
7.BÖLÜM
MESLEKİ̀ EĞİTİMLER, 

SEMìNER VE PANELLER



Mersin Barosu Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz, Mersin İl

Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal
İlday, avukatlar ve stajyer avukatların
katıldığı seminerde, Mersin İl Göç İda-
resi Müdürlüğünden Aykut Alptekin
‘Geçici koruma, uluslararası koruma
ve yabancıların yararlandığı sosyal ve
ekonomik haklar’, Türk Kızılayı Mer-
sin Toplum Merkezinden Meral Emen,
‘Toplum merkezi hizmet ve faaliyet-
leri, Suriyeliler hakkında doğru bilinen
yanlışlar’ ,Mersin Barosu Mülteci Hak-
ları Komisyonu Başkanı Av. Serdan
Söylemez ise, ‘Uygulamalar ışığında
mülteciler ve vaka örnekleri’ konula-
rında sunum yaptı. 

Seminerin açılış konuşmasını
yapan Başkanımız Yeşilboğaz, uzun
süreden beri devam eden gerek Orta-
doğu’daki savaşın, gerekse Suriye’deki
iç savaşın, dış ülkelerin desteğiyle her
geçen gün bir insanlık dramına sahne
olduğunu belirterek, “Bunun acısını
maalesef iç savaşlara sürüklenen yur-
dundan koparılmış, ülkenin kadim in-
sanları yaşamaktadır.  21. yüzyılda
emperyalist ülkelerin Ortadoğu üze-
rindeki çıkarları ve oyunlarının kur-
banı olan mültecilerin yaşadığı hak
ihlalleri, mültecilere reva görülen in-

sanlık dışı müdahaleler, Orta Çağ ka-
ranlığını aratmayacak boyuttadır.

“İNSANLIK DIŞI MUAMELELERİ
DÜNYA SUSARAK İZLEDİ”
Vicdanımızı ayağa kaldıran mülteci

Aylan bebeğin cesedinin sahile vurmuş
fotoğrafını dünya sadece izlemekle ye-
tindi. Kaç çocuğun, kaç kadının, kaç in-
sanın bedeni sahile vurmadan kaybolup
gitti? Türkiye-Yunanistan sınırında
çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden mül-
tecilere yapılan insanlık dışı muamele-
leri, “Açım, kapıları açın” diye haykıran
mültecilerin biber gazı ile doyuruldu-
ğunu tüm dünya susarak izledi. Mülteci-
lerin insanca yaşam umudu için
çıktıkları yolda, maalesef umutları da
ölüyor. Mülteci hakkının bir insan hakkı
olduğu unutuldu. İşte vicdan ve hukuk
öldüğü için mültecileri yaşatamıyoruz.
Hukuk yaşarsa insan yaşar sözünün
doğruluğunu burada bir kez daha hatır-
latıyoruz. Devletlerin sınırda yaşanan in-
sanlık dramına gözünü kapatan ülke
yöneticileri de, bu vahşetin suç ortağıdır.
Küresel bir kriz olan mülteci sorununun
hem ülkemizin, hem Ortadoğu’nun,
hem de batılı ülkelerin işbirliğiyle; ye-
relde ise baroların,  ilgili kurumların, sivil
toplum örgütlerinin işbirliği ve etkin mü-

cadelesi ile insan hakları ve uluslararası
hukuk çerçevesinde değerlendirilip çö-
zülmesi gerektiğini önemle vurguluyo-
ruz” şeklinde konuştu. 

“MÜLTECİLERİ KORUYAN 
POLİTİKALAR ÜRETİLMELİ”
Milyonlarca mültecinin sosyal en-

tegrasyonunun, Türkiye’nin ve kenti-
mizin önemli sorunlarından birisi
olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz,
“Mülteciler ekonomik, sağlık ve eğitim
ihtiyaçları karşılanmadan ve toplumla
entegrasyonu sağlanmadan yaşam
mücadelesi vermektedir. Mültecilerin
öncelikle hukuki statülerinin sağlam-
laştırılması gerektiğinin, bu bağlamda
yargıya erişim imkânlarının arttırılma-
sının da kaçınılmaz bir ihtiyaç olduğu-
nun altını çiziyoruz. Göç İdaresi,
Mersin Toplum Merkezi ve Kızılay ile
işbirliği içerisinde yaptığımız bu eğitim
çalışmasının ve önümüzdeki süreçte
de gerçekleştireceğimiz diğer etkinlik-
lerin hepimizin gayesi olan “sosyal
uyum” için faydalı olacağına inanıyo-
ruz. Mültecileri koruyan ve insanca
yaşamalarını sağlayacak politikaların
üretilmesi için dayanışmayı güçlendir-
mek zorundayız. Mersin’de yaşayan
mültecilerin hukuki hak ve hizmetlere
erişimine, toplumsal hayata daha etkin
katılımlarına ve bununla birlikte top-
lumsal huzurun sağlanmasına katkı
sunmak amacıyla kurumlar arası işbir-
liği ve ortak faaliyetler ile kentimizde
mültecilerin insanca yaşam hakkına
kavuşacağına, ayrıca karşılıklı olarak
birbirimizi geliştirebileceğimize olan
inancım tamdır” ifadesini kullandı. 

Soru-cevap bölümünün ardından
Başkanımız Yeşilboğaz, Mersin İl Göç
İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday’a
ve panelistlere teşekkür plaketi, katı-
lımcılara ise sertifika-
larını takdim etti. 
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MÜLTECİ HAKLARI VE
UYUM SORUNU KONULU

SEMİNER DÜZENLENDİ
Mersin İl Göç İdaresi, Türk Kızılayı
Mersin Toplum Merkezi ve Mersin
Barosu işbirliğinde ‘Uygulamalar
Işığında Mülteci Hakları ve Uyum
Sorunu’ konulu seminer düzenlendi. 

11.092020



Eğitim, Mersin Barosu Çocuk
Hakları Merkezi Başkanı Av.

Burcu Düzen ve Başkan Yardımcısı
Av. Kamil Ekinci’nin
moderatörlüğünde, Özcan Güven,
Şahin Antakyalıoğlu, Hatice
Kaynak, Prof. Dr. Orhan Derman,
Sosyal Hizmet Uzmanı Oben
Südütemiz ve Zeynep Mutlu’nun
sunumuyla gerçekleşti. Eğitme
misafir olarak katılan çocuk
alanında çalışan eğitimciler de
destek verdi. 

Eğitim kapsamında
avukatlarımız, “Çocukla iletişim,

adolesana yaklaşım, çocuğun
gelişim evreleri, çocuk dostu
hukuki yardıma ilişkin rehber
ilkeler, suça sürüklenen çocuk,
mağdur çocuk ve korunma ihtiyacı
olan çocuk” konularında
bilgilendirildi. Eğitimin açılış
konuşmasını yapan Baro
Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
Her yıl Türkiye’de binlerce
çocuğun bir suç işlediği iddiasıyla
veya suç mağduru ya da tanığı
olarak adalet sistemiyle karşı
karşıya geldiğine dikkat çekerek,
“Hukuki süreçlerin içerdiği
karmaşık prosedürler çoğu zaman
adalet sistemiyle karşı karşıya
gelen çocukları olumsuz
etkilemekte ve çocuklar da çoğu
zaman bu süreçte seslerini
duyurmak konusunda zorluk
yaşamakta ve mağdur olmaktadır.
Meslektaşlarımızın bu tür ihlallerin
önüne geçmesi için bu alanda
belirli periyodlarda eğitimler

veriyoruz. Çocuk adalet sisteminin
çocuklara daha iyi hizmet
sunabilmesi ve onları daha iyi
koruyabilmesi için avukatlarımızın
bu alanda uzmanlaşmış olması çok
önemlidir. Bu nedenle, CMK’da
suça sürüklenen çocuklara zorunlu
müdafilik yapacak olan
meslektaşlarımıza, bu eğitimi alma
zorunluluğunu getirdik. Bu eğitimi
düzenleyen Çocuk Hakları
Merkezimize ve eğitmenlerimize
teşekkür ediyorum” ifadesini
kullandı.

Mersin Barosu Çocuk Hakları
Merkezi Başkanı Av. Burcu Düzen
ise, çocuk alanının yetişkin
alanından çok farklı düzenlemelere
ve uygulamalara sahip olduğunu
belirterek, “Meslektaşlarımız için
çocuk alanında farkındalık
oluşturmaya çalışıyoruz.
Eğitmenlerimize ve katılan tüm
meslektaşlarımıza teşekkür
ediyorum” dedi. 03.01.2021
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CMK’DA GÖREVLİ OLAN AVUKATLARIMIZA
ÇOCUK ADALET SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Mersin Barosu
tarafından CMK’da
görev yapan
avukatlarımıza 2-3
Ocak 2021 tarihlerinde
online ‘Çocuk Adalet
Sistemi’ eğitimi verildi.
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“KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU” SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Mersin Barosu Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın
moderatörlüğünde, Türkiye Barolar Birliği KVKK

Komisyon Başkanı-İstanbul Barosu Disiplin Kurulu üyesi
Av. Hüseyin Köprülü’nün sunumuyla yapılan  seminerin
açılış konuşmasını yapan Yeşilboğaz, “Her-
hangi bir kişiye ait olan özel bilgilerin kendi
izni olmaksızın gerçek ya da tüzel üçüncü kişi-
lerle paylaşılması, 2016 yılında çıkarılan KVKK
ile birlikte suç kapsamına alınmıştır. Kişisel ve-
rilerin gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda bil-
gisi paylaşılan kişinin kimliği, adresi, özel
yaşamı, kendisinin istemediği kişilerin eline ge-
çebilir ve bu durumda özel bilgileri paylaşılan
kişi, bilgisini paylaşan kişi ya da kuruluş hak-
kında suç duyurusunda bulunma hakkını elde
eder. Kişisel verilerin korunması yasal bir hak-
tır. Bu nedenle hem tüm vatandaşların, hem de
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ait özel
bilgileri elinde bulunduran avukatların, doktor-
ların, mali müşavirlerin, şirketlerin, vs. bu ya-
saya uymaları ve ellerinde bulundurdukları
şahsi bilgileri üçüncü şahıslardan ve firmalar-
dan saklamaları zorunludur. Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu’nun ihlal edilmesi, son de-
rece ağır yaptırımları da beraberinde getirebilir.
Ancak bu kanunun yeterince uygulanmaması
sebebiyle, ihlallerin de arttığını görmekteyiz.
Bu nedenle bu yasa tam anlamıyla uygula-
mada hayata geçmelidir. Dijital bir çağda yaşı-
yoruz. Bilgi alışverişinin çok hızlı el
değiştirdiği, kanunda istismar ve ihlal edilebile-
cek bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz.
Telefonlarımıza gönderilen mesajlarda dahi bu
ihlaller yaşanıyor. Bunun yanı sıra, mesleğimizi
icra ederken insanların kişisel bilgilerine ulaşıyorsunuz. Bu
kişisel bilgilerin sizdeki sorumluluğu nedir? Bunları çok iyi
bilmemiz gerekiyor. Kişisel verilerin ihlalinde vatandaşlar
mutlaka avukata danışıp destek almalıdırlar. Yasa gereği
zorunluluğu bulunan işletmeler mutlaka 31 Mart 2021 tari-
hine kadar VERBİS'e kayıt yaptırmalıdır” diye konuştu.

“WHATSAPP’IN YENİ SÖZLEŞMESİ 
DAYATMADIR, GEÇERLİ AÇIK RIZA DEĞİLDİR”

Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğz’ın, “Whatsapp, kulla-
nıcılarına yönelik ‘ya sözleşmeyi kabul edeceksiniz, ya da
whatsapp’ı kullanmayacaksınız’ şeklinde bir sözleşme da-
yattı. Bu durumda whatsapp, ‘Sözleşmeyi imzalamadığınız
takdirde şu kadar bilgiyi kısıtlarım, siz şu aşamaya kadar kul-
lanabilirsiniz.’ şeklinde ikili bir öneri getirebilir miydi? Bu bir
formül olabilir miydi? Yoksa bu sözleşmeyi dayatmaması mı

gerekirdi?” sorusunu yanıtlayan Eğitmen Av. Hüseyin Köp-
rülü, whatsapp’ın değiştirdiği gizlilik sözleşmesinin hukuken
geçerli bir açık rıza olmadığının altını çizdi. Whatsapp’ın esas
tepki çeken noktasının, AB ülkelerine bu sözleşmede da-
yatma yapmazken ve onlara seçenek sunarken, Türkiye’de
ise bu sözleşmeyi onaylamazsan bu hizmeti alamazsın nok-
tasında bir dayatma içerisine girmesi olduğunu belirten Köp-
rülü, “Dolayısıyla whatsapp bizlere bir seçenek sunmadı.
Biz açık rıza versek dahi, geçerli bir açık rıza olmayacaktı.
Çünkü alternatifi yoktu. Yani bu sözleşmenin hukuka uygun

bir açık rıza ola-
bilmesi için
benim onaylama-
dığım durumda
da o hizmeti ala-
biliyor olmam,
ancak onaylaya-
nın da o hizmeti
alabiliyor olması
gerekiyor. Bu söz-
leşmeyi onayla-
mazsan hizmeti
alamıyorsun,
onaylarsan alabi-
liyorsun. Özel-
likle Rekabet
Kurumu’nun ha-
rekete geçmesinin
sebebi şu oldu.
Çünkü whatsapp
çok yaygın bir uy-
gulama. Bunu ya-
parak sadece açık
rızayı yok etmi-
yor. Whatsapp
aynı zamanda bir-
çok iş akışında
kullanılan bir
program olduğu
için bunu kabul

etmediğimiz durumda iş ilişkinizden iletişiminizin kesilmesi
noktasında bir durum var. Dolayısıyla geçerli bir açık rıza
değil. Bu dayatmayı yapmaması gerekiyordu. 

“TEPKİ DEVAM EDERSE 
DAYATMADAN VAZGEÇİLİR”

Özgürlük mücadelesi bu ülkede direnişle verilmiştir. Sos-
yal medya da özgürlük alanında bir mücadeledir. Bu konuda
kamuoyu tepkisi iyi bir tepkiydi. Özünde iyi bir tepki ortaya
konuldu ve whatsapp geri adım attı. Sözleşme 4 Şubat’tan 8
Mayıs 2021 tarihine öteledi. 8 Mayıs’a kadar eğer bu duyarlı-
lık artarsa, bu tepki devam ederse, büyük ihtimal bu dayat-
madan da vazgeçeceklerdir. Avrupa’daki gibi isteyen onay
verir, isteyen onay vermez noktasına getirecektir ve hizmeti
kullandırma noktasında dayatma yapmaya-
caktır” şeklinde konuştu.

Mersin Barosu tarafından Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
konulu online seminer düzenlendi. 

28.01.2021



“Resmi ve Özel Belgelerde
Sahtecilik, Yazı Yaş Tespiti” konulu
online seminerimiz Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın
moderatörlüğünde, E. Yargıtay üyesi Av.

Kubilay Taşdemir ve İstanbul
Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü’nden
Prof. Dr. Salih Cengiz’in sunumuyla
yapılmıştır. 
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02.02.2021

“RESMİ VE ÖZEL BELGELERDE
SAHTECİLİK, YAZI YAŞ TESPİTİ”

SEMİNERİ DÜZENLENDİ
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“KAT MÜLKİYETİ HUKUKU, YÖNETİM PLANI
VE GENEL KURALLAR” SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Mersin Barosu tarafından düzenlenen “Kat Mülkiyeti Hukuku, Yönetim Planı ve Genel
Kurallar” konulu seminer, Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz’ın moderatörlüğünde,

İstanbul Barosu üyesi Av. M.Şeref Kısacık Av. Beste Demirhan’ın sunumuyla online yapıldı. 

Seminerde, “Kat mülkiyeti
hukukunun önemi ve bu

alandaki iş olanakları, toplu yaşam
alanlarında ortaya çıkan başlıca

sorunlar. Bir siteden konut ya da
işyeri satın alırken dikkat edilecek
hususlar, yönetim planı (Önemi,
içeriği, hazırlanması, değiştirilmesi,

iptali), yönetim organlarının
pandemi dönemine ilişkin
sorunları, genel kurullar (Kat
malikleri kurulu/temsilciler kurulu,

toplantı zamanı, toplantı ve
karar yeter sayıları, genel
kurul iptal davaları, pandemi
döneminde genel kurullar)”
anlatıldı.

Önümüzdeki süreçte kira
ve kat mülkiyeti arasındaki
ilişkiyi irdeleyecek başka bir
program yapılacağının
bilgisini veren Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Mersin Barosu
olarak her zaman şunu şiar
edindik. Genç bir hukukçu
nüfusumuz oluşmaya
başladı. Biz de klasik
avukatlık yapmak yerine,
hukuk alanında daha bakir
kalmış, avukatlarımızın
faaliyet göstermediği
alanlarda eğitimler
düzenliyoruz. Bu toplum
açısından çok önemli bir
konu. İrdelenmesi ve bu
konuda çalışılması gereken
konularda sunumlar yaparak,
bu alanlara sizlerin biraz
daha ilgi ve uğraş
göstermesini sağlamak
amacıyla yapmış olduğumuz
programlardan bir tanesi.
Her büyük site kendi
yöneticisini, kendi hukuk
müşavirini seçmek istiyor.
Burada yüzlerce sorun
çıkıyor ve bu sorunlar
insanlar arasındaki yaşam
şartlarını düzenlemek
üzerine kurulu. Bunu da
hukukçuların yapması
gerekiyor. Bu alan biz
avukatların alanı.
Meslektaşlarımız bu alana
ilgi göstermeli. Biz bir
pencere açmak istiyoruz. Bu
pencerenin de faydalı
olacağına inanıyorum” dedi.20.02.2021



Katma değer
vergisi genel

uygulama tebliğinde
değişiklik
yapılmasına dair
tebliğ ile KDV
tevkifatı
uygulamasındaki
değişiklik karşısında
yapılması gereken
işlemlere ilgili
meslektaşlarımızın
sorun yaşadığını
söyleyen Baro
Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
“Özellikle CMK
ücretlerinin ve adli
yardım ödemeleri
makbuzlarının
kesilmesinde,
müvekkillerimizden
almış olduğumuz
vekâlet ücreti veya
karşı yan vekâlet
ücretlerinde serbest
meslek makbuzu
düzenlenirken
yaşamış olduğumuz
sorunların
çözümüne yönelik
olarak
meslektaşlarımızdan
gelen talep üzerine
bu konuda bir
seminer
düzenlemeyi uygun
gördük. Hukuksal ve
mali anlamda her
zaman birlikte
hareket ettiğimiz
Mali Müşavirler
Odası ile bu
semineri yapıyoruz.
Bizleri aydınlatan
Mersin SMMMO
Başkanı Ersin Gök’e
teşekkür ediyorum”
dedi.
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“YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA
AVUKATLAR İÇİN KDV YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE

TEVKİFAT”  KONULU SEMİNERİMİZ YAPILDI
“Yeni düzenlemeler Işığında Avukatlar için KDV Yükümlülüğü ve Tevkifat”  konulu online

seminerimiz, meslektaşlarımızın interaktif katılımıyla Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ın moderatörlüğünde,  Mersin SMMMO Başkanı Ersin Gök’ün sunumuyla yapıldı. 
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“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ”
SEMİNERİ YAPILDI

Baromuz
tarafından

düzenlenen,
“İstanbul
Sözleşmesi, AYM,
AİHM Kararları
Işığında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği ve
Ayrımcılık Yasağı”
konulu online
seminerimiz İnsan
Hakları Merkezi
üyemiz Av. Derya
Demir’in
moderatörlüğünde,
Ufuk
Üniversitesi’nden
Doç. Dr. Özge
Yücel ve Ankara
Barosu üyesi Av.
Revşan Deniz
Çobanoğlu’nun
sunumuyla Mersin
Barosu youtube
kanalından online
yapıldı. 

Alanında uzman
hukukçuların
sunumuyla
gerçekleşen
seminerde
katılımcılar,
İstanbul
Sözleşmesi’nin var
oluş amacı, kimleri
ve nasıl koruduğu,
toplumsal cinsiyet
eşitliğine katkısı,
ayrımcılık yasağına
karşı başvurulacak
yollar,
hukukçuların
İstanbul
sözleşmesini neden
savunması gerektiği
konularında
aydınlatıldı.

15.04.2021
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“KİRA HUKUKU, SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER”
KONULU SEMİNERİMİZ YAPILDI

“Kira Hukuku, Sorunlar ve
Çözümler” konulu online
seminerimiz, Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz’ın
moderatörlüğünde, İstanbul Barosu

üyesi Av. M. Şeref Kısacık ve Av.
Mustafa Özdoğan’ın sunumuyla
online yapıldı. Mersin Barosu
Youtube kanalından canlı olarak
yayınlanan seminerin soru-cevap

bölümünde avukatlarımızın, stj.
avukatlarımızın ve kira ile ilgili
sorunlar yaşayan vatandaşların
interaktif katılımı
sağlandı. 24.04.2021
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“TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN ARALANMASI
SURETİYLE SORUMLULUK” SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Baromuz tarafından
düzenlenen, “Tüzel Kişilik

Perdesinin Aralanması Suretiyle
Sorumluluk” konulu online
seminer, Mersin Barosu Başkan
Yardımcısı Av. Fatma

Demircioğlu’nun
moderatörlüğünde, Av. Prof. Dr.
/ Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı
Erol Ulusoy’un sunumuyla
yapıldı. ‘Kripto Para” konusunun
da anlatıldığı seminerin soru-

cevap bölümünde,
avukatlarımızın ve stj.
avukatlarımızın interaktif katılımı
sağlandı. 

04.05.2021


