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TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
BİLİM ÜST KURULU YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Kuruluş
Madde 1. Bu yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde etkinlik göstermek üzere,
Türkiye Barolar Birliği bünyesinde Bilim Üst Kurulu kurulmuştur.
Amaç
Madde 2. Yaşadığımız dönemin bilim, bilgi ve bilişim çağı olduğu gerçeğinden hareketle,
Ülkemiz Hukukunun çağdaş ihtiyaç ve gelişmelere en yetkin şekilde cevap vermesini sağlayacak
nitelikte akademik ve bilimsel çalışmalar yapmak; başta avukatlar olmak üzere tüm hukuk
uygulayıcılarının en üst düzeyde bilgi donanımına sahip kılınmasına katkı sunacak nitelikte
etkinlikler yürütmek; olması gereken hukukun inşaası ve egemen kılınmasına ve yargısal süreçte
hak ve adaletin mümkün olan en yüksek ölçekte tahakkukunu sağlamaya hizmet edecek bilimsel
eser ve hizmet üretimleri gerçekleştirmek, Bilim Üst Kurulu’nun genel ve temel amacını
oluşturmaktadır.
Kapsam
Madde 3. Bu Yönerge; TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönetmeliği
çerçevesinde, TBB Başkanlığına bağlı olarak kurulan Bilim Üst Kurulu’nun çalışma usül ve
esaslarını düzenlemektedir.
Görev ve Etkinlikler
Madde 4.
a) Çağın gerekleri çerçevesinde, toplumsal sorunlara hukuk alanında etkin ve adaletli
çözümler üretecek nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde bilimsel çalışmalar,
yapmak; toplantılar, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar düzenlemek;
b) Olması gereken hukuksal düzenlemeleri hayata geçirmeye yönelik olarak bilimsel
önerileri raporlaştırıp kamuoyunun bilgisine sunmak;
c) Belirli alanlarda yaşanıldığı gözlemlenen toplumsal sorunlara hukuksal çözümler
üretmek üzere, konu ile ilgili meslek kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak;
ç) Hukuk uygulamaları, yargılama süreci ve bunların sonuçlarına ilişkin veri tabanı
oluşturmaya yönelik olarak istatistikler, anketler v.b. ölçüm çalışmaları yapmak, yaptırmak;
d) Uluslararası bilim örgütleri ve özellikle hukuk bilimi ve yargısal uygulamalarla ilgili
faaliyetler yürüten kuruluşlarla, uluslararası ölçekte işbirliği, dayanışma ve organizasyonlar
gerçekleştirmek;
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e) TBB internet sitesi içinde kurul çalışmalarına ait alan oluşturmak;
f) Faaliyet alanına ilişkin olarak kitaplar, broşürler, dergiler yayımlamak;
g) Toplumun her kesiminde bilimin öneminin kavranılması ve bilimsel anlayışın
geliştirilmesine yönelik olarak, amaca hizmet eden her türlü etkinlikte bulunmaktır.

II. BÖLÜM
KOMİSYONUN YAPILANMASI VE ORGANLARI

Bilim Üst Kurulu Yürütme Kurulu
Madde 5. Yürütme Kurulu, bir başkan ve altı üyeden oluşur. Yürütme Kurulu Başkanı,
TBB Yönetim Kurulu tarafından, “koordinator üye” sıfatıyla atanacak olan TBB Yönetim Kurulu
Üyesidir.
Diğer Yürütme Kurulu Üyeleri ise hukuk teorisi ve pratiği konusunda çalışmalar yapan
avukatlar arasından seçilerek belirlenen ve TBB Yönetim Kurulu tarafından atanan kişilerden
oluşur.
Boşalan üyelikler için atama, Yürütme Kurulunun da görüşü alınmak suretiyle TBB
Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Kurul üyeliğinin herhangi bir nedenle süre dolmadan
boşalması halinde yeni seçilen üye, önceki üyenin görev süresini tamamlar.
Yürütme Kurulunun görev süresi, kendisini atayan TBB Yönetim Kurulunun görev süresi
ile sınırlıdır.
Bilim Üst Kurulu Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev Bölüşümü
Madde 6. Yürütme Kurulu, atamadan sonraki ilk toplantısında kendi içinden bir başkan
yardımcısını, bir sekreter üyeyi ve bir sayman üyeyi seçer ve TBB Yönetim Kurulunun onayına
sunar. Onayı müteakip görev bölüşümü gerçekleşmiş olur. Belirlenen bu görevlerdeki
değişiklikler de aynı usulle yapılır.
Bilim Üst Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyelerinin Görevleri
Madde 7. Yürütme Kurulu Başkanı, TBB Başkanlığının bilgisi dahilinde Bilim Üst
Kurulunu temsil eder; amacın gerekli kıldığı çalışmaların programlanmasını ve yürütülmesini
sağlar; Yürütme Kurulunu olağan ve gerektiğinde olağanüstü toplantıya çağırır. Yürütme Kurulu
Başkanı, gerektiğinde ve en az yıl sonunda bir kere olmak üzere, komisyon faaliyet raporunu
düzenler ve TBB Başkanlığına sunar.
Başkan Yardımcısı, Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkana vekalet eder; sair
zamanlarda Başkanın veya Yürütme Kurulunun kendisine verdiği görevleri yerine getirir.
Sekreter Üye, Yürütme Kurulu Başkanı tarafından oluşturulan toplantı gündemini hazırlar,
toplantı çağrılarını üyelere bildirir, toplantı tutanaklarını düzenler, komisyon yazı işlerini yönetir
ve komisyon kararlarının uygulanmasını izleyerek sonuçlanmasını sağlar.
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Sayman Üye, çalışma ve etkinlikler için yapılacak harcamalar ilgili olarak mali bilanço
taslağı hazırlar, onaylanmasını takip eder ve bu bütçenin uygulanmasını denetleyerek rapor
hazırlayıp Başkana sunar.
Diğer Komisyon Yürütme Kurulu Üyeleri, amaçlar doğrultusunda kendilerine verilecek
diğer görev ve çalışmaları yaparlar.
Bilim Üst Kurulu Yürütme KuruluToplantıları ve Katılım
Madde 8. Yürütme Kurulu, dört ayda bir olmak üzere yılda üç kez olağan olarak toplanır.
Yürütme Kurulu Başkanı, gerektiğinde Yürütme Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
Toplantılar gündemli olarak yapılır, görüşmeler ve kararlar tutanağa bağlanır ve alınan
kararlar TBB Başkanlığına toplantı raporu olarak sunulur.
Yürütme Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. Oyların eşitliği halinde
Yürütme Kurulu Başkanının oyu iki oy sayılır.
Belgelendirilmiş bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez toplantıya katılmayan üyenin
üyeliği kendiliğinden düşer.
Bilim Üst Kurulu Danışma Kurulu
Madde 9. Yürütme Kurulunun görüş ve önerileri de dikkate alınarak TBB Yönetim
Kurulu tarafından, 40 üyeyi geçmeyecek şekilde bir Danışma Kurulu atanır. Danışma Kurulu
üyeleri; özellikle hukuk alanında ve hukuk teorisi ve uygulamaları ile bağlantılı diğer alanlarda
bilgi birikimi ve deneyimleri ile temayüz etmiş temsilcilerden oluşur. *
Yürütme Kurulunun Başkanı aynı zamanda Danışma Kurulunun da Başkanıdır. Danışma
Kurulu, Başkanın belirleyeceği tarihlerde toplanır. Toplantılara Bilim Üst Kurulu Başkanı
başkanlık eder. Danışma Kurulu toplantılarına Yürütme Kurulu Üyeleri de katılırlar. Danışma
Kurulu, Bilim Üst Kurulunun yapacağı ve yapması gerektiğini değerlendirdiği konulara ilişkin
olarak öneri ve tavsiye kararları alabilir. Bu kararların alınmasında toplantıya katılanların salt
çoğunluğunun oyu esas alınır. Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri bu kararlara oylarıyla iştirak
edemezler.
Toplantıların sekreterya faaliyetlerini Yürütme Kurulu yerine getirir. Toplantıda dile
getirilen görüşleri ve alınan kararları Yürütme Kurulu Sekreteri veya yokluğunda
görevlendirilecek Yürütme Kurulu Üyesi tutanağa bağlar ve raporlaştırır. Toplantı Raporu ve
alınan kararların gerektirmesi halinde hazırlanacak projeler TBB Başkanlığına sunulur.
Danışma Kurulu Üyelerinin görevden alınması ve herhangi bir nedenle boşalacak üyenin
yerine yenisinin atanması, Yürütme Kurulunun önerisi de dikkate alınarak TBB Yönetim Kurulu
tarafından yapılır.
Bilim Üst Kurulu Çalışma Birimleri
Madde 10. Bilim Üst Kurulunun amaç ve etkinliklerinin niteliklerine göre gerektiğinde,
geçici veya görevi Yürütme Kurulunun görev süresini geçmeyecek şekilde daimi surette, alt
çalışma komisyonları kurulabilir. Alt Komisyonların kimlerden oluşacağına, faaliyet alanları ile
çalışma usul ve esaslarıına dair gerekli düzenlemeleri Yürütme Kurulu hazırlar ve TBB
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Başkanlığına sunar. TBB Yönetim Kurulunun aynen veya değiştirerek onayladığı şekliyle alt
komisyonlar kurulur ve göreve başlarlar.
III. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER

Giderler
Madde 11. Üst Kurulun amacını gerçekleştirmeye ve yönergede tanımlanan etkinliklerini
yerine getirmeye yönelik olan ve TBB Başkanlığının onayı ile yapılan giderler, TBB bütçesinden
karşılanır.
Yürürlük
Madde 12. Bu Yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 14.11.2013 tarih ve
2013-1195 sayılı kabul kararı uyarınca 14.11.2013 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13. Bu Yönerge hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı tarafından yürütülür.

(*) Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun 21.12.2013 Tarih ve 2013-1411 sayılı
kararı ile Danışma Kurulu üye sayısının 40 ile sınırlandırılması hükmü değiştirilerek kaldırılmıştır.
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