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Güncel olayların görüşülüp, değerlendirilmesi,
Yönetim Kurulumuzun 01-02 Mart 2013 günlü toplantısında görüşülerek
"Teknik Heyet tarafından gerekli incelemelerin yapılıp rapor
düzenlenmesinden sonra talebin değerlendirilmesine..." karar verilen, Sivas
Barosu Başkanlığı'nın Sivas Merkez’de Valilik Binası’na 500 metre mesafede
bulunan üç katlı bahçeli müstakil otoparklı binanın Birliğimiz tarafından
alınarak Barolarına tahsis edilmesi istemini içeren 20.02.2013 günlü yazısı
sonrasında Teknik Heyet tarafından hazırlanan 08.04.2013 tarihli rapor,

İki toplantı arasındaki gelişen olaylar ve mesleki sorunlar görüşüldü.
Sivas, Merkez, Altuntabak mahallesi, 2099 ada 15 parsel nolu arsa üzerinde inşa edilen,
tapuda kayıtlı taşınmazların, boşaltılmış, yapı kullanma izin belgeleri alınmış haliyle, 5
bağımsız bölümden oluşan 2099 ada 15 parsel nolu gayrimenkulün tamamının
maliklerinden toplam 850.000 TL+KDV ve alıcıya düşen tapu masrafları ödenmek
suretiyle TBB SYDF amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere satın alınmasına, tapu
devrini takiben Sivas Barosu ihtiyaçları doğrultusunda binanın tamamında gerekli
düzenlemelerin yapılmasını takiben 150.000TL+KDV’nin faturası karşılığında tadilatı
yapacak firma veya kişiye ödenmesine, Konuya ilişkin Sivas Barosu ve satıcılar arasında
protokol düzenlenerek işlemlerin yürütülmesine, tapuda Türkiye Barolar Birliği adına
yapılacak satın alma işlemi için TBB Başkanı Vedat Ahsen Coşar’ın uygun göreceği kişiye
gerekli yetkileri haiz vekaletname vermek üzere yetkili kılınmasına toplantıda hazır
bulunanların oybirliğiyle karar verildi.
TBB-SYDF Litai Hotel & Spa'da 01 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında TBB-SYDF Litai Hotel & Spa'da 01 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında çalıştırılmak üzere
çalıştırılmak üzere stajyer öğrenci alımı konusu,
stajyer öğrenci alımına ilişkin 01.04.2013 tarihli Litai Otel&SPA Genel Müdürlüğünün
talebinin kabulüne, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yapılmasına oybirliğiyle karar
verildi.
TBB Iğdır Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin, inşaat işlerinin TBB Iğdır Barosu Hizmet Binası ve Sosyal Tesislerinin, inşaat işlerinin tamamlanmak üzere
tamamlanmak üzere olması sonrası tefriş işlerinin yaptırılabilmesi ile ilgili olması sonrası tefriş işlerinin yaptırılabilmesi ile ilgili Teknik İşler Müdürlüğü tarafından
Teknik İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 09.04.2013 tarihli rapor,
hazırlanan 09.04.2013 tarihli rapor doğrultusunda 75.000.-Tl.+KDV bedelle tefriş işlerinin
yaptırılmasına, faturaların TBB adına alınarak ödemelerin yapılmasına oybirliğiyle karar
verildi.
Danışma Kurulu tarafından değerlendirilen 2013 yılı Birinci Üç Aylık Çalışma Bilgi edinildi.
Raporu’nun değerlendirilmesi,
Mülkiyeti müvekkil Birliğe ait olan Meşrutiyet Mah. Karanfil Sokak No: 5 TBB Teknik Birim Müdürlüğü ve Hukuk Müşavirliği görüşü doğrultusunda gerekli
Birlik İş Merkezi Kızılay ANKARA adresinde bulunan 2-3, 12-13, 14, 22, 25- işlemlerin yapılmasına, önerilen işler için gerekli masrafların ödenmesine oybirliğiyle
30, 39, 44, 45 numaralı taşınmazların, mülkiyeti Birliğimize ait olan ya da karar verildi.
olmayan taşınmazlar ile ara duvarlar yıkılmak sureti ile birleştirildiğinin
haricen öğrenilmesinden sonra yaşanan gelişmeler ile kiracıların yapı
tadilatı ya da taşınmazların birleştirilmesi konusunda muvafakatname talep
eden yazıları ve ekli delil tespit dilekçemiz hakkında görüşme
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17.05.2011 günlü 25 sayılı Başkanlık Divanı kararı gereği Birliğimize ait Ayaş
Kompleksi işini TBB adına denetlenmesi ve kesin hesap çalışmalarının
yapılması amacıyla Elektrik Mühendisi Osman Karavelioğlu’ndan
danışmanlık hizmeti alınması konusuna ilişkin Teknik Birim tarafından
hazırlanan 08.04.2013 günlü rapor,
Siirt Barosu Başkanlığı’nın; Adliye Sarayı girişine otomatik kapı yapılması için
gerekli olan masrafların, baronun yeterli ödeneğinin olmaması sebebiyle
Birliğimiz tarafından karşılanması istemini içeren 27.03.2013 sayılı yazısı,
Adıyaman Barosu Başkanlığı’nın; yeni yapılarak faaliyet geçen Adıyaman ve
Kahta Adliyelerinde Baroya tahsis edilen 10 adet odanın tefrişat
masraflarına ilişkin 09.04.2013 günlü ve 2013/1231 sayılı yazısı,

10.

SYDF Müdür Vekili Dr. Cengiz Yavuz’un; TBB SYDF Erzurum temsilciliği
personel özlük hakları konulu 05.04.2013 günlü yazısı,

11.

YAYED Başkanı Sonay Bayramoğlu Özuğurlu’nun; 11 Mayıs 2013 tarihinde
ODTÜ Vişnelik Tesislerinde yapılacak “Toplumcu Belediyecilik Ulusal
Forumu”nda Birliğimizin düzenleyici kuruluş olarak yer alıp almayacağı
hususunda bilgi verilmesi istemini içeren 03 Nisan 2013 günlü e-mail yazısı,
TBB ve Nevşehir Barosu avukatlar haftası ortak etkinliği olarak yapılacak
futbol turnuvası hk.
Trabzon Barosu’nun sanal yargılama yarışması talebi hk.

12.
13.
14.

TÜBAKKOM’un Kuşadası’nda yapılacak toplantısında TBB tarafından öğle
yemeği verilmesi talebi.

Av V. Ahsen COŞAR
Başkan

Av. Berra BESLER
Başkan Yardımcısı

Av. Talay ŞENOL
Başkan Yardımcısı

Av. Cengiz TUĞRAL
Genel Sekreter

17.05.2011 günlü 25 sayılı Başkanlık Divanı kararı gereği Birliğimize ait Ayaş Kompleksi
işini TBB adına denetlenmesi ve kesin hesap çalışmalarının yapılması amacıyla Elektrik
Mühendisi Osman Karavelioğlu’ndan Teknik Birim tarafından hazırlanan 08.04.2013
günlü rapor doğrultusunda aylık her şey dahil net 3.000 TL+KDV bedelle danışmanlık
hizmeti alınmasına oybirliğiyle karar verildi.
Siirt Barosu Başkanlığı’nın; talebi çerçevesinde Siirt Adliye Sarayı girişine otomatik kapı
yapılmasına, gerekli masrafların, Birliğimiz tarafından karşılanmasına oybirliğiyle karar
verildi.
Adıyaman Barosu Başkanlığı’nın; yeni yapılarak faaliyete geçen Adıyaman ve Kahta
adliyelerinde baroya tahsis edilen 10 adet odanın tefrişat masraflarına ilişkin listenin TBB
Teknik Birimi tarafından değerlendirilmesine, teknik birim tarafından gerekirse
mahallinde inceleme yapılarak rapor düzenlenmesine, rapor geldiğinde değerlendirilerek
karar verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Erzurum SYDF Temsilciliğinde görevlendirilen personelin aylık net 1.600 TL maaş ile işe
devamına, işe başlama tarihinden itibaren aylık ücret ödemesinin 1.600 TL net olarak
yapılmasına, geçmiş süre farkının ödenmesine, önceki kararımızın ücrete ilişkin kısmının
açıklama doğrultusunda değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
YAYED Başkanı Sonay Bayramoğlu Özuğurlu’nun; 11 Mayıs 2013 tarihinde ODTÜ Vişnelik
Tesislerinde yapılacak “Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu”nda konun, Birliğimizin
mevzuatı kapsamı dışında etkinlik olması sebebiyle düzenleyici kuruluş olarak yer
almayacağı bilgisinin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Turnuva sebebiyle yapılacak harcamaların faturası karşılığı M. Turgay Bilge’nin gözetimi
ve onayı altında yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.
Y.K.nun çalışma dönemi sonuna girilmiş olması sebebiyle talebin gelecek yönetime
yapılması yönünde Trabzon Barosu’nun bilgilendirilmesine oybirliğiyle karar verildi.
Öğle yemeği verilmesine, gerekli olabilecek harcama talebi geldiğinde katkı verilecek
meblağın belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.
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