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Gaziuııt.cr Baro Başkanlığı'nın 26/04/2021 tarihli ve E-77488557-659-986 sayılı 

ynz ı s ıııdu: (juziantcp Barosu Genci Kurul toplantı sının 22/05/2021 Cumartesi günü 
09.00-17.00: orgun seç imlerinin ise 23/05/2021 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında; İlk 
toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısının 29/05/2021 Cumaıtesi 
günli 09.00-17.00, organ seçimlerinin ise 30/05/2021 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri 
ar.ısında Şnto Rcstaurant Balo salonunda yapılacağı buna ilişkin olarak gereğinin yapılmas ı 

istenilmiş olup; 
11 36 say ılı Avukatlık Kanunu, bu kanunun uygulanmas ı amacıyla çıkarılan yönetmelik 

ve Baro Başkanlığı'nın üst yazısı ve ekleri incelenerek; 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ: 
içişleri Bakanlığı İ llcr İdares i Genel Müdürlüğü ' nün 14.04.202 1 tarih ve 6638 -

27.04.2021 tarih ve 7576 say ılı genelgeleri ile Gaziantep Valiliği İl Umumi Hıfz ı ssıhha 

Kurulu'nun 14.04.2021 tarih 2021 /22 - 27.04.2021 tarih ve 2021 /26 nolu kararları gereğince 
17 Mayıs 2021 tarihine kadaır sivil toplum kuruluşları , kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil 
yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği kararlaştırılmış olup; 
hım kapanma sonrasında oluşacak duruma göre alınabilecek yeni tedbirlere kadar 
mevcut genelge ve kararlar doğrultusunda seçim sürecinin başlatılmasına, 

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 82.maddesi ve Ek 3.Maddesinde göre; Genel 
kurulun ve organ seçimlerinin yargı gözetimi altında İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 

yapılacağı hüküm altına alındığından, Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu'nun 17/03/2021 
tarihli ve 2021/13 sayılı kararı ile alınan genel kurul ve organ seçimleri kararına istinaden 
Gaziantep Barosu Olağan Genci Kurul toplantısının 22/05/2021 Cumartesi günü 09.00-17.00: 
organ seçimlerinin ise 23/05/2021 Pazar günü günü 09.00-17.00 saatleri arasında; İlk 

toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantı sının 29/05/2021 Cumartesi 
günü günü 09.00-17.00, organ seçimlerinin ise 30/05/2021 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri 
arasında Şato Restaurant Balo salonunda yapılmasına, Seçimlerde oy kullanılacak Gaziantep 
Barosu levhasına kayıtlı avukatları gösterir listenin onaylanarak seçime ilişkin diğer 

hususlarla beraber 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 08:00'da adalet dairesi içerisinde 
bulunan seçim müdürüğü ve baro ilan panosunda askıya çıkartılıp, 19 Mayıs 2021 Çarşamba 
günü saat 17:00'da askıdan indirilerek 3 gün süre ile ilan edilmesine, 

İlan süresi içerisinde itirazların bizzat başkanlığımıza yapılmasının sağlanılarak , 

itira zların değerlendirilip en geç 2 gün içinde kesin olarak karara bağlanılmasına, 
Kesinleşen li ste ler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Gaziantep Barosuna 

gönderi I mesi ne. 
Seçmen sayısı göz önüne alınarak halen yurdumuzda etkisi devam etmekte olan ve 

Oünya Sağlık Örgütü tarafindan Pandcmi olarak tanımlanan Covid-19 salgını nedeniyle 
bulaş riski, aday sayısı ve çarşaf liste durumu göz önüne alarak seçimlerin sağlıklı ve 
sorunsuz bir şekilde yürütülmesi, üyelerin serbest bir şekilde oy kullanmasının sağlanması 
amacıyla 16 adet sandık kurulu oluşturulmasına, 

Bu evrakın aslı güvenli elektronik imza ile imzalıdır, fiziki olarak gönderilmez. 
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Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 
iki gün içinde seçim sonuçlarına yapılacak itirazların aynı gün incelenmesine ve kesin olarak 
karara bağlanmasına, 

İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra kesin 
sonuçların ilan edilip Gaziantep Barosu ile Türkiye Barolar Birliğine bildirilmesine, 

Genel kurula katılmayan ve oy kullanmayan avukatlar tespit edilerek seçim 
sonuçlarının kesinleşmesine müteakip mazeretlerinin başkanlığımıza bildirilmesinin 
sağlanmasına, haklı bir mazereti olmayan ve süresi içerisinde bildirimde bulunmayan 
avukatlara Gaziantep Barosuna kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri miktarında para 
cezası verilmesine,verilecek para cezasının baro başkanlığınca tahsil edilerek baro bütçesine 
gelir kaydedilmesine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir. 

SONUÇ: 
1- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ' nün 14.04.2021 tarih ve 6638 

-27.0~.2021 tarih ve 7576 sayılı genelgeleri ile Gaziantep Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha 
Kurulu ' nun 14.04.2021 tarih 2021/22- 27.04.2021 tarih ve 2021/26 nolu kararları gereğince 
17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları , kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil 
yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine izin verilmeyeceği kararlaştırılmış olup; 
tam kapanma sonrasında oluşacak duruma göre alınabilecek yeni tedbirlere kadar 
mevcut genelge ve kararlar doğrultusunda SEÇİM SÜRECİNİN BAŞLATILMASINA, 

2- Gaziantep Barosu Olağan Genel Kurul toplantısının 22 Mayıs 2021 Cumartesi günü 
09.00-17.00; organ seçimlerinin ise 23 Mayıs 2021 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında: 
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul toplantısının 29 Mayıs 2021 
Cumartesi günü 09.00-17.00, organ seçimlerinin ise 30 Mayıs 2021 Pazar günü 09.00-17.00 
saatleri arasında Şato Restaurant Balo salonunda YAPILMASINA, 

3- Başkanlığımıza sunulan genel kurul ve organ seçimlerinde kullanılacak Gaziantep 
Barosu levhasına kayıtlı avukatları gösterir listenin onaylanarak seçime ilişkin diğer 

hususlarla beraber 17 MAYIS 2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 08:00'DA ADALET 
DAİRESİ İÇERİSİNDE BULUNAN SEÇİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE BARO İLAN 
PANOSUNDA ASKIYA ÇIKARTILIP, 19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 
17:00'DE ASKIDAN İNDİRİLEREK 3 GÜN SÜRE İLE İLAN EDİLMESİNE, 

4- İlan süresi içerisinde itirazların bizzat başkanlığımıza yapılmasının sağlanılarak, 
itirazların değerlendirilip 2 gün içinde KESİN OLARAK KARAR VERİLMESİNE, 

5- Kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar onaylanarak Gaziantep 
Barosuna GÖNDERİLMESİNE, 

6- Seçmen sayısı göz önüne alınarak halen yurdumuzda etkisi devam etmekte olan ve 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak tanımlanan Covid-19 salgın! nedeniyle bulaş 
riski, aday sayısı ve çarşaf liste durumu göz önüne alarak seçimlerin sağlıklı ve sorunsuz bir 
şekilde yürütülmesi, üyelerin serbest bir şekilde oy kullanmasının sağlanması amacıyla 16 
ADET SANDIK KURULU OLUŞTURULMASINA, 

7- Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların düzenlenmesinden itibaren 
iki gün içinde SEÇİM SONUÇLARINA YAPILACAK İTİRAZLARIN AYNI GÜN 
İNCELENMESİNE VE KESİN OLARAK KARARA BAĞLANMASINA, 

Bu evrakın aslı güvenli elektronik imza ile imzalıdır, fiziki olarak gönderilmez. 
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8- İtiraz süresinin geçmesi ve itirazların karara bağlanmasından hemen sonra KESİN 
SONUÇLARIN İLAN EDİLİP GAZİANTEP BAROSU İLE TÜRKİYE BAROLAR 
BİRLİĞİNE BİLDİRİLMESİNE, 

9- Genel kurula katılmayan ve oy kullanmayan avukatlar tespit edilerek seçim 
sonuçlarının kesinleşmesine müteakip mazeretlerinin başkanlığımıza bildirilmesinin 
sağlanmasına, haklı bir mazereti olmayan ve süresi içerisinde bildirimde bulunmayan 
avukatlara, Gaziantep Barosuna kayıtlı avukatların yıllık keseneğinin üçte biri 
miktarında para cezası verilmesine, verilecek para cezasmın baro başkanlığınca tahsil 
edilerek baro bütçesine gelir kaydedilmesine, 

10- Karar örneğinin Gaziantep Baro Başkanlığına GÖNDERİLMESİNE, 1136 sayılı 
Avukatlık Kanunu ve ilgili mevzuat gereğince KARAR VERİLDİ. 06/05/2021 

Zabıt Katibi 
Enver Emre GÜZEL 

Başkan 

Mustafa ALÇIK 

Bu evrakın aslı güvenli elektronik imza ile imzalıdır, fiziki olarak gönderilmez. 
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