
Ankara Barosu’nun 14 Mart –31 Ekim 2011 tarihleri arasında Ankara 
Adliyesi’nde, Sincan Adliyesi’nde ve ABEM’de gerçekleştirdiği faaliyetler 
hakkında kısa bilgi: 

Ankara Barosu tarafından, Avukatlık Kanunu’nun barolara yüklediği 
sorumluluk çerçevesinde hukukun üstünlüğü ve insan haklarına yönelik 
ihlallerde anında gerekli müdahalelerde bulunulmuş, Ankara Barosu sadece 
gündemi takip etmekle kalmamış, kamuoyu tarafından takip edilen, gün-
dem yaratan bir demokratik kitle örgütü olma özelliğini pekiştirmiştir. 
Diğer yandan Baromuz meslektaşlarımızın bütün sorun ve ihtiyaçlarının 
giderilmesi açısından yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

1.  Yeni yürürlüğe giren/girecek olan TTK, BK ve HMK’ye ilişkin 11 
konferans ve panel düzenlenmiştir. Bu konferanslarda yapılan konuş-
maların, soruların ve cevapların basılarak tüm mensuplarımıza dağı-
tılması için yoğun bir gayret sarf edilmektedir. Konferansların CD 
kayıtları, hali hazırda Baro kaleminden temin edilebilir.

2. Kendilerine özerklik tanınmış, komisyon, kurul ve merkezlerimiz ile 
Baro Başkanlığımız bu dönem içerisinde 16 adet mesleki/bilimsel 
toplantı, 19 adet eğitim/sertifika programı düzenlemiştir.

Ayrıntılı bilgi için Baro Kaleminden temin edebileceğiniz, 405 sayfadan oluşan  
“13 Mart - 31 Ekim” Ara Dönem Faaliyet Raporu kitabını inceleyebilirsiniz.
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3. Baromuz bünyesinde faaliyet gösteren kurul, komisyon ve merkezle-
rimizin, Baromuz web sayfasına bağlı olarak açılacak ayrı web sitele-
rinin alt yapısı tamamlanarak, içerikleri ilgili kurul, komisyon veya 
merkezimiz tarafından temin edilmek kaydıyla, web sayfalarının ilk 
kurulumları, bilgi işlem birimimizce gerçekleştirilmiştir.

4. Baromuz tarafından oteller, kitabevleri, kargo şirketleri, restaurantlar, 
mağazalar ve diğer pek çok kurumla yapılan indirim oranlarına ilişkin 
görüşmeler tamamlanmış olup bu kuruluşların Ankara Barosu men-
suplarına yapacağı indirimler hazırlanan katalogla meslektaşlarımıza 
duyurulmuştur. Bu kataloğun masrafı tamamen ilan veren kuruluş-
lardan alınan katkı paylarıyla karşılanmıştır.

5. Avukat yardımcı personelinin (kâtiplerin) sertifika programlarına 
başlanmış ve böylece avukat yardımcı personelinin Ankara Barosu 
standartlarına uygun düzeye getirilmesi için son derece önemli bir 
adım atılmıştır. Bu çerçevede 1000’e yakın kâtip, yoğun bir eğitime 
tabi tutularak, eğitim sonunda sertifika ve kâtip kimlikleri verilmiştir. 

6. Adalet Bakanlığı ile Ankara Adliyesi Adli Yargı Adalet Komisyonu ile 
avukatların sorunlarının çözümüne yönelik çok sayıda olayda sözlü 
ve yazılı iletişimde bulunulmuş ve bunların büyük çoğunluğunda 
sorunlara çözüm sağlanmıştır.

7. 6111 Sayılı Kanunun SGK Prim Borçlarının yapılandırılmasına ilişkin 
getirdiği düzenlemelerden yararlanmak isteyen meslektaşlarımızın, 
SGK Ankara Bölge Müdürlüğü’nde oluşan uzun kuyruklarda bekle-
mesini önlemek amacıyla doğrudan doğruya SGK Genel Müdürü ile 
görüşülmüş ve meslektaşlarımızın başvurularının Baro kaleminde alı-
narak, Baromuz tarafından topluca SGK’ya gönderilmesi sağlanmıştır.

8. Ankara Güven Hastanesi’nin sağlık hizmetlerinden, meslektaşları-
mızın yüzde 35’e varan indirimlerle ve özel imkânlarla yararlanması 
sağlanmış, meslektaşlarımıza özel hasta tanıtım kartları kargo ile 
ulaştırılmıştır.

9. Baromuzun girişimleriyle, Cumhuriyet Başsavcılığı kaleminde yapılan 
dosya sorgulamalarında vekâlet istenmesi uygulamasına son verilmiştir.

10. On yedi Baro Başkanlığı’na resmi ziyarette bulunulmuş, Ankara Barosu 
ile diğer Barolar arasındaki dostluk ve yardımlaşma ilişkilerinin iler-
letilmesi ve en üst düzeye çıkartılması için büyük çaba sarf edilmiştir.
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11. Baromuz tarafından takip edilmekte olan dava ve icra takiplerinin  tek 
elden takibi ile yürütülmesi amacıyla, kurumsal görev ve  yetkilerle 
donanımlı Ankara Barosu Hukuk Müşavirliği kurulmuştur.

12. Hukuk Müşavirliği’nin görev, yetki ve sorumlulukları ile iş ilişkilerine 
ait esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanan Hukuk Müşavir-
liği Yönergesi Ankara Barosu Yönetim Kurulu’nun 15.06.2011 tarih 
43/28 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

13. Hukuk Müşavirliğindeki çalışma ve yazışmaların yürütülmesi amacıyla 
Hukuk Müşavirliği Resmi Yazışma Yönergesi hazırlanmış, Ankara 
Barosu Yönetim Kurulu’nun 20.07.2011 tarih ve 48/112 sayılı kararı 
ile kabul edilerek yürürlüğe konulmuştur. 

14. Avukat Hakları Merkezi kurumsallaştırılmış, dört hatlı sabit bir telefon 
numarası Merkeze tahsis edilmiş, bu telefonun (7 gün – 24 saat – 
365 gün) meslektaşlarımızın hizmetinde olması sağlanmıştır. Avukat 
Hakları Merkezimiz 100’ün üzerinde başvuruya derhal müdahale 
etmiş, Avukat Bürolarının aranması sırasında ise Baro Başkanı, Baro 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Avukat Hakları Merkezi’nden görevlen-
dirilen avukatlar, meslektaşlarımıza destek olmuşlardır. Bu aramalar 
sırasında meslektaşlarımızın bürolarındaki harddiskler ve CD’ler 
Baromuzca sağlanan teknik personel ve teknik donanım kullanılarak 
kopyalanmıştır.

15. Meslektaşlarımıza daha kaliteli ve meslek onuruna saygılı hizmet veril-
mesini teminen, Baromuz Disiplin Kurulu, disiplin kurulu kalemiyle 
birlikte ABEM binamıza taşınmıştır.

16. CMK listesindeki meslektaşlarımızın göreve çağırıldıklarında müsait 
olmamaları durumunda mağdur olmamalarını teminen, meslektaş-
larımızın meşguliyetleri sona erinceye kadar çağırılmalarını askıya 
almalarını sağlayan ve elektronik ortamda şifreyle kolayca ulaşılabilen 
bilgisayar sistemi kurularak hizmete girmiştir. Ayrıca çağrılarda ulaşıla-
mayan veya uygun olmadığı için göreve gidemeyen meslektaşlarımızın 
mağduriyetlerini azaltmak amacıyla ceza puanı uygulaması 0.5’ten 
0.2’ye düşürülmüştür.

17. Ocak 2011’de 360 avukata, Ekim 2011’de 200 avukata ve 200 stajyer 
avukata CMK eğitimi verilmiştir.
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18. Staj Kurulu üyeleri Av. İrem Kara ve Av. Mustafa Köroğlu tarafından 
hazırlanan “Avukatlık Hukuku Uygulama Örnekleri” adlı kitap, staj-
yerlerimize ve çok sayıda baronun stajyerine dağıtılmıştır.

19. Avukat Serkan Ağar tarafından hazırlanan “Avukatlar İçin Yıllık Gelir 
Vergisi Beyanname Düzenleme Kılavuzu” basılarak tüm mensupla-
rımıza gönderilmiştir.

20. Ankara Barosu’nun İktisadi İşletmesi’nin ABAYS’a olan toplam 
89.432,50 TL borcu 01.06.2011 tarihi itibariyle tamamen kapatılmıştır.

21. Web sitemiz ve adliyelerdeki kiosklar ile LCD Ekranların kontrolü, 
bu işi bugüne kadar üstlenmiş özel şirketten devralınarak Baromuz 
uhdesine geçirilmiş; bu iletişim araçlarının içeriği tamamen yenilenerek 
çok daha kullanışlı bir hale kavuşturulmuştur. 

22. Avukat odaları ve kafeterya için yeni model telefonların da takılabi-
leceği şarj cihazları temin edilmiştir.

23. Ankara Barosu ve Türk Telekom’un müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi 
şirketi AssisTT ile yapılan işbirliği sonucu, Baroya kayıtlı 10 bin 68 
avukatın adres ve telefon bilgileri güncellenerek 118 18 bilinmeyen 
numaralar servisinde yer alması sağlanmıştır. Yapılan güncelleme son-
rası, Ankara Barosu’na kayıtlı meslektaşlarımızın telefon numaraları 
semtlere göre de sorgulanabilecektir.

24. 11. ve 12. Ağır Ceza Mahkemeleri duruşma salonlarında avukatların 
oturduğu sıralar, yeni ve konforlu koltuklarla değiştirilmiştir. Diğer ağır 
ceza mahkemelerinin duruşma salonları için de çalışma başlatılmıştır.

25. ABEM binasındaki Teras Kafe baştan sona yenilenmiş ve özellikle 
genç meslektaşlarımızın ilgi odağı haline gelmiştir. 

26. ABEM binası 8’inci kattaki Baro Kahve baştan sona yenilenmiştir. Bu 
çerçevede, yeni tuvaletler yapılmış, bar ve oturma düzeni tamamen 
değiştirilmiş olup, mekan çok yakında meslektaşlarımızın hizmetine 
açılacaktır.
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27. Gölbaşı Av. Özdemir Özok Tesisi yepyeni bir hizmet anlayışına kavuş-
turulmuş olup hafta içi doluluk oranı yüzde 70’lere, hafta sonları ise 
yüzde 100’e ulaşmıştır. Meslektaşlarımız, sosyal tesisten yüzde 35’e 
varan indirimlerle yararlanmaktadır. Gölbaşı Av. Özdemir Özok 
Tesisi, mensuplarımızın düğün, nişan ve sair toplantılarına açılmış, 
bu amaçla tesise yeni bir mutfak ilave edilmiştir. 

28. ABEM Çatı Restaurant ile ilgili hizmet anlayışında yenilik getirilmiş 
ve meslektaşlarımızın yüzde 35’e varan indirimlerle cazip menülerden 
yararlanması sağlanmıştır. Çatı Restaurant’ta da doluluk oranı hafta 
içi yüzde 50, hafta sonu yüzde 70 civarındadır.

29. Vefat eden üyelerimizin birinci dereceden yakınlarına, Baromuza müra-
caatları halinde düzenlenecek belgeyle ABEM ve Av. Özdemir Özok 
tesisimizde yüzde 25 oranında indirim uygulanmasına başlanmıştır.

30. Ankara Adliyesi’ndeki bütün fotokopi makineleri hızlı çekim, yeni 
model makinelerle değiştirilmiştir. 

31. Ankara Adliyesi’ndeki avukat otoparkının güvenliğini sağlamak ama-
cıyla kamera sistemi kurulmuştur.

32. Yeni açılan Sincan Adliyesi’nde büyük avukat odasına 20 adet yeni bil-
gisayar, yeni fotokopi makinesi ve ayakkabı silme makinesi konulmuş, 
3000 cübbe kapasiteli vestiyer odası ile Baro Temsilciliği tefriş edile-
rek meslektaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Sincan Adliyesi’nde 
Baromuza tahsis edilen diğer 14 avukat odasının tefrişi için gerekli 
malzemelerin siparişi verilmiş olup kısa zaman içerisinde meslektaş-
larımızın hizmetine sunulacaktır. Sincan Adliyesinin protokol girişi 
dahil olmak üzere avukat girişleri için dört turnike yerleştirilmiştir.

33. Ankara Adliyesi’nde bütün avukat odalarına, Baro Kalemi önüne ve 
Adliye Kafeteryasına ayakkabı temizleme makineleri konulmuştur.

34. Adliyedeki avukat otoparkına ve mezat yeri civarına yeteri kadar çöp 
bidonu yerleştirilmiştir.

35. Adliyede avukatlara tahsisli tuvaletlerdeki ve ABEM’deki tuvaletlerdeki 
klozetlere hijyen sağlamak amacıyla elektrikli klozet örtüsü sistemi 
takılmıştır.

36. Avukat odalarının meslektaşlarımız için daha kullanışlı hale getirilmesi 
için dolap siparişi verilmiştir. 
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37. Ankara Adliyesi’ndeki avukat odalarının ve vestiyerlerin meslektaşları-
mızın sağlığı açısından ayrıntılı temizliği yaptırılmış, temizlik hususu 
bir düzene ve günlük kontrole bağlanmıştır. Bütün avukat odalarının 
boya işleri tamamlanmıştır. 

38. Baro kaleminin parkesi yenilenmiş, boyası yapılmıştır.

39. Baro kalemindeki odaya artık sığmayan arşivimiz, modern arşiv dolap-
ları monte ettirdiğimiz eski disiplin kurulu odasına taşınmıştır. Eski 
arşiv odası, baro personelinin daha verimli çalışmasını teminen çalışma 
mekanına dönüştürülmüştür.

40. Vestiyerlerde meslektaşlarımızın kullanımına sunulan avukat cüb-
belerinin düzenli aralıklarla temizletilmesine başlanmıştır. Bundan 
sonra cübbeler yaz döneminde ayda bir, diğer zamanlarda iki aylık 
periyotlarla kuru temizlemeye gönderilecektir.

41. Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi mahkemelerde duruşmalara katıl-
ması gereken meslektaşlarımız tarafından kullanılabilmesi amacıyla 
Adliye Polis Karakolu’na Baromuzca cübbeler bırakılmıştır.

42. Baromuz otoparkındaki cezaevi aracı bekleme durağı yenilenmiş, servis 
aracının bakımı yaptırılmış, kliması tamir ettirilmiştir.

43. Adliyedeki diğer tuvaletlerin yenilenmesi sırasında, tesisatın uyumlu 
olması zorunluluğu karşısında, avukat tuvaletlerinin de tadilatına 
başlanmıştır. 

44. Adliye 5. kattaki çay ocağımız boyanmış ve hijyen sağlamak amacıyla 
tavanı yenilenmiştir.

45. Özellikle yeni yürürlüğe girecek temel kanunlar nedeniyle artacak 
mesleki risklerimiz dikkate alınarak, mesleki sorumluluk sigortası 
yaptırmak isteyen meslektaşlarımızın en kapsamlı poliçeden en uygun 
primle yararlanmalarını temin amacıyla yaptığımız çalışma tamamla-
narak, meslektaşlarımıza sigorta önerisi yapılmıştır. Bütün ayrıntılarıyla 
web sitemizde duyurduğumuz ihale süreci sonunda sizlere önermeye 
değer bulduğumuz sigorta brokerlik şirketine baromuz avukatlarına 
özel bir web sitesi kurdurularak, çalışmaya başlaması sağlanmıştır.
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46. Haziran ayında kurduğumuz Yasa İzleme Enstitüsü, meslektaşlarımı-
zın büyük özverisiyle, adli tatilde çalışmalarına bütün hızıyla devam 
etmiştir. Bu çerçevede ilgili pek çok kurum ve makam ziyaret edilmiş, 
Baromuz Yönetim Kurulunun değerlendirmelerinde kullanılmak ve 
siz sayın meslektaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere kanun tasa-
rıları ve KHK’lar hakkında kapsamlı raporlar hazırlanmış, BK, TTK 
ve HMK konusunda yeni dönem meslek içi eğitim çalışmalarının 
programları yapılmıştır. 

47. Meslektaşlarımızın herhangi bir gecikme nedeniyle mağdur olma-
ması için Yönetim Kurulumuz ağustos ayında iki toplantı yaparak, 
gündemdeki işleri karara bağlamıştır.

48. Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri’nin kaldırılması için çalışmalar 
yürütülmüş, genel seçimler öncesi tüm siyasi partilere çağrıda bulu-
nularak bu Mahkemelerin kaldırılması sözünün seçim bildirgelerine 
konulması istenmiştir. Hazırlanan metin, tüm siyasi parti liderlerine, 
ulusal ve yerel gazete ve televizyonlara gönderilmiş olup, İngilizce, 
Fransızca ve Almanca tercüme edilerek yabancı basın temsilciliklerine 
iletilmiştir. Baromuz ayrıca bu talebini, “YENİ DGM’LER KALDI-
RILSIN” başlıklı bir ilanla beş büyük ulusal gazetede yayınlatarak 
tüm kamuoyuna duyurmuştur.

49. Avukatların hizmetinde kullanılan odalar için bu odalarda fotokopi 
çekildiği gerekçesiyle Defterdarlık Milli Dairesi’nce Baromuza gön-
derilen ecrimisil ihbarnameleri itirazımız üzerine terkin edilmiştir. 

50. Mesleğini icra eden bir meslektaşımızın polis memuru tarafından darp 
edilmesi üzerine harekete geçilerek hukuki girişimler başlatılmış, polis 
memuru hakkında gereken işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığı, 
Ankara Valiliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulmuştur. 

51. Selçuk Üniversitesi’nin bir öğretim üyesinin, taciz veya tecavüze 
uğrayan kadının, dekolte giyinmesi durumunda suça ortak olduğu 
yönündeki açıklamaları nedeniyle, o kişi hakkında suç duyurusunda 
bulunulmuş, soruşturma açılmama kararı verilmesi üzerine kararın 
iptali için Konya İdare Mahkemesi’ne başvurularak dava açılmıştır.
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52. Baromuz tarihinde ilk defa 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kut-
lamalarına resmen katılma kararı almış, emek ve meslek örgütlerinin 
yanında İstanbul Taksim Meydanı ve Ankara Sıhhiye’deki kutlamalarda 
en önde yürümüştür.

53. Muğla Barosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen IV. Stajyer Avukatlar 
Kurultayı’na Ankara Barosu stajyer avukatları da katılarak Baromuzu 
temsil etmişlerdir.

54. Uluslararası meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla 3 Mayıs 
2011 tarihinde İstanbul’da toplanan Gazetecilere Özgürlük Kongresi’ne 
Baromuz da katılarak destek vermiştir. Türkiye’den Ankara Barosu Baş-
kanı Av. Metin Feyzioğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı kongrenin 
sonuç bildirgesinde Ankara Barosu’nun görüşlerine de yer verilmiştir.

55. Ankara Barosu heyeti, hekim ve sağlık çalışanlarının “görev” eylemine 
destek olmak amacıyla Türk Tabipler Birliği’ni ziyaret ederek, TBB 
Başkanı Eriş Bilaloğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmüş ve bir 
basın açıklaması yayınlayarak Ankara Barosu’nun sağlık çalışanlarının 
yanında olduğunu kamuoyuna duyurmuştur.

56. Baromuzun, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’nun 
(TAPDK), “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunu-
muna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” iptali ve yürüt-
mesinin durdurulması istemiyle Danıştay’a açtığı davada, Danıştay 
13. Dairesi, yaptığı ilk incelemenin ardından Yönetmeliğin dört 
maddesinin durdurulmasına karar vermiştir.

57. Hakime hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Baromuz üyesi avukata 
savunma desteği verilmiş, Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmanın ilk celsesine, Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Genel 
Sekreteri Av. Sema Aksoy ve Sayman Av. Mine Baş Baroyu temsilen 
sanık avukatı sıfatıyla katılmışlardır.

58. Zorunlu motorlu taşıt sigortalarında tazminatların vekaletle takip ve 
tahsis edilmesine ilişkin Genelge’nin iptali ve yürütmesinin durdu-
rulması istemiyle Baromuz tarafından açılan davada, Danıştay 10. 
Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir.

59. ABAYS’ın eski canlılığı ve gücüne kavuşturulması amacıyla Baro adına 
yapılan indirim sözleşmelerine ABAYS üyeleri için ilave indirimler 
yaptırılmış, Baromuzun sosyal tesislerinde ABAYS mensuplarına 
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indirim oranları yüksek tutulmuştur. Mayıs ayında ABAYS ailesinin 
bir araya geldiği bir buluşma organize edilerek, ABAYS kurucularından 
meslek ustaları Av. Ahmet Sabahattin Bilge’ye, Av. Yavuz Feyzioğlu’na, 
Nejat Bakırcı’ya ve 1996 yılından bugüne ABAYS Yürütme Kurulu 
Üyeliği yapmış olan meslektaşlara teşekkür plaketi takdim edilmiştir.

60. Hopa olaylarını protesto eden meslektaşlarımızın gözaltına alınması 
üzerine, Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu ve Yönetim Kurulu Üyele-
rimiz tarafından gece Emniyet Müdürlüğü’ne gidilerek olaya yerinde 
müdahale edilmiştir. Sabaha karşı 3 meslektaşımızın salıverilmesi ve 
gözaltındaki diğer kişilerin saatlerce takılı olan plastik kelepçelerinin 
söktürülerek Adli Tıbba sevkleri sağlanmıştır. Meslektaşlarımıza karşı 
polis müdahalesine karşı bir kınama bildirisi yayınlanmış, konu resmi 
yazıyla yetkili makamlara intikal ettirilmiştir. 

61. Baromuz, Hopa’da meydana gelen insan hakları ihlallerine karşı Artvin 
Barosu ile birlikte Artvin’de ortak basın açıklaması yapmıştır. 

62. “Ankara’nın Markaları Zirvesi”nde Ankara Barosu’na başkente 
değer katan marka ödülü verilmiştir. Baro adına ödülü Baro Başkanı 
Feyzioğlu, Ankara Valisi Alaâddin Yüksel’den almıştır.

63. Avrupa Barolar arası Futbol Şampiyonası’nda Ankara Barosu futbol 
takımı Avrupa ikincisi olmuştur.

64. Yurtdışında alınan diplomalara denklik verilmesiyle ilgili, “Yurtdışı 
Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ndeki değişiklerin  
iptali için Baromuz Danıştay’da dava açmış, davayı gören Danıştay 
8. Dairesi, yabancı üniversitelerce verilen diplomalara fakülte yerine 
ülke bazında denkliği öngören Yönetmelik değişikliğinin yürütmesini 
durdurmuştur.

65. Havaalanlarında avukat kimlik belgesinin bazı havayolu şirketlerince 
geçerli kimlik olarak kabul edilmediğinin belirlenmesi üzerine, tüm 
havayolu şirketlerine bir yazı gönderilerek, Avukatlık Kanunu’na 
göre avukat kimliklerinin resmi kimlik olarak işlem görmesi gerektiği 
bildirilerek, personelin bu konuda bilgilendirilmesi istenmiştir.

66. Ankara Adliyesi’nde bir adliye personeli tarafından tacize uğradığını 
bildiren meslektaşımıza, Baromuz tarafından destek verilmiş, şüp-
heli kişinin Ankara Adliyesi’nden başka bir yere tayin edilmesi için 
Bakanlık nezdinde görüşmeler yapılmış, devam etmekte olan davaya 
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müdahil olarak katılma talebinde bulunulmuştur. Şüpheli şahıs başka 
bir vilayete tayin edilmiştir. 

67. Gazeteci Havva Karakaya hakkında bir ceza mahkemesi tarafından 
meslekten men cezası verilmesi kararı Baromuz tarafından basın 
bildirisiyle kınanmıştır.

68. Ankara Barosu’nun kuruluşunun 87. kuruluş yıldönümü nedeniyle, 
Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Baro’ya 
kayıtlı avukat ve stajyer avukatlar ile Baro çalışanları Anıtkabir’i ziya-
ret ederek, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda 
bulunmuşlardır.

69. Meslekte 30 yılını dolduran 69 avukat için Plaket Töreni düzenlenmiş, 
meslek üstatlarına plaketleri Baro Başkanı tarafından takdim edilmiştir.

70. Bünyesinde 11 ülkeden 16 Baro’yu barındıran Karadeniz Ülkeleri 
Barolar Birliği (BCBA) 2011-2012 dönem başkanlığına Ankara Barosu 
Başkanı Av. Metin Feyzioğlu seçilmiştir.

71. Yargıçlar ve Savcılar Sendikası’nın (Yargı-Sen) kapatılması istemiyle 
açılan davanın duruşmaları gözlemci sıfatıyla izlenmiş, kapatma kararı 
sonrası Baromuz tarafından bir basın bildirisi yayınlanarak bu karar 
ile demokrasinin yara aldığı vurgulanmıştır.

72. Ankara Barosu’nu temsilen avukat ve stajyer avukatlardan oluşan 
bir heyet Ergenekon Davası’nın Silivri’de görülen 127. duruşmasını 
izlemiş ve yargılamalarda yapılan ağır insan hakları ihlallerine dikkat 
çekmek üzere bir basın açıklaması yapmışlardır.

73. Baromuz Doğa Sporları ve Dağcılık Kulübü Başkanı Av. Adem Koç,  
beraberindeki 7 kişilik ekiple, Türkiye’nin en yüksek noktası olan 
Ağrı Dağı zirvesine tırmanmış ve Baromuz flamasını Ağrı Dağı’nın 
zirvesine dikmiştir.

74.  UYAP’ın avukatlara ücretli hale getirilmesi üzerine Baromuz tarafından 
“Paralı UYAP’a Hayır” imza kampanyası başlatılmış; uygulamanın 
hakim ve savcılar gibi kamu görevi gören avukatlara da ücretsiz deva-
mını talep eden dilekçe, 5000 meslektaşımız tarafından imzalanarak, 
Adalet Bakanlığı’na iletilmiştir.

75. Baromuz üyesi bir meslektaşımızın bürosuna gelerek cebir ve tehdit 
kullanmak suretiyle kıymetli evrakı gasp ettikleri gerekçesi ile sanıklar 
hakkında açılan kamu davasına Ankara Barosu olarak katılma talebi-
miz kabul edilmiştir.
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76. Avukatlara “Yeşil Pasaport”  verilmesi ile ilgili Baromuz tarafından 
çalışma başlatılmış, hazırlanan “5682 Sayılı Pasaport Kanunu’nda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” taslağı gerekçesi ile birlikte TBMM 
Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve diğer 
Baro Başkanlıklarına iletilmiştir.

77. AOÇ içerisinde yer alan Gazi Tesisleri Alanı’nı konut kullanımı 
ve yapılaşmaya izin veren 3’üncü derece sit alanı olarak tescil eden 
Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü kararının 
iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İdare Mahkemesi’ne 
başvurulmuştur.

78. Baromuz, haciz sırasında avukatlara yönelik suçların yargı görevini 
gören kişiye karşı işlenmediği yönündeki Yargıtay kararları üzerine, 
konunun Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na olağanüstü itiraz yolu ile 
taşınması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurmuştur.

79. Baromuz, “Parasız Eğitim İstiyoruz” yazılı pankart açtıkları için 19 
ay tutuklu kalan üniversite öğrencilerinin 15 yıl hapis istemiyle yar-
gılandıkları davanın izlenmesine ve davanın gelecek duruşmalarını 
gözlemci görevlendirilmesine karar vermiştir.

80. Hakkâri’de 24 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırıyı 
protesto etmek için Baromuzun çağrısıyla üç binin üzerindeki Ankara 
Barosu avukatı, Adliye Sarayı önünde bir araya gelerek saygı duruşunda 
bulunmuştur. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunmuştur. 
Baro Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun, Ankara Barosu Başkanlığı’nın 
TBMM Başkanlığı’na vereceği mektubu okumasının ardından, bin-
lerce avukat cübbeleriyle ve Türk bayraklarıyla ABEM binasına kadar 
yürümüştür. Aynı gün, Ankara Barosu Başkanı Av. Metin Feyzioğlu, 
önceki başkanlardan Av. Semih Güner ve Av. Ünsal Toker; baromuzun 
mensuplarından Av.Ünsal Aktaş, Av.İlhan Masarifoğlu ve Av. Savaş 
Özdağ; Başkan Yardımcısı Av. Hakan Canduran, Baro Genel Sekreteri 
Av. Sema Aksoy, Baro Saymanı Av. Mine Baş, ile Yönetim Kurulu 
Üyeleri Av. Erol Aras, Av. Hilal Akdeniz, Av. Tuba Berrak Ünal ve 
Av. Orhan Şimşek’ten oluşan Ankara Barosu heyeti TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek’i ziyaret etmiştir. Bu ziyarette herkesin soğukkanlılığını 
koruyarak, sağduyuyla hareket etmesi gerektiğinin, böylece ortak akıla 
ulaşılabileceğinin açıklandığı, kardeşi kardeşe kırdırmak ve ülkemizi 
bölmek isteyenlerin bu emellerine ulaşamayacağının ifade edildiği, 
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demokrasiden, hukuk devletinden, insan haklarından ve üniter dev-
letten taviz vermeyen çözümlere Baromuzun bütün gücüyle katkıda 
bulunacağının belirtildiği mektup, Meclis Başkanı Cemil Çiçek’e 
takdim edilmiştir.

81. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giriş yapan avukatların çantalarının 
aranması üzerine TBMM Başkanlığı’na bir yazı gönderilerek, uygu-
lamanın Avukatlık Kanunu’na aykırı olduğu ve savunma hakkının 
ihlali anlamına geldiği belirtilmiş ve gereğinin yapılması bildirilmiştir.

82. Van’da meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremin ardından Baromuz, 
Van’daki depremzede vatandaşlarımız için aynı gün acil yardım çağ-
rısı başlatmıştır. İki gün içerisinde Baromuz mensubu avukatların 
fedakarca uğraşlarıyla toplanan binlerce yardım malzemesi, Baromuz 
personelinin insanüstü gayretleriyle dağıtıma hazır olacak şekilde 
tasniflenmiş ve kolilenmiştir. Salı geceyarısı Ankara Adliyesi’nden 
kalkan ve beş tır kamyonundan oluşan Ankara Barosu konvoyu ertesi 
gece Van Erciş’e ulaşmıştır. Konvoya Ankara Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Orhan Şimşek, Denetim Kurulu Üyesi Av. Zülfikar Durak, 
Baro Satın Alma Müdürü Cafer Özçelik, Baro çalışanı arkadaşlarımız, 
Erhan Alyaz, Uğur Yurt, Turgay Türk, Yusuf Özdemir ve Barış Yalçın 
eşlik etmiştir. Erciş’in köylerine ve şehir merkezlerine gidilerek, yar-
dım malzemeleri konvoya eşlik eden Baro mensuplarınca doğrudan 
halka dağıtılmıştır.

83. Şiddet mağduru kadın ve çocuklara destek olmak, şiddete karşı toplu-
mun bütün kesimleriyle işbirliği içinde kapsamlı ve etkin bir mücadele 
yürütmek amacıyla Nisan ayında “Gelincik Projesi” hayata geçirilmiştir. 
Gelincik Projesi ile şiddet mağduru kadın ve çocuklara arkasında Baro-
nun gücü olan avukatlık hizmeti verilmesi amaçlanmış, ancak yalnızca 
hukuki desteğin sorunu çözmede tek başına yeterli olamayacağı öngö-
rüsüyle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara Valiliği ve İl Özel 
İdaresi başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla birlikte hareket 
edilerek hukuki desteğin yanı sıra barınmadan meslek edinmeye her 
türlü sosyal ve psikolojik desteğin sağlanması da hedeflenmiştir. 444 43 
06 numaralı Ankara Barosu Gelincik Hattı’nı bugüne dek 7500 kişi ara-
mış ve 750 kadın Gelincik Merkezi’ne şahsen başvuruda bulunmuştur. 
Başvurulardan 580 mağdura avukat atanarak, 138’inin sığınma evine 
yerleştirilmesi sağlanmış, ayrıca 64 kadına psikolojik destek verilmesine 
aracılık edilmiştir. Şu anda Gelincik Projesi’nde 40 rehber ve kadrolu 
avukat ile 150 gönüllü avukat görev yapmakta; Merkezin telefonu 7 
gün 24 saat rehber avukatlar tarafından cevaplanmaktadır.
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