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BÖLÜM 8:
BİNA YAPIM VE YENİLENME 

İŞLEMLERİ
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A- ADLİYE 4. KAT BARO BİRİMİ: 

Meslektaşlarımızın onurlarına yakışır bir ortamda çalışmalarını 
sağlamak ve çalışma kalitesini yükseltmek amacıyla öncelikle İzmir 
Adliyesi 4. kat Baro Birimini ele alarak yenilemiş sanatsal bir ortamda 
son teknolojilerle donatılmış olarak meslektaşlarımızın daha verimli 
çalışma ve rahat dinlenme ortamı sağlanmıştır. Bilgisayar odasındaki 
eski yapı ve bilgisayarlar yeni ve modern bir hale getirilmiş dinlenme 
salonu koltuklarla donatılarak konforlu bir ortam yaratılmıştır. Faks, 
fotokopi gibi işlemleri yapıldığı banko, bölüm dışına çıkartılarak koridora 
konuşlanmış, içeriye giriş ve çıkışlar cam kapılarla ayrılarak kart okuma 
sistemleriyle desteklenmiş böylece Avukatlara ayrılan bölüme meslek 
dışı kişilerin girmeleri engellenmeye çalışılmıştır.
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B- MERKEZ BARO BİNASI: 

Gerek Alsancak merkez bina gerekse Barohan 6. kat Nevzat Erdemir 
Konferans Salonu uzun yıllar bakım yapılmadığından tavanlarından 
kireçler düşen sistemleri 
çalışmayan meslektaşlarımız 
yakışmayan komisyon odaları 
bulunan bir halde bulunduğundan 
bu binalarında derhal yenileme 
bakım çalışmalarına gidilmesi 
gerekmiştir. TBB ile yapılan 
anlaşma gereği bu binaların 
tüm yenileme tamir ve bakım 
işleri TBB tarafından yaptırılarak 
ödenmiştir. Binaların iç bölümleri 
yenilendiği gibi dış görünüşleride 
son yapı teknolojilerine uygun hale 
getirilmiş bulunmaktadır. Çok eski 
ve norm dışı olan asansörler de 
yenilenerek çatıya kadar çıkması ve 
kabin hacmi büyümesi sağlanmış 
böylece engelli meslektaşlarımızın 
araçları ile birlikte çatıya daha rahat çıkmaları olanağı sağlanmıştır.
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C- ADLİYE BİNASI YARDIMCI BİRİMLER: 

Adliye 4. kat Baro Birimi dışında meslektaşlarımızın kullandığı tüm 
alanlar yenilenerek meslektaşlarımızın daha rahat ve hijyenik şartlarda 
kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Uzun zaman kapalı tutulan ve 
bir türlü arızası giderilmeyen 4. kat E Blok girişindeki tuvalet dahil 
olmak üzere tüm kullanım alanları yenilenmiş hizmete uygun bir hale 
getirilerek yenilenmiştir. Sosyal tesislerin önündeki kapalı kafe alanı 
bitirilerek Avukatların hizmetine sunulmuştur. Adliye girişleri Avukatlar 
için ayrı turnikeler yapılarak kart okunarak girilecek bir hale getirilmiş 
böylece Avukatların üstü aranarak adliyeye girme sorunu çözümlenmiş 
bulunmaktadır.
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D- SALİHAĞA İŞHANI : 

Konak semtinde bulunan Salih Ağa işhanı 7. kattaki kültür ve sanat 
etkinlilerine tahsis edilmiş bulunan Baro Birimi diğer binalarımız gibi 
bakım ve yenilenmeye alınmış ıslak zeminler yenilenerek değiştirilmiş 
tüm bina boya ve badana yapılarak elden geçirilerek yenilenmiştir.


