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Ankara Barosu'nun 1 Kasım 2011 – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında 
gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında kısa bilgi:

1- BİLİMSEL TOPLANTI, EĞİTİM - SERTİFİKA PROGRAMLARI:
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2- AVUKATLIK KANUNU ÇALIŞMALARI: Türkiye Barolar 
Birliği'nin 12-13 Kasım 2011 tarihli Baro Başkanları toplantısının çağrı 
yazısının ekinde TBB'nin üzerinde çalışmakta olduğu bir Avukatlık 
Kanunu taslağı olduğundan söz edilmiş ve taslağa “nihai şekli” 
verilmek üzere konu başlıklarının Baro Başkanları tarafından 
tartışmaya açılacağı bildirilmiştir. Baromuz Yönetim Kurulu ile 
yapılan ve delegasyonumuz ile olgunlaştırılan görüş çerçevesinde, 
TBB tarafından gönderilen konu başlıkları içerisinde yer alan, fakat 
avukatlar ve barolar tarafından tartışılmayan, mesleğimizin geleceği ve 
kişilerin hak arama özgürlüğü açısından endişe verici bulunan konu 
başlıkları tespit edilmiştir. 12-13 Kasım 2011 tarihli Baro Başkanları 
toplantısında tartışmaya açılan taslağın önemine vurgu yapılmış ve 
yöntem olarak TBB çatısı altında TBB adına çalışma yapmak üzere 
Türkiye'deki bütün baroların doğrudan veya dolaylı olarak temsil 
edildiği bir ortak komisyon kurulması önerilmiştir. Ancak bu önerimiz 
çoğunluğun talebine rağmen baro başkanlarının görüşüne ve onayına 
sunulmamıştır. Baro Başkanları toplantısının ardından Baromuzun 
yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri ve TBB delegeleri 
23.11.2011 tarihinde ortak imzalı bir bildiri yayınlamak suretiyle 
endişe ve önerilerini TBB'yle, tüm barolarla ve toplumla 
paylaşmışlardır. 

Gelişmeleri takiben, Baromuzun konuyla ilgili kurduğu komisyon 
Avukatlık Kanunu'na ilişkin somut önerilerin yer aldığı taslak 
çalışmasını tamamlamış ve meslektaşlarımızın görüş ve önerilerine 
sunulmak üzere kitapçık haline getirilmiş ve Baromuz web sitesinde 
yayınlanmıştır. Taslak, TBB ve bütün Baro Başkanlıklarına da 
gönderilmiştir. 

TBB Başkanlığı daha sonra, hazırlamış olduğu bir kanun taslağını 
Baro Başkanlıklarına göndermiştir. Bu taslak incelendiğinde, Ankara 
Barosu'nun çalışma taslağından önemli ölçüde yararlanıldığı, Ankara 
Barosu'nun şiddetle karşı çıktığı uluslararası avukatlık ortaklıklarına 
serbestlik tanınması, yabancı ortaklıkların şubeleşmesine izin 
verilmesi, meslek kıdemi az olan meslektaşların belli mahkemelerde 
dava takip etmesinin engellenmesi gibi hususlara bu yeni çalışmada yer 
verilmediği görülmüştür. Ancak söz konusu taslağın baskın 
karakterinin Barolar üzerinde TBB vesayeti yaratılması olduğu, bu 
bağlamda baroların en temel bir kısım görevinin Barolar Birliği'nce 
düzenlemesinin öngörüldüğü, örneğin staj eğitiminin TBB uhdesine 
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alınmak istendiği, ayrıca avukatların ceza soruşturmalarında Adalet 
Bakanlığı'nın uhdesinde olan (ve elbette kabul edilmesi mümkün 
olmayan) “izin yetkisi”nin, TBB Genel Kurulunca seçilecek özel bir 
kurula verilmek yerine TBB yönetim ve disiplin kurullarına 
verilmesinin istendiği, bunun sonucunda TBB'nin kuruluş amacı 
dışına çıkarak baroların ortak kuruluşu olmak yerine şube statüsüne 
indirgenmiş baroların hiyerarşik amiri haline geleceği tespit edilmiştir.  
Devam eden süreçte Baromuz gelişmeleri yakından izlemekte ve 
üzerine düşen sorumluluğu aynı bilinçle yerine getirmeye devam 
etmektedir.

 3-  ANKARA BAROSU ULUSLARARASI HUKUK KURULTAYI 
2012: “Hukuk Devleti ve Demokrasi” konulu Ankara Barosu 
Uluslararası Hukuk Kurultayı 10-14 Ocak 2012 tarihleri arasında 
düzenlenmiştir.  TBB Av. Özdemir Özok Kongre Merkezi'nde 
gerçekleştirilen geniş katılımlı Kurultay'da, ''İnsan Hakları, 
Demokrasi ve Hukuk Devleti'', ''Temel Hak ve Özgürlükler-Hukuk 
Devleti'', ''Yargı Bağımsızlığı ve Hukuk Devleti'', ''Hak Arama 
Özgürlüğü ve Hukuk Devleti'' ile ''Sosyal Devletin Gerçekleşmesinde 
Adalete Erişim'' konuları yerli-yabancı bilim adamları, siyasetçiler, 
akademisyen ve hukukçular tarafından ele alınmıştır. 

Kurultayın açılışında konuşan Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, 
ülkedeki antidemokratik uygulamalara dikkat çekmiş, Türkiye'de 
insanların haklı bir paronaya içinde olduğunu söylemiştir. Beş gün 
boyunca devam eden Kurultay'ın son oturumunda okunan sonuç 
bildirisinde, Türkiye'de yargının içinde bulunduğu durumla ilgili 
tespitlere yer verilmiş, “Kontrol edilemeyen, frenlenemeyen bir 'siyasi 
otorite' var. Yargıyı, adaletin gerçekleştirilmesinin aracı olarak değil, 
siyasi iktidarın güç kaynaklarından en önemlisi olarak gören, adeta 
“yol açma makinesi” olarak değerlendiren bir anlayış var” denilmiştir. 
Açış konuşması ve kurultayın sonuç bildirisi İngilizce, Almanca, 
Fransızcaya tercüme edilerek yabancı basın kuruluşları ile uluslararası 
sivil toplum örgütlerine gönderilmiş, yabancı basında ve anılan 
örgütlerde yer bulmuştur. 
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4- Resmi kurumlar, hukuk fakülteleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından 
yapılan bağışlarla zenginleşen Baromuz Kütüphanesi yeniden düzenlenmiş 
ve kadın hakları ile ilgili yeni bir bölüm hizmete sunulmuştur. Mevcut 
haliyle 9500 adet kitap ve süreli yayına sahip Kütüphanemizin mevcut 
fazlası hukuk kitapları çeşitli barolara, hukuk dışı kitaplar da eğitim 
kurumlarına gönderilmiştir. 

5- Ankara Barosu web sitesinde yer alan e-yayın bölümü güncellenerek tüm 
yayınlarımız alfabetik sırayla aktarılmış ve tüm meslektaşlarımızın 
kullanımına açılmıştır. 

6- Baromuzca bu dönem içerisinde 9 adet kitap ve 4 adet süreli yayının basım 
ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

7- Avukatlara yönelik soruşturma ve yargılamaları yakından izleyen 

Baromuz, 01 Kasım 2011 – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında Baro 

Başkanlığımız ve Avukat Hakları Merkezi'ne yapılan başvuruları 

değerlendirerek davalara gözlemci ve müdahil olarak katılmış ve 

meslektaşlarımızın yanında yer alarak haklarının savunulmasına katkı 

koymuştur.

8- Savunma hakkını kullanırken söylediği sözler nedeniyle “3 yıl hapis ve 

meslekten men” cezası istemiyle yargılanan Av. Turgut Kazan'ın Erzurum 
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Avukatlık Staj Rehberi

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Borçlar Kanunu Sempozyumu 24-25 Mart 2011 
(Editör: Yrd. Doç. Dr. Emel Badur) 

Avukat Hakkın ve Halkın Dilidir (Yazan: Av. Sedat Vural)

III. Sağlık Hukuku Kurultayı 7-8 Mayıs 2010 Ankara

Ankara Barosu'nun 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nda Yapılmasını Önerdiği 
Değişikliklere İlişkin Taslak Çalışma ve Gerekçeleri

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (Editör: Yrd. Doç. Dr. Emel Badur)

Avukatlar İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 2012

Kadın Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk (Derleyen: Ayşegül Güngör)

Ankara Barosu Dergisi Sayı - 2011/3

Ankara Barosu Dergisi  Sayı - 2011/4

Ankara Barosu Dergisi Sayı - 2012/1

Ankara Barosu Bar Review Volume 2012/4



Özel yetkili 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, adil 

yargılanma hakkı ve savunma hakkına sahip çıkmak adına müdafi sıfatıyla 

ve gözlemci sıfatıyla katılınmıştır.

9- Hopa olaylarını protesto etmek amacıyla basın açıklaması yapan grupta yer 

alan tutuklu üniversite öğrencileriyle Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 

Sincan Cezaevinde görüşerek bilgi almış ve akabinde öğrenciler hakkında 

11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Baromuz gözlemci olarak 

katılmıştır. 

10- Özel Görevli İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin İstanbul Barosu 

Başkanı Av. Ümit Kocasakal ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında "adil 

yargılamayı etkiledikleri" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine 

Baromuz Yönetim Kurulu 9 Nisan 2012 tarihinde tam kadro İstanbul 

Barosuna destek ziyareti gerçekleştirmiş ve İstanbul Barosu yönetimiyle 

birlik ve beraberlik mesajı verilmiştir.

11- Baromuz tüm ülkenin geleceğini ilgilendiren “Eğitim Kanunu” teklifinin 

kanunlaşması sürecini yakından izlemiş, yaptığı basın açıklamaları ve 

yayınladığı bildirilerle eleştirilerini kamuoyuyla paylaşmıştır. 14 Mart 2012 

tarihinde Baromuz tarafından yapılan açıklamada 4+4+4 modeliyle 

ilkokulların fiilen meslek okullarına dönüşeceği ifade edilmiş ve 

“Tartışmadan, konuşmadan, bilimsel yöntemlerle değerlendirmeler 

yapmadan çocuklarımızın geleceği planlanamaz” uyarısı yapılmıştır.

12- Ankara Barosu ve İstanbul Barosu'nun öncülük ettiği 27 sendika ve sivil 

toplum örgütü 27 Mart 2012 tarihinde eğitim kanunu değişikliğine ilişkin 

ortak bir bildiri yayınlayarak iktidara 4+4+4 tasarısını geri çekme çağrısı 

yapmıştır. Ortak bildiri metni “Eğitim Yapboz Tahtası, Çocuklarımız 

Kobay Değildir” başlığıyla aynı tarihli Cumhuriyet, Milliyet ve Sözcü 

gazetelerine verilen ilanla kamuoyuna duyurulmuştur. 

13- Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri'nin kaldırılması için yürüttüğümüz 

çalışmalar bu dönemde de devam etmiş, Baromuzca düzenlenen 

Uluslararası Hukuk Kurultayı, panel, sempozyum ve daha bir çok faaliyette 

defalarca dile getirilmiştir. Baromuz ÖGM'lerin kaldırılması ile ilgili 

çağrısını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'e 

birer mektup göndererek yinelemiştir. Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu 

tarafından kaleme alınan mektupta, yürütme ve yargı organları arasında 

görülmemiş bir iktidar savaşı başladığı belirtilmiş ve “Özel görevli savcı ve 

mahkemeler, yasama, yürütme ve yargının üzerinde yeni ve denetimsiz bir 

güç olmuştur. Adalet mülkün temeli olmaktan çıkmıştır. Çözüm, hukuk 

devleti ve demokrasiye dönmektir” denilmiştir. 
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14- Baromuz mensubu olan bir meslektaşın İstanbul 13. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından dava sonuna kadar duruşmalardan men edilmesini 

“Özel Görevli Mahkemelerin savunmaya tahammülsüzlüğü” sözleriyle 

değerlendiren bir bildiri yayınlamış, aynı zamanda Hakimler ve Savcılar 

Yüksek Kurulu'na, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı'na birer 

mektup göndererek meslektaşımızın uğradığı insan hakkı ihlalinin 

giderilmesini istemiştir. Mektup İngilizceye tercüme edilerek ilgili kurum 

ve kuruluşlara gönderilmiş, bilgilendirilen kuruluşlardan Avrupa Barolar 

ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) 16 Nisan 2012 tarihinde Baromuza 

gönderdiği cevabi yazıda durumu yakın takibe aldıklarını ve 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e bir mektup göndererek “avukatların 

itibarını düşüren tüm girişimlerin acilen ve etkili bir şekilde durdurulması” 

çağrısında bulunduklarını bildirmişlerdir. 

15- “Özel Görevli Mahkemeler Kaldırılsın” talebiyle 5 Mayıs 2012 tarihinde 

İzmir'de düzenlenen mitinge Baromuz da katılarak destek olmuştur.

16- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 12. maddesinin 2. Fıkrasının “Ancak 

bu ücret asıl alacağı geçemez” şeklindeki son cümlesinin  iptali ve 

yürütmesinin durdurulması için Baromuz tarafından dava açılmıştır. 

17- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 Yılında Uygulanacak Ücretlerin 

Tespitine İlişkin Tebliğe ve ilgili Yüksek Planlama Kurulu Kararı'nda 

kamu avukatları ile ilgili ek ödeme düzenlemesinde “halı eksperi ve diğer 

unvanlar” kategorisinde değerlendirilmesi yönündeki Tebliğ ve YPK 

Kararı'nın öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve iptali için Baromuz 

tarafından Danıştay'da dava açılmıştır. 

18- Baromuz Kamu Avukatları Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik 

Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" ile ilgili hazırlanan görüş TBMM'ye 

gönderilmiştir.

19- Yabancı avukatlık ortaklıklarının yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı 

çerçevesinde Türkiye'de faaliyette bulunabileceğine ilişkin hazine 

Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden izin belgesi alma 

zorunluluğunu kaldıran 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanan Türkiye Barolar Birliği'nin avukatlık Ortaklığı Yönetmeliği'nde 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği'nin 1. Maddesinin yürütmesinin 

durdurulması ve iptali için Baromuz tarafından Danıştay'da dava açılmıştır. 

20- Ankara Adliyesi önünde çığırtkanlık yaparak adli konularla ilgili ücret 

karşılığında dilekçeler yazan arzuhalcilerle ilgili Ankara Cumhuriyet 
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Başsavcılığı'na Baromuz tarafından yapılan suç duyurusu sonucunda 

Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır. 

21- Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında imzalanan 02.05.2011 

tarihli Protokol'ün 5.7 maddesi dayanak gösterilerek Adalet Bakanlığı'nın 

UYAP üzerinden dava ve icra dosyalarından işlem yapan avukatlardan 

tahsil edilecek ücretlere ilişkin tarifenin tümüyle hukuka aykırı olduğu 

gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'da dava 

açılmıştır. Dava devam etmekte olup, bu arada ücretlerle ilgili indirime 

gidilmiştir.  

22- Ceza Muhakemesinde Ses Ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması 

Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali için Danıştay'da iptal 

davası açılmıştır.

23- Kamu Konutları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmeliğin Anayasa'ya, Kamu Konutları Kanunu'na, Devlet İhale 

Kanunu'na, Özelleştirme Uygulamaları Kanunu'na ve yerleşik 

uygulamalara aykırılı olduğu ve idarelerin mali çıkarlarının tek başına kamu 

yararı için yeterli bir ölçüt olmadığı gerekçesiyle Baromuzca Danıştay'da 

iptal davası açılmıştır. 

24- Baromuz tarafından yapılan girişimler neticesinde, 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu'nun 121. maddesine göre açılacak davalarda delil 

kapsamında kullanılacak nüfus kayıt örneklerinin vekaletname ibrazı 

halinde ilgili avukata verilmesi sağlanmıştır. 

25- Meslektaşlarımızın Adliyedeki Adli Sicil Müdürlüğü'ndeki yoğun kuyrukta 

mağdur olmamaları için Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü'nün Tuna 

Cad. No:10 adresinden sıra beklemeden şahsi adli sicil kayıtlarını 

alabilmeleri sağlanmıştır.

26- Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun öngördüğü gider avanslarının Ankara 

dışındaki dosyalara PTT marifetiyle yatırılmasında Adliye Postanesi'ndeki 

yoğunluk nedeniyle yaşanan sıkıntıların giderilmesini teminen PTT 

Ankara Baş Müdürlüğü ile yapılan girişimler neticesinde, masraf  

avanslarının Türkiye'nin bütün postanelerinden de yatırılması mümkün 

hale gelmiştir. 

27- Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 120. ve 324. Maddelerinin 

uygulanmasından kaynaklanan sorunlara ve çözüm yollarına ilişkin 

önerilerimizi içeren bir rapor hazırlanmış, TBMM Adalet Komisyonu 

Başkanlığı'na ve siyasi parti grup başkanlıklarına gönderilmiştir. 
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28- Adalet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na ve Ankara Emniyet 

Müdürlüğü'ne bir yazı gönderilerek, Avukatlık Kanunu'nda özellikle 

kolluk aşamasında ifadede hazır bulunabilmek için vekaletname ibrazını 

şart koşan bir düzenleme bulunmadığından, aksi yöndeki uygulamalara 

son verilmesi sağlanmıştır. Bu husus, yeni ihlaller olmaması için 

Baromuzca yakından takip edilmektedir.

29- Avukatlar hakkında yürütülen soruşturmalar sonunda verilen 

“Kovuşturmaya Yer Olmadığına” ilişkin kararların şikayet edilen 

avukatlara tebliğ edilmediğinin tespit edilmesi üzerine Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne durumu 

bildirir bir yazı gönderilmiştir. 

30- Ankara 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde avukat görüş 

kabinlerine kurulan kameralar Baromuzun girişimleriyle kaldırılmıştır.

31- Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Tebliğ, Genelge değişiklikleri ve Anayasa 

Mahkemesi Kararları Baromuz web sitesinde günlük duyuru olarak 

yayınlanarak bilgi bankasına aktarılmaya başlanmıştır. 

32- Baromuz İnsan Hakları Merkezi tarafından hazırlanan ve 12 Eylül 1980 

darbesi dönemi sıkıyönetim mahkemelerini, DGM'lerde yaşanan 

hukuksuzlukları dönemin avukatlarının tanıklığında anlatan “Su Gözü – 

Olağanüstü Mahkemeler” adlı belgesel 10 Aralık 2011 İnsan Hakları 

Günü'nde gösterilmiştir.

33- Tutuklu ve hükümlü çocuklara işkence ve cinsel taciz iddialarıyla gündeme 

gelen Pozantı Cezaevi'nde yaşanan olaylar üzerine Baromuz Çocuk 

Hakları Merkezi üyeleri çocukların sevk edildiği Sincan Kapalı Çocuk ve 

Gençlik Cezaevi önünde basın açıklaması düzenleyerek çocukların 

cezaevi değişikliği yerine derhal tahliye edilmeleri gerektiğini 

savunmuşlardır. Nakillerin ardından Çocuk Hakları Merkezi'ne gelen bir 

ihbar üzerine Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi 

Av. Erol Aras, Çocuk Hakları Merkezi üyesi avukatlar Sincan Cezaevine 

giderek gerekli görüşme ve tespitleri yapmışlar ve konuyu 

Cumhurbaşkanlığı'na, TBMM'ye, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri 

Genel Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanaklarla 

birlikte intikal ettirmişlerdir. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı ve Sincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli ve idari 

soruşturma açılmıştır.

34- GELİNCİK PROJESİ: Baromuzun şiddet mağduru kadın ve çocuklara 

destek olabilmek için hayata geçirdiği Gelincik Projesi, 2 Nisan 2012 
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tarihinde birinci yılını doldurmuştur. Baromuz bir yılda şiddet mağduru 

10 bin 500 kadına yardım eli uzatmış, 900 kadına ücretsiz avukat atamış, 

200 şiddet mağdurunu sığınma evine yerleştirerek 110 kadına da 

psikolojik destek vermiştir. Ankara Valiliği ve İl Özel İdaresi'nin 

katkılarıyla her geçen gün gelişen projenin tanıtım çalışmalarına da ağırlık 

verilmiş ve sanatçı Ege'nin proje kapsamında hazırladığı “Gelincik” 

şarkısının CD'si satışa sunulmuş ve hazırlanan videosu da televizyonlarda 

gösterilmeye başlamıştır. Aynı zamanda Gelincik Projesi'ne bağış 

toplamak üzere kurulan 4306 numaralı SMS hattı tüm operatörlerde 

faaliyete geçmiştir. Bu dönem içerisinde Keçiören Belediyesi ve Özel 

Gürçağ Okulları ile işbirliği protokolleri imzalanmış, Yenimahalle 

Belediyesi de Nisan ayında Gelincik Projesi kapsamında bir sığınma evi 

hayata geçirmiştir. 6284 sayılı Yasanın hazırlık aşamalarında, Meclis 

Komisyon çalışmaları da dahil olmak üzere bulunulmuştur, Gelincik 

Kurulu'nun yasa ile ilgili görüşleri paylaşılmıştır. Projenin birinci kuruluş 

yıldönümü coşkulu kutlamalara sahne olmuş, Sabahat Akkiraz, Mustafa 

Özarslan ve Ege'nin verdiği halk konserine 3500 kişi civarında bir katılım 

sağlanmıştır. Türkiye tarihinde bir Baronun organize ettiği ilk halk 

konseri olan bu organizasyon sayesinde Ankara Barosu kurumsal bir 

kimlik olarak Ankara halkıyla bütünleşmiştir. 
Gelincik Projesi,  şiddet mağduru kadın ve çocuklara Türkiye'de en etkili 
hukuki yardım veren projedir. Ayrıca, Proje kapsamındaki çalışmalarımız 
Cumhuriyet Başsavcılıklarının Aile İçi Şiddet Büroları kurmasına, kadına 
yönelik şiddete karşı topyekun mücadele başlatılmasına, belediyelerin 
üzerlerine düşen görevleri yerine getirmelerine ve kanun değişikliklerine 
önemli katkıda bulunmuştur. 
Ankara Barosu Gelincik Merkezi tarafından, Niğde, Bursa, Rize, Denizli, 
Artvin, Adana, Eskişehir Barolarında Gelincik Projesi tanıtılmış ve 
şiddetle hukuki mücadele konusunda eğitim çalışmaları yapılmıştır. 
Halihazırda pek çok baro, şiddetle mücadele amaçlı hukuki yardım 
merkezleri kurma hazırlığındadır. 
Öte yandan, bu proje çerçevesinde yapılan hukuki yardım, eğitim ve sair 
faaliyetlerin, avukatın toplumdaki statüsü ve itibarının hak ettiği yere 
gelmesine büyük katkıda bulunacağı açıktır. 

35- Baromuz 5 Nisan Avukatlar Haftası etkinlikleri kapsamında Kayseri, 

Artvin, Eskişehir, Adana, Antalya, Afyonkarahisar ve Muğla Barosu 

Başkanlarının katılımıyla savunma mesleği ve dolayısıyla tüm yurttaşlar 
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için kritik öneme sahip “Avukatlık Kanunu” konusunda bir panel 

düzenlemiştir. 

36- 5 Nisan Avukatlar Haftası dolayısıyla Ankara Barosu'nun ev sahipliğinde 

düzenlenen sempozyumda, İtalya, Makedonya, Romanya, Lübnan, 

Hırvatistan, Almanya, Fas, Fransa'dan Baro temsilcileri ve Uluslararası 

Avukatlar Birliği Başkanı avukatlık mesleğine giriş, mesleki eğitim ve 

meslek içi eğitim konularında birer tebliğ sunmuşlardır.  

37- TTB'nin “Avukatlar Haftası” etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kurgusal 

Duruşma yarışmasında Ankara Barosu Stajyer avukatları ikincilik ödülüne 

layık görülmüştür. Baromuz stajyer avukatları kazandıkları ödülü Barolar 

Birliği ve Ankara Barosu Başkanlığı da yapmış olan meslek ustamız Av. 

Atila Sav'a takdim etmişlerdir.

38- Yenimahalle'deki toptancılar halinin şehir dışına taşınması, boşalacak 

araziye de Adalet Sarayı yapılması yönündeki Büyükşehir Belediye Meclisi 

kararı üzerine, Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu 

Üyeleri toptancılar halini ziyaret ederek Ankara Sebze ve Meyve 

Komisyoncuları Derneği ile görüşmüştür. Bu görüşmede, meslektaşlarımız 

ve toptancı hali çalışanları ve esnafı büyük sıkıntı yaratacak Adliye'nin 

taşınması projesi yerine Ankara Adliyesi'nin civarındaki devlete ait arsaların 

ek bina yapımında kullanılmasının daha ekonomik ve mantıklı olacağı 

sonucuna varılmış ve birlikte hareket etme kararı verilmiştir.

39- Baromuzun Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile yürüttüğü 

yazışmalar neticesinde avukatların bürolarında sabit POS cihazıyla ve haciz 

mahallerinde seyyar POS cihazıyla müvekkillerinin alacaklarını ve kendi 

avukatlık ücretlerini tahsil edebilmeleri sağlanmıştır. 

40- Kasım 2011'de 200 avukata, Ocak ayında 200 avukat ve stajyer avukata ve 

Mart ayında 200 avukata CMK eğitimi verilmiştir. 

41- Bulgaristan Barolar Birliği tarafından 18-20 Kasım tarihleri arasında 

Sandanski'de düzenlenen “İnsan Hakları ve Avrupa'daki Uluslararası 

Adalet” konulu toplantıya Baromuz adına Yönetim Kurulu Üyesi Av. 

Orhan Şimşek katılmıştır.  

42- Baromuz tarafından kurulan ve 106 avukat, akademisyen ve hukukçuyu 

yasaları mercek altına almak üzere bir araya getiren Yasa İzleme Enstitüsü, 

bu dönem içerisinde TBK, HMK, CMK, yasa yapma süreçleri ve Anayasa 

hakkında 8 eğitim semineri, 9 atölye çalışması, 11 sempozyum, 5 panel ve 2 

konferans düzenlemiştir. 

43- Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren Yasa İzleme Enstitüsü talep eden 
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kurum ve kuruluşlara 6100 sayılı HMK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 

ve Türk Ticaret Kanunu gibi konularda sertifikalı eğitim seminerleri 

vermeye başlamıştır. Enstitü, bu dönem içerisinde Turkcell ve PTT Hukuk 

Müşavirliği kadrolarına eğitim vermiştir. 

44- Adana Barosu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen V. Stajyer Avukatlar 

Kurultayı'na Ankara Barosu stajyer avukatları katılarak Baromuzu en iyi 

şekilde temsil etmişlerdir. 

45- Ankara Barosu Av. Özdemir Özok Gölbaşı Sosyal Tesislerinin 

meslektaşlarımız tarafında rahatlıkla kullanılmasını sağlamak ve kapasiteyi 

arttırmak amacıyla camekanlı bir kış bahçesi yapılmış; personelimiz daha 

kaliteli hizmet verilmesini teminen kursa gönderilmiş; çocuk oyun alanı ve 

parkın genişletilmesi, maliyetleri düşürecek ve verimliliği arttıracak soğuk 

hava ve kuru gıda deposu ile ilave mutfak inşaatına başlanmıştır. Öte 

yandan Ankara Adliyesi'nde 5. Kat ve birinci kattaki avukat tuvaletleri, çay 

ocağı, Baro katının zemin ve kapıları yenilenmiştir.

46- 1 Kasım 2011 – 31 Mayıs 2012 tarihleri arasında ruhsat almaya hak kazanan 

582 meslektaşımız Ankara Barosu Eğitim ve Kültür Merkezi'nde 

düzenlenen törenle mesleğe adımlarını atmıştır.
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