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Kar kadar sessiz, kar kadar sakin ve huzur dolu bir hayat...

Bizden öncekilerin hayal edip yürüdüğü fakat hedefine varılamayan yer...

Kim istemez ki?

Şeyh Galip sözüyle ‘‘Tarz-ı selefe tekaddüm etsek/Bir başka lügat tekellüm etsek’’ 
(Eskilerin usulünden daha ileri gitsek ve başka bir dille konuşsak) bu mümkün olabilir mi?

Derler ki en iyisi için mücadele edilirse dünya bile birleştirilebilir.

Belki mümkün, belki değil. Bildiğimiz şey bir uğraş içinde olmadığımız sürece bunun 
ihtimal dışı olacağıdır.

Beklemek... Başlamak... Ara vermek... Yeniden başlamak...

Hayat iniş çıkışları olan bir yoldur. Bazen kendi çizgimizi uzatıp dururuz. Bazen başkasının 
çizgisini uzatırız. Mecrasını arayan su misali buhar olup kaybolmak da var, ırmak olmak 
göl omak da...

Çorum Barosu olarak ilk dergimizin çıkışından hayli zaman olmuş. ‘‘Neden oldu. Niçin 
oldu’’ sorularına hiç girmeden yeni bir sayı ile huzurunuzdayız.

Nitelikli insan sözü olan insandır. İçinde yaşadığı topluma katkı sözle başlar. Okur, araştırır, 
yaşar, düşünür ortaya bir şey koyar.

Bilir ki herkes gibi yaşayarak herkesten farklı olunmaz.

Daha doğarken kategorize olmaya başlarız.

Doğanlar-doğarken ölenler; şu ayda doğanlar- bu aya doğanlar; eğitimden başarıyla 
çıkanlar- başarısız olanlar vs. vs.

Yaşamak bir anlamda her gün daha iyiye yolculuk yapmaktır.

Yetkinlik, olgunluk insanın kendini gerçekleştimesi, özgürlüğünü bulması, ruhunun bütün 
kapılarını pencerelerini açabilmesi hep bir uğraş gerektirir. Zira bir yere karşı yapılan 
yolculuk aslında insanın içine doğru yaptığı yolculuktur.
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Gelişmek; ortamla, eğitimle, kültürle ilgilidir. Dalları gibi köklerini de budadığımız ağaç kurumasa 
dahi beklendiği gibi yeşeremeyecektir.

Sürmeden gözü, ağızdan sözü çalan yankesiciler karşısında kim istemez Aşık Çelebi’nin 
tasvirindeki insanı? Ki o tasvirde ‘‘Eline kalem alsa resim levhasında kuyruklu yıldız ortaya çıkar. 
Duvara bulut resmeylese dünyaya yağmur yağar. Kış mevsiminde gül bahçesini çizse bahar 
kokuları yayılır.’’

Adı ne olursa olsun sürekli bir mücadele içindeyiz.

Ateşin topraktan çömleği pişirdiği gibi. Verdiği mücadele de insanı pişirir. Onu irfan sahibi biri 
haline getirir.

Yoluna çıkan bütün engellere rağmen azmedip yoluna devam edenlerdir kazananlar. Şahin kanadı 
kırık dahi olsa, baykuşa ve kaza uymazmış. Biz de güzel olan şeyleri devam etme çabasındayız. 
Zira bizler cesareti aklında değil, kalbinde arayanlardanız.

Beğenmeyenlere yine şair cevap versin:

‘‘En güşt-i hata uzatma öyle/Beş beytine bir nazirine söyle.’’ (Öyle yanlış diye parmağını uzatma, 
beş beytine bir nazire söyle)

Bu duygularla huzur, sağlık ve başarı dolu bir yıl dilerim.
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- Öncelikle Sizi Tanıyalım

İsmim Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE. 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi 
Kimya bölümünü bitirdim. 
Kimyacıyım. 2004 yılına kadar Ankara 
Üniversitesinde araştırma görevlisi 
olarak çalıştım. Bu esnada kendi 
alanımda yüksek lisans ve doktora 
çalışmalarımı tamamladım. Doktora 
çalışmamın bir kısmını Amerika’da 
tamamladım. Doktora çalışmamı 
tamamladıktan sonra yasa gereği 3 
yıl kadar üniversite dışında çalışmam 
gerekti. Bu esnada danışmanlık 
şirketi kurup yönettim. 2006 yılının 
sonlarında da Hitit Üniversitesi’nin 
kurulmasıyla birlikte buraya davet 
edildim. 2006 yılının sonlarında Hitit 
Üniversitesinin ilk öğretim üyelerinden 
biri olarak çalışmaya başladım. Yine 
2007 yılında kimya bölümünün kurucu 
bölüm başkanı olarak atandım. Kuruluş 
çalışmalarını tamamlayarak 2007 
yılında ilk öğrencilerimizi aldık. Kimya 

lisans programını böylece kurmuş 
olduk. Daha sonra 2008 yılında Fen 
Bilimleri Enstitüsü’nün kuruluşunda da 
yer aldım. Kimya anabilim dalının da 
kuruluşunu gerçekleştirdik.

2010 yılında temel bilimlerde bazı 
sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Öncelikle 
fizik bölümleri öğrenci alamaz hale 
geldiler. 2011 yılından itibaren de kimya 
ve biyoloji bölümleri öğrenci alamaz 
hale geldiler. Bunların ortak özelliği, zor 
okunan bölümler olmasıdır. Bu kadar 
zor bir eğitimin sonunda iş imkanlarının 
kısıtlı olması dolayısıyla tercihlerin 
geriye gitmesini doğal karşılıyoruz. 

2011 yılından itibaren lisans üstü 
eğitimlere önem vermeye başladık. Ben 
o esnada kimya bölümünden ayrıldım. 
2010 yılında yeni çalışmalar yapmaya 
yurt dışına çıktım. Yeni gelişmeleri takip 
etmek maksadıyla, idari görevlerimden 
ayrıldım. Biz bilim adamıyız araştırmayı 
tercih ediyoruz, seviyoruz.

ADLİ
BİLİMLER
Prof. Dr. Faruk GÖKMEŞE



ÇORUM BAROSU DERGİSİ

www.corumbarosu.org.tr

5

- Neden Adli Bilimler?

Demin bahsettiğim süreç içerisinde temel 
bilimlerde eğitim vermek öğrencilerin 
ilgisinin azalmasına sebep oluyor. Fakat 
temel bilimlerin bütün uygulamalı bilimlere, 
hatta sosyal bilimlere katkısı bulunmaktadır. 
Basit bir örnek, mesela tıp. Temel bilimlerin 
olmadığı bir tıptan bahsedelim. Bir doktorun 
en basit aleti steteskoptur. Steteskop bir fizik 
aletidir. Kan tahlili olmasa doktor nasıl sonuç 
elde edecektir? Kan tahlili için biyokimyasal 
analizlere ihtiyacı vardır. Veya röntgen, 
ultrason, film, MR... Sayabileceğimiz birçok 
cihaz ve tahliller tamamen temel bilimlerin 
sunduğu hizmetlere dayanmaktadır. Şimdi 
bunu başka bir yöne yönlendirelim. Örneğin, 
yine uygulamada çok karşımıza çıkan, 
sporcuların doping testleri. Hukuki birtakım 
yasaklar var. Yasa koyucu yasayı koyar ama 
bunu uygulamak gerekir. 

Günümüzde çok önemli bir konu da adli 
bilimlerin geliştirilmesi. Hukuk sistemimizde 
bazı aksaklıklar var. Burada uzayan mahkeme 
süreçleri, yanlış veya hatalı hükümler ve 
bunlardan insanların mağduriyeti, suçlu 
insanların doğru şekilde tespit edilememesi 
nedeniyle toplumun suçlu insanlar üzerine 
hakkının geçmesi, hakkın adaletin temin 
edilebilmesi için hukuk çok önemli. Adalet 
kavramı, eşitlik kavramıyla karıştırılıyor. 
Adaletin hak edene hakkını teslim etmesi 
gerekiyor. İşte biz temel bilimler olarak, tıpkı 
tıp ve mühendislik bilimlerine verdiğimiz 
destek gibi hukuk bilimine de, hukukçulara 
da destek vermek için adli bilimlerin üzerine 
düşerek geliştirmeliyiz. Yani ipuçlarından 
suçluya... Hukuktaki kavramlardan bir tanesi 
de delilden suça gitmeyi gerektiriyor. Bizim 
ülkemizde önce şüpheli yakalanıp sonra delil 
elde edilmeye çalışılıyor. Elde edilen delillerin 
de hukuki delil olup olmaması, düzgün bir 
şekilde hepsinin yerine getirilmesi gerekiyor. 
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Bunun için çok disiplinli bir şekilde bu 
işlemin yürütülmesi gerekir. Şu ana 
kadar özellikle kolluk kuvvetlerimizde 
bu tür çalışmalar yapılmakta. Adli 
vakalar incelenmekte ve kimya, fizik 
biliminden faydalanılmakta ancak 
bunların geliştirilmesi lazım. Yeniliklerle 
desteklenmeye ihtiyacı var. Ve bu 
konuda da eksiklikler var Türkiye’de. 
Kimyacılar kriminalistik laboratuarlarda 
çalışıyorlar, ancak okuldan bihaber 
yetişiyorlar ve birkaç yıl orada eksik bir 
şekilde kendilerini tamamlıyorlar önce. 
Numunelerin analiziyle ilgili vs. birçok 
eğitimden geçmesi gerekiyor. 

Ülkemizde birkaç tane adli bilimler 
eğitimi veren üniversite olmakla 
birlikte şu anda aktif olarak bu işi 
yürüten bir ya da iki üniversite var. 
Ancak kapsamlı bir şekilde bu işe 
yönelmeli ve temel bilimlerin diğer 
bilimlerle birlikte disiplinlerarası olarak 
bir ortak müfredat çerçevesinde yeni 
uzmanların yetiştirilmesi adli bilim 
uzmanlarının yetiştirilmesi önemli bir 
husustur. O yüzden biz adli bilimlerin 
üniversitemizde açılması yönünde 
girişimde bulunduk. Birçok potansiyelli 
hocamızın potansiyellerini tam  
kullanamamalarını da göz önüne alarak 
adli bilimleri kurduk. 

- Adli Bilimler programı hangi alt 
başlıkları kapsamaktadır?

Adli bilimler ana bilim dalı akademik 
olarak en alt seviye bir teşkilatlanmadır. 
Bunların altında bilim dalı olarak ayrılma 
olsa da tek bir diploma verilecektir. 
Ancak bizim orta ve uzun vadedeki 
hedefimiz adli bilimler anabilim 
dalını genişletmek, tezli yüksek 
lisans programının ötesinde doktora 
programını da hayata geçirmek. Bu 

esnada adli bilimler anabilim dalının alt 
programı olan alanları kendileri birer 
anabilim dalı olacak şekilde kadrosunu 
genişletmek ve bunların oluşturacağı 
yeni birkaç anabilim dalından teşekkül 
etmiş bir enstitüye dönüştürmek. Yani 
bir sonraki program doktora programı 
ve arkasından adli bilimler enstitüsünü 
kurmaktır. Enstitü kurulduğu anda 
hazırda en az 2-3 tane anabilim 
dalının kurulması lazım. Şimdi bu 
potansiyelleri söyleyebilirim size. Adli 
bilimlerin kriminalistik anabilim dalı, 
adli kimya ve toksikoloji, adli biyoloji 
ve genetik, adli antropoloji, adli tıp, 
adli bilişim. Genel olarak bu altı alanda 
toparlayabiliriz. Ders olarak delil hukuku 
ve olay yeri inceleme derslerimiz de 
var. Olay yeri inceleme de kriminalistik 
içinde değerlendirilebilir. Daha da 
genişletmek mümkün. Ama anabilim 
dalı olabilmesi için başka şartlar da 
var. Dolayısıyla bizim beyan ettiğimiz 
12 öğretim üyesi var. Ancak 30'a yakın 
öğretim üyesi ders desteğiyle bize 
katkıda bulunuyor. Geniş bir kadromuz 
olduğunu söyleyebilirim. Bunları da 
anabilim dalı haline getirebilmek için 
daha çok hocaya ihtiyacımız var. Bizim 
şu anda yaptığımız kuluçka dönemi 
gibi düşünülebilir. Ana bilim dalımız 
da genişledikçe, olgunlaştıkça kendi 
disiplinlerine yönelecekler. Bir süre 
sonra anabilim dalı olabiliriz, noktasına 
geleceğiz. Daha kapsamlı bir oluşuma 
doğru hareket etmiş olacağız. 

Hukukçu hocamız yok diyebiliriz bir 
eksiğimiz olarak. Hukuk fakültemiz 
olmamasından kaynaklı bir durumdur 
bu. Hukuk fakültesi başvurusunda 
bulunuldu ancak sıradayız. Kuruluş 
gerçekleşse bile hoca kadrosu 
tamamlanabilir mi bilmiyorum. 
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Alanımın dışında olduğu için bilgim bu 
kadar. Bizim hukuk dersine giren hocamız 
hukukçu olmasının yanında, polislik 
geçmişi olan ve adli bilimler alanında 
uzman bir akademisyendir. Hem sahada 
da olan birisi ve araştırmaları ve yüksek 
lisans çalışmaları da bu alanda.

- Adli Bilimler programına kimler, hangi 
şartlarla başvurabilir?

4 yıllık lisans mezunu olan herkes, ön şartsız 
olarak başvurabilir. Çünkü biz bu programı 
fen bilimleri, sosyal bilimler, eğitim bilimleri, 
sağlık bilimleri gibi dört temel ayrı bilimin bir 
arada olabileceği disiplinlerarası bir program 
olarak planlanmıştır.  Her alandan bu konuya 
ilgi duyan lisans mezunları başvurabilirler. 

Bizim aradığımız şartlar YÖK’ün istediğinden 
daha fazlası değil. ALES’ten en az 55 alınması 
gerekiyor. Bu YÖK’ün belirlediği bir değerdir. 
Bu çok düşük bir puan. Ama tabii kontenjana 
göre daha yüksek puanla başvurmuş olanlar 
sıralamaya göre daha şanslı olacaktır. Bizim 
lisans mezuniyet not ortalaması şartımız var. 
100’lük sistem üzerinden en az 55 olması 
gerekiyor. Bunun dışında bir de YÖK’ün kabul 
ettiği bir yabancı dil sınavına girmiş olma 
şartı var. Burada puan sınırlaması yok, kaç 
olursa olsun bir puanının olması gerekiyor. 
Fakat kontenjan sıralaması değerlendirilirken 
dil notu yüksek olanlar tercih edilir. Burada 
bir ortalama oluşturuyoruz. ALES’in %50’si, 
lisans mezuniyet notunun %25’i, yabancı 
dil sınavının %25’i alınıyor. Kontenjana göre 
başvuru formu oluşturuyoruz. Başvuru 
formuna göre her adayın bir puanı oluyor. 
Böylece her adayın bir ön değerlendirme 
puanı hesaplanıyor. En yüksekten en alta 
doğru sıralanıyor ve kontenjan dahilinde 
notu düşük olanlar altta kalıyorlar. Daha 
sonra 2-3 katına kadar adayları çağırıyoruz. 
Bir de mülakat değerlendirmesi yapıyoruz. 
Mülakata girenler arasında yeni bir puan 

sıralaması yapıyoruz. Böylece en başta 
kontenjanın dışında kalan bir kişi mülakattaki 
performansıyla üste çıkabiliyor. Ve böylece 
biz asil ve yedekleri ilan ediyoruz. Belli süre 
içerisinde müracaatını yapıp kesin kaydını 
yaptıranları öğrenciliğe kabul ediyoruz. 
Asilden kayıt yaptırmayan olursa yedekten 
kayıt alıyoruz. 

İlk uygulamamızı yaptık. Kimya alanında 
genelde kontenjanımız dolmuyor. Adli 
bilimlerde ise kontenjanın üzerinde başvuru 
olduğu için eleme yapmak zorunda kaldık. 
Bu yıl 20 kontenjan ilan ettik. Ara dönemde 
de 15 kontenjan ilan etmeyi düşünüyoruz. 

- Bu programı tamamlayanlar hangi 
imkanları elde edeceklerdir?

Öncelikle bilim uzmanı unvanı alırlar. Adli 
bilimlerde bilim uzmanı unvanını alıyorlar. 
Yüksek lisansın bizdeki karşılığıdır bilim 
uzmanlığı. Kendi branşına ek olarak farklı bir 
alanda da uzmanlık elde etmiş oluyorlar. Adli 
bilimler alanında doktora yapma fırsatları 
ortaya çıkıyor. Ve tabii adli bilirkişilik 
yapabilirler. 

- Adli bilimler programının biz hukukçulara 
sağlayacağı mesleki artılar nelerdir?

Bilirkişiliği herhangi bir meslek mensubu 
yapabilirken, hukukçular hukuki konularda 
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bilirkişilik yapamıyorlar. Adli bilirkişilik 
kanununa göre avukatların hukuki 
alanda adli bilirkişilik yapabilmesi tek 
bir şarta bağlanmıştır. O da farklı bir 
alanda uzmanlaşma şartıdır. Bilirkişilik 
listesine kayıt yaptıramıyor hukukçular 
bu şartı sağlamadıkça. Hukukçulara 
sağladığımız en önemli avantaj budur. 
İkinci bir fayda ise lisansüstü eğitim 
almış olmaktır. Üniversitemizde başka 
bir fırsatları olmadığı için bu alan 
ilgilerini çekiyor, imkan sağlıyor. Adli 
konulardaki eksiklikleri daha kolay 
keşfedeceklerdir. Bu konuda akademik 
bir çalışma yapmalarını, alternatif 
çözümler üretmelerini istiyoruz. Bu 
sorumlulukla birlikte bir çözüm önerisi 
de getirmiş oluyorlar. İşte size olaylara 
müdahil olma şansı. Akademik bir 
ortam sağlıyoruz. 

Örneğin bir bilgisayar mühendisinin 
bilişim suçlarının önlenmesiyle alakalı 
bir fikri olabilir. Bu konuda bir çalışma 
sağlayabilir. Bu sadece hukukçulara değil, 
her alana sağlanmış bir imkandır gerçi. 

Hukuk fakültemiz olmadığı için 
üniversitemizin hukukçulara sağladığı 
imkan çok az. Belki de tek alan bu oldu. 
Başvurulardan da belli. Ciddi oranda 
hukukçu başvurdu. En çok tercih eden 
alan hukuk sanırım. 20 kişinin %40’ı 
hukukçu. Bizim en çok beklediğimiz 
temel bilimler alanı maalesef yeterli 
ilgiyi göstermedi. Temel bilimlerden 
yüksek lisans başvurusu buraya 
gelmedi. İlerleyen süreçte daha çok 
yaygınlaşacağını düşünüyorum. Yine 
hukukçulardan ilgi olacaktır. 

- Yeni tip suçlarla mücadelede adli 
bilimlerin etkisi neler olacaktır?

Adli bilimler statik değil, dinamik bir 

bilimdir. Her gün yeni suç tipleriyle 
karşılaşıyoruz. Ve bu yeni suç tiplerine 
yönelik yeni çözüm önerileri getirilmesi 
gerekiyor. İşte akademik çalışmanın 
yeri burada ortaya çıkıyor. Yani ortaya 
çıkacak yeni suç tiplerinin tanınması, 
iyi anlaşılması, önlenmesi için hangi 
tür çalışmalar yapılacağının tartışılması 
ancak akademik ortamlarda olur. 
Disiplinli ve belli bir  düzen içerisinde 
yapılacağı yerler üniversiteler, 
enstitüler, araştırma merkezleridir. 
Araştırma için laboratuar ve diğer 
imkanları da geliştirmeye çalışıyoruz. 
Adli bilimler ve kriminalistik laboratuarı 
için ön görüşmelerimizi başlattık. Fiziki 
analizlerin yapılabileceği kapsamlı 
bir laboratuarımız olacak. Zaten 
halihazırda biz çok ciddi bir altyapıya 
sahibiz bu alanda, analiz alanında, Hitit 
Üniversitesi olarak. Çok ciddi bir cihaz 
envanterine sahip, donanımlı. 

Size basit bir örnek vereyim; bebe 
aspirinini bilirsiniz. Asetil salisilik asit 
diye bir maddedir, etkin maddesi. 
Aspirinin kimyasal formülüdür. Bir 
küçük çocuk aspirininde miligram 
düzeyinde bulunur bunlar. Bir 
olimpik yüzme havuzunun saf suyla 
doldurulmuş olduğunu düşünün. Biz 
bu havuza bir tane bebe aspirini atalım. 
Bu havuzdan bir örnek alalım sonra. 
Bunun içerisinde asetil salisilik asit 
var mı diye bakalım.  Bunun varlığını 
tespit edebilecek cihaza sahibiz biz 
burada. Daha net anlaşılsın diye verdim 
bu örneği. Suçlular mutlaka bir iz 
bırakırlar. Ne kadar az, ne kadar eser 
miktarda iz bırakmış olurlarsa olsunlar 
tespit edilebilir. Bunun dünyada birçok 
örneği var.

İlerleyen süreçte daha iyi durumda 
olacağız. Ve bu şekilde biz yeni tür 
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suçlara yeni çözümler getirecek veya o 
suçların kolayca tespit edilebilmesi için 
metodolojik çalışmaların yapılacağı bir 
ortam da sağlamış olacağız. O yüzden adli 
bilimler dinamik bir bilim dalıdır. Her an hiç 
tanımlanmamış, daha önceden bilinmeyen  
bir suç karşımıza çıkabilir. 

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var 
mı?

Derslerimizin biri hariç tamamı seçmeli 
ders. Kataloğa bakarak ilgisini çeken 
dersleri seçebilirler öğrenciler. Zorunlu 
dersimiz Bilimsel Araştırma Tekniği ve 
Yayın Etiği dersi. Bu ders YÖK tarafından 
zorunlu hale getirildi. Lisansüstü çalışmaya 
başlayan herkes bu dersi almak zorunda. 
Bir de zorunlu ders konusunda bir ya da 
iki ders daha ekleme görüşmelerimiz var. 
Ceza Adalet Sistemi konusu özellikle. Bu 
programa kayıt olan herkesin bu dersi 
alması gerektiği konusunda hocamızın bir 
teklifi var. Onu da belki zorunlu yapabiliriz. 
Hukukçuların bazıları bu dersi almak 
istemeyebilir, diye düşünmüştük başta 
ama bu konu gündemimizde. Belki anket 
yaparız bu konuda. Önce akademik kadroya 
soracağız bu soruyu ancak öğrencilerimize 
de sorabiliriz tabii.

Öğrencinin en az yedi ders alması gerekiyor. 
İki dönemde tamamlayabiliyor bunu, 4-3 
şeklinde. Bir de seminer konusu veriyoruz. 
Kendisi bir konuda hazırlık yapıp, jüri 
üyelerine, hocalarına ve diğer öğrencilere 
sunum yapıyor. İkinci dönemde de 3 ders 
bir semineri öneriyoruz biz. Danışmanları 
aracılığıyla öneriyoruz. Danışmanlarıyla 
da sürekli iletişim halinde oluyorlar tabii. 
Seminerde de başarılı olduktan sonra bir 
tez konusu belirleniyor. Tez çalışması mesai 
kavramı olmayan bir çalışma. Danışman 
hocasıyla birebir yapacağı çalışmalarla bir 

tez ortaya koyuyor. Bu bir akademik çalışma 
ortamı. 

Toplam 3 yıl süresi var yüksek lisans 
programlarının. Ancak gösterilen başarıya 
göre 2 yılda da tamamlanabilir. Yani tezi 
3 yıldan önce tamamlayamaz, diye bir 
zorunluluk yok. 3 yıldan sonraki her dönem 
uzatma dönemi sayılıyor. 

Tez çalışması da jüri önünde sunuluyor. 
Başarılı olunduğu takdirde de unvanını 
alıyor. Bu yüzden hukukçulara da buradan 
davetimizdir. Diğer branşları da tabii ki davet 
ediyoruz. 

Adli bilimler eksik kalmış, ülkemizde üstüne 
gidilmemiş bir alan. Kendi geliştirdiğimiz bir 
yöntemimiz yok henüz. DNA tespiti, lastik 
izleri vs. bu yöntemlerin hepsi yurtdışından 
alınmış yöntemlerle yapılıyor. Adaletin hızlı 
ve doğru bir şekilde tecelli etmesi için temel 
bilimlerin ve diğer uygulamalı bilimlerin bir 
araya gelerek yeni öneriler sunabileceği bir 
ortam oluşturması gerekli. 

Son olarak adli bilimler sınırları geniş olan 
bir alan. Herkesin verebileceği katkıyı 
esirgemeden bu alana vermesini bekliyoruz. 
Böylece yeni başlattığımız bu çalışmalar 
zaman içerisinde daha verimli hale gelebilir. 



yarım ağlar
her sabah başkasına başlıyor
her akşam kendine kalıyor
sordukça soluyorsun gerçeği
kirlendikçe bulaşıyor insanlar sana

her vaad boşa çıkar
hayat çeşit sunar ölüm birler ne varsa
sadece bu rüya görülecek uzaklıkta

yalnızlığın dili çözülmez
düşler yabancıdır
öksüzlük bir başına ağıtta
şaşkın gemilerin martıları yaklaşır
liman uzaklaşır
varılır varılacak patikalar

gün çoğaltılır her şeyi
her suçlunun sırdaşı var aslında
hüneri ortalarda
vicdancığı rahatta

yarım bırakma derdi annem
yarımlar ağlar ardın sıra
hiç kimse adını anmayacak
hiç kimse sözünü yarına taşımayacak
unutacaklar seni mahcup edayla
hatırlanıldığında

                                          Av. Kenan YAŞAR
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1926 Yılında Midilli açıklarında sey-
reden Fransız Ticaret Gemisi Lotus 
ile Türk gemisi bozkurt çarpıştı.

Çarpışma sonucunda Bozkurt sula-
ra gömülürken, Lotus deniz sularına 
dökülen mürettebatı alarak İstanbul’a 
seyrine devam etti. Bu kazada sekiz 
kişi hayatını kaybetti. Lotus İstanbul’a 
ulaştığında, gemi kaptanı Mösyö De-
mons ve Bozkurt’un kaptanı Rıza Bey 
tutuklandı. Mösyö Demons seksen 
gün hapis yattı.Fransız makamları 
Türkiye’nin yargılama yapamayacağı-
nı bildirsede Türkiye kararından dön-
medi.

Fransızların savı kazanın uluslararası 
sularda gerçekleştiği için Türk mah-
kemelerinin yargılama yapamayaca-
ğıydı. Türkiye ise Fransa’nın adli kapi-

tülasyonları devam ettirme niyetinde 
olduğunu, kararından vazgeçmeye-
ceğini bildirdi. Bunun yanında mah-
kemenin de Lahey’deki Uluslararası 
Adalet Divanı’na götürülebileceğini 
ima etti.

Türkiye her ne kadar Uluslararası 
Adalet Divanı’nda bu meselenin gö-
rülebilmesini ima etsede Uluslararası 
Adalet Divanı’na güvenmiyordu. Çün-
kü Musul, Uluslararası Adalet Diva-
nı’nın verdiği kararla kaybedilmişti. 
Dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat 
Bey Mustafa Kemal’i ikna ederek,  bu 

BOZKURT
LOTUS
DAVASI

Av. Birtan KÜÇÜKALİ
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davanın avukatlığını üstlendi. 

Fransa kaptanın serbest bırakılması hu-
susunda Türkiye’yi sıkıştırmaya çalışsada 
Türkiye taviz vermedi. Yargılama netice-
sinde her iki gemi kaptanı suçlu bulunarak 
kefaletle serbest bırakıldı.

İki ülkeninde kabul etmesiyle konu Ulusla-
rarası Adalet Divanı’na taşındı. Fransızlar 
Mösyö Demons’un tutuklanmasının ulusla-
rarası hukuka aykırı olduğunu, uluslarara-
sı sularda yargı yetkisinin bayrak devlette 
olduğunu savundu. Türkiye ise uluslarara-
sı sulardaki gemilerinin uğradığı zararla-

rı meydana getirenlerin yargılanmasında 
herhangi bir uluslararası hukuka aykırılık 
olmadığını belirtti.  

Bozkurt-Lotus Davası 7 Eylül 1926’da kara-
ra bağlanarak Türkiye’nin lehine sonuçlan-
dı. Bu dava ile Türkiye hiçbir adli kapitü-
lasyona bağlı kalmayacağını tüm dünyaya 
duyurdu. 

Mahmut Esat Bey Mustafa Kemal’e verdi-
ği sözü tutmuş, Türkiye’ye ilk uluslararası 
davasını kazandırmıştı.Mustafa Kemal’in 
Mahmut Esat Bey’e hediyesi ise Bozkurt 
soyadı olmuştu.  
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Ceza hukuku diye bir kavram 
varken, bir baro dergisinde niçin 
böyle bir başlık atıldığı merak 

edilebilir. Suç, dünyanın her yerinde ve 
tüm toplumlarda var olan, en önemli 
toplumsal sorunlardan biridir. Suçun 
hukuksal yönü yanında,çok sayıda 
sosyal bilimler ve fen bilimleri disiplini, 
uzun sayılabilecek bir zamandır suç 
ve ceza konusuyla ilgilenmektedir. 
Dolayısıyla suç ve ceza bilimleri sadece 
hukuktan ibaret değildir. Bu yazının 
amacı, suç ve ceza bilimlerine genel bir 
bakış açısı sunmak ve farklı disiplinlerin 
uğraşı alanına giren konuları 
karşılaştırmalı olarak ele almaktır. 
Böylelikle hukukçu olmayanlara ceza 
hukukunun konusu ve dallarıyla ilgili 
bir bilgi sunulurken; suç ve ceza ile 
ilgilenen diğer (hukukun dışındaki) 
bilim dallarına ise hukukçuların dikkati 
çekilmek istenmektedir.

Suç ve ceza bilimlerini temel olarak 
üç kategoride değerlendirmek müm-

kündür. Bunlardan ilk akla geleni suç/
ceza hukuku ve onun alt dalları; bir 
toplumsal düzende hangi fiillerin suç 
olacağı, bunlara hangi cezaların veri-
leceği, cezalandırmanın yargısal süre-
ci ve cezanın infazına ilişkin kuralları 
inceleme konusu yapar. İkinci katego-
ri, sosyal bilimler grubudur. Başta sos-
yoloji, psikoloji, antropoloji gibi bilim 
dalları, genel olarak bir toplumda suç 
neden vardır, nasıl önlenir, suçlu kim-
dir ve niçin suç işler sorularını yanıtla-
maya çalışır. Üçüncü kategori ise, bir 
suç işlendikten sonra bu suçun failini 
ve nasıl işlendiğini ortaya çıkarmaya 
çalışan fen bilimi disiplinleridir.

SUÇUN VE CEZANIN HUKUKU

Modern toplumlarda devlet, suçları 
ve cezaları belirleme ve uygulama 
tekelinin sahibidir. “Suçların ve cezaların 
kanuniliği ilkesi” artık genel kabul 
gören, hatta vazgeçilmez bir ilke haline 
gelmiştir. Başka bir anlatımla, suçu ve 

SUÇ VE 
CEZA 
BİLİMLERİ 
ÜZERİNE

Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu 
Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Veysel DİNLER
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cezasını belirleme tekeli devlete; özel olarak 
ise onun yasama organına özgü kılınmıştır. 
Dolayısıyla onun dışında cereyan eden suç 
sayma ve cezalandırma ritüelleri (örneğin 
mafya, aşiret vs) yasa/hukuk dışı olacak; 
meşru anlamda suç ve ceza ise hukukun 
konusu olacaktır. Türkiye’de en başından 
itibaren “ceza hukuku” tabiri yerleştiği için 
“suç hukuku” terimi birkaç yazar dışında 
kabul görmez. Ancak ceza kanunları, en az 
cezalar kadar, belki onlardan daha fazla suçu 
konu edinmektedir. 

Genel anlamda ceza hukuku yeknesak bir 
konuyu içermez. Zira cezalandırma düzlemi 
farklı aşamalardan oluşur. Bu nedenle 
ceza hukuku çeşitli alt disiplinlerden 
oluşmaktadır. Bunlar maddi ceza hukuku, 
ceza muhakemesi hukuku ve ceza infaz 
hukuku olarak genel hatlarıyla üçe ayrılabilir. 
Ayrıca uluslararası ceza hukuku, suçların ve 
cezaların uluslararasılaşmasıyla ortaya çıkan 
ve gelişmekte olan bir daldır. 

Maddi ceza hukuku, soyut olarak suç olan 

fiiller ve onlara uygulanacak cezalar ile 
ceza sorumluluğunun esaslarını belirleyen 
kısımdır. Genellikle ceza kanunları, öncelikli 
olarak genel ilkeleri düzenleme yoluna 
gider. Sadece bir suça özgü olarak değil, 
suç olan fiillerin tümüne ve uygulanacak 
cezalara ilişkin genel ilke ve kurumları 
belirler. Ceza hukukunun ilkeleri, yer–kişi–
zaman bakımından uygulanması, ceza 
sorumluluğunun esasları, yaşı küçük olanlar 
ile akıl hastalarının sorumlulukları, suçun 
teşebbüs biçiminde görünmesi, çok faille 
işlenmesi, zaman aşımı, hukuka uygunluk 
sebepleri vb birçok ilke ve kurum “ceza 
hukuku genel hükümler” şeklinde ifade 
edilen bu kısımda düzenlenir. İkinci aşamada 
artık tek tek suç olan fiiller ile bunlara 
uygulanacak ceza aralıkları düzenlenir. Bu 
kısım ise “ceza hukuku özel hükümler” olarak 
ifade edilir.

Maddi ceza hukuku tamamen soyut ilke 
ve kurumlar içerir. Suçları ve cezaları 
düzenler, ancak bunların gerçek hayatta 
nasıl uygulanacağı konusunda bir prosedür 
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getirmez. İşte bu aşamada ceza 
muhakemesi (yargılama) hukuku 
devreye girer. Bir suç şüphesi ortaya 
çıktığında hangi yolların izlenerek 
sonuca varılacağı, ceza muhakemesi 
hukukunun konusudur. Suç, belli 
bir zaman kesitinde gerçekleşmiş 
bir olaydır. Geçmişte olan bu olayın 
ceza kanununda düzenlenen ve suç 
olarak tanımlanan bir fiili oluşturup 
oluşturmadığı, suç oluşturuyorsa 
failin kim olduğu ve suçun nasıl 
işlendiği sorularını cevaplamak ceza 
muhakemesinin görevidir. Ceza 
muhakemesinin amacı maddi gerçeği, 
başka bir anlatımla geçmişte olup 
bitmiş, sonucu ise bugün çözüm isteyen 
gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Öncelikle 
suç şüphesinin ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Bu aşamada kamu 
adına suç soruşturması yapmakla 
görevli savcı ve emrindeki adli kolluk 
ile birlikte, suç olduğu düşünülen olayla 
ilgili delilleri toplar, tanıkları dinler ve 
faillere ulaşmaya çalışır. Suç şüphesi, 
suçun gerçekleşmediği yönünde 
biterse, soruşturma sonlandırılır. Buna 
karşın, şüphe suçun meydana geldiği 
yönündeyse, failler tespit edildikten ve 
deliller toplandıktan sonra kovuşturma 
aşamasına geçilir. Bu aşamada 
mahkeme, ileri sürülen iddialar ile 
sanığın savunmasını dinleyerek ve 
ileri sürülen deliller ışığında bir karara 
varır. Suçun kim tarafından işlendiği 
kadar, nasıl işlendiği meselesi de 
önemli bir sorundur. Zira cezanın 
belirlenmesinde suçu işleyen failin 
durumu ve suçun işleniş biçimi dikkate 
alınacaktır. İşte suç şüphesinden 
başlayarak, ceza mahkemesinin karar 
verdiği ana kadar geçen süreç, Ceza 
Muhakemesi Kanunu ile düzenlenir. 
Yakalama, gözaltı, tutuklama, adli 
kontrol, arama ve elkoyma gibi koruma 

tedbirleri, delillerin toplanması ve 
değerlendirilmesi ile her türlü kural, 
kovuşturma sürecinin işleyişi vb ceza 
muhakemesi hukukunun konusunu 
oluşturur.

Bir ceza mahkemesi cezaya 
hükmettikten sonra, bunun nasıl 
uygulanacağı ise ceza infaz hukukunun 
konusudur. Sadece hapis cezalarının 
uygulanışı değil, aynı zamanda adli 
para cezalarının, güvenlik tedbirlerinin 
uygulanması, denetimli serbestlik gibi 
mekanizmaların işletilmesi, bu disiplinin 
konusunu oluşturur.

Dünyada hemen her konuda yaşanan 
uluslararasılaşma ceza hukukunu da 
etkilemiştir. Bugün uluslararası ceza 
mahkemeleri, dünyanın farklı yerlerinde 
meydana gelen insanlığa karşı suçların 
yargılamasını yapmaktadır. Suçlar 
devletlerin sınırlarını aşmakta ve 
ulusal hukuk düzenleri son derece 
geniş kriminal ağlarla baş etmekte 
zorlanmaktadır. İster istemez 
uluslararası ceza hukuku adıyla bir 
hukuk dalı gelişmekte, kendi ilke ve 
kurallarını oluşturmaktadır.

Suçun ve cezanın hukuku meselesinde 
son olarak Hukuk Felsefesi ve 
Sosyolojisinden söz etmek gerekir. Bu 
disiplin, hukukun tüm dallarıyla ilgilidir. 
Ceza hukukunda hangi fiillerin suç 
sayılması gerektiği, cezalandırmanın 
amacı, hem sosyolojik hem de felsefi 
olarak cevaplanması gereken sorulardır. 
Örneğin “hangi fiillerin suç sayılması 
gerektiği, buna dayanak oluşturan 
temel düşüncenin ne olduğu ”felsefî bir 
sorundur. “Toplumun suça ve cezaya 
bakış açısını saptamak” ise sosyolojik 
bir inceleme gerektirir.
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SUÇUN SOSYAL BİLİMİ (KRİMİNOLOJİ)

Suç meselesini konu edinen sosyal bilim 
disiplinine genel olarak Kriminoloji adı verilir. 
Baştan söylemek gerekirse, kriminoloji bir 
sosyal bilim disiplinidir ve dedektif olmak 
isteyenlerin meraklarını gidereceği alan 
burası değildir. Kriminoloji kriminalistik 
değildir! Kriminoloji–isim benzerliği 
dolayısıyla–suçun aydınlatılmasında fen 
bilimleri teknikleri kullanan kriminalistik ile 
sıkça karıştırılmaktadır.

Kriminoloji disiplini 19. yüzyılın ortalarında, 
özellikle “doğuştan suçluluk” meselesi ile 
ortaya çıkmıştır. İlk kriminologlar sayılan 
tıp hekimi ve antropologlar pozitivist bir 
yaklaşımla  kişilerin fiziksel özelliklerini 
dikkate alarak önceden suçlu olup 
olmadıklarını tespit etmek, böylelikle 
toplumu doğuştan suçlu olanlardan koruma 
amacı gütmüşlerdir. Yapılan çalışmalar, 
tek yumurta ikizlerinin bile farklı psikolojik 
karaktere sahip olduğunu, davranış 
kalıplarının farklılık gösterdiğini ve özellikle 
kişinin yetiştiği çevrenin de onun kişiliği 

kadar önem taşıdığını göstermiştir. 

Bugün kriminolojinin çalışma alanı suçludan 
çok, suç olgusu üzerindedir. Suç neden 
vardır, hangi koşullar suçun oluşmasına 
zemin hazırlamaktadır, suçluların ıslahı için 
ne yapmalıdır, suçlar nasıl önlenmelidir gibi 
çok sayıda soru, kriminolojinin ilgi alanına 
girmektedir. 

Kriminoloji bazı ülkelerde hukuk  fakültelerinde 
özel bir kürsüdür. Daha çok ceza 
hukukuyla ilişkili ve onun sosyolojik 
açıdan tamamlayıcı bir role sahip olduğu 
düşünülür. Diğer bazı ülkelerde ise 
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sosyolojinin bir alt dalı (suç sosyolojisi) 
olarak kabul edilir. Dünyada az sayıda 
ülkede ise kriminoloji tamamen 
bağımsız bir bilim disiplini sayılmakta 
ve bu alanda lisans ve lisansüstü 
eğitim verilmektedir. Bu ülkelerdeki 
üniversitelerin bazılarında bölüm adı 
olarak Kriminoloji tercih edilirken; 
diğer bazı üniversiteler ise Ceza 
Adalet Sistemi ve Kriminoloji adını 
kullanmayı tercih eder. Güvenlik, 
kolluk, ceza adalet çalışmaları 
kriminolojiyle iç içe geçmiştir.

Kriminolojinin bilim disiplinleriyle 
ilgisi hukuk ve sosyoloji ile sınırlı 
değildir ve çok sayıda sosyal bilim 
disiplini kriminolojik çalışmalara 
yardımcı olmaktadır. Psikoloji bilimi 
suçun psikolojik kökenleri ile ilgilenir. 
Aynı zamanda mahpusun psikolojisi, 
adalet psikolojisi adıyla bir alt dal 
doğurmuştur. Sosyal antropoloji, 
suçun geçmiş toplumlardan günümüze 
gelişim süreciyle ilgilenir. Suç–ceza ve 
ceza adalet sistemiyle ilgili çalışmalar 
ekonomi, siyaset bilimi, yönetim 

bilimleri başta olmak üzere çok sayıda 
sosyal bilimin ilgi alanına girer.

Zaman içerisinde kriminolojinin 
çok sayıda alt disiplini gelişmiştir. 
Bunların başında mağdur/kurban 
bilim (viktimoloji) gelir. Kurban bilim 
suçtan zarar görenleri inceleme konusu 
yapar, hangi koşulların mağduriyeti 
artıracağı, bunun için ne yapılması 
gerektiği üzerine çalışır. Penoloji (ceza 
bilim) ise, suçluların cezalandırılmaları 
ve ıslahı meselelerini konu edinir ve 
en ideal cezalandırmanın nasıl olması 
gerektiğini bulmaya çalışır. Adalet 
psikolojisi, cezaevi çalışmaları, çocuk 
suçluluğu araştırmaları, yeşil kriminoloji 
gibi gelişmekte olan çok sayıda alt 
daldan; eleştirel kriminoloji, feminist 
kriminoloji gibi farklı kriminolojik 
yaklaşımlardan bahsedilebilir.

SUÇUN FEN BİLİMİ (KRİMİNALİSTİK)

19. yüzyılın ortalarından itibaren 
suçluyu tespit etmeye ve suçu 
aydınlatmaya yönelik olarak bazı 
teknikler geliştirilmiştir. Genel olarak 
Kriminalistik olarak isimlendirilen bu 
teknikler, esas itibariyle fizik, kimya 
ve biyoloji başta olmak üzere fen 
bilimlerinin konusunu oluşturmaktadır. 
Başka bir anlatımla kriminalistik, suçu 
aydınlatmak üzere fen bilimlerinden 
sistematik yararlanma biçimidir.
Günümüzde çok popüler olan CSI 
(crimesceeneinvestigation–olay yeri 
inceleme) dizi ve filmlerinin esin 
kaynağı bu interdisipliner alandır. 

Kriminalistik Almancadan dilimize 
geçmiş bir sözcüktür. İngilizcede bunun 
karşılığı forensic sözcüğüdür ve bugün 
Türkçede adli bilimler şeklinde kullanılır. 
Adli sözcüğü ise, başına getirilen bilim 
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dalının suçu aydınlatmaya yönelen kısmı 
olarak anlaşılmaktadır. Örneğin adli biyoloji 
denildiğinde, biyolojinin yargı düzenine 
yardımcı olmak üzere kullanılan teknikleri 
anlaşılmaktadır. Günümüzde Kriminalistik 
sözcüğü anlam daralmasına uğramış ve 
artık salt suç aydınlatmak üzere kullanılan 
bazı tekniklere özgü, dar bir anlamda 
kullanılmaya başlanmıştır. Neredeyse 
kriminalistik sözcüğünün terk edildiği ve adli 
bilimler tabirinin bu sözcüğün yerini aldığı 
söylenebilir.

Adli bilimlerin en çok bilineni adli biyolojidir. 
Kan, tükürük, meni, gaita incelemeleri, 
DNA, babalık testi vb çalışmalar, suç 
faillerine ulaşmada son derece kullanışlıdır. 
Günümüzde bu testlerin ucuz, hızlı ve kolay 
yapılabilmesi, ayrıca olay yerinden sağlıklı 
örneklerin alınabilmesine yönelik tekniklerin 
gelişmesi, adli biyolojiyi çok önemli 
kılmaktadır. Adli biyolojinin en önemli özelliği 
doğrudan faile/mağdura yönelik bulguları 
inceleme konusu yapmasıdır. Suç yerinde 
bulunan biyolojik bulgular sayesinde suç 

faillerinin biyolojik kimliklerini belirlemek 
mümkün olabilmekte, bu da adli biyolojiyi 
diğer adli bilim dallarından bir adım öne 
çıkarmaktadır. Adli biyolojinin alt dalları adli 
polenoloji, bitki polenlerinden yola çıkarak 
yer tespitinde; adli entomoloji ise, böceklerin 
yaşam döngüsü sayesinde ölüm zamanının 
tespitinde yardımcı bilgiler sunar.

Adli kimya suçların aydınlatılmasında 
kullanılan diğer bir disiplindir. Barut atığı 
incelemeleriyle şüphelinin ateşli silah 
kullanıp kullanmadığının belirlenmesi adli 
kimya sayesindedir. Yangınlarda hızlandırıcı 
kullanılıp kullanılmadığı yine kimyasal 
inceleme ile ortaya çıkar. Mineral analizi 
ile suçta kullanılan bir aracın bir yere gidip 
gitmediği anlaşılır. Olay yerinde bulunan 
herhangi bir parçanın hangi bütünden 
koptuğu kimyasal analizler ile belli olur. 
Şüpheli bir maddenin narkotik veya toksik 
bir madde olup olmadığı kimyasal analizle 
anlaşılır.

Günümüzde kriminalistik disiplinin özgü 
alanlarından biri “iz incelemeler”dir. Balistik, 
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alet izi, lastik–ayakkabı izi incelemeleri, 
el yazısı (grafoloji) ve parmak izi 
(daktiloskopi) ile ilgili konuları kapsar. 
Parmak izi, avuç izi gibi izler doğrudan 
failin biyolojik kimliğine yönelik bilgiler 
içermekte ve bu bakımdan failin 
belirlenmesinde önemli rol oynar. 
Diğer izler ise, mekan/zaman–suç 
aleti ilişkisini kurmakta ve suçların 
aydınlatılmasına katkı sunar.

Meydana gelen bir suçun aydınlatılma-
sında yukarıda sayılanlar dışında çok 
sayıda fen bilimi disiplini kullanılır. Adli 
tıp, ölüm şeklinin belirlenmesinde yüz-
lerce yıldır bilgi sunar. Adli psikiyatri, 
ceza sorumluluğunun belirlenmesin-
de önemli bir işleve sahiptir. Hemen 
hemen tüm fen–mühendislik bilimleri 

suçların aydınlatılmasında bir şekilde 
ceza–adalet sistemine katkıda buluna-
bilir. Bunların tümünü saymak bu yazı-
nın boyutlarını aşar.

Sonuç olarak, suç ve ceza ile 
ilgilenmeyen bir bilim dalı neredeyse 
yok gibidir. Suç/ceza hukuku, kamu 
hukukunun önemli bir dalıdır. Soyut 
olarak suç ve cezanın ne olduğunun 
belirlenmesinin yanında, somut olarak 
hangi prosedürün işletileceği ve cezanın 
nasıl uygulanacağı meselesini de ele 
alır. Hukukun uğraşı alanı “norm”dur. 
Normun ihlali halinde, adli bilimler 
(fen bilimleri) suçun aydınlatılması 
ve böylelikle adaletin doğru tecelli 
etmesine katkı sağlar. Adli bilimler için 
anahtar sözcük ise “olay”dır. Kriminoloji 
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(sosyal bilimler) ise, toplumsal bir sorun olan 
suçun nedenlerini, suçlu ve mağdurun sosyal 
durumlarını ele alır ve suçun önlenmesine 
yönelik çözüm önerileri geliştirmeye çalışır. 
Kriminoloji için ise “olgu” sözcüğü anahtar 

olabilir. Suç ve ceza bilimleri norm-olay-olgu 
örüntüsünü anlamaya çalışır. Aynı konuya 
farklı şekillerde yaklaşan bu bilim dalları 
ve disiplinlerin birbirlerini tamamlayacak 
biçimde örgütlenmesi ve öğretilmesi gerekir.

HİTİT ÜNİVERSİTESİNDE SUÇ VE CEZA BİLİMLERİ

Hitit Üniversitesinde Ceza Hukuku Dersi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde 
tek dönem okutulan, zorunlu derslerden biridir. Bu ders dışında suç ve ceza 
bilimlerine ilişkin lisans düzeyinde ders bulunmamaktadır. 

2018-2019 akademik yılında çok önemli bir gelişme kaydedilerek, Fen Bilimleri Enstitüsü 
bünyesinde Adli Bilimler yüksek lisans programı açılmış, ilk etapta 20 öğrenci ile öğretime 
başlanmıştır. Adli Bilimler programı disiplinler arası bir program olup; sayısal-sözel ve eşit 
ağırlıklı tüm puan türlerinden öğrenci almaktadır. 

2019-2020 akademik yılında ise Kriminoloji yüksek lisans programının açılması 
planlanmaktadır. Bu program da disiplinler arası bir program olup; farklı lisans programı 
mezunlarından sözel ve eşit ağırlıklı ALES puanı ile öğrenci alınması düşünülmektedir.
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İkisini yan yana asla 
yakıştıramayacağımız kelimeler…

Ne yazık ki rakamsal gerçekler 
bu yakıştırmayı destekler 
nitelikte. Şöyle ki; 2015 TÜİK 

verilerine göre, güvenlik birimlerine 
getirilen 303 bin 213 çocuğun %46,9’u 
mağdur, %39’u kanunlarda suç olarak 
tanımlanan bir eylemde bulunan 
çocuklar olarak saptanmıştır. (Yüzdelik 
oranın bir kısmını da, kayıp çocuk, 
bilgisine başvurulan çocuk ve diğer 
nedenlerle birimlere getirilen çocuk… 
şeklinde gerekçeler oluşturulmaktadır.)

Suça sürüklenme gerekçesiyle 118 
bin 245 çocuk güvenlik birimlerine 
getirilmiş;söz konusu çocukların 
%36’sı yaralama, %24,6’sı hırsızlık, 
%6,8’i 5682 sayılı kanuna muhalefet, 
%5,9’u uyuşturucu kullanmak, satmak, 
satın almak, %3,7’si  tehdit, %3,5’i 
de  mala  zarar verme suçlarıyla 
güvenlik birimlerine getirilmişlerdir. 

Bu çocukların %77,6’sı adli birimlere, 
%18,4’ü ailelerine diğerleri ise ilgili 
kurumlara teslim edilmiştir.

Suç mağduru çocukların kısaca 
istatistiksel verilerine de bakacak 
olursak; 

122 bin 209 çocuktan;

- % 62,4 yaralama,

- % 10,4 cinsel suçlar,

- % 7,8’i aile düzenine karşı suç 
mağduru,

- % 3,7’si hürriyetten yoksun kalma,

- % 3,6’sı tehdit,

- % 3,5’inin de hırsızlık suçu mağduru 
olmuştur.

Görüldüğü üzere rakamlar pek de iç 
açıcı gelmiyor insana…

SUÇ VE 
ÇOCUK

Nalan ERLİK
Pedagojik ve Psikolojik Danışman
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Yukarıda sıralanan sayılar yalnızca bir örnek 
ve her geçen gün ne yazık ki artan bir veriye 
dönüşmektedir.

Rakamlar böyle, peki gerekçeler?

Çocukların suça itilme faktörlerini ana 
başlıklar halinde sıralayacak olursak;

a) Ruhsal faktörler,

b) Zihinsel faktörler,

c) Toplumsal faktörler,

d) Ailesel faktörler.

Son iki faktör birbirinden ayrılmaz bir 
bütündür aslında. Toplumsal faktörler, toplum 
dinamikleri, sosyal, ekonomik, kültürel 
koşullar, zayıflayan ahlaki değerler, eğitim 
sistemi, alkol ve madde kullanımı, göçler… 
Şeklinde onlarca etkeni barındırmaktadır.

Ailesel faktörler: Birçok araştırma “suçlu” 
çocukların yetiştiği ortamın benzer 
niteliklerine vurgu yapmaktadır. Genellikle 
sevgiden yoksun, sağlıklı bir güven ve 

disiplinin oluşturulmadığı, karışık, çatışmalı 
aile ortamları, çocukların kişilik gelişimlerini 
baltalayan en önemli faktörlerdir.

Çocukların travmaya direkt maruz kalması 
kadar, söz konusu sahnelere tanık olmaları 
da aynı ve eşdeğer etkiye sahiptir. Alkolik 
ya da madde kullanıcısı bir ebeveyn, şefkat 
ve değer göstermeyen anne-baba, ilgisiz ve 
bakımsız yetişme koşulları, cinsel taciz ve 
istismarlar, ayrılmış aileler… Burada ayrılmış 
ailelere bir parantez açmak istiyorum: 
Her geçen gün sayıları artan bölünmüş 
aileler, topumda önemli bir çoğunluk 
haline gelmektedir. Burada özellikle dikkat 
edilmesi gereken nokta; iki yetişkinin her 
ne gerekçe ile olursa olsun, son vermiş 
oldukları birlikteliklerinin sonuçlarını masum 
çocuklarına yaşatmamaları gerektiğidir. 
Yeni kurulan aile yapılarında, anne ve baba 
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çocuklarının sorumluluklarını yerine 
getirmeye devam etmeli, duydukları 
suçlulukla çocuğa karşı davranışlarında 
aşırıya kaçmamalı, sevgi, değer, öz 
denetim kurallarına riayet etmeye 
devam etmeli, anne baba tutarlılığından 
vazgeçmemeli, çocuğu “aracı” olarak 
görmemeli, çocuğun “haber kaynağı 
olarak kullanılmasına izin vermemelidir.

Sevgi, bakım ve denetim ahengi çok 
önemli unsurlardır. Her ne gerekçe ile 
olursa olsun, çocukların bu haklardan 
mahrum bırakılmaması hususu, tama-
men yetişkinin sorumluluğundadır.

Bazen olumsuz yaşam koşullarına 
rağmen, söz konusu dezavantajlı 
çocukların suça karışmadığı da 
gözlemlenmektedir. İşte buradaki 
temel ayırıcı faktör; AİLE… 

Çocuk ya da gencin, suça karışırken 
haykırdığı cümle aslında; ”Beni 
görün, beni duyun” yardım çağrısıdır.  
Karşılaştığı yaşam zorluğu ile 
savaşırken, yaşadığı duygusal travma 
ve depresyonla baş etme ve uyumlaşma 
çabasıdır aslında.

Çocukların aileye aidiyetleri, onlara 
sağlanan düzenli yaşam koşulları, öz 
bakım gereksinimlerinin zamanında ve 
dozunda karşılanması, başlangıçta dış 
denetim olan bazı yaşam kurallarının 
zamanla iç denetime dönüşüp, bireysel 
ve toplumsal otokontrolün sağlandığı, 
aile içindeki yetişkinlerin tutarlı ve 
şefkatli disiplini, çocuklarımızı suça 
karışmaktan koruyacaktır.

Bu koşullara sahip olmayan her çocuk 
kendisi, çevresi, ailesi için risk faktörü 
olacak ve belki de birimizin çocuğunun 
sınıf, sıra, yurt arkadaşı olacaktır. Bu 

nedenle toplumun bilinçlenmesinde her 
yetişkinin sosyal ve hukuki sorumluluğu 
olduğu unutulmamalıdır. 

Unutulmamalıdır ki, hiçbir çocuk 
ailesini seçme şansı ile dünyaya 
gelmemektedir. Biz yetişkinler dünyaya 
getirdiğimiz minik yüreklerin en sağlıklı 
haliyle topluma karışmalarından ileri 
düzeyde sorumluyuz. 

Sağlıklı ve mutlu nesiller 
yetiştirebilmek umuduyla… 

Umutlarımı
Kırmayın!
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Yoğun duruşmalardan sonra 
adli tatilin başlamasıyla günün 
boş geçtiğini düşünüyordum. 

Sekreter, bir kadının görüşmek 
istediğini söyledi. Birden gözlerim 
parlamış, mükemmel bir görüşmenin 
beni beklediğini hissetmiştim. İçeriye 
müvekkil adayı kadın ve annesi girdi. 
Tanıştıktan sonra anne başladı:

“ Kızım şöyle şiddet gördü, böyle acı 
çekti, öyle zulüm gördü.” 

Teyze bir sakin ol, tamam her şeyi 
konuşacağız dedim.

“ Yohavkat hanım sakin olamıyorum, 
bu insan evladına yapılır mı” diye tekrar 
başladı. Teyzeyle birlikte bende damat 
beyin arkasından hoş sohbet etsem 
teyze sakinleşecek tabi. Müvekkil 
adayına döndüm, o da başladı:

“Beni böyle dövdü, şöyle acı çektim” 
demeye. Ya ablacım tamam anladım 
da bana balık verme, balık tutmayı 

öğret, çektiğin acıları anlat noldu 
diyorum. “ İşte ne anlatayım dövdü hep 
diyor”. İstiyor ki falcı bacı gibi yüzüne 
baktığımda her şeyi bileyim. Biraz 
önce aklımdan geçen, adli tatilin çok 
boş geçtiği düşüncemden utandım ve 
iç sesimden özür dileyerek müvekkil 
adayına döndüm. Peki ne istiyorsun 
dedim. Kadın rap gibi ezberleyip 
gelmiş;

Kendime 500 TL nafaka

Çocuğuma 500 TL nafaka

20.000 TL maddi-manevi tazminat

10 bilezik, tektaş, Trabzonhurması, 
yeni gelin kolyesi…..

Bu liste bayağı gidiyordu, değişik 
takılar vardı ama bu konuda pek bilgim 
olmadığından hatırımda kalmadı. 
Tamam dedim isteyelim. “ Alacağız 
demi bunların hepsini çünkü çok acı 
çektim” diye başladı yine o girdaba. 

YUVA
YAPAN 
BOŞANMA 
AVUKATI !
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Bana şiddet gördüğünüz bir olayı anlatırsanız 
alırız tabi dedim. Sonra dizilerden etkilenen 
müvekkil adayım tarihe geçecek o cümleyi 
kurdu: “Hayır başka avukatlar donlarına kadar 
alıyor, sizde bunları alırsınız, ben donlarını 
istemiyorum” demez mi? 

“Onu süründüreceğim, her şeyini alacağım, 
sevmiyorum” falanlar filanlar havada 
uçuşuyor. Görüşmemiz bitti. 

Aradan üç gün geçti müvekkil arıyor. 

“Avkat hanım bizim dosya noldu.” Canım 
Yargıtay’a gitti onama bekliyor diyemedim 
tabi. “xxx hanım dilekçenizi hazırlıyorum, 
davanızı açacağım” dedim. “Avkat hanım 
hemen açın ben artık bir dakikayı bırakın bir 
saniye bile onunla evli kalmak istemiyorum” 
dedi. Neyse kadın çılgınlar gibi boşanmak 
istiyor, bende hazırladım dosyayı açtık 
davayı. 

Müvekkil ertesi gün arıyor;

 “Avkat hanım noldu boşandık mı?”. “Yok 
xxx hanım henüz duruşma olmadı. Bu 
arada vekalet ücretinden geriye kalan 
….. TL’yi getirirseniz sevinirim” diyorum. 
“Avkat hanım, avkat hanım, yoldayım tünele 
giriyorum sesiniz gelmiyor.”

Birkaç gün geçiyor müvekkil yine arıyor. 

“Avkat hanım noldu ne yazmış, gerçi yazacak 
ne yüzü var ki onun, benim hiçbir şeyim yok 
boş kağıt gelir size”. 

“Cevap dilekçesi gelmedi, geldiğinde sizle 
iletişime geçerim zaten. Bu arada bizim 
geriye kalan vekalet ücreti…..” 

“Avkat hanım, avkat hanım asansöre 
biniyorum sesiniz gelmiyor.”

Aradan üç gün geçti müvekkil aramadı. Bir 

hafta geçti müvekkil aramadı. Tabi aramızda 
bağ oluştu, düzenli telefon görüşmelerimiz 
bitmişti. Aramayınca bende bir panik oldu. 
Acaba hastalandı mı, yoksa kocası bir şey mi 
yaptı…

Ben aramak istiyorum ama önce o arasın 
triplerine girmişim. Birkaç gün daha geçti ve 
dayanamayıp aradım. 

“The number you have dialed is not a used.”

Bende ki panik gittikçe artmaya başladı tabi. 
Sonra öğrendim ki kocası için beni şöyle 
dövdü, böyle acı çektirdi, donunu alacam, 
sevmiyorum, bir saniye bile evli kalamam 
diyen müvekkilim davalısı ile barışmış. O an 
“the number you have dialed is not a used” 
in anlamını kavradım. Sonra kendi kendime 
dedim ki; 

“Ben olsam avukatım bana ulaşamasın diye 
hattımı kapatmam onu engellerim ki başka 
numaradan bana ulaşsın tünel ve asansör 
dışı bir yerde kalan vekalet ücretini istesin.”
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Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'ni 
bitirdi. Burslu olarak 
Belçika'da hukuk 
alanında doktora yaptı. 
Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi'nde 
doçent olarak göreve 
başladı. Bir yıl İtalya'da 
kalarak ceza hukuku 
ve kriminoloji alanında 
çalıştı. Dönünce profesör 
oldu. Üniversitede dekan 
düzeyinde yöneticilik 
yaptı. 1978'de emekli oldu. 
Türkiye Barolar Birliği'nin 11 Ağustos 
1969 tarihinde ilk Başkanı oldu ve bu 
görevi 9 Ocak 1980 tarihine kadar 
sürdürdü.

Birçok kitabı ve yüzlerce makalesi 
vardır. Bir Ceza Avukatının Anıları 
isimli kitabı geniş kesimlerce okunmuş, 
sonradan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 

sahnelenmiştir. Prof. 
Erem ceza hukukunda 
hümanist doktrini 
savunmuştur. Binlerce 
hukukçunun hocasıdır. 
Türk Ceza Hukukunu 
derinden etkileyen 
hocalardandır.

Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde 
akademik kariyerine 
başlayan Faruk Erem, 
profesör olduktan 

bir süre sonra Fakülte dekanlığına 
getirilmiş ve üniversite hocalığı 
yaptığı yıllar boyunca pek çok eser 
yazmıştır. Öğrencilerine büyük bir 
sevgiyle bağlı olan hocamız onları 
kitapsız bırakmamak için Ceza Hukuku 
alanında ( özellikle ceza hukuku genel-
özel hükümler, ceza usul hukuku, 
adam öldürme cürümleri gibi ) kaynak 
oluşturacak kitaplar bastırmıştır. Bu 

BİR CEZA
AVUKATININ
ANILARI

(d. 1913, İstanbul, Türkiye) - 
(ö. 15 Kasım 1998), Türk hukukçu, 
yazar.

Faruk EREM

BİYOGRAFİ;
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arada münferit konularda ve gerekli olduğu 
zamanlarda çeşitli dergi ve gazetelerde 
yazdığı sayısız makale ve inceleme yazıları 
mevcuttur.

Faruk Erem'in Türkiye Barolar Birliği 
başkanı olduğu dönemlere ait konuşmaları 
ve bildirileri de tam bir bilimsel çalışma 
niteliğindedir. Bütün bunların dışında 
Banka Hukuku ve Adalet Psikolojisi ile ilgili 
yapıtları da bulunan Faruk Erem, Türkiye 
Barolar Birliği Başkanlığında 10 sene 
görev yapmış ve Birliğin kurumsallaşarak 
yerleşmesinde büyük katkıda bulunmuştur. 
Birlik Başkanlığından önce sürdürmekte 
bulunduğu Cumhurbaşkanlığı Hukuk 
Müşavirliği görevinden ayrılarak kendisini 
Barolar Birliği çalışmalarına vermiştir. Bu 
çalışmaları arasında hazırladığı Meslek 
Kuralları, Avukatlık mesleğinin temelini 
oluşturmuştur.

Hümanist bir insan olan Faruk Erem 
"Hukukun Üstünlüğü" ilkesinin yerleşmesi 
için büyük çaba sarfetmiştir. Kendisinin 
gönülden bağlı olduğu hukukun üstünlüğü 
fikri tüm eserlerinde hissedilmektedir. Faruk 
Erem'in hukuka ve insana olan inancının en 
açık görüldüğü eseri ise "Bir ceza avukatının 
anıları" adlı kitabıdır. Kendine ait olan "suçluyu 
kazıyınız, altından insan çıkar" özdeyişiyle 
çıkan bu kitap gerek konuları gerekse 
üslubuyla bir hayli ilgi çekmiş ve özel tiyatro 
ile devlet tiyatrolarında oyunlaştırılmıştır. 
Televizyonda da dizi halinde gösterilen bu 
eser hocamız Faruk Erem'in düşünce, duygu 
ve gözlemlerini yansıtmaktadır. Avukatlık 
yaptığı süre içinde çıkarttığı ufak broşürleri 
de meslektaşlarına göndererek bilimsel 
çalışmalarını sürdüren hocamız sürekli olarak 
yazmaya devam etmiştir. 
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• Hümanist Doktrin Açısından Ceza Hukuku (4 cilt)

• Adalet Psikolojisi

• Diyalektik Açıdan Ceza Muhakemeleri Usulü

• Bir Ceza Avukatının Anıları

Dergimizin bu sayısında sizlere bu büyük fikir adamının 
"Bir Ceza Avukatının Anıları" isimli kitabını tanıtacağız.

Türk Ceza Hukuku alanına değerli görüşleri ile büyük katkılarda bulunan bilim 
adamı ve yazar Prof. Dr. Faruk Erem’in meslek hayatı boyunca anılarında yaşattığı 
bir yığın olaylar silsilesinin bir dökümü gibi görünen bu kitap, yılların bir birikimi 
olmanın ötesinde, “insanımız”ı, “toplumumuz”u ve “Türk Hukuk Sistemi”ni 
ortak bir bağlamda da değerlendirebilmektedir.

Kitapta dikkat çeken satırlar;

"....Bir tuhaftır ceza avukatlığı. Ayıplamayacaksınız, kızmayacaksınız, 
ağlamayacaksınız da. Bunlar olmaz mı? olur. Ama hep içinizde olmalı. Bakışlarınızda 
kaçak bulunmasın. Karşınızdaki suçlunun gözlerinin içine bakın, dostça. Orada 
derdini dökmek isteyen “insan”ı göreceksiniz. Bundan sonrası kolaylaşır. “İnsan, 
insanın zehrini alır” derler, halk dilinde. Ceza avukatlığının yarısı budur..."

''Hiç kimse her şeyiyle hükümlü değildir''

"Adalet yanıldığını anlayınca geri veremeyeceğini baştan almamalı".

"Elimi tut dedi, tuttum.Adam soğuyordu. Eğer insanın nasıl soğuduğunu 
bilmezseniz, ölüm cezasını cesaretle savunursunuz. Öyle ya, herkesin ısısı 
kendine(!)"

"Ölüm nedenini sormuşlar, yanıt şöyle: "İçten çürüdü.""

Suçluyu kazıyınız, altından insan çıkar. Amaç, suçluda ki insanı değil, insandaki 
suçluyu yok etmektir.

Hukukçu kimliğine sahip her insanın kütüphanesinde bulunması gereken bu eseri 
tüm okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.

YAPITLARI;
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Alvarez intiharı tarif ederken 
"yıkanarak çıkarılamayan bir boya 
gibi batı kültürüne iyice işlemiştir” 
çarpıcı ifadesini kullanmaktadır. Her 
ne kadar intihar batı kültüründe 
yoğun bir şekilde işlenen bir öğe olsa 
da, intihar vakaları doğu, batı, kuzey, 
güney ayırt etmeksizin tüm dünyada 
hızını artırmakta, endişe verici bir hal 
almaktadır. Son 45 yılda intihar oranları 
tüm dünyada %60 oranında artmış 
bulunmaktadır (WHO 2017).

OECD 2013 yılı verilerine göre Avrupa 

Birliği Ülkeleri intihar sıralamasında 
Litvanya (34.8), G7 Ülkelerinde Japonya 
(18.7), Euro bölgesinde Slovenya (19.6), 
OECD ve G20 Ülkelerinde Güney Kore 
(28.7 ) ilk sırada yer almaktadır. OECD 
üyeleri listesinde Türkiye (2.6) son 
sırada bulunmaktadır. 

Evrensel bir halk sağlığı problemi 
olarak karşımıza çıkmakta olan intihar 
fenomeni ülkemizde de dikkate şayan 
bir biçimde artmaktadır.Bu çalışmada 
Türk Hukukunun intihar ile ilgili tutumu 
incelenmektedir.  

Hukuk, toplumsal yaşamın tesisini 
ve devamını zorlayıcı yaptırımlarla 
teminat altına alan ve bağlayıcı özellik 
taşıyan kuralların bütününü ifade eder 
(Gödekli 2015). Suç ve ceza hukukun 

en temel iki ögesidir. Modern devletin 
disiplin altına alma aygıtı cezalandırma 
süreçleridir (Akbaş 2015). Devletin suç 
ihdas etme ve cezalandırma yetkisi 
egemenlik hakkından ileri gelmektedir. 

GİRİŞ

TÜRK HUKUKUNDA İNTİHAR

İNTİHARIN 
HUKUKİ 
BOYUTU 

Hitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
Adli Bilimler ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi

Mustafa GÖKGÖZ
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Bu yetki münhasıran yalnızca devlet aygıtına 
aittir. Başkası bu hakkı devlet kendisini 
görevlendirmediği takdirde kullanamaz. Ceza 
hukuku suç olarak nitelendirilen ve hukuka 
aykırılığına inanılan fiillerin neler olduğunu ve 
bu fiiller karşısında uygulanacak yaptırımların 
niteliklerini ifade eden kurallar bütünüdür. 

Bir insanın başka bir insanı öldürmesi tüm 
dünyada cezalandırılan bir suçtur. Ancak 
insanın kendi kendini öldürmesi pek çok 
ülkede yaptırıma tabi tutulmamakta, 
cezalandırılmamaktadır. Günümüzde az 
sayıda olmakla birlikte, ceza yasalarında 
intiharla ölmüş kişinin yakınlarına ve intihar 
girişiminde bulunmuş kişiye ceza veren 
ülkeler (Malezya, Kuzey Kore, Singapur) 
vardır. Hindistan bu cezayı 2014 yılında 
kaldırmıştır (Eşsizoğlu ve Sercan 2016). 

İntihar eylemi, ilk olarak, ölümün her 
türlü suçu ortadan kaldırdığını ve ölünün 
cezalandırılamayacağını kabul eden Fransız 
hukukunda suç olmaktan çıkartılmıştır. Bu 
uygulamada başta “Suçların ve cezaların 
kanuniliği” ilkesi olmak üzere pek çok ilkeyi 
dünya hukukuna kazandırmış çağdaş ceza 
hukukunun kurucusu Cesare Beccaria (1738-
1794)etkin bir rol oynamıştır. Beccaria’ya 
göre de, intihar cezalandırılması gereken 
bir suç olarak nitelendirilmemektedir. Ona 
göre intihar gerçek anlamıyla bir cezanın 
uygulanmasına izin vermeyen bir suçtur. 
Eğer ceza verilmesi öngörülürse bu ceza olsa 
olsa müntehir dışındaki suçsuz insanlara ya 
da soğuk ve duygusuz, cansız bir bedene 
uygulanabilirdi. Bir yontunun (heykelin) 
kırbaçlatılması nasıl bir iz bırakmazsa, cezanın 
cansız bir gövdeye uygulanması da yaşayan 
insanlar üzerinde bir tesir bırakmayacaktır. 
Ölenin mülklerine el koymak da arkada 
kalanlara verilmiş bir cezadır. Cezanın 

müntehir dışındaki insanlara uygulanmasında 
da ceza esasen haksız ve zorbaca olacaktır. 
Zira insanın siyasal özgürlüğünün varlığı, 
cezanın salt kişisel olmalarını gerektirmektedir 
ki ceza kişisel değilse, özgürlük de yoktur. 
Cezanın amacı korku salmaktır ki, yasa koyucu 
cezalandırmayı yasalara uymamanın koşulu 
olarak uygulasın. Kendi canına kıyan kişinin 
zaten korkacağı bir şey kalmamıştır. Müntehir 
müteveffa için ne yasanın ne de cezanın bir 
hükmü bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu 
eylemin cezalandırılabilmesi mümkün ve 
anlamlı değildir. (Beccaria 2015) 

Kendini öldüren kimse cezalandırıcı kudretin 
egemenlik alanı olan dünya hayatından 
çıkmış olmakla, milletin bir ferdi olma 
vasfından ari olmuş, cezalandırma sahasının 
da dışına çıkmış bulunmaktadır ve artık kanun 
koyucunun kendisini cezalandırma hakkı da 
kalmamıştır. Böylesi bir cezayı öngören yasa 
metrukiyet kapsamındadır ve geçerliliğini 
yitirmiş bulunmaktadır. Beccaria, bu durumu 
“Yaptırımla/cezayla silahlandırılmamış ya 
da koşulların mahiyeti gereğince etkisini ve 
varlığını yitirmiş olan yasalar, yayımlanmamalı, 
yürürlüğe sokulmamalıdır” öngörüsüyle ifade 
etmektedir. Başarıya ulaşmamış girişimi 
cezalandırmak ise suç işlenmeden verilen 
bir ceza olduğundan, eylemi değil, iradeyi 
cezalandırmak anlamına gelmektedir 
ve Beccaria,  amacı, niyeti, düşünceyi 
buyruk altına almayı zorbalık olarak 
nitelendirmektedir. (Beccaria 2015:166) 
Ayrıca girişimi cezalandırmaya yönelik bir 
yargılama süreci, belki intihar kararından 
vazgeçmiş, mücrim müntehiri yeniden intihara 
yönelme kararına yönlendirebilecektir ki bu 
istenmeyen bir durumdur.

Karşı düşüncede olanların görüşüne göre 
intihara teşebbüsü cezalandırmayan bir 
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sistem, insanın kendi hayatı üzerinde mutlak 
tasarruf hakkını tanımış olacaktır. Yaygın 
karşı görüş şudur ki: Yaşam hakkı kutsaldır 
ve bireyin kendisi dahi bu haktan feragat 
edemez. Pessine, intiharın suç sayılmasını, 
başkasının intiharına iştirak edenin ise kasten 
adam öldürmeye iştirakten cezalandırılması 
gerektiğini savunmaktadır (Erem 1990).

Türk Hukuk Sisteminde istemli ölüm fiili, 
sonucu ne olursa olsun, ister girişim olarak 
kalsın ya da başarıya ulaşsın bir suç olarak 
nitelendirilmemektedir. Türk Ceza Kanununun 
ikinci maddesinde; “Kanunun açıkça suç 
saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve 
güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı 
cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka 
bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.” 
kuralına yer verilmiştir. Buna “Suçta ve 
cezada kanunilik” ilkesi adı verilmektedir. 
Suç olmayan bir fiil cezalandırılamayacağı 
gibi aslen suç olmayan fiile iştirak de 
cezalandırılamamaktadır, lakin intihar 
vukuunda bu kural farklılık arz etmektedir. 

Ceza yaşayanlar içindir, bu nedenle kendi 
kendini öldürmeyi cezalandırmak cesedi 
cezalandırmak anlamına gelir ki hukuken bir 
anlam taşımamaktadır. Türk Hukuku intiharı 
suç olarak görmemekle birlikte intihara teşvik 
ve azmettirmeyi suç olarak nitelendirmektedir. 
Bu itibarla bir kimsenin kendini öldürmesi 
fiiline asli iştirak (azmettirme) ya da ikinci 
derecede (fer’i) iştirak  (yardım etme) 
şeklinde katılmış olmak genel kural gereğince 
suç değildir. Çünkü kendisi suç olmayan bir 
fiile iştirak etmek cezayı müstelzim sayılamaz 
(ceza gerektirmez).  Bu nedenle kanun özellik 
arz eden bu durumu karşılamak amacıyla 
yalnızca intihara iştiraki suç saymıştır (Erem 
1990). Bunun nedeni bir özkıyım vakasının 
ancak kişinin kendi iradesiyle gerçekleştiğinde 

intihar tanımına girmesidir. Sonucunu 
bilerek ve isteyerek intihar eden kimseyle, 
kandırılarak, korkutularak, tehdit edilerek ya 
da tereddüt içeren kararı kuvvetlendirilerek 
intihara yönlendirilen kimsenin yaşamına 
son vermesi aynı biçimde değerlendirilemez. 
Azmettirme, özellikle de cebir ve tehditle 
intihara yönlendirme iradeyi etki altında 
bıraktığından, kişinin kendi kendini öldürmesi 
söz konusu değildir ve bu kasten öldürme 
şeklinde değerlendirilmektedir. 

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanununda 
“Birini intihara ikna ve buna yardım eden 
kimse müntehirin vefatı vuku bulduğu takdirde 
cezalandırılır” hükmü yer alırken, İtalyan 
Ceza Kanununu kısmen kaynak alan 
yürürlükteki 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 
84. Maddesinde azmettirme fiili İtalyan 
Ceza Kanunundaki (M.580) gibi kapsamı 
genişletilerek şu şekilde düzenlenmiştir: 

Madde 84 – (1) Başkasını intihara azmettiren, 
teşvik eden, başkasının intihar kararını 
kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına 
herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan 
beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) İntiharın gerçekleşmesi durumunda, kişi dört 
yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Başkalarını intihara alenen teşvik eden 
kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.

(4) İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama 
yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan 
kişileri intihara sevk edenlerle, cebir veya tehdit 
kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur 
edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu 
tutulurlar.

Kanunun içeriğinde yer alan azmettirme 
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ve intihar kararını kuvvetlendirme (ikna) 
ifadesinden “failin ikna suretiyle mağdura, 
hayatına son verme kararı aldırması” 
anlaşılmaktadır (Erem 1990). İntihara 
yardım, intihar aracı temin etme ve intihar 
edene müdahale etmeme fiilleri ise yasa 
metninde yer almamaktadır.  İntihar fiili 
bizzat müntehir tarafından yapılmalıdır, ölüm 
sonucu doğuran nihai eylemi yardım eden 

kimse gerçekleştirmişse, bu durumda TCK 
84. Maddede bahsedilen durum değil, kasten 
adam öldürme cürmü söz konusu olmaktadır. 
(Kıyak 1959:37)

İntihar edene intihar gereci temin eden 
kişi gereç kullanılmamış olsa bile intihar 
kararını kuvvetlendirme faslına girdiğinden 
cezalandırılması gereken bir cürüm işlemiş 
olmaktadır (Erem 1990).

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 
2013-2016 yılları arasında adli makamlarca 
intihara azmettirmeyi tanımlayan TCK 84. 
Madde uyarınca toplam 504 dava görülmüş, 
bunlardan 48’i mahkûmiyetle, 346’sı beraatla 
sonuçlanmıştır, geriye kalan kararlar hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması vb. kararlardır. 

Mahkûmiyetlerin 32’si 84/1, 12’si 84/2, 1’i 
84/3 ve 3’ü 84/4. Maddelerden verilmiştir. 
84/4. Maddeden dolayı ceza alan 3 kişi cebir 
ve tehditle intihara mecbur etme suçunu 
işlediklerinden kasten öldürme suçundan 
sorumlu tutulmuş olmalıdırlar.
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Yasada bahsedilen azmettirme fiilinin 
kapsamı oldukça geniştir ve daraltılması 
gerekmektedir. Sevdiğine “sevgime karşılık 
vermezsen intihar ederim” diye tehditte 
bulunan birisine olumsuz cevap veren 
muhatap, müntehirin eyleminin başarılı 
olması durumunda yasaya göre azmettirme 
suçu işlemiş bulunmaktadır. Ancak intiharı 
önleme konusunda hukuki mecburiyeti 
olmadığından bu fiilin cezalandırılması söz 
konusu değildir. 

İntihara müdahale ederek engelleme 
ihtimali olanın bu fiili yerine getirmemesi 
sonucundan ölümün gerçekleşmesiyle 
ilgili olarak, kasten öldürmenin ihmali 
davranışla işlenmesi başlıklı TCK 83. Madde 
kapsamında değerlendirme yapılması 
mümkündür. “Kişinin yükümlü olduğu belli bir 
icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla 
meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu 

tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna 
sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai 
davranışa eşdeğer olması gerekir.”

İntihara ikna ve yardım kasıtlı suç 
olarak nitelendirilirken,  intiharı  övme 
bir azmettirme dolayısıyla da suç 
olarak görülmemektedir. Bir kimsenin 
intiharını yerinde ve uygun bulduğunu 
ilan etmek de azmettirme kapsamında 
değerlendirilmemektedir (Erem 1990). 

Birden fazla kişinin ortak bir kararla 
eyleme girişmesi olarak tanımlanan çifte 
intihar eylemi de cezalandırma açısından 
muammadır. İki veya daha fazla bireyin 
aynı anda intihar eylemine girişmesi, 
ancak müntehirlerden birinin ölüm olayının 
gerçekleşmemesi durumunda mağdur bir 
anda faile dönüşebilmektedir.
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Tüm bunların ışığında intiharın ceza 
gerektiren bir suç olmadığı kanaati 
hâsıl olsa da bu durum intiharın adli bir 
olay olduğunu, bildirim ve izlenmesinin 
zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. 

Yasalarımıza göre her intihar olayı adli 
bir olay olup adli, tıbbi ve hukuki olarak 
incelenmesi gereken bir durumdur (Bulut 
ve Ark.  2011).
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17. Genişletilmiş Karadeniz Bölge Baro 
Başkanları Toplantısı Baromuzun 
ev sahipliğinde yapıldı. 21 Baro 

Başkanının katıldığı toplantıya aynı zamanda 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu, TBB Sayman üyesi Av. Sabri 
Erdal Güngör ile Başkan Başdanışmanı 
Av. Zafer Köken katıldı.

Toplantıya Katılan Barolar:

- Amasya Barosu

- Artvin Barosu

- Bartın Barosu

- Bolu Barosu

- Çankırı Barosu

- Çorum Barosu

- Düzce Barosu

- Giresun Barosu

- Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu

- Kahraman Maraş Barosu

- Karabük Barosu

- Kastamonu Barosu

- Kayseri Barosu 

- Konya Barosu

- Ordu Barosu

- Rize Barosu

- Sivas Barosu

- Tokat Barosu

- Trabzon Barosu

- Yozgat Barosu

- Zonguldak Barosu
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17. GENİŞLETİLMİŞ KARADENİZ 
BÖLGE BARO BAŞKANLARI 
TOPLANTISI
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SONUÇ BİLDİRGESİ
(22.03.2019)

Ülkemizde hukuki güvenliğin, hızlı, 
adil, bağımsız ve tarafsız bir 
yargının ve güçlü bir savunmanın 

gerçekleşmesi için, toplumdaki her 
kesimin emek, çaba, özveri ve inancına 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Siyasî irade 
ve devlet yöneticilerinin, Yargı erkinin 
eşitler arasında birinci erk olduğuna, 
Kuvvetler Ayrılığı, Hukukun Üstünlüğü 
ve Hukuk Devleti ilkelerine, adalet, 
liyakat, Savunma ve eşitlik kavramlarına 
ve evrensel yargı kurallarına inanmaları 
ve saygı göstermeleri şarttır. Bu uğurda, 
Hakim ve Savcılarımızın teminat ve 
güvenceleri tam olarak sağlanmalı, 
Savunma hakkının önündeki tüm 
engeller kaldırılmalı, kanunlar yapılırken 
yargı organlarının görüş ve önerileri 
öncelikle dikkate alınmalı, Barolar 
ve Avukatların tam bağımsızlığı 
sağlanmalı, liyakat ve ehliyet öncelik 
taşımalıdır. Tüm insanlarımız, kendileri 
ya da grupları için değil, herkes için 
evrensel ve ilkesel adalet anlayışını 
benimsemeli ve istemelidir. Toplumun 
tüm katmanlarının adalet, savunma, 
eşitlik ve hukuk ihtiyacını en üst 
perdeden talep etmesi gerekmektedir. 
İçeride ve dışarıda, yargıya olan güveni 
artırmak, tarafsızlık ve bağımsızlığını 
sağlamak, kalitesini ve hızını artırmak 
zorundayız.

Kuvvetler ayrılığı prensibinde yasama, 
yürütme ve yargı 3 eşit erktir. Ancak 
yargı erki, eşitler arasında birincidir. 
Yargı erkini oluşturan iddia, savunma 

ve karar sac ayağında ise, Yargıyı; adil, 
insani, ahlaki, kabul edilebilir ve hukuki 
yapan ise savunmadır. Savunmanın 
olmadığı bir yargı, engizisyondur, 
yargısız infazdır. Bu nedenle yargı 
erkinin olmazsa olmazı savunmadır. 
Tek taraflı bir yargılama sonucu verilen 
karar doğru bile olsa, adil bir karardan 
bahsedilemez.

Güvenilir, saygın, adil ve iyi işleyecek bir 
yargının en önemli şartlarından birisi de 
hukuk eğitimidir. Hukuk eğitimi kaliteli ve 
nitelikli olmayan bir ülkenin, yargısından 
da hiçbir şey beklenemez. Bunun için 
hukuk fakültelerinin sayılarının ve 
kontenjanlarının bir an önce azaltılması, 
yeni hukuk fakültesi açılmasının önüne 
geçilmesi, mevcutların sayısının 10’a 
kadar düşürülmesi, yüzde 1’lik dilime 
giremeyenlerin hukuk fakültesine 
girememesi, hukuk eğitiminin 5 yıla 
çıkartılması, ezberci sistem ve anfi 
düzeninden vazgeçilmesi, analitik, 
tartışan, sorgulayan, özgürlükçü ve 
evrensel sistem ağırlıklı hukuk eğitimi 
modeline geçilmesi, avukatlık staj 
süresinin uzatılması, hakim ve savcıların 
makul süre fiili avukatlık yapmış 
olanlardan seçilmesi, hakim yardımcılığı 
sisteminin getirilmesi, devlet sınavının 
derhal uygulanmaya konulması, her 
türlü sınav ve seçmelerde, sadece liyakat 
ve ehliyete dayanılması gerekmektedir.

İdari hakimlikte son yapılan 
düzenlemeden derhal vazgeçilerek, 
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sadece hukuk fakültesi mezunlarına idari 
hakimlik imkanı getirilmelidir. Herkes 
unutmamalıdır ki, yargı ve adalet çökerse, 
devlet ve toplum çöker.

Toplumsal ve bireysel yaşamın, huzurun, 
düzenin, milli birlik ve beraberliğin, 
istihdamın, ekonominin, ticaretin velhasıl 
her şeyin, başı da sonu da, ancak ve ancak 
adaletle kaimdir. Tüm sorunların çözümü 
yargı bağımsızlığı, güçlü savunma, hukuk 
devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerine 
bağlı kalmaktır.

Düşünce, fikir ve inanç hürriyetleri, bireyin, 
toplumun ve devletin gelişmesinin en temel 
faktörlerinden birisidir. Bu nedenle, bu 
özgürlükler alabildiğince genişletilmelidir. 
Konuşan, düşünen, araştıran ve sorgulayan 
birey ve toplumlardan korkulmamalıdır.

Şüpheliye/Sanığa ceza verebilmenin yolu 
sadece hukuk ve adil yargılamadan geçer. 
Eğer hukuku uygulamazsanız, savunma 
hakkı vermezseniz, adil yargılanma, 
masumiyet karinesi ve suç ve cezanın 
şahsiliği ilkelerini zedelerseniz, suç 
isnadında bulunulan şüpheliyi-sanığı dahi 
adil, vicdani ve kabul edilebilir şekilde 
cezalandıramazsınız. Öyle bir hukuk düzeni 
kurmalıyız ki, bırakın kamuoyunu, sanığın 
kendisi bile adil yargılandığına inanmalıdır.

Adil olmak kadar önemli olan bir diğer 
hususta, adil gözükmektir. Çoğu kez 
adil gözükmek, adil olmanın bile ötesine 
geçmektedir. Hukuku ve hukukun ilkelerini 
savunmak, suçu ve sanığı savunmak 
değildir. Sürekli gündemde tutulan her türlü 
aflar,  ceza kanunları, ceza usul ve infaz 
sisteminde sürekli yapılan değişiklikler, 
sistemin güvenilirliğini zedeleyecek, 
toplumsal barışı ve huzuru bozacaktır. 
Hukukla ilgili yapılan ve yapılacak her 

türlü düzenlemeler, popülist, güne göre 
ve siyaseten değil, hukuk kurumlarının ve 
organlarının ve sahadaki uygulayıcıların 
görüşleri alınarakyapılmalıdır.

Yargıya alternatif olarak yapılan arabulucu, 
uzlaştırma ve bilirkişilikteki değişikliklerin, 
adalete, topluma ve sisteme verdiği büyük 
zararlar görülmelidir. Devletin var olmasını 
sağlayan toplum sözleşmesinin tek ve asli 
nedeni, adalet, huzur ve hakka ulaşma 
amaçlı, yargı düzeni ve hukuktur. Devletin 
temeli adalettir. Devlet, yargı erkini ve 
hakkını özelleştiremez ve hiçbir şekilde 
devredemez. Yargı ve yargı hizmetleri 
kötülenerek ve yargıya güveni azaltarak, 
çözüm ve adalet sağlayamazsınız.

Hak arama hürriyetine ve adil yargılanma 
hakkına engel olan arabuluculuk, tahkim 
ve uzlaştırma gibi müesseselerin, milli 
birlik ve beraberliğimize ve toplumdaki 
adalet duygusuna, ağır ve yıkıcı sonuçları 
olacağından endişe etmekteyiz. Sosyal 
Hukuk Devleti ilkesine, adil yargılanma 
hakkına, hak arama özgürlüğüne ve yargı 
erkine sahip çıkılmalıdır. Kuruluş yasasında 
dahi adaleti değil menfaati öne çıkaran bir 
düzenlemelerin bu haliyle uygulanmasını 
doğru bulmak mümkün değildir. İş yükü 
ve yargılama sürelerinin uzunluğu, hakim 
sayısının yetersizliği gibi sebepler, asla 
adaletten vazgeçmenin gerekçesi olamaz.

Ortak çalışma alanlarımız olan Adliyelerin 
sahiplerinin biz avukatlar olduğu gerçeği 
ile eşit süjeler olarak, adliye yönetimi ile 
ilgili karar alma süreçlerinde ve adalet 
komisyonlarında baroların yer alması 
gerekmektedir.

Adalet mülkün temelidir ilkesini kabul 
eden bir milletin fertleriyiz. Tarihte 
adalet, hukuk, ahlak, disiplin ve düzenle 
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anılan bir gelenekten gelmekteyiz. Uzun 
tarihimiz sonrasında, 1923 yılında kurulan 
Cumhuriyetimiz, evrensel hukuk ilkelerini 
kabul etmiş, milli hasletimiz olan adalet, hak 
ve ahlak bilincine, insanlık tarihinin evrensel 
hukuk ilkelerini ve kurumlarını da eklemiştir.

Evrensel, milli ve manevi tüm hukuk, yargı, 
savunma ve adalet ilke ve değerlerimize ve 
özellikle vatandaşlık bilincine ve hukukuna 
sahip çıkmalı, birleştirmeli ve uygulamalıyız. 

Ancak ve ancak bu şekilde, milli birlik ve 
beraberliğimizi, ülkemizi, millet ve insan 
olarak varlığımızı, hukuki güvenlik ve 
huzurumuzu koruyabilir ve sağlayabiliriz. 
Devletimize, Cumhuriyetimize, Cumhuriyetin 
kurucu değerlerine ve Evrensel İlkelere sahip 
çıkmaktan başka bir yolumuz ve çaremiz 
yoktur.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyunun dikkatine 
saygılarımızla duyurulur.
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EKİM 2018

2018-2020 dönemi için 13.10.2018 tarihinde yapılan Baro Olağan Genel Kurulunda Baro 
Başkanı seçilen Av. Kenan YAŞAR ve Yönetim Kurulu Üyeleri mazbatasını 16/10/2018 günü 
Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Hacı ERKEK’den aldı.
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Çorum Barosu’nun 13.10.2018 günü yapılan Genel Kurulundan Baro Organlarına seçilen 
meslektaşlarımızın 16/10/2018 günlü yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı aşağıdaki 
şekilde yapılmıştır.   

Başkan Yardımcısı: Av. Neslihan BOYABATLI,

Genel Sekreter: Av. Yakup ALAR, 

Sayman ve İktisadi İşletme Sorumlusu: Av. İbrahim GÜLEÇ, 

Adli Yardım Komisyonu Başkanlığı: Av. Zeynep MAZ,

CMK Komisyonu Başkanlığı: Av. Can Emre KAKAÇ 

Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu Başkanlığı: Av. Lale KOLDAŞ,  

Staj Komisyonu Başkanlığı: Av. İsmail YAĞBAT, 

Avukat Hakları Komisyonu Başkanlığı ve Disiplin İşleri Sorumlusu: Av. Altuğ AFAT,

Basın Yayın Komisyonu Başkanlığı: Av. İbrahim GÜLEÇ,

İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı: Av. Lale KOLDAŞ,  

Spor Komisyonu Başkanlığı: Av. Tuğrul DAMAR, 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Başkanlığı: Av. Hale SELİMOĞLU, 

Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı: Av. Tuğrul DAMAR, 

Hukukta Alternatif Çözüm Yolları ve Arabuluculuk Komisyonu Başkanlığı: Av.Hale 
SELİMOĞLU  seçilmiştir.
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17 Ekim 2018 günü Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih AĞCA, Çorum Adli Yargı 
Komisyonu Başkanı Serdar CEYLAN ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mustafa Hayri 
TACIN Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar'a ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundular. 

20 Ekim 2018 tarihlerinde Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan “4. Adli Hemşirelik, 3. 
Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji”  konulu Uluslararası Kongreye Av. Altan AKPINAR 
konuşmacı olarak katıldı. 

23 Ekim 2018 günü Baro Başkanımız, Yönetim Kurulu üyeleri Av. İbrahim GÜLEÇ, Av. Can 
Emre KAKAÇ ve Av. Tuğrul DAMAR ile Genç Avukatlar Meclisi Yönetim Kurulu öğle yemeğinde 
buluştu.

29 Ekim 2018 Cumhuriyet Bayramı ekinlikleri kapsamında, çelenk töreni ve Resepsiyona 
Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR katıldı. 
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KASIM 2018
1 Kasım 2018 günü Av. Altan AKPINAR, Hitit Üniversitesi öğretim görevlisi Selen ÖZAKAR 
AKÇA ve Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN  Hitit Üniversitesince düzenlenen “4. Adli 
Hemşirelik, 3. Adli Sosyal Hizmet ve 2. Adli Gerontoloji” Uluslararası Kongrede Baromuzun 
desteğinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulundular.

2 Kasım 2018 günü Çorum milletvekili Salim USLU, Belediye Başkanı Zeki GÜL Baro Başkanı 
Av. Kenan Yaşar'a ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundular. 

5 Kasım 2018 günü İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin ÖZDEMİR Baro Başkanı Av. Kenan 
Yaşar'a ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde bulundular. 

06 – 13 Kasım 2018 tarihinde TBB’ nin düzenlemiş olduğu Staj eğitim seminerine 
Baromuzdan 6 Stajyer avukatımız katıldı. 
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07 Kasım 2018 tarihinde İsmail Kakaç İlkokulu’ nda, okul velilerine yönelik “Çocuğun 
İstismarı” konulu seminere konuşmacı olarak Av. Hande AKÇA katıldı. 

07 Kasım 2018 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Başsavcı, Adalet 
Komisyonu Başkanı ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanına iadeyi ziyarette bulundular.

07 Kasım 2018 günü Baro Başkanımız Av. Kenan Yaşar ve önceki dönem Baro Başkanları 
öğle yemeğinde buluştu.  

9 Kasım 2018 tarihinde Samsun’ da yapılan “ Adli yardımda Yer Alacak Avukatlara ilişkin 
Performans Kriterlerinin ve bu konudaki ilk taslağın tartışılması” toplantısına Komisyon 
Başkanı Av. Zeynep Maz ve komisyon üyesi Av. Feyza Dugan Katıldılar. 

9 Kasım 2018 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerince Çorum Valisi Mustafa 
ÇİFTÇİ’ ye hayırlı olsun ziyareti yapıldı. 

9 Kasım 2018 günü Çorum Milletvekili Erol KAVUNCU, Ak Parti İl Başkanı Av.Mehmet 
KARADAĞ, Av. Yusuf AHLATCI, Ak parti İlçe Başkanı, Gençlik Kolları, Kadın Kolları, Mustafa 
GÖKMEN, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar'a ve yönetim kuruluna nezaket ziyaretinde 
bulundular. 

10 – 11 Kasım 2018 tarihinde Sinop Barosu Ev Sahipliğinde düzenlenen “Çocuk Hakları 
Çalıştayı” na  Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Lale KOLDAŞ ve Av. Mustafa 
Güral KOLDAŞ katıldılar. 
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12 – 13 Kasım 2018 tarihinde Antalya’ da yapılan “Mültecilerin Adalete Erişimi, Hukuki 
yardım ve Adli yardım” konulu konferansa Baromuzu temsilen Genç Avukatlar Meclisi 
Başkanı Av. Abdulbaki KARTANCI katıldı.

14 Kasım 2018 günü Baromuz Hizmet Binası Konferans salonunda İcra Müdürlüklerinde 
yaşanan sorunlar hakkında toplantı düzenlendi. Toplantıya çok sayıda meslektaş ve avukat 
katipleri katıldı. Sorunlar görüşüldü. 

15 Kasım 2018 günü Baromuz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonunca kurulan OKUMA 
KULÜBÜ’ nün ilk toplantısı yapıldı. 

16 Kasım 2018 günü Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR, Amasya Baro Başkanı Av. Ahmet 
Melik DERİNDERE’ ye nezaket ziyaretinde bulundu.

16 Kasım 2018 günü Çevre ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Tuğrul DAMAR 
tarafından Hayvan Hakları hakkında Basın Açıklaması yapıldı. 

19 Kasım 2018 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum İdare Mahkemesi 
Başkanına iadeyi ziyarette bulundular. 

20 Kasım 2018 günü Dünya Çocuk Hakları Günü hakkında basın açıklaması yapıldı. 

20 Kasım 2018 günü Ankara İl Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğinde bir polis memuru 
tarafından saldırıya uğrayan meslektaşımız Av. Fadime EYMİR ve Ankara 1. Sulh Ceza 
Mahkemesinde Mübaşir ve diğer görevli tarafından saldırıya uğrayan Av. Büşra PAMUKÇU 
hakkında Basın Açıklaması yapıldı. 

20 Kasım  2018 günü Elit Park Has-
tanesi Başhekimini Baro Başkanı-
mız Av. Kenan YAŞAR ve yönetim 
kurulu üyelerince ziyaret edildi. Aynı 
zamanda meslektaşlarımız, stajyer 
avukatlarımız ve Baro personelimiz 
için hastane hizmetlerinden 
indirimli faydalanılması için Protokol 
imzalandı. 
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23 Kasım 2018 günü Bahattin TOSUN ve yine aynı gün Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin 
ÖCAL  tebriklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundular.   

23 Kasım 2018 günü Baro Danışma Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

23 Kasım 2018 günü Çorum Devlet Tiyatro salonunda düzenlenen Eğitimci Abdulkadir 
OZULU’  ya vefa gecesine Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. 

24 Kasım 2018 Öğretmenler günü kutlama metni yayınlandı. 

24 Kasım 2018 günü Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR tarafından Av. Kemal KÖSE ve 
Av. Metin BARAN’ a ziyarete gidildi.

26 Kasım 2018 Günü 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Önleme günü kapsamında Baromuz 
Kadın Hukuku Komisyonunca Basın Açıklaması yapıldı. 
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26 Kasım 2018 günü MA Okulları, Ada Koleji Öğrencilerine “Çocuk Hakları” konulu 
seminer düzenlendi. Seminere konuşmacı olarak Baromuz Çocuk Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Lale KOLDAŞ, komisyon üyesi Av. Burçin SOLMAZ POLAT ve Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Tuğrul DAMAR katıldılar. 

29 Kasım 2018 günü ASAM’a “Sığınmacılar ve Göçmenler” konusunda bir sunum yapmak 
üzere Mülteci Hukuku Eğitimi almış bulunan meslektaşlarımızdan Av. Gamze Gizem 
ABUHANOĞLU ve Av. Halime YILDIRIM katıldılar.

29 – 30 Kasım 2018, 01 – 02 Aralık 2018 tarihleri arası Bilirkişilik Temel Eğitimi düzenlendi. 
40 katılımıcıya Bilirkişilik Temel Eğitim Sertifikası verildi. 
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30 Kasım 2018 günü YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim AYDINLI, Yargıtay 
Üyeleri Fahrettin KIRBIYIK, Rıfat İNANÇ, Mustafa YAPICI, Sadi DOĞAN, Numan KILIÇ ve 
İlhami DEMİRKOPARAN baromuza nezaket ziyaretinde bulundular. 

ARALIK 2018
03 Aralık 2018 günü Çorum Valisi Mustafa ÇİFTÇİ ve Denetimli Serbestlik Müdürü Nuh 
YILMAZ tebriklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundular. 

04 Aralık 2018 günü Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU’nun düzenlemiş olduğu Hukukçu Milletvekilleri ile Baro 
Başkanlarını buluşturan yemeğe ve toplantıya katıldı.
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05 Aralık 2018 günü İş Kadınları Derneğinin “Türk Kadınına Seçme Hakkının Verilmesinin 
Yıl Dönümü”  nedeniyle düzenlemiş olduğu toplantıya Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR,   
Av. Neslihan BOYABATLI, Av. Lale KOLDAŞ ve Av. Zeynep MAZ katıldılar. 

06 Aralık 2018 günü Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz 
tarafından Sungurlu Adalet Komisyonu Başkanı ve Cumhuriyet Başsavcısı ziyaret edildi. 

7 Aralık 2018 günü İmam Hatip Lisesinde düzenlenen İnsan Hakları Semineri'ne Baromuzu 
temsilen konuşmacı olarak Av. Mustafa BALYAZ katıldı. 

08 – 09 Aralık 2018 günü  Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen “ Engellilik ve Maluliyetin 
Tespiti, Buna Bağlı Sorunlar ve Engellilerin Emeklilik Hakları” konulu çalıştay ve TBB İnsan 
Hakları Merkezi Çalışmalarına destek olunması, Baroların İnsan Hakları yapılanmalarının 
güçlendirilmesi ve koordinasyonun arttırılması, sorunların tespiti, çözüm önerilerinin 
hazırlanması, farkındalığın arttırılması, temelinde TBB İnsan Hakları Merkezi ile Barolarımızın 
İnsan Hakları Merkezi / Kurulu / Komisyonları arasında eşgüdüm sağlanabilmesi amacıyla 
yapılan toplantıya, Baromuzu temsilen Baro Yönetim Kurulu üyesi ve İnsan Hakları 
Komisyon Başkanı Av. Lale KOLDAŞ ve komisyon üyesi Av. Latife VAREL katıldılar. 
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10 Aralık 2018 günü etkinlikleri çerçevesinde; Çorum Fen Lisesinde düzenlenen seminere 
Baro Başkanımız Av. Kenan Yaşar konuşmacı olarak katıldı. 

10 Aralık 2018 günü Zonguldak'ta yapılan Baro Başkanları Toplantısına Baromuzu temsilen 
Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR katıldı.

10 Aralık İnsan Hakları günü nedeniyle Doğa Koleji ve Eti Lisesi'nde  düzenlenen seminere 
konuşmacı olarak Av. Doğan ÖKSÜZ katıldı. 

10 Aralık 2018 günü Bilge Kağan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kız Meslek Lisesi'nde 
düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak  Av. Gizem ZAHİR katıldı.

10 Aralık 2018 günü Mustafa Kemal Ortaokulunda düzenlenen İnsan hakları konulu seminere 
konuşmacı olarak Av. Seda KÜÇÜKDOĞAN katıldı.

10 Aralık 2018 günü Baromuz Hizmet Binası Konferans Salonunda “İnsan Hakları” konulu 
Panel düzenlendi. Panelin oturum başkanlığını Baro Başkan Yardımcısı Av. Neslihan 
BOYABATLI yaptı. Konuşmacı olarak Öğretim Üyesi Dr. Veysel DİNLER ve Av. Bülent DİKEN 
katkıda bulundular. Panele çok sayıda üniversite öğrencisi ve stajyer avukatlarımız katıldı. 

13 Aralık 2018 günü Hitit Üniversitesince düzenlenen “ İnsan Hakları” konulu panele panelist 
olarak Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR ve Öğr. Göv. Erdoğan KAYA katıldı. 
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14 Aralık 2018 günü Çorum Platin Sağlık Kolejince düzenlenen “ İnsan Hakları” konulu 
seminere konuşmacı olarak Av. Seda KÜÇÜKDOĞAN katıldı. 

14 Aralık 2018 – 06 Ocak 2019 tarihleri arasında Baromuzda 9 gün Temel Arabuluculuk 
Eğitimi yapıldı. 

16 – 19 Aralık 2018 tarihleri arasında Azerbaycan’ ın başkenti Bakü’ de düzenlenen “ 
Uluslararası Adalet İçin Uluslararası Hukuk” temalı Avrasya Hukuk Kurultayına Baro 
Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı.
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20 Aralık 2018 Günü Çorum Hitit Üniversitesi ile Baromuz arasında “İstihdam Odaklı 
Mesleki Eğitim Konsepti 3+1 İş yeri Uygulaması Eğitim Modeli” protokolü imzalandı. 

21 Aralık 2018 günü Çorum Ticaret Borsasında yapılan Aralık ayı Koruma Kurulu Toplantısına 
Baromuz temsilcisi Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. 

22 Aralık 2018 tarihinde Türkiye Barolar Birliğinde “Avukatlık Meleğinin Geleceğinin Genç 
Avukatlar Tarafından Tartışılacağı “ toplantıya Baromuzu temsilen Genç Avukatlar meclisi 
Başkanı Av. Abdulbaki KARTANCI ve Av. Goncagül YURTTAŞ katıldılar. 

25 Aralık 2018 günü Çorum Defterdarı Kentsel Dönüşüm ve Defterlerin denetlenmesi 
hakkında görüşmek üzere ziyarete gidildi. 

25 Aralık 2018 günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Aralık ayı olağan Meclis Toplantısına 
Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. Üyelere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve Kanunun Şirketlere Etkisi hakkında bilgi verdi. 

26 Aralık 2018 günü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün her ay düzenmiş 
olduğu 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Toplantısına Baromuz temsilcisi Av. Lale KOLDAŞ 
ve Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. 
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27 Aralık 2018 günü her yıl Aralık ayında düzenlenen Geleneksel Pide Günümüz çok sayıda 
meslektaşımız ve Stajyer meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

28 Aralık 2018 günü Baro Danışma Meclisi 2. toplantısını gerçekleştirdi. Meclisimizin 
çalışma yönergesi oluşturuldu. Baro yönetimimizin çalışmaları hakkında Meclis üyelerimiz 
bilgilendirildi ve talepleri alındı.
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OCAK 2019
6 Ocak 2019 günü Çorum Valiliği'nce düzenlenen “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü”ne 
Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR katıldı. 

6 Ocak 2019 günü Arabuluculuk Eğitimi tamamlanarak, Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR 
tarafından eğitim alan meslektaşlara sertifikaları takdim edildi. 

7 Ocak 2019 günü Önceki Dönem Baro Yönetimi ve Organlarına İkinci Bahar Lokantası'nda 
öğle yemeği düzenlendi. Baromuza katkılarından dolayı tüm üyelere plaket takdim edildi.

 7 Ocak 2019 tarihinde Hacettepe İşitme Cihazları firması ile meslektaşlarımıza %30 indirim  
sözleşmesi Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR tarafından imzalandı.
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8 Ocak 2019 günü Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak 
görev yapan  Ceren Damar Şenel'in öğrencisi tarafından yapılan  saldırı sonucu hayatını 
kaybetmesiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

9 Ocak 2019 günü Ticaret ve Sanayi Odası Türk Sanat Müziği Topluluğu’ nun “Gül ve Bülbül 
Temalı Şarkıları” konserine Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. Konserde Baro 
Başkanımızın “Çorum’ un” adlı şiiri de dile getirildi. 

10 Ocak 2019 günü Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR, Samsun Baro Başkanı Av. Kerami 
GÜRBÜZ'e, Samsun BAM 8. Ceza Dairesi Başkanı Atila ARIKAN'a, Samsun Ticaret Mahkemesi 
Başkanı Mehmet Ali AYKUN'a ve Samsun BAM 8. Hukuk Daire Başkanı Nahit KÖSEOĞLU'na 
nezaket ziyaretlerinde bulundu.

11 Ocak 2019 günü Baro Başkanı Av.Kenan Yaşar ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz TBB Başkanı 
Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU'nu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel BEKTAŞ’a 
nezaket ziyaretinde bulundu.

12 Ocak 2019 günü Türkiye Barolar Birliğinde düzenlenen Baro Başkanları Toplantısına 
Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. 

14 Ocak 2019 günü Baromuz Hizmet Binasında Baromuzun 67. Kuruluş Yıldönümü Kokteyli 
düzenlendi. Kokteyle Çorum Cumhuriyet Başsavcısı, Çorum Adli Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanı, 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, İdare Mahkemesi Başkanı  ve  çok sayıda 
meslektaşımız ve stajyer avukatlarımız katıldı. 
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ŞUBAT 2019
2- 3 Şubat 2019 tarihlerinde “Vakıa Temelli Çocuk Adalet Sistemi” eğitimi düzenlendi. 
Eğitime eğitici olarak Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU ÇAÇAV koordinatörü, Özcan GÜVEN 
Çocuk Mahkemesi Emekli Hakimi, Zeynep MUTLU Ankara 3. Aile Mahkemesi Sosyal Hizmet 
Uzmanı ve Prof. Dr. Orhan DERMAN Hacettepe Üniv. Çocuk Ergen Sağlığı Anabilim Dalı 
Öğr. Üyesi katıldılar. Eğitime 185 avukatımız katılarak, sertifika almaya hak kazandı. 
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04 Şubat 2019 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Çorum Ticaret Sanayi 
Odasına iadeyi ziyarette bulundu. 

06 Şubat 2019 günü “Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” Paneli düzenlendi. Panele 
konuşmacı olarak Hakim Hakan ÖZTATAR Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü, 
Av. Cavit TATLI Hukukçular Derneği Genel Başkanı, İlker KOÇYİĞİT Ankara BAM 3. Daire 
Başkanı katıldılar.  
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09 Şubat 2019 günü Samsun Barosu ve 
İstanbul Tahkim Merkezinin ortaklaşa 
düzenlediği “ Tahkim Yargılaması ile 
Tahkim Taraf Vekilliği” nin anlatıldığı, 
İSTAC Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi 
Candan YASAN TEPETAŞ ile İSTAC 
Genel Saymanı Av. Mehmet Rıfat 
BACANLI’ nın konuşmacı olarak 
katıldığı “ Avukatlar İçin Tahkim ve 
İstanbul Tahkim Merkezi” konulu 
seminere Baro Başkanımız Av. Kenan 
YAŞAR katıldı. 

14 Şubat 2019 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Çorum Ticaret Borsasına 
iadeyi ziyarette bulundu. 

16 – 17 Şubat 2019 tarihlerinde Bartın Barosu ev sahipliğinde yapılacak olan Karadeniz 
Baroları Çocuk Hakları Çalıştayı'na Baromuzu temsilen Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu 
Başkanı Av. Lale KOLDAŞ, komisyon üyeleri Av. Mustafa Güral KOLDAŞ, Av. Latife VAREL 
ve Av. Halime YILDIRIM katıldılar.  

18 Şubat 2019 tarihi itibariyle Avukat Hakları Komisyonumuzca meslektaşlarımızın 
karşılaştığı sorunlara çözüm amaçlı nöbet sistemi başlatıldı. 

23 Şubat 2019 Cumartesi günü TBB Eğitim Merkezi tarafından baromuzda CMK Uygulamaları 
konulu meslek içi eğitim semineri düzenlendi. Eğitime Seminer Sorumlusu Av. Turgay 
DEMİRCİ- TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi, Eğitmenler Prof. Dr. Feridun YENİSEY 
ve  Av. Dr. Salih OKTAR katıldılar. 
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25 Şubat 2019 günü Doğa Koleji'nde düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine Baro Başkanımız 
Av. Kenan YAŞAR katıldı. Avukatlık Mesleği hakkında bilgi verdi.

26 Şubat 2019 günü Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin ÖCAL ve Jandarma Komutanı J. Kd. 
Alb. Abdurrahman BAŞBUĞ’a iadei ziyarette bulunuldu. 

28 Şubat 2019 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri çerçevesinde Baro Başkan 
Yardımcısı Av. Neslihan BOYABATLI, Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Lale KOLDAŞ ve 
Komisyon üyeleri, Hitit Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Nurcan BAYKAM ile görüşme 
yaptılar.

MART 2019
01 Mart 2019 günü 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinlikleri görüşülmek üzere Baro Başkan 
Yardımcımız Av. Neslihan BOYABATLI, Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Av. Lale KOLDAŞ 
ve Komisyon üyeleri tarafından ŞÖNİM  ile görüşme yapıldı.

01 Mart 2019 günü Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin Kariyer Günleri etkinliğine 
Baromuzu temsilen Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR konuşmacı olarak katıldı.
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06 Mart 2019 günü Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Komisyonumuzca saat 
11:30 da Hizmet Binamızda P. 
Danışman Nalan ERLİK tarafından 
"Anne Çocuk ilişkisi, iş ve aile 
ilişkilerinde çözüm odaklı oyun ve 
etkinliklerle yapılan Psikodrama 
Eğitimi, iletişim, aile dinamikleri, 
yaşamda riskler içeriğinde, anne 
Psikodrama" uygulaması yapıldı. 

07 Mart 2019 günü Ankara’ 
da Türkiye Barolar Birliği'nce 
düzenlenen “Şiddetsiz Toplum 
Kampanyası” çalıştayına Baromuzu 
Temsilen Yönetim Kurulu üyesi, 
Kadın Hukuku Komisyonu ve İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı Av. Lale 
KOLDAŞ katıldı. 

08 Mart 2019 günü Kadın Hukuku 
Komisyonumuzca 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü Etkinlikleri 
çerçevesinde Atatürk Anıtına Çelenk 
Sunma Töreni, AVM’de stant açılışı, 
Basın Açıklaması ve Moderatör 
Av. Lale KOLDAŞ, Konuşmacılar 
Çorum 1. Aile Mahkemesi Hakimi 
Kübra KAYA, 2. Aile Mahkemesi 
Hakimi Orhan GÜLMEZ konusu  
6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve 
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun” Uygulaması ve “ Erken 
Evliliğe İzin Davaları olan seminer 
düzenlendi. 
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09.03.2019 günü Baromuzun ''Geleneksel Halısaha Futbol Turnuvası''nın 12.si Baro Başkanı 
Av. Kenan YAŞAR'ın başlama vuruşuyla start aldı.

10 – 15 Mart 2019 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen Staj Eğitim Semineri'ne 
Baromuzdan 10 stajyer avukatımız katıldı. 
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15 Mart 2019 tarihinde Ankara Barosu ev sahipliğinde yapılan Kamu Avukatları Toplantısı'na 
Baromuzu temsilen Baro Başkan Yardımcısı Av. Neslihan BOYABATLI, Av. Zeynep DEMİRBAŞ 
BALYAZ ve Av. Manolya KAYİŞ DURAN katıldılar.

26 Mart 2019 günü TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU’nun konuşmacı olarak 
katıldığı Samsun Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Panele Baro Başkanımız Av. Kenan 
YAŞAR katıldı. 

27 Mart 2019 günü Kamu Baş Denetçisi Şeref MALKOÇ Baromuzu ziyaret etti. Kamu 
Denetçiliği ve Ombudsmanlık konularında bilgiler verdi.

4 Nisan 2019 günü Sokak Hayvanlarını Koruma Günü nedeniyle Baromuz Hayvan Hakları 
Komisyonu'nca ''Farkındalık Projesi Kapsamı''nda Komisyon Başkanı Av. Tuğrul DAMAR ve 
komisyon üyelerince sokak hayvanlarına mama ve yem verildi.

5 Nisan 2019 tarihinde Avukatlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Adliye önünde Atatürk 
Anıtına Çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Baromuz Hizmet Binasında Gitar Dinletisi, 

NİSAN 2019
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Şiir Dinletisi ve Kokteyl yapıldı. Akşam Yıldızpark’ta yemek düzenlendi. Tüm etkinliklere çok 
sayıda meslektaşımız katıldı.  

11 Nisan 2019 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Belediye Başkanı Dr. 
Halil İbrahim AŞGIN’a ve Belediye Başkan Yardımcısı görevine seçilen meslektaşımız İsmail 
YAĞBAT'a tebriklerini iletmek üzere nezaket ziyaretinde bulundular. 

11 Nisan 2019 günü Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu Polis Haftası nedeniyle Emniyet 
Müdürü Murat KOLCU’ya kutlama ziyaretinde bulundular. 

11 Nisan 2019 günü Yargıtay Üyesi Mustafa YAPICI'ya Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR 
nezaket ziyaretinde bulundu.

12 Nisan 2019 tarihinde Kırşehir Barosu'nun düzenlemiş olduğu programa Baro 
Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı.

12 – 13 – 14 Nisan 2019 tarihlerinde Nevşehir Barosu ev sahipliğinde yapılan Orta Anadolu 
Baro Başkanları Toplantısı'na Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. 
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16 Nisan 2019 Salı günü Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR, Kahraman Maraş Baro Başkanı 
Av. Muhammed Burak GÜL, Gaziantep Baro Başkanı Sayın Bektaş ŞARKLI ile Osmaniye 
Baro Başkanı İbrahim Halil YAVUZDOĞAN'a nezaket ziyaretinde bulundu.

16 Nisan 2019 Salı günü Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR Adana Baro Başkanı Av. Veli 
KÜÇÜK ile Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk YURDAGÜL'e nezaket ziyaretinde 
bulundu. Ziyarette hoş bir rastlantı ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı 
Yakup MOĞOL ile de Baro Başkanımız bir görüşme yaptı.

18 Nisan 2019 Perşembe günü İnsan Haklarının Korunması Ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği 
Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi'ne Baromuzu temsilen Baro 
Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı.

19 Nisan 2019 tarihinde Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel 
Müdürü Hakan ÖZTATAR Bey'e nezaket ziyaretinde bulundu.
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19 Nisan 2019 günü Türkiye Barolar Birliğinde yapılan 38. Baro Başkanları Toplantısı'na Baro 
Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı.

20 – 21 Nisan 2019 tarihlerinde Gaziantep Barosu ev sahipliğinde yapılan “Çocuk Çalıştayı’'na 
Baromuzu temsilen Kadın ve Çocuk Hukuku Komisyonu üyeleri Av. Manolya KAYİŞ DURAN ve 
Av. Gizem ERMİŞ katıldılar. 

23 – 26 Nisan 2019 tarihleri arası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde incelemelerde bulunmak 
üzere Strazburg'a yapılan çalışma ziyaretine Baro Başkanımız Av. Kenan YAŞAR katıldı. 

27 Nisan 2019 günü ''12. Geleneksel Halısaha Futbol Turnuvası''nın finallerini ve ödül törenini 
gerçekleştirerek bir turnuvayı daha başarıyla tamamladık. Final maçları öncesi çocuklarımıza 
sporu sevdirmek amacıyla çocuklararası maç düzenlendi. Maç sonunda tüm çocuklarımıza 
madalyalar verildi. Final maçları sonunda ise Gençlerbirliği takımı üçüncü, Çorum Adliyesi 
takımı ikinci, Dostlar Karması takımı ise şampiyon oldu ve kupalarını Baro Başkanı Av. Kenan 
YAŞAR'dan aldılar. 
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En Centilmen takım Stajyer Avukatlar takımı, Hasan YILDIZ ise Turnuva Gol kralı olarak ödüllerini 
ve tarafsız yönetimiyle hakem Ersoy AKSOY'da plaketlerini Baro Başkanı Av. Kenan YAŞAR'dan 
aldılar. Ödül töreni sonrasında kokteyl düzenlenerek sporculara ikramlarda bulunuldu. Turnuvaya 
katılan tüm sporculara teşekkür ederiz.

Çocuklar Futbol Turnuvası

Şampiyon Dostlar Karması

İkinci Çorum Adliyesi

Centilmen Takım
Stajyer Avukatlar

Gol Kralı Hasan YILDIZ

Üçüncü Gençlerbirliği

Çocuklar Futbol Turnuvası

Çocuklar Futbol Turnuvası
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Ayrıca yeni seçilen Baro Başkanımız 
Av. Kenan YAŞAR ve Yönetim Kurulu 

üyelerimize 474 kişi, kurum, dernek, 
vakıf ve kuruluş yöneticileri nezaket 

ziyaretinde bulundular.

Nezaket ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ederiz.

Hakem Ersoy AKSOY Kokteyl






