yerler tespit edilip, oralara bölge sosyal tesisleri
veya huzurevleri yapılıp, donanım ve tefrişinin de bölge barolarınca yapılmasını öneririm. Hepinize saygılar sunuyorum.
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AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Cemal Ağabey beni bağışlayın, haklısınız belki ama
devri sabık yaratmayalım, genel kurul geçti, ibra edildi, onları
konuşmayalım, onları konuşarak bir yere varmamız mümkün
değil. Üstünü kapatalım anlamında da söylemiyorum, lütfen
öyle de anlamayın. Yani gerekirse tamam onlar da araştırılır,
onlara da bakarız. Yani mümkün olduğu kadar önümüze bakalım, biz ne yapacağız? Geldik, yönetim olarak kucağımızda
bulduk, yani ben üç tane alternatif var dedim, sizlere sıraladım. Tamam, satılabilir, hatta burada bir komisyon kuralım,
Sümer Beyi komisyonun başına getirelim. Denizli’yle, Muğla
Başkanlarını da koyalım, komisyon olarak onlar satsınlar. Eğer
biz harcadığımız paraya satmamışsak, bunun hesabını bu yönetim olarak biz nasıl vereceğiz? Yani 19 Trilyon liraya yakın
yapılmış bir masraf var burada. Yani 14 Trilyon liraya sattık, 15
Trilyon liraya sattık, biz onun hesabını yarın nasıl vereceğiz?
Ayrıca da satabilir miyiz, satamaz mıyız onu da bilmiyorum.
Yani özellikle şunu rica ediyorum, önümüze bakalım, geleceğe bakalım, devri sabıkta yaratmayalım. Bir genel kurul geçti, ibra edildi, bitti o, onları artık burada konuşmanın çok fazla
da bir anlamı bana yokmuş gibi geliyor veya bir yararı yokmuş
gibi geliyor. Buyurun Ali Başkan.
AV. ALİ AYDIN : (Kayseri Barosu Başkanı) Ben öncelikle
Sayın Başkanıma, Başkanlık Divanına ve bütün baro başkanlarıma selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Ayaş’taki tesisten
önce buradaki dünden beri konakladığımız Litai, bilmiyorum
isim duydum Yunan mitolojisinde Zeus’un kızının adıymış.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR : (Türkiye Barolar Birliği
Başkanı)- Zeus’un kızları, ilk bayan avukatlar.
AV. ALİ AYDIN : (Kayseri Barosu Başkanı) Tamam o özelliği varsa bir şey demeyeceğim ama daha kolay telaffuz edilen,
daha kolay aklımızda kalan bir ismi ben şahsen tercih ederdim, yerli olması bakımından. Hayırlı olsun, çok güzel bir tesis
olmuş, teşekkür ediyorum, son derece güzel şartlarda konakladık. Yani hakikaten meslektaşlarımızın onurunun ifadesi,
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prestijinin göstergesi ve rasgele yerlerde konaklamamak adına
emeğinizden dolayı ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İnşallah bu manada çok daha güzel, verimli faaliyetlere, konaklamalara vesile olmasını da diliyorum.
Konuya asıl geçmeden önce, ifade etmek isterim; sanıyorum
bu seçimlerden önceki son toplantımız, öyle mi Sayın Başkanım? Bir daha herhalde fırsatımız olmayacak.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Belki şey olabilir, tabii Yüksek Seçim Kurulu eğer referandum kesin sonuçlarını yarın yayınlarsa Resmi Gazetede, en
geç 15 gün içerisinde tekrar bir daha bir araya gelmemiz gerekiyor. Yani o zaman belki ikinci bir toplantı düzenleme imkânı
da olacak.
AV. ALİ AYDIN : (Kayseri Barosu Başkanı) Seçim atmosferinde zaten büyük ihtimalle konuşma, hitap imkânımız da olmayacaktır. Ben iki yıllık süreç içerisinde burada, barolarımız
adına, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani fark etmeden incitmiş, kırmış olabiliriz, onlardan
da helallik diliyorum. Bizim kendi şahsımız adına da, ne varsa
hakkımız hukukumuz helal olsun.
Ben devri sabık yaratılmaması konusundaki kanaatinize aynen katılıyorum, fakat ortada da 19 Trilyon borcuyla beraber
harcanmış, harcanacak bir para olan bir tesis var. Buranın inşaatının, yani çok iyi şartlarda tamamlansa bile yine 30 milyon lirayı bulacağını tahmin etmek kolayca mümkün. Hakikaten çok
lüks standartta bir yapı şu ana kadar ortaya konulmuş. Yani
ben Kayseri’deki Avukat Kooperatifinden edindiğim tecrübeyle, buradaki sırf dış cephe malzemesinin en iyi şartlarda metrekaresinin 150 Euro artı inşaat maliyeti getirdiğini düşünüyorum. Teknik arkadaşlarımız bu konuda daha belki sağlıklı bilgi
verebilirler. Bu manada hakikaten çok masraf edilmiş, çok para
harcanmış, gerek arsasıyla, gerek yapısı itibariyle harcanacak
da çok para var. 30 Trilyon gibi bir rakamı da Barolar Birliğinin
harcamasını, harcadığı takdirde tekrar çıkartabilme ihtimalini
de son derece zayıf görüyorum.
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Benim tavsiyem şu; burayı biz bir kamu kurumuyla, özellikle Adalet Bakanlığı da başta olmak üzere, çünkü Adalet Bakanlığı hemen tesisin karşısında bir mekânı var, ayrıca oraya
da bir büyük cezaevi kampusu yapılıyormuş. Adalet Bakanlığı bu tesisi bir manada değerlendirebilir, olmadığı takdirde
Sosyal Güvenlik Kurumuyla ya da başka kurumlarla Ankara
merkezli takas ya da Ankara merkezli de olmayabilir. İşte büyük kentlerde rantı iyi olan, değeri yüksek olan arsalarla takas
etmek suretiyle değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Bu manada inşaatın bu noktada tutulmasını, devam edilmemesini,
bu haliyle devredilmesi arsa karşılığı, nakit parayla devredebileceğimizi zannetmiyorum. Piyasa şartlarında da Ayaş gibi
bölgede, bize bugün itibariyle 19 Trilyon değil, 10 Trilyonu
bile verecek bir firmanın çıkmayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Evet, söz almak isteyen başkanımız, buyurun.
AV. MUZAFFER MAVUK : (Balıkesir Barosu Başkanı) Ben
Ali Başkan gibi ilk önce bu kaldığımız tesislerde gerçekten
çok rahat, bizlere yakışır, meslektaşlarımıza yakışır; gerçekten avukatlığın bugün olması gereken yerde olmadığı, olması
gereken yere gelmesi için bu tür tesisler ve çalışmaların devam etmesi gerekir ama özellikle isim konusunda ben akşam
geldim, bağırdım, çağırdım, başka isim bulamadınız mı diye.
Türkiye’de bir sürü avukatlar yani, neden Zeus ve kızının ismini koyuyoruz ki. Biz hep ilimizde Türkçe isimleri kullanın,
mağazalar üzerinde, belediye başkanlarına baskı yapıyoruz
Türkçe isimler, Türkçe isimler, Türkçe isimler diye. Yani bu
Litai bize bir broşür halinde yayınlasaydınız, öğrenseydik,
otelden öğrenmenin anlamı yok ki Başkanım. Barolar Birliğine
yakışan, gerçekten ülkemizde çok fazla başarılı olmuş, isimleri
kalmış, bilinen, örnek aldığımız hukukçular var, birinin ismini
koyun. Öz Türkçe isimler varken, başka yere gitmenin hiçbir
anlamı yok. Bu nedenle ben girer girmez bir bağırdım çağırdım haberiniz olsun, size gelebilir o.
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İkinci olay Ayaş meselesi, yine Ali Başkana katılıyorum.
Kesinlikle satabiliyorsak, harcadığımız parayla satılsın. Takas
imkânı varsa eşit şartlarda takas yapalım, yapamazsak da staj
eğitim merkezi türünde, bunu hep başkanlar olarak konuştuk.
Nedir? Ayda birer aylık dönemlerde, 150–200 kişilik stajyer arkadaşları oraya götürelim, yani elimizde kalırsa da bitirelim bu
şekilde olması da mümkün değil yani. Değişik alternatiflerde
düşünelim bence ama ilk önce çıkarmayı düşünelim ama çıkaramıyorsak da kullanalım, bu şekilde kalmasın atıl şekilde. Yine
iki senedir, ben dört senedir buradayım, son iki senedir, dört senedir arkadaşlarla birlikte olduk. Bu konuşmaları bir daha yapmamız herhalde pek olmayacak, seçim olacak, başka dönem geliyor, o dönemde çoğu arkadaşlarımızla beraber olamayacağız,
belki biz de olamayacağız ben adayım ama bu nedenle kırdıysak birbirimizi, kırmamaya çalıştık ama istemeden de kırdıysak,
özellikle Ahsen Başkanımı kırdıysam özür dilerim ama hepimiz
gerçekten sevgiyle, saygıyla birbirimize davrandık. Hepinize teşekkür ediyorum, kısaca söyleyeceklerim bu kadar.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkür ediyoruz Başkanım. Buyurun Nejat Başkanım.
AV. NECAT ANIL : (Samsun Barosu Başkanı) Değerli Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve tüm değerli baro
başkanları; hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Benden
önce söz alan başkanlarımın bilgilendirmelerine, açıklamalarına aynen katılıyorum. Çok erdemli, çok güzel bir şekilde yapılan işlemlerin açıkça anlatılması bizi ayrıca mutlu etmiştir.
Ben şahsen bu salona girerken, binaya girerken, otele girerken,
yani tüylerim ürperdi, gurur duydum. Ben bu binanın yapılmasında, bu işin yapılmasında emeği geçen rahmetli olan Özdemir Özok ve beraber çalışan, onu yaşatmaya çalışan herkese
teşekkür ediyorum, sağ olsunlar, var olsunlar. Yani dünyada…
71.57 ahirette imanın en güzelini gördük, avukat olarak yaşamayı seçtik. Ben ayrıca kutluyorum, hepinizi selamlıyorum.
Efendim Ayaş yaşam merkezi ve termal oteli kompleksinin
bir kambur olduğunu düşünüyorum. Yapılmak istenip de belki de çok başarılamamış olabilir. Ticaret yapan bir kişi mutlaka
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hep kazanacağım diyemez, bir hata da varsa hep iyi niyettir,
kötü niyetli değildir. Çünkü bir müştehit içtihadında isabet ettirirse yapılır, ama isabet ettiremezse de günah almaz, çünkü
iyi niyetlidir o. O nedenle ben Değerli Başkanımın geçmişin
karalanmasının taraftarı olmadığımı, onun hatta konuşulmaması gerektiğini, şükranla anılması gerektiğini düşünüyorum.
Benden önce söyleyen baro başkanlarım, Kayseri Barosu Başkanımın söylediği gibi, Balıkesir Barosu Başkanımın söylediği gibi buranın değerlendirilmesi lazım. Şöyle ki, elimizde bir
kambur olarak görülüyorsa bu ve gelişmesi de mahsurlu olacaksa, bunun kamu kurum ve kuruluşlarına en iyi şartlarda
bir komisyon kurularak, onun takas yoluyla devredilmesinin
daha iyi olacağını söylüyorum, birinci olarak bu.
Hayır mümkün olmadı, elden çıkartamayız bizim malımız
bu, mülkiyetimizde olan bir konu. Orada gördüğümüz bir şeyler var, çok hoşuma giden bir şey, staj eğitim merkezinin kompleksi, artı huzurevi olması. Çünkü huzurevine gelmek isteyen
insan illa şehrin ortasında oturmak da istemez, havası çok temiz, yani onu da değerlendirebiliriz. Hayır olmadı, ben orada
gezinti halinde binayı gezerken, çok güzel fısıltı halinde bir
şeyler duydum. Bizim Türkiye Barolar Birliği olarak gelecekte
orada bir Vakıf Üniversitesi olarak da, Türkiye Barolar Birliği
adını verecek bir üniversite kurulması da gündeme gelebilir
ama bu zor, uzun zamanlı bir iştir, değerlendirmek lazım ama
birinci derecede bize sıkıntı veriyorsa, ekonomik sıkıntı veriyorsa satarak değil de, bir onu kamu kurum ve kuruluşlarla
bir şey karşılığında takas yapılmasında fayda olacağına inanıyorum. Olmasa da üzülmeyelim, bizim staj eğitim merkezi olarak kullanmamız, artı yanında huzurevi olarak kullanmamız
da olasıdır.
Ben bütün arkadaşlarıma saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. Ben bizi bu toplantıda davet eden, çağıran Yönetim Kuruluna şükranlarımı sunuyorum, saygılar, sevgiler sunuyorum,
sağ olun, var olun.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- teşekkür ediyorum Başkanım.
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AV. MUZAFFER MAVUK : (Balıkesir Barosu Başkanı) Başkanım ben bir şey ilave etmek istiyorum; Karanfil Sokakla ilgili
bir öneride bulunacağım. 24 saat olmasa dahi, en azından saat
6’da açılmalı; çünkü biz Balıkesir tarafından geldiğimizde 6’da
arkadaşlar buraya iniyor, gidecek yer bulamıyorlar. Özellikle
sabahları veya 5’te veya 6’da açılmalı ama 24 saat açık olursa
bence çok daha iyi olur veya 06.00–24.00 dedi Zafer Başkanım.
Yani mutlak ama en geç 6’da faaliyete geçip hizmet vermesi
gerekir diye düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim.
AV. ÜNAL YILMAZ : (Sivas Barosu Başkanı) Sayın Başkanım, çok değerli Birlik yöneticilerim, değerli başkanlarım;
hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Şimdi ben de özellikle otel kısmı için hem geçmişte, hem de bugünkü yönetimde
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, çok nezih bir ortam yapılmış, ciddi bir ihtiyacımız karşılanmış oldu. Ayaş’taki
tesislerle ilgili olarak da, ortaya bazı rakamlar konuldu ve bu
rakamlar çok ciddi rakamlar. Yaklaşık üzerine yapılacak harcamayla beraber 30 Milyonu bulacak bir rakamdan bahsediyoruz. Tabii bununla da sınırla kalmayacak, orası işletme giderleri plânla hesap edildiğinde, şu ana kadar yapılanı zarar olarak
görüyorsak eğer, zararın kat be kat artarak yıl içerisinde, yıllar
içerisinde devam edeceğini de hesaba katmamız gerekiyor.
Staj eğitim merkezi önerisine ben kesinlikle karşıyım.
Ayaş’ta yapılacak bir staj eğitim merkezinin teoriden başka
bir şey vermeyeceğini düşünüyorum. Orada okulu yeni bitirmiş, zaten teoriden ibaret bir eğitimden çıkmış arkadaşlarımız sadece birkaç aylık dönemle yine orada teorik eğitim
almış olacaklar. Oysa biz taşradan, yeni Yasaya göre buraya
gönderdiğimiz stajyer arkadaşlarımızın Yargıtay’ı, Danıştay’ı
görüp, öğrenmesini bekleriz, pratiğinin gelişmesini bekleriz; çünkü serbest mesleğe başladığında işin esasında pratik
önemli, hepimiz biliyoruz bunu. Bu bakımdan zararın neresinden dönülürse kâr hesabının ben daha doğru olduğunu düşünüyorum ve bir şekilde elimizden çıkarmamız gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü zararımız bu şekilde ancak 18 Milyar
lirayla sınırlı tutmuş olacağız, zararına da satacaksak satma34
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lıyız, zararımızın üzerine yeni zararlar ilave etmemeliyiz diye
düşünüyorum ve son olarak da bu önümüzdeki kongre süreci içerisinde, kongreye giren, aday olan değerli başkanlarıma
başarılar diliyorum. Ben bu kongrede aday olmayacağım, o
bakımdan belki bir araya başka vesilelerle gelme imkanımız
olabilir ama hepinizden ben hakkınızı helal etmenizi diliyorum, benden yana da ne varsa helal olsun diyorum. Saygılar,
hürmetler sunuyorum. (Alkışlar)
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Evet teşekkürler, söz almak isteyen başkanımız? Buyurun Başkanım.
AV. GÖKHAN MARAŞ : (Kırşehir Barosu Başkanı) Değerli Birlik Başkanımız, barolarımızın değerli başkanları; hepinize
saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bu Litai adı bana çok garip geliyor, Anadolu kültürüyle bile alakası yok, biliyorsunuz
Zeus’un yaşadığı yer olarak Mora Yarımadasındaki yer adı
geçiyor. Bana sorarsanız bu işi çok fazla uzatmadan Litai adı
yerine avukatlık camiasına ve hukuk camiasına hizmeti bulunmuş değerli büyüklerimizden birinin adını vermemiz lazım,
çok fazla da yaygınlaşmadan bu isim, çok yabancı ve garip bir
isim. Biz garip bulduğumuza göre, bu memleketteki diğer insanlarda garip bulacaktır. Zaten Türkçe bu konuda çok büyük
sıkıntılar çekiyor, Türkiye’deki mağaza isimleri, şirket isimleri,
tabelaları gördüğünüz zaman yabancı bir ülkede kendinizin
yaşadığınızı hissediyorsunuz. Barolar Birliği gibi bir kuruluşumuzun da buna su dökmesi ve yardım etmesi bana göre pek
akılcı ve bizim görüşlerimize uygun olmadığı kanaatindeyim,
bunu tez zamanda değiştirmek lazım. …..79.06 kültürden kalma bir inanç, yalnız kültürüyle bari bir alakası olsa da, kendi
memleketimizin kültürü, topraklarımızın kültürü diye sahip
çıksak. Değiştirilmesi lazım, çok da uzatmamak lazım.
Ayaş tesisleri bitirecek olursak, şu anda 18 Trilyon lira, yeni
rakamla 18 Milyon lira harcamışız, bir o kadar daha harcamamız gerekir. Yani aşağı yukarı 35 Trilyondan aşağıya burayı,
bunun bitip işletmeye hazır hale gelmesi mümkün değil bana
göre. Bunu görünce benim aklıma şey geldi; yıllar önce 7-8
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sene önce Haymana’ya gidiyordum, Haymana’da büyük araziler var. Orada devasa büyük binalar da var, yolun sağında.
Evren Araştırma Merkezinin yanında, o bölgeye giden arkadaşlarımız bunu görmüşlerdir. Aşağı yukarı 20 tane çok büyük
tavuk çiftliği, Tarım Bakanlığı yaptırmış, tamamı boş duruyor,
hiç kullanılmamış. İki tanesini kiraya verdiler ve gerisi çürüdü.
Aşağı yukarı sekiz katlı bir tane bina, tamamı bitmiş kullanılabilir haldeyken, camları ve çerçeveleri dahi civardan gelen çoban ve köylüler tarafından tahrip edilmiş bir bina, bitirmişler
ama hiçbir gün içerisinde oturulmamış. Yanlış projelendirme,
yanlış tespit ve yanlış harcama. Biz bu Ayaş’taki binayı bitirirsek, orada eğitim tesisi olmaz, orada otel de olmaz. Orası zaten
Ayaş tarihinin hiçbir devrinde kaplıca haline gelmedi, hiç kaplıca olmadı, ben kaplıcayı hatırlamıyorum orada.
Ayaş’ta bizim çocukluğumuzda insanların gittiği merkezde bir tane içmece vardı, kaplıca olmadı. Her neyse yanlış bir
tesis olmuş, zararına mı satarız, takas mı ederiz, mümkünse
takas edersek, en azından zararından ve devlete bir kısmı devletin işine yaramış olabilir. Orada değerli başkanlarımızdan
bir tanesi söyledi, Adalet Bakanlığının tesisi var, biraz ileride
ben gördüm Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun zihinsel özürlüler için bir tesisi var. Onlar orada hizmet
birliğini sağlayabilmek için onların işine yarayabilir ama bunu
tez zamanda elden çıkartmak lazım. Burada üniversite de olmaz, o bina zaten hepiniz üniversite eğitimi almış insanlarsınız, o binada olsa olsa ufak bir fakülte olabilir, diğer binaları
nasıl yapacağız. O bina masrafın on misli, yirmi misli daha
yapacağız bir üniversite kuracağız, mümkün değil bu. Onun
altından bizim Barolar Birliğinin, arkadaşlarımız emeklerini,
paralarını sarf ederek yapması mümkün değil. Devri sabık
yaratmamak doğru bir tespit ancak sizin ve yönetiminizin
geleceği için baro başkanlarının da geleceği için, bu mevcut
durumun tespiti yapmak lazım. Bütün iktidarlar devri sabık
yaratmamak için uğraşırsa -bu 1950’de de oldu- o zaman ülkede
yapılan yanlış işlerin hesabını kimseden sormak mümkün değil. Devri sabık yaratmayıp kimseyi kötülemeyelim ama tespitimizi de yapalım.
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Benim görüşüm oranın tez zamanda elden çıkarılması ve
bir tek çivi bile şu saatten sonra çakmak bana göre Barolar Birliğinin zarar hanesine yazılacaktır. Satmayı ya da takası teklif
ediyorum, saygılar sunuyorum hepinize.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkür ederim.
AV. NUŞİREVAN ELÇİ : (Şırnak Barosu Başkanı) Sayın
Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim, değerli başkanlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu konu hakkında konuşmayı düşünmüyordum ama olay biraz biz hukukçu mantığına
ters düşen bir yöne geldiği için özellikle isme takıldığı için konuşma gereği duydum. Şimdi özellikle biz hukukçuların, yani
böyle milliyetçi duygularla, tabii ki hepimizin milliyetçi duyguları vardır, olacaktır vesaire ama her şeyden önce de evrensel olabilmemiz gerekmektedir.
Yani Litai’nin rahatsızlık boyutunu anlamıyorum, yani hukukçuysa hukuk boyutu varsa ve burada tüm dünyada bilinen
bir kavramsa, yani bunu hoş görmek gerekiyor. Onun dışında
o zaman baro ismini de değiştirmemiz gerekiyor. Öğrendik,
size başka bir şey öneriyorum, bu salonda çoğu insan tanıdı,
iyi kötü sevilen, bu ülkenin Anadolu çocuğunun birinin ismini
önereyim, kabul eder misin? Süleyman Elçi Oteli olarak teklif
ediyorum, hoşuna gitmeyecek başkanım, samimi olarak burada öneriyorum, öyle yapalım, hoşunuza gitmeyecek.
Biri Öz Türkçe diyecek, biri öz Arapça diyecek, biri öz Kürtçe diyecek, burada bunun içinden çıkılmaz. Yani bu bize gelen,
uyan bir yaklaşım değil, benim söylediğim o anlamda. Onun
dışında eğer illaki öz Türkçe olarak değerlendirirsek, yani
bu ülkede insanı isimlerinde, geçmişte yapılan hata şeklinde
değiştirmek vesaire, yani bu noktaya takılmamak gerekiyor.
Ülkenin geldiği noktada da, gelişmiş dünyanın gerisinde kalmışız ama son dönemlerde belli bir atılımlarla, çalışmalarla,
değişimlerle bir yerde yakalamaya çalışıyor, o insanlar da bu
değişimi kabullenmeye başlıyor, artık kavrıyor. Bence biz hukukçular, bu konuda daha çok katkı sunmamız gerekiyor.
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Onun dışında buradaki tesis için gerçekten geçmiş yönetim,
şu anki yönetim, herkese teşekkür gidiyoruz, şükranlarımızı
sunuyoruz. Gerçekten yararlı, güzel ama Ayaş’taki tesis için
tüm arkadaşlarım, Sayın Başkan hepsi de söylediler. Yani fazla söyleyecek bir laf yok, sözle tarifi de yok. Sayın Başkanın
dediği gibi devri sabıkın yaratılmaması gerekir, doğru. Orada
konuştuk, burası bugün satılığa çıkarırsak kaça satılır? Vallahi 4’ten fazla söyleyen kimse çıkmadı. Yani şimdi 19 harcayıp
da 4’e satmak da yani bunun tarifi mümkün değil, artı Sayın
Başkan ve Yönetim Kuruluna teşekkür ediyoruz, yani olaya
bizi müdahil etmeleri, çünkü geçmişte sadece biz dedikodu
boyutunu bilirdik. Şurada şu kadar alındı, ne alındı, yönetimde kimse bize bilgi vermezlerdi. Özellikle bir önceki kongrede
Cemal Bey gündeme getirdi, onun dışında pek fazla bilgimiz
olmuyordu. Şu an özellikle Sayın Ahsen Başkan ve Yönetim
Kurulunun bunu önümüze sermesi, bizi olaya müdahil etmesinden dolayı gerçekten şeffaflık adına teşekkür ediyoruz.
Biz başkanlar olarak sürekli toplanıp, gelip o konuda fikir
beyan etmemiz de mümkün değil, artı ederini, artı eksisinin
tespiti de mümkün değil, yani bizim bilmemiz anlamında.
Çünkü 78 baro başkanı, arada bir gelip, bu kaç para eder, kaç
para verildi, nasıl oldu, satsak mı? Yani bence Yönetim Kurulu veya buradaki arkadaşların seçeceği bir komisyonun, çünkü sayı ne kadar fazla olursa serilik o kadar olmaz, hantal bir
oluşum olur. Bence Sayın Yönetim Kurulu ya da Yönetim Kurulunun buradaki arkadaşların seçeceği bir komisyonun bunu
takdir etmesinin daha uygun olacağını düşünüyorum ama satmayla bilmiyorum, orada söylenilen rakamsa gerçekten milletin diline düşeriz. Yani 19’a yapıp da 3’e 4’e vermek akıl karı
olmayacağını düşünüyorum.
Herkese teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkür ediyoruz.
AV. ZAFER KÖKEN : (Antalya Barosu Başkanı) Değerli
Başkanım, Yönetim Kurulu Üyelerim, değerli baro başkanı ar38
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kadaşlarım; gündem hakkında kısa kısa notlar aldım, onunla
ilgili görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum.
Öncelikle otel için gerçekten Barolar Birliğine, bu kısa zamanda oteli, Litai otelini açtığı için çok teşekkür ediyoruz, gerçekten güzel bir eser ortaya çıkmış, sağ olun. Ayaş konukevi ve
yaşam merkezi bizce, ben de diğer arkadaşlarıma katılıyorum,
satılması gerek, satılamazsa Kayseri Başkanımın dediği gibi takas yapabiliyorsak ve öyle bir kurum bulabiliyorsak, Adalet
Bakanlığı ya da SGK hemen yapmakta ve hemen bu konuya
girişmekte fayda olduğunu düşünüyorum.
İnternet sitemizde bu yapılan değişiklikler gerçekten yerinde değişiklikler, şimdiye kadar olmayan değişiklikler, şeffaflık açısından çok önemli ve yönetim kurulu kararlarını yayınlanması, internet sitesinde mali bültenin yayınlanması ve
tüm Türkiye’deki avukat meslektaşlarımızın bize sordukları
soruların cevabını orada bulabilmesi ve bu cevapları da bize
iletmeleri ve barolara örnek olması çok yerinde karar, bunlar
için de teşekkür ediyorum.
Bir de otelin iktisadi işletme olarak vakıftan alınarak işletilmesi ve bunun tamamen Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun gözetiminde yapılması için de ve bunun için de emeğinize ayrıca teşekkür ediyorum, bu da önemli benim kanımca.
Gündemle ilgili maddelerde duruşma takip sistemleriyle
ilgili arkadaşlar ben size kısaca bilgi vermek istiyorum. Ekranlarda e-takip, duruşma takibi, duruşma girildi, girilecek şeklinde bütün iller şu anda UYAP’a bağlı olduğu için siz kendiniz,
eğer televizyon ekranlarına alıp, bilgisayarcılarla da konuşup
bunu yapabilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren Antalya Adliyesinde 26 adet ekranda duruşma takip sistemleri yayınlanmaya başlanıyor. Ceza ve hukuk olarak ikiye ayırıyoruz, ceza
ekranı ayrı dönüyor, hukuk ekranı ayrı dönüyor ve insanlar
bir yerden bir yere koşturmadan, sadece koridorun başına gelerek, hangi duruşmaların yapılıp, hangilerinin yapılmadığını,
o ekranı izleyerek görebiliyorlar. Bu daha önce Düzce’de vardı,
Manisa’da vardı, Eskişehir’de vardı. Fakat onlar UYAP üzerin39
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den değil, başka bir program üzerinden yapılıyordu. Şu anda
bütün duruşmalar UYAP’la yapıldığı için bunu UYAP’tan
herhangi bir UYAP’a ücret ödemeden alıp yapabiliyorsunuz.
Böyle bir duruşma takip sistemi Ankara’da yapıyor, şimdi
Ankara’da yapıyor. Şimdi bundan sonraki aşama o, biz şimdilik Pazartesi gününden itibaren ama görüntüleme, Antalya
Adliyesine geldiğinizde 82 ekran televizyonlarda, orada bu
duruşma takip sistemlerini görebileceksiniz.
Birinci bölümden sonra, ikinci bölümde gelecek için önerilen arkadaşlar ama şu anda bütün avukatlar için esas gerekenler UYAP’a bağlanma, MERNİS’e bağlanma, AKS’ye, Tapuya,
Adli Sicile, motorlu araçlar demişler, yani POLNET’e bağlanma ve PTT tebligat sistemi. Bizim gündemimizin esasında en
önemli maddesi bunlar olması gerek. Bunları aldığımızda bütün meslektaşlarımız bürolarından elektronik imza ya da şifreleriyle girip, örneğin bir borçlunun adresini bilemiyorsa, girecek vatandaşlık numarasını yazacak, oradan borçlunun adresi
ve nüfus kayıtları çıkacak. Bunun için de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüyle, Türkiye Barolar Birliğinin bir
sözleşme yapması lazım. Bunu belli barolar yaptı arkadaşlara,
şu anda İzmir Barosu bunu baro kart ile adres kayıt sistemine,
belli küçük bir cüzi ücret alarak ulaştırabiliyor, yanılmıyorsam
50 kuruş sorgulama başına.
Biz de Pazartesi gününden itibaren MERNİS’e ve adres kayıt sistemine Antalya Barosunu bağlıyoruz. Bunun sözleşmesini yaptım, bir bilgisayar programı yaptırdım ve sorumluluğu
alarak arkadaşlarımız bürolarından şifrelerini ve vatandaşlık
numaraları girerek MERNİS’e ve AKS kayıt sistemine bağlanıyorlar. Bunu Türkiye Barolar Birliği Nüfus ve Vatandaşlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğüyle oturacak paylaşacak ve tüm
Türkiye’de bu sistemi yapmamız gerek. Sanırım bu konuda da
Sayın Başkanımızın çalışmaları var ama biz bunu yaptık, şu
anda bir de Mersin Barosundaki arkadaşlarımız, Mersin Barosunun kendi yönetim merkezine giderek, oradan bu bilgileri
sorgulayabiliyorlar. Bunun dışında benim başka bir barodan,
çünkü araştırdım sadece iki, bizimle üç baroda bu şey var.
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Bunu bir program yaptırdım, bu program da şu, sadece vatandaşlık numarasını yazıyorsunuz, bir taahhüt imzalıyorsunuz
ve karşısında üç sorgulama yapabiliyorsunuz. Adres kayıt,
eğer kişinin vatandaşlık numarasını bilmiyorsanız da, baba
ada, ana adı ve doğum tarihi varsa, yine oradan da vatandaşlık
numarasını çıkarabiliyoruz.
Barolar Birliğinin yapılması gereken en baştaki bence
UYAP, AKS, Tapu. Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili de, İzmir
Barosu Genel Sekreteri Atalay Aksay, Barolar Birliğiyle bu konuyu paylaşıyor, sürekli benimle de paylaşıyor. Çünkü avukatların acil istemleri bu, yani benim baromdaki arkadaşlar,
biz artık bir hâkimin, bir savcının, bir icra müdürünün, bir memurun bütün ulaşabildiği şeylere ulaşmamız gerek diyorlar,
bizim bunu kendi büromuzdan yapmalıyız, avukatlık hak ve
hukuku bunu gerektiriyor diyor, bizim çabamız da bu. Bunu
da yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Ben bu konuda çalışması olacağına inandığım Sayın Türkiye Barolar Birliği Başkanıma ve Yönetim Kuruluma, bundan
sonra ne zaman isterseniz bu konularda destek vereceğimizi
özellikle belirterek, eğer gerçekten bununla ilgili bir kurul kurulacak olursa orada da görev alırım, gereğini yaparız. Çok
teşekkür ediyorum, bütün arkadaşlarıma da saygılar, sevgiler
sunuyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Bu MERNİS gibi bilgileri, tapuyla ilgili bilgileri usulsüz
şekilde temin eden 2000 tane avukat hakkında ciddi şekilde soruşturma yürütülüyor.
AV. ZAFER KÖKEN : (Antalya Barosu Başkanı) Şimdi
onu da ben size kısaca şey yapayım. 2000 tane soruşturma
yapılıyor, fakat onlar çalınmış bilgi, onlar çalınmış bilgi.
Evet, şu anda Şişli’de yürütülen bir soruşturma var. Onunla ilgili bizim bir ilçemizdeki avukat da bu konuda arandı,
bürosu arandı. Çalınmış bilgiyi kullananlarsa evet olabilir, o
kesinlikle yasak zaten.
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AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Ankara Barosuna da gelip pazarlamaya çalıştılar. Hatta
Cengiz Beyin ifadesine göre, Cengiz Tural’ın ifadesine göre
Türkiye Barolar Birliğine de gelip burada da pazarlama çalışmışlar.
AV. ZAFER KÖKEN : (Antalya Barosu Başkanı) O birçok
ile gitti Sayın Başkanım, Kayseri’de çalıştılar sanırım onlar, bizi
de aradılar ama biz kabul etmedik, böyle bir şey maalesef oldu.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Şimdi burada UPAP üzerinden mi?
AV. ÖZGÜR ERALP - Evet Başkanım, biraz önce Başkanımın da izah ettiği gibi
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Ankara Barosunda uygulanıyor bu, Zafer Başkan da
izah etti.
AV. ÖZGÜR ERALP -Sadece konu açıldığı için tekrar örnek
göstereyim. Biraz önce size söylediğimiz avukat kimlik kartlarının benzeri giriş sağladığınız zaman olacak özelliklerden bir
tanesi de bu. Şu anda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa
uygun nitelikte giriş sağlarsanız, İçişleri Bakanlığı ve Adalet
Bakanlığı bunun yasal olarak çekilmesinde bir sıkıntı görmüyor. Ben şimdi online bir sorgulama yapacağım; Ankara Barosu şu anda üyesi avukatlar, Başkan da biraz önce izah etti. Mesela borçlunun TC kimlik numarasını gireceğim ve anne adı,
baba adı bütün hepsini MERNİS’ten resmi olarak getireceğim.
Bu tabii anlaşmayla olan bir şey, İzmir Barosu bunu gerçekleştirdi. İzmir Barosu, İzmir içerisinde MERNİS’te kayıtlı olan bir
kişinin TC kimlik numarasını verirseniz, onun şu anda sistemden adres kaydını da alabiliriz.
Hedefimiz şu; Türkiye Barolar Birliğini, barolar nezdinde
bunu Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde anlaşmasını yapar ise, yılbaşına kadar ilk etapta MERNİS ve adres kayıt
sistemine ulaşabiliriz. Ben size bir örnek göstereceğim, İzmir
Başkanım vermedi ama bize İzmir’den bir TC kimlik numarası
lazım, verirseniz, adres kayıt sisteminden onu da çıkartacağım
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veya normal TC kimlik numarası verirseniz, sadece o kimlik
bilgilerini çıkartacağım, bir deneyelim buradan da.
Sorgulama için de, şimdi herkes tabii soruyor, 0.50.-TL gibi
bir sorgulama ücreti tahsil ediliyor, bu da sistem bedeli anlamında. Bu yapılacak anlaşmaya göre Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı bunu bir şekilde sunacak.
BARO BAŞKANI- Özgür şunu bir gir istersen, 45121241864
AV. ÖZGÜR ERALP -Şimdi bu tabii biraz önce söylediğimiz gibi yasal anlamda UYAP sistemi üzerinden geliyor. Özdemir Sökmen, 02.01.1956 doğum tarihi, Bornova, Anne Adı
Nazmiye, Baba Adı Ali Hikmet, durumu açık, medeni hali
evli, kayıtlı olduğu il İzmir, ilçe Bornova, ikametgâh adresini
söylüyorum, bir tek İzmir’dekiler çıkar şu anda. Kazım Dirim
Mahallesi Süvari Caddesi 13/1 Bornova/İzmir. Şöyle bir olayla da, şu an bağlantısını arkadaşlar gerçekleştirmişse, Google
üzerinden hani harita kısmını da getiriyoruz ama tam o kodlamaya girmediği için adres o da çıkmıyor, ikinci aşamada bu da
gelir. Yani başkanımın izah ettiği gibi avukatların en çok ihtiyacı olan bilgiler bu. Her baro kendisi çok büyük bir uğraş sonucunda bunu elde edebiliyor ama Adalet Bakanlığı ve İçişleri
Bakanlığı, bizim de sistemimiz hazır, bir protokol neticesinde
bunu tüm barodaki avukatlara açacak ve öyle bir sorgulama
yapılacak.
Bunun aşamasında da biraz önce söylediğim gibi Tapu ve
diğer bilgilere de çok rahat bir şekilde ulaşılacak. Aslında bu
kimliğin ve entegrasyonun, Başkanım da izah etti, yani en büyük avukatlara sağlayacağı faydalardan bir tanesi de bu olacak.
BARO BAŞKANI- Bana şunu izah edebilir misin? Neden
sadece her il kendi içindeki adresleri ve kayıtları öğrenebiliyor.
AV. ÖZGÜR ERALP -Başkanım şimdi sıkıntı şu; protokolün Barolar Birliği tarafından yapılması gerekiyor. Adalet Bakanlığı, biz yaptığımız toplantılarda Ankara Barosu anlamında
da İzmir Barosunda Başkanım da o şekilde yapmıştır. Özellikle
seçim döneminden önce Adalet Bakanlığı der ki, Türkiye Baro43
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lar Birliği düzeyinde verelim, siz avukatlara dağıtımını yapın.
Biz 60 baro, 70 baroyla ayrı ayrı bir şekilde çalışma sistemimiz
bizim için zor ama o anlamda Ankara Barosu sadece MERNİS
için biz hızlandırabildik. İzmir Barosu Başkanımız kendisi
daha tabii çok herhalde baro yönetim anlamında uğraş gösterdi, onlar MERNİS’i de aldılar ve dediler ki, o zaman sadece
madem İzmir Barosundan bir talep geliyor, İzmir Barosunun
avukatlarına sadece İzmir’dekileri açalım gibi ara bir formül
belirlediler, bunlar da seçim döneminde oldu. Onlar da yönlendirmesini –arkadaşımda bana onu söylüyor- il nüfus müdürlüğüne yönlendirip, hani il nüfus müdürlüğü size veriyorsa
yapın anlamında. Biz de Ankara anlamında böyle yaptık ama
bunun en basit yolu; Türkiye Barolar Birliğinin Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığından tek merkezden bu yetkileri alması,
barolara ve avukatlara dağıtması. Mühim olan teknik altyapı
hazırlamaktı, teknik altyapısı Barolar Birliğinin hazır.
Bir şeyi daha söyleyeyim; elbette bunlar yatırım gerektiriyor. 250 avukatı olan baronun bu sisteme dahil olması kendisi
anlamında zor olur ama Barolar Birliği anlamında girildiği zaman tek yerden gider, ufak barolar da, büyük barolar da bunu
çok rahatlıkla sağlarlar Başkanım, o şekilde düşünüyoruz. Hedefimize göre de bir terslik olmazsa bu yılbaşına kadar anlaşmalarla ve teknik altyapıyla beraber, yönetim kurulu kararları
da o yönde, yılbaşına kadar da bunu hedeflerimizi bitirmeyi
düşünüyoruz, MERNİS ve adres kayıt sistemi anlamında.
OTURUM BAŞKANI- Evet, Özdemir Başkan buyurun, bu
arada da İstanbul Başkanımıza hoş geldiniz diyelim.
AV. ÖZDEMİR SÖKMEN : (İzmir Barosu Başkanı) Değerli Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu ve çok değerli baro
başkanları meslektaşlarım; hepinizi İzmir Barosu Başkanı olarak saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel toplantı için de,
toplantıyı tertip eden yönetim kurulumuzu kutluyorum. Evet,
İzmir Barosu olarak başkan ve yönetim kurulu, biliyorsunuz
ben rahmetli Nevzat Erdemir’den sonra göreve getirildim, olağanüstü bir kongreyle, 1 yıl, 3 aylık bir başkanım ve az evvelde
Özgür Beyin söylediği gibi teknolojide çok büyük adımlar atan
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bir baro başkanı olarak da gurur duyuyoruz. Ben bundan sonra baroların artık masa, sandalye, eşya alarak değil, teknolojide
ancak çok büyük adımlar atması halinde baro başkanlarımızın
çok değerli işler yapacağına inanıyorum ama her şeye rağmen
şunu da söyleyeyim; bu 1 yıllık, 3 aylık başkanın hizmetleri
bu kadarla kalmadı. Ben aynı zamanda Türkiye’de belki de ilk
defa bir baroya işyeri hekimi getiren bir grubun da içindeyim
ve bu sene de bir diş hekimi getirdik. Biliyorsunuz avukatların sermayesi ağızdır, diş ve dil sağlığıdır. Bunu düşünerek bir
diş hekimiyle anlaştık, sabahtan akşama kadar o diş hekimi
hemen hemen bütün avukatların ağız sağlığını, diş yapısını
uygun bir hale getiriyor ki daha güzel konuşsunlar diye. Şu
anda da Ekim ayının sonuna kadar ağzına kadar dolu, bütün
randevular dolu.
Teknolojide yaptıklarımızı söyledik. Bir de ben Konak Belediyesiyle anlaşarak, 9280 metrekarelik bir alanı da otopark olarak tahsis ettim meslektaşlarıma. 1.-TL bedelle, yani baro kartını gösteren, hesabından 1.-TL düşüyor, aracını akşama kadar
park edebiliyor. Buna benzer daha çok işler yaptık da şimdi
reklâma girmeyeyim ama ne yazık ki karşımda yedi tane aday
var. Evet, hatta Baro Başkan Yardımcım bile Ekim’in 17’sinde
yapacağımız kongrede benim rakibim olacak ama ben demokrasi hayranı bir başkanım, hepiniz öylesiniz biliyorum, hiç
çekinmem adaylardan. Böyle fazla aday olması da bizi daha
çok heyecanlandırır, daha çok çalışma azmi içerisine sokar, o
bakımdan da bütün rakiplerimle yarışmaya hazırım. Bir dönem daha inşallah bu işi yapacağım, ondan sonra da bırakmayı
düşünüyorum. Ayrılırken de baba adamdı, çok hizmetler etti
desinler yeter, başka bir şey istemiyorum.
BARO BAŞKANI- Seni destekliyoruz Sevgili Başkanım.
AV. ÖZDEMİR SÖKMEN : (İzmir Barosu Başkanı) Sağ
olun eksik olmayın. Efendim Otel Litai ismini eleştirdi arkadaşlarımız ama ben bir hukukçu kızımızın veyahut da bayanın, hatta dünyadaki ilk hukukçu bayanın isminin olması olayını bugün öğrenince başkanıma hak verdim. Bu isim herhalde
başkanımdan çıktı, Ahsen Beyden çıktı, öyle enteresan isimleri
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o bulur. Yok mu? Daha önceki yönetimden mi kalmış? Tabii bu
isim konusunda arkadaşlarımız türlü şeyler söyledi.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Ama karşı değilim.
AV. ÖZDEMİR SÖKMEN : (İzmir Barosu Başkanı) Karşı değilsiniz, yalnız Başkanım Litai ismi Barolar Birliğinin ağırlığına
pek yakışmıyor. Yani bir özel kuruluşmuş, özel bir şirket çalıştırıyormuş gibi, madem siz şimdi bunu tekrar Barolar Birliği bünyesine aldınız, bence Barolar Birliğinin ağırlığına yakışan bir isim
olsa çok daha iyi olur diye düşünüyorum, naçizane tavsiyem.
Biliyorsunuz ben de bundan evvelki kongrede, rahmetlinin
zamanında eleştirmiştim burayı, belki hatırlarsınız o zamanlar,
kongrede çıkıp bir konuşma yapmıştım. 31,2 Trilyon para harcanmış diye duydum o zaman ama tabii rahmetlinin zamanında hesaplar çok şeffaf gelmiyordu önümüze. Az evvel Özgür
kardeşim beni çok mutlu eden bir açıklama yaptı. Bundan sonra bu otelde kalacak insanların sayısını, otelin günlük hâsılatını,
hatta restorandaki geliri dahi çok net bir şekilde tuşa basarak
öğreneceğiz. Demek ki oteldeki bu sirkülâsyonu bile öğrenebileceğimize göre böyle çok önemli konuları da artık her baro
başkanı, tabi tekrar söylüyorum teknolojiyle barışık olan baro
başkanları tuşa basarak anında öğrenecekler. Bundan daha güzel bir şey olamaz, buna sebep olan Başkanımı kutluyorum,
yönetimi de kutluyorum Başkanımı da kutluyorum.
Ben o zaman çok eleştirmiştim bu oteli, bu kadar para harcandı, bunun hesabını biz tam olarak alamadık diye ama şimdi
dünden beri burada eşimle birlikte kalıyorum. Bakıyorum, otel
gerçekten bizim yüzümüzü ağartan bir hale gelmiş ve çok da
güzel bir şekilde çalıştırılacak, öyle tahmin ediyorum. 31,1 Trilyon gider mi gitmez mi bu otele bilemiyorum, tabii o hesapları yine aslında yapmak lazım ama şu arkadaşımın da geçmişi
deşmeyelim, mademki bir kongre yapıldı, ibra edildi, kalsın
deniyor ama hep bu anlayışta olursak değerli arkadaşlar, o
zaman trilyonlar akar gider, hiç hesapları sorulmaz. İşte bakınız önümüzde Ayaş gibi 19 Trilyonluk ucube demeyeyim ama
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bakın şurada görüyorsunuz şemasını, hâlâ orada termal otel
kompleksi diye yazıyor. Hâlbuki termalle hiçbir alakası olmadığı söyleniyor. Böyle büyük yanlışların yapılmaması için de
her şeyin şeffaf olması ve başkan bu işlerin iyi takip edilmesi
gerektiği inancındayım.
Bu otelin termal otel olmadığını Başkanımın ağzından duydum ama orada bir yetkili arkadaş geldi, rapor var elimizde,
31–32 dereceye kadar kükürtlü su çıkıyor dedi, az ileride de
buna benzer bir termal tesis olduğunu söyledi, hâlâ benim kafam karışık. Eğer gerçekten bir termal tesis olabilecekse burası
Başkanım, zaten burayı satma imkânınızın olmayacağını ben
düşünüyorum. Akıllı bir yatırım olmadığı için hiçbir akıllı iş
adamı da burayı almayacaktır. 4–5 Trilyona satarsanız, 15 Trilyonun hesabını nasıl vereceksiniz, ederini de bulamayacaksınız. Hani çok zengin bir birliğimiz var diye düşünüyorum,
isterseniz bunu tamamlayalım, fakir fukaraya hibe edelim, burası yaşlı bakımevi falan olsun, böyle bir şeyde belki yapabilirsiniz ama benim gönlümden geçen bu bina bitirilse iyi olur.
Belki bittikten sonra daha da başka şeyler düşünülebilir, bu
kadar para harcanmış, değerinden aşağı satıldığı takdirde şimdiki yönetimin de şaibe altına gireceğine inanıyorum.
Bakanlıklarla falan diyalog kurulup, takas yapılır mı bilmem ama ben şahsi düşüncemi söylüyorum. Ege’deki üç baro
başkanımın görüşlerinin aksine, bence bu bina bitirilsin. Başlangıçta her iş böyle bir takım eleştirilerle karşılaşır ama daha
sonra bittikten sonra, iyi ki yapılmış deniz. Yeter ki rakamlar
gerçek değerlerine uygun olsun, şişirme rakamlar olmasın, bizim ileride yüzümüzü kızartacak, bizi mahcup edecek değerlere ulaşmasın. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, teşekkür ederim efendim.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Evet teşekkür ederiz Başkanım. Timur’cuğum buyur.
AV. TİMUR DEMİR : (Ağrı Barosu Başkanı) Sayın Başkan,
Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve sevgili meslektaşlar; sözlerime başlamadan önce hepimizi saygıyla selamlıyorum Ağrı
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Barosu adına. Şimdi Sayın Başkan, gördüğüm kadarıyla biraz
hayalimizdeki şeyi gerçekleştiriyor diye düşünüyorum. Burada ne olup bittiğini, neler yapıldığını görüyoruz ama böyle bir
şeyle karşılaştığımız zaman da, bana göre bizim sınırımızı bilmemiz, yetkimizin sınırını bilmemiz çok fazla da yani başka
bir baronun başkanı olduğumuzu, burada bir yönetim olduğunu unutmamak gerekiyor. Bazen herhalde unutarak hareket
de ediyoruz gibime geliyor.
Bu da şunu gösteriyor; yani yönetim kurulumuz var, burada bir otel yapılmış, her neyse bir isim verilmiş. Burada tutup,
üç saat bu isim üzerinde tartışmanın çok anlamlı olmadığını
düşünüyorum, çok basitçe bir tartışma oldu diye düşünüyorum. Çünkü eğer biz bu işi bu aşamaya kadar düşürürsek, o
zaman baro yönetim kurulunun, birlik yönetim kurulunun çok
fazla bir şey bırakmamış oluruz. Yani işte bir ismi de kendileri
de koyamıyorsa, o zaman biz koyalım ya da birkaç isim belirleyelim ya da bir sandık koyalım herkes bir isim koysun. Bunun
öz Türkçe veya Türkçe olması, başka bir dilde olması çok da
önemli değil. Ülkemizde bu anlamda yüzlerce, binlerce isim
var. Yani benim ismimde öz Türkçe olmakla birlikte, ben öz
Türkçe olan ismimin anlamını çok sonra öğrendim. Yani çok
da, değerli başkanım kadar bilgili olmayabiliriz bu konuda. İşte
Sevgili Başkanıma Litai’nin ne anlama geldiğini bilmiyorsun
dedi, kendisi biliyorsa tebrik ediyoruz. Bu anlamda ben eğer
bizim de eksikliğimiz varsa bu konuda bizi bağışlasın ama dediğim gibi ben kendi ismimi bile çok sonradan anlamını öğrendim, bunlarda çok doğal şeylerdir. Bence bunları tartışmanın
çok fazla bir anlamı ve manası da yoktur diye düşünüyorum.
Diğer konularda da zaten meslektaşlarımız, herkes çok ayrıntılı olarak, hepimizin kafamızdan geçen –ki, aklın yolu birdir
derler- sonuçta önereceğimiz birkaç alternatif var Ayaş’la ilgili.
Herkes kendi fikrini söyledi ama biz fikir söylemekle kalalım
diye düşünüyorum. Bu konuda biz Barolar Birliği Yönetim
Kuruluna da güveniyoruz, sonuç itibariyle bu fikirlerimizi de
harmanlayarak kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda bir
şeyler yapacaklarına, en iyisini yapacaklarına inanıyorum. Bu
anlamda sizlere başarılar diliyorum, bize bu fırsatı verdiğiniz
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için de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkür ederiz. Buyurun Başkanım.
AV. MEHMET EMİN AKTAR : (Diyarbakır Barosu Başkanı) Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve baro
başkanı arkadaşlarım; evet ben de bu şeffaflığınız için ve paylaşımcı tarzınız için teşekkür ediyorum. Bence tartışmayı çok
fazla seviye düşürmeksizin yapmamız gerektiğine inanıyorum.
Evet doğru, Ayaş’taki tesisi gördük, aslında oranın amaçlanan
şekilde gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum ben de. Oranın da
bir yaşam merkezi ve termal otel olamayacağını düşünüyorum, ben de öyle düşünüyorum. Ancak şimdi böyle de bir yapı
var. Tabii ki bu işin sorumluluğu Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna ait ama Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu
barolarla vardır. Yani barolar yoksa Türkiye Barolar Birliğinin
de bir anlamı olmayacak kendi başına. Bu açıdan bakıldığında, böyle bir karar sürecinde Türkiye Barolar Birliğinin elbette
yönetim kurulunun, baro başkanlarının görüşünü alması işin
doğası gereğidir. Yani önce paylaşacağız, görüşlerimiz alınacak, Birlik yönetimi de yarar verecek. Bunun için de teşekkür
ediyorum, yani bu gerekli.
Peki, şimdi hani itham edercesine ifadelerle dile getirmeyi çok doğru bulmuyorum. Yani elbette usulsüzlük yapılmış
olabilir, başka şeyler yapılmış olabilir, bu araştırılabilir ama
peşinen de böyle yapıldı demek de, bir hukukçu olarak ben
çok sevmediğim tarz, doğru da bulmadığım bir tarzdır. Bundan kaçınarak, orada da birçok arkadaşımız görüşünü belirtti. Orası takas edilebilir veya satılabilir ama değerinin altında
çok düşük bir bedelle satılırsa, bunun hesabı da sorgulanacak.
20 Milyona mal ettiğiniz bir yeri 5 Milyona sattığınızda evet
bunun hesabı da sorulacak, bu 15 milyonun hesabını kim verecek? Hangi yönetimden, kimden alacağız, bunu tartışacağız.
Belki de onu farklı biçimde işlevsel kılabilir miyiz onu tartışabiliriz ama bir yandan da Aydın Baro Başkanımız söyledi,
şimdi sürgüne mi göndereceğiz, sosyalleşme olmayacak, stajyerleri oraya eğitime gönderdiğimizde öyle de bir sıkıntı var,
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onu da düşünmek gerekiyor ama her halükarda bu konuda biz
Barolar Birliği yönetiminin bu süreçte uygun kararı alacağına
inanıyoruz artık. Yani bizimle paylaşarak ve şeffaf biçimde bunun gerçekleştirileceğine inanıyoruz.
Diğer yandan da, bilişimin kullanılması konusunda evet
birçok baromuz sıkıntılı. Herkes kendince, kendi olanaklarıyla
bir şeyler yapıyor. Fakat Barolar Birliğinin girişimiyle bunun
gerçekleşmesi daha yararlı olacak. Biz de yani MERNİS, tapu
kayıtları ve adres bilgilerine ulaşma konusunda girişimlerde
bulunduk ama bir sonuç alamadık. Bu açıdan bakıldığında,
Barolar Birliği bütün barolar adına, yani Barolar Birliğinin sistemi üzerinden girilecek bir sistemle, Türkiye’deki bütün adreslere ulaşmayı olanaklı kılacak, bütün nüfus bilgilerine, tapu
kayıtlarına, motorlu araç kayıtlarına ulaşımı olanaklı kılacak
bir anlaşma imzalayıp, tüm barolar adına imzalayıp, bizim hizmetimize, avukatların hizmetine sunmasının yararlı olacağını
düşünüyoruz.
Bence herkes görüşünü bildirdi, saatte geç oldu. Bu konu
konusunda da yapılacak her tartışma, sonuç alıcı olmaktan
uzak olacak. Bu konuda sorumluluk yönetim kuruluna ait, alacağı karara da tartışma ve eleştirme hakkımızın saklı kalmasıyla saygı duyacağımızı belirtiriz.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Evet, teşekkür ediyoruz Başkanım. Cumhur buyur.
AV. M. CUMHUR ARIKAN : (Kocaeli Barosu Başkanı) Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu, değerli baro başkanlarım; Kocaeli Barosu adına hepinize saygılar sunuyorum. Tabii
bende ufak bir veda ile başlayayım. Ben de yeni dönemde baro
başkanlığına aday olmayacağım, bu nedenle bundan sonraki,
Ekim’den sonraki toplantılarda baro başkanı sıfatıyla aranızla olamayacağım. Bu bağlamda evet ufak bir veda şeyi olsun,
anekdotu olsun aynı zamanda. Bu 2008–2010 döneminde birlikte yaptığımız çalışmalarda, bana gösterdiğiniz ilgi, güven,
hoşgörüden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve
bundan sonra hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı, sa50
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vunmanın vazgeçilmezliği ve mesleğin daha iyi noktalara gelmesi için yapacağınız bütün mücadelelerde devamlı bir nefer
olarak yanınızda olduğumu da bilmenizi isterim, bu bağlamda
çok çok teşekkür ediyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
Ben Litai otelde daha önce Ağustos ortasında yapılan bir
toplantıda geldim kaldım. Son derece de beğendim, hatta bize
dediler ki düşüncenizi söyleyin, eksiği var mı falan diye, bence
bana göre fazlası vardı, eksiği yoktu. Onun için çok çok teşekkür ediyorum, gerek bu yönetime, gerek bundan önceki yönetimleri. İsmi konusunda da bana çok fazla şey gelmedi isim.
Yani artık bilmiyorum isim konusunda da tartışma yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda Timur Başkanıma
da katılıyorum, Emin Başkanıma da katılıyorum, neticede bir
yönetim kurulu var ve bu yönetim kurulu müsaade edersek
artık bir isim de versin yani otele diye düşünüyorum ve teşekkür ediyorum.
Ayaş’taki merkez konusunda, ben şöyle düşünüyorum; iyi
niyetle başlanmış olduğunu düşünüyorum, iyi şeyler yapılması için başlanmış olduğunu düşünüyorum. Birtakım hatalar
olmuş olabilir ama kasıt olmadığını düşünüyorum ve bundan
sonra yapılması gereken, bunu zarar etmeden en iyi şekilde
değerlendirmek ve bunun da yetkisinin yönetim kurulunda olması gerektiği düşüncesine sahibim. Tabii takdir mutlaka yine
sizlerin olacaktır. UBAP beni çok heyecanlandırdı, inşallah
UBAP benim başından beni karşı olduğum UYAP’a iyi örnek
olur, UYAP’ta UBAP gibi çalışır diye düşünüyorum. Bu bağlamda da çok çok teşekkür ediyorum. Çok fazla uzatmayayım,
neticede tabii burada daha çok Ayaş konuşulduğu için ben bu
konuda zarar edilmemesi için elimizden gelen azami gayreti
göstermek gerektiği düşüncesindeyim ve yönetim kurulu bu
konuda yetkili olmalı bence. Çok çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Biz de çok teşekkür ediyoruz, başka söz almak isteyen
Başkanımız? Yahya’cığım buyur.
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AV. YAHYA DEMİRKOL : (Şanlıurfa Barosu Başkanı) Sayın Başkan, Değerli Yönetim Kurulu Üyeleri ve değerli başkanlar; ben de Urfa Barosu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum,
kısa bir şey de ben eklemek istedim. Şimdi az çok gayrimenkul
hukukuyla ve gayrimenkul işleriyle ilgilenen birisiyim. Eğer
ortada bir enkaz varsa yapacak bir şey var; ya bir an önce kurtulmak veya ondan asgari düzeyde faydalanmak. Şimdi burada 18 Trilyondan bahsediliyor, çok büyük bir rakam gerçekten, maliyet inanılmaz yüksek, hepimiz görüyoruz bunu, yani
10–15 Milyon zarardan bahsediliyor, üzülerek görüyoruz. Şimdi bunu satma durumunda 15 Milyon gibi, 14 Milyon gibi bir
zarar söz konusu olacak. Siz o zararla yeni bina yapamazsınız,
yeni bir yer arayacaksınız, yeni bir yer arayışına gireceksiniz,
yeni bir yatırım, yeni proje. Şimdi oranın zaten bir de satımı da
çok güç, çünkü mimari proje yapılmış, statik projeler geçmiş,
yani aslında o bitmiş bir iş.
Bizim yapacağımız; bundan sonra asgari maliyetle buranın
nasıl daha rantabl kullanımını sağlamak, yani bunu aslında konuşmak gerekiyor. Tabii bu da elbette ki yönetim kurulu yapacak zaten ama yönetim kuruluna ve tabii ki Değerli Başkanımıza ben teşekkür ediyorum, en azından böyle katılımcı ve şeffaf
bir yönetim sergiledikleri için zaten Yasa da çok açık, Türkiye
Barolar Birliği Yönetimi Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor
ama bize bu anlamda söz verdikleri için, bizim görüşümüzü
aldıkları için, bu katılımcılığı sağladıkları için gerçekten teşekkür ediyorum. Bu binanın satımı çok daha büyük zararlar doğuracaktır. Kendi görüşüm bu ama şimdi bugün bir staj eğitim
merkezinden bahsediyoruz, işte bir avukatlık akademisinden
bahsediyoruz, bunlar çok ciddi kazanımlar. Aslında bir hayaldi belki bizim için ama çok ciddi beklentiler ve bunun için bu
bina bence başlangıç olarak ideal. Biz büyüyen bir mesleğiz,
sayımız ve gelirimiz gerçekten büyüyor.
Elbette yarın farklı olanaklara sahip olduğumuz zaman ihtiyaçlarımıza göre yeni şeyler yapılır diye düşünüyorum ama
buranın satılması, yani özellikle 15 Milyon gibi bir zararla satılması, sizin aslında yeniden bir 40 Milyon gibi, 30 Milyon gibi
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zararı göze almanız demek, maddi olarak ben konuşuyorum
sadece ama varsa Türkiye Barolar Birliğinin işte 200 Milyonu
daha bu işe ayıracak –ki, ben buna karşıyım Urfa Barosu olarakbiz bir tane 300 Milyara bir ev almaktan dahi korkarken yahut
bir arsa alıp üzerine bir tesis yapmaktan, bu paralar bizi ürkütüyor. Yani kendi üyelerime, kendi delegelerime ya da kendi
vicdanıma anlatamam, 15 Milyon zarar olduğu zaman. Bu yüzden mutlaka asgari maliyetle, proje yapılmış ve avukatlık staj
merkezi gibi ya da avukatlık akademisi gibi böyle çalışmaların
yürütülebileceği, çünkü orada bence mekân önemli değil, hatta
uzak olması çok daha iyi. Açık söyleyeyim staj eğitim merkezlerinin ve avukatlık akademilerinin. Uzak olduğu zaman bağınız kopacak, hem diyalog gelişmiş olacak, hem de oradaki
derslere katılım çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum.
Bu anlamda çok da ben uzak olmasını önemsemiyorum ama
üzüntümü söylüyorum, keşke bu kadar rakam harcanmamış
olsaydı.
Yani ben sohbetlerimizde söyledim; Antalya’da işte beş yıldızlı, 44 dönüm, denize sıfır Kemer’de bir otel satıldı, Royal
Palm Resort diye, benim bildiğim duyduğum böyle, 11 Milyon
Dolara. 270 oda, yani inanılmaz böyle güzelliği olan, tabii ki
biraz bakım isteyen eski bir otel. Şimdi onu karşılaştırınca bu
rakamlarla zarar çok büyük bu anlamda ama olmuş, bunun
hesabı sorulur mu? Bunu da Birlik ve tabii ki genel kurulda
bütün delegeler ve baro başkanları karar versin. Başlangıçta birlik yönetimimiz bu anlamda ama ben mutlaka buranın
kullanılmasından –kendi görüşümü söylüyorum- ve bir an önce
yapılmasından, bitirilmesinden ve kazandırılmasından tarafım; çünkü zarar aksi halde. Bekleyen her bina her gün zarar
ediyor. Teşekkür ederim.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Başka söz almak isteyen?
AV. ZEKİ EKMEN : (Batman Barosu) Sayın Başkan, Sayın
Yönetim Kurulu Üyeleri, değerli baro başkanı arkadaşlarım;
ben Batman Barosunu temsilen aranızda bulunuyorum, hepinize saygılarımı sunuyorum.
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Öncelikle Türkiye Barolar Birliğinin, avukatların çağı yakalama konusundaki teknoloji yolundaki çalışmalarını takdirle
karşılıyorum ve kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Geçmişte yapılan çalışmaların bugün meyvelerini vermiş
olması, böyle bir tesise, böyle bir binaya, bunun ekinde bir konukevine sahip olmanın mutluluğunu da yaşadığımı ifade etmek istiyorum. Otele girdim son derece güzel, temiz ve gurur
duyduğumu ifade ediyorum. İsmini de geçmiş yönetimler tartışarak koydular zannediyorum, ilk avukatın isminin olması,
bence o tesise verilecek farklı bir ismin örneğin koyabileceğimiz isimler arasında işte Faruk Erem Oteli, yani kulağa da hoş
gelmeyen, o kişiyi de gerçekten mutlu etmeyecek bir isim olur.
İsmi de bence yerini bulmuş diye düşünüyorum.
Ayaş’taki tesise gelince; ben kendim görmedim ama gören
arkadaşların söylediği sözlerden hareketle, çok verimli bir yatırım olmadığı görülüyor ama bu tür yatırımları gerçekten böyle, bugünkü koşullarda değerlendirmemek gerekir. Meslektaş
sayımız hızla artıyor, her yıl bu mesleğe bir yüzde 10 katılıyor.
Gelecekte avukatlık mesleği çok farklı bir konuma gelebilecek,
dolayısıyla bu tesisin Birlik bünyesinde farklı bir şekilde değerlendirilmesi, örneğin Başkanın üçüncü öneri olarak sunduğu düşünce bence de uygundur. İnşaat seviyesini birinci sınıf
olmaktan çıkarıp, daha düşük bir maliyetle sonuçlanabilecek
bir noktada değerlendirmek, eğitim merkezi, artı kompleksleri,
sağlık merkezi ve uluslararası bir şekilde çalışabilecek bir yapı,
bir sağlık merkezi olarak da düşünülebilir. Çünkü o konuda da
uluslararası çalışmalar, örneğin İzmir’de bir tane tesis var. Bu
yönde bu tesisin çalışmasını düşünmek gerektiği düşüncesindeyim. Satmanın çok akılcı olmayacağını da düşünüyorum, bu
kadar yol kat edildikten sonra bu yöne gidilmemeli diye düşünüyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, teşekkür ederim.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkürler, buyurun Fadıl Bey.
AV. FADIL ÜNAL : (Manisa Barosu Başkanı) Sayın Başkan,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve değerli meslektaşlarım; hepinizi
saygıyla selamlıyorum. Diğer konularda mutabıkız, ben de
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bu UBAP ve kimlik modernizasyonu için teşekkür ediyorum.
Şeffaflık için demokrasinin bir gereği olarak teşekkür ediyorum, bu çalışmalarını hepimizi takdirle karşıladık, bu konularda mutabıkız ama Ayaş konusunu sadece toplantı da uzadı,
bu konuda çok tartışılıyor, tartışıldı, çok değişik fikirler var ve
verimli, yararlı bir yatırım olmadığı en azından ortaya çıktı.
Yapılan bir masraf var ama bunu biz verimli hale getirmek için
bir bu kadar daha masraf yapacağız ve o yeri itibariyle, konumu itibariyle amaca uymayan bir yatırım olduğu için eğitim
merkezi için de amaca uymayan bir yatırım olduğu için zorlamayla yaşatmaya çalışacağız. O bakımdan zararın neresinden
dönülse kârdır, satılırsa büyük bir zarar oluşacak gibi görünüyor ama takas seçeneği daha akılcı. Bu bakımdan projeden
vazgeçilmesinin daha doğru olduğu kanaatindeyim. Hepinize
saygılar sunarım.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkür ediyorum, başka söz almak isteyen başkanımız?
AV. GÜLTEKİN UZUNALİOĞLU : (Giresun Barosu Başkanı)Değerli Başkan ve Değerli Yönetim Kurulu Üyelerim, değerli baro başkanlarım; Giresun Barosu adına sizleri sevgi ve
saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Litai Otelin hizmete açılmasında gerek geçmiş yönetim, gerekse bu yönetimi tüm emeğinden dolayı hem kutluyorum, hem teşekkür ediyorum.
Burada yine modernizasyon çalışmaları, kimlik modernizasyonu ve diğer Barolar Birliği internet sitesi TAKBİS, POLNET, MERNİS çalışmalarından dolayı gerçekten bilhassa küçük baroların bunlara ulaşım imkânı olmadığından, Barolar
Birliği çatısı altında bunların yapılmasını da gerçekten olumlu
karşılıyorum.
Ayaş konusunda çeşitli bilgiler var. Bir kısım arkadaşımız bir
an önce kurtulalım diyor, bir kısım arkadaşımız da inşaatın devamı diyor, bir kısım arkadaşımız da takas diyor. Bunu böyle
çözmemiz mümkün değil, saatlerce tartışsak burada, bir sonuç
da çıkmayacak. Ben şöyle bir öneri yapıyorum, yani bizleri Tür55
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kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ve Değerli Başkanımız dinledi, bu konuda onlara bir yetki verelim, tam yetkilendirelim, bu konuda bir araştırma yapsın, tekrar bizleri toplasınlar,
son kararlarını açıklasınlar, onları onaylayalım. Bu konuyu böyle çözeceğimizi düşünüyorum, hepinize saygılar sunuyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği Başkanı)- Teşekkür ediyorum, söz almak isteyen? Muammer Bey
buyurun.
AV. MUAMMER AYDIN : (İstanbul Barosu Başkanı) Evet,
herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle otelin açılmış olmasından dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Adı ne
olursa olsun, bir şekilde bu tesisi ve otelin hayata geçirilmesi
bence Türkiye Barolar Birliği, Barolar ve Türk avukatlığı için
çok önemli, bunu daima önemsediğimi söylemiştim, bu nedenle de bundan önce emeği geçen, bugün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama isim üzerindeki tartışma açısından,
değerlendirmesi tamamen Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve
Yönetim Kuruluna ait olmak üzere bence Türkiye Barolar Birliği oteli olabilirdi, sadece bir öneri.
Evet, bunun dışında Ayaş’la ilgili olarak; ben Ayaş’a, iki
yıldır konuşuluyor, ilk defa bugün gittim birçok baro başkanımız gibi ama gerçekten gördüğüm bina olarak düşündüğümden daha yarım, düşündüğümden daha kötü bir bölgede ve
şu andaki projeye baktığınız zaman gerçekten beni de heyecanlandırıyor. İnanıyorum bu projeyi gördüklerinde ve karar
verdiklerinde, o dönemdeki başkan ve yönetimi de heyecanlandırmıştır. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz bu binayla birlikte baktıklarında da gerçekten iyi bir karar verdiklerini düşünerek vermişlerdir ama herhalde fizibilitesi konusunda ya
yanıltıldılar ya da düşündüklerini gerçekleştirmede istedikleri
boyuta gelemediler.
Bugün ortada bir gerçekten sıkıntı var ve bu binanın Türkiye Barolar Birliğine, dolayısıyla hepimiz için önemli, hepimizin bu binadan azami faydayı sağlayabilme açısından
nasıl, neresinden bakarak, ne şekilde kullanabiliriz ya da ne
56

YİRMİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI
yapabiliriz diye herkes bir şekilde konuştu. Bugün fikirlerini açıklayan arkadaşlarımız, bunları zaten orada birbirleriyle
paylaştılar. Bunlardan birisi işte bakanlığa bir şekilde satılabilirse bakanlığa verilmek, değilse bakanlıkla ortak kullanım
bu da mümkün olabilir, araştırılmasında belki fayda olur
diye düşünüyorum. Binanın öyle 3–4 Trilyona satılacağıyla
ilgili düşünceye çok katılmıyorum. Gerek arazi, gerekse binaya bakıldığında 3–4 Trilyonun çok daha üzerinde edeceğini düşünüyorum ama her halükarda ortaya bir zarar geleceği
de bir gerçek.
Dolayısıyla burada iki karar vermek lazım. Mevcut kararla
yetinip bundan sonra daha zarar etmemek ve binayı bulanabilecek, bu çözümlerden biriyle elden çıkarmak mı, yoksa binaya artık lüksten vazgeçip, standart inşaat maliyetiyle hız verip
kısa sürede bitirmek mi? Binayı bu şekilde bırakmakta binayı
eskitip, yarın daha da kötü hale getirecektir. Bu herkes tarafından bilinmektedir, özellikle inşaatçılar bunu çok iyi bilirler. Dolayısıyla binanın bu şekilde birkaç ay kalması, hele üstünden
bir kış geçmesi halinde dahi ortaya büyük zararların geleceği
gerçektir. O yüzden kısa sürede binanın elden çıkartılmasının
mümkün olup olmadığı araştırması yapıldığında, talip çıkmaması -gazeteye ilan verilerek dahi yapılabilir- halinde ya da bakanlığın ilgi göstermemesi halinde ya da başka kuruluşların ilgi
göstermemesi halinde binanın kısa sürede yapılarak tamamlanması ve ister staj eğitim merkezi olarak, huzurevi olarak,
kongre merkezi olarak ya da benzer birkaç şey yükleme birden
yapılarak ortak kullanılmasında fayda var. Ama bu kullanımın
da Türkiye Barolar Birliği bütçesine önemli bir yük getireceği
bir gerçektir. Çünkü hiçbir kazanımı olmayan, her gün kapısı
açıldığında, gerçekten önemli maliyetleri karşılayacak bütçeyi
gündeme getirecektir. Dolayısıyla bu binada staj eğitim anlamında, tüm Türkiye’deki barolardan gelecek olan stajyerler konusunda benim şöyle bir önerim var, bir düşünce olabilirse.
Bu binanın tamamlanmasından sonra en azından bundan
sonraki tamamlanmış haliyle, kullanımdan doğan aylık maliyetin, o gün orada bundan istifade edecek olan stajyerlerden
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barolar tarafından ödenmek kaydıyla minumum maliyet olarak, katkı payı olarak, bina en azından tamamlanıp, işler hale
gelip, belki bir-iki yıl böyle binayı finanse etmek Türkiye Barolar Birliğine küçük de olsa bir katkı vermek mümkün olabilir
diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki birkaç yıl, bu binayı
daha da cazip hale getirebilir. Hem zaman olarak, hem de bina
gerçekten ben baktığım zaman, ben de biraz gayrimenkulden
anlıyorum sayıyorum kendimi, dolayısıyla gerçekten projelendirilmiş ama yeri konusunda düşündüğümde beni gerçekten
hayal kırıklığına uğrattı. Ayaş’ta bunun onda biri büyüklüğünde bile bir bina yokken, Ayaş’ın girişinde bu kadar büyük
biri binaya, bu kadar büyük yatırım yapılması, gerçekten ancak başlarken verilen heyecanla izah edilebilir, hiç kimsenin
kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bugün özellikle bazı
kelimeleri hukukçu duyarlılığıyla değerlendirmeden etmek
bana çok doğru gelmiyor. Usulsüzlüklerden bahsetmek ya da
şaibeden bahsetmek gerçekten çok hoş değil. Eğer varsa ortaya
koyarak konuşmak, yoksa bu kelimelerin arkasına geçmemek
gerektiğini düşünüyorum.
Sadece devri sabık açısından değil, bütün bunları yapmaya
çalışanların da gerçekten dün için bizlerin arkadaşları olduğunu ve iyi niyetlerle yapmak için gayret gösterdiklerini, kötü
bir niyetin olmadığını düşünüp kabullenmek lazım. İnsanlara
veya fikirlere karşı olunabilir, ancak yapılanlar ortaya iyi geldiğinde herkes iyi, biraz ters olduğunda herkes kötü ya da anlayışlar kötü değerlendirilebilir ama kesinlikle inanıyorum, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde, iki ya da üç yıl içerisinde gerek
Ayaş, gerekse bu bina bulunduğu yer itibariyle farklı değerlere
ve değerlendirmelere ulaşabilecektir. Biz bugünden bahsettiğimiz için, somut önümüzde bir cenaze kaldırılması gerektiği
için tabii doğal olarak bütün bu düşüncelere sahip oluyoruz ve
bunda da çok haklıyız. Ama yapılacak olan şeyler de bizlere
düşen, gerek katılımcılık açısından, gerekse diğer konularda
bir şey varsa, hep birlikte elimizi taşın altına koymak gerektiğini, burada sadece Türkiye Barolar Birliğini sorumlu tutmaktan da öte bir sorunu ortadan kaldırmak, hep birlikte çözmek
gerektiğini ifade etmek istiyorum.
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Ben toplantıya geç katıldım, onun için özür diliyorum. Bu
senkronizasyonun sağlanabilmesiyle ilgili sunumu izleyemedim. Ancak gelmeden evvel kendi bilişim merkezinden bir
rapor almıştım. Aldığım raporda; daha evvelki Baro Port projesiyle ilgili birtakım uyuşmazlıklarımızın olduğu, İstanbul Barosu özeli için söylüyorum özellikle. Çünkü İstanbul Barosu
şu anda 26 bin kişiye ulaşmıştır. Dolayısıyla 26 bin kişilik bir
baronun kendi içerisindeki sicilinden tutun, her türlü işlemini yapabilmesi gerçekten çok kolay değil. Bunun için biz Baro
Net diye bir programı Barolar Birliğinde daha evvel yapılan
proje hayata geçirilemediği için biz o projeden bir yıl önce
bunu hayata geçirdik ve halen bunu çeşitli yazılımlarla destekleyerek kullanıyoruz. Dolayısıyla bugün bizde stajyerlerimiz bu projeden dolayı Baro Net’e girdiğinde, uzaktan ders
seçimi yapabilmekte, devamını izleyebilmekte, barodaki her
türlü durumunu izleyebilmekte, adresini avukat ve stajyer değiştirebilmekte, bilgilerini güncelleyebilmekte, ders seçimini
yaptıktan sonra sunum gününü alabilmekte. Yani birçok şeyi
bugün bizde avukatlar, gerçekten Baro Net programı üzerinden yapabilmektedirler.
Diğer sistemlerin de İstanbul Barosuyla, Bakanlık ve İçişleri
Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan sözleşmelerle,
gizlilik sözleşmeleriyle İstanbul Barosu tarafından da alınıp
kullanıldığı halen bilinmektedir. Ancak ben daha evvel sevgili İzmir Barosu Başkanımızla da paylaşmıştım; kendilerinin
bu sistemi dışarıya açtıklarında, bizim yaptığımız sözleşmede gizlilik sözleşmesi olduğunu ve açabilmemizin mümkün
olmadığını söylemiştim. Kendilerinin de hem buna dikkat
etmesi gerektiğini, hem de açtıkları bir sistem ve yol varsa
bize de bildirmeleri gerektiğini ifade etmiştim. O zaman da
zannediyorum sekreter arkadaşımızın bu konuyla ilgili bilgi
sahibi olduğunu söylemişti. Sonuç olarak ayrı ayrı yapmamıza rağmen bütün bunların Türkiye Barolar Birliği bünyesinde yapılmış olması bence doğru bir sistemdir. Ancak İstanbul
Barosunun şu anda kullandığı sistemi bir anda kenara atabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye Barolar Birliğinin
bu konudaki yetkilileriyle, bizim yetkililerimizin bir görüşme
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yapması ve sistemlerde bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının
da görüşülmesi gerektiğini, bu konudaki duyarlılığımı ifade
etmek istiyorum.
Evet, yaklaşık iki yıllık süreden beri değerli baro başkanı
arkadaşlarımızla beraber olduk. Bu arada önümüzdeki Ekim
ayında hemen hemen birçoğumuzun da seçimleri var. Ben de
yeni dönemde aday olduğumu ifade etmek istiyorum. Seçiliriz,
seçilemeyiz, seçilirsek seçilecek arkadaşlarımızla devam edeceğiz, seçilemezsek ya da aday olmayan arkadaşlarla beraber
biz de asli görevimiz olan avukatlığımıza döneceğiz. O nedenle ben de iki yıl boyunca beraber çalışma imkânı bulduğumuz,
yüz yüze baktığımız, merhaba dediğimiz tüm arkadaşlarıma
teşekkür ediyorum. İyisiyle kötüsüyle bir iki yılı geçirdik ama
tüm istediğim şu; daha evvel seçimler döneminde de burada
da ifade etmiştim. Gerçek olan Türk avukatlığının daha ileriye götürülmesidir ve Türkiye’deki her türlü birliğin, dirliğin
sağlanabilmesidir. Dolayısıyla şeffaflık gerçekten önemlidir,
bu konunun sürdürülmesi ve herkesin kafasında hiçbir soru
işareti olmaksızın her şeyi bilebilmesi, dolayısıyla kimse hakkında da şaibe ya da usulsüzlük laflarının ortaya gelmemesine
neden olacaktır.
Bundan dolayı ben de teşekkür ediyorum. Yapılacak olan
her iyi şeye destek vereceğimizi, eksik gördüğümüz, aksak
gördüğümüz, yanlış gördüklerimiz konusunda da eleştiri getirip, uyaracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
AV. VEDAT AHSEN COŞAR (Türkiye Barolar Birliği
Başkanı)- Biz de teşekkür ediyoruz. Söz almak isteyen başka
arkadaşımız yoksa kokteyl ve açılış, saat 19.00’da otele gidip
üstünü değiştirmek isteyen veya bir soluk almak isteyen başkanlarımız olabilir. Eğer başka söz almak isteyen başkanımız
yok ise toplantıyı burada kapatalım izninizle.
Evet, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. (Alkışlar)
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