
İlçe Seçim Kurulunun Genel Kurul salonunun seçim için yeterli olmadığını sözlü olarak bildirmesi üzerine daha önce Yönem Kurulumuzca 
alınan 16.03.2021 tarih ve 88/23 sayılı kararımızın iptali  ile, Baro Genel Kurulu ile ilgili yeni karar alınmasına karar verilmiş olup; Avukatlık 
Kanunu 82.maddesi gereğince Ekim ayının ilk haası içinde yapılması gereken İzmir Barosu Genel Kurulu için daha önce yönem kurulumuzca 
belirlenen tarihlerde genel kurulun yapılması hukuka aykırı bir biçimde engellenmiş ve Baro Genel Kurulları ertelenmiş olmakla, önceki karara 
ilişkinilişkin yasal süreç devam etmek üzere; İzmir Barosu Olağan Genel Kurulunun 24-25 Nisan 2021 tarihlerinde aşağıdaki gündem ile İzmir Barosu 
Alsancak Barohan 6.kaa toplanmasına, birinci toplanda toplan yeter sayısı sağlanmadığı takdirde ikinci toplannın aynı gündem ile 08 
Mayıs 2021 Cumartesi günü İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu’nda, 09 Mayıs 2021 Pazar günü seçimin Fuar 4 Nolu Hol'de yapılmasına, toplan-
nın baro internet sayfası, SMS ve baro çevresi adalet daireleri ile baronun uygun bir yerinde en az 30 gün önceden başlamak üzere genel kuru-
lun toplanacağı tarihe kadar duyurulmasına, bu duyurunun tebligat hükmünde olduğunun meslektaşlarımıza ilanına, ilan edilecek mende Avu-
katlık Kanunu 86.maddesine göre avukatların genel kurullara kalmak ve oy kullanmak yükümlülüğü alnda olduğunun ve kalmayanlar hak-
kında 64.madde gereğince para cezası uygulanacağının bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

G Ü N D E M

BİRİNCİ GÜN - Cumartesi – Saat 10.00

1) 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 87.maddesi uyarınca yoklama, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve devrim şehitleri için saygı duruşu 
ve İsklal Marşının Okunması,
2) Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi - (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 2 Yazman  üye).Divana imza yetkisinin verilmesi.   
3) Baro Başkanının açış konuşması,
4) Yönem Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görsel sunumu. Bilanço-Hesap ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve 
ibrası
5) Tahmini Bütçe ve Bütçe Kararnamesinin görüşülüp karara bağlanması,
6) Diğer önerilerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7) Yeni baro kompleksi kurulması amacıyla gerekğinde mevcut baro binalarının saşı, takas edilmesi yoluyla yeni baro kompleksi için gerekli 
tüm işlemlerin yapılması konusunda Baro Yönem Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 
8)8) İzmir Avukatlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vak'nın ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla gelir ar rıcı tedbirler alınması konusunun gö-
rüşülerek karara bağlanması,
9) İzmir Barosu İç Yönergesi hazırlanması için Yöneme yetki verilmesi,
10) Baro organları ve TBB Delege adaylarının saptanması,
11) Başkan adaylarının konuşmaları
12) Dilek ve öneriler...
13) Genel Kurulun birinci gününün kapanışı

İKİNCİ  GÜN    -  Pazar – Saat  10.00 – 17.00

14)  Seçimler
     a)  Baro Başkanı seçimi
     b) Baro Yönem Kurulu Üyeleri seçimi (10 asil, 10 yedek)
     c)  Baro Denetleme Kurulu Üyeleri seçimi (3 asil, 3 yedek)
     d)  Baro Disiplin Kurulu Üyeleri seçimi (5 asil, 3 yedek) 
     e)  TBB Genel Kuruluna kalacak İzmir Barosu Delegeleri seçimi (5 asil, 5 yedek)
15.  Seçim tutanaklarının yargıç tarandan birleşrilmesi geçici seçim sonuçlarının duyurulması,15.  Seçim tutanaklarının yargıç tarandan birleşrilmesi geçici seçim sonuçlarının duyurulması,

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI
OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI


