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12. BÖLÜM
GENÇ AVUKATLAR

Genç Avukatlar Kurultayı

Mesleğe yeni başlayan avukatların staj dönemi ve sonrasında 
yaşadıkları sorunların tartışılarak, çözüm yollarının bulunmasında 
Türkiye genelindeki genç meslektaşlarımızın ortak iradelerinin bir araya 
getirilmesi amacıyla bir kurultay düzenlenmesini talep eden Baromuz 
genç avukatlarının başvuruları Baro Yönetim Kurulumuzun 10.01.2013 
tarihli toplantısında görüşülmüştür. Türkiye çapında, tüm barolardan 
henüz beşinci yılını doldurmamış ve stajına yeni başlamış avukatların 
sorunlarının ve çözüm yollarının münazara edilerek, sonuçlarının 
Türkiye Barolar Birliği’ne rapor halinde sunulacağı toplantıya Bursa 
Barosu’nun ev sahipliği yapması Başkanlığımızca uygun bulunmuştur. 
Her barodan 2 avukatın katılımıyla 2 gün sürmesi planlanan Kurultay 
ile Türkiye genelinde genç meslektaşlarımızın seslerinin duyurulması 
amaçlanmıştır.

Hukuk fakültelerinin gün geçtikçe artan sayıları, hukuk eğitiminin ve staj eğitiminin kalitesi; stajyer 
avukatların sağlık güvencesinden yoksun, herhangi bir ücret almaksızın çalıştırılmaları, avukatlık ruhsatı 
alınıncaya kadar geçen süredeki statünün belirsizliği; mesleğimize ve meslektaşlarımıza yapılan saldırılar 
ve mesleki saygınlığın zedelenmesi; meslek içi yabancılaşma gibi başlıkların daha da çoğaltılabileceği 
konuların tartışılıp Avukatlık Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kapsamında değerlendirilmesine 
olanak sağlayacak Kurultay’ın bütçesinin karşılanması konusunda, Başkanlığımızca Türkiye Barolar 
Birliği’nden katkı talebinde bulunulmuştur.  Talebimiz Türkiye Barolar Birliği’nce olumlu karşılanmış, 
çalışma maddi ve manevi destekleriyle sonucuna ulaşmıştır.

Türkiye Barolar Birliği ile yapılan görüşmeler sonucunda Kurultay’ın tarihi 20-21 Nisan 2013 olarak 
belirlenmiştir. Kurultay öncesinde, Bursa Barosu 0-5 yıl kıdemli meslektaşlarımız kendi aralarında 
yaptıkları toplantılarda Bursa Barosu genç avukatları olarak Kurultay’da dile getirecekleri sorunlar 
konusunda görüş alışverişinde bulunmuşlar, kendi aralarından bir grup genç meslektaşımızı çalışmaları 
yürütmek üzere seçimle belirlemişlerdir. 

Genç Avukatlar Kurultayı
Bursa Barosu Yürütme Kurulu
  
Av. Atakan Arar
Av. Ayça Akgün
Av. Begüm Karapınar
Av. Cihan Kayrak
Av. Fikriye Merve Evin
Av. Mihriban Ünal
Av. Türker Sarnık
Av. Yıldırım Hacıoğlu
Av. Zeynep Aydın
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Genç Avukatlar Kurultayı’nın 21 Nisan 2013 tarihli programında yer alan Çalıştay’da kolaylaştırıcı olarak 
Bursa Barosu Akademisi Yürütme Kurulu üyeleri Baro Başkanlığımızca görevlendirilmiştir.
   

Organizasyonun 20.04.2013 Cumartesi günü Baro temsilcilerince sorunların dile getirildiği Kurultay, 
21.04.2013 Pazar günü ise başlıklar halinde tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin 
bulunmasına yönelik atölye çalışmalarının yapıldığı Çalıştay şeklinde gerçekleştirilmiştir. Organizasyon 
içerisinde 20.04.2013 Cumartesi akşamı düzenlenen gala yemeği ile genç meslektaşlarımızın dayanışma 
içinde olmalarına olanak yaratılmıştır. 

Kurultay Programı : 

19 Nisan 2013 Cuma 
14:00 dan itibaren Otele Yerleşme 
19:00 Karşılama Kokteyli
20:00 Akşam Yemeği

20 Nisan 2013 Cumartesi
KURULTAY   Saat 10:00 – 16:00
1-Açılış Konuşmaları
Ekrem Demiröz, Bursa Barosu Başkanı
Asude Şenol, Türkiye Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi
Vedat Ahsen Coşar, Türkiye Barolar Birliği 
Başkanı
2-Divan Oluşturulması
3-Sürelerin Belirlenmesi
Katılımcı bar
 sayısına göre sunum süreleri belirlenecek
4-Sunumlar
İlk sunum Bursa Barosu temsilcisi genç avukat 
tarafından yapılacak, sonraki sunumlar her 
baro temsilcinin sunumunun ardından çekilecek kura ile belirlenecek. 
5-Genç Avukatların sorunlarının tespiti

SOSYAL PROGRAM  Saat : 16:00 – 18:00
* Araçla şehir turu

GALA YEMEĞİ  Saat 20:00

21 Nisan 2013 Pazar 
ÇALIŞTAY     Saat 10:00 – 15:00
• Tespit edilen sorunların konu başlığı olarak 6 farklı gruba ayrılması.
• Çalışma gruplarının oluşturulması ve sorunların paylaştırılması.
• Bursa Barosu Akademisi Yürütme Kurulu Üyelerinin her bir gruba kolaylaştırıcı avukat olarak 
atanması.
• çözüm önerileri belirlemek üzere grup çalışmaları.
• Grupların çözüm önerilerini sözlü olarak sunmaları.
• Çalıştay’da belirlenen çözümlere ilişkin eylem planlarını yürütmek üzere bir sonraki dönem için 
dönem Sözcüsü baronun belirlenmesi 
• Divan tarafından genç avukatların sorunlarının ve çözüm önerilerinin bir bildiri halinde basına 
ve kamuoyuna duyurulması 
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Baromuzun evsahipliğinde Türkiye Barolar Birliği’nin katkılarıyla düzenlenen, Birlik Başkanımız Sayın 
Vedat Ahsen Coşar, Başkan Yardımcısı Sayın Talay Şenol, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Asude Şenol, 
Aydın Barosu Başkanı Sayın Sümer Germen ve Bilecik Barosu Başkanı Sayın Halime Aynur’un da 
onurlandırdıkları Genç Avukatlar Kurultayı, 30 barodan meslekte 0-5 yıl kıdemli 150 meslektaşımızın 
katılımıyla 20-21 Nisan 2013 tarihlerinde Almira Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Genç Avukatlar Kurultayı’nda ‘Genç avukatların mesleki sorunları ve çözüm yolları’ konulu ilk sunumu, 
Kurultay’ın ev sahibi olarak Bursa Barosu yapmış, devamında kura ile belirlemeye göre sırayla Kırşehir 
Barosu, Uşak Barosu, Bilecik Barosu, İzmir Barosu, Ankara Barosu, Trabzon Barosu, Erzurum Barosu, 
Aydın Barosu, Manisa Barosu, Isparta Barosu, Çanakkale Barosu, Hatay Barosu, Antalya Barosu, 
Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Samsun Barosu, Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Kayseri Barosu, 
Adana Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Denizli Barosu, Kocaeli Barosu, Balıkesir Barosu, Edirne 
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Barosu, Artvin Barosu ve İstanbul Barosu’nun genç avukatlarını temsilen meslektaşlarımız sunumlarını 
gerçekleştirmişlerdir.

Mesleki sorunların tartışılarak çözüm önerilerinin geliştirildiği kurultayın son gününde yayınlanan 
sonuç bildirgesi ile genç avukatların talepleri kamuoyu ile paylaşılmıştır.

BASINA VE KAMUOYUNA

20-21 Nisan 2013 tarihinde 30 Baronun katılımıyla Bursa Barosu’nun ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunan Genç 
Avukatlar Kurultayı’nın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kurultayın ilk gününde, katılımcı Baroların yazılı ve sözlü 
sunumları gerçekleştirilmiş; ikinci gününde ise tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri üzerine çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Oluşturulan komisyonların almış oldukları kararlar konu başlıklarına göre şu şekildedir;

1-İşçi ve Bağlı Avukatların Sorunları ve Çözüm Önerileri: 

• İşçi/bağlı çalışan Avukatların ve kurumlarda çalışan Avukatların hak ve statüleri kanunla 
düzenlenmelidir.
• Avukatlık Kanunu’nda yapılacak bir düzenlemeyle işçi/bağlı çalışan Avukatlar, işveren Avukatlar arasında 
bir “tip sözleşme” yapılması öngörülmeli ve bu sözleşmenin iş ilişkisi açısından zorunlu hale getirilmesinin 
Barolarca denetlenmesi sağlanmalıdır.
• “Tip Sözleşme” de, işçi/bağlı çalışan Avukatın, çalışma saatleri, yıllık izin süreleri, öğle tatili, işçi/bağlı 
çalışan Avukatın işi reddetme hakkı, işçi/bağlı çalışan Avukatın alacağı asgari ücret, işçi/bağlı çalışan Avukat 
ile işveren Avukat arasındaki var olan etik kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesinin yaptırımları gibi işçi/bağlı 
çalışan Avukatı ekonomik ve sosyal açıdan koruyan hükümler mutlaka yer almalıdır.
• T.B.B. tüm bu sorunları, işçi/bağlı çalışan Avukatlarla oluşturacağı bir komisyonda tartışıp, yaptığı 
çalışmaları Adalet Bakanlığı bünyesinde değerlendirmeye sunmalıdır.
• Bütün bunlara dayanarak; hazırlanmış olan tip sözleşme örneğine ve yasal statünün kullanılmasına dair 
imza kampanyasına delegelerimizi imzalarıyla iradelerini ortaya koymalı ve bu iradeyi mayıs sonundaki T.B.B. 
Genel Kuruluna taşıyarak gündem oluşturulmalıdır.
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2-CMK Uygulamalarından Kaynaklanan Sorunlar için Çözüm Önerileri:

• CMK Müdafiliği için belirlenen mevcut ücret tarifesinde düzenleme yapılarak, her bir CMK 
görevlendirmesi için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde o işin karşılığı olarak belirlenen asgari ücretin uygulanması 
gerekmektedir.
• CMK kapsamında görevlendirilen müdafii ve vekillere ödenen ücretlerden vergi kesintisi yapılması, Ceza 
Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13. maddesine açıkça aykırılık teşkil 
ettiğinden bu vergi kesintilerinin tamamen ortadan kaldırılması zorunludur.
• CMK Müdafiiliği sırasında yapılan yol giderleri ve görev gereği yapılacak her türlü masrafların tam ve 
sistemli şekilde ödenmesi, işçi/bağlı çalışan Avukatların yanında çalıştığı işveren Avukatlar üzerinden kestiği 
serbest meslek makbuzu üzerinden yapılacak ödemelerin kendisine ödenmesi konusundaki farklı uygulamaların 
giderilmesi gerekmektedir.

3-Vergi, İdari Düzenlemeler ve Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar için Çözüm Önerileri:

• Türkiye Barolar Birliği tarafından Avukatlık ruhsatı sırasında alınan katkı payının tamamen ortadan 
kaldırılması, bu mümkün değilse en az 1/4’e indirilmesi konusunda yasal düzenleme yapılması gerekmektedir.
• Barolar tarafından alınan Avukatlık ruhsat harçları için ise tüm Türkiye genelinde yeknesaklık sağlanması 
zorunludur.
• Mesleğe yeni başlayan üyelerin meslekteki ilk üç yılını dolduruncaya kadar yıllık baro keseneğinin yarısı 
ve baro zorunlu giderlerine katılım payının yarısını ödemeleri konusunda Tüm Baroların Genel Kurulları’nda 
konunun karara bağlanması yönünde çalışma yapılması gerekmektedir.
• Serbest meslek erbabı olarak faaliyet gösteren doktorlar ve diğer meslek grupları gibi Avukat gelirleri 
üzerinden ödenen Katma Değer Vergisi oranının %8’e indirilmesi konusunda TBMM’de bulunan Avukat kökenli 
milletvekillerinin desteği alınarak kanun teklifi yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.
• 0-5 yıl Kıdemli Avukatlara 30.000,00 TL gelire kadar vergi muafiyeti tanınması, 30.000,00 TL üstü gelir 
için vergi oranının düşürülmesi yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.
• Avukatların mesleklerini ifası sırasında kullandıkları her türlü şahsi giyim, v.b. harcamalarının gider 
pusulasına gider olarak işlenebilmesi idari ve yasama çalışmalarının yapılması, hususi damgalı (yeşil) pasaport 
alımı, ateşli silah ruhsatı ve ateşli silah alımlarında hakim ve savcılara tanınan istisnaların Avukatlara da aynen 
uygulanması gerekmektedir.
• Barolar tarafından istihdam edilecek ve/veya görevlendirilecek yetkililer aracılığıyla dava vekalet 
ücretlerinin her yıl Barolar Birliği tarafından belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarife bedelinin Baro tarafından 
kurulacak ilgili komisyona yatırılması yönünde uygulamanın başlatılması ve etkin denetiminin sağlanması için 
yasal düzenleme yönünde çalışma yapılması kararı alınmıştır.

4- Hukuk Fakülteleri, Avukatlık Sınavı ve Meslek İçi Eğitim Sorunları için Çözüm Önerileri:

• Avukatlık mesleğine kabul şartlarının yeniden düzenlenerek bu hususta Avukatlık sınavının adil, eşitlik 
ilkesine uygun, nicelikten ziyade niteliği ölçü alacak şekilde düzenlenmesi zorunlu hale getirilmelidir.
• Hukuk fakültelerinin sayısı azaltılmalı ve hukuk fakülteleri kontenjanları sınırlandırılmalıdır. Yeni hukuk 
fakülteleri açılması için mevcut kriterler arttırılmalı ve eğitim kalitesi ile eğitim kadrosu niteliklileştirilmelidir.
• Adli ve idari yargı hâkimliğine başvuru için 5 yıllık Avukatlık yapma şartı aranmalıdır. Bu yönde yapılacak 
bir düzenleme ile hâkimler ve savcılar Avukatların mesleğin icrası sırasında yaşadıkları sorunları daha rahat 
anlayabilecek, yargılama esnasında Avukatlar ile hakim ve savcılar arasındaki ilişkiler daha yapıcı bir hale 
gelecektir.
• CMK müdafiiliği eğitimi tüm Barolar tarafından zorunlu hale getirilmelidir. Eğitimler mevcut CMK 
müdafileri tarafından verilmeli, uygulamaya yönelik sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin konular ayrıntılı 
şekilde düzenlenmelidir. Eğitim sonucunda sertifika verilmesi ile birlikte yapılan eğitimler Türkiye’nin tüm 
Barolarında geçerli olmalıdır.

5-Genç Avukatların Temsili Sorunu için Çözüm Önerileri:

• Baro yönetimlerindeki seçimler için getirilen meslekte süre şartı mutlaka kaldırılmalıdır.
• Her baroda Gençlik Meclisi oluşturulmalı ve Avukatlık Kanunu’nda Baronun zorunlu organları arasında 
Gençlik Meclislerine de yer verilmelidir.
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• T.B.B. delegeleri için, her Barodan en az 1 Genç Avukat bulundurma zorunluluğu getirilmeli, bunun 
yanında delege sayısının 1/4’ü mutlaka Genç Avukatlardan oluşmalıdır.
• “Genç Avukat” tanımına Avukatlık Kanununda yer verilmelidir.
• Genç Avukatların yönetim faaliyetlerinde bulunmaları ve bu faaliyetleri aktif olarak denetleyebilmeleri 
bir zarurettir. Bu sebeple Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu için en az 2 Yönetim Kurulu Üyesinin Genç 
Avukatlar arasından seçilmesi noktasında çalışma yapılması kararı alınmıştır.
• Baro Yönetim Kurulları için; Yönetim Kurulu 9 veya 11 Avukattan oluşan Barolarda EN AZ İKİ YÖNETİM 
KURULU ÜYESİ AVUKATIN GENÇ AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİLMESİ, 7 Avukattan oluşan Barolarda ise 1 
YÖNETİM KURULU ÜYESİNİN GENÇ AVUKATLAR ARASINDAN SEÇİLMESİ konusunda çalışma yapılması kararı 
alınmıştır. 

6-Adliye ve Diğer Birimler ile İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar için Çözüm Önerileri:

• Kalem personeline Adalet Bakanlığı ve T.B.B. ya da ilgili Baro tarafından oluşturulacak komisyon 
tarafından eğitim verilmelidir. Muhtemel sorunlarla ilgili Barolar tarafından oluşturulan (oluşturulacak) Mesleki 
Müdahale Komisyonu ile sorunların çözülmesi gerekmektedir. Avukatların hakim ve savcılar ile ilişkilerinin 
daha iyi bir seviyeye gelmesi için staj döneminde her iki meslek grubuna da birlikte eğitim verilmesi şartı 
getirilmelidir.
7-Mesleğe Yönelik Saldırılar ve Savunmanın Geleceği Sorunları için Çözüm Önerileri:
• Öncelikle yabancı Avukatların ülkemizdeki danışmanlık faaliyetlerine son verilmeli, yabancı Avukatlık 
şirketlerinin kanuna karşı hile yolunu kullanarak bazı meslektaşlarımız aracılığıyla ülkemizde faaliyet 
göstermesinin önüne geçilmelidir.
• Yine yabancıların veya meslektaşlarımızın ülkemizde şubeleşmesinin önüne geçilmelidir.
• Bazı meslektaşlarımızın reklam yasağını hiçe sayan eylemleri için gerekli önlemler barolarca alınmalı ve 
yasağı hiçe sayanların cezalandırılmasında etkinlik sağlanmalıdır.
• Arabuluculuk Kanununun yürütmenin kendi yargıçlarını oluşturacağı gözetilerek bu kanunun 
uygulanmasının durdurulması için etkin bir kamuoyu oluşturulması zorunluluk haline gelmiştir.
• Avukatların üst ve büro aramalarının mevzuata uygun bir şekilde yapılmadığı ve mevzuatın hiçe 
sayıldığı açıktır. Bu konuda tüm Baroların ortak hareket etmeleri ve T.B.B. ile birlikte konunun üzerine gidilmesi 
gerekmektedir.
• Yine meslektaşlarımızın görevleri kapsamında sırf savunma faaliyetini gerçekleştirdikleri için tutuklandıkları 
veya yargılandıkları fiili bir durumdur ve ülkemizin gerçeğidir. Meslektaşlarımıza karşı gerçekleştirilen saldırılar 
her geçen gün artmakta ve bu durumun önüne geçilememektedir. Bugün meslektaşlarımızın Avukat Kimliklerini 
birçok kamu kurumunda ve özel kurumlarda kabul ettirememesi, Avukatlık mesleğinin geldiği durumu 
özetlemektedir.
• Tüm bu hususlarda Baroların etkin ve kolektif bir şekilde çalışması, gerekli mevzuat değişikliklerinin 
yapılmasının sağlanması gerekmektedir.
• Yine Avukatlık mesleğinin alanını daraltmak için zorunlu Avukatlığın hizmet alımı yöntemi ile sağlanması, 
noterlerin icra takibi yapmalarının yolunun açılması gibi çalışmaların engellenmesi için savunma gücümüzü 
kullanmak zorundayız.
• Bugün ülkemizde savunmanın yok sayılmaya çalışıldığından ziyade savunmadan vazgeçildiği gerçeği ile 
yüzleşmeliyiz. “SAVUNMA” için tüm meslektaşlarımızı ve baroları göreve çağırıyoruz.

BURSA BAROSU  ADANA BAROSU  ANKARA BAROSU ANTALYA BAROSU  
ARTVİN BAROSU AYDIN BAROSU   BALIKESİR BAROSU BATMAN BAROSU  
BİLECİK BAROSU  ÇANAKKALE BAROSU DENİZLİ BAROSU  DİYARBAKIR BAROSU 
EDİRNE BAROSU ERZURUM BAROSU  ESKİŞEHİR BAROSU  GAZİANTEP BAROSU 
HATAY BAROSU   ISPARTA BAROSU  İSTANBUL BAROSU İZMİR BAROSU 
KAYSERİ BAROSU  KIRŞEHİR BAROSU KOCAELİ BAROSU MANİSA BAROSU 
MERSİN BAROSU  MUĞLA BAROSU SAMSUN BAROSU  TRABZON BAROSU  
UŞAK BAROSU   YALOVA BAROSU
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Genç Avukatlar Kurultayı kitap olarak bastırılarak, Kurultay’a katılan meslektaşlarımıza gönderilmiştir. 

Kurultay’da, Dönem Sözcülüğü görevini Bursa Barosu Genç Avukatlarının yürütmesine karar verilmiş, 
Bursa Barosu Genç Avukatlar Kurultayı Yürütme Kurulu 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Eskişehir Barosu 
evsahipliğinde gerçekleştirilen II. Genç Avukatlar Kurultayı’na kadar görevini sürdürmüştür. 

GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI FAALİYETLERİ

3 Mayıs 2013
Ankara Barosu Başkanlığı ziyaret edilmiştir.

9-15 Mayıs 2013
Bursa Barosu TBB Delegeleri ziyaret edilerek I. Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi sunuldu ve 
kendilerinden destek talebinde bulunulmuştur.

25-26 Mayıs 2013 
I. Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi Türkiye 
Barolar Birliği 32. Olağan Genel Kurulunda Okundu!

TBB’nin 25-26 Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da 
gerçekleştirilen seçimli Genel Kurulu’na Kurultay 
Dönem Sözcüsü sıfatıyla katılan Bursa Barosu genç 
avukatlarının hazırladığı Genç Avukatlar Kurultayı 
sonuç bildirgesinin Genel Kurul’da okunması 
hakkındaki önerge, TBB üç başkan adayı tarafından 
imzalanmış, Kurultay Sonuç Bildirgesi divan tarafından 
okunmuştur. 
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Sonuç bildirgesinin 1.maddesi gerçekleştirilmiş, Türkiye Barolar Birliği “Bir Avukat Yanında, Avukatlık 
Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi” 1 Ekim 2013 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

I.Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi’nin 4. maddesi gerçekleştirilmiş, TBB Staj Yönetmeliği’nde 
“stajyerliğe ve avukatlığa kabul için iki ayrı yazılı değerlendirme” öngören yönetmelik değişikliği TBB 
Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiştir.

Sonuç bildirgesinin 5.maddesi işlerlik kazanmış, genç avukatların temsili sorunu için çözüm önerilerimiz 
kapsamında her baroda gençlik meclisi oluşturulmaya başlanmıştır.

22 Ağustos 2013
TÜBAGAV İstişare Toplantısına
TBB bünyesinde kurulmak istenen Genç Avukatlar Kurulu’nun  (TÜBAGAV) 22.08.2013 tarihli istişare 
toplantısına Bursa Barosu Genç Avukatlar Yürütme Kurulu adına Av.Yıldırım Hacıoğlu katılmıştır.

21-22 Ekim 2013
GENÇ AVUKATLAR ANKARA’DA BULUŞTU

20-21 Nisan 2013 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Genç Avukatlar Kurultayı’nın sonuç bildirgesi, 
Baroların genç avukatlarının temsilcileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan 
siyasi partilere ve Türkiye Barolar Birliği’ne sunuldu.

Ankara Barosu Genç Avukatlar Kurulu’nun çağrısıyla gerçekleşen buluşmaya, Bursa Barosu’nun yanı 
sıra, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kars-Ardahan, Kayseri, 
Kırşehir, Mersin ve Uşak barolarından genç avukatlar da katıldı.

Türkiye’nin dört bir yanından Başkente gelerek Ankara Barosu’nda buluşan genç avukatlar, mesleklerini 
icra ederken karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini konuştular. Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Avukat Metin Feyzioğlu ve TBMM’ye de bir dizi ziyaret gerçekleştiren genç avukatlar, görüştükleri 
milletvekillerinden sorunların çözümü noktasında destek isterken Bursa’da düzenlenen Genç Avukatlar 
Kurultayı’nın sonuç bildirgesinin ve Katılımcı Baroların konuşmalarının yer aldığı basılı kitabı sundular.

21-22 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen iki günlük program dahilinde öncelikle Ankara Barosu 
Genel Sekreteri Avukat Gökhan Candoğan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu’nu 
ziyaret eden genç avukatlar, Ankara buluşmasının ikinci gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
grubu bulunan siyasi partilere de bir dizi ziyaret gerçekleştirdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi Adalet 
Komisyonu Başkan Vekili Hakkı Köylü, Barış ve Demokrasi Partisi Grup Başkan Vekili İdris Baluken, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri Engin Altay ve Akif Hamzaçebi ve Milliyetçi Hareket 
Partisi Grup Başkan Vekili Oktay Vural ile görüşen genç avukatlar, Bursa’da gerçekleştirilen Kurultayın 
Sonuç Bildirgesini takdim ederek sorunların çözümü noktasında destek talep ettiler. Olumlu geçen 
görüşmelerde siyasiler ise genç avukatların yanlarında olduklarını belirterek her türlü desteğe hazır 
oldukları mesajını verdiler.
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GENÇ AVUKATLAR KOMİSYONU KURULUYOR

20-21 Nisan 2013 Baromuzun ev sahipliğinde gerçekleştirilen Genç Avukatlar Kurultayı’nda alınan 
kararlardan birisi de “Her baroda bir Gençlik Meclisi oluşturulmalı ve Avukatlık Kanunu’nda baronun 
zorunlu organları arasında Gençlik Meclislerine de yer verilmelidir.” şeklinde olmuştur.

Bursa Barosu Genç Avukatları Yürütme Kurulu, aynı zamanda Dönem Sözcüsü Bursa Barosu Genç 
Avukatları olarak,  Kurultay’da alınan kararların uygulanmasına yönelik çalışmalarını sürdürmüş; 
Baromuzda Genç Avukatlar Meclisi’nin kurulması, faaliyet alanının ve amacının belirlenmesi ve 
mevzuata bu yapının eklenmesi doğrultusunda öncü olmayı başarmıştır.

“Baromuz bünyesinde kurulacak Genç Avukatlar Meclisi’ne geniş katılım sağlayarak ortak irade 
oluşturabilmek, Meclis’in usul ve amaçlarını belirlemek üzere öncelikle Genç Avukatlar Komisyonu’nun 
kurulması” gerektiği yönündeki Bursa Barosu Genç Avukatları Yürütme Kurulu tavsiye kararı 
Başkanlığımıza iletilmiş, Baro Yönetim Kurulumuzun 13.06.2013 tarihli oturumunda Genç Avukatlar 
Komisyonu’nun kurulmasına karar verilmiştir. 

16-17 KASIM 2013, ESKİŞEHİR 
II. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI 

Genç Avukatlar Kurultayı’nın ikincisi 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde Eskişehir Barosu’nun ev sahipliğinde 
48 Barodan 200 genç avukatın katılımıyla gerçekleşti.
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Mesleğe yeni başlayan avukatların yaşadıkları sorunların tartışılarak çözüm yollarının bulunmasında 
Türkiye genelindeki genç avukatların ortak iradelerini bir araya getirmeyi amaçlayan II. Genç Avukatlar 
Kurultayı’na Bursa Barosu Genç Avukatlar Yürütme Kurulu adına; Av. Ayça Akgün, Av. Atakan Arar, Av. 
Aygül Arda, Av. Begüm Karapınar, Av. Yasemin Reçber, Av. Yıldırım Hacıoğlu, Av. Zeynep Aydın katıldı.

Kurultayda Baro Başkanımız Ekrem Demiröz, Baro Genel Sekreterimiz Av. Mefharet Öztürk ve Yönetim 
Kurulu Üyemiz Av.Neslihan Aktosun, Dönem Sözcüsü Bursa Barosu Genç Avukatları ile birlikteydi.

Döneme ilişkin faaliyet raporu, Dönem sözcüsü Bursa Barosu Genç Avukatları adına Av. Aygül Arda 
ve Av. Yıldırım Hacıoğlu tarafından kurultaya sunuldu. Mesleki sorunlarına ve çözümlerine dair 
sunumlarını gerçekleştirildiği Kurultay’ın 2. gününde yapılan çalıştayın ardından 48 baronun ortak 
kararı ile hazırlanan sonuç bildirgesi basına ve kamuoyuna duyuruldu. (*)

(*) Sonuç Bildirgesi Baromuz web sayfasında http://www.bursabarosu.org.tr/haberler.php?kimlik=893 
adresinde görülebilir.

30 Kasım 2013
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Genel Kurulu

Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 30 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirdiği 3.Olağan Genel 
Kuruluna Baromuz Genç Avukatlar Yürütme Kurulu Üyeleri Av.Fikriye Merve Evin Kayrak ile Av.Atakan 
Arar katılmış, Av.Atakan Arar Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiştir.

13 Aralık 2013
‘Gençlik Meclisleri’ Bilgilendirme Paneli 

Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Başkanı Av. 
Hüseyin Akçar ile Denizli Barosu Gençlik Meclisi 
Genel Sekreteri Av.Yıldıray Demirci’nin konuşmacı 
olarak katıldığı ‘Gençlik Meclisleri’ bilgilendirme 
paneli Avukat Faik Elbir’in Oturum Başkanlığında 
13 Aralık 2013 Cuma günü Bursa Adalet Sarayı 
Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi kuruluş 
çalışmaları öncesinde, genç meslektaşlarımızı 
bilgilendirmek ve bilinç oluşturmak amacıyla 
düzenlediğimiz panelde daha önce kuruluş 
çalışmalarını tamamlayan Eskişehir ve Denizli Baroları Gençlik Meclisi üyeleri meclisin kuruluşu ve 
işleyişi hakkında bilgi verdiler. Panel, Bursa Barosu genç avukatlarının kurmayı planladıkları meclis için 
ilk adım niteliğindeydi.
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13 Aralık 2013
Genç Avukatlar Kurultayı Devir Teslim Töreni

Genç Avukatlar Kurultayı’nın, Bursa Barosu Genç Avukatlarınca sürdürülen dönem sözcülüğü 16 
Kasım 2013 tarihinde Eskişehir Barosu’nun ev sahipliğinde yapılan 2. Genç Avukatlar Kurultayı ile 
Eskişehir Barosu Genç Avukatlarına geçmiş, devir teslim töreni 13 Aralık 2013 Cuma günü Bursa’da 
gerçekleştirilmiştir.

7 Şubat 2014
Panel: “Genç Avukatlar için Örgütlenmenin Önemi” - Denizli

Denizli Barosu Başkanlığı’nın 07.02.2014 tarihinde gerçekleştirdiği “Genç Avukatlar için Örgütlenmenin 
Önemi” konulu panele Baromuzu temsilen Av.Cihan Kayrak ve Av.Yıldırım Hacıoğlu katılmıştır. 

26-27 Nisan 2014, DENİZLİ 
III. GENÇ AVUKAT KURULTAYI

III. Genç Avukat Kurultayı,  48 Baronun genç avukat temsilcilerinin katılımıyla Denizli Barosu ev 
sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Kurultay’a Baromuz Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nu 
temsilen Av.Yıldırım Hacıoğlu, Av.Atakan Arar, Av.Ayça Akgün, Av.Aygül Arda, Av.Samet Öztürk, Av.Türker 
Sarnık, Av.Gizem Olgun, Av.Fikriye Merve Evin Kayrak katılmıştır. Baro Başkanı Av. Ekrem Demiröz, 
Yönetim kurulu üyeleri Av. Neslihan Aktosun ve Av. Kerem Şener Genç Avukatlar Meclisi üyeleriyle 
birlikte Kurultay’da bulunmuştur.
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Beşli Komisyon

26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Denizli Barosu’nun evsahipliğinde gerçekleştirilen III. Genç Avukatlar 
Kurultayında, şu ana kadar oluşturulan Genç Avukatlar Kurultaylarında alınan kararların, gündemde 
bulunan Avukatlık Kanunu Tasarısına yansıtılmasının ve takibinin sağlanması amacıyla dönem sözcüsü 
Denizli Barosu başkanlığında Bursa Barosu, Eskişehir Barosu, Ankara Barosu ve bir sonraki dönem 
ev sahibi baro olan Amasya Barosundan oluşan beşli komisyon oluşturulmasına ilişkin alınan karar 
doğrultusunda, beşli komisyonda Baromuzu Genç Avukatlar Meclisi’ni temsilen Av. Fikriye Merve Evin 
Kayrak asil üye, Av. Yıldırım Hacıoğlu yedek üye olarak görevlendirilmiştir.

Beşli Komisyon ilk toplantısını 2 Haziran 2014 tarihinde Eskişehir’de yapmıştır. Toplantıya Bursa Barosu 
Genç Avukatlar Meclisi’ni temsilen Av. Fikriye Merve Evin Kayrak katılmıştır. Toplantı sonrasında 
komisyon Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr.Yılmaz Büyükerşen’i makamında ziyaret ederek, 
Avukatlık Kanun Taslağı hakkında görüşlerini paylaşmış, Büyükerşen’den destek sözü alınmıştır.
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Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi
Kuruluş

20-21 Nisan 2013 tarihlerinde Baromuzun evsahipliğinde gerçekleştirilen I. Genç Avukatlar Kurultayı 
Sonuç Bildirgesinin 5.maddesi ile gündeme getirilen genç avukatların temsili sorunu için çözüm 
önerilerimiz kapsamında barolarda gençlik meclisleri oluşturulmaya başlanmıştır. 

Kuruluş aşamalarını tamamlayan Eskişehir ve Denizli Baroları Gençlik Meclisi üyelerinin katılımıyla, 
Baromuz üyesi genç meslektaşlarımızı “Gençlik Meclisleri”nin kuruluşu ve işleyişi konusunda 
bilgilendirmek amacıyla düzenlediğimiz panelin ardından Bursa Barosu Genç Avukatları Yürütme 
Kurulu’nca Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yönergesi konusunda çalışma yapılmış, hazırlanan 
yönerge taslağı 27.02.2014 tarihli Baro Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir. 

BURSA BAROSU GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMAÇ
Madde 1) Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

KAPSAM
Madde 2) Bu yönerge Bursa Barosuna kayıtlı beş yıla kadar kıdemi olan 35 yaşını doldurmamış avukatlar ile 
stajyer avukatların temsilinin ve katılımının sağlanması amacıyla kurulan Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi’nin 
kuruluş, görev, yetki ve çalışma esasları ile bu kurulun Baro yönetimi ile olan ilişkilerinin düzenlenmesine dair 
hükümleri kapsar.

DAYANAK
Madde 3) Bu yönerge 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 95/15. Maddesi uyarınca Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun 
27.02.2014 tarih 6/2 sayılı kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ KISIM
Genç Avukatlar Meclisi

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

MECLİSİN AMACI
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Madde 4) Bursa Barosu’na kayıtlı genç avukatların ve stajyerlerin baro yönetimi nezdinde temsilini, mesleki 
problemlerinin sorunsuzca yönetim organlarına iletilmesini ve meslektaşlar arasındaki sosyal ilişkilerin 
kuvvetlenmesi ile sosyal - kültürel faaliyetlerle birliktelik ve dayanışmanın gelecekte de devamlı olmasının 
sağlanması, mesleki eğitim faaliyetlerinin organizasyon ve uygulaması; yargı organları, adliye personeli 
ve kamu kurumları ile yaşanan problemlere ilişkin tartışma ortamı oluşturması ve buna dair istek, öneri ile 
çözüm tekliflerinin sunulması, genç avukatların yönetime ve sorunların çözümüne etkin olarak katılımlarının 
sağlanması.

ÜYELER
Madde 5)
Bursa Barosu’na kayıtlı meslekte beş yılını bitirmemiş ve otuz beş yaşını aşmamış avukatlar ile stajyer avukatların, 
ayrıca avukatlık stajını bitirip Bursa Barosu’na giriş aidatını ödeyip kaydını yaptıran ve ruhsatını bekleyen avukat 
adayları meclisin doğal üyeleridir.

MECLİSİN GÖREVLERİ
Madde 6)
a) Genç Avukatlar Meclisi’nin Baro Yönetimi nezdinde temsilciler aracılığıyla temsil edilmesi,
b) Meclis doğal üyelerinin mesleğe ve özlük haklarına ilişkin problemlerinin saptanması, derlenmesi, çözüm 
önerileri üretilmesi,
c) Önerilerin baro yönetim kuruluna iletilmesi, 
d) Bu konularda Baro Yönetim Kurulu toplantılarına Genç Avukatlar Meclisi temsilcisi gönderilmesi

MECLİSİN ORGANLARI
Madde 7 ) Genç Avukatlar Meclisi organları şunlardır;
a) Genel Kurul
b) Yürütme Kurulu
c) Denetleme Kurulu

GENEL KURUL
Madde 8) Görevi;
1. Yürütme ve Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
2. Bu yönergenin 4. maddesinde yer alan amaca uygun olarak, Genç Avukatlar Meclisi doğal üyelerinin mesleğe 
ilişkin problemlerinin saptanması, çözüm önerileri üretilmesi konusunda görüşmek üzere, olağan toplantıları 
gerçekleştirmek.
3. Gündemdeki konuları görüşmek, gerekli gördüğü tavsiye kararlarını almak, 
4. Bir sonraki toplantıda görüşülmesini istenilen konuların gündeme alınmasına karar vermek 

GENEL KURUL TOPLANTI USULLERİ:
Madde 9)
1. Seçimli Olağan Toplantı: Genel Kurul iki yılda bir kez Kasım ayının ilk haftası Yürütme Kurulu Başkanının daveti 
üzerine gündemindeki maddeleri görüşmek, yürütme ve denetleme kurullarını seçmek üzere toplanı.
2. Olağan Toplantı: Genel kurul altı ayda bir kez madde 8/2 de sayılan görevleri yerine getirmek üzere toplanır. 
Toplantı yürütme kurulu tarafından yönetilir.
3. Olağanüstü Toplantı: Genel Kurul Yürütme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya Genç Avukatlar Meclisi 
üyelerinin en az 1/5’ inin yazılı talebi ile olağanüstü olarak toplanır. Toplantı gündemi, yeri, gün ve saati yürütme 
kurulunca üç gün içerisinde belirlenir ve ilan edilir.

GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI
Madde 10) Seçimli Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı: Seçimli Olağan Toplantı, Genç Avukatlar 
Meclisi doğal üyelerinin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
Birinci fıkrada yazılı çoğunluk sağlanamazsa, toplantı zorunlu bir neden olmadıkça bir hafta sonraya bırakılır. 
İkinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın toplanılır. Toplantı görüşme sayısının sağlanması ardından toplantıyı 
yönetmek üzere, toplantıya katılan en kıdemli doğal üyelerden, kıdem sırasına göre bir başkan, bir başkan 
yardımcısı ve iki katip üyeden oluşan divan başkanlığı oluşturulur. Seçimlerde herhangi bir göreve aday olan 
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üye divan başkanlığında görev alamaz. Boş kalan üyenin yeri kıdem esasına göre doldurulur. Seçimli olağan 
toplantıda seçim haricinde alınacak kararlara ilişkin karar yeter sayısı
toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Kararlar açık oylama ile alınır. Seçim gizli oy ve açık sayım usulüyle 
yapılır. Seçim oylaması ve sayımı divan başkanlığınca yürütülür. Başkan adaylarından en çok oyu alan başkanlığa 
seçilir. Oyların eşitliği halinde adaylardan daha fazla kıdemi olan seçilir. Üyelikler, adaylar arasında en yüksek oy 
alandan en düşük oy alana kadar yapılacak sıralamaya göre belirlenir. 

Madde 11) Olağan Toplantı Görüşme ve karar yeter sayısı: 
Olağan toplantı, toplantıya katılan doğal üyelerle, çoğunluk aranmaksızın yapılır. Toplantıyı yürütme kurulu 
yönetir.
Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oylama açık oyla yapılır. 
Oyların eşitliği halinde, genel kurul olağan toplantısını yöneten yürütme kurulu başkanının bulunduğu taraf 
üstün sayılır.

YÜRÜTME KURULU
Madde 12) Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun oluşumu:
Bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve altı üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Genç Avukatlar 
Meclisi’nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında en yüksek oyu alan 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yürütme 
Kurulu’nun ilk toplantısında, üyeler kendi aralarında yapacakları seçim ile Yürütme Kurulu Başkanı, Başkan Vekili 
ve Genel Sekreter üyeyi seçerek görev dağılımını belirler.

Madde 13) Yürütme Kurulu’nun Görev Süresi
Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır.
Bu süre içerisinde doğal üyelik kaybedilse dahi başkan ve kurul üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar 
görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve ölüm nedeniyle görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en 
yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik doldurulur.
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.

Madde 14) Yürütme Kurulu’nun Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için uygun bir yer tahsis edilir.

Madde 15) Yürütme Kurulu’nun Görevleri:
Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;
a) Ayda bir toplantı yapmak, Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’na sunulacak projeleri hazırlamak,
b) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nu altı ayda bir kez toplamak, toplantıya başkanlık etmek, gündemi 
hazırlamak ve meclis üyelerine duyurmak.
c) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulunda alınan kararları yürütmek,
d) Genç Avukatlar Meclisi çalışmalarını meslektaşlara duyurmak,
e) Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yapmak,
f) Görevin gerektirmesi halinde, geçici alt çalışma grupları oluşturmak.
g) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak.
h) Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi için Baro yönetim kuruluna 
iletmek.
i) Genç Avukatlar meclisinde alınan tavsiye niteliğindeki kararların görüşülmesi sırasında Baro yönetim kurulu 
toplantılarına katılacak temsilciyi seçmek,
j) Bursa Barosu Yönetim Kurulu Toplantılarını izlemesi için temsilci seçmek

Madde 16) Yürütme Kurulu Üyelerinin Azli
Yürütme kurulu toplantılarına üç defa üst üste veya toplamda beş defa özürsüz ve izinsiz olarak katılmayan 
yürütme kurulu üyesi, diğer yürütme kurulu üyelerin ¾ çoğunluğunun oyu ile yürütme kurulu üyeliğinden 
azledilebilir. Yeri boşalan üye yerine, yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere boşalan üyelik 
doldurulur.

DENETLEME KURULU
Madde 17) Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu’nun oluşumu;
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Bir başkan, iki üyeden oluşur.
Genç Avukatlar Meclisi’nin iki yılda bir yapılan seçimli olağan toplantısında Denetleme Kurulu adayları arasından 
en fazla oyu alan üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu’na en kıdemli üye başkanlık eder.

Madde 18) Denetleme Kurulu’nun Görev Süresi
Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu’nun görev süresi 2 yıldır. Bu süre içerisinde doğal üyelik 
kaybedilse dahi başkan ve heyet üyeleri bir sonraki olağan seçime kadar görevlerinin başında kalırlar. İstifa ve 
ölüm nedeniyle  görevlerinin boşalması durumunda yedek üyelerden en yüksek oy alandan başlamak üzere 
boşalan üyelik doldurulur.
Aynı kişiler yeniden seçilebilir.
Madde 19) Denetleme Kurulu’nun Çalışma Yeri:
Baro Yönetimince, Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu’nun çalışmaları için tahsis edilen yer Denetleme 
Kurulu tarafından da kullanılır

Madde20) Denetleme Kurulu’nun Görevleri:
Genç Avukatlar Meclisi Denetleme Kurulu’nun, meclisin sürekli organı olarak görevleri;

a) Ayda bir toplantı yaparak, Yürütme Kurulu’nca alınan kararların uygulanıp uygulanmadığını takip etmek,
b) Alınan kararların uygulamalarında çıkan aksaklıkları veya sorunları Yürütme Kurulu’na rapor halinde 
bildirmek,
c) Genel Kurul’ca Yürütme Kurulu’na verilen görevlerin yerine getirilip getirilmediği konusunda Genel Kurul’a 
bilgi vermek,
d) Gerekli kayıt ve belgeleri tutmak,

SON HÜKÜMLER
Madde 21) Giderlerin Karşılanması:
Genç Avukat Meclisi’nin çalışmalarının ve etkinliklerinin giderleri Baro Yönetimince karşılanır.
Bu giderlerin tahakkukunda ve ödenmesinde Baro yönetiminin tâbi olduğu esaslar uygulanır.

Madde 22)
Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Kanunu Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır.

Madde 23)
Bu yönerge hükümleri;
Yürütme Kurulu Kararı veya Genç Avukatlar Meclisi doğal üye tamsayısının 1/3’ünün yazılı teklifi ile gelen 
değişiklik talepleri Baro Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

GEÇİCİ MADDE:
Bu yönergenin baro yönetim kurulunca kabulünden sonra yapılacak ve Genç Avukatlar Meclisinin organlarının 
teşekkül edeceği ilk seçimli olağan genel kurulu Bursa Barosu Yönetim Kurulunun belirlediği yer, gün ve saatte 
yapılır. Bu toplantı ruhsat tarihine göre en kıdemli ve en genç iki üye başkanlığında ve Avukatlık Kanunu 
Yönetmeliğinde belirtilen 30 günlük ilan şartı aranmaksızın yapılır.

İlk seçilen yönetim kurulunun görev süresi 2015 yılı Kasım ayındaki Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısına 
kadardır. İki yıllık görev şartı aranmaz.
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29 Mart 2013, Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi 1. Genel Kurulu

Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Genel Kurulu ve seçimleri 29 Mart 2014 Cumartesi günü Bursa 
Barosu Toplantı Salonu’nda yapılmıştır.

Aynı gün yapılan Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimlerinde, Kurullar aşağıdaki şekilde 
oluşmuştur:

YÜRÜTME KURULU 

AV. YILDIRIM HACIOĞLU 
AV. AYŞEGÜL ÖZYİĞİT 
AV. FİKRİYE MERVE EVİN KAYRAK
AV. ATAKAN ARAR
STJ. AV. HAKKI CAN YALDIZ
AV. AYGÜL ARDA
AV. BEGÜM KARAPINAR
STJ. AV. HALİT GİRAY ÜLKER
AV. TÜRKER SARNIK

DENETLEME KURULU

AV. ERHAN YAŞBEY
STJ. AV. GÖKHAN AZİZOĞLU
AV. AYÇA AKGÜN 
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29 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul’un ardından ilk toplantısını yapan Bursa Barosu 
Genç Avukatlar Meclisi Başkanlık Divanını oluşturmuş, toplantıda
Genç Avukatlar Meclisi; 
Başkanlığına Av. Fikriye Merve Evin Kayrak, 
Başkan Yardımcılığına Stj. Av. Hakkı Can Yaldız,
Genel Sekreterliğine Av. Atakan Arar’ın getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 

Baro Web sayfasında bir bölüm açılarak Genç Avukatlar Meclisi faaliyetlerinin, duyurularının, 
haberlerinin, meclis çalışmalarının bu sayfada meslektaşlarımıza duyurulması sağlanmıştır.

ZİYARETLER

8 Nisan 2014
Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Namık Yılmaz makamında  ziyaret edilmiştir.
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14 Nisan 2014
Bursa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Erkan Pınar makamında ziyaret edilmiştir. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER 

27 Haziran 2014
Bursa Barosu’nun en kıdemli avukatları tarafından tertiplenen kahvaltıya, Bursa Barosu Genç Avukatlar 
Meclisi de katıldı.

Medya Çalışmaları 

Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi olarak Bursa yerel medya ortamlarında genç avukatlar, Genç 
Avukatlar Meclisi, avukatlık mesleği ve kamuoyu bilgilendirmesi amacı ile haber servisi ve gerekli 
diğer faaliyetlerde bulunma kararı alınmış, karar kapsamında Bursa’daki yerel medya kuruluşları 
ile görüşmeler yapılmıştır. Medya yetkilileri ve köşe yazarları, Genç Avukatlar Meclisi ve faaliyetleri 
konusunda bilgilendirilmiştir. 
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Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu 
Kent Gazetesi’ni ziyaret etti. Başkan 
Fikriye Merve Evin Kayrak, Başkan 
Yardımcısı Av.Hakkı Can Yaldız Halit 
Giray Ülker, Baran Güneş’in katıldığı 
ziyarette Kent Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Arzu Kutlucan, Yazı İşleri 
Müdürü Süleyman Turunç ve diğer 
muhabirlerle bir araya gelen kurul 
üyeleri Genç Avukatlar Meclisi’nin 
kuruluş amacı ve çalışmaları, 
faaliyetleri, projeleri ve mesleğe bakışı konusunda görüşlerini paylaştı.

Görüşmeler neticesinde DİBAY Medya Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar tarafından Bursa Haber 
Gazetesi’nde oluşturulacak anonim bir köşede haftalık yazı dizisi sözü verilmiş, Genç Avukatlar 
Meclisi’nce konuyla ilgili gerekli hazırlık çalışmaları başlatılmıştır.  Bursa Haber Gazetesi’nde Genç 
Avukatlar Meclisi’ne “Hukuk Köşesi” adıyla tahsis edilen bölümde 3 Ağustos 2014 tarihinden 
itibaren meclis üyesi genç meslektaşlarımızın farklı konularda hazırladıkları makaleler her Pazar günü 
yayınlanmaktadır. 

9 Haziran 2014
Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Başkanlığı, Denizli Barosu Gençlik Meclisi Başkanlığı ve Bursa Barosu 
Genç Avukatlar Meclisi Başkanlığı 09.04.2014 tarihinde ES TV’de canlı yayındaydı.

Canlı yayına Eskişehir Barosu Gençlik Meclisi Başkanı Av.Hüseyin Akcar, Denizli Barosu Gençlik Meclisi 
Genel Sekreteri Av.Yıldıray Demirci ve Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Başkanı Av.Fikriye Merve 
Evin Kayrak katıldı. Programda Genç Avukatların sorunlarına değinildi. 

Genç Avukatlar Meclisi Toplantı Kararları

1. 01 nolu Kurul Kararında 
1.1. Ulusal çapta organize edilen III. Genç Avukatlar Kurultayı hakkında değerlendirmeler paylaşılmış ve 
kurultay için strateji planı oluşturulmuştur.
1.2. Genç Avukatlar Meclisi Kuruluşu ve Yürütme Kurulunun görevlendirilmesi nedeni ile gerek tanışma 
gerek gündem-fikir paylaşımı amacı ile protokol ziyaretleri yapılmasına karar verilmiştir.
1.3. Yürütme Kurulunun toplanmasının ve Meclis faaliyetlerinin koordinasyonu için Bursa Barosuna talepte 
bulunarak Meclis adına yer tahsisi edilmesine karar verilmiştir.
01 nolu Kurul Kararı neticesinde;
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1.4. 01.04.2014 tarihinde Bursa Barosu Başkanlığı, 08.04.2014 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığı ve 
14.14.2014 tarihinde Adalet Komisyonu Başkanlığı ile tanışma toplantısı yapılmış ve Meclis üyesi avukatların 
sorunları ile getirilerek çözüm önerileri sunulmuştur.
1.5. III. Genç Avukatlar Kurultayı hakkında oluşturulan strateji planı çerçevesinde kurultay katılım çağrısı, 
katılım taslak listesi oluşturulmuş; çalışma alanları ve programı belirlenmiş ve kurultay sürecinde hedeflenen 
amaçlara ulaşılmıştır.
2. 02 nolu Kurul Kararında
2.1. III. Genç Avukatlar Kurultayı hakkında yapılan katılım çağrısına gelen cevaplar değerlendirilmiş ve aday 
listenin Bursa Barosu Başkanlığına sunulmasına karar verilmiştir.
2.2. Eskişehir yerel televizyon yayını kurum tarafından gerçekleştirilecek olan canlı yayın hakkında 
bilgilendirmede bulunulmuş ve yürütme kurulu üyelerine görev tevdi edilmiştir.
2.3. Stajyer Avukatlar hakkında sosyal güvence, ücret konularını inceleyen bir rapor hazırlanmasına karar 
verilmiş ve yürütme kurulu üyesi görevlendirilmiştir.
02 nolu Kurul Kararı neticesinde
2.4. Eskişehir ilinde canlı yayın vasıtası ile Bursa Barosu ve Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi çalışmaları 
ve kurumsal kimliği tanıtılmış; 0-5 yıllık kıdeme sahip avukatların sorunları dile getirilmiş ve Eskişehir Genç 
Avukatlar Meclisi ile iletişim yolları güçlendirilmiştir.
2.5. “Avukatlık Stajı ve ‘Ücret ve Sosyal Güvenlik” başlıklı rapor hazırlanarak Bursa Barosu Başkanlığına 
sunulmuştur.
3. 03 nolu Kurul Kararında;
3.1. Avukatlık Stajı süresinde Adliye dışında kalan ve fakat avukatlık mesleğinin icrasında önemli yer tutan 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşları(Cezaevi Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü,  Nüfus Müdürlüğü vd.) adliye 
stajı kapsamına alınması talebinin ilgili mercilere havalesi için Bursa Barosu Başkanlığına üst yazı ile talepte 
bulunulmasına karar verilmiştir.
3.2. Bursa Barosu Eski Başkanlarının ziyaret edilmesine karar verilmiştir.
3.3. III. Genç Avukatlar Kurultayı hakkında içerik ve konu başlıkları hakkında değerlendirmeler yapılmış, 
Kurul üyeleri ve diğer katılımcıların görüşleri alınmıştır.
3.4. CMK Uygulama Servisi hakkında yaşanan olumsuz durumlar ve vekalet ücretleri hakkında değerlendirme 
ve taleplerin iletilmesi için Cumhuriyet Başsavcı Vekilinde randevu alınmasına karar verilmiştir.
03 nolu Kurul Kararı neticesinde;
3.5. Avukatlık Stajı hakkında adliye stajının kamu kurum ve kuruluşları nezdinde de yapılması için talep yazısı 
Bursa Barosu Başkanlığına iletilmiştir.
3.6. Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından randevu talebi cevapsız bırakılmış ve bu nedenle meclis 
üyesi avukatların CMK Uygulama Servisi hakkında yaşadıkları olumsuz durumlar ilgili mercilere dolaylı olarak 
ulaştırılmıştır.
4. 04 nolu Kurul Kararında
4.1. III. Genç Avukatlar Kurultayı hakkında Kurul üyeleri ile “III. Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi” 
paylaşılmış; Kurultay sürecinde yaşananlar, diğer baro genç avukatlar meclisleri ve benzeri çalışmalar hakkında 
bilgilendirme yapılmış ve Kurultay Sonuç Bildirgesi hakkında genel bir değerlendirme yapılmış ve bildirinin ilanı 
için Bursa Barosu ve Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi resmi internet sayfasında yayınlanması için talepte 
bulunulmasına karar verilmiştir.
4.2. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında mesleğin icrası 
sürecinde etkinlik sahibi olan taslak maddeleri hakkında rapor hazırlanmasına karar verilmiştir.
4.3. İşçi Avukatların iş güvenliği ve Barolar Birliğince düzenlenmiş olan “BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK 
ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR YÖNERGESİ” 
nin uygulanmasını ve yaşanacak sorunlara müdahale edilebilmesi için “Bursa Barosu İşçi Avukat Yönerge Takip 
Merkezi” kurulması kararı alınmıştır. Bu Merkez 2014 Ekim Ayı itibariyle faaliyet göstermeye başlayacaktır.
4.4. Kurul toplantılarının düzenlenmesine karar verilerek çağrı üzerine toplantı usulü terk edilerek olağan 
toplantı takvimi belirlenmiştir.
04 nolu Kurul Kararı neticesinde
4.5. III Genç Avukatlar Kurultayı Sonuç Bildirgesi, Bursa Barosu resmi internet sayfasından ilan edilmiştir.
4.6. Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı hakkında Genç Avukatlar Meclisi tarafından hazırlanan rapor, 
Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi resmi internet sayfasında yayınlanmış ve Bursa Barosu Başkanlığına 
sunulmuştur.
5. 05 nolu Kurul Kararında
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5.1. Meclis çalışmalarının arttırılması ve mesleki dayanışmanın gelişmesi için tüm meclis üyelerinin sabit bir 
tarih ve mekanda toplanması hedef alınarak meclisüyelerine SMS aracılığı ile Olağan Kurul Toplantıların katılım 
çağrısı yapılması kararına varılmıştır.
5.2. Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin yapmış olduğu gösteri yürüyüşü nedeni ile üniversitesi 
idaresi tarafından savunma çağrısından destek olunması için (ben bunu yazamam, isteyen faaliyet raporuna 
eklesin)
5.3. ‘Arzuhalci’ olarak adlandırılan meslek grubu mensuplarının 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu m.35 hükmüne 
muhalefetten ötürü 1136 sayılı Kanun m.63 kapsamında işlem yapılması için çalışma yapılmasına karar 
verilmiştir.
05 nolu Kurul Kararı neticesinde
5.4. Kurul toplantılarına katılım hakkında yapılan çağrı neticesinde meclis üyelerinin katılımda bulunulduğu, 
meclis faaliyetlerinin daha etkin ve aktif şekilde yerine getirildiği tespit edilmiş ve Kurul üyelerinin bireysel, sözlü 
davetlerde bulunması hakkında mutabakat sağlanmıştır.
5.5. Uludağ Üniversitesi
5.6. ‘Arzuhalci’ hakkında strateji planı oluşturulmuş, Bursa Barosu Başkanlığı ile konunun meclis üyeleri 
açısından maddi sonuçları anlatılmış ve sözlü Bursa Barosu Başkanlığı tarafından görevlendirme talebinde 
bulunulmuş ancak geçmiş tecrübeler istinaden konunun gündemde kalmasına ve fakat daha sonraki bir tarihte 
müspet bir girişimde bulunulması konusunda uzlaşıya varılmıştır.
6.  06 nolu Kurul Kararında
6.1. Türkiye Genç Avukatlar Koordinasyon Meclisi hakkında görevli Kurul üyesi seçilmiş ve seçilen üye 
yetkilendirilmiştir.
6.2. Mesleki tecrübe ve dayanışmayı arttırıcı nitelikte, özellikle stajyer avukatlar ile kıdemli avukatlara 
arasındaki iletişimi arttırıcı nitelikte olan ve örnek uygulamalarının bulunduğu ‘Ön Staj Eğitimi’ hakkında teknik 
çalışmanın yapılması, kamuoyu oluşturulması ve talep toplanması için Kurul ve meclis üyesi görevlendirilmiştir.
6.3. 40 ve üzeri mesleki kıdeme sahip avukatlar tarafından meclis üyelerine verilecek olan tanışma ve 
dayanışma kahvaltısı organizasyonu için görev dağılımı ve iş planı değerlendirilmiştir.
6.4. Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi ve faaliyetleri hakkında kamuoyu oluşturulması ve  medya 
araçlarının kullanılması için yapılan çalışmaları hakkında tanzim edilmiş raporun üst yazı ile Bursa Barosu 
Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.
06 nolu Kurul Kararı neticesinde
6.5. 40 ve üzeri kıdeme sahip avukatlar ile meclis üyesi avukatların katılımı ile yapılan kahvaltı neticesine 
200’ü aşkın genç ve kıdemli avukat buluşmuş ve mesleki dayanışma geliştirilmiştir. Meclis üyesi ve ev sahibi 
avukatlar tarafından organizasyonun tekrarlanması için talepler gelmiştir.
6.6. Meslek hakkında kamuoyu oluşturulması; Bursa Barosu Gen Avukatlar Meclisinin tanıtımı ve toplumsal 
(hukuki) bilgi paylaşımı için yerel gazete(ler) köşe yazısı için Bursa Barosundan ‘Reklam Yasakları Yönetmeliği’ 
gereğince izin talep edilmiş ve talep olumlu karşılanmıştır. Bunun akabinde Bursa ilinde günlük 1.000 adet baskı 
yapan bir yerel gazetede 03.08.2014 tarihinden itibaren haftalık olarak ‘Hukuk Köşesi’ adı altında kamuoyu ile 
hukuki bilgi ve meslek hakkında paylaşımlar yapılmaktadır. Ayrıca diğer yerel medya araçlarının kullanılması için 
girişimlerde bulunulmaktadır.
7. 07 nolu Kurul Kararında 
7.1. Türkiye Genç Avukatlar Koordinasyon Meclisi tarafından istişarî nitelikte alınan kararın yerel medya, 
siyasi parti temsilcilikleri ve sivil toplum kuruluşları ile paylaşılmana karar verilmiştir.
7.2. Meclis tanıtımının sağlanması ve medya ilişkilerinin geliştirilmesi için yerel gazete köşe yazarları ile 
kahvaltı toplantısı organize edilmesine karar verilmiştir.
07 nolu Kurul Kararı neticesinde
7.3. TBMM nezdinde Bursa milletvekili bulunan siyasi partiler ile hukuk derneklerinden konu hakkında 
bilgilendirme yapılması için randevu talep edilmiştir. Konu hakkında takvim düzenlenme aşamasındadır.
7.4. Baro gündemi, yerel gündem ve ulusal gündem arasında farklı anlaşılmaların önlenmesi ve konunun 
hak ettiği şekilde değerlendirilmesi için kahvaltı organizasyonu sonraki bir tarihe ertelenmesi hakkında şifai 
mutabakat sağlanmış ve ilgili çalışma askıya alınmıştır.
8. 08 nolu Kurul Kararında
8.1. Yayın hayatına başlayan ‘Hukuk Köşesi’ hakkında meclis üyelerinin bilgilendirilmesi ve yazı gönderimi 
hakkında çağrıda bulunulması amacıyla meclis üyelerine SMS mesajı gönderilmesi kararı alınmıştır.
8.2. Bursa ilinde günlük 1.000 adet baskı yapan bir yerel gazete daveti üzerine gazetenin ziyaret edilmesi 
kararı alındı. 
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8.3. Eylül-2014 tarihinden itibaren adliye personeli ve meclis üyeleri arasındaki dayanışma ve mesleki 
paylaşımın arttırılması için düzenli olarak ‘Hukuk Forumu’ organizasyonları yapılması kararı alındı.
8.4. 40 ve üzeri kıdeme sahip avukatlar ile meclis üyesi avukatların katılımı ile yapılan kahvaltı neticesinde 
evsahibi avukatlara iade-i ziyaret yapılmasına ve bu konuda meclis üyelerine çağrı yapılmasına karar verildi.
8.5. Bursa Barosu Dergisinde ‘Genç Avukatlar’ kapak dosyası hazırlanması için çalışma yapılmasına ve izin 
alınmasına karar verildi.
08 nolu Kurul Kararı neticesinde
8.6. Bursa Kent Gazetesine 29.08.2014 tarihinde ziyaret düzenlemiş ve gazete tarafından 02.09.2014 ve 
03.09.2014 tarihlerinde Meclis çalışmaları hakkında haber yapılmıştır.
8.7. ‘Hukuk Forumu’ organizasyonları hakkında katılımcı listesi oluşturulmuş ve organizasyon takvimi 
belirlenmesi için randevu talepleri katılımcılara iletilmiştir.
8.8. ‘İade-i Ziyaret’ hakkında ziyaret listesi oluşturulmuş, görev paylaşımı yapılmış; ziyaret takvimi 
oluşturulması ve meclis üyelerine çağrıda bulunulması için Baro Seçimlerinin hitamı beklenmektedir.
9. 09 nolu Kurul Kararında
9.1. Bursa Barosu Olağan Seçimli Genel Kurulu ve seçimler hakkında Meclis adına bildirge hazırlanmasına 
karar verilmiş ve taslak metin oluşturulmuştur. 
9.2. Bursa Barosu Başkan Adaylarının katılımcı olacağı seçim kültürünün ve kamuoyunun oluşturulması için 
tanıtım toplantısı organize edilmesine karar verilmiştir.
9.3. Kurul Toplantısı Gündem ve Kararlarının resmi internet sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir.
09 nolu Kurul Karar neticesinde 
9.4. Meclis adına Seçim Bildirgesi hazırlanmış ve bildirge resmi internet sayfasında yayınlanmıştır.
9.5. Baro Başkan Adayları ile görüşme neticesinde 19.09.2014 tarihinde tanıtım toplantısı yapılmasına karar 
verilmiş ve gerekli çalışmalara başlanmıştır.
10. 10 nolu Kurul Kararında
10.1. 22-28 Ekim 2014 tarihleri arasında Bursa Barosuna kayıtlı stajyer avukatlar ile tanışma organizasyonu 
yapılmasına karar verilmiştir.
10.2. Bursa Barosu seçimleri ve Bursa Barosu Yönetim Kurulunun ibrası nedeni ile Meclis faaliyetleri hakkında 
faaliyet raporu hazırlanmasına karar verilmiş ve görevlendirme yapılmıştır.
10.3. Stajyer Avukatlar-Tanışma Toplantısı hakkında mekan ve tarih belirlenmesi için ulaşım haritası ve adliye 
stajı takvimi incelemeye alınmıştır.
10.4. Kurul kararı gereği olarak iş bu rapor tanzim edilerek, huzura sunulmuştur.

Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi Yürütme Kurulu adına
Stj. Av. Halit Giray ÜLKER ve Av. Atakan ARAR
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Hukuk Köşesi
Bursa Haber Gazetesi’nde Genç Avukatlar Meclisi’ne tahsis edilen  “Hukuk Köşesi” nde 3 Ağustos 2014 
tarihinden itibaren yayınlanan köşe yazıları.
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