
Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, 
yönetim sistemine sahip dinamik

yaptırılmıştır.  

 

Teknik standartlar 

• Web sayfasının bütünü Microsoft Visual Studio.NET 2010 ile geliştirilmiştir.

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi 

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi,  güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla
yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem altyapısı ile yeni

Web sayfasının bütünü Microsoft Visual Studio.NET 2010 ile geliştirilmiştir.

imkânlarla, tamamen merkezi 
ile yeniden tasarlanmış ve 

 

Web sayfasının bütünü Microsoft Visual Studio.NET 2010 ile geliştirilmiştir. 



• C#, ASP.NET programlama dili ve SQL SERVER veritabanı ile ilerideki ihtiyaçlara göre 

geliştirilebilir esnek kod yapısı ile hazırlanmıştır, 

• Kodlamalar ASP.NET AJAX 4.0 kontrolleri ile geliştirilmiş olup, ayrıca üçüncü parti herhangi bir 

yazılım yada kütüphane kullanılmamıştır. 

• Web sayfası Tarayıcıların (Örn. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome vb.) son 

sürümleri ile uyumludur. 

• Web Sayfası üstünde 3 yıl süreli 128 Bit SSL Sertifikası bulunmaktadır. 

• Web Sayfası 1024x768, 1280x1024, 1400x1050, 1680x1050, 1900x1200 çözünürlüklerinin 

tamamında tarayıcı uyumlu çalışabilmektedir. 

• Web Sayfası çevrimiçi kullanıcı sayısı, toplam ziyaretçi, sayfa görüntüleme hızı gibi bilgileri 

anlık olarak gösterebilmektedir. 

• Web Sayfası ziyaret istatistikleri iki tarih arasında detaylı raporlar halinde alınabilmektedir. 

• Web sitesi değişik dillerde yayın yapabilecek bir altyapıda hazırlanmıştır 

Web Sitesinin ziyaretçi profilleri  

Ziyaretçi profilleri kayıt altına alınabilmekte ve raporlanabilmektedir. Bu kayıtların türleri aşağıdaki 

gibidir: 

• Yerleşim Yeri 

• İşletim Sistemi Sürümü 

• Ziyaretçinin ziyaret ettiği sayfalar istatistiği 

• Ziyaretçinin Tarayıcı Özellikleri 

• Sitede Kalma süresi 

• Kullanıcının Internet Bağlantı özellikleri 

Kullanıcılar ve Yetkilendirme  

• Sınırsız Sayıda Kullanıcı tanımlaması yapılabilmektedir. 

• Kullanıcılara Web Sayfası yönetiminde yetkiler belirlenebilmekte ve yetkilendirme işlemleri 

Yönetici şifresi ile yapılabilmektedir. 

• Kullanıcı İşlemleri Tarih/Saat, IP Adresi bilgileri de içerecek şekilde LOG kayıtları tutulmaktadır 

ve Yönetici şifresi ile Log Kayıtları sorgulanıp listelenebilmektedir. 

 

İçerik Yönetimi 

• Web sayfasının bütün bölümlerinde içerik ekleme/düzeltme/silme işlemleri internet 
üzerinden yetkili kullanıcılar tarafından İçerik Yönetim sistemi ile yapılabilmektedir. 

• İçerik Yönetimi, Internet Explorer ve Mozilla tarafından desteklenen ve web standartlarında 
kullanılan bütün dosya tiplerini destekleyecek şekilde geliştirilmiştir. Eklenen içeriklerin 

boyutlandırmaları yapılabilmektedir. 

• Yapılan bütün işlemler Log dosyalarında kayıt altına alınmaktadır. 

• Kullanıcılar HTML tabanlı kodlama ile ve html kodların kolay uygulanabileceği bir editör ile 

bütün sayfalar üzerinde değişiklik yapabilmektedir.  

Duyuru Panosu Yayını 

• Sunucu yazılımı her duyuru panosu için çevrimiçi ve çevrimdışı yayın akışı listesi kaydını web 
kontrol paneli üzerinden yapabilmektedir. 



• Her yayın tipi için yayın süresi ve yayın süresi boyunca duyuru panosunun ses şiddeti web 

kontrol paneli üzerinden ayarlanabilmektedir. 
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Siteden Ulaşılabilen Bölümler: 

Sitede bulunan düğmeler: 

Hesaplama Araçları, Konuşma Metinleri, TBB Duyuruları, Basın Bildirileri, Etkinlikler, TBB Eğitim 

Merkezi, Bilimsel Etkinlikler, Medyada TBB, TBB Yönetim Kurulu Kararları, TBB Disiplin Kurulu 

Kararları, Av.Tr Hakkında, Kütüphane, Sosyal Güvenlik, TBB Dergisi, TBB Etik Komisyonu, E-İmza, 

Kimlik Kartı, Faruk Erem Avukat Evi, TBB Litai Konukevi, UBAP, Barokart, Webposta, E-Bülten, Mali 

Bülten, Alım Duyuruları, TÜBAKKOM, TBB Tutuklama Raporu, Duyuru ve Haber Arşivi, Bilgi Edinme 

Başvurusu, İletişim Formu,  



Açılır Menü:  

TBB Hakkında, Başkan, Kurullar, Delegeler, Önceki Başkanlar, TBB Amblemi, Baro Başkanları, Baro 

Kurulları, Avukat Sayıları, Baro Ödenekleri, Mevzuat (Avukatlık Kanunu, Diğer İlgili Kanun, 
Yönetmelik, Yönerge Ve Belgeler), TBB İnsan Hakları Merkezi, Arşiv, Makaleler, AİHM Kararları, 

Belgeler, Etkinlikler, İHİRAP, Faydalı Linkler, İletişim, Staj Kredi Başvuru ve Sözleşmesi, 10 Soruda 

Staj Kredisi, Staj Kredi Yönetmeliği ve Hukuk Müşavirliği 

 

Web Sitesi İçerik Çalışmaları 

TBB Web sitesine flaş haberler, duyurular, basın açıklamaları, eğitim merkezi çalışmaları, etkinlikler, 

gazete haberleri, TV videoları gerekli grafik düzeltme ve dönüştürmeler yapılarak eklenmiştir. Web 

sitesine konulmak üzere görsel malzemeler (fotoğraf albümleri, video albümleri) düzenlemeleri 

yapılmış ve yayına sunulmuştur. Web sitesinin ihtiyaç duyduğu gerekli yazılımsal ve arayüz çalışmaları 

yapılmıştır. 

TBB Vakfından düzenli olarak tüm avukat fotoğrafları ve veritabanındaki ilgili kayıtları alınmış, 

resimler küçültülüp, avukat veritabanına bağlanarak güncel olması sağlanmıştır. Resim yanlışlığı ya da 

değişiklik isteği olup başvuran avukatların resimleri düzeltilmiştir. 

Diğer web siteleri 

Türkiye Barolar Birliği Bilgi İşlem Merkezince, Birliğin değişik amaçlar ve ihtiyaçları doğrultusunda web 

siteleri hazırlamış ve yaptırmıştır. Yapılan bu sitelerin içerik güncelleme ve arayüz geliştirmeleri, TBB 

Bilgi İşlem Merkezi’nce yapılmaktadır. 

 

www.litaihotel.com 

 

www.avukatsporoyunlari.av.tr 

 

 

www.avukatlarhaftasi.org  



www.avukatlarhaftasi.org (Fotoğraf Yarışması) 

 

 


