
İZMİR BAROSU 

 BİLİŞİM HUKUKU KOMİSYONU 

 TOPLANTI GÜNDEM ÖZETLERİ 

 

 

1. 07.11.2018 Tarihli Toplantı 

 

 Komisyonun ilk toplantısını gerçekleĢtirilmiĢ olup, toplantıda Mail grubu ve 

Whatsapp grubu oluĢturulmuĢ mevcut katılımcılar kaydedilmiĢtir.  

 Komisyon katılımcılarının biliĢim hukuku alanının ceza ve hukuk olarak alt çalıĢma 

gruplarına bölünmesi ve konu-mevzuat araĢtırması sonucunda bir sonraki toplantı 

tarihi olan 14.11.2018 tarihinde katılımcıların tercihlerini bildirmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

 Bir sonraki toplantı için gündem olarak “BiliĢim hukukuna niye ihtiyaç duyuyoruz?” 

ve “Bilgisayarın tarihçesi ve çalıĢma prensipleri” konularında bilgilendirme yapacak 

meslektaĢlarımız belirlenmiĢtir. 

 

 

2. 14.11.2018 Tarihli Toplantı 

 

 “BiliĢim Hukukuna Neden Ġhtiyaç Duyuyoruz?” konulu sunum ve  “Bilgisayarların 

Tarihçesi ve ÇalıĢma Prensipleri” konularında sunumlar yapılmıĢtır. 

 Mevzuat taraması, alt komisyonların belirlenmesi ve “ĠĢ ĠliĢkilerinde KiĢisel Verilerin 

Korunması"” konusunda sunum yapılması bir sonraki toplantının gündemi olarak 

belirlenmiĢtir. 

 

 

3. 21.11.2018 Tarihli Toplantı 

 Dijital delilerin elde edilmesi sunumu yapılmıĢ, toplantı düzeninin belirlenmesi, 

bülten hazırlanması çalıĢmalarına baĢlanması, yapılacak etkinliklerin ve 

eğitimlerin belirlenmesi konuĢulmuĢ; UYAP, e-imza kullanımı, Adli biliĢim 

konusunda eğitim verilmesi tartıĢılmıĢtır. 

 Eğitim verecek olan komisyon üyelerinin belirlenmesi konusunda karara 

varılmıĢ, biliĢim ile ilgili davaların incelenmesi planlanmıĢtır. 

 BiliĢim hukuku konusunda etkinliklerin duyurulması konusunda barodan destek 

istenmesi ardından Komisyon kararlarının baro yönetimi ile paylaĢılmasına karar 

verilmiĢtir. 

 Web sitelerinin hukuki durumu, sosyal medya fenomenleri ile ilgili konular, 

mevzuat düzenlenmesi ve iyileĢtirilmesi, temel bilgisayar bakımı konuları 

hakkında fikir alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur. 

 

 

 

 



4. 28.11.2018 Tarihli Toplantı 

 

 Teknik eksiklikler hakkında çözüm önerileri tartıĢılmıĢ bunun sonucunda bir 

hafta toplantı, bir hafta sunum yapılması hususunda fikir alıĢveriĢi yapılmıĢtır. 

 Ġnternetten CumhurbaĢkanı'na hakaret konularında çalıĢma yapılması önerilmiĢ, 

Çocuk Hakları Komisyonu ile ortak çalıĢmalar yürütülebileceği konusunda 

öneriler değerlendirilmiĢtir. 

 Baro sitesinde yayımlanacak anket çalıĢması önerisi gündeme getirilmiĢtir. 

 

5. 05.12.2018 Tarihli Toplantı 

 

 Yönerge madde madde incelenerek değerlendirilip, değiĢiklikler taslağa 

iĢlenmiĢtir. Komisyonun adının “Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku Komisyonu” 

olması kararlaĢtırılmıĢ ve yönergeye bu Ģekilde iĢlenmiĢtir. 

 Yönerge taslağının komisyon üyeleriyle paylaĢılarak 12.12.2018 tarihine kadar 

öneri getirilmesine, getirilen önerilerin yönerge taslağına iĢlenmesine ve bir 

sonraki toplantıdan önce üyelere gönderilmesine karar verilmiĢtir. 

 

6. 19.12.2018 Tarihli Toplantı 

 

 Yönergeye getirilen önerilerin değerlendirilip, yönergeye son hali verilmiĢ 

yönetime sunulması konusunda karar alınmıĢtır. 

 Zorunlu elektronik tebligat ve kayıtlı elektronik posta konusunda bilgi 

alıĢveriĢinde bulunulmuĢ, “ULUSAL ELEKTRONĠK TEBLĠGAT SĠSTEMĠ” 

konulu duyuru değerlendirilerek elektronik tebligat hakkında ve PTT’nin sahip 

olacağı avukat kimlik bilgileri ve merkezi takip sistemindeki diğer posta 

bilgilerini saklama yükümlülüğü ile veri paylaĢımı hususundaki çekinceler dile 

getirilerek tartıĢılmıĢtır. 

 Ġstanbul Barosu BiliĢim Hukuku Komisyonu yazısının içeriği incelenerek bir 

sonraki toplantının gündem konusu olarak sorular hakkında görüĢ bildirilmesine 

karar veriĢmiĢtir. 

 

7. 26.12.2018 Tarihli Toplantı 

 

 Yönergenin son halinin baro yönetimine sunulması için komisyondan sorumlu 

yönetim kurulu üyesine iletilmesine karar verilmiĢtir. 

 UETS’nin kurulması ve 7155 sayılı Kanun madde 6 kapsamında PTT’nin sahip 

olacağı avukat kimlik bilgileri ve merkezi takip sistemindeki diğer posta 

bilgilerini saklama yükümlülüğü ve veri paylaĢımı hususundaki çekincelerin 

(ödeme emrindeki borçlu bilgilerinin, avukat kimlik bilgilerinin kimlerle 

paylaĢılıp paylaĢılamayacağı, Varlık Fonu ve bağlı diğer kurumlarla paylaĢılması 

hususu vs.) tartıĢıldı. UETS uygulamasının görülmesi tartıĢmaların daha verimli 

olması açısından gerekli olduğu sonucuna varıldı. Merkezi Takip Sistemi’ne 

aktarılacak bilgilerin ĢifrelenmemiĢ ve açık bir Ģekilde bulunması halinde 

Tebligat Kanunu md.59’a aykırı olacağı değerlendirilmiĢ, uygulama baĢladığında 

yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıĢtır. 

 Ġstanbul Barosu BiliĢim Hukuku Komisyonu yazısı incelendi. ÇalıĢmaya 

katılmanın faydalı olacağına karar verildi. Konular hakkında görüĢ alıĢveriĢinde 

bulunuldu. Ek konular üzerinde tartıĢılarak yapılacak çalıĢmaya eklenmesinin 



önerilmesine karar verilmiĢtir. 

 Blockchain ve elektronik paranın hukuki temelleri,  

 Adli biliĢim alanında delillerin elde edilmesi ve bu delilleri elde etme 

aĢamalarında görev alacak kiĢilerin yetkinlikleri ve sorumluluklarına dair hukuki 

düzenlemelerin yetersizliği, 

 Yazılımların eser niteliği ve hukuken korunması konusunda alınabilecek 

tedbirler, sosyal medyada oluĢturulan sahte hesaplarla hukuken nasıl mücadele 

edilebileceği ve sahte hesap oluĢturmanın önüne geçilmesi için neler 

yapılabileceği tartıĢma konusu olarak belirlenmiĢtir. 

 

8. 02.01.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Nisan-Mayıs ayında bir veya iki günlük biliĢim hukuku konularında seminer 

düzenlenmesi ve bu seminerde olması gereken konuların belirlenmesi, davet 

edilecek konuĢmacıların belirlenmesi ve giderlerinin nasıl karĢılanacağı 

konusunda öneriler tartıĢılmıĢ aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır: 

 13.04.2019 tarihinde seminer yapılmasına, 

 4 oturum, 4 moderatör ve 8 konuĢmacı olmasına, 

 KonuĢmacılarla iletiĢime geçebilecek komisyon üyelerinin belirlenmesine karar 

verilmiĢtir. 

 

9. 16.01.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Seminer konuĢmacılarından alınan geri bildirimler değerlendirilerek,  görüĢmeler 

tamamlanamadığı için bir sonraki toplantıda devam edilmesine karar verilmiĢtir. 

 KVKK sunumu yapılamadığı için sonraki toplantıda yapılmasına onaylanmıĢtır. 

 

10. 30.01.2019 Tarihli Toplantı 

 

 13 Nisan’da yapılması planlanan seminer konuĢmacılarından kesinleĢmeyenlerin 

katılım durumlarının kesinleĢtirilmesine, katılımı kesin olan konuĢmacılardan 

konuĢma yapacakları konuya iliĢkin baĢlık belirlemelerinin istenmesine karar 

verilerek, program netleĢtikten sonra katılımcılara yönetimden davetiye 

gönderilmesinin istenmesine karar verilmiĢtir.  

 Ġstanbul Barosu tarafından destek talep edilen “Yapay Zeka Çağında Hukuk” konulu 

çalıĢtaya katılmak üzere seçim yapılıp, “Uyap, E-Ġmza ve UETS Sorunlarına ĠliĢkin 

Çözüm Rehberi” oluĢturulması konusunda karar alınmıĢtır. 

 

11. 06.02.2019 Tarihli Toplantı 

 

 13 Nisan 2019 tarihinde yapılması planlanan seminer için: 

 Program taslağında netleĢmeyen seminer konularının, konuĢmacıları davet eden 

komisyon üyeleri tarafından en geç 08.02.2019 tarihinde netleĢtirilmelerine, 

 Program taslağı üzerine fikir beyan edecek komisyon üyelerinin en geç 08.02.2019 

tarihine kadar komisyonun Whatsapp grubunda tartıĢmaya açmalarına, 

 Program taslağı son Ģeklini aldığında,  komisyon ile paylaĢılmasına ve Baro yönetim 

kuruluna sunulmak üzere sorumlu yönetim kurulu üyesine gönderilmesine, 

 KonuĢmacı olarak katılacaklara Baro tarafından davetiye gönderilmesinin uygun 

olacağı düĢünülerek; yönetim kuruluna talep götürülmesine karar verilmiştir. 



 “Uyap, E-Ġmza ve UETS Sorunlarına ĠliĢkin Çözüm Rehberi’nin” son halini vermek 

üzere en geç 10.02.2019 tarihinde bitirilmesine ve Baro yönetime gönderilmesine 

karar verilmiĢtir. 

 “Yapay Zekâ Çağında Hukuk” adlı çalıĢtay için yapılacak toplantılar hakkında 

komisyona bilgi verilerek, ilk toplantının kapalı oturumla 23 ġubat’ta Ġzmir 

Barosu’nda yapılması fikri olduğu paylaĢılmıĢ, çalıĢtay programı Ġstanbul Barosu 

tarafından netleĢtirilip bilgi verildiğinde konular üzerine fikir alıĢveriĢi yapılabilmesi 

komisyona bilgi verilmesine karar verilmiĢtir. 

 

12. 20.02.2019 Tarihli Toplantı 

 

 KVKK sunumu yapılmıĢtır. 

 “Yapay Zekâ Çağında Hukuk” adlı çalıĢtay hakkında Ġzmir Barosu’na ayrılan 

konularda fikirler ve diğer barolarca yürütülecek konular hakkında düĢünceler, bilgiler 

paylaĢılmıĢtır. 

 Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku Seminerleri’ne davet edilen konuĢmacılara davetiye 

hazırlanması ve gönderilmesi için baroya teslim edilmesi konusunda görev alınmıĢtır. 

 

13. 06.03.2019 Tarihli Toplantı 

 

 “Yapay Zekâ Çağında Hukuk” adlı çalıĢtayın Ġzmir toplantısı sonrası komisyona bilgi 

verilmiĢtir. 

 Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku Seminerleri organizasyonunun görüĢülmesi ve görev 

paylaĢımı yapılarak, değerlendirmeler yapılmıĢtır. 

 BiliĢim ve biliĢim hukuku alanında, meslektaĢlara yönelik küçük gruplarıyla 

yapılabilecek atölye çalıĢmaları hakkında fikir alıĢveriĢi yapılması ve görev 

alabileceklerin belirlenmesi konusu konuĢulmuĢtur. 

 ĠYTE ile irtibata geçerek iĢ birliği yapılması konusunda görüĢme yapılmasına karar 

verildi.  

 Baro web sitesinde komisyonumuza ayrılan sayfa içeriğinin güncellenmesi ve güncel 

tutulması konusunda görev alabileceklerin belirlenmiĢtir. 

 BiliĢim Hukuku alanında bülten çıkarılmasına, bu konuda çalıĢma grubu oluĢturulması 

karar verildi. Bülten detaylarının çalıĢma grubu tarafından netleĢtirilmesine karar 

verilmiĢtir. 

 Baronun sitesinde komisyonumuza ayrılan sayfa içeriğinin ve Ġzmir Barosu 

uygulamasının güncellenmesi ve güncel tutulması konusunda neler yapılabileceği 

konuĢulmuĢtur. 

 Komisyonda sosyal etkinlik de yapılması konusu görüĢülmüĢtür. 

 

14. 20.03.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku Seminerleri-1 etkinliğinin geldiği aĢama konusunda 

bilgi paylaĢılmıĢtır. 

 YaĢar Üniversitesi’nin 30 Nisan 2019 tarihinde benzer bir çalıĢma yapacağı ve 

baromuz etkinliği ile birleĢtirilmesi fikri konuĢularak, birleĢtirilmesinin bu aĢamada 

mümkün olmadığı ancak YaĢar Üniversitesi’nin etkinliğine destek verilebileceği, bu 

konuda irtibata görev alınmasına, yine seminer afiĢinin hazırlanabilmesi için Cuma 

gününe kadar KVKK’dan katılacak ismin kesinleĢtirilmesine kadar verilmiĢtir. 

 Ġnternet aracılığı ile reklam yasağını ihlal eden avukatların komisyonca tespit edilip 



disiplin kuruluna bildirilmesi konusunda görev üstlenilebileceği tartıĢılmıĢ, bu 

çalıĢmaya baĢlamadan önce Avukat Hakları Merkezi, Baro Yönetimi ve Ġstanbul ile 

Ankara barolarının biliĢim komisyonlarının da konuya bakıĢının öğrenilmesine karar 

verilmiĢtir.  

 “Yapay Zekâ Çağında Hukuk” adlı çalıĢtayın ikinci toplantısında gündeme gelecek 

konuları hakkında aĢağıdaki fikirler paylaĢılmıĢtır. 

 

15. 27.03.2019 Tarihli Toplantı 

 

 “Yapay Zekâ Çağında Hukuk” çalıĢtayının sonucu paylaĢılmıĢ, Ġstanbul Barosunca 

gerçekleĢtirilecek çalıĢtayın zamanın henüz netleĢmediği, açık çalıĢtayın ise Mayıs ayı 

içerisinde gerçekleĢtirileceği bildirilmiĢtir. 

 Ġstanbul Barosunca düzenlenecek açık çalıĢtaya ismen davet edilmesini önereceğimiz 

hukukçu veya teknik taraftan kiĢiler var ise isimlerinin Ġstanbul Barosu’na bildirilmesi 

hususu konuĢulup, Avrupa Barolar Birliği’ne üyeliğimiz konusunda Yönetim Kurulu 

ile iletiĢime geçilerek öneride bulunulmasına karar verilmiĢtir. 

 Komisyonumuzun gerek kendi düzenlediği etkinliklerinin duyurulması gerek 

komisyonca katıldığı etkinliklerin duyurulabilmesi için Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku 

Komisyonu olarak Twitter hesabı oluĢturulması hususunda Yönetim Kurulu ile 

iletiĢime geçilmesine karar verilmiĢtir. 

 YaĢar Üniversitesi ile ortak etkinlik düzenlenmesi hususunda yapılan görüĢmeler 

sonucunda bu aĢamada ortak bir organizasyonun gerçekleĢtirilmesinin mümkün 

olmadığını ancak karĢılıklı etkinliklerin afiĢlerinin/ broĢürlerinin paylaĢılmasına karar 

verildiğini bildirdi. 

 Atölye çalıĢmaları için UYAP, UYAP DOKÜMAN EDĠTÖRÜ, UETS, E-

TEBLĠGAT, KEP, MERSĠS NO SORGULAMA, TĠCARET SĠCĠL GAZETESĠ 

KULLANIMI, E-TESPĠT, E-APOSTĠL, E-MAKBUZ, MERKEZ BANKASI WEB 

SAYFASINDAN FAĠZLERĠN EDĠNĠLMESĠ, TAKBĠS hakkında eğitim çalıĢmaları 

yapılabileceği konuĢuldu. Bu hususta Eğitim Grubunun çalıĢma yapması (hangi 

çalıĢma konularında kimlerin eğitim vermek üzere görev alabileceği hususlarının 

organize edilmesi) kararlaĢtırılmıĢtır. 

 Gelecek toplantılarda elinde biliĢim hukuku ile ilgili dosyası bulunan 

meslektaĢlarımızın katılımı ile komisyonca beyin fırtınası yapılmak üzere 

meslektaĢlarımızın toplantılarımıza davet edilmesine, internet ortamında reklam 

yasağına aykırı uygulamalar ile ilgili olarak görev alınıp alınmaması hususunda görev 

alan üyelerimizin gelecek hafta bilgi paylaĢmasına karar verilmiĢtir. 

 

 

16. 03.04.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku Seminerleri-1 organizasyonu görev paylaĢımına iliĢkin 

oluĢturulan liste netleĢtirilmiĢ, internet ortamında reklam yasağının ihlali konusunda 

Baro sitesi ve sms yoluyla uyarı yapılmasının yönetimden istenmesine karar verildi. 

Örnek uyarı metnini oluĢturulmasına karar verilmiĢtir. 

 Taleple.com’un çalıĢma Ģeklinin hukuka aykırı olup olmadığı ve mesleğe zarar verip 

vermeyeceğinin tüm üyeler tarafından araĢtırılmasına ve atölye çalıĢmalarına yönelik 

komisyon içi yapılacak eğitim için 17.04.2019 tarihinde yapılacak toplantının 

17.00’da baĢlatılmasına karar verilmiĢtir. 

 BiliĢim alanında suça sürüklenen çocuklar ve mağdur çocuklara dönük olarak eğitim 

planlanmasına ve Dijital Deliller ve KVKK ile ilgili 2. Seminer yapılmasına karar 



verilmiĢtir. 

17. 10.04.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Ġzmir Barosu BiliĢim Hukuku Seminerleri-1 organizasyonu görev paylaĢımı gözden 

geçirilerek, Dijital Deliller ve KVKK ile ilgili 2. Seminer planlanmasının sonraki 

toplantıya bırakılmasına karar verilmiĢtir. 

 Ġnternet ortamında reklam yasağının ihlali konusunda Komisyonumuzca hazırlanan 

duyuru metninin yayınlanmak ve ayrıca meslektaĢlara SMS ile duyurulmak üzere 

Yönetim Kurulu’na gönderilmesine karar verilmiĢtir. 

  

18. 24.04.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Zeki ġairoğlu Meslek Lisesi’nden davetli müdür yardımcısı ve bilgi teknolojileri 

öğretmeninin biliĢim hukuku çerçevesinde öğrencilere yönelik süreklilik arz eden 

eğitim projesi fikirleri dinlenerek, bu fikirlerin hayata geçirilmesi için eğitim alt 

çalıĢma grubunun irtibat halinde olmasına ve çalıĢma grubunun komisyon 

toplantılarında proje hakkında bilgi vermesine karar verilmiĢtir. 

 BiliĢim ile ilgili dernekler ve Ticaret Odası ile Üniversitelerin paydaĢ olacağı, yapay 

zeka, robotik ve endüstri 4.0, 5.0 odaklı, yapay zekalı robotların da gösteri yapacağı 

bir etkinliğin Ekim ayı içerisinde yapılması konusunda Yönetim’den onay alınmasına 

karar verilmiĢtir. 

 KVKK konusunda alt çalıĢma grubu kurulmasına karar verilmiĢtir. 

 Dijital Deliller ve KVKK ile ilgili 2. Seminer planlanmasının sonraki toplantıya 

bırakılmasına karar verilmiĢtir. 

 BiliĢim alanında suça sürüklenen çocuklar ve mağdur çocuklara dönük olarak eğitim 

hazırlamak üzere görev alan meslektaĢlar bilgilendirme yapmıĢtır. 

 

19. 08.05.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Düzenlenecek olan KVKK ile ilgili ikinci seminerin tarihi konuĢularak, Mayıs ayında 

etkinlik yapılmasının mümkün olmadığı ifade edilmiĢtir.  Eylül veya Ekim ayında 

etkinliğin gerçekleĢtirilmesi kararı alınmıĢ, katılımcıların ilerleyen toplantılarda 

belirlenmesine karar verilmiĢtir. 

 BiliĢim Derneği ile ortaklaĢa olarak “BiliĢim Hukuku Yaz Kampı”  adlı etkinlik 

yapılması yönünde fikir aktarımında bulunulup, Dernek vasıtasıyla bilgisayar ve 

yazılım mühendislerinin katkı sağlayabileceği, özellikle blockchain gibi biliĢim 

suçlarına iliĢkin teknik eğitimin verileceği, ifade edildi. Bu konuda komisyondan 

meslektaĢlar görev almıĢtır. 

 “Ceza ve Medeni Hukuk Yargılamasında Dijital Deliller” adlı eğitimin yapılması 

yönünde karar alındı. Tarih olarak 28 Haziran-Öğleden Sonra belirlendi. KonuĢmacı 

olarak komisyondan meslektaĢlar belirlenmiĢtir. 

 Planlanan etkinliklerin daha fazla insana ulaĢabilmesi adına WEBTEKNO ekibiyle 

paylaĢılmasına yönelik karar alınmıĢtır. 

 Etkinlik Alt ÇalıĢma Grubu tarafından bilgilendirme yapılmıĢ, katılımın yetersiz 

olması nedeniyle etkinlik planlanamadığı ifade edilmiĢtir. 

 Bülten Alt ÇalıĢma Grubu tarafından bilgilendirme yapılarak, Haziranın son haftasına 

kadar komisyon üyelerinin yazılarını paylaĢması adına karar alınmıĢtır. 

 

 



 

20. 15.05.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Planlanan etkinliklerin daha fazla insana ulaĢabilmesi adına WEBTEKNO aracılığı ile 

Zeki ġahinoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan “BiliĢim Hukukunda 

Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar”  ile ilgili eğitim paylaĢılmıĢtır. 

 Toplantılara dijital ortamda da katılım gerçekleĢtirilebilmesi için komisyon adına bir 

Hotmail ve Skype hesabı açılması konusunda karara varılmıĢtır. 

 22 Mayıs ÇarĢamba günü toplantı sonrasında komisyon üyeleri birlikte yemek 

organizasyonu düzenlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

 Bülten Alt ÇalıĢma Grubu tarafından bilgilendirme yapılmıĢ, Haziranın son haftasına 

kadar komisyon üyelerinin yazılarını paylaĢması adına karar alınmıĢtır. 

 BiliĢim Suçu - Çocuk Alt ÇalıĢma Grubu tarafından bilgilendirme yapıldı. Alt çalıĢma 

grubu tarafından 09.05.2019 tarihinde lisede biliĢim hukukunda suça sürüklenen ve 

mağdur çocuklar ile ilgili eğitimin gerçekleĢtirildiği ifade edilmiĢtir. 

 BiliĢim Suçu - Çocuk Alt ÇalıĢma Grubu 17.05.2019 tarihinde Buca Çocuk Destek 

Merkezi’nin Baro BaĢkanlığı’na yazılı talebi üzerine eğitim vermek üzere 

komisyondan meslektaĢlar görev almıĢtır. 

 Eğitim Alt ÇalıĢma Grubu tarafından bilgilendirme yapılarak, 22.05.2019 tarihinde 

komisyon içi “e- tespit” konulu eğitimin verilmesi yönünde karar alınmıĢtır. Ayrıca 

BiliĢim Suçları Savcısından randevu alınarak eğitim için davet edilmesine karar 

verilmiĢtir. 

 15.05.2019 tarihinde Ġzmir BAM 6.Ceza Dairesi BaĢkanı ile BiliĢim Suçları’nda 

karara çıkan dosyalarla ilgili bilgi talep edilmiĢtir.  BaĢkan Bey bu konu hakkında 

BAM 12. Ceza Dairesi ile görüĢüp 16.05.2019 saat 13:30’da randevu almıĢ; yine, 

BAM 6. Ceza Dairesi BaĢkanı BiliĢim Suçları ile ilgilenen Yargıtay Ceza Dairesi 

üyesi ile görüĢerek komisyonumuz tarafından düzenlenecek toplantıya katılmasına 

yönelik randevu alacağını belirtmiĢtir. 

 15.06.2019 tarihinde seminer yapılması kararlaĢtırılmıĢtır. 

 Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin BiliĢim Suçlarına 

yönelik eğitim talebi komisyonumuza iletilmiĢtir. Baro BaĢkanlığı’na yazılı 

eğitim talebinde bulunulması önerilmiĢtir. 

 

21. 29.05.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Baro BaĢkanı ziyaret edilerek, yapmayı düĢündüğümüz projeler hakkında genel olarak 

destek isteğimiz belirtilmiĢtir. 

 Yapılacak olan seminerin adının BiliĢim Hukuku Seminerleri 2: Biyometrik Ġmza 

olmasına karar verilmiĢtir. 

 Ramazan bayramı tatili içerisinde davetiyelerin bastırılıp, baro baĢkanına imza için 

hazır hale getirilmesine karar verilmiĢtir. 

 15.06.2019 tarihinde yapılacak olan seminerin saat 10:00 ile 13:00 arasında 

yapılmasına ve bu zaman diliminin yönetim kuruluna bildirilmesine, komisyondan bir 

meslektaĢımızın yapılacak seminerde Biyometrik Ġmzanın Hukuken Uygulanabilirliği 

üzerine konuĢmacı olmasına karar verilmiĢtir. 

 Yapılacak olan seminerin sunucusu belirlenmiĢtir. 

 BiliĢim Çocuk Alt ÇalıĢma Grubundan meslektaĢlar yapmıĢ oldukları faaliyet ile 

komisyona bilgi vermiĢlerdir. 

 Davet edilmesi için konuĢulan katılımcılardan gelen cevaplar değerlendirilmiĢtir. 



 

22. 12.06.2019 Tarihli Toplantı 

 

 15.06.2019 tarihinde yapılması planlanan seminer için tahsis edilen salonun teknik 

yetersizliği sebebiyle 06.07.2019 tarihinde Nevzat Erdemir konferans salonunda 

yapılmasına, 

 Seminer için Ġstanbul’dan davet edilecek konuĢmacıların (2 kiĢi) gidiĢ-geliĢ uçak 

biletlerinin karĢılanması için yönetim kurulundan talepte bulunulmasına,  

 Seminerde görev alan komisyon üyelerinin ve konuĢmacıların seminer bitiminde 

verilmesi planlanan öğle yemeklerinin baro tarafından karĢılanması için yönetim 

kurulundan talepte bulunulmasına, 

 Seminerin stajyer avukatlara zorunlu tutulup tutulamayacağı hususunun yönetim 

kuruluna sorulmasına, 

 Seminerin Ġzmir’deki üniversitelerin ilgili bölümlerine duyurulmasını sağlamak 

amacıyla rektörlüklerle iletiĢime geçme hususunda yönetim kurulundan destek 

istenmesine, 

 Seminerde görev alan komisyon üyelerinin isimlerinin baroya bildirilerek yaka kartı 

hazırlanması için destek istenmesine, 

 Seminerin bilgilendirme metnini hazırlamak için komisyondan bir meslektaĢımızın 

seçilmesine ve duyuru metinlerinin ve afiĢlerin hazırlanması için de komisyondan 

meslektaĢlarımızın seçilmesine karar verilmiĢtir. 

 

23. 26.06.2019 Tarihli Toplantı 

 

 06.07.2019 tarihinde Nevzat Erdemir konferans salonunda yapılacak olan seminer için 

görevlendirmeler yapılmıĢtır. 

 Seminer arasında yapılacak olan öğle yemeği planlanmıĢtır. 

 Bültende yayınlanacak yazıların tesliminin; 06.07.2019 tarihinde yapılacak olan 

seminerden sonraya bırakılmasına karar verilmiĢtir. 

 

24. 17.07.2019 Tarihli Toplantı 

 

 06.07.2019 tarihinde gerçekleĢtirilen “Biyometrik Ġmza” konulu seminer 

değerlendirilmiĢtir. 

 Komisyonun web sayfasının gözden geçirilmesi ve yapılması gereken güncellemelerin 

tespit edilmesi için görev alınmıĢtır. 

 Komisyon toplantılarına avukat ve stajyer avukat olmayanların katılma usulünün nasıl 

olması gerektiği konuĢularak, bu konuda Yönerge değiĢikliği yapılması gerektiği 

anlaĢılmıĢtır. Bir sonraki toplantıya kadar alternatif yöntemler düĢünülmesine ve 

Yönerge değiĢikliğinin bu yöntemler tartıĢıldıktan sonra yapılmasına karar verilmiĢtir. 

 ĠletiĢim için kullanılan mevcut Whatsapp ve elektronik posta adreslerinin duyuru 

adresleri olarak kullanılmaya devam edilmesine, komisyonun aktif iletiĢimi için yeni 

Whatsapp ve elektronik posta grubu kurulmasına, yeni kurulacak gruba 04/09/2019 

tarihinde yapılacak toplantıya katılanların dahil edilmesine karar verilmiĢtir. 

 “Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı” konulu eğitim çalıĢması yapılmasına karar 

verilmiĢtir. 

 Bültende yayınlanacak yazıların 31/07/2019 tarihine kadar toplanması konusunda 

görev alınmıĢtır. 

 Adli tatil süresince komisyon toplantılarının devam etmesine karar verilmiĢtir. 



 

25. 31.07.2019 Tarihli Toplantı 

 

 BiliĢim Hukuku Komisyonu Bülteni’nin çıkarılmasına iliĢkin yazıların derlenip 

toplanmasına ve yönetim kurulundan onay almak üzere yönetim kuruluyla iletiĢim 

sağlamasına karar verilmiĢtir. 

 “Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı” isimli atölye çalıĢmasındaki konuların ikiye 

bölünerek hangi konuların seminer kapsamına gireceğinin belirlenmesi konusunda 

görevlendirme yapılmıĢtır. 

 Atölye çalıĢmalarının iki günden bir güne indirilmesine ve atölye çalıĢmalarına adli 

tatilden sonra baĢlanmasına, ilçelerden talep olması halinde ilçelere giderek atölye 

çalıĢması yapılmasına, atölye çalıĢması konularında yönetimden tekrar onay 

alınmasına karar verilmiĢtir. 

 

26. 21.08.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Yaz kampı için tüm eksiklikler ve bilgiler paylaĢılarak, komisyon içi görevlendirmeler 

yapılmıĢtır. 

 

27. 04.09.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Yaz Kampı hakkında komisyona bilgi verilmiĢtir. 

 Yeni bir Whatsapp grubu kurulmasına, Whatsapp grubunun yönetilmesi için, 

komisyon içi meslektaĢlara görev verilmesine karar verilmiĢtir. 

 Yeni dönemde yapılması düĢünülen etkinliklerle ilgili fikir alıĢveriĢi yapılarak,  

KVKK, yapay zekâ, biliĢim hukuku konularında kıĢ kampı, adli biliĢim 

eğitimi, avukatlık teknolojileri eğitimi yapılabileceği, videolu eğitimler 

hazırlanarak baro sitesinde yayınlanabileceği değerlendirilmiĢtir. 

 21-22 Eylül 2019 veya 28-29 Eylül 2019 tarihlerinde KVKK ile ilgili seminer 

düzenlenmesine, organizasyonun yapılması için komisyon içi meslektaĢların 

görev almasına karar verilmiĢtir. 

 Avukatlık Teknolojileri Atölye ÇalıĢmaları yapılmasına karar verilmiĢtir. 

 Komisyon toplantılarının iki haftada bir ÇarĢamba günü saat 18:30’da baroda 

yapılmasına karar verilmiĢtir. 

 

28. 18.09.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Alt çalıĢma gruplarının oluĢturulması hususunda fikir alıĢveriĢinde 

bulunulmuĢtur. 

 Tutanağın sonunda yer alan çalıĢma gruplarının oluĢturulmasına karar 

verilmiĢtir. 

 Alt çalıĢma gruplarında görev alınacak meslektaĢların belirlenmesi için form 

oluĢturularak Whatsapp’ta paylaĢılmasına karar verilmiĢtir. 

 Yapılacak yeni seminerlerde ele alınması gereken konularda fikir alıĢveriĢinde 

bulunuldu. AĢağıda yazılan konu baĢlıkları belirlendi. Ayrıca Whatsapp 

grubundan da fikir verilebileceği de dile getirilmiĢtir. 



 KVKK’da imha politikalarıyla ilgili gelecek toplantıda sunum yapmak üzere 

görev alındı. 

 Hazırlanacak bültenin Qr kodlu ve interaktif olması konusunda tavsiyede 

bulunulmuĢtur. 

 Ġzmir Barosu internet sayfasında yer alan BiliĢim Komisyonu bölümünde aktif 

olarak çalıĢmak üzere komisyon içi görev alınmıĢtır. 

 Yapılacak etkinliklerde kullanmak üzere KVKK aydınlatma metni ve açık rıza 

metni hazırlama konusunda iki grup oluĢturuldu ve  bir sonraki toplantıda 

çalıĢmalarını sunmaları kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

29. 02.10.2019 Tarihli Toplantı 

 

 MaviĢehir Zeki ġairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 2019-2020 Eğitim yılı 

Ġzmir Barosu iĢ birliğinde okullarındaki öğrencilerin BiliĢim Hukuku konusunda 

bilinçlenmelerini sağlayacak eğitimleri almalarını sağlamak amacıyla yapılacak 

protokolün son halinin grupla paylaĢılarak, YK onayına sunulması kararı alınmıĢtır. 

 Blockchain etkinliği hakkında hukuki kısmı da içerecek Ģekilde daha geniĢ bir etkinlik 

planlanmasına, bu sebeple gündemin görüĢülmesinin gelecek toplantılara 

ertelenmesine karar verilmiĢtir. 

 “Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı” Atölye çalıĢması, ek konu önerileri ve görüĢler için 

komisyon üyelerinin değerlendirilmesine sunulmuĢtur. 

 Aydınlatma Metinleri ve Açık rıza formları Whatsapp grubunda paylaĢılarak, 

metinlerden kullanılacak olanın seçilmesi için anket oluĢturulması görevi verilmiĢtir. 

Yapılan anketin 1 hafta oylamaya açık bırakılmasına ve sonuçların grupla 

paylaĢılmasına karar verilmiĢtir. 

 18 Ekim 2019 Tarihinde gerçekleĢtirilecek KVKK Etkinliği için görev dağılımı 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

30. 09.10.2019 Tarihli Toplantı 

 

 KiĢisel Verilerin Korunması Kurumu’na Kurum baĢkanının seminerde konuĢma 

yapamayacğı konuĢulmuĢtur. Bu sebeple 18 Ekimde yapılması planlanan seminerin 

iptal edilmesine, MaviĢehir Zeki ġairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 

yapılacak olan protokolün Baro yönetimi ile görüĢülmesine, Açık Rıza Formu ve 

Aydınlatma Metinleri ile ilgili olarak gelecek toplantıya kadar eksikliklerin 

düzeltilmesine, karar verilmiĢtir. Bültenle ilgili olarak Ahmet KOLTUKSUZ’un yazısı 

beklenildiği için konunun gelecek toplantıda gündeme alınmasına karar verilmiĢtir. 

KVKK Ġmha Politikası baĢlıklı sunumun gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

31. 23.10.2019 Tarihli Toplantı 

 

 MaviĢehir Zeki ġairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılacak olan 

protokol hakkında Baro yönetiminin kararı ile Baro Çocuk Hakları merkezi ile 

planlanması gerektiği görüĢü paylaĢılmıĢtır. 

 Avukatlara UYAP kullanımı hakkında atölye çalıĢması düzenlenmesi için 

09/11/2019 tarihinin onaya sunulmasına karar verilmiĢtir. 



 

 Baro Yönetim kurulundan eğiticinin eğitimi konusunda eğitimci talebinde 

bulunulmasına karar verilmiĢtir. 

 Bilgisayar Mühendisleri Odasından gelen talep doğrultusunda 7-8 Aralık 

tarihinde KVKK zirvesi yapılmasına dair bilgi paylaĢımı yapıldı. Yönetim 

kuruluna BMO tarafından yazılan yazının akıbeti belirlendiğinde görev 

paylaĢımı yapılmasına karar verilmiĢtir. 

 Etkinlik alt çalıĢma grubunun yakın tarihlere komisyon içi etkileĢim ve 

iletiĢimin artması için etkinlik organize etmesine karar verilmiĢtir. 

 Bir sonraki toplantıya kadar Komisyon Whatsapp grubundan gündem teklif 

edilebileceğine karar verilmiĢtir. 

 

32. 06.11.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı Güler SAĞIT ve 

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Okan 

ÖZTÜRKMENOĞLU davetli olarak komisyona katılmıĢtır. “Siber Güvenlik 

ve Bilgi Güvenliği Zirvesi” yapılması konusunda Bilgisayar Mühendisleri 

Odasısı’nın Baromuza yazdığı yazı üzerine komisyonumuza görev verildiği 

paylaĢılmıĢtır. Komisyonumuzca KVKK ismine zirve baĢlığında yer 

verilmesinin faydalı olacağı paylaĢıldı. Zirve tarihi olarak 7-8 Aralık 2019 

tarihi belirlenmiĢtir. Ġzmir Sanat’ta yapılmasına karar verildi. Bu tarihler için 

rezervasyon yapılarak, etkinliği planlamak üzere BMO ve ĠBB ile irtibatta 

olacak komisyon üyeleri seçilmiĢtir.  

 09/11/2019 tarihinde yapılması planlanan Avukatlıkta Teknoloji Kullanımı 

konulu atölye çalıĢmasının daha fazla kolaylaĢtırıcı ile daha kalabalık bir 

gruba yapılmasına dair YK kararı komisyonla paylaĢılmıĢtır.. KolaylaĢtırıcı 

olacakların da katılacağı komisyon içi bir atölye çalıĢması düzenlenmesi 

konusunda görev alınmıĢtır.  

 Baromuzdan, KVKK uyum süreçlerinde avukatların da bulunması gerektiğine 

dair basın açıklaması yapılması konusunda fikir alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur. 

Söz konusu basın açıklamasının taslak metnini hazırlayıp en geç 07.11.2019 

saat:17:00’a kadar YK’na sunulması için görev alınmıĢtır. 

 MaviĢehir Zeki ġairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile yapılması 

gündemde olan protokol ve biliĢim suçları eğitimi için Çocuk Hakları Merkezi 

ile yapılan toplantı hakkında bilgi verilmiĢtir. Mevcut sunumun paylaĢılması 

veya yeni sunum hazırlanması konusunun ve Çocuk Hakları Merkezi ile irtibat 

kurulması konusunun BiliĢim Suçları Alt ÇalıĢma Grubu tarafından 

yürütülmesine karar verilmiĢtir. 

 Etkinlik alt çalıĢma grubunun yakın tarihlere komisyon içi etkileĢim ve 

iletiĢimin artması için etkinlik organize etmesine yeniden karar verilmiĢtir. 

 

33. 20.11.2019 Tarihli Toplantı 

 

 Zirve konusunda bilgi verildi. Gelinen aĢama ve eksiklikler hakkında 

konuĢulmuĢtur. 

 18.11.2019 tarihinde Çocuk Hakları Merkezi ile yapılan toplantıda biliĢim 

suçları ve siber zorbalık konusunda okullara eğitim verilmek üzere hazırlanan 

slayt konusunda konuĢularak, çocuklara verilecek eğitim için uygun oluğu 



sonucuna varılmıĢtır. 22.11.2019 tarihinde eğitim programı ve tarihlerinin 

belirlenmesi için MaviĢehir Zeki ġairoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 

ile görüĢmek üzere okula ziyarette bulunmasına karar verilmiĢtir. 

 

34. 04.12.2019 Tarihli Toplantı 

 

 03.12.19 tarihinde BMO ile Zirve’nin eksikleri hakında yapılan toplantı sonucunda, 

etkinlik günü için kayıt ve kapıda bulunmak üzere görevlendirme yapılmıĢtır. 

 06.12.2019 tarihinde salonun kontrolüne BMO ile birlikte katılmak için görev 

alınmıĢtır. 

 güvenlikzirvesi.org sitesinden ön kayıt yapanlara bir mail atılarak kayıt saati süresinde 

orda olmaları gerektiğini içeren bir mail atılması için BMO’dan yardım talep 

edileceğine karar verilmiĢtir. 

 Etkinlikte son eksiklikler ve görevlendirmeler tespit edilerek hazırlıklar gözden 

geçirilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://güvenlikzirvesi.org/

