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Madde 6)

SAKARYA BAROSU GEN^LIK MECLISi YONERGESI 
BIRiNCt KISIM 

Amas, Kapsam ve Dayanak

IKiNCl KISIM
Gen^lik Meclisi

BtRINCi BOLUM 
Genel Hiikumler

a) Gen^lik Meclisi’nin Baro Yonetimi nezdinde temsilciler araciligiyla temsil edilmesi,
b) Meclis dogal uyelerinin meslege ili§kin problemlerinin saptanmasi, derlenmesi, ^dzum 

dnerileri uretilmesi,
c) Onerilerin baro ydnetim kuruluna iletilmesi
d) Bu konularda baro ydnetim kurulu toplantilarma Gen^lik Meclisi temsilcisi gdnderilmesi

Madde 3) Bu ydnerge 1136 sayih Avukathk Kanunu madde 95/15 uyarmca verilen Sakarya 
Barosu Ydnetim Kurulu’nun 03.11.2014 tarihli ve 2014/44-13 Sayih kararma dayamlarak 
hazirlanmi§tir.

Madde 1) Sakarya Barosu Gen^lik Meclisi’nin kurulu?, gdrev, yetki ve 9ah§ma esaslanm 
duzenlemektir.

Madde 2) Bu ydnerge Sakarya Barosuna kayitli be? yila kadar kidemi olan ve 30 ya?mi 
doldurmami? avukatlar ile stajyerlerin temsilinin ve katilimmin saglanmasi amaciyla kurulan 
Sakarya Barosu Gen^lik Meclisi’nin kurulu?, gdrev, yetki ve 9ali?ma esaslan ile bu kurulun 
Baro yonetimi ile olan ili?kilerinin duzenlenmesine dair hiikumleri kapsar.

Madde 5) Sakarya Barosu’na kayitli meslekte be? yilini bitirmemi? 30 ya?im doldurmami? 
avukatlar ile avukat stajyerleri, aynca avukathk stajini bitirip Sakarya Barosu’na giri? aidatmi 
ddeyip kaydrni yaptiran ve ruhsatim bekleyen avukat adaylan meclisin dogal uyeleridirler.

MECLiSIN GOREVLERI

Madde 4) Sakarya Barosu’na kayitli gen? avukatlarm ve stajyerlerin baro yonetimi nezdinde 
temsilini, mesleki problemlerinin sorunsuzca ydnetim organlarma iletilmesini ve gen? 
avukatlarm ydnetime ve sorunlarm ?dzumune etkin olarak katihmlarmi saglamak.

UYELER



*

MECLISiN ORGANLARI

Madde 7) Gen^lik Meclisi organlan §unlardir;

GENEL KURUL

Madde 8) Gorevi;

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERI:

Madde 9)

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI

Madde 10) Se^imli Olagan Toplanti Gdru§me ve karar yeter sayisi:

1. Idare ve Izleme Heyetleri asil ve yedek uyelerini se^mek,
2. Bu ydnergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Gen^lik Meclisi dogal 

uyelerinin meslege ili§kin problemlerinin saptanmasi, ^ozum dnerileri iiretilmesi 
konusunda gdru§mek Uzere, olagan toplantilan ger^ekle^tirmek.

3. Giindemdeki konulan gorii^mek, gerekli gdrdiigu tavsiye kararlarmi aimak,
4. Bir sonraki toplantida gdru§ulmesini istenilen konularm giindeme ahnmasina karar 
vermek

a) Genel Kurul
b) Idare Heyeti
c) Izleme Heyeti

1. Se^imli Olagan Toplanti: Genel Kurul yilda bir kez Kasim ayinin ilk haftasi i?inde 
Idare Heyeti Ba§kanmm daveti iizerine giindemindeki maddeleri gdru§mek, idare ve 
izleme Heyetlerini se?mek uzere toplamr

2. Olagan Toplanti: Genel kurul iki ayda bir madde 8/2 de sayilan gdrevleri yerine 
getirmek uzere toplamr. Toplanti idare heyetince ydnetilir.

3. Olaganiistu Toplanti: Genel Kurul Idare Heyetinin gerekli gdrdugii hallerde veya 
Gen?lik Meclisi uyelerinin en az 1/5’ inin yazih talebi ile olaganiistu olarak toplamr. 
Toplanti giindemi, yeri, gun ve saati idare heyetince uq gun i^erisinde belirlenir ve 
ilan edilir.

Se^imli Olagan Toplanti, Gen^lik Meclisi dogal uyelerinin yandan bir fazlasimn 
katilmasiyla toplamr.

Birinci fikrada yazih ^ogunluk saglanamazsa, toplanti zorunlu bir neden olmadik^a bir 
hafta sonraya birakihr. ikinci toplantida ^ogunluk aranmaksizin toplamhr.

Toplanti gdru§me sayismm saglanmasi ardindan toplantiyi ydnetmek uzere, toplantiya 
katilan en kidemli dogal iiyelerden, kidem sirasina gore bir ba§kan, bir baskan vekili ve iki 
katip iiyeden olu§an divan ba§kanhgi olu§turulur. Se^imlerde herhangi bir gbreve aday olan 
uye divan ba§kanhginda gorev alamaz. Bo§ kalan iiyenin yeri kidem esasina gore doldurulur.

Se^imli olagan toplantida se^im haricinde almacak kararlara ili§kin karar yeter sayisi 
toplantiya katilanlarm salt ^ogunlugudur. Kararlar a^ik oylama ile alinir.

Se^im gizli oy ve a<?ik sayim usulUyle yapihr. Se^im oylamasi ve sayimi divan



Madde 11) Olagan Toplanti Gdru§me ve karar yeter sayisi:

ID ARE HEYETI

Madde 12) Gen^lik Meclisi Idare Heyeti’nin olu§umu:

Madde 13) Idare Heyeti’nin Gorev Stiresi:

Madde 14) Idare Heyeti’nin Qah§ma Yeri:

Madde 15) idare Heyeti’nin Gdrevleri:

Gen^lik Meclisi Idare Heyeti’nin, meclisin stirekli organi olarak gdrevleri;

Idare heyeti, ba§kaninin ydnetiminde yapacagi ilk toplantida ba§kan vekili ve sekreter 
uyeyi se^erek gorev dagihmini belirler.

Baro Ydnetimince, Gen^lik Meclisi Idare Heyetinin ^ah^malan i^in uygun bir yer 
tahsisedilir.

Olagan toplanti, toplantiya katilan dogal uyelerle, $ogunluk aranmaksizin yapilir. 
Toplantiyi idare heyeti ydnetir.

Karar yeter sayisi toplantiya katilanlarm salt ^ogunlugudur. Oylama a^ik oyla yapilir. 
Oylarin e§itligi halinde, genel kurul olagan toplantisim ydneten idare heyeti ba§kaninin 
bulundugu taraf ustiin sayihr.

Bir baskan, bir ba§kan vekili, bir sekreter ve ddrt uyeden olu§ur.
Gen^lik Meclisi’nin yilda bir yapilan se^imli olagan toplantisinda baskan adaylan 

arasmdan en yiiksek oyu alan idare heyeti ba§kani ve idare heyeti adaylan arasindan en fazla 
oyualan alti uyeden olu§ur.

Sakarya Barosu Gen^lik Meclisi Ba§kam ve Idare Heyetinin gorev suresi 1 yildir. Bu 
sure i^erisinde dogal uyelik kaybedilse dahi ba§kan ve heyet uyeleri bir sonraki olagan se^ime 
kadar gdrevlerinin ba§inda kahrlar. Istifa ve dliim nedeniyle gdrevlerinin bo§almasi 
durumunda yedek uyelerden en yiiksek oy alandan ba§lamak iizere bo§alan uyelik doldurulur.

Aym ki§iler yeniden se^ilebilir.

ba§kanligmca yurutiilur. Balkan adaylarmdan en 90k oyu alan ba§kanhga se^ilir. Oylarin 
e§itligi halinde adaylardan daha fazla kidemi olan se^ilir.

Uyelikler, adaylar arasinda en yiiksek oy alandan en dii§iik oy alana kadar yapilacak 
siralamaya gore belirlenir. Uyelige se^ilememi^ olan adaylar yedek iiye olurlar.

a) Ayda bir toplanti yapmak, Gen^lik Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak 
projeleri hazirlamak,

b) Gen^lik Meclisi Genel Kurulu’nu en 90k 2 ayda bir toplamak, toplantiya 
ba§kanhk etmek, giindemi hazirlamak ve meclis iiyelerine duyurmak.

c) Gen91ik Meclisi Genel Kurulunda ahnan kararlan yiiriitmek,
d) Gen91ik Meclisi 9ali§malarmi meslekta§lara duyurmak,
e) Gen91ik Meclisi Genel Kurulu’nun verecegi diger gdrevleri yapmak,
f) Gdrevin gerektirmesi halinde, ge9ici alt 9ah§ma gruplan olu§turmak.



IZLEME HEYETi

Madde 16) Gen^lik Meclisi Izleme Heyeti’nin olu§umu;

Madde 17) Izleme Heyeti’nin Gorev Stiresi:

Madde 18) Izleme Heyeti’nin Qah§ma Yeri:

Madde 19) Izleme Heyeti’nin Gorevleri:

Gen^lik Meclisi Izleme Heyeti’nin, meclisin siirekli orgam olarak gorevleri;

SON HUKUMLER

Madde 20) Giderlerin Kar§ilanmasi:

Bir ba§kan, iki uyeden olu§ur.
Gen^lik Meclisi’nin yilda bir yapilan se^imli olagan toplantisinda izleme heyeti 

adaylan arasindan en fazla oyu alan u? uyeden olu§ur.
Izleme heyetine en kidemli uye ba§kanhk eder.

Sakarya Barosu Gen^lik Meclisi Izleme Heyetinin gorev stiresi 1 yildir. Bu sure 
i^erisinde dogal tiyelik kaybedilse dahi ba§kan ve heyet iiyeleri bir sonraki olagan se^ime 
kadar gdrevlerinin ba§inda kahrlar. Istifa ve oltim nedeniyle gorevlerinin bo§almasi 
durumunda yedek iiyelerden en ytiksek oy alandan ba§lamak tizere bo§alan tiyelik doldurulur.

Aym kinder yeniden se^ilebilir.

Baro Yonetimince, Gen?lik Meclisi Idare Heyetinin ^ah^malan i?in tahsis edilen yer Izleme 
Heyetince de kullamhr

Gen^lik Meclisi’nin ^ah^malarmm ve etkinliklerinin giderleri Baro Yonetimince 
kar§ilamr.

Bu giderlerin tahakkukunda ve ddenmesinde Baro ydnetiminin tabi oldugu esaslar 
uygulanir.

g) Gerekli kayit ve belgeleri tutmak.
h) Gen^lik meclisinde alinan tavsiye niteligindeki kararlarin gdrti§tilmesi i^in 

Baro ydnetim kuruluna iletmek.
i) Gen^lik meclisinde alinan tavsiye niteligindeki kararlarin gorti^tilmesi 

sirasinda Baro ydnetim kurulu toplantilarma katilacak temsilciyi se^mek,

a) Ayda bir toplanti yaparak, Idare Heyeti’nee alinan kararlarin uygulamp 
uygulanmadigmi takip etmek,

b) Alinan kararlarin uygulamalarmda ^ikan aksakhklan veya sorunlari Idare 
Heyetine rapor halinde bildirmek,

c) Genel Kurul’ca Idare Heyetine verilen gdrevlerin yerine getirilip 
getirilmedigi konusunda Genel Kurul’a bilgi vermek,

d) Gerekli kayit ve belgeleri tutmak,
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Madde 21)

Madde 22) Bu yonerge hukiimleri:

GECICi MADDE :

Bu yonergenin baro yonetim kurulunca kabulunden sonra yapilacak ve Gen?lik 
Meclisinin organlannm te^ekkiil edecegi ilk se^imli olagan genel kurulu Sakarya Barosu 
Yonetim Kurulunca atanacak uyenin ba§kanliginda ve Avukathk Kanunu Yonetmeliginde 
belirtilen 30 giinluk ilan §arti aranmaksizin yapihr.

a- Baro Yonetim Kurulu tarafindan,
b- Idare Heyeti Karan veya Gen^lik Meclisi dogal uye tamsayismm 1/3’unun yazili 

teklifi ile gelen degi§iklik talepleri Baro Yonetim Kurulu tarafindan degerlendirilerek karara 
baglamr.

Bu ydnergede hiikum bulunmayan hallerde 1136 sayih Avukathk Kanunu ile 
Avukathk Kanunu Yonetmeligi hukiimleri uygulamr.

AV. ZAFER KAZAN 
SAKARYA BAROSU BA§KANI




