29.09.2017 TARİHLİ GENEL KURUL
FAALİYET RAPORU
Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi 16 Kasım 2016 tarihinde Ankara Barosu
Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş, 5 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısı ile
göreve başlamıştır.
5 Ocak 2017 tarihinden 29 Eylül 2017 tarihine kadar geçen süre içinde, Akademi
Ankara Barosu’nun tüm kurul ve merkezleri ile ayrıca Üniversitelerle işbirliği içinde, Avukatlık
mesleğini geliştirmek ve Avukatların mesleki yeterliliklerini ve kişisel gelişimlerini arttırmalarına,
alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik Ankara Barosu onaylı sertifikalı eğitim
programları ve ayrıca paneller düzenlenmiştir.
Bu eğitimlerde Avukatların yanı sıra Stajyer Avukatlar, Hukuk Fakültesi
öğrencileri, Lisans öğrencileri ve farklı meslek kollarından katılımcılara eğitim verilmiştir.
Bu süre içinde verilen 19 adet eğitim de, 52 eğitmen görev alırken, 358 Ankara
Barosuna kayıtlı Avukat, 63 Stajyer Avukat, 16 Hukuk Fakültesi öğrencisi, 11 lisans öğrencisi, 33
avukat dışı katılımcı, 71 diğer barolara kayıtlı avukatlar, olmak üzere toplam 545 kişiye sertifika
verilmiştir. Ayrıca Avukatlara yönelik 2 konferans gerçekleştirilmiştir. Bu eğitimlerden bir tanesi
görme engelli meslektaşlarımız için yapılmıştır.
Eğitimler, Bilirkişi Eğitim Dairesi, Özel Hukuk Dairesi, Sosyal Sorumluluk
Projeleri Daireleri tarafından gerçekleştirilmiştir.
Yetersiz başvuru nedeniyle 4 eğitimde iptal edilmiş, kayıt yaptıran katılımcılara
ücretleri iade edilmiştir.
Bu eğitimlerle ve konferanslarla ilgili daha detaylı bilgi aşağıda Excel tablosunda
görülebilir.
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13 Ocak 2017 tarihinde TC. Türk Patent ve Marka Kurumu’na Marka Tescil
Belgesi almak için başvuruda bulunulmuş olup, kurum Marka başvurusunu 07 Temmuz 2017
tarihinde On yıl süre ile tescil etmiştir.
Ayrıca diğer barolardan gelen yoğun istekler değerlendirilmiş olup, ilk olarak
Sakarya Barosu ile anlaşma sağlanmıştır. Sakarya Barosunda da avukatlar için sertifikalı eğitim
programları gerçekleştirilmiştir.
3 Kasım 2016 tarih ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ve 3 Ağustos 2017
Bilirkişilik Yönetmeliği’nin 33 ncü maddesi uyarınca Barolara bilirkişilik temel eğitim
vermek üzere izin verilmiştir. Bu kapsamda bilirkişilik temel eğitimi verebilmek için Adalet
Bakanlığı’na gerekli başvuru belgeleri hazırlanmış ve izin başvurusunda bulunulmuştur.
Meslektaşlarımızın kişisel gelişimlerini arttırmaları amacı ile bilgisayar eğitimi ve
yabancı dil eğitimi için eğitim kurumları ile görüşülmüştür.
Bilgisayar eğitimi için, Net Akademi Eğitim ve Yazılım Danış. Ltd. Şti. firması ile
16.08.2017 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
Yabancı Dil ve Uluslar arası Hukuka Entegrasyon Dairemiz tarafından yapılan
çalışma sonucunda TÖMER ile de yabancı dil eğitimi konusunda sözleşme imzalanmış olup,
Ekim ayı itibarıyla eğitimlerimiz başlayacaktır.
Meslektaşlarımızın
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adına

eğitimlerin

maliyetlerini düşürmeye çalışmaktayız. Bunun için eğitim programlarımızı oteller yerine Türk
Hukuk Kurumu, Türkiye Barolar Birliği’nin salonları ve Üniversitelerin toplantı salonlarında
gerçekleştirmek için görüşmeler yapmaktayız.
Akademi yeni adli yılda da görevinin öneminin bilinci içinde, amacına uygun
olarak Ankara Barosunun adına yakışır şekilde faaliyetlerini yürütmeye devam edecektir.

AVSA YÖNETİM KURULU

