TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
I. BÖLÜM
Genel Hükümler
Kuruluş:
Madde 1 - 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi uyarınca TBB’nin
görevleri arasında yer alan Avukatlık Hukukuna ilişkin görevlere ve Avukat Haklarına işlerlik
kazandırmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak Türkiye Barolar
Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu yönergede düzenlenen esaslar
çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi
kurulmuştur.
Amaç:
Madde 2 - Merkezin amacı; Ulusal ve Ulusal üstü hukuk ekseninde Avukatlık Hukuku
alanında ve Avukat Haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından
mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.
Dayanak:
Madde 3 - Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110ncu maddesi, Avukatlık
Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak, Türkiye
Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.
Görev:
Madde 4 - Avukat Hakları Merkezi 2. Madde de belirtilen amaçlarına ulaşmak için
TBB yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;
1. Avukatlık Hukuku ve Avukat Haklarına ilişkin Ulusal ve Uluslararası alanda
seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
2. Ulusal üstü planda Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları alanındaki gelişmeleri
izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
3. Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları konusunda süreli ve süresiz her türlü yayını
TBB yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,
4. Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası
alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
5. Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane, müze ve benzeri tesisleri kurmak,
6. Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları konusunda uzman avukatların yetişmesini
sağlamak amacıyla meslek içi eğitimleri ve etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık
hizmetleri vermek,
7. Toplumun Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını
geliştirmeye yönelik projeleri üretmek ve uygulamak,
8. Uluslararası Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları belgelerinde benimsenen, avukat
haklarına ilişkin ihlaller karşısında Ulusal ve Uluslararası yargı mercilerine başvurmak,
9. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,
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10. Ulusal ve Uluslararası yaşanan Avukatlık Hukuku ve Avukat Hakları ihlalleri
konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak,
11. Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde; avukatların hak ve yetkilerini tam
olarak kullanabilmelerini sağlayacak, avukatların yargılamadaki etkinliklerini arttıracak
çalışmalar yapmak,
12. Avukatlık mesleğini geliştirecek, saygınlığını ve itibarını koruyacak faaliyetlerde
bulunmak,
13. Mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle uğradıkları saldırı ve hak ihlallerinde
avukatların yanında olmak ve kendilerine etkin destek sağlamak,
14. Baroların Avukat Hakları Merkezleri (BAHM) arasında yardımlaşma, eşgüdüm ve
işbirliği sağlamak.
15. Mesleğin geliştirilmesi, saygınlık ve itibarının arttırılması için bilimsel toplantı,
panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek,
16. Ceza yargılaması, hukuk yargılaması, idari yargılama süreçlerinde veya görev
yaptıkları diğer alanlarda, avukatların karşılaştıkları sorunları saptamak üzere veri toplamak,
araştırma yapmak, ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek, mevzuat ve uygulamaların
değiştirilmesi için öneri ve projeler hazırlamak,
17. Avukatların çalışma ve iş alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin
azaltılması ve sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çözüm
önerileri geliştirmek,
18. Avukatların hak ve hukuku ile ilgili konularda ve yargı sisteminin sorunlarıyla
ilgili olarak diğer hukuk kurumları ve yargı mercileri ile temaslarda bulunmak, işbirliği
alanları oluşturmak, ortak çalışmalar yapmak,
19. Avukatlık hukuku ile ilgili olarak uluslararası alandaki gelişmeleri ve uygulamaları
izlemek, avukatlık hukuku ve avukat haklarının gelişmesinde mukayeseli hukuk incelemeleri
yapmak, başka ülke baroları ile işbirliği yapmak,
20. Avukatlık imajının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak,
21. Baroların Avukat Hakları Merkezlerinden elde edilen bilgi ve verileri toplamak,
tasnif etmek, ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek, Barolar arasında ortak eylem biçimleri
geliştirmek, uygulamak,
22. Mesleki faaliyeti ile ilgili olarak yargılanan ve tutuklanan avukatların sorunlarıyla
ilgilenmek,
23. Avukatların mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı, bilgi ve görgülerini arttırıcı
çalışmalar yapmak, uygulamalar geliştirmek, bu çerçevede bilgi bankası oluşturmak ve sanal
ofis uygulamaları geliştirmek,
24. Tüm bu konularda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna önerilerde
bulunmak.
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II. BÖLÜM
Yapılanma-Kurullar
Madde 5 - Avukat Hakları Merkezi Çalışma Grupları şunlardır;
a) Avukat Hakları Kurulu
b) Meslek Haklarını Geliştirme Kurulu
c) Danışma Kurulu

III. BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
Yürürlük:
Madde 6 - Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince,
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 7- Bu Yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
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