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BAŞLANGIÇ 

Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç ve kapsam 

MADDE 1 – Bu kanunun amacı, adaletin tam ve doğru ola-
rak gerçekleşmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanabilmesi için 
hukuk meslek mensuplarının bağımsız şekilde örgütlenebileceği 
ve mesleki temsil ve gelişim faaliyetlerini yürütebileceği yargısal 
meslek kuruluşlarının görev, yetki ve teşkilatlanmalarını düzenle-
mektir.

Tanımlar

MADDE 2 –Bu kanunun uygulanmasında;

a) Daimî Hukuk Şûrası: Hukuk mesleği mensuplarının ortak
amaçlarla hukukun üstünlüğünü sağlamak ve yargının bağım-
sızlığını ve tarafsızlığını korumak, geliştirmek, etkin ve verimli
çalışmasına katkıda bulunmak ve hizmet kalitesini artırmak
amacıyla kurulan çatı meslek birliğini,

b) Hakim Odaları Birliği: Hakimlik mesleğinin kurallarına
uygun bir şekilde görülmesini, hakimlerin temsil edilmesinin

sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, hakimler 
arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel 
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız meslek ku-
ruluşunu,

c) Savcı Odaları Birliği: Savcılık mesleğinin kurallarına uygun
bir şekilde görülmesini, savcıların temsil edilmesinin sağlan-
masını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, savcılar arasında
birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel kişiliğe
sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız meslek kuruluşunu,

ç) Türkiye Barolar Birliği: Avukatlık mesleğinin kurallarına 
uygun bir şekilde görülmesini, avukatların temsil edilmesinin 
sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, avukatlar 
arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel 
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız çatı meslek 
kuruluşunu,

d) Türkiye Noterler Birliği: Noterlik mesleğinin kuralları-
na uygun bir şekilde görülmesini, noterlerin temsil edilmesi-
nin sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, noterler
arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız meslek ku-
ruluşunu,
ifade eder.

BİRİNCİ KİTAP
Hakim Odaları Birliği

BİRİNCİ KISIM

Hakim Odaları Birliği’nin Amacı, Görevleri ve Yetkileri

Hakim Odaları Birliği ve Bağımsızlığı

MADDE 3 – (1) Hakim Odaları Birliği, hakimlik mesleğinin 
kurallarına uygun bir şekilde görülmesini, hakimlerin temsil edil-
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mesinin sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, hakim-
ler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel 
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir yargısal mes-
lek kuruluşudur.

(2) Hakim Odaları Birliği, görevlerini yerine getirirken ve yet-
kilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi, Hakim Odaları Birliği’ne emir ve talimat veremez. 

Hakim Odaları Birliği’nin Görevleri

MADDE 4 – (1) Hakim Odaları Birliği bu kanunda belirtilen 
görevleri yerine getirir.

(2) Hakim Odaları Birliği’nin görevlerinden ilki, hakimlik 
mesleğinin gelişimini sağlamak ve saygınlığını geliştirmektir. Bu 
kapsamda Hakim Odaları Birliği’nin görevleri şunlardır;

a) Mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlak,
düzen ve geleneklerini korumak,

b) Meslek faaliyet kurallarını belirlemek,

c) Hakimleri ilgilendiren konularda mensuplarının görüş-
lerini öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun dü-
şünce ve görüşünü belirtmek,

ç) Mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek 
için eğitimler düzenlemek, konferanslar düzenlemek, kitaplık 
açmak, dergi çıkarmak, telif ve tercüme eserler meydana geti-
rilmesini teşvik etmek,

d) Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve 
yayınlanması için Adalet Yüksek Kurumu ve yargı mercileri ile
işbirliği yapmak,

e) Hakimlik stajı yapanlar için Türkiye Adalet Akademisi ile
staj eğitim programı düzenlemek.

(3) Hakim Odaları Birliği’nin görevlerinden ikincisi, meslek
ilkelerini belirlemek ve meslek mensuplarının disiplin soruştur-
malarını yürütmektir. Bu kapsamda Hakim Odaları Birliği’nin 
görevleri şunlardır:

a) Hakimlik unvanına sahip tüm mensupların uymaları ge-
reken ilkeleri değerleri belirlemek,

b) Mensupların disiplin kurallarına aykırı davranışlarına
dair iddiaları soruşturmak ve karara bağlamak.

(4) Hakim Odaları Birliği’nin görevlerinden üçüncüsü, mes-
leki sorunları tespit etmek ve bunlara dair çözüm önerileri ge-
liştirmektir. Bu kapsamda Hakim Odaları Birliği’nin görevleri 
şunlardır:

a) Hakimleri ilgilendiren konularda Hakim Odaları Birli-
ği’nin görüşünü yetkili mercilere iletmek,

b) Mesleki sorunları tespit edip, bunlarla alakalı çözüm öne-
risi taslakları yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

c) Yargı hizmetinin eksiklerini, mahkeme sayısı, hakim sa-
yısı ve nitelikleri bakımından tespit etmek ve bunlarla alakalı
Adalet Yüksek Kurumu’na tavsiye raporu sunmak,

ç) Hakimleri ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mer-
cilere duyurmak

(5) Hakim Odaları Birliği’nin görevlerinden dördüncüsü mes-
lek mensuplarının temsilini yapmaktır. Bu kapsamda Hakim Oda-
ları Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Adalet Yüksek Kurumu’nun, yargı veya yasama yetkisine
haiz mercilerin ve baroların soracakları veya Hakim Odaları
Birliği’nin re’sen tespit ettiği mesleki konular hakkında görüş
ve düşüncelerini rapor halinde yayınlamak,
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b) Hakimlerin haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren konular-
da, ilgili hukuki yolları kullanmak, başvurular yapmak,

c) Yasama faaliyetinin başlatılmasını gerektiren bir mevzuat 
eksikliği tespit edildiğinde buna örnek tasarılar oluşturmak,

ç) Ülke içinde kurulmuş  hukukla ilgili kurul ve kurumlarla 
bu kanunda yazan amaçların gerçekleştirilmesi için temaslarda 
bulunmak,

d) Yabancı ülkelerdeki emsal kuruluşlar ve hukuk kurumla-
rı ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak.

(6) Hakim Odaları Birliği bu görevlerden başka, bu kanunda
veya diğer kanunlarda verilen görevleri de yerine getirir.

İKİNCİ KISIM

Hakim Odaları Birliği’nin Teşkilatlanması ve 
Organlara Adaylık

Hakim Odaları Birliği Teşkilatı

MADDE 5– (1) Hakim Odaları Birliği’nin merkezi Ankara’dadır.

(2) Hakim Odaları Birliği Bölge Adliye Mahkemesi bulunan
il merkezlerinde, bölge adliye mahkemelerinin yargı bölgelerinde 
görevli ve yetkili olan bölge hakim odaları aracılığıyla örgütlenir.

(3) Bölge Hakim Odaları, bölge odası yapılanması bulunma-
yan fakat ilk derece mahkemeleri bulunan mülki birimlerde bölge 
hakim odaları Temsilcilikleri açabilir. Bu konudaki karar bölge ha-
kim odaları tarafından verilir.

Hakim Odaları Birliği Organlarına Adaylık

MADDE 6– (1) Hakim Odaları Birliği organlarına ve hakim-
ler disiplin ve denetleme kuruluna üye olmak isteyenlere ilişkin 

niteliksel şart ve gereklilikler liyakati öne çıkaracak şekilde Adalet 
Yüksek Kurumu tarafından belirlenir. 

(2) Aday olmak isteyenleri Adalet Yüksek Kurumu denetler; ge-
rekli şartları ve nitelikleri taşıyanları belirleyerek aday olarak ilan eder. 

(3) Aday olmak isteyen veya aday gösterilmeyi kabul edenler
şeffaf olmak zorundadır; seçilmelerini etkileyebilecek olan her 
türlü özlük bilgilerinin, mesleki, adakemik ve özel yaşamına ilişkin 
bilgilerin kamuoyuna paylaşılmasını kabul eder; paylaşıma açar ve 
muğlak hususlarda sorulan soruları cevaplarlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Hakim Odaları Birliği Merkez Teşkilatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Hakim Odaları Birliği Merkez Teşkilatının Organları ve 
Organlarının Oluşumu

Hakim Odaları Birliği Organları

MADDE 7– (1) Hakim Odaları Birliği merkez teşkilatının or-
ganları şunlardır:

a) Hakim Odaları Birliği Yönetim Kurulu,

b) Hakim Odaları Birliği Başkanlığı,

c) Hakim Odaları Birliği İcra Kurulu,

Hakim Odaları Birliği Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 8– (1) Hakim Odaları Birliği’nin en yüksek organı
Hakim Odaları Birliği yönetim kuruludur.

(2) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu, bölge hakim odala-
rı yönetim kurulu başkanlarından ve seçimle belirlenecek ayrı bir 
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yönetim kurulu başkanından oluşur.

(3) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu, 4 sene süreyle görev yapar.

Hakim Odaları Birliği Başkanlığının Oluşumu

MADDE 9– (1) Hakim Odaları Birliği başkanlığı, Hakim Oda-
ları Birliği yönetim kurulu başkanını ifade eder. 

(2) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu başkanı, Hakim
Odaları Birliği üyesi tüm hakimlerin katıldığı doğrudan bir seçim 
ile 2 yıl için seçilir.

(3) Düzenlenecek seçimde oyların salt çoğunluğunu alan aday,
Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu başkanı olur. İlk turda salt 
çoğunluğunu sağlayan aday çıkmaması halinde, ikinci tur seçimler 
düzenlenir. İki seçim arasında 3 hafta süre olması zorunludur.  

(4) İkinci turda, ilk turda en çok oyu almış iki aday arasından,
geçerli oyların basit çoğunluğunu elde eden aday, Hakim Odaları 
Birliği yönetim kurulu başkanı olur.

(5) 1 kereye mahsus, yeniden Hakim Odaları Birliği yönetim
kurulu başkanı olarak seçilmek mümkündür.

Hakim Odaları Birliği İcra Kurulunun Oluşumu

MADDE 10– (1) Hakim Odaları Birliği icra kurulu, Hakim 
Odaları Birliği yönetim kurulu başkanı, iki başkan yardımcısı, Ha-
kim Odaları Birliği sekreteri ve saymanından oluşur.

(2) Hakim Odaları Birliği başkan yardımcıları, Hakim Odaları
Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından, Hakim Odaları Birliği 
yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

(3) Hakim Odaları Birliği sekreteri ve saymanı, Hakim Odaları
Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından atanır. Bu görevlere ge-
tirilecek kişinin hakim olması gerekmez.

Hakimler Disiplin ve Denetleme Kurulu

MADDE 11– Hakimler Disiplin ve Denetleme Kurulu Hakim 
Odaları Birliği başkan ve yönetim kurulundan bağımsızdır.

Hakimler Disiplin ve Denetleme Kurulunun Oluşumu

MADDE 12– (1) Hakimler disiplin ve denetleme kurulu üyele-
ri, bölge hakim odaları yönetim kurulunun göstereceği 3 aday ara-
sından, Adalet Yüksek Kurumu tarafından her bölge hakim odası 
için birer kişinin seçilmesi suretiyle belirlenir.

(2) Hakimler disiplin ve denetleme kurulu üyesi olarak seçil-
meyen adaylardan 5 tanesi yedek olarak belirlenir.

(3) Hakimler disiplin ve denetleme kurulu üyeleri göreve baş-
ladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde, üyeleri arasından bir baş-
kan seçerler.

(4) Seçilen üyeler arasında yaş itibariyle en yaşlı üye, başkan
seçilinceye kadar hakimler disiplin ve denetleme kurulunun otu-
rumlarına başkanlık eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Hakim Odaları Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
       Görev ve Yetkileri

Hakim Odaları Birliği Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 13– (1) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu, bu 
kanunda Hakim Odaları Birliği’nin görevleri ve yetkileri kapsa-
mında belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve yetkili 
mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında;

1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerini düzenle-
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mek ve yürütmek, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

2. Konferanslar düzenlemek, kitaplık açmak, dergi çıkar-
mak, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,

b) Hakim Odaları Birliği’nin idaresi kapsamında;

3. Hakim Odaları Birliği’nin mallarının idaresi hakkında
raporlar hazırlamak, bütçeyi hazırlamak,

4. İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeleri düzenlemek,

5. Hakim Odaları Birliği seçim işlemlerini yürütmek,

6. Bu kanunda belirtilen koşulların oluşması halinde Bölge
Hakim Odaları kurmak

c) Mesleğin temsilinin sağlanması kapsamında;

1. Mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine 
karşı hakimlik mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu ko-
nularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak, davalara 
katılmak,

2. Bakanlıklar, mahkemeler, Adalet Yüksek Kurumu ve di-
ğer kurumların istediği konularda görüş bildirmek,

ç) Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcıvekili görevleri için 
aday adaylarını belirlemek ve Adalet Yüksek Kurumu’na bil-
dirmek.

(2) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu, diğer kanunlarda
Hakim Odaları Birliği’nin yetkili veya görevli kılındığı konularda 
da karar almaya yetkili organdır.

Hakim Odaları Birliği Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 14– Hakim Odaları Birliği başkanlığının görev ve 
yetkileri şunlardır:

a) Hakimleri diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüş-

melerde temsil etmek,

b) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu toplantılarına baş-
kanlık etmek,

c) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu tarafından alınan
kararların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük
işleri görmek,

ç) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulunun kararlarının 
icrası kapsamında Hakim Odaları Birliği icra kurulunu görev-
lendirmek,

d) Bütçeyi uygulamak.

Hakim Odaları Birliği İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 15– Hakim Odaları Birliği icra kurulu, Hakim Oda-
ları Birliği yönetim kurulu ve başkanı tarafından alınan kararların 
icrasında görev alır.

Hakimler Disiplin ve Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 16– (1) Hakimler disiplin ve denetleme kurulunun 
görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek disiplin kurallarını hakkında görüş bildirmek,

b) Her türlü iddiaya karşı gerekli görmesi halinde disiplin soruş-
turması yürütmek,

c) Adalet Yüksek Kurumu’ndan disiplin soruşturması başlatılma-
sını talep etmek.

(2) Hakimler disiplin ve denetleme kurulu, her türlü iddiaya
dair disiplin soruşturması yapabilir. 

(3) Hakimler disiplin ve denetleme kurulu, mensuplarıyla il-
gili yürüttüğü soruşturma sonucunda ancak uyarma veya kınama 
cezalarına hükmedebilir. Eğer soruşturmaya konu iddianın daha 
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yüksek bir ceza gerektirdiği kanaati oluşursa dosya Adalet Yüksek 
Kurumu’na aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hakim Odaları Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
Çalışma Usulleri

Hakim Odaları Birliği Yönetim Kurulu Toplantı ve 
Karar Yeter Sayıları

MADDE 17– (1) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulunun top-
lantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısından fazladır.

(2) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulunun karar yeter sayı-
sı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 18– (1) Hakim Odaları Birliği yönetim kurulunda 
görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hü-
küm bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azınlıkta
kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Yönetim kuru-
lu başkanı yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en 
sonunda kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

Hakimler Disiplin ve Denetleme Kurulu Toplantı ve Karar 
Yeter Sayıları

MADDE 19– (1) Hakimler disiplin ve denetleme kurulunun 
toplantı yeter sayısı, üye sayısının üçte ikisidir.

(2) Hakimler disiplin ve denetleme kurulunun karar yeter sayı-
sı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

(3) Birden fazla daire olması durumunda nisaplar her daire

için ayrı uygulanır.

MADDE 20 - (1) Hakimler  disiplin ve denetleme kurulunda 
görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hü-
küm bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azınlık-
ta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Hakimler 
disiplin ve denetleme kurulunun yaş itibariyle en yaşlı üyesi, yaş 
itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonunda 
kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bölge Hakim Odaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Bölge Hakim Odalarının Teşkilatlanması

MADDE 21– (1) Bölge hakim odaları, bölge adliye mahkeme-
lerinin yer aldığı il merkezlerinde bulunur.

(2) Bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içerisinde kalan
diğer illerde bölge hakim odaları açılamaz.

(3) Bölge hakim odaları, tüzel kişiliğe haiz, Hakim Odaları Bir-
liği merkez teşkilatının kararlarına uygun şekilde kendi kararlarını 
alabilen kuruluşlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Hakim Odalarının Organlarının Oluşumu

Bölge Hakim Odaları Organları
MADDE 22– Bölge hakim odalarının organları şunlardır:
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a) Bölge Hakim Odalarının Yönetim Kurulu

b) Bölge Hakim Odalarının Yönetim Kurulu Başkanlığı

Bölge Hakim Odaları Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 23– (1) Bölge hakim odaları yönetim kurullları, 9
üyeden oluşur.

(2) Bu üyeler, 4 yıllık süre için, o bölge hakim odası bölgesinde
kayıtlı, seçim gününden 3 ay öncesinde o bölgede görev yapmaya 
devam eden hakimler tarafından seçilir.

(3) Her hakim, düzenlenecek seçimlerde yalnızca bir aday le-
hine oy kullanabilir. En çok oyu alan 9 aday, asil üyeler olarak be-
lirlenir. Sonraki 3 aday ise, yedek üye olarak belirlenir. Seçimlerde 
blok liste usulüne izin verilmez.

(4) Bölge hakim odaları yönetim kurulu üyeliği görevine seçim 
tarihinden 6 ay önce o bölgede hakimlik görevini icra eden hakim-
ler aday olabilirler.

(5) Bölge hakim odaları yönetim kurulu üyeliğine aday olanla-
rın, seçim tarihi itibariyle hakimlik görevini en az 5 yıldır icra edi-
yor olması gerekir. Bu sürede, yardımcı hakimlik ve öncesindeki 
meslek kariyer basamakları hesaba katılmaz.

(6) Geçmiş beş yıl içinde kesinleşmiş bir kararla, kınama veya
meslekten geçici yasaklama cezalarıyla cezalandırılmış olan ha-
kimler, bölge hakim odaları yönetim kurulu üyesi olarak seçile-
mezler.

Bölge Hakim Odaları Başkanlığının Oluşumu

MADDE 24– (1) Bölge hakim odaları başkanlığı, bölge hakim 
odaları yönetim kurulu başkanını ifade eder.

(2) Bölge hakim odaları yönetim kurulu başkanları, bölge ha-
kim odası üyelerinin kendi aralarında yapacağı seçimde, basit ço-

ğunluğu sağlayan kişidir. Bu seçim bölge hakim odaları yönetim 
kurulu göreve başladıktan sonraki 1 ay içinde yapılır.

(3) Bölge hakim odaları yönetim kurulu başkanları, aynı za-
manda Hakim Odaları Birliği yönetim kurulu üyesi olarak merkez 
teşkilatta görev alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Hakim Odalarının Organlarının Görev ve Yetkileri

Bölge Hakim Odaları Yönetim Kurulu’nun Görevleri 
      ve Yetkileri

MADDE 25– (1) Bölge hakim odaları yönetim kurulu, münha-
sıran merkez teşkilatının yetkisine bırakılan konular hariç olmak 
üzere, bu kanunda Hakim Odaları Birliği’nin görevleri ve yetkileri 
kapsamında belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve 
yetkili mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Bölge hakim odalarının iç işleyişi kapsamında;

1. Seçimlerden sonra bölge hakim odaları yönetim kurulu
üyeleri arasından bölge hakim odaları yönetim kurulu başkanını 
seçmek,

2. Bölge hakim odalarının iç yönetmeliğini hazırlamak ve
onaylamak,

b) İcra görevleri kapsamında;

1. Bölge hakim odalarının bütçesini, Hakim Odaları Birliği
yönetim kurulunun bütçe kararlarında belirtilen doğrultuda ha-
zırlamak ve onaylamak,

2. Hakimler Disiplin ve Denetleme Kurulu üye seçimi için
gerekli şartları sağlayan 3 aday göstermek,
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3. Hakim Odaları Birliği yönetim kurulunun o bölge hakim
odası bölgesi kapsamında aldığı kararların icrasında görev almak

c) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında,

1. Bölge hakim odası yetki alanı içerisinde, Hakim Odaları
Birliği yönetim kurulunun görüşünü alarak mesleki gelişim faali-
yetleri düzenlemek,

2. Bölge hakim odası yetki alanına dair mesleki talepleri ve
sorunları toplamak ve bunlara dair çözüm öneriyle birlikte Hakim 
Odaları Birliği yönetim kuruluna ve Adalet Yüksek Kurumu’na 
sunmak

(2) Bölge hakim odaları yönetim kurulu, aldığı kararlarda Ha-
kim Odaları Birliği merkez teşkilatının politikalarını, kararlarını 
ve görüşlerini dikkate alır. Bunlara aykırı karar almaz.

Disiplin ve Denetleme Kurulu Ön Büroları

MADDE 26– (1) Bölge hakim odaları yönetim kurulu ve bölge 
hakim odaları başkanlığı, disiplin ve denetleme konularında so-
ruşturma yürütmez, herhangi bir karar veya ceza veremez.

(2) Bölge hakim odaları yapılanmaları kapsamında, Hakimler
Disiplin ve Denetleme Kurulu’na iletilecek denetleme ve soruşturma 
meselelerine dair taleplerin ve iddiaların toplandığı ön bürolar kuru-
lur. Her ilgili, hakimler hakkındaki iddialarını bu ön büroya iletebilir.

(3) Ön bürolar gelen talep ve iddiaları şekli incelemeye tabi
tutup, usuli şartları sağlayanları merkez teşkilatındaki Hakimler 
Disiplin ve Denetleme Kurulu’na iletir.

(4) Bu ön bürolarda görev alacak kişiler Adalet Yüksek Kuru-
mu tarafından belirlenecek şartları sağlayan kişiler arasından, böl-
ge hakim odaları yönetim kurulları tarafından atanır.

Bölge Hakim Odaları Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 27– Bölge hakim odaları başkanlığının görev ve yet-
kileri şunlardır:

a) Bölge hakim odasını temsilen Hakim Odaları Birliği yö-
netim kurulu üyeliğine dair görev ve sorumlulukları yürütmek,

b) Kendisinin eksikliğinde görev ve yetkileri kullanmak
üzere bölge hakim odası yönetim kurulu üyeleri arasından iki
kişiyi başkan yardımcısı olarak belirlemek,

c) Bölge hakim odası yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Bölge hakim odası yönetim kurulu tarafından alınan ka-
rarların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük iş-
leri görmek,

d) Bütçeyi uygulamak,

e) Adalet komisyonlarının başkanlık görevini, bölge hakim
odası başkanlığı görevi sürecince yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Hakim Odalarının Organlarının Çalışma Usulleri

MADDE 28– Bölge hakim odalarının organlarının çalışma 
usullerinde, Hakim Odaları Birliği yönetim kurulunun çalışma 
usulleri uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Bölge Hakim Odaları Temsilcilikleri

MADDE 29– (1) Bölge hakim odaları bulunmayan il merkez-
lerinde bölge hakim odaları temsilcilikleri kurulabilir.
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(2) Bu temsilcilikler, o yargı bölgesinde yetkili bölge hakim
odalarına bağlı olarak çalışırlar.

(3) İl niteliğinde olmayan mülki birimlerde de bölge hakim
odalarının kararıyla temsilcilik kurulabilir.

Bölge Hakim Odaları Temsilciliklerinin Oluşumu

MADDE 30– (1) Bölge hakim odaları temsilcileri, temsilcilik 
kurulan mülki birimdeki, biri hukuk biri de ceza ilk derece mah-
kemelerinde görevli en kıdemli 2 hakimdir. 

(2) Bu hakimlerin görevi kabul etmemesi veya görevli hakim-
lerin tayin veya başka herhangi bir sebeple o mülki birimden ayrıl-
ması halinde, sırayla kıdeme göre görev teklif edilir.

(3) Bölge hakim odaları temsilcileri, bölge hakim odaları yöne-
tim kurulunun görev süresince çalışır. Herhangi bir şekilde yöne-
tim kurulu değişirse, görev sona erer.

Bölge Hakim Odaları Temsilciliklerinin Görev ve Yetkileri

MADDE 31– Bölge hakim odaları temsilcileri, Hakim Odaları 
Birliği veya bölge hakim odalarının aldıkları kararların uygulan-
masında yardımcı olmakla görevlidir. Bunun dışında bölge hakim 
odaları temsilcilerinin görev ve yetkileri aşağıdakileri de içerir:

a) Temsilcilik bölgesinde oluşan talep ve sorunları bölge ha-
kim odalarına iletmek,

b) Temsilcilik bölgesinde düzenlenecek faaliyetlerin organi-
zasyonunda yer almak, destek sağlamak.

ALTINCI KISIM

Hakim Odaları Birliği Üyeliği

MADDE 32– (1) Hakimlik mesleğine Adalet Yüksek Kurumu 

tarafından kabul edilen her hakim ve hakim adayı, meslek stajı iti-
bariyle Hakim Odaları Birliği’nin doğal üyesi olur.

(2) Hakim Odaları Birliği üyelik mekanizması merkez teşkilatı
tarafından yürütülür. 

(3) Hakimler görev yaptıkları bölgede yetkili bölge hakim oda-
sı bünyesinde kayıtlı olurlar.

(4) Hakimlik meslek stajyerleri, özetmen hakimler ve yardımcı
hakimler bölge hakim odalarına kayıt edilirler ancak Hakim Oda-
ları Birliği ve bölge hakim odaları teşkilatlanmalarına ilişkin se-
çimlerde oy kullanamazlar.

Üyelerin Yetkileri

MADDE 33– (1) Her hakim ve hakim adayı Hakim Odaları 
Birliği’nin doğal üyesi olarak, kanunda kendisine tanınan yetkileri 
kullanabilir ve bu konularda taleplerini ve önerilerini Hakim Oda-
ları Birliği’ne veya bölge hakim odalarına iletebilir.

(2) Hakim Odaları Birliği üyesi her meslek kariyer seviyesi
mensubu, yatay örgütlenme yoluyla üye grupları kurabilir,  talep 
ve önerilerini grup olarak Hakim Odaları Birliği ve bölge hakim 
odaları organlarına iletebilirler.

(3) Hakim Odaları Birliği üyelerinin kullanabileceği yetkiler
şunlardır:

a) Tabi oldukları hakimlik kariyer seviyesi mensupları ile
grup kurmak, ortak bildiri, öneri ve talepleri ilgili mercilere
iletmek,

b) Mesleki gelişim için eğitim ve organizasyon talep veya
önerilerini ilgili mercilere iletmek,

c) Hakim Odaları Birliği’nin görevlerine giren meselelerde
bilgi talebinde bulunmak,
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ç) Hakim Odaları Birliği ve bölge hakim odaları teşkilatlan-
ması kapsamında yapılacak seçimlerde, ilgili şartları sağlamak 
suretiyle oy kullanmak,

d) Hakim Odaları Birliği ve bölge hakim odaları bünyesin-
de yapılacak seçimlere, ilgili kıdem şartlarını sağlamak şartıyla
aday olarak katılabilmek.

YEDİNCİ KISIM

Bütçe

MADDE 34– (1) Hakim Odaları Birliği’nin bütçesi, hakimler-
den toplanır. Her hakim, Hakim Odaları Birliği tarafından her yıl 
belirlenen üyelik bedelini öder.

(2) Adalet Bakanlığı, Hakim Odaları Birliği bütçesine her sene,
en az o sene içinde hakimlerden toplanan üyelik bedellerinin top-
lamı kadar destek sağlar.

(3) Hakim Odaları Birliği bütçesi, işlem başına ücret kalem-
lerinden de pay alır. Bu işlemler ve ücret payları Adalet Yüksek 
Kurumu tarafından belirlenir.

(4) Hakimlerin, keşif, haciz gibi adli işlemler sebebiyle hak ka-
zandığı her türlü ilave ödemelerin beşte biri Hakim Odaları Birliği 
bütçesine aktarılır.

(5) Hakim Odaları Birliği, Adalet Yüksek Kurumu’nun politi-
kalarına uygun olarak düzenleyeceği meslek içi eğitimler, konfe-
ranslar ve etkinlikler için Adalet Yüksek Kurumu’ndan harici öde-
meler talep edebilir.

SEKİZİNCİ KISIM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu

MADDE 35– (1) Bölge hakim odaları başkanları ve Hakim 
Odaları Birliği yönetim kurulu başkanı, görev süreleri boyunca 
hakimlik görevini icra etmezler. Bu kişiler görev sürelerince ha-
kimlere tanınan güvencelerden ve haklardan aynen yararlanmaya 
devam ederler.

(2) Bölge hakim odaları başkanları ve Hakim Odaları Birliği
yönetim kurulu başkanı, Hakim Odaları Birliği nezdindeki görev-
lerinin sona ermesinin ardından son görev yaptıkları bölgedeki 
uygun bir pozisyona, kıdemleri ve mesleki performansları esas 
alınmak kaydıyla Adalet Yüksek Kurumu tarafından atanırlar.

(3) Bölge hakim odaları yönetim kurulu üyeleri, bölge hakim
odaları nezdindeki görev süreleri boyunca aynı zamanda hakimlik 
görevini icra edebilirler. Bu kişiler bölge hakim odaları yönetim 
kurulu üyeliği görev süreleri boyunca kural olarak ancak disiplin 
veya etik cezası almaları halinde görevleri sona erer ve başka bir 
bölgeye tayin edilebilirler.

İKİNCİ KİTAP

Savcı Odaları Birliği

BİRİNCİ KISIM

Savcı Odaları Birliği’nin Amacı, Görevleri ve Yetkileri

Savcı Odaları Birliği ve Bağımsızlığı

MADDE 36 – (1) Savcı Odaları Birliği, savcılık mesleğinin 
kurallarına uygun bir şekilde görülmesini, savcıların temsil edil-
mesinin sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, savcılar 
arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel kişi-
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liğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir yargısal meslek 
kuruluşudur.

(2) Savcı Odaları Birliği, görevlerini yerine getirirken ve yetki-
lerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi, Savcı Odaları Birliği’ne emir ve talimat veremez. 

Savcı Odaları Birliği’nin Görevleri

MADDE 37 – (1) Savcı Odaları Birliği bu kanunda belirtilen 
görevleri yerine getirir.

(2) Savcı Odaları Birliği’nin görevlerinden ilki, savcılık mesle-
ğinin gelişimini sağlamak ve saygınlığını geliştirmektir. Bu kap-
samda Savcı Odaları Birliği’nin görevleri şunlardır;

a) Mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlak,
düzen ve geleneklerini korumak,

b) Meslek faaliyet kurallarını belirlemek,

c) Savcıları ilgilendiren konularda mensuplarının görüşleri-
ni öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun düşün-
ce ve görüşünü belirtmek,

ç) Mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek 
için eğitimler düzenlemek, konferanslar düzenlemek, kitaplık 
açmak, dergi çıkarmak, telif ve tercüme eserler meydana geti-
rilmesini teşvik etmek,

d) Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve 
yayınlanması için Adalet Yüksek Kurumu ve yargı mercileri ile
işbirliği yapmak,

e) Savcılık stajı yapanlar için Türkiye Adalet Akademisi ile
staj eğitim programı düzenlemek.

(3) Savcı Odaları Birliği’nin görevlerinden ikincisi, meslek il-
kelerini belirlemek ve meslek mensuplarının disiplin soruşturma-

larını yürütmektir. Bu kapsamda Savcı Odaları Birliği’nin görevleri 
şunlardır:

a) Savcılık unvanına sahip tüm mensupların uymaları gere-
ken ilkeleri değerleri belirlemek,

b) Mensupların disiplin kurallarına aykırı davranışlarına
dair iddiaları soruşturmak ve karara bağlamak.

(4) Savcı Odaları Birliği’nin görevlerinden üçüncüsü, mesleki
sorunları tespit etmek ve bunlara dair çözüm önerileri geliştir-
mektir. Bu kapsamda Savcı Odaları Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Savcıları ilgilendiren konularda Savcı Odaları Birliği’nin
görüşünü yetkili mercilere iletmek,

b) Mesleki sorunları tespit edip, bunlarla alakalı çözüm öne-
risi taslakları yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

c) Yargı hizmetinin eksiklerini, mahkeme sayısı, savcı sayısı
ve nitelikleri bakımından tespit etmek ve bunlarla alakalı Ada-
let Yüksek Kurumu’na tavsiye raporu sunmak,

ç) Savcıları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mercile-
re duyurmak

(5) Savcı Odaları Birliği’nin görevlerinden dördüncüsü meslek
mensuplarının temsilini yapmaktır. Bu kapsamda Savcı Odaları 
Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Adalet Yüksek Kurumu’nun, yargı veya yasama yetkisine
haiz mercilerin ve baroların soracakları veya Savcı Odaları Bir-
liği’nin re’sen tespit ettiği mesleki konular hakkında görüş ve
düşüncelerini rapor halinde yayınlamak,

b) Savcıların haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren konularda,
ilgili hukuki yolları kullanmak, başvurular yapmak,

c) Yasama faaliyetinin başlatılmasını gerektiren bir mevzuat 
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eksikliği tespit edildiğinde buna örnek tasarılar oluşturmak,

d) Ülke içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla
bu kanunda yazan amaçların gerçekleştirilmesi için temaslarda 
bulunmak,

e) Yabancı ülkelerdeki emsal kuruluşlar ve hukuk kurumla-
rı ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak.

(6) Savcı Odaları Birliği bu görevlerden başka, bu kanunda
veya diğer kanunlarda verilen görevleri de yerine getirir.

İKİNCİ KISIM

Savcı Odaları Birliği’nin Teşkilatlanması ve Organlara Adaylık

Savcı Odaları Birliği Teşkilatı

MADDE 38– (1) Savcı Odaları Birliği’nin merkezi Ankara’dadır.

(2) Savcı Odaları Birliği bölge adliye mahkemesi bulunan il
merkezlerinde, bölge adliye mahkemelerinin yargı bölgelerinde 
görevli ve yetkili olan bölge savcı odaları aracılığıyla örgütlenir.

(3) Bölge savcı odaları, bölge odası yapılanması bulunmayan
fakat ilk derece mahkemeleri bulunan mülki birimlerde bölge sav-
cı odaları temsilcilikleri açabilir. Bu konudaki karar bölge savcı 
odaları tarafından verilir.

Savcı Odaları Birliği Organlarına Adaylık

MADDE 39– (1) Savcı Odaları Birliği organlarına ve Savcılar 
Disiplin ve Denetleme Kurulu’na üye olmak isteyenlere ilişkin ni-
teliksel şart ve gereklilikler liyakati öne çıkaracak şekilde Adalet 
Yüksek Kurumu tarafından belirlenir. 

(2) Aday olmak isteyenleri Adalet Yüksek Kurumu denetler;
gerekli şartları ve nitelikleri taşıyanları belirleyerek aday ilan eder. 

(3) Aday olmak isteyen veya aday gösterilmeyi kabul edenler
şeffaf olmak zorundadır; seçilmelerini etkileyebilecek olan her 
türlü özlük bilgilerinin, mesleki, adakemik ve özel yaşamına ilişkin 
bilgilerin kamuoyuna paylaşılmasını kabul eder; paylaşıma açar ve 
muğlak hususlarda sorulan soruları cevaplarlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Savcı Odaları Birliği Merkez Teşkilatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Savcı Odaları Birliği Merkez Teşkilatının Organları ve 
Organlarının Oluşumu

Savcı Odaları Birliği Organları

MADDE 40– (1) Savcı Odaları Birliği merkez teşkilatının or-
ganları şunlardır:

a) Savcı Odaları Birliği Yönetim Kurulu,
b) Savcı Odaları Birliği Başkanlığı,
c) Savcı Odaları Birliği İcra Kurulu,
Savcı Odaları Birliği Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 41– (1) Savcı Odaları Birliği’nin en yüksek organı 
Savcı Odaları Birliği yönetim kuruludur.

(2) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu, bölge savcı odaları
yönetim kurulu başkanlarından ve seçimle belirlenecek ayrı bir 
yönetim kurulu başkanından oluşur.

(3) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu, 4 sene süreyle görev yapar.

Savcı Odaları Birliği Başkanlığının Oluşumu

MADDE 42– (1) Savcı Odaları Birliği başkanlığı, Savcı Odaları 
Birliği yönetim kurulu başkanını ifade eder. 
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(2) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu başkanı, Savcı Odaları
Birliği üyesi tüm savcıların katıldığı doğrudan bir seçim ile 2 yıl 
için seçilir. 

(3) Düzenlenecek seçimde oyların salt çoğunluğunu alan aday,
Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu başkanı olur. İlk turda oyların 
salt çoğunluğunu alan aday çıkmaması halinde, ikinci tur seçimler 
düzenlenir. İki seçim arasında 3 hafta süre olması zorunludur.  

(4) İkinci turda, ilk turda en çok oyu almış iki aday arasından,
geçerli oyların basit çoğunluğunu elde eden aday, Savcı Odaları 
Birliği yönetim kurulu başkanı olur.

(5) 1 kereye mahsus, yeniden Savcı Odaları Birliği yönetim ku-
rulu başkanı olarak seçilmek mümkündür.

Savcı Odaları Birliği İcra Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 43– (1) Savcı Odaları Birliği İcra Kurulu, Savcı Oda-
ları Birliği yönetim kurulu başkanı, iki başkan yardımcısı, Savcı 
Odaları Birliği sekreteri ve saymanından oluşur.

(2) Savcı Odaları Birliği başkan yardımcıları, Savcı Odaları Bir-
liği yönetim kurulu başkanı tarafından, Savcı Odaları Birliği Yöne-
tim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

(3) Savcı Odaları Birliği sekreteri ve saymanı, Savcı Odaları
Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından atanır. Bu görevlere ge-
tirilecek kişinin savcı olması gerekmez.

Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu

MADDE 44– Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu, Savcı 
Odaları Birliği başkan ve yönetim kurulundan bağımsızdır.

Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 45– (1) Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu üyele-
ri, bölge savcı odaları yönetim kurulunun göstereceği 3 aday ara-

sından, Adalet Yüksek Kurumu tarafından her bölge savcı odası 
için birer kişinin seçilmesi suretiyle belirlenir.

(2) Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu üyesi olarak seçil-
meyen adaylardan 5 tanesi yedek olarak belirlenir.

(3) Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri göreve başla-
dıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde, üyeleri arasından bir baş-
kan seçerler.

(4) Seçilen üyeler arasında yaş itibariyle en yaşlı üye, başkan
seçilinceye kadar Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun otu-
rumlarına başkanlık eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Savcı Odaları Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
Görev ve Yetkileri

Savcı Odaları Birliği Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 46– (1) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu, bu ka-
nunda Savcı Odaları Birliği’nin görevleri ve yetkileri kapsamında 
belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve yetkili merci-
dir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında;

1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerini düzenle-
mek ve yürütmek, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

2. Konferanslar düzenlemek, kitaplık açmak, dergi çıkar-
mak, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,

b) Savcı Odaları Birliği’nin idaresi kapsamında;

1. Savcı Odaları Birliği’nin mallarının idaresi hakkında ra-
porlar hazırlamak, bütçeyi hazırlamak,
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2. İç yönetime ait bütün işleri görüp, yönergeleri düzenlemek,

3. Savcı Odaları Birliği seçim işlemlerini yürütmek,

4. Bu kanunda belirtilen koşulların oluşması halinde bölge
savcı odaları kurmak,

c) Mesleğin temsilinin sağlanması kapsamında;

1. Mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine
karşı savcılık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konular-
da her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak, davalara katılmak,

2. Bakanlıklar, mahkemeler, Adalet Yüksek Kurumu ve di-
ğer kurumların istediği konularda görüş bildirmek,

ç) Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcıvekili görevleri için aday 
adaylarını belirlemek ve Adalet Yüksek Kurumu’na bildirmek.

(2) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu, diğer kanunlarda
Savcı Odaları Birliği’nin yetkili veya görevli kılındığı konularda da 
karar almaya yetkili organdır.

Savcı Odaları Birliği Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 47–  Savcı Odaları Birliği başkanlığının görev ve yet-
kileri şunlardır:

a) Savcıları diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüşme-
lerde temsil etmek,

b) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu toplantılarına baş-
kanlık etmek,

c) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulu tarafından alınan
kararların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük
işleri görmek,

ç) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulunun kararlarının icrası 
kapsamında Savcı Odaları Birliği İcra Kurulu’nu görevlendirmek,

d) Bütçeyi uygulamak.

Savcı Odaları Birliği İcra Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

MADDE 48– Savcı Odaları Birliği İcra Kurulu, Savcı Odaları
Birliği yönetim kurulu ve başkanı tarafından alınan kararların ic-
rasında görev alır.

Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

MADDE 49– (1) Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun 
görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek disiplin kurallarını hakkında görüş bildirmek,

b) Her türlü iddiaya karşı gerekli görmesi halinde disiplin
soruşturması yürütmek,

c) Adalet Yüksek Kurumu’ndan disiplin soruşturması başla-
tılmasını talep etmek.

(2) Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu, her türlü iddiaya
dair disiplin soruşturması yapabilir. 

(3) Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu, mensuplarıyla il-
gili yürüttüğü soruşturma sonucunda ancak uyarma veya kınama 
cezalarına hükmedebilir. Eğer soruşturmaya konu iddianın daha 
yüksek bir ceza gerektirdiği kanaati oluşursa dosya Adalet Yüksek 
Kurumu’na aktarılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Savcı Odaları Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
Çalışma Usulleri

Savcı Odaları Birliği Yönetim Kurulu Toplantı ve 
Karar Yeter Sayıları

MADDE 50– (1) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulunun top-
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lantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısından fazladır.

(2) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulunun karar yeter sayısı,
toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 51– (1) Savcı Odaları Birliği yönetim kurulunda gö-
rüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hüküm 
bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azın-
lıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Yöne-
tim kurulu başkanı yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları 
toplar ve en sonunda kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser 
oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu Toplantı ve 
Karar Yeter Sayıları

MADDE 52– (1) Savcılar disiplin ve denetleme kurulunun 
toplantı yeter sayısı, üye sayısının üçte ikisidir.

(2) Savcılar disiplin ve denetleme kurulunun karar yeter sayısı,
toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

(3) Birden fazla daire olması halinde nisaplar her daire için ayrı 
uygulanır.

MADDE 53 - (1) Savcılar  disiplin ve denetleme kurulunda gö-
rüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hüküm 
bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azın-
lıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Sav-
cılar disiplin ve denetleme kurulunun yaş itibariyle en yaşlı üyesi, 
yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonun-

da kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bölge Savcı Odaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Bölge Savcı Odalarının Teşkilatlanması

MADDE 54– (1) Bölge Savcı Odaları, bölge adliye mahkeme-
lerinin yer aldığı il merkezlerinde bulunur.

(2) Bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içerisinde kalan
diğer illerde bölge savcı odaları açılamaz.

(3) Bölge savcı odaları, tüzel kişiliğe haiz, Savcı Odaları Birli-
ği merkez teşkilatının kararlarına uygun şekilde kendi kararlarını 
alabilen kuruluşlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Savcı Odalarının Organlarının Oluşumu

Bölge Savcı Odaları Organları

MADDE 55– Bölge savcı odalarının organları şunlardır:

a) Bölge Savcı Odalarının Yönetim Kurulu

b) Bölge savcı odalarının yönetim kurulu başkanlığı

Bölge Savcı Odaları Yönetim Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 56– (1) Bölge savcı odaları yönetim kurullları, 9 üye-
den oluşur.
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(2) Bu üyeler, 4 yıllık süre için, o bölge savcı odası bölgesinde 
kayıtlı, seçim gününden 3 ay öncesinde o bölgede görev yapmaya 
devam eden savcılar tarafından seçilir.

(3) Her savcı, düzenlenecek seçimlerde yalnızca bir aday lehine 
oy kullanabilir. En çok oyu alan 9 aday, asil üyeler olarak belirlenir. 
Sonraki 3 aday ise, yedek üye olarak belirlenir. Seçimlerde blok 
liste usulüne izin verilmez.

(4) Bölge savcı odaları yönetim kurulu üyeliği görevine seçim 
tarihinden 6 ay önce o bölgede savcılık görevini icra eden savcılar 
aday olabilirler.

(5) Bölge savcı odaları yönetim kurulu üyeliğine aday olanla-
rın, seçim tarihi itibariyle savcılık görevini en az 5 yıldır icra edi-
yor olması gerekir. Bu sürede, yardımcı savcılık ve öncesindeki 
meslek kariyer basamakları hesaba katılmaz.

(6) Geçmiş beş yıl içinde kesinleşmiş bir kararla, kınama veya 
meslekten geçici yasaklama cezalarıyla cezalandırılmış olan savcı-
lar, Bölge savcı odaları yönetim kurulu üyesi olarak seçilemezler.

Bölge Savcı Odaları Başkanlığının Oluşumu

MADDE 57– (1) Bölge savcı odaları başkanlığı, bölge savcı 
odaları yönetim kurulu başkanını ifade eder.

(2) Bölge savcı odaları yönetim kurulu başkanları, bölge savcı 
odası üyelerinin kendi aralarında yapacağı seçimde, basit çoğun-
luğu sağlayan kişidir. Bu seçim bölge savcı odaları yönetim kurulu 
göreve başladıktan sonraki 1 ay içinde yapılır.

(3) Bölge Savcı Odaları yönetim kurulu başkanları, aynı za-
manda Savcı Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak merkez 
teşkilatta görev alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Savcı Odalarının Organlarının Görev ve Yetkileri

Bölge Savcı Odaları Yönetim Kurulunun Görevleri ve Yetkileri

MADDE 58– (1) Bölge Savcı Odaları yönetim kurulu, münha-
sıran merkez teşkilatının yetkisine bırakılan konular hariç olmak 
üzere, bu kanunda Savcı Odaları Birliği’nin görevleri ve yetkileri 
kapsamında belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve 
yetkili mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Bölge savcı odalarının iç işleyişi kapsamında;

1. Seçimlerden sonra bölge savcı odaları yönetim kurulu
üyeleri arasından bölge savcı odaları yönetim kurulu başkanını 
seçmek,

2. Bölge savcı odalarının iç yönetmeliğini hazırlamak ve
onaylamak,

b) İcra görevleri kapsamında;

1. Bölge savcı odalarının bütçesini, Savcı Odaları Birliği yö-
netim kurulunun bütçe kararlarında belirtilen doğrultuda hazırla-
mak ve onaylamak,

2. Savcılar Disiplin ve Denetleme Kurulu üye seçimi için ge-
rekli şartları sağlayan 3 aday göstermek,

3. Savcı Odaları Birliği yönetim kurulunun o bölge savcı
odası bölgesi kapsamında aldığı kararların icrasında görev almak

c) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında,

1. Bölge savcı odası yetki alanı içerisinde, Savcı Odaları Bir-
liği yönetim kurulunun görüşünü alarak mesleki gelişim faaliyet-
leri düzenlemek,

2. Bölge savcı odası yetki alanına dair mesleki talepleri ve
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sorunları toplamak ve bunlara dair çözüm öneriyle birlikte Sav-
cı Odaları Birliği yönetim kuruluna ve Adalet Yüksek Kurumu’na 
sunmak

(2) Bölge savcı odaları yönetim kurulu, aldığı kararlarda Savcı
Odaları Birliği merkez teşkilatının politikalarını, kararlarını ve gö-
rüşlerini dikkate alır. Bunlara aykırı karar almaz.

Disiplin ve Denetleme Kurulu Ön Büroları

MADDE 59– (1) Bölge savcı odaları yönetim kurulu ve bölge 
savcı odaları başkanlığı, disiplin ve denetleme konularında soruş-
turma yürütmez, herhangi bir karar veya ceza veremez.

(2) Bölge savcı odaları yapılanmaları kapsamında, Savcılar Di-
siplin ve Denetleme Kurulu’na iletilecek denetleme ve soruşturma 
meselelerine dair taleplerin ve iddiaların toplandığı ön bürolar 
kurulur. Her ilgili, savcılar hakkındaki iddialarını bu ön büroya 
iletebilir.

(3) Ön bürolar gelen talep ve iddiaları şekli incelemeye tabi
tutup, usuli şartları sağlayanları merkez teşkilatındaki Savcılar Di-
siplin ve Denetleme Kurulu’na iletir.

(4) Bu ön bürolarda görev alacak kişiler Adalet Yüksek Kuru-
mu tarafından belirlenecek şartları sağlayan kişiler arasından, böl-
ge savcı odaları yönetim kurulları tarafından atanır.

Bölge Savcı Odaları Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 60– Bölge savcı odaları başkanlığının görev ve yetki-
leri şunlardır:

a) Bölge savcı odasını temsilen Savcı Odaları Birliği yöne-
tim kurulu üyeliğine dair görev ve sorumlulukları yürütmek,

b) Kendisinin eksikliğinde görev ve yetkileri kullanmak
üzere bölge savcı odası yönetim kurulu üyeleri arasından iki

kişiyi başkan yardımcısı olarak belirlemek, 

c) Bölge savcı odası yönetim kuruluna başkanlık etmek,

d) Bölge savcı odası yönetim kurulu tarafından alınan ka-
rarların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük iş-
leri görmek,

e) Bütçeyi uygulamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Savcı Odalarının Organlarının Çalışma Usulleri

MADDE 61– Bölge savcı odalarının organlarının çalışma usul-
lerinde, Savcı Odaları Birliği yönetim kurulunun çalışma usulleri 
uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Bölge Savcı Odaları Temsilcilikleri

MADDE 62– (1) Bölge savcı odaları bulunmayan il merkezle-
rinde bölge savcı odaları temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Bu temsilcilikler, o yargı bölgesinde yetkili bölge savcı oda-
larına bağlı olarak çalışırlar.

(3) İl niteliğinde olmayan mülki birimlerde de bölge savcı oda-
larının kararıyla temsilcilik kurulabilir.

Bölge Savcı Odaları Temsilciliklerinin Oluşumu

MADDE 63– (1) Bölge savcı odaları temsilcileri, temsilcilik 
kurulan mülki birimde görevli en kıdemli 2 savcıdır. 

(2) Bu savcıların görevi kabul etmemesi veya görevli savcıların
tayin veya başka herhangi bir sebeple o mülki birimden ayrılması 
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halinde, sırayla kıdeme göre görev teklif edilir.

(3) Bölge savcı odaları temsilcileri, bölge savcı odaları yönetim
kurulunun görev süresince çalışır. Herhangi bir şekilde yönetim 
kurulu değişirse, görev sona erer.

Bölge Savcı Odaları Temsilciliklerinin Görev ve Yetkileri

MADDE 64– Bölge savcı odaları temsilcileri, Savcı Odaları 
Birliği veya bölge savcı odalarının aldıkları kararların uygulanma-
sında yardımcı olmakla görevlidir. Bunun dışında bölge savcı oda-
ları temsilcilerinin görev ve yetkileri aşağıdakileri de içerir:

a) Temsilcilik bölgesinde oluşan talep ve sorunları bölge
savcı odaları iletmek,

b) Temsilcilik bölgesinde düzenlenecek faaliyetlerin organi-
zasyonunda yer almak, destek sağlamak.

ALTINCI KISIM

Savcı Odaları Birliği Üyeliği

MADDE 65– (1) Savcılık mesleğine Adalet Yüksek Kurumu 
tarafından kabul edilen her savcı ve savcı adayı, meslek stajı itiba-
riyle Savcı Odaları Birliği’nin doğal üyesi olur.

(2) Savcı Odaları Birliği üyelik mekanizması merkez teşkilatı
tarafından yürütülür. 

(3) Savcılar görev yaptıkları bölgede yetkili bölge savcı odası
bünyesinde kayıtlı olurlar.

(4) Savcılık meslek stajyerleri, özetmen savcılar ve yardımcı
savcılar, bölge savcı odalarına kayıt edilirler ancak Savcı Odaları 
Birliği ve bölge savcı odaları teşkilatlanmalarına ilişkin seçimlerde 
oy kullanamazlar.

Üyelerin Yetkileri

MADDE 66– (1) Her savcı ve savcı adayı Savcı Odaları Birli-
ği’nin doğal üyesi olarak, kanunda kendisine tanınan yetkileri kul-
lanabilir ve bu konularda taleplerini ve önerilerini Savcı Odaları 
Birliği’ne veya bölge savcı odalarına iletebilir.

(2) Savcı Odaları Birliği üyesi her meslek kariyer seviyesi men-
subu, yatay örgütlenme yoluyla üye grupları kurabilir,  talep ve 
önerilerini grup olarak Savcı Odaları Birliği ve bölge savcı odaları 
organlarına iletebilirler.

(3) Savcı odaları birliği üyelerinin kullanabileceği yetkiler şun-
lardır:

a) Tabi oldukları savcılık kariyer seviyesi mensupları ile grup 
kurmak, ortak bildiri, öneri ve talepleri ilgili mercilere iletmek,

b) Mesleki gelişim için eğitim ve organizasyon talep veya
önerilerini ilgili mercilere iletmek,

c) Savcı Odaları Birliği’nin görevlerine giren meselelerde
bilgi talebinde bulunmak,

ç) Savcı Odaları Birliği ve bölge savcı odaları teşkilatlanması 
kapsamında yapılacak seçimlerde, ilgili şartları sağlamak sure-
tiyle oy kullanmak,

d) Savcı Odaları Birliği ve bölge savcı odaları bünyesinde
yapılacak seçimlere, ilgili kıdem şartlarını sağlamak şartıyla
aday olarak katılabilmek.

YEDİNCİ KISIM

Bütçe

MADDE 67– (1) Savcı Odaları Birliği’nin bütçesi, savcılardan 
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toplanır. Her savcı, Savcı Odaları Birliği tarafından her yıl belirle-
nen üyelik bedelini öder.

(2) Adalet Bakanlığı, Savcı Odaları Birliği bütçesine her sene,
en az o sene içinde savcılardan toplanan üyelik bedellerinin topla-
mı kadar destek sağlar.

(3) Savcı Odaları Birliği bütçesi, işlem başına ücret kalemlerin-
den de pay alır. Bu işlemler ve ücret payları Adalet Yüksek Kurumu 
tarafından belirlenir.

(4) Savcıların, adli işlemler sebebiyle hak kazandığı her türlü
ilave ödemenin beşte biri Savcı Odaları Birliği bütçesine aktarılır.

(5) Savcı Odaları Birliği, Adalet Yüksek Kurumu’nun politika-
larına uygun olarak düzenleyeceği meslek içi eğitimler, konferans-
lar ve etkinlikler için Adalet Yüksek Kurumu’ndan harici ödemeler 
talep edebilir.

SEKİZİNCİ KISIM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu

MADDE 68– (1) Bölge savcı odaları başkanları ve Savcı Oda-
ları Birliği yönetim kurulu başkanı, görev süreleri boyunca sav-
cılık görevini icra etmezler. Bu kişiler görev sürelerince savcılara 
tanınan güvencelerden ve haklardan aynen yararlanmaya devam 
ederler.

(2) Bölge savcı odaları başkanları ve Savcı Odaları Birliği yöne-
tim kurulu başkanı, Savcı Odaları Birliği nezdindeki görevlerinin 
sona ermesinin ardından son görev yaptıkları bölgedeki uygun bir 
pozisyona, kıdemleri ve mesleki performansları esas alınmak kay-
dıyla Adalet Yüksek Kurumu tarafından atanırlar.

(3) Bölge savcı odaları yönetim kurulu üyeleri, bölge savcı

odaları nezdindeki görev süreleri boyunca aynı zamanda savcı-
lık görevini icra edebilirler. Bu kişiler bölge savcı odaları yönetim 
kurulu üyeliği görev süreleri boyunca kural olarak ancak disiplin 
veya etik cezası almaları halinde görevleri sona erer ve başka bir 
bölgeye tayin edilebilirler.

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Türkiye Barolar Birliği

BİRİNCİ KISIM

Türkiye Barolar Birliği’nin Amacı, Görevleri ve Yetkileri

Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Barolar Birliği’nin Bağımsızlığı

MADDE 69– (1) Türkiye Barolar Birliği, avukatlık mesleğinin 
kurallarına uygun bir şekilde görülmesini, avukatların temsil edil-
mesinin sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, avukat-
lar arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, tüzel 
kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir çatı meslek 
kuruluşudur.

(2) Türkiye Barolar Birliği, görevlerini yerine getirirken ve yet-
kilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci veya 
kişi, Türkiye Barolar Birliği’ne emir ve talimat veremez. 

Türkiye Barolar Birliği’nin Görevleri

MADDE 70– (1) Türkiye Barolar Birliği bu kanunda belirtilen 
görevleri yerine getirir.

(2) Türkiye Barolar Birliği’nin görevlerinden ilki, avukatlık
mesleğinin gelişimini sağlamak ve saygınlığını geliştirmektir. Bu 
kapsamda Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri şunlardır;

a) Mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlak,
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düzen ve geleneklerini korumakla,

b) Meslek faaliyet kurallarını belirlemek,

c) Avukatları ilgilendiren konularda mensuplarının görüş-
lerini öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun dü-
şünce ve görüşünü belirtmek,

ç) Mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek 
için eğitimler düzenlemek, konferanslar düzenlemek, kitaplık 
açmak, dergi çıkarmak, telif ve tercüme eserler meydana geti-
rilmesini teşvik etmek,

d) Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve 
yayınlanması için Adalet Yüksek Kurumu ve yargı mercileri ile
işbirliği yapmak,

e) Avukatlık stajı görevleri kapsamında Adalet Yüksek Ku-
rumu ve Bölge Baro Birlikleri ile işbirliği yapmak.

(3) Türkiye Barolar Birliği’nin görevlerinden ikincisi, mesleki
sorunları tespit etmek ve bunlara dair çözüm önerileri geliştirmek-
tir. Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Avukatları ilgilendiren konularda kurul görüşünü yetkili
mercilere iletmek,

b) Mesleki sorunları tespit edip, bunlarla alakalı çözüm öne-
risi taslakları yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

c) Yargı hizmetinin eksiklerini, mahkeme sayısı, avukat sa-
yısı ve nitelikleri bakımından tespit etmek ve bunlarla alakalı
Adalet Yüksek Kurumu’na tavsiye raporu sunmak,

ç) Avukatları ilgilendiren konularda görüşünü yetkili mer-
cilere duyurmak.

(4) Türkiye Barolar Birliği’nin görevlerinden üçüncüsü meslek
mensuplarının temsilini yapmaktır. Bu kapsamda Türkiye Barolar 

Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliği’nin, yargı veya yasama yetkisine
haiz mercilerin ve baroların soracakları veya Türkiye Barolar
Birliği’nin re ’sen tespit ettiği mesleki konular hakkında görüş
ve düşüncelerini rapor halinde yayınlamak,

b) Avukatların haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren konular-
da, ilgili hukuki yolları kullanmak, başvurular yapmak,

c) Yasama faaliyetinin başlatılmasını gerektiren bir mevzuat 
eksikliği tespit edildiğinde buna örnek tasarılar oluşturmak,

ç) Ülke içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla 
bu Kanun’da yazan amaçların gerçekleştirilmesi için temaslar-
da bulunmak,

d) Yabancı ülkelerdeki emsal kuruluşlar ve hukuk kurumla-
rı ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak.

(5) Türkiye Barolar Birliği’nin bu görevlerden başka, bu Ka-
nun’da veya diğer kanunlarda verilen görevleri de yerine getirir.

İKİNCİ KISIM

Türkiye Barolar Birliği’nin Teşkilatlanması ve 
       Organlara Adaylık

Türkiye Barolar Birliği’nin Teşkilatı

MADDE 71– (1) Türkiye Barolar Birliği Ankara’dadır.

(2) Türkiye Barolar Birliği, bölge adliye mahkemesi bulunan
il merkezlerinde, bölge adliye mahkemelerinin yargı bölgelerinde 
görevli ve yetkili olan bölge baro birlikleri ve il baroları aracılığıyla 
örgütlenir.

(3) Türkiye Barolar Birliği, bölge baro birliklerine veya il baro-
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larına emir veremez. Bu kuruluşlar, danışma ve ortak ilkeler kap-
samında dayanışma içinde çalışırlar.

Türkiye Barolar Birliği Organlarına Adaylık

MADDE 72– (1) Türkiye Barolar Birliği organlarına ve Avu-
katlar Disiplin ve Denetleme Kurulu’na üye olmak isteyenlere 
ilişkin niteliksel şart ve gereklilikler liyakati öne çıkaracak şekilde 
Adalet Yüksek Kurumu tarafından belirlenir. 

(2) Aday olmak isteyenleri Adalet Yüksek Kurumu denetler;
gerekli şartları ve nitelikleri taşıyanları belirleyerek aday olarak 
ilan eder. 

(3) Aday olmak isteyen veya aday gösterilmeyi kabul edenler
şeffaf olmak zorundadır; seçilmelerini etkileyebilecek olan her 
türlü özlük bilgilerinin, mesleki, akademik ve özel yaşamına ilişkin 
bilgilerin kamuoyuna paylaşılmasını kabul eder; paylaşıma açar ve 
muğlak hususlarda sorulan soruları cevaplarlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Türkiye Barolar Birliği Merkez Teşkilatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Türkiye Barolar Birliği Merkez Teşkilatı Organları ve 
Organlarının Oluşumu

Türkiye Barolar Birliği’nin Organları

MADDE 73– (1) Türkiye Barolar Birliği’nin organları şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu,

b) Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı,

c) Türkiye Barolar Birliği İcra Kurulu.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 74– (1) Türkiye Barolar Birliği’nin en yüksek organı 
Türkiye Barolar Birliği yönetim kuruludur.

(2) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu, bölge baro birlikle-
ri yönetim kurulu başkanlarından ve seçimle belirlenecek ayrı bir 
yönetim kurulu başkanından oluşur.

(3) Üye sayısı seçim gününden 3 ay önceki gün 2.000’den fazla
olan her bir Bölge Birlik Barosu, her ilave 2.000 üye avukat için 
Türkiye Barolar Birliği Yönetim kuruluna ilave 1 üye gönderme 
hakkı kazanır.

(4) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu, 4 sene süreyle gö-
rev yapar.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Oluşumu

MADDE 75– (1) Türkiye Barolar Birliği başkanlığı, Türkiye 
Barolar Birliği yönetim kurulu başkanını ifade eder.

(2) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu başkanı, Türkiye
Barolar Birliği üyesi tüm avukatların katıldığı doğrudan bir seçim 
ile 2 yıl için seçilir. Türkiye Barolar Birliği başkanlığına aday olan 
kişiler, diğer görevler için aday olamazlar.

(3) Düzenlenecek seçimde oyların salt çoğunluğunu alan aday,
Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu başkanı olur. İlk turda oy-
ların salt çoğunluğunu aday çıkmaması halinde, ikinci tur seçim-
ler düzenlenir. İki seçim arasında en az 3 hafta süre bulunmalıdır.

(4) İkinci turda, ilk turda en çok oyu almış iki aday arasından,
geçerli oyların basit çoğunluğunu elde eden aday, Türkiye Barolar 
Birliği başkanı olur.

(5) 1 kereye mahsus, yeniden Türkiye Barolar Birliği yönetim
kurulu başkanı olarak seçilmek mümkündür.
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Türkiye Barolar Birliği İcra Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 76– (1) Türkiye Barolar Birliği İcra Kurulu, Türkiye 
Barolar Birliği yönetim kurulu başkanı, iki başkan yardımcısı, Tür-
kiye Barolar Birliği sekreteri ve saymanından oluşur.

(2) Türkiye Barolar Birliği başkan yardımcıları, Türkiye Baro-
lar Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından, Türkiye Barolar Bir-
liği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

(3) Türkiye Barolar Birliği sekreteri ve saymanı, Türkiye Baro-
lar Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından atanır. Bu görevlere 
getirilecek kişinin avukat olması gerekir.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Barolar Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
       Görev ve Yetkileri

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 77– (1) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu, bu 
kanunda Türkiye Barolar Birliği’nin görevleri ve yetkileri kapsa-
mında belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve yetkili 
mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında;

1) Meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerini düzenle-
mek ve yürütmek, bu konuda ilgili kurumlarla iş birliği yapmak,

2) Konferanslar düzenlemek, kitaplık açmak, dergi çıkar-
mak, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,

b) Türkiye Barolar Birliği’nin idaresi kapsamında;

1) Kurul mallarının idaresi hakkında raporlar hazırlamak,
bütçeyi hazırlamak,

2) İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeleri düzenle-
mek,

3) Türkiye Barolar Birliği seçim işlemlerini yürütmek,

4) Bu kanunda belirtilen koşulların oluşması halinde il ba-
rolarının kurulmasına onay vermek,

c) Mesleğin temsilinin sağlanması kapsamında;

1) Mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine
karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konular-
da her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak, davalara katılmak,

2) Bakanlıklar, mahkemeler, Adalet Yüksek Kurumu ve di-
ğer kurumların istediği konularda görüş bildirmek,

ç) Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcıvekili görevleri için 
aday adaylarını belirlemek ve Adalet Yüksek Kurumu’na bil-
dirmek.

(2) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu, diğer kanunlarda
Türkiye Barolar Birliği’nin yetkili veya görevli kıldığı konularda da 
karar almaya yetkili organdır.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 78– (1) Türkiye Barolar Birliği başkanlığının görevle-
ri ve yetkileri şunlardır:

a) Avukatları diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüş-
melerde temsil etmek,

b) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu toplantılarına
başkanlık etmek,

c) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulu tarafından alınan
kararların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük
işleri görmek,
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ç) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun kararlarının 
icrası kapsamında Türkiye Barolar Birliği İcra Kurulu’nu gö-
revlendirmek,

d) Bütçeyi uygulamak.

Türkiye Barolar Birliği İcra Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

MADDE 79– (1) Türkiye Barolar Birliği İcra Kurulu, Türkiye
Barolar Birliği yönetim kurulu ve başkanı tarafından alınan karar-
ların icrasında görev alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Barolar Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
       Çalışma Usulleri

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Toplantı ve 
       Karar Yeter Sayıları

MADDE 80– (1) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun 
toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısından faz-
ladır.

(2) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun karar yeter sayı-
sı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 81– (1) Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunda 
görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hü-
küm bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azın-
lıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Yöne-
tim kurulu başkanı yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları 
toplar ve en sonunda kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser 
oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bölge Baro Birlikleri 

BİRİNCİ BÖLÜM

Bölge Baro Birlikleri’nin Teşkilatlanması

MADDE 82– (1) Bölge Baro Birlikleri, bölge adliye mahkeme-
si bulunduğu ilin merkezlerinde bulunur.

(2) Bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içerisinde kalan
diğer illerde Bölge Baro Birlikleri açılamaz.

(3) Bölge Baro Birlikleri, tüzel kişiliğe haiz, Türkiye Barolar
Birliği’nin ilke kararlarına uygun şekilde kendi kararlarını alabilen 
kuruluşlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Baro Birlikleri’nin Organlarının Oluşumu

MADDE 83– (1) Bölge Baro Birlikleri’nin organları şunlardır:

a) Bölge Baro Birlikleri Yönetim Kurulu

b) Bölge Baro Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanlığı

c) Bölge Baro Birliği İcra Kurulu

ç) Bölge Baro Birliği Disiplin ve Denetleme Kurulu

Bölge Baro Birliği Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 84– (1) İl baroları yönetim kurulu başkanları, Bölge 
Baro Birliği yönetim kurulunun doğal üyeleridir 
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(2) Üye sayısı seçim gününden 3 ay önceki gün 2.000’den fazla 
olan her bir il barosu, her ilave 2.000 üye avukat için Bölge Baro 
Birliği yönetim kuruluna 1 üye gönderme hakkı kazanır.

(3) Bu üyeler, 4 yıllık süre için, o Bölge Baro Birliği’nde böl-
gesinde kayıtlı, seçim gününden 3 ay öncesinde o bölgede kayıtlı 
olmaya devam eden avukatlar tarafından seçilir.

(4) Bölge Baro Birliği yönetim kurulu üyeliği görevine seçim 
tarihinden 6 ay önce o bölgede avukatlık görevini icra eden avu-
katlar aday olabilirler.

(5) Bölge Baro Birliği yönetim kurulu seçiminde aday olanla-
rın, seçim tarihi itibariyle avukatlık görevini en az 5 yıldır icra edi-
yor olması gerekir. Bu sürede, yardımcı avukatlık ve öncesindeki 
meslek kariyer basamakları hesaba katılmaz.

(6) Geçmiş beş yıl içinde kesinleşmiş bir kararla, kınama veya 
meslekten geçici yasaklama cezalarıyla cezalandırılmış olan avu-
katlar, bu seçime katılamazlar.

MADDE 85– (1) İl baroları yönetim kurulu başkanları, Bölge 
Baro Birliği yönetim kurulunun doğal üyeleridir 

(2) Üye sayısı seçim gününden 3 ay önceki gün 2.000’den fazla 
olan her bir il barosu, her ilave 2.000 üye avukat için Bölge Baro 
Birliği Yönetim Kurulu’na 1 üye gönderme hakkı kazanır.

Bölge Baro Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın Oluşumu

MADDE 86– (1) Bölge Baro Birliği yönetim kurulu başkanlığı, 
Bölge Baro Birliği yönetim kurulunun başkanını ifade eder.

(2) Bölge Baro Birliği yönetim kurulunun başkanı, Bölge Baro 
Birlikleri yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yapacağı se-
çimde, basit çoğunluğu sağlayan kişidir. Bu seçim Bölge Baro Bir-
liği yönetim kurulu göreve başladıktan sonraki 1 ay içinde yapılır.

(3) Bölge Baro Birliği yönetim kurulunun başkanı, aynı za-
manda Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun üyesi olarak 
görev alır.

Bölge Baro Birliği İcra Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 87– (1) Bölge Baro Birliği İcra Kurulu, Bölge Baro 
Birliği yönetim kurulu başkanı, iki başkan yardımcısı, Bölge Baro 
Birliği sekreteri ve saymanından oluşur.

(2) Bölge Baro Birliği başkan yardımcıları, Bölge Baro Birli-
ği yönetim kurulu başkanı tarafından, Bölge Baro Birliği yönetim 
kurulu üyeleri arasından seçilir.

(3) Bölge Baro Birliği sekreteri ve saymanı, Bölge Baro Birliği
yönetim kurulu başkanı tarafından atanır. Bu görevlere getirilecek 
kişinin avukat olması gerekir.

Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 88– (1) Türkiye Barolar Birliği ve Bölge Baro Birlik-
leri başkan ve yönetim kurulundan bağımsızdır.

(2) Toplam üye sayısı 5.000 kişiye kadar olan bölgelerde Avu-
katlar Disiplin ve Denetleme Kurulu 7 üyeden oluşur. Bu üyeler-
den 5 tanesi asil, 2 tanesi yedek üye olarak görev yapar.

(3) Toplam üye sayısı 5.000’den fazla olan Avukatlar Disiplin
ve Denetleme Kurulları için, her 5.000 üye aşıldığında 7 üye daha 
eklenir ve seçimler buna göre düzenlenir.

(4) Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri, Bölge Baro 
Birliği yönetim kurulunun göstereceği adaylar arasından, Adalet 
Yüksek Kurumu tarafından 7 adayın seçilmesi suretiyle belirlenir.

(5) Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri göreve
başladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde, üyeleri arasından bir 
başkan seçerler.
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(6) Seçilen üyeler arasında yaş itibariyle en yaşlı üye, başkan
seçilinceye kadar Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun 
oturumlarına başkanlık eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Baro Birlikleri Organlarının Görev ve Yetkileri

Bölge Baro Birlikleri Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 89– (1) Bölge Baro Birliği yönetim kurulu, münhası-
ran Türkiye Barolar Birliği’nin veya il barolarının yetkisine bırakı-
lan konular hariç olmak üzere, bu kanunda belirtilen görevler ve 
yetkiler kapsamında belirtilen bütün meselelerde karar almaya gö-
revli ve yetkili mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Bölge Baro Birliği iç işleyişi kapsamında;

1) Seçimlerden sonra Bölge Baro Birliği yönetim kurulu üye-
leri arasından Bölge Baro Birliği yönetim kurulu başkanını seçmek,

2) Bölge Baro Birliği iç yönetmeliği hazırlamak ve onaylamak,

b) İcra görevleri kapsamında;

1) Bölge Baro Birliği bütçesini, Türkiye Barolar Birliği’nin
bütçe kararlarında belirtilen doğrultuda hazırlamak ve onaylamak,

2) Bölge Baro Birliği yönetim kurulunun o baro bölgesi kap-
samında aldığı kararların icrasında görev almak

c) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında,

1) Bölge Baro Birliği yetki alanı içerisinde, Türkiye Barolar
Birliği yönetim kurulunun görüşünü alarak mesleki gelişim faali-
yetleri düzenlemek,

2) Bölge Baro Birliği yetki alanına dair mesleki talepleri ve
sorunları toplamak ve bunlara dair çözüm öneriyle birlikte Türki-

ye Barolar Birliği’ne ve Adalet Yüksek Kurumu’na sunmak,

3) Avukatlık stajıyla alakalı süreçlerde Adalet Yüksek Kuru-
mu’na destek olmak ve staj kayıt işlemlerini yapmak,

(2) Bölge Baro Birliği yönetim kurulu, aldığı kararlarda Türki-
ye Barolar Birliği’nin politikalarını, kararlarını ve görüşlerini dik-
kate alır. Bunlara aykırı karar almaz.

Bölge Baro Birliği Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 90– (1) Bölge Baro Birliği başkanlığının görev ve yet-
kileri şunlardır:

a) Bölge Baro Birliği’ni temsilen Türkiye Barolar Birliği yö-
netim kurulu üyeliğine dair görev ve sorumlulukları yürütmek,

b) Kendisinin eksikliğinde görev ve yetkileri kullanmak
üzere Bölge Baro Birliği yönetim kurulu üyeleri arasından iki
kişiyi başkan yardımcı olarak belirlemek,

c) Bölge Baro Birliği yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Bölge Baro Birliği yönetim kurulu tarafından alınan ka-
rarların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük iş-
leri görmek,

d) Bütçeyi uygulamak,

Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun Görev ve 
Yetkileri

MADDE 91– (1) Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun 
görevleri ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek disiplin kurallarını belirlemek,

b) Her türlü iddiaya karşı gerekli görmesi halinde disiplin
soruşturması yürütmek,

c) Adalet Yüksek Kurumu’ndan disiplin soruşturması başla-
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tılmasını talep etmek.

(2) Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu, her türlü iddiaya
dair disiplin soruşturması yapabilir. 

(3) Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu, mensuplarıyla il-
gili yürüttüğü soruşturma sonucunda ancak uyarma veya kınama 
cezalarına hükmedebilir. Eğer soruşturmaya konu iddianın daha 
yüksek bir ceza gerektirdiği kanaati oluşursa dosya Adalet Yüksek 
Kurumu’na aktarılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Baro Birliği Teşkilatı Organlarının Çalışma Usulleri

MADDE 92– (1) Bölge Baro Birliği yönetim kurullarının çalış-
ma usullerinde Türkiye Barolar Birliği yönetim kurulunun çalışma 
usulleri uygulanır.

Avukatlar Disiplin ve Denetleme Kurulu Toplantı ve 
Karar Yeter Sayıları

MADDE 93– (1) Avukatlar disiplin ve denetleme kurulunun 
toplantı yeter sayısı, üye sayısının üçte ikisidir.

(2) Avukatlar disiplin ve denetleme kurulunun karar yeter sa-
yısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

(3) Birden fazla daire olması halinde nisaplar her daire için uy-
gulanır.

MADDE 94– (1) Avukatlar disiplin ve denetleme kurulunda 
görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hü-
küm bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azın-
lıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Avu-

katlar disiplin ve denetleme kurulunun yaş itibariyle en yaşlı üyesi, 
yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonun-
da kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

BEŞİNCİ KISIM

İl Barolarının Teşkilatlanması

MADDE 95– (1) İl baroları, tüzel kişiliğe haiz, Türkiye Barolar 
Birliği’nin politika ve ilke kararlarına uygun şekilde kendi kararla-
rını alabilen meslek kuruluşlarıdır.

(2) İl baroları, en az 800 üye avukatın kaydıyla kurulabilir.

(3) Bir ilde görev yapan avukatların sayıları, 800’den az ise, çev-
re illerle bu sayıyı sağlayacak şekilde ortak baro kurulabilir. Birkaç 
ili temsil eden ortak barolar ancak aynı bölge barosunun yetkisin-
de kalan illerin bir araya gelmesiyle kurulabilir. Bu barolar müşte-
rek iller barosu olarak isimlendirilir.

(4) İl barosu bulunmayan illerde, en yakın il barosunun temsil-
ciliği ve aynı ilin adliyelerinde yardım ofisleri bulunabilir.

(5) Her ilde en fazla bir baro bulunabilir.

ALTINCI KISIM

İl Baroları

BİRİNCİ BÖLÜM

İl Barolarının Organlarının Oluşumu

MADDE 96– (1) İl Barosunun organları şunlardır:
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a) İl Barosu Yönetim Kurulu

b) İl Barosu Yönetim Kurulu Başkanlığı

c) İl Barosu İcra Kurulu

İl Barosu Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 97– (1) İl barosu yönetim Kurulu, o baroya kayıtlı
avukatlar tarafından yapılacak bir seçimle belirlenir. Bu seçimde 
blok liste sistemi uygulanamaz.

(2) Bu seçimde en çok oyu alan aday, il barosu yönetim kurulu
başkanı olur. Bu adayın ardından en çok oyu alan 5 kişi, yönetim 
kurulu asil üye, bunları takip eden 2 kişi de yedek üye olarak seçilir.

(3) Üye sayısı 5.000’den fazla olan il barolarında: yönetim ku-
ruluna 10 asil 5 yedek üye seçilir.

(4) Üye sayısı 5.000’den fazla olan il barolarında, yönetim ku-
rulu üyeleri arasından;

a) Mesleki gelişim ve eğitimden sorumlu,

b) Mesleki dayanışmadan sorumlu,

c) Seçim organizasyonundan sorumlu,

ç) Temsil ve basın işlerinden sorumlu

Başkan yardımcılarının seçilmesi zorunludur. Bu seçimi yap-
maya, yönetim kurulu başkanı yetkilidir. 

(5) Üye sayısı 5.000’i geçmeyen barolarda başkan yardımcıları-
nı, sayısını ve görevlerini başkan belirler.

(6) Bu üyeler, 4 yıllık süre için, o il barosuna kayıtlı, seçim gü-
nünden 3 ay öncesinde o baroda kayıtlı olmaya devam eden avu-
katlar tarafından seçilir.

(7) İl barosu yönetim kurulu üyeliği görevine seçim tarihinden

6 ay önce o bölgede avukatlık görevini icra eden avukatlar aday 
olabilirler.

(8) İl barosu yönetim kurulu seçiminde aday olanların, seçim
tarihi itibariyle avukatlık görevini en az 5 yıldır icra ediyor olması 
gerekir. Bu sürede, yardımcı avukatlık ve öncesindeki meslek kari-
yer basamakları hesaba katılmaz.

(9) Geçmiş beş yıl içinde kesinleşmiş bir kararla, kınama veya
meslekten geçici yasaklama cezalarıyla cezalandırılmış olan avu-
katlar, bu seçime katılamazlar.

İl Barosu Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın Oluşumu

MADDE 98– (1) İl barosu yönetim kurulu başkanlığı, il barosu 
yönetim kurulunun başkanını ifade eder.

(2) İl barosu başkanı, yapılacak seçinmlerde en çok oyu alan
kişidir.

(3) İl barosu yönetim kurulunun başkanı, aynı zamanda Bölge
Baro Birliği yönetim kurulunun üyesi olarak görev alır.

İl Barosu İcra Kurulunun Oluşumu

MADDE 99– (1) İl barosu icra kurulu, il barosu yönetim ku-
rulu başkanı, iki başkan yardımcısı, il barosu sekreteri ve sayma-
nından oluşur.

(2) İl barosu başkan yardımcıları, il barosu yönetim kurulu
başkanı tarafından, il barosu birliği yönetim kurulu üyeleri ara-
sından seçilir.

(3) İl barosu sekreteri ve saymanı, il barosu yönetim kurulu
başkanı tarafından atanır. Bu görevlere getirilecek kişinin avukat 
olması gerekir.
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İKİNCİ BÖLÜM

İl Barosu Organlarının Görev ve Yetkileri

İl Barosu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 100– (1) İl barosu yönetim kurulu, münhasıran Tür-
kiye Barolar Birliği’nin veya bölge baro birliklerinin yetkisine bıra-
kılan konular hariç olmak üzere, bu kanunda belirtilen görevler ve 
yetkiler kapsamında belirtilen bütün meselelerde karar almaya gö-
revli ve yetkili mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) İl Barolarının iç işleyişi kapsamında;

1) Seçimlerden sonra il baroları yönetim kurulu üyeleri ara-
sından il baroları yönetim kurulu başkanını seçmek,

2) İl barosu iç yönetmeliği hazırlamak ve onaylamak,

b) İcra görevleri kapsamında;

1) İl birliği bütçesini, Türkiye Barolar Birliği’nin bütçe ka-
rarlarında belirtilen doğrultuda hazırlamak ve onaylamak,

2) Bölge baro birliği yönetim kurulunun o baro bölgesi kap-
samında aldığı kararların icrasında görev almak

c) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında,

1) İl barosu yetki alanı içerisinde, Türkiye Barolar Birliği ve
bölge baro birliği yönetim kurulunun görüşünü alarak mesleki ge-
lişim faaliyetleri düzenlemek,

2) İl Barosu yetki alanına dair mesleki talepleri ve sorunları
toplamak ve bunlara dair çözüm öneriyle birlikte Türkiye Barolar 
Birliği, bölge baro birliği ve Adalet Yüksek Kurumu’na sunmak,

(2) İl Barosu yönetim kurulları, aldığı kararlarda Türkiye Ba-
rolar Birliği ve bölge baro birliklerinin politikalarını, kararlarını ve 
görüşlerini dikkate alır. Bunlara aykırı karar almaz.

İl Barosu Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 101– (1) İl barosu başkanlığının görev ve yetkileri 
şunlardır:

a) İl barosu temsilen bölge baro birliği yönetim kurulu üye-
liğine dair görev ve sorumlulukları yürütmek,

b) Kendisinin eksikliğinde görev ve yetkileri kullanmak
üzere il barosu yönetim kurulu üyeleri arasından başkan yar-
dımcılarını olarak belirlemek,

c) İl barosu yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) İl barosu yönetim kurulu tarafından alınan kararların ye-
rine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük işleri görmek,

d) Bütçeyi uygulamak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İl Barosu Teşkilatı Organlarının Çalışma Usulleri

MADDE 102– (1) İl Barosu yönetim kurullarının çalışma 
usullerinde, Türkiye Barolar Birliği ve bölge baro birlikleri yöne-
tim kurulunun çalışma usulleri uygulanır.

YEDİNCİ KISIM

Baro Üyeliği

MADDE 103– (1) Avukatlık mesleğine Adalet Yüksek Kuru-
mu tarafından kabul edilen her avukat ve avukat adayı, meslek sta-
jı itibariyle il baroları ve bağlı olunan bölge baro birliğinin üyesi 
olur. Stajyer avukatlardan herhangi bir ücret alınmaz.

(2) Barolara dair üyelik mekanizmaları bölge baro birlikleri
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nezdinde yürütülür. 

(3) Avukatlar görevlerini icra ettikleri şehirdeki baro levhası-
na kaydolmakla yükümlüdür. Buna bağlı olarak bölge baro birliği 
üyelikleri de bulunur.

(4) Avukatlar kayıtlı oldukları il ve bölge baro birliğini, görev
yerlerini değiştirmek suretiyle değiştirebilirler. Bu durumda ilgili 
il ve bölge baro birliğine bildirimde bulunmak zorunludur.

(5) Avukatlık seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı yalnızca
meslek kabul sınavını geçmiş ve avukatlık ruhsatını almış kişilere 
verilir.

Üyelik Yetkileri

MADDE 104– (1) Her avukat ve avukat adayı bölge baro bir-
liği’nin üyesi olarak, kanunda kendisine tanınan yetkileri kulla-
nabilir ve bu konularda taleplerini ve önerilerini Türkiye Barolar 
Birliği’ne veya il barolarına iletebilir.

(2) Bölge baro birliği’nin üyesi her meslek kariyer seviyesi
mensubu, yatay örgütlenme yoluyla üye grupları kurabilir,  talep 
ve önerilerini grup olarak ilgili organlara iletebilirler.

(3) Bölge barolar birliği üyelerinin kullanabileceği yetkiler
şunlardır:

a) Tabi oldukları avukatlık kariyer seviyesi mensupları ile grup 
kurmak, ortak bildiri, öneri ve talepleri ilgili mercilere iletmek,

b) Mesleki gelişim için eğitim ve organizasyon talep veya
önerilerini ilgili mercilere iletmek,

c) Türkiye Barolar Birliği, bölge barolar birliği veya il baro-
larının görevine giren meselelerde bilgi talebinde bulunmak,

ç) Baroların teşkilatlanması kapsamında yapılacak seçim-
lerde, ilgili şartları sağlamak suretiyle oy kullanmak,

d) Barolar bünyesinde yapılacak seçimlere, ilgili kıdem şart-
larını sağlamak şartıyla aday olarak katılabilmek.

SEKİZİNCİ KISIM

Bütçe

MADDE 105– (1) Baroların bütçesi, avukatlardan toplanır. 
Her avukat, Türkiye Barolar Birliği tarafından her yıl belirlenen 
üyelik bedelini öder. 

(2) Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği bütçesine her sene, 
en az o sene içinde avukatlardan toplanan üyelik bedellerinin top-
lamı kadar destek sağlar.

(3) Baroların bütçesi, işlem başına ücret kalemlerinden de pay
alır. Bu işlemler ve ücret payları Adalet Yüksek Kurumu tarafından 
belirlenir.

(4) Avukatların adli işlemler sebebiyle hak kazandığı her türlü
ilave ödemenin beşte biri Türkiye Barolar Birliği bütçesine aktarılır.

(5) Barolar, Adalet Yüksek Kurumu’nun politikalarına uygun
olarak düzenleyeceği meslek içi eğitimler, konferanslar ve etkinlik-
ler için Adalet Yüksek Kurumu’ndan harici ödemeler talep edebilir.

DOKUZUNCU KISIM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu

MADDE 106– (1) Bölge baro birliği yönetim kurulu başkanları 
ve Türkiye Barolar Birliği başkanı, görev süreleri boyunca avukatlık 
görevini icra etmezler. Bu kişiler görev sürelerince avukatlara tanı-
nan güvencelerden ve haklardan aynen yararlanmaya devam eder-
ler, Adalet Yüksek Kurumu tarafından belirlenen bir ücret alırlar.
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(2) Bölge baro birliği yönetim kurulu başkanları ve Türkiye Ba-
rolar Birliği başkanı, Barolar barolar nezdindeki görevlerinin sona 
ermesinin ardından istedikleri bölgede avukatlık faaliyetlerine de-
vam edebilirler.

(3) Baro yönetimlerinde görevli diğer kişiler, görev süreleri bo-
yunca aynı zamanda avukatlık görevini icra edebilirler. 

DÖRDÜNCÜ KİTAP

Türkiye Noterler Birliği

BİRİNCİ KISIM

Türkiye Noterler Birliği’nin Amacı, Görevleri ve Yetkileri

Türkiye Noterler Birliği ve Bağımsızlığı

MADDE 107 – (1) Türkiye Noterler Birliği, noterlik mesle-
ğinin kurallarına uygun bir şekilde görülmesini, noterlerin tem-
sil edilmesinin sağlanmasını ve mesleğin gelişmesini amaçlayan, 
noterler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak üzere kurulan, 
tüzel kişiliğe sahip, kamu kurumu niteliğinde bağımsız bir yargısal 
meslek kuruluşudur.

(2) Türkiye Noterler Birliği, görevlerini yerine getirirken ve
yetkilerini kullanırken bağımsızdır. Hiçbir organ, makam, merci 
veya kişi, Türkiye Noterler Birliği’ne emir ve talimat veremez. 

Türkiye Noterler Birliği’nin Görevleri

MADDE 108 – (1) Türkiye Noterler Birliği bu kanunda belirti-
len görevleri yerine getirir.

(2) Türkiye Noterler Birliği’nin görevlerinden ilki, noterlik
mesleğinin gelişimini sağlamak ve saygınlığını geliştirmektir. Bu 
kapsamda Türkiye Noterler Birliği’nin görevleri şunlardır;

a) Mensuplarının genel menfaatlerini ve meslekin ahlak,
düzen ve geleneklerini korumak,

b) Meslek faaliyet kurallarını belirlemek,

c) Noterleri ilgilendiren konularda mensuplarının görüşle-
rini öğrenip, ortaklaşa görüşmeler sonunda çoğunluğun dü-
şünce ve görüşünü belirtmek,

ç) Mensuplarının ilmi ve mesleki seviyelerini yükseltmek 
için eğitimler düzenlemek, konferanslar düzenlemek, kitaplık 
açmak, dergi çıkarmak, telif ve tercüme eserler meydana geti-
rilmesini teşvik etmek,

d) Mahkeme içtihatlarının sistemli bir surette toplanması ve 
yayınlanması için Adalet Yüksek Kurumu ve yargı mercileri ile
işbirliği yapmak,

e) Noterlik stajı yapanlar için Türkiye Adalet Akademisi ile
staj eğitim programı düzenlemek.

(3) Türkiye Noterler Birliği’nin görevlerinden ikincisi, meslek
ilkelerini belirlemek ve meslek mensuplarının disiplin soruştur-
malarını yürütmektir. Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği’nin 
görevleri şunlardır:

a) Noterlik unvanına sahip tüm mensupların uymaları gere-
ken ilkeleri değerleri belirlemek,

b) Mensupların disiplin kurallarına aykırı davranışlarına
dair iddiaları soruşturmak ve karara bağlamak.

(4) Türkiye Noterler Birliği’nin görevlerinden üçüncüsü, mes-
leki sorunları tespit etmek ve bunlara dair çözüm önerileri geliş-
tirmektir. Bu kapsamda Türkiye Noterler Birliği’nin görevleri şun-
lardır:

a) Noterleri ilgilendiren konularda Türkiye Noterler Birli-
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ği’nin görüşünü yetkili mercilere iletmek,

b) Mesleki sorunları tespit edip, bunlarla alakalı çözüm öne-
risi taslakları yayınlamak, konferanslar düzenlemek,

c) Yargı hizmetinin eksiklerini, noter sayısı ve nitelikleri ba-
kımından tespit etmek ve bunlarla alakalı Adalet Yüksek Kuru-
mu’na tavsiye raporu sunmak,

d) Noterleri ilgilendiren konularda görüşünü yetkili merci-
lere duyurmak

(5) Türkiye Noterler Birliği’nin görevlerinden dördüncüsü
meslek mensuplarının temsilini yapmaktır. Bu kapsamda Türkiye 
Noterler Birliği’nin görevleri şunlardır:

a) Adalet Yüksek Kurumu’nun, yargı veya yasama yetkisine
haiz mercilerin ve baroların soracakları veya Türkiye Noterler
Birliği’nin re’sen tespit ettiği mesleki konular hakkında görüş
ve düşüncelerini rapor halinde yayınlamak,

b) Noterlerin haklarını ve çıkarlarını ilgilendiren konular-
da, ilgili hukuki yolları kullanmak, başvurular yapmak,

c) Yasama faaliyetinin başlatılmasını gerektiren bir mevzuat 
eksikliği tespit edildiğinde buna örnek tasarılar oluşturmak,

ç) Ülke içinde kurulmuş hukukla ilgili kurul ve kurumlarla 
bu kanunda yazan amaçların gerçekleştirilmesi için temaslarda 
bulunmak,

d) Yabancı ülkelerdeki emsal kuruluşlar ve hukuk kurumla-
rı ile temaslarda bulunmak ve uluslararası kongrelere katılmak.

(6) Türkiye Noterler Birliği bu görevlerden başka, bu kanunda
veya diğer kanunlarda verilen görevleri de yerine getirir.

İKİNCİ KISIM

Türkiye Noterler Birliği’nin Teşkilatlanması ve 
       Organlara Adaylık

Türkiye Noterler Birliği Teşkilatı

MADDE 109– (1) Türkiye Noterler Birliği’nin merkezi Anka-
ra’dadır.

(2) Türkiye Noterler Birliği bölge adliye mahkemesi bulunan
il merkezlerinde, bölge adliye mahkemelerinin yargı bölgelerinde 
görevli ve yetkili olan bölge noter odaları aracılığıyla örgütlenir.

(3) Bölge Noter Odaları, bölge odası yapılanması bulunmayan
fakat ilk derece mahkemeleri bulunan mülki birimlerde bölge no-
ter odaları temsilcilikleri açabilir. Bu konudaki karar bölge noter 
odaları tarafından verilir.

Türkiye Noterler Birliği Organlarına Adaylık

MADDE 110– (1) Türkiye Noterler Birliği organlarına ve 
Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu’na üye olmak isteyenlere 
ilişkin niteliksel şart ve gereklilikler liyakati öne çıkaracak şekilde 
Adalet Yüksek Kurumu tarafından belirlenir. 

(2) Aday olmak isteyenleri Adalet Yüksek Kurumu denetler;
gerekli şartları ve nitelikleri taşıyanları belirleyerek aday olarak 
ilan eder. 

(3) Aday olmak isteyen veya aday gösterilmeyi kabul edenler
şeffaf olmak zorundadır; seçilmelerini etkileyebilecek olan her 
türlü özlük bilgilerinin, mesleki, adakemik ve özel yaşamına ilişkin 
bilgilerin kamuoyuna paylaşılmasını kabul eder; paylaşıma açar ve 
muğlak hususlarda sorulan soruları cevaplarlar.
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ÜÇÜNCÜ KISIM

Türkiye Noterler Birliği Merkez Teşkilatı

BİRİNCİ BÖLÜM

Türkiye Noterler Birliği Merkez Teşkilatının Organları ve 
Organlarının Oluşumu

Türkiye Noterler Birliği Organları

MADDE 111– (1) Türkiye Noterler Birliği merkez teşkilatının 
organları şunlardır:

a) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu,

b) Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı,

c) Türkiye Noterler Birliği İcra Kurulu,

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 112– (1) Türkiye Noterler Birliği’nin en yüksek orga-
nı Türkiye Noterler Birliği yönetim kuruludur.

(2) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu, bölge noter odala-
rı yönetim kurulu başkanlarından ve seçimle belirlenecek ayrı bir 
yönetim kurulu başkanından oluşur.

(3) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu, 4 sene süreyle gö-
rev yapar.

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığının Oluşumu

MADDE 113– (1) Türkiye Noterler Birliği başkanlığı, Türkiye 
Noterler Birliği yönetim kurulu başkanını ifade eder. 

(2) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu başkanı, Türkiye
Noterler Birliği üyesi tüm noterlerin katıldığı doğrudan bir seçim 
ile 2 yıl için seçilir. 

(3) Düzenlenecek seçimde oyların salt çoğunluğunu alan aday,

Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu başkanı olur. İlk turda 
oyların salt çoğunluğunu alan aday çıkmaması halinde, ikinci tur 
seçimler düzenlenir. İki seçim arasında 3 hafta süre olması zorun-
ludur.  

(4) İkinci turda, ilk turda en çok oyu almış iki aday arasından,
geçerli oyların basit çoğunluğunu elde eden aday, Türkiye Noterler 
Birliği yönetim kurulu başkanı olur.

(5) 1 kereye mahsus, yeniden Türkiye Noterler Birliği yönetim
kurulu başkanı olarak seçilmek mümkündür.

Türkiye Noterler Birliği İcra Kurulunun Oluşumu

MADDE 114– (1) Türkiye Noterler Birliği icra kurulu, Türki-
ye Noterler Birliği yönetim kurulu başkanı, iki başkan yardımcısı, 
Türkiye Noterler Birliği sekreteri ve saymanından oluşur.

(2) Türkiye Noterler Birliği başkan yardımcıları, Türkiye No-
terler Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından, Türkiye Noterler 
Birliği yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

(3) Türkiye Noterler Birliği sekreteri ve saymanı, Türkiye No-
terler Birliği yönetim kurulu başkanı tarafından atanır. Bu görev-
lere getirilecek kişinin noter olması gerekmez.

Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu

MADDE 115– Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu, Tür-
kiye Noterler Birliği başkan ve yönetim kurulundan bağımsızdır.

Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 116– (1) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu üye-
leri, bölge noter odaları yönetim kurulunun göstereceği 3 aday 
arasından, Adalet Yüksek Kurumu tarafından her bölge noter oda-
sı için birer kişinin seçilmesi suretiyle belirlenir.

(2) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu üyesi olarak seçil-
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meyen adaylardan 5 tanesi yedek olarak belirlenir.

(3) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu üyeleri göreve baş-
ladıkları tarihten itibaren 1 ay içerisinde, üyeleri arasından bir baş-
kan seçerler.

(4) Seçilen üyeler arasında yaş itibariyle en yaşlı üye, başkan
seçilinceye kadar Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun otu-
rumlarına başkanlık eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Türkiye Noterler Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının Gö-
rev ve Yetkileri

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 117– (1) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu, bu 
kanunda Türkiye Noterler Birliği’nin görevleri ve yetkileri kapsa-
mında belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve yetkili 
mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında;

1. Meslek öncesi ve meslek içi eğitim faaliyetlerini düzenle-
mek ve yürütmek, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,

2. Konferanslar düzenlemek, kitaplık açmak, dergi çıkar-
mak, telif ve tercüme eserler meydana getirilmesini teşvik etmek,

b) Türkiye Noterler Birliği’nin idaresi kapsamında;

1. Türkiye Noterler Birliği’nin mallarının idaresi hakkında
raporlar hazırlamak, bütçeyi hazırlamak,

2. İç yönetime ait bütün işleri görmek, yönergeleri düzenle-
mek,

3. Türkiye Noterler Birliği seçim işlemlerini yürütmek,

4. Bu kanunda belirtilen koşulların oluşması halinde bölge
noter odaları kurmak

c) Mesleğin temsilinin sağlanması kapsamında;

1. Mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine
karşı noterlik mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konular-
da her türlü yasal ve idarî girişimde bulunmak, davalara katılmak,

2. Bakanlıklar, mahkemeler, Adalet Yüksek Kurumu ve di-
ğer kurumların istediği konularda görüş bildirmek,

d) Cumhuriyet Başsavcısı ve başsavcıvekili görevleri için aday 
adaylarını belirlemek ve Adalet Yüksek Kurumu’na bildirmek.

(2) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu, diğer kanunlarda
Türkiye Noterler Birliği’nin yetkili veya görevli kılındığı konularda 
da karar almaya yetkili organdır.

Türkiye Noterler Birliği Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 118– Türkiye Noterler Birliği başkanlığının görev ve 
yetkileri şunlardır:

a) Noterleri diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak görüş-
melerde temsil etmek,

b) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu toplantılarına
başkanlık etmek,

c) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu tarafından alı-
nan kararların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair gün-
lük işleri görmek,

ç) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulunun kararlarının 
icrası kapsamında Türkiye Noterler Birliği icra kurulunu gö-
revlendirmek,

d) Bütçeyi uygulamak.
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Türkiye Noterler Birliği İcra Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 119– Türkiye Noterler Birliği icra kurulu, Türkiye 
Noterler Birliği yönetim kurulu ve başkanı tarafından alınan ka-
rarların icrasında görev alır.

Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

MADDE 120– (1) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu’nun 
görev ve yetkileri şunlardır:

a) Meslek disiplin kurallarını hakkında görüş bildirmek,

b) Her türlü iddiaya karşı gerekli görmesi halinde disiplin
soruşturması yürütmek,

c) Adalet Yüksek Kurumu’ndan disiplin soruşturması başla-
tılmasını talep etmek.

(2) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu, her türlü iddiaya
dair disiplin soruşturması yapabilir. 

(3) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu, mensuplarıyla il-
gili yürüttüğü soruşturma sonucunda ancak uyarma veya kınama 
cezalarına hükmedebilir. Eğer soruşturmaya konu iddianın daha 
yüksek bir ceza gerektirdiği kanaati oluşursa dosya Adalet Yüksek 
Kurumu’na aktarılır.

(4) Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu kararlarına Adalet
Yüksek Kurumu İtirazlar ve Yeniden Değerlendirme Dairesi’ne iti-
raz edilebilir. Bu itiraz neticesinde ise Adalet Yüksek Mahkeme-
si’nde dava açılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türkiye Noterler Birliği Merkez Teşkilatı Organlarının 
Çalışma Usulleri

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Toplantı ve 
Karar Yeter Sayıları

MADDE 121– (1) Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kuru-
lu’nun toplantı yeter sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısın-
dan fazladır.

(2) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulunun karar yeter sa-
yısı, toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

MADDE 122– (1) Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulunda 
görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hü-
küm bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.

(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azın-
lıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. Yöne-
tim kurulu başkanı yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları 
toplar ve en sonunda kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser 
oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu Toplantı ve 
      Karar Yeter Sayıları

MADDE 123– (1) Noterler disiplin ve denetleme kurulunun 
toplantı yeter sayısı, üye sayısının üçte ikisidir.

(2) Noterler disiplin ve denetleme kurulunun karar yeter sayısı, 
toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

(3) Birden fazla daire olması halinde nisaplar her daire için ayrı 
uygulanır.

MADDE 124 - (1) Noterler  disiplin ve denetleme kurulunda 
görüşmeler tamamlandıktan sonra oylamaya geçilir. Aksine hü-
küm bulunmayan durumlarda oylama açık yürütülür.
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(2) Önce usule ilişkin hususlar oylanır. Usul konusunda azın-
lıkta kalanlar esas hakkında oylamaya katılmak zorundadır. No-
terler disiplin ve denetleme kurulunun yaş itibariyle en yaşlı üyesi, 
yaş itibarıyla en genç üyeden başlayarak oyları toplar ve en sonun-
da kendi oyunu kullanır. Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz. 

(3) Oylamanın sonucu oturum başkanı tarafından tespit edilir
ve açıklanır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Bölge Noter Odaları

BİRİNCİ BÖLÜM

Bölge Noter Odalarının Teşkilatlanması

MADDE 125– (1) Bölge noter odaları, bölge adliye mahkeme-
lerinin yer aldığı il merkezlerinde bulunur.

(2) Bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içerisinde kalan
diğer illerde Bölge Noter Odaları açılamaz.

(3) Bölge noter odaları, tüzel kişiliğe haiz, Türkiye Noterler
Birliği merkez teşkilatının kararlarına uygun şekilde kendi karar-
larını alabilen kuruluşlardır.

İKİNCİ BÖLÜM

Bölge Noter Odalarının Organlarının Oluşumu

Bölge Noter Odaları Organları

MADDE 126– Bölge noter odalarının organları şunlardır:

a) Bölge Noter Odalarının yönetim kurulu

b) Bölge noter odalarının yönetim kurulu başkanlığı

Bölge Noter Odaları Yönetim Kurulunun Oluşumu

MADDE 127– (1) Bölge noter odaları yönetim kurullları, 9 
üyeden oluşur.

(2) Bu üyeler, 4 yıllık süre için, o bölge noter odası bölgesinde
kayıtlı, seçim gününden 3 ay öncesinde o bölgede görev yapmaya 
devam eden noterler tarafından seçilir.

(3) Her noter, düzenlenecek seçimlerde yalnızca bir aday lehi-
ne oy kullanabilir. En çok oyu alan 9 aday, asil üyeler olarak belirle-
nir. Sonraki 3 aday ise, yedek üye olarak belirlenir. Seçimlerde blok 
liste usulüne izin verilmez.

(4) Bölge noter odaları yönetim kurulu üyeliği görevine seçim
tarihinden 6 ay önce o bölgede noterlik görevini icra eden noterler 
aday olabilirler.

(5) Bölge noter odaları yönetim kurulu üyeliğine aday olan-
ların, seçim tarihi itibariyle noterlik görevini en az 5 yıldır icra 
ediyor olması gerekir. Bu sürede, yardımcı noterlik ve öncesindeki 
meslek kariyer basamakları hesaba katılmaz.

(6) Geçmiş beş yıl içinde kesinleşmiş bir kararla, kınama veya
meslekten geçici yasaklama cezalarıyla cezalandırılmış olan noter-
ler, bölge noter odaları yönetim kurulu üyesi olarak seçilemezler.

Bölge Noter Odaları Başkanlığının Oluşumu

MADDE 128– (1) Bölge noter odaları başkanlığı, bölge noter 
odaları yönetim kurulu başkanını ifade eder.

(2) Bölge noter odaları yönetim kurulu başkanları, bölge noter
odası üyelerinin kendi aralarında yapacağı seçimde, basit çoğun-
luğu sağlayan kişidir. Bu seçim bölge noter odaları yönetim kurulu 
göreve başladıktan sonraki 1 ay içinde yapılır.

(3) Bölge noter odaları yönetim kurulu başkanları, aynı za-
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manda Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulu üyesi olarak mer-
kez teşkilatta görev alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Noter Odalarının Organlarının Görev ve Yetkileri

Bölge Noter Odaları Yönetim Kurulunun Görevleri 
       ve Yetkileri

MADDE 129– (1) Bölge noter odaları yönetim kurulu, mün-
hasıran merkez teşkilatının yetkisine bırakılan konular hariç olmak 
üzere, bu kanunda Türkiye Noterler Birliği’nin görevleri ve yetkileri 
kapsamında belirtilen bütün meselelerde karar almaya görevli ve 
yetkili mercidir. Bu görev ve yetkiler aşağıdakileri de içerir:

a) Bölge noter odalarının iç işleyişi kapsamında;

1. Seçimlerden sonra bölge noter odaları yönetim kurulu
üyeleri arasından bölge noter odaları yönetim kurulu başkanını 
seçmek,

2. Bölge noter odalarının iç yönetmeliğini hazırlamak ve
onaylamak,

b) İcra görevleri kapsamında;

1. Bölge noter odalarının bütçesini, Türkiye Noterler Birliği
yönetim kurulunun bütçe kararlarında belirtilen doğrultuda ha-
zırlamak ve onaylamak,

2. Noterler Disiplin ve Denetleme Kurulu üye seçimi için
gerekli şartları sağlayan 3 aday göstermek,

3. Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulunun o bölge noter
odası bölgesi kapsamında aldığı kararların icrasında görev almak

c) Mesleki gelişim faaliyetleri kapsamında,

1. Bölge noter odası yetki alanı içerisinde, Türkiye Noterler
Birliği yönetim kurulunun görüşünü alarak mesleki gelişim faali-
yetleri düzenlemek,

2. Bölge noter odası yetki alanına dair mesleki talepleri ve so-
runları toplamak ve bunlara dair çözüm öneriyle birlikte Türkiye No-
terler Birliği yönetim kuruluna ve Adalet Yüksek Kurumu’na sunmak

(2) Bölge noter odaları yönetim kurulu, aldığı kararlarda Tür-
kiye Noterler Birliği merkez teşkilatının politikalarını, kararlarını 
ve görüşlerini dikkate alır. Bunlara aykırı karar almaz.

Disiplin ve Denetleme Kurulu Ön Büroları

MADDE 130– (1) Bölge noter odaları yönetim kurulu ve bölge 
noter odaları başkanlığı, disiplin ve denetleme konularında soruş-
turma yürütmez, herhangi bir karar veya ceza veremez.

(2) Bölge noter odaları yapılanmaları kapsamında, Noterler
Disiplin ve Denetleme Kurulu’na iletilecek denetleme ve soruştur-
ma meselelerine dair taleplerin ve iddiaların toplandığı ön bürolar 
kurulur. Her ilgili, noterler hakkındaki iddialarını bu ön büroya 
iletebilir.

(3) Ön bürolar gelen talep ve iddiaları şekli incelemeye tabi tu-
tup, usuli şartları sağlayanları merkez teşkilatındaki Noterler Di-
siplin ve Denetleme Kurulu’na iletir.

(4) Bu ön bürolarda görev alacak kişiler Adalet Yüksek Kuru-
mu tarafından belirlenecek şartları sağlayan kişiler arasından, böl-
ge noter odaları yönetim kurulları tarafından atanır.

Bölge Noter Odaları Başkanlığı’nın Görev ve Yetkileri

MADDE 131– Bölge noter odaları başkanlığının görev ve yet-
kileri şunlardır:

a) Bölge noter odasını temsilen Türkiye Noterler Birliği yö-
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netim kurulu üyeliğine dair görev ve sorumlulukları yürütmek,

b) Kendisinin eksikliğinde görev ve yetkileri kullanmak
üzere bölge noter odası yönetim kurulu üyeleri arasından iki
kişiyi başkan yardımcısı olarak belirlemek,

c) Bölge noter odası yönetim kuruluna başkanlık etmek,

ç) Bölge noter odası yönetim kurulu tarafından alınan ka-
rarların yerine getirilmesini sağlamak ve buna dair günlük iş-
leri görmek,

d) Bütçeyi uygulamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bölge Noter Odalarının Organlarının Çalışma Usulleri

MADDE 132– Bölge noter odalarının organlarının çalışma 
usullerinde, Türkiye Noterler Birliği yönetim kurulunun çalışma 
usulleri uygulanır.

BEŞİNCİ KISIM

Bölge Noter Odaları Temsilcilikleri

MADDE 133– (1) Bölge noter odaları bulunmayan il merkez-
lerinde bölge noter odaları temsilcilikleri kurulabilir.

(2) Bu temsilcilikler, o yargı bölgesinde yetkili bölge noter oda-
larına bağlı olarak çalışırlar.

(3) İl niteliğinde olmayan mülki birimlerde de bölge noter oda-
larının kararıyla temsilcilik kurulabilir.

Bölge Noter Odaları Temsilciliklerinin Oluşumu

MADDE 134– (1) Bölge Noter Odaları temsilcileri, temsilcilik 

kurulan mülki birimde görevli en kıdemli 2 noterdir. 

(2) Bu noterlerin görevi kabul etmemesi veya görevli noterle-
rin tayin veya başka herhangi bir sebeple o mülki birimden ayrıl-
ması halinde, sırayla kıdeme göre görev teklif edilir.

(3) Bölge noter odaları temsilcileri, bölge noter odaları yöne-
tim kurulunun görev süresince çalışır. Herhangi bir şekilde yöne-
tim kurulu değişirse, görev sona erer.

Bölge Noter Odaları Temsilciliklerinin Görev ve Yetkileri

MADDE 135– Bölge noter odaları temsilcileri, Türkiye Noter-
ler Birliği veya bölge noter odalarının aldıkları kararların uygulan-
masında yardımcı olmakla görevlidir. Bunun dışında bölge noter 
odaları temsilcilerinin görev ve yetkileri aşağıdakileri de içerir:

a) Temsilcilik bölgesinde oluşan talep ve sorunları bölge no-
ter odalarına iletmek,

b) Temsilcilik bölgesinde düzenlenecek faaliyetlerin organi-
zasyonunda yer almak, destek sağlamak.

ALTINCI KISIM

Türkiye Noterler Birliği Üyeliği

MADDE 136– (1) Noterlik mesleğine Adalet Yüksek Kurumu 
tarafından kabul edilen her noter ve noter adayı, meslek stajı itiba-
riyle Türkiye Noterler Birliği’nin doğal üyesi olur.

(2) Türkiye Noterler Birliği üyelik mekanizması merkez teşki-
latı tarafından yürütülür. 

(3) Noterler görev yaptıkları bölgede yetkili bölge noter odası
bünyesinde kayıtlı olurlar.

(4) Noterlik meslek stajyerleri, özetmen noterler ve yardımcı
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noterler, bölge noter odalarına kayıt edilirler ancak Türkiye Noter-
ler Birliği ve bölge noter odaları teşkilatlanmalarına ilişkin seçim-
lerde oy kullanamazlar.

Üyelerin Yetkileri

MADDE 137– (1) Her noter ve noter adayı Türkiye Noterler 
Birliği’nin doğal üyesi olarak, kanunda kendisine tanınan yetkileri 
kullanabilir ve bu konularda taleplerini ve önerilerini Türkiye No-
terler Birliği’ne veya bölge noter odalarına iletebilir.

(2) Türkiye Noterler Birliği üyesi her meslek kariyer seviyesi 
mensubu, yatay örgütlenme yoluyla üye grupları kurabilir,  talep 
ve önerilerini grup olarak Türkiye Noterler Birliği ve bölge noter 
odaları organlarına iletebilirler.

(3) Türkiye Noterler Birliği üyelerinin kullanabileceği yetkiler 
şunlardır:

a) Tabi oldukları noterlik kariyer seviyesi mensupları ile
grup kurmak, ortak bildiri, öneri ve talepleri ilgili mercilere
iletmek,

b) Mesleki gelişim için eğitim ve organizasyon talep veya
önerilerini ilgili mercilere iletmek,

c) Türkiye Noterler Birliği’nin görevlerine giren meselelerde 
bilgi talebinde bulunmak,

ç) Türkiye Noterler Birliği ve bölge noter odaları teşkilatlan-
ması kapsamında yapılacak seçimlerde, ilgili şartları sağlamak 
suretiyle oy kullanmak,

d) Türkiye Noterler Birliği ve bölge noter odaları bünyesin-
de yapılacak seçimlere, ilgili kıdem şartlarını sağlamak şartıyla
aday olarak katılabilmek.

YEDİNCİ KISIM

Bütçe

MADDE 138– (1) Türkiye Noterler Birliği’nin bütçesi, noter-
lerden toplanır. Her noter, Türkiye Noterler Birliği tarafından her 
yıl belirlenen üyelik bedelini öder.

(2) Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği bütçesine her
sene, en az o sene içinde noterlerden toplanan üyelik bedellerinin 
toplamı kadar destek sağlar.

(3) Türkiye Noterler Birliği bütçesi, işlem başına ücret kalem-
lerinden de pay alır. Bu işlemler ve ücret payları Adalet Yüksek 
Kurumu tarafından belirlenir.

(4) Noterlerin, hukuki işlemler sebebiyle hak kazandığı her
türlü ilave ödemenin beşte biri Türkiye Noterler Birliği bütçesine 
aktarılır.

(5) Türkiye Noterler Birliği, Adalet Yüksek Kurumu’nun poli-
tikalarına uygun olarak düzenleyeceği meslek içi eğitimler, kon-
feranslar ve etkinlikler için Adalet Yüksek Kurumu’ndan harici 
ödemeler talep edebilir.

SEKİZİNCİ KISIM

Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Durumu

MADDE 139– (1) Bölge noter odaları başkanları ve Türkiye 
Noterler Birliği yönetim kurulu başkanı, hizmetin aksamaması 
için tedbir almak kaydıyla noterlik görevine devam ederler. Hiz-
metin aksamaması için noterliğindeki işlerin gerektirdiği yetkinlik 
ve sayıda yardımcı istihdam etmek zorundadırlar. Bu kişiler görev 
sürelerince noterlere tanınan güvencelerden ve haklardan aynen 
yararlanmaya devam ederler. Görevleri nedeniyle ilgili yönetim 
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kurulu tarafından belirlenen miktarda ücret ödenir.

(2) Bölge noter odaları yönetim kurulu üyeleri, bölge noter
odaları nezdindeki görev süreleri boyunca aynı zamanda noter-
lik görevini icra edebilirler. Noterliklere atanmalarına ilişkin süre 
sona erdiğinde yönetim kurulu üyelikleri sona ermez. Bu kişilerin 
bölge noter odaları yönetim kurulu üyeliği görev süreleri boyunca 
kural olarak ancak disiplin veya etik cezası almaları halinde görev-
leri sona erer.

BEŞİNCİ KİTAP

Daimî Hukuk Şûrası

MADDE 140– (1) Daimi Hukuk Şurası, hukuk mesleği men-
suplarının ortak amaçlarla hukukun üstünlüğünü sağlamak ve 
yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumak, geliştirmek, et-
kin ve verimli çalışmasına katkıda bulunmak ve hizmet kalitesini 
artırmak amacıyla kurulan bir çatı meslek birliğidir.

(2) Daimî Hukuk Şûrası yılda 2 kez en yaşlı üyenin başkan-
lığında Ankara’da toplanır.

(3) Başkan; hukukun üstünlüğü, yargı, yargı hizmetleri, eko-
nomi ve demokrasi ile ilgili olarak gündemdeki konuları derler,-
kendisine bildirilen hususları da ekleyerek toplantının gündemi-
ni belirler; toplantının en etkili ve verimli sürdürüleceği şekilde 
gruplara ayırarak şûra toplantısından en az 7 gün önce ilan eder ve 
katılımcılara duyururur.

(4) Şûranın yılın ilk üç ayı içinde yapacağı birinci toplantı-
ya toplumun her kesiminin özellikle sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin hazırlıklı olarak katılımı sağlanır. Şûra toplantıları 
arama toplantısı şeklinde moderatörlü olarak gerçekleştirilir; katı-
lanların gündemdeki her konu hakkında tespit, fikir ve önerilerini 

özgürce paylaşabileceği şekilde tasarlanır ve yürütülür

(5) Bu toplantılarda üyelerin, vatandaşların ileteceği konular
ile en yaşlı üyenin belirleyeceği gündem konuları görüşülür; tavsi-
ye niteliğinde kararlar alınır ve kamuoyuna açıklanır. Şûra toplan-
tılarının sonucunda alınan kararlar tavsiye niteliğindedir. Kamuo-
yuna duyurulur ve ayrıca şûranın sitesinde ilan edilir; tartışmalar 
kitapçık haline getirilir ve yayınlanır. 

(6) Şûranın ikinci toplantısı ilk toplantıdan 6 ay sonra yapılır.
İlk toplantıda alınan kararlarla ilgili gelişmeler değerlendirilir; ge-
lişmeleri hızlandıracak ek tavsiye kararları alır ve ilgili kurumlara 
ve kamuoyuna bildirilir.

(7) Hukuk Şûrası sekreterya hizmetlerini başkanlık yapacak
olan en yaşlı üyenin bulunduğu kurum üstlenir. Başkanlık değiş-
tiğinde dosyalar ve evraklar yeni başkanın kurumuna teslim edilir.

Daimi Hukuk Şurası’nın Görevleri

MADDE 141– (1) Daimi Hukuk Şûrası’nın temel görevi hu-
kuk meslek mensupları arasındaki etkileşimi sürekli kılmak ve ge-
liştirmektir. Bu kapsamda Daimi Hukuk Şûrası;

a) Hukuk meslek mensupları arasında etkileşimi artırarak
ortak sorunlara çözüm önerileri geliştirir,

b) Hukuk meslek mensuplarının tamamını ilgilendiren ko-
nularda çalışmalar yapar ve görüşler hazırlar,

c) Yargısal meslek kuruluşları ve Adalet Yüksek Kurumu ile
koordine halde etkinlikler düzenler.

ç) Şûrada yargısal meslek kuruluşlarından veya ilgili diğer 
taraflardan gelen talepler değerlendirilir ve karar alınır. Bu ka-
rarlar tavsiye niteliğindedir.

d) Şûrada farklı yargı yolları arasında aynı konuda ortaya çı-



300

YARGISAL MESLEK KURULUŞLARI KANUNU TASLAK – 1

kan içtihat farklılıkları arasında çıkan uyuşmazlık ve farklılık-
ları gidermek için içtihat birleştirme kararları verir. Bu kararlar 
kesin niteliktedir ve diğer yargı kurumlarını bağlar.

Daimi Hukuk Şûrası Teşkilatı

MADDE 142– (1) Daimî Hukuk Şûrası’nın tek organı yönetim 
kuruludur.

(2) Yönetim kurulunun üyeleri, Hakim Odaları Birliği YK baş-
kanı, Savcı Odaları Birliği YK başkanı, Türkiye Noterler Birliği YK 
Başkanı, Türkiye Barolar Birliği YK başkanı, Adalet Yüksek Ku-
rumu başkanı, Adalet Yüksek Mahkemesi başkanı, Yargıtay baş-
kanı, Danıştay başkanı, Sayıştay başkanı ve Anayasa Mahkemesi 
başkanıdır.

ORTAK HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

İtiraz ve yargı yolları

MADDE 143– (1) Tüzel kişiliğe haiz yargısal meslek kuruluş-
larının kararlarına karşı her ilgili Adalet Yüksek Kurumu nezdin-
de itiraz edebilir. İl baroları başkan ve yönetim kurulu kararlarına 
karşı öncelikle Bölge Baro Birliği nezdinde itiraz edilir. İşlem ve 
kararlar Adalet Yüksek Kurumu politika, tercih ve ilkelerine uyar-
sızlık sebebiyle dava edilebilir.

(2) Yargısal meslek kuruluşlarının tüzel kişiliği olmayan tem-
silciliklerinin işlem veya kararlarına karşı itiraz ve yargı yolu yok-
tur. Bunlar hakkında ancak ilgili olduğu tüzel kişiliğe sahip birim 
yönetim kurulu veya başkan tarafından bir işlem yapılması veya 
karar alınması halinde itiraz ve yargı yoluna başvurulabilir.

(3) İtiraz ve yargı yolu açık olan işlemlere veya kararlara karşı

isteyen herkes, gerçek veya tüzel kişi ilgili veya menfaatini ilgilen-
dirir olmasa dahi itiraz ve yargı yoluna başvurabilir.

(4) Adalet Yüksek Kurumu nezdindeki itirazın ardından, ilgili
kararın iptali için Adalet Yüksek Mahkemesi nezdinde yargı yolu-
na başvurulabilir. Bu yolun kullanılabilmesi için öncelikle Adalet 
Yüksek Kurumu nezdinde itirazın yapılmış olması gerekmektedir.

(5) Adalet Yüksek Mahkemesi tarafından alınan, meslekten çı-
karma hariç, tüm kararlar kesindir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kişisel Verilen Korunması

MADDE 144 – (1) Bu kanun kapsamında kamuoyuna açıkla-
nacak ve yayınlanacak verilerin; bu kanundaki amaçlar çerçeve-
sinde açık rıza olmadan toplanması, işlenmesi ve paylaşılması, bu 
verilerin kişisel veri olması nedenleriyle engellenemez.


