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04.03.2020 TARĠHLĠ TOPLANTI TUTANAĞI 

 

 

TOPLANTI GÜNDEMĠ 

1) Kış Kampı değerlendirilmesi yapıldı. Değerlendirilmeler sonucunda; 

a. Görevlendirilen kişilerin görevlerine hâkimiyeti ve bağlılığın sağlanması 

açısından bilinç seviyesi arttırılması 

i. Özellikle mikrofon ve pil hususu 

ii. Kamera ayarları  

iii. Alkış başlatıcı hususlarına dikkat edilmesi 

b. Sabah etkinliğin daha geç başlatılması  

c. Yoklama yapılacaksa, başlangıç saatinden itibaren 10 dk sonra yoklamanın 

kapatılması  

d. Duyuruların başta yapılması 

e. Katılımcılara yönelik teşekkür seremonisinden sonra soruların alınması 

f. Konuşmacılara yönelik elektronik süreölçer kullanılması 

g. Soruların online olarak yazılı alınması 

h. Yedek olarak götürülebilecek ekipmanların önceden hazırlanması 

i. Etkinlik kodu oluşturulup etkinlik öncesi katılımcılara gönderilmesi 

i. Ön sıraların protokole ayrılmasının belirtilmesi 

j. Etkinlik salonunda gürültü yapan cihazları bulunmaması 

k. Görev paylaşımının adaletli dağılımı   

l. Günübirlik katılımların değerlendirilmesi  

m. Etkinlik öncesi ve sırasındaki tüm duyuruların İzmir Barosu Cep Uygulaması 
üzerinden yapılması 

n. Salonun teknik imkânlarının önceden öğrenilip değerlendirilmesi ve 
konuşmacılara bildirilmesi 

o. Başka hiçbir amaçla kullanılmamak üzere sunum bilgisayarı ayarlanması 

p. Programların çok yoğun olmaması 

q. Konu akışının doğru ayarlanması 

r. Komisyon içerisinde konuşmacı eğitimi verilmesi (androgoji eğitimi) 

s. Konuşmacılar için moderatör ayarlanması 

t. Konuşmaların dışında rahatlatıcı ve bilgilendirici etkinlikler eklenmesi 

u. Öğle yemeğinden sonra oyun benzeri uyku açıcı etkinlik konulması 

v. Etkinlik başlangıç saatine doğru, elde pankartlarla katılımcılara etkinliğinin 
başlayacağının hatırlatılması  

w. Bir telefon numarası belirlenerek, duyuruların whatsapp üzerinden yapılması  

x. Etkinlik süresince  bir Baro çalışanın komisyona eşlik edilmesi  
Hususlarının tartışılıp bir sonraki etkinlikte dikkate alınmasına karar verildi. 

 

2) Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı Atölyeleri tarihi belirlenmesi ve salonların 

ayarlanması için görevlendirme yapıldı.  

3) Kış Kampının özeti niteliğinde olacak etkinlik için 11 Nisan 2020 olarak belirlendi. 

Eğitim ayrıntılarının Kış Kampı Alt Çalışma Grubunda konuşulmasına karar verildi. 

4) Nisan veya Mayıs aylarında KVKK eğitimi yapılması konusu KVKK Alt Çalışma 

Grubuna bırakılmasına karar verildi. 

5) Komisyon içerisinde yer alan konuşmacıların toplanması ve etkinlik içeriğinin 

geliştirilmesine, belirli prensiplerin oluşturulup yerleştirilmesine karar verildi.  

6) 11 Mart 2020 tarihindeki KVKK eğitiminden sonra yapılmak üzere, ayrıntıya ilişkin 

eğitim verilmesi önerildi. Bu kapsamda konuşmacı olacak kişilere, Baro 
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etkinliklerinde görev alması şartıyla eğitim verilmesine karar verildi.  

7) Liselere yönelik verilen eğitimler için gönüllülük esasına göre eğitici sayısının 

arttırılmasına karar verildi.   

8) Mazeret bildirmeksizin 18/03/2020 tarihli toplantıya katılmayıp ve geçmiş iki 

toplantıya da mazeretsiz katılmayan kişilerin Whatsapp gurubundan çıkarılmasına 

karar verildi. 

9) Komisyon içerisinde sosyal etkinliğin düzenlenmesi için görevlenirme yapıldı.  

Gelecek toplantı gündemi ile ilgili olarak belirlenen başlıklar; 

 Whatsapp grubu hususunda gruptan çıkarmaların görüşülmesi 

 Atölyelerin kesin karara bağlanması 

 Gelecek eğitimlerin tarihlerinin belirlenmesi , 

 Gündem önerilerinin hafta boyunca Whatsapp üzerinden 

paylaşılmasına  

 

Gelecek Komisyon Ġçi Eğitim : 11.03.2020 – 18:30  

Gelecek Toplantı Tarihi  : 18.03.2020 – 18:30 

 

Alt Çalışma Grupları 

(Komisyon Whatsapp grubu üzerinden alt çalışma gruplarına katılım yapılabilir) 

 Bilişim Suçları Alt Çalışma Grubu 

 Eğitim Alt Çalışma Grubu 

 KVKK Alt Çalışma Grubu 

 Etkinlik Alt Çalışma Grubu 

 Bülten Alt Çalışma Grubu 

 Yapay Zekâ Alt Çalışma Grubu 

 Dijital Dönüşüm Alt Çalışma Grubu 

 Kış Kampı Alt Çalışma Grubu 


