Sevgili Meslektaşlarım,
7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde Adana’da yapılan Türkiye Barolar
Birliği’nin 31. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında yaptığım konuşmada;
‘Yönetim olarak hedefimiz güçlü bir Barolar Birliği değil, güçlü barolardır. Zira
inanıyoruz ki barolar güçlü olursa, Barolar Birliği de güçlü olur. Bu düşüncede
olduğumuz için geride kalan süre içerisinde barolarımıza kaynak yarattık, kay�
nak aktardık. Donanım, tefriş, araç, taşınmaz alımı gibi konularda destek olduk.
Bu desteğimiz önümüzdeki süreçte de artarak devam edecektir. Bundan emin
olabilirsiniz’ demiştim.
O günden bugüne geçen süre içerisinde yüksek güvenlikli, akıllı, iki
adet çipli, manyetik şeritli, yedi kopya korumalı, hologramlı özellikleri
olan yeni avukatlık kimlik kartlarını kullanarak Petrol Ofisi’nden akaryakıt alan meslektaşlarımıza pompada %3 indirim sağlanmış, barolarımıza
dağıtılmak üzere 2011 yılında Petrol Ofisi’nden KDV dahil 179.928,59 TL
komisyon alınmış, alınan bu komisyonun 13.365,41 TL.sı vergi mevzuatı
gereği sadece iktisadi işletmeleri olan barolarımıza 22.06.2011 tarihinde
aktarılmıştır. İktisadi işletmesi olmayan barolarımızın payına düşen tutar, iktisadi işletmelerini kurduklarında kendilerine aktarılacaktır.
Aktarılan bu tutardan en fazla pay alan barolar; Ankara (1.638,91 TL),
Manisa (1.045,24 TL), Konya (888,44 TL), İstanbul (716,49), Adana (669,32),
İzmir (517,18 TL.), Edirne (429,58), Kocaeli (327,14 TL) barolarıdır.
Barolara 31.12.2011 tarihi itibariyle aktarılması gereken bakiye tutar
166.563,18 TL.dır. Bundan baroların paylarına düşen miktarın aktarılacağı tarih 31.03.2012’dir.
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Barolara dağıtım yapılan 22.06.2011 tarihi itibariyle avukatlara
pompada sağlanan %3 oranındaki indirimin parasal karşılığı 40.096,23
TL. olup 31.12.2011 tarihi itibariyle bu tutar 499.689,54 TL.dır.
Yine 2011 yılı içerisinde Türkiye Barolar Birliği tarafından üretilen 10881 adet elektronik imza alt kök sertifikasının satışından elde
edilen gelirden barolarımızın payına düşen tutar 326,430,00 TL.dır.
Bu tutarın 152.700,00 TL.lık kısmı fatura düzenleme tarihleri itibariyle iktisadi işletmesi olan barolarımıza dağıtılmıştır. Bu dağıtımdan en
fazla pay alan barolar; İstanbul (54.630,00 TL), Ankara (44.400,00 TL),
İzmir (37.500,00 TL), Konya (9.600,00 TL), Denizli (6.390,00), Samsun
(3.990,00), Trabzon (2.970,00 TL) barolarıdır.
Barolara 31.12.2011 tarihi itibariyle aktarılması gerek bakiye tutar
173.730, 00 TL.dır. Bundan baroların paylarına düşen miktarın dağıtılacağı tarih 31.03.2012’dir.
Yukarıda verilen bilgilerden de anlaşılacağı üzere, Türkiye Barolar
Birliği yönetimi olarak 31.Olağan Genel Kurul’da verdiğimiz “Güçlü
Barolar” sözünün arkasında durduk. Diğer bir deyişle barolarımıza
hizmet ettik, bu amaçla kaynak yarattık, kaynak aktardık ve bunları
yapmaya devam ediyoruz.
Peki! Bunların hepsi nasıl gerçekleşti? Hangi işin, hangi hizmetin
gerçekten değerli ve gerekli olduğunu bildiğimiz ve onun üzerinde
yoğunlaştığımız için gerçekleşti. Ama çok daha önemlisi hayal ettiğimiz için gerçekleşti.

Sevgili Meslektaşlarım,
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na aday olduğum zaman, gerek
kendimi tanıtmak, gerekse seçildiğim takdirde birlikte görev yapacağım arkadaşlarımla beraber yapmayı hedeflediklerimizi anlatmak
için hazırladığım seçim broşüründe; ‘İnsan hayal eden bir varlıktır. Diğer
canlılardan farklı olarak sahip olduğu akıl, insanın hayal etme özelliğinin en
önemli araçlarından birisidir. Gerçekte hayal etmek, insanın kendi dışına çık�
ması, çevrede dolaşması, kendi sınırlarını aşması, kendisini yeniden yaratma�
sı demektir. Hayal etmek, bilmek ve yapmak, bunların hepsi geleneksel fiiller�
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dir. Kuşkusuz her bilen yapmaz, yapamaz. Ama her yapan, hayal ettiği, fikir
sahibi olduğu, bildiği ve biriktirdiği için yapar. Daha da güzelleştirmek için
yaptıklarının içerisine duygularını, estetik duyarlıklarını katar. Onun için
hayaller fikirleri, fikirler ise eylemleri başlatır. Yapmak, yani işlevsellik; ha�
yallere, bilgiye, duyguya, hevese, heyecana, birikime ve deneyime gereksinim
duyduğu kadar, iradeye, adına proje denilen somut fikirlere, pozitif hedeflere
ve zamana gereksinim duyar. İnsana, mesleğe ve topluma özgü sorunlarda
önemli olan işin eylemsel yönüdür. Tasarımlar, eylemli olarak yapıp ettikle�
rimizin dürtüsü olan tasavvuru, tasavvur ise görgü, bilgi ve deneyim sahibi
bir insanın içinde yaşabileceği bir geleceği hayal etmeyi kapsar. Hedefler, bir
tasarım ve deneyim rehberliğinde bir şekilde gerçekleştireceğimiz tercihler ve
görevlerdir’ diye yazmış ve hedeflenen hayalleri 72 madde halinde sunmuştum.
Bugün gerçekleşenler, benim yola çıkarken hayal ve hedef ettiklerim ile benden önce yola çıkan yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımın
hayal ve hedeflediklerinin örtüşmesi sonucu gerçekleşmiştir.
Sevgili Meslektaşlarım,
Fransız bilim insanı Blaise Pascal en önemli eseri olan ‘Düşünceler’
isimli kitabında ‘Her şeye hayal gücü karar verir: güzelliği, adaleti ve dün�
yadaki en güzel şey olan mutluluğu o üretir’ diye yazıyor. Hayal gücü,
insan için gerçekten son derece güçlü bir motivasyondur. O kadar güçlü bir motivasyondur ki, insanı gerçeğe götürebileceği gibi yalana da
götürebilir. Ve hatta insanı kandırıp büsbütün yoldan da çıkarabilir.
Onun için hayal gücünün iyi ve doğru yönde kullanılması gerekir.
Yönetim görevine talip olduğumuzda ‘Güçlü Barolar’ hedefi bizlerin hayaliydi. Yönetim olarak bizi tam da Blaise Pascal’ın ifade ettiği gibi güzelliğe, adalete, mutluluğa, iyiye ve doğruya götürecek olan bir
hayaldi. Bu bağlamda bugüne kadar yarattığımız ve barolarımıza aktardığımız gelirler, kaynaklar, verdiğimiz hizmet araçları, yaptığımız
donanım destekleri, tefriş yardımları, kazandırdığımız avukat evleri/
sosyal tesisler başlangıçta birer hayaldi. Bu hayaller bugün çok büyük
ölçüde gerçeğe dönüştü. Yani hayallerimiz bizi kandırıp yoldan çıkarmadı; hayallerimiz bizi yalana değil, gerçeğe götürdü; hayallerimiz
bize yanlışı değil, doğruyu yaptırdı.
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Seçildiğimiz günden bugüne laf üretmedik, hizmet ürettik; şov
yapmadık, iş yaptık; elimizi masaya vurarak kırıp dökmedik, kırık
dökük olanları topladık, onardık ve hatta yeniden yaptık. Dün olduğu gibi bugün de, yönetim olarak sahip olduğumuz iyi, güzel, doğru,
ayakları yere basan hayallerimiz doğrultusunda iş yapmaya, hizmet
üretmeye devam ediyoruz.
Bütün bunları yaparken hiç kimseden alkış, övgü, teşekkür beklemedik. Zira görevimizi, işimizi yaptık. ‘Yükseklere doğru yapılan müca�
dele bir insanın yüreğini doldurmaya yeterlidir’ diyor Albert Camus. Bizim
yükseklere doğru yaptığımız mücadele, sadece ve sadece barolarımıza, meslektaşlarımıza daha iyi hizmet edebilmek içindir. Bu da yüreğimizi doldurmak için fazlasıyla yeterlidir.
Saygılarımla
Av. V.Ahsen Coşar
Türkiye Barolar Birliği Başkanı

