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MERSİN BAROSU 2020-2021
STAJ EĞİTİM DÖNEMİ AÇILDI

Mersin Barosu 2020-
2021 Staj Eğitim

Dönemi açılışı yapıldı. Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz ve İstanbul Barosu
Hukuk Müşaviri Av. Atilla
Özen’in verdiği ilk derste
stajyer avukatlarımıza
“Avukatlığın tarihçesi,
uygulamada avukatlık hukuku,
avukatın hak ve yükümlülükleri,
sorumluluğu, avukatlık
sözleşmesi” konuları
anlatıldı. Stajyer
avukatlarımızın staj
eğitimine, online ve yüz
yüze katılma imkanı
sağlandı.

Açılış konuşmasını
yapan Baro Başkanımız
Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Avukatlık Kanunu’nu
ve avukatlık etik
kurallarını çok iyi
bilmeniz gerekiyor.
Avukatların en büyük
eksiği, maalesef kendi
haklarını bilmemeleri.
Staj eğitiminde,
mesleğe geçişinizdeki
en önemli adımları
atacaksınız. Kendi
haklarınızın nasıl
farkına varacaksınız?

Hukukçu nasıl olunur? Sizlere
eğitimde bunları anlatacağız.
Tüm çabamız sizi hukuk
sisteminin içerisinde baki
kılabilmek, avukatlık
mesleğinin itibarına katkı
sağlayabilmek. Mesleğimizi
birlikte koruyacağız. İtibarı
kolektif sağlayacağız. Yalnız
olmadığımızı ve bu mesleği
yalnız başımıza icra

etmeyeceğimizi bilmeniz
gerekiyor. Başarılı bir staj
dönemi diliyorum” dedi.

Av. Atilla Özen ise, “Mersin
Barosu ikinci evimiz. Mersin
Barosu’nun eğitim çağrısını
hem sevinçle karşılıyorum, hem
de bu görevi vazife olarak
görüyorum” diyerek, bilgi ve
deneyimlerini stajyer
avukatlarımızla paylaştı. 

08.12.2020
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STAJYER AVUKATLARIMIZA AVUKATLIK PRATİĞİ
VE DİLEKÇE YAZMA TEKNİKLERİ” EĞİTİMİ VERİLDİ 
15 ve 17 Aralık tarihlerinde

gerçekleşen Mersin Barosu online
staj eğitiminde yönetim kurulu
üyemiz Av. Bilgehan Yaşa,
“Mesleğe adım atarken bizleri
neler bekliyor? Avukatlık pratiği”,
Av. Paluri Arzu Kal Demirçi ise,
“Dilekçe nasıl yazılır?” konusunda
stajyer avukatlarımızı
bilgilendirdi. 

Eğitimin açılış konuşmasını
yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Av. Paluri Arzu Kal
Demirçi’nin dilekçe yazımı ile
ilgili yazmış olduğu kitabın,
mesleğe yeni başlayacak olan
meslektaşlarımıza ve stajyer
avukatlarımıza gerçekten çok
faydalı olacağımıza inanıyorum.
Kitapta çeşitli dilekçe örnekleri
var.  Her avukatın bir dilekçe
yazma tarzı, tekniği olması
gerekir. Dilekçenizin kendi
tarzınız olması münasebetiyle,
başkaları tarafından kopyalanıp

kullanılması halinde bir suç da
teşkil eder. Dolayısıyla dilekçe
yazma tekniğiniz sizin imzanızdır.
Eğitimdeki bilgiler çok yol açıcı
ama bununla sınırlı kalmayın.
Kendinizi farklı göstereceğiniz bir
tarz mutlaka geliştirin. Online
eğitimimizin Türkiye’nin birçok

yerinde izlendiğine inanıyorum.
Çok sayıda meslektaşımız,
pandemiden dolayı eğitim
alamadığı için bu yayınlarımızı
izleyeceklerini söylediler. Dersin
keyifli geçeceğine, bilgilendirici
olacağına inanıyorum.
Emeklerinize sağlık” dedi. 

15.12.2020

STJ. AVUKATLARIMIZA DİSİPLİN HUKUKU
VE MESLEK KURALLARI EĞİTİMİ VERİLDİ

22 Aralık Salı ve 24
Aralık Perşembe günü Baro
Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ın
moderatörlüğünde, TBB
Disiplin Kurulu Başkanı Av.
Uğur Uzer ve Baromuzun
Disiplin Kurulu Başkanı Av.
Nilay Göksu’nun
sunumuyla yapılan online
staj eğitim dersimizde, “İşin
özen yükümlülüğü”,
“Avukatlık Kanunu ve TBB
meslek kurallarına
aykırılıkta disiplin suçları”
konusu anlatıldı. 24.12.2020
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Eğitime katılan Baro
Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, “Avukatın hakları
nelerdir? Mesleğini icra ederken
nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
Hangi haklarınız var? Bu hakları
nasıl kullanmanız gerekiyor? CMK
ve adli yardım başta olmak üzere
zorunlu kamu hizmeti yaptığınız
görevlerde çok daha dikkatli
olmanız gerekiyor?
Müvekkillerinizin işlerini takip
ederken nelere dikkat etmeniz
gerekiyor? Sizlere bunları
öğreteceğiz. İlk temeli sağlam
atarsanız müvekkilinizin hak
kaybını en aza indirmiş olursunuz.
Mağduriyet yaşamasını önlemiş
olursunuz. Daha sonra ise çocuk

adalet sistemi, kadın hakları,
kadına şiddetle mücadeleye
yönelik ile ilgili bir ön çalışma
yapacağız. Bu alanlarda da
bilinçlenmeniz gerekiyor. Bu tür
yargılamalarda, soruşturmalarda,
hukuki süreçlerde herkes kendi
bildiğini yeterli sanıyor. Hakimler
de, savcılar da, avukatlar da,

kolluk kuvvetleri de, sosyal hizmet
uzmanları da. Bu yanlışa son
vermek gerekiyor. Maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasında ve bağımsız
savunmanın temsil edilmesi
konusunda avukatlara çok büyük
görevler düşüyor. Avukatların bu
süreç içerisinde etkin ve yetkin
olması gerekiyor” dedi.

“AVUKATLIK KANUNU VE AVUKATLIK HUKUKU” ANLATILDI
05 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşen online staj eğitim dersimizde stajyer

avukatlarımıza Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi Başkanı Av. Kasım Kozanoğlu ve
Av. Kazım Geyik’in sunumuyla “Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Hukuku” anlatıldı.

05 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleşen online staj eğitim
dersimizde stajyer
avukatlarımıza Mersin Barosu
Staj Eğitim Merkezi Başkanı
Av. Kasım Kozanoğlu ve Staj
kurulu üyesi  Av. Kazım
Geyik’in sunumuyla “Avukatlık
Kanunu ve Avukatlık Hukuku”
anlatıldı.

Eğitime katılan Baro
Başkanımız Av. Bilgin

Yeşilboğaz, “Avukatın hakları
nelerdir? Mesleğini icra
ederken nelere dikkat etmeniz
gerekiyor? Hangi haklarınız
var? Bu hakları nasıl
kullanmanız gerekiyor? Atama
ile yapılan CMK ve adli yardım
görevlendirmeleri başta olmak
üzere yaptığınız görevlerde çok
daha dikkatli olmanız
gerekiyor. Daha sonra ise
çocuk adalet sistemi, kadın

hakları, kadına şiddetle
mücadeleye yönelik yaptığımız
eğitim çalışmalarına mutlaka
katılın. Bu soruşturmalar hassas
bir süreç gerektirir ve bu
konuda mağdurun daha fazla
örselenmemesi, zarar
görmemesi için bu yöntemleri
bilmek gerekiyor. Bu alanlarda
da bilinçlenmeniz gerekiyor.
Maalesef bu tür
soruşturmalarda süjelerin
birçoğu genel bilgilerle bu
süreci götürebileceğini
düşünüyor ama yanılıyorlar.
Hakimler de, savcılar da,
avukatlar da, kolluk kuvvetleri
de, sosyal hizmet uzmanları
da. Bu yanlışa son vermek
gerekiyor. Maddi gerçeğin
ortaya çıkarılmasında ve
bağımsız savunmanın temsil
edilmesi konusunda avukatlara
çok büyük görevler düşüyor.
Avukatların bu süreç içerisinde
etkin ve yetkin olması
gerekiyor” dedi.

STAJYER AVUKATLARIMIZA 

“AVUKATLIK KANUNU VE AVUKATLIK HUKUKU” ANLATILDI

05.01.2021

05.01.2021



14 Ocak 2021 tarihinde
gerçekleşen online staj eğitim
dersimizde Mersin Barosu Genç
Avukatlar Komisyonu Başkanı /
CMK Merkezi Eğitim
Başkan Yrd. Av.
Hamit Mert Avcı
stajyer avukatlarımızı
“Baronet ve Mersin
Barosu CMK
Uygulamaları”
hakkında
bilgilendirdi.

Eğitimin açılış
konuşmasını yapan
Baro Başkanımız Av.
Bilgin Yeşilboğaz,
zorunlu müdafilikte
nelere dikkat edilmesi
gerektiği konusunda
bilgiler vererek,
“Savunma parasal bir
iş değildir. Yani
adalet ve hak
kavramlarını
maddiyatla
değerlendiremezsiniz.
Hak bir bütündür
bölünemez. Bu az
para verdi, buna az
hak verelim
denemez. Savunma,
hukuk sisteminde çok

önemli bir mekanizmadır. Bunu
işletmek de biz avukatların
boynunun borcu. Çünkü savunma
anayasal ve evrensel bir haktır, asla

engellenmemelidir. Yaptığınız iş
bir kamu hizmetidir. Mesleğin ve
hizmetin niteliğini asla
unutmayınız” dedi.
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STAJYER AVUKATLARIMIZA “UYAP SİSTEMİ
VE AVUKAT PORTAL KULLANIMI” ANLATILDI

12.01.2021

STAJYER AVUKATLARIMIZA “BARONET
VE CMK UYGULAMALARI” ANLATILDI

12 Aralık 2021
tarihinde gerçekleşen
online staj eğitim
dersimizde Mersin
Barosu Bilişim
Komisyonu Başkanı

Av. Serhat Kavak,
stajyer avukatlarımızı
UYAP bilişim sistemi
ve avukat portal
kullanımı hakkında
bilgilendirdi.

14.01.2021
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19.01.2021 tarihinde yapılan
online staj eğitim dersimizde
stajyer avukatlarımıza, Mersin
Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Başkanı Av. Burcu Düzen’in

sunumuyla, “Çocuk adalet
sisteminde çocuk dostu hukuki
yardıma ilişkin rehber ilkeler ve
çocukla iletişim” konusu anlatıldı.

Eğitimin açılış konuşmasını

yapan Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz, “Burada bizim için
önemli olan suça sürüklenen
çocuklarımızın haklarını korumak.
Bunun için çok iyi bir hukukçu
olmanızın yanı sıra, psikolog ve
sosyolog da olmanız gerekiyor.
Maalesef ülkemizde çocuk adalet
sistemi henüz gelişmemiş.
Yargılama sırasında, yargılamanın
bütün süjeleri tarafından çocuk
tekrar mağdur ediliyor. Çocuklar
aynı travmaları tekrar yaşıyor.
Çocuğu kurtaralım derken,
hepimiz paramparça ediyoruz. Bu
konuda avukatın da, savcının da,
hâkimin de, kolluk kuvvetlerinin
de, bu alanda görev yapan
herkesin hatası var. Bu
mağduriyetin giderilmesinde bütün
sorumluluk avukatlara düşüyor. Bu
alanda çalışan meslektaşlarımıza
özel sertifikalı eğitimler
düzenliyoruz ve eğitim alan
meslektaşlarımızı CMK’da çocuk
alanında görevlendiriyoruz” dedi.

“ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE HUKUK YARDIMDA
REHBER İLKELER VE ÇOCUKLA İLETİŞİM” EĞİTİMİ YAPILDI

19.01.2021

21.01.2021

STJ. AVUKATLARIMIZA
“İNŞAAT HUKUKU” ANLATILDI

21 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşen online staj
eğitim dersimizde Av. Turan Pınar stajyer
avukatlarımızı “İnşaat Hukuku” hakkında bilgilendirdi.

04 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen online
staj eğitim dersimizde Baromuz üyesi Av. Özlem
Demir, stajyer avukatlarımızı “Hukuk
Muhakemeleri Kanunundaki dilekçeler safahatı”
konusunda bilgilendirdi. 

STJ. AVUKATLARIMIZA “HUKUK
MUHAKEMELERİ KANUNUNDAKİ

DİLEKÇELER SAFAHATI” ANLATILDI

04.02.2021
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“ADLİ YARDIM SİSTEMİ” EĞİTİMİ VERİLDİ

16 Şubat 2021
tarihinde
gerçekleşen
online staj eğitim
dersimizde Mersin
Barosu üyesi Av.
Alper Şahinoğlu
stajyer
avukatlarımızı
“Dava türleri ve
ilk itirazlar”
konularında
bilgilendirdi.

“DAVA TÜRLERİ 
VE İLK İTİRAZLAR”

ANLATILDI

16.02.2021

11 Şubat 2021
tarihinde gerçekleşen
online staj eğitim
dersimizde Mersin Barosu
Adli Yardım Bürosu
sorumlusu Av. Ayşegül
Fıçıcılar stajyer
avukatlarımızı “Adli

Yardım nedir? Adli
yardımdaki uygulamalar,
adli yardımın önemi ve bu
süreçte dikkat edilmesi
gereken hususlar”
konularında bilgilendirdi.

11.02.2021
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ÇOCUK ADALET 
SİSTEMİ EĞİTİMİ VERİLDİ
18 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen staj eğitim

dersimizde Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi
Başkanı Av. Burcu Düzen ve Başkan Yardımcısı Av.
Kamil Ekinci stajyer avukatlarımızı “Çocuk adalet
sistemi, suça sürüklenen çocuk, mağdur çocuk vakası,
koruma ihtiyacı olan çocuk” konularında bilgilendirdi.  

18.02.2021

ÇOCUK ADALET SİSTEMİ
EĞİTİMİNİN İKİNCİ
BÖLÜMÜ YAPILDI

Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi
tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde
düzenlenen staj eğitim dersimizde Mersin
Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av.
Burcu Düzen ve Başkan Yardımcısı Av. Kamil
Ekinci stajyer avukatlarımızı “Çocuk adalet
sistemi, suça sürüklenen çocuk, mağdur çocuk
vakası, koruma ihtiyacı olan çocuk”
konularında ikinci eğitim çalışmasını yaptı. 

23.02.2021

“AVRUPA İNSAN HAKLARI
BİREYSEL BAŞVURU” DERSİ
Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından

03 Mart 2021 tarihinde düzenlenen staj
eğitim dersimizde Mersin Barosu İnsan Hakları
Merkezi Başkanı Av. Hasan Keleşoğlu, stajyer
avukatlarımıza “Avrupa İnsan Hakları Bireysel
Başvuru” konusunu anlattı. 

03.03.2021

“İŞ HUKUKU VE İŞE
İADE DAVALARI” DERSİ

Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından 04
Mart 2021 tarihinde düzenlenen staj eğitim
dersimizde Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av.
Fatma Demircioğlu stajyer avukatlarımıza “İş
hukuku davaları ve işe iade davaları” konusunda
bilgilendirmede bulunmuştur. 

04.03.2021

Mersin Barosu Staj Eğitim
Merkezi tarafından 09 Mart 2021
tarihinde düzenlenen staj eğitim
dersimizde stajyer
avukatlarımıza, 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Günü’ne özel,

“Medeni Kanun’da kadın-6284
sayılı yasa ve İstanbul
Sözleşmesi” konusunda eğitim
verildi. Eğitim, Kadın Hakları
Merkezi üyemizi Av. Hatice Eylül
Us’un sunumuyla gerçekleşti.

STJ. AVUKATLARIMIZA 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL EĞİTİM VERİLDİ

09.03.2021
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“BOŞANMA DAVALARI” EĞİTİMİ VERİLDİ
Mersin

Barosu
Staj Eğitim
Merkezi
tarafından 18
Mart 2021
tarihinde
düzenlenen staj
eğitim
dersimizde,
Yönetim Kurulu
Üyemiz Av.
Mahçe İnanoğlu
Deprem’in

moderatörlüğün
de, İstanbul
Barosu üyesi
SEM Eğitmeni
Av. Sibel
Günay’ın
sunumuyla
stajyer
avukatlarımıza,
“Boşanma
Davaları (Usul,
Tazminat,Velaye
t)” konularında
eğitim verildi. 18.03.2021

“AİLE HUKUKUNDA MAL REJİMLERİ” EĞİTİMİ İKİ OTURUMDA YAPILDI
Staj Eğitim Merkezimiz

tarafından düzenlenen
“Aile Hukukunda Mal Rejimleri”
konulu online eğitim 24 VE 26
Mart 2021 tarihlerinde, yönetim
kurulu üyemiz Av. Mahçe
İnanoğlu Deprem’in
moderatörlüğünde, İstanbul
Barosu Bilirkişi / TBB Sürekli
Eğitim Merkezi Eğitmeni Av.
Mehtap Açıkses Akpınar’ın
sunumuyla yapıldı. 

24.03.2021

Mersin Barosu Staj Eğitim Merkezimiz
tarafından düzenlenen 2020-2021 yılı staj

eğitim ikinci dönemi, Baro Başkanımız Av. Bilgin
Yeşilboğaz’ın “Avukatlık Kanunu” konulu
sunumuyla 03.06.2021 tarihinde başladı.

Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Binamızda

online yapılan eğitime, isteyen stajyer
avukatlarımız da fiziki katılım sağladı.
Baro Başkanımız Av. Bilgin Yeşilboğaz,
“Avukatlık mesleğini uzun yıllar başarılı
bir şekilde icra etmek ve meslektaş
dayanışması içerisinde mesleği
geliştirmek istiyorsak, Avukatlık
Kanunu’nun ve meslek kurallarımızı
bilmemiz gerekiyor” diyerek, Avukatlık
Kanunu’nun içeriği ve önemi hakkında
eğitim verdi. 

STAJYER AVUKATLARIMIZA
“AVUKATLIK KANUNU” ANLATILDI

03.06.2021


