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SİVAS BAROSU AVUKAT HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç 

Madde 1:  

Bu Yönergenin amacı Sivas Barosu Avukat Hakları Komisyonunun kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları 

ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. 

 

Hukuki dayanak 

Madde 2:  

Bu Yönerge, 18.10.1982 tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 124. maddesi ile 
19.03.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 3:  

Bu yönergede geçen, 

Baro                            : Sivas Barosunu, 

Baro Başkanı  : Sivas Barosu Başkanını, 

Baro Yönetim Kurulu      : Sivas Barosu Yönetim Kurulunu, 

AHK                           : Sivas Barosu Avukat Hakları Komisyonunu, 

Komisyon Başkanı         : AHK Başkanını, 

İcra Kurulu        : AHK İcra Kurulunu, 

Yazman                      : AHK Yazmanını, 

Üst Kurul              : AHK Üyelerinin tümünü, 

Salt Çoğunluk  : Tek sayılarda yarıdan az olmayan; çift sayılarda yarıdan bir fazla olan çoğunluğu,   

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM 

AHK’nın Amaç, İlke, Görev ve Yetkileri 

 

AHK’nın Amaç ve İlkeleri 

Madde 4:  

Hukukun üstünlüğünü ve savunma bağımsızlığını göz önünde tutarak, ulusal ve uluslararası hukuk 

çerçevesinde Avukat haklarının tanınması, uygulanması, geliştirilmesi ve savunulması amacıyla mesleki, akademik 

ve uygulamaya yönelik araştırmalar ve çalışmalar yapmak ve Baro Yönetim Kuruluna bu yönde yardımcı olmaktır. 

 

AHK’nın Görev ve Yetkileri 

Madde 5: AHK’nın görev ve yetkileri başlıca şunlardır: 
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a) Avukatlık onuru ve meslek düzeninin korunmasına, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak yürütülmesinin 

sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak, 

b) Avukatın Avukat kimliği nedeniyle uğradığı her türlü saldırıya karşı çalışmalar yapmak, 

c) Avukatlık mesleğinin gelişmesine, Avukat haklarının korunmasına, sosyal ve ekonomik durumlarının 

geliştirilmesine yarayacak inceleme ve çalışmalar yapmak, 

ç) Mesleki konularda ve hukuk alanında Sivas Barosu Yayın İşleri Komisyonu ile koordineli biçimde süreli ve süresiz 

yayınlar yapmak, 

d) Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, 

e) Avukatlık hukukuna ilişkin ulusal ve uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikler 

düzenlemek, 

f) Uluslararası platformda Avukat hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek bunlarla ilgili yerel düzeyde çalışmalarda 

bulunmak, 

g) Avukat hakları ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve iş birliği yapmak, 

h) Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane ve benzeri tesisleri kurmak, 

ı) Sivas Barosu Eğitim Komisyonu ve Staj Eğitim Komisyonu ile koordineli biçimde meslek içi eğitim etkinlikleri 

düzenlemek, 

i) Hukuk mesleği içinde olanların ve toplumun Avukat hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik 

çalışmalarda bulunmak 

amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AHK’nın Yapılanması 

AHK Organları 

Madde 6: AHK’nın organları şunlardır: 

a) Üst Kurul 

b) Komisyon Başkanı 

c) İcra Kurulu 

ç) Yazman 

 

Üst Kurulun Oluşumu Ve Görevi 

Madde 7: Üst Kurul, Komisyon Başkanı ve görev almak için Baroya başvuran Avukatlardan oluşur.  

Üst Kurulun görevi, üyeleri eliyle, AHK çalışmaları kapsamında İcra Kuruluna tavsiyede bulunmaktır. 

İlçe Görevlendirilmeleri 

Madde 8: AHK üyesi bulunmayan ilçelerde Baro Başkanı tarafından bölgede bulunan bir Avukat doğrudan AHK 
üyesi sıfatıyla görevlendirilebilir. 

 

Müdahale Gerektiren Durumlar ve Yapılacak İşlemler 

Madde 9: Avukatların Avukat kimliği sebebiyle uğradığı her türlü saldırıda Baroya kayıtlı tüm Avukatlar gerekli 
işlemleri yapmaya ve tutanak tutmaya yetkilidir.  
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Tutulan tutanak ile diğer belge ve kayıtlar her türlü iletişim aracıyla AHK’ya iletilebilir. 

Komisyon Başkanı olayın özelliğine göre Üst Kurul üyeleri arasından görevlendirme yapar. Görevlendirilen 
üye, saldırıya uğrayan Avukatın sözlü ya da yazılı başvurusunu alır ve kanaatini rapor ile İcra Kuruluna sunar.  

Rapor İcra Kurulunca gerekli görülürse, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 4. fıkrası 
kapsamında yasal ve idarî girişimde bulunmak için Baro Yönetim Kuruluna sunulur.  

Komisyon Başkanının Atanması ve Görevleri 

Madde 10: Komisyon Başkanı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri arasından Baro Başkanı tarafından atanır. Komisyon 
Başkanının katılamadığı toplantılara, sözlü ya da yazılı olarak görevlendireceği İcra Kurulu üyesi Başkanlık eder.  

 Komisyon Başkanı, toplantılara başkanlık etmek, AHK’nın olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için 
gerekli önlemleri almak, Baro Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları AHK’ya aktarmak, bu Yönergenin 9. 
maddesinde öngörülen hallerde Üst Kurul üyeleri arasından görevlendirme yapmakla görevlidir.  

 

İcra Kurulunun Oluşumu 

Madde 11: İcra Kurulu, Komisyon Başkanı ile birlikte Üst Kurul üyeleri arasından kura yoluyla belirlenen dokuz 
Avukat olmak üzere toplam on kişiden oluşur. İcra Kurulu, oluşumu müteakip Baro Yönetim Kuruluna bildirilir.   

 

İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Madde 12: İcra Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) İşbu Yönergenin 5. Maddesinde sayılan görev ve yetkilerin yanı sıra, AHK’nın amacının gerekli kıldığı çalışma 
programlarını, Üst Kurulun tavsiyelerini de dikkate alarak hazırlamak, projelendirmek ve yürütmek, 

b) AHK’nın yıllık etkinlik raporlarını hazırlamak, 

c) AHK’nın amaçlarının gerekli kıldığı çalışma gruplarını oluşturmak ve bu grupların koordineli biçimde çalışmasını 
sağlamak, 

ç) Avukatların Avukat kimliği sebebiyle uğradığı her türlü saldırı karşısında durumu değerlendirmek, gerekli 
görülmesi halinde durumu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesinin 4. fıkrası kapsamında yasal ve idarî 
girişimde bulunmak için Baro Yönetim Kuruluna sunmak, 

d) Avukat hakları alanında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans, çalıştay, toplantı ve 
benzeri organizasyonlara gönderilecek İcra Kurulu üyelerini Baro Yönetim Kuruluna teklif etmek.  

 

İcra Kurulunun Çalışma Esasları 

Madde 13: İcra Kurulu on beş günde bir toplanır. Toplantıların gün ve saati Komisyon Başkanı tarafından belirlenir. 
İcra Kurulu üyelerine bildirim her türlü iletişim aracıyla yapılabilir. 

 

İcra Kurulunun Toplantı ve Yeter Sayısı 

Madde 14: İcra Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt 
çoğunluğu ile alınır. Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Oyların eşitliği 
halinde Komisyon Başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.  

 Mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya katılmadığı tespit olunan İcra Kurulu üyesinin üyeliği başka bir 
işleme gerek kalmaksızın düşer. Düşme işlemi tutanak altına alınır ve Baro Yönetim Kuruluna bildirilir. 

Yeni üye Üst Kurul üyeleri arasından kura yoluyla belirlenir.   
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Yazmanın Atanması ve Görevleri 

Madde 15: Yazman, İcra Kurulu üyeleri arasından Komisyon Başkanı tarafından atanır. 

Yazman, İcra Kurulunun Baro Yönetim Kuruluna bildirilmesi için tutanak düzenlemek, İcra Kurulu 
dosyalarını düzenlemek, toplantı hazırlığı yapmak, Komisyon Başkanı tarafından önerilen gündemi hazırlamak ve 
üyelere zamanında ulaşmasını sağlamak, toplantı tutanağı oluşturmak, Baro ile yapılan yazışmaları arşivleyerek 
saklamak, karar defterini tutmak ve imzalatmak, toplantıya katılanları tespit etmek ve devam çizelgeleri tutmak, 
talep, şikâyet ve önerileri kayıt altına alıp İcra Kuruluna sunmak, bu Yönergenin 12. maddesinin (ç) bendinde 
öngörülen raporu hazırlamakla görevlidir. 

 

Organların Görev Süresi 

Madde 16: AHK’nın tüm organlarının görev süresi Baro Yönetim Kurulunun görev süresiyle sınırlıdır. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Mali Hükümler 

Bütçe 

Madde 17: AHK’nın giderleri Baro tarafından karşılanır.  

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Son Hükümler ve Yürürlük 

Madde 18: Bu Yönerge Baro Yönetim Kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde 19: Bu Yönerge hükümlerini Sivas Barosu Başkanlığı yürütür. 

 

 


