PROJE TANITIMI
KONU:
Telefona yüklenecek özel bir uygulama ile Türkiye'deki tüm avukatların iletişiminin
artması, işlerin kolayca takip edilebilmesi.
AMAÇ:
Uygulama, kullanıcıların birbirleriyle iletişimini sağlayacak ve birbirinden uzak olan
meslektaşların şehir dışındaki işlerini kolayca bir başka meslektaşı ile iletişime geçerek
yapılmasını sağlayacak.
AÇIKLAMA:
Bilindiği üzere günümüzde teknolojinin gelişmesiyle cep telefonları iletişimde son
derece büyük bir öneme sahip hale gelmiştir. Bu sebeple cep telefonlarında kullanıma uygun
bir tasarım ile her telefona kurulabilen bir uygulama projenin ana konusunu oluşturmaktadır.
Uygulama kapsamı, içeriği ve kontrolü Türkiye Barolar Birliği tarafından sağlanacaktır.
İphone cizahazlar için App Store ve diğerleri için Google Play içerisinden indirilecek
uygulama ile kullanılacaktır.
UYGULAMA İÇERİĞİ:
Türkiye çapında tüm adliyeler, tapu müdürlükleri ,emniyet müdürlükleri vb yerler
belirlenecek.
Program sayılan binaların yerlerini Türkiye haritasından gösterecek.
Avukatlar TBB/Kendi Baro sicil numaralarıyla programa kayıt olacaklar.Kendilerine bir
profil oluşturacaklar resim ve adres-telefon bilgileri gibi güvenilirlik yaratan bilgilerini
paylaşabileceklerdir.
Uygulamaya kayıt olan meslektaşlar yukarıda sayılan binalarda yer bildirimi yapacak.
Bu sayede yer bildirimi yapan avukat o şehirdeki ve o binadaki işleri şehir dışındakiler adına
takip edebileceğini kabul ve beyan edecektir.
Meslektaşlar binalarda yer bildirimi yaparak oradan yapacağı işler için bilgi
verebilecektir. Bu kişilere diğer uygulama kullanıcıları olan meslektaşlar kişisel mesaj
atabilecek ve iş için organize olabilecektir.
Verilen görevi tevdi alıp yapan kişi daha sonra bir puanlama ile görevi yaptıran
tarafından meslektaş tarafından puanlanacak ve meslektaşın güvenilirliği ve iş takip kalitesi
açık net herkes tarafından görülecektir. Ayrıca bu bağlamda kaç iş yaptığı ve hangi binada
daha çok çalıştığı da görülebilecektir.
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Yapılacak işin fiyatlandırılması kişiler tarafından ortak irade ile belirlenecektir.Şehirler
arası iş yapma zorluğu farklılık yaratacağından fiyat tarifesi eşitlik durumunu bozabilecektir.
Proje hayata geçtiğinde Türkiye’deki tüm meslektaşlar hem birbirini tanımış olacak,
hem de zamanla yarıştığımız çağda zamandan tasarruf ederek, diğer meslektaşa maddi
kazanç elde etmesi sağlanmış olacaktır.

PROJENİN FARAZİ OLARAK UYGULAMASI VE KULLANIMI
Örneğin Iğdır'da icra dairesinde bir avukat yer bildirilimi yapmıştır. Bursa'dan bir
avukat ise Iğdır'da bir adreste talimat ile hacze çıkmak istemektedir.
Uygulamada Iğdır İcra dairesinde yer bildirimi yapan avukata özel mesaj atacak,
uygun gün belirleyecekler ve ücretlendirme için anlaşacaklardır.
Daha sonra Iğdır'daki avukat hacze çıkacak ve işlem bitiğinde, Bursa avukatı Iğdır
avukatına isterse puan verecektir.
Puanlama neticesinde hem meslektaşın iş bitirmesi değerlendirilmiş olup puanına
göre diğer illerdeki meslektaşların kendisine iş tevdii etmesinde avantajlı olacaktır.
Ücret gönderimi kişilerin İBAN numaralarına olup resmi açıklama ile yapılacaktır.
Ücret konusunda anlaşılan miktarı almayan işi yapan avukat, bağlı bulunduğu baroya ve
Türkiye Barolar Birliği'ne şikayet etme hakkı saklı kalacaktır. Uygulama kurallarına aykırı
davranan, güven sarsıcı şekilde hareket eden meslektaşlar söz konusu uygulama yöneticisi
tarafından bloklanacak, bir daha siteye girişi yasaklanmış olacaktır.
UYGULAMANIN TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNE KATKI SAĞLAMA AMACI
Uygulama içinde TBB'nin bazı kurum ve kuruluşlar ile aralarında REKLAM SÖZLEŞMESİ
yaparak, uygulama içinde reklamı yayınlanması istenen kurum ve kuruluşlardan maddi gelir
elde etmesi sağlanacaktır.
Örneğin kargo şirketleri, oteller, hukuk kitapları basım evleri ve daha bir çok firma ile
reklam anlaşması yaparak uygulama içinde belirli sayfalarda ve belirli sıklıkla yayınlanacak
olan reklamdan elde edilen kazançlar ile Türkiye Barolar Birliğine ek olarak maddi gelir
kaynağı olacaktır.
ÖZETLE SONUÇ VE YARAR:
Bu uygulama ile 0-5 yaş kıdem arasında olan meslektaşlar arasında daha fazla
kullanıcı bulacak ve maddi zorluk çeken meslektaşlar ekstra gelir kaynağı sağlayacaktır.
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Ayrıca teknoloji imkanları ile de ilerleme sağlanacak ve hem meslektaşlar arası iletişim
kurarken hem de gelir elde edilecektir. Bu uygulama yeniliklere açık ve güncellenebilir bir
uygulama olacaktır.
Not: Proje örneklendirilmesi, uygulaması, kullanılması ile ilgili detaylı bilgi Türkiye Barolar
Birliği'nin gerekli görmesi halinde, demo şekline getirilerek şematik olarak sunum halinde
daha detaylı anlatılabilir.
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