
ŞANLIURFA BAROSU 
GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ 

BİRİNCİ KISIM 
AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 

AMAÇ 
Madde 1-) 

Şanlıurfa Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını 
düzenlemektir. 

KAPSAM 
Madde 2-) 

Bu yönerge Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı, TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak 
meslekte 5 yılını ve her halükarda 30 yaşını doldurmamış avukatların mesleki sorunlarının 
tespit ve çözümü ile mesleğe ilişkin koşullarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında 
somut öneriler hazırlamak, Şanlıurfa Barosuna ve diğer ilgili Kurum ve Kuruluşlara iletilmek 
üzere karar  almak, Şanlıurfa Barosu Yönetim Kurulu ile Genç Avukatlar Meclisi arasındaki 
ilişkileri düzenlenmek, sağlıklı yürütülmesini sağlamak, genç avukatlar arasında dayanışmayı 
artırmak, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarını 
sağlamasına ilişkin hükümleri kapsamaktadır. 

DAYANAK 
Madde 3-) 

Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Şanlıurfa Barosu 
Yönetim Kurulu'nun 02.02.2022 tarih 9/45 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmış 01.02.2023 
tarihli  8/23  kararı ile son halini almıştır. 

İKİNCİ KISIM 
GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ 

MECLİSİN AMACI 
Madde 4-) 

Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı genç avukatların baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki 
problemlerinin doğrudan yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki 
sosyal ilişkilerin kuvvetlenmesi ile sosyal - kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın 
gelecekte de devamlı olmasının sağlanması, genç avukatları ilgilendiren konularda baro 
nezdindeki komisyonlara, kurullara ve merkezlere, bunların talebi halinde, temsilci 
gönderilmesi buna dair istek, öneri ile çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların 
yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının sağlanması. 



MECLİSİN GÖREVLERİ 
Madde 5-) 

a) Genç Avukatlar Meclisi'nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla KVKK
hükümleri saklı kalmak kaydıyla genç avukatları ilgilendiren konularda temsil edilmesi, 
b) Meclis üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi,
çözüm önerileri üretilmesi,
c) Önerilerin Baro Yönetim Kuruluna iletilmesi,
d) Mesleğin geliştirilmesi ve yeni kazanç alanlarının tespiti amacıyla bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerin takip edilmesi ve bu konuda çalışmalar yapılması, 

MECLİSİN ORGANLARI 
Madde 6-) 

Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır; 
a) Genel Kurul,
b) Yürütme Kurulu.(1 Başkan,1 Başkan yardımcısı,1 Genel Sekreter ve ayrıca 8 üyeden oluşur) 

ÜYELERİ 
Madde 7-) 

Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı, TBB Avukatlık Ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte 5 yılını 
ve her halükarda 30 yaşını doldurmamış avukatlar ve avukatlık stajını bitirip Şanlıurfa 
Barosu'na giriş aidatını ödeyerek kaydını yaptırıp ruhsatını bekleyen avukat adayları Genç 
Avukatlar Meclisinin doğal üyesidir. 

BÜTÇESİ 
Madde 8-) 

Şanlıurfa Barosu Genç Avukatlar Meclisi'nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri 
Baro bütçesinden karşılanır. Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde yürürlükteki 
mevzuat esasları uygulanır. 

GENEL KURUL 
Madde 9-) 

Görevi; 
1. Yürütme Kurulunu seçmek,
2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin

mesleğe ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek
üzere, olağan ve olağanüstü toplantıları gerçekleştirmek,

3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak,
4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek, 
5. Mesleğin gelişimi, mesleğe yeni başlayan avukatların sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri 

oluşturmak, 



MECLİS TOPLANTILARI 
Madde 10-) 

a-Seçimli Olağan Toplantı: Baro Genel Kurulunu takiben Şubat ayı içerisinde yapılır. Seçime 
girecek olan başkan adayları yürütme kurulu adaylarını da gösteren listeyi en geç seçimli olağan 
toplantıya kadar Şanlıurfa Barosu’ na yazılı olarak bildirir. Genç Avukatlar Meclisi, seçimli 
olağan toplantıda,  doğal üyelerinin katılımıyla herhangi bir çoğunluk aranmaksızın  toplanır. 
Toplantıyı yönetmek üzere, koordinatör başkanlığında bir başkan yardımcısı ve bir yazmandan 
oluşan geçici divan başkanlığı oluşturulur. Bu toplantıda seçim gerçekleştirilir. Seçim gizli oy 
ve açık sayım usulüyle yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. 
ŞanlıurfaBarosu bünyesindeki kurul, merkez veya komisyonların divanlarında(Başkan, Başkan 
Yardımcılığı, Genel Sekreter, Sayman) aktif olarak görev alan avukatlar Genç Avukatlar Meclisi 
yürütme kuruluna aday olamazlar. Y ine avukatlık ruhsatını almamış olanlar da yürütme kuruluna 
aday olamazlar. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa seçilir. Oyların eşitliği halinde 
adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir. Yürütme kurulu üyesi adayları arasından en çok oyu 
alan ilk on kişi yürütme kurulu üyesi olur ve bu 10 kişi arasındaki en yüksek oyu alan yürütme 
kurulu üyesi başkan yardımcısı olur. Genel sekreteri, yürütme kurulu kendi arasında yapacağı 
ilk toplantıda belirler. Yürütme kuruluna seçilenler dışındaki en yüksek oyu alan on kişi de 
yürütme kurulunun yedek üyeleri olur. Yönergede seçime dair hüküm bulunmayan durumlarda 
avukatlık kanununun seçime ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. 
b- Olağan Toplantı:  Genel kurul dört ayda bir kez madde 9 da sayılan görevleri yerine 
getirmek üzere toplanır. Toplantı yürütme kurulu tarafından yönetilir.
c- Olağanüstü Toplantı: Genç Avukatlar Meclisi, Yürütme Kurulunun gerekli gördüğü 
durumlarda ve Genç Avukatlar Meclisi üyelerinin en az 1/10’nun yazılı talebi ve Şanlıurfa 
Barosu Yönetim Kurulunun kararı ile olağanüstü toplanır. 

TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ 
Madde 11-) 

Genç Avukatlar Meclisi Seçimli Olağan Toplantısı, toplantı gününden en az 15 gün önce Baro 
web sayfasında ve sosyal medya hesaplarında tüm baro üyelerini bilgilendirmek için ilan 
edilir. Ayrıca sms yoluyla da toplantı yer, gün ve saati bildirilir. Olağan toplantılar ise, Genç 
Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan dahil olmak üzere her türlü iletişim 
araçlarıyla Genel Kurul Üyelerine bildirilir. 

TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI 
Madde 12-) 
Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu, üye tam sayısının 1/5’i ile toplanır. Toplantıya 
katılanların salt çoğunluğunun oyları ile karar verir. 

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ KARARLARININ NİTELİĞİ 
Madde 13-) 
Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunca alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. 

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 14-) 
a-Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak, toplantı gün ve 
saatini üyelere duyurmak, 
b-Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunun kendilerine vermiş olduğu diğer görevleri
yürütmek,
c-Gerektiğinde meclis üyeleri arasında alt çalışma grupları oluşturmak.



ÜÇÜNCÜ KISIM 
SON HUKÜMLER 

Madde 15-) Yürütme kurulu üyeleri hariç olmak üzere, ruhsatname tarihi baz alınarak meslekte 
5 yılını veya her halükarda 30 yaşını dolduran üyenin üyeliği kendiliğinden düşer.  

Madde 16-) Yürütme Kurulunun görev süresi bir sonraki seçimli olağan toplantıya kadar 
devam eder.  

Madde 17-) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 
Avukatlık Kanunu Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
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