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Adaletsizliği işleyen,  
çekenden daha sefildir.

EFLATUN
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YILIN SON 3 AYINDA …  

“Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir” der 
-

-
rına devam etti. 

Savunma” adına önemli bir 
dönemeci geçtik. 

Emeklilik Hakkı Staj Yönetmeliği”nde deği-

sevgili çocukları için yapılacak tedavi yardımından önemli 
yol alındı.   

-
da değer temaslarda bulunduk. 

***

Bir insan, neyi arıyorsa O’dur

-

Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu

Çanakkale Barosu Kadın Komisyonu
Kadına Yönelik Şiddete Dur” demek için 

-
-

ye çalıştık. 

***

Prof. Dr. Av. Metin FEY-
ZİOĞLU Doç. Dr. Av. Ümit 
KOCASAKAL

Av. Recep 
KEMAHLI

Av. Hasan SİPAHİ
-

-
-

larına ışık saçmaya çalışan Çanakkale Barosu Staj Eğitim 
Kurulu

-

yer tutmaya çalışan Çanakkale Barosu

-
-

-

Av. Bülent ŞARLAN 
Çanakkale Baro Başkanı 

Başkan’dan
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T
madalyası ve kalpak armağan 

yaşadı.

-

-

-

rinin yanı sıra çok sayıda avukat tarafın-

dan ağırlandı.

T.B.B. Başkanı  
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu  

Baromuzu Ziyaret Etti
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-

-

nitelikleriyle ortaya çıktığı bir yer olduğuna dik-

-

-
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Anlamlı armağanların takdiminden - -

-

rini ve Çanakkale avukatlarını tebrik etti.
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T
konulu konferansta konuştu. 

meydana gelen önemli olaylara 

ve mensupları ile Çanakkaleliler 
yoğun ilgi gösterdi.

-

-
-

-
-

-
-

-

-
ma tabii ki çok önemli ama sandıkla ge-

-
çilmişleri yıpratır. Ama iktidar olmak için 

-
-

seçim yoluy-

‘Halkın dışında siyaset olmaz’
   TBB BAŞKANI FEYZİOĞLU ÇANAKKALE’DE KONUŞTU
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A
vukatların yargılandığı 

-

-

-

birlikte geldi.

Başkanımız Avukatlar için Silivri’de
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-

-

-

lar yargının kurucu unsurudur.” dedi.

avukatların sindirilmeye ve yok sayılma-

ya çalışıldığına dikkat çekerek davanın 

-

-

-

dafisiyim” şeklinde beyanda bulunarak 

isimlerini söyledi. 

-

- bulunarak yargılamayı takip etmeye baş-

ladılar.
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-

-

-

-

lanacaktır. Avukatların mesleki faaliyetlerinin sorgulanması ve 

-

-

-

-

sal görevleri ve işlevleri de vardır. Bunlardan en önemlisi Avu-

-

-

-

-

-

Ege-Marmara Bölge
Baro Başkanları Toplantısı

SONUÇ BİLDİRGESİ



11

-

-

-

yapılmalıdır.

-

şudur;

-

-

-

bilgiye delil olarak itibar edilmemelidir.

-

ve etkileme anlamına gelebilecek başta siyasi iktidar olmak 

aksine siyasi iktidar tarafından adli kolluk yönetmeliğinde ale-

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
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-

İstanbul Barosu Başkanı  
Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal  

Baromuzu Ziyaret Etti
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Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal 
ile RÖPORTAJ 

   DÜNYANIN EN BÜYÜK BAROSUNUN BAŞKANI
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RÖPORTAJ

‘İlkemize, Ülkemize ve 
Cübbemize Sahip Çıkacağız’ 

Av. Özlem KARALOĞLU BİLİCİ 

g Hukukla tam anlamıyla iç içe bir hayatınız var. Sav-
cılık deneyiminiz, avukatlık, akademisyenlik, son olarak 
baro başkanlığı. Birçok yönünüz var ama biz kendinizi tek 
cümleyle tanıtmanızı istesek ne derdiniz.

g 
askeri savcılık deneyimim var. Tam meslekten değil ama yine 

-

eksikti onu da ta-

-
-

-

-

-

g Ailenize çok önem verdiğinizi her röportajınızda de-
falarca dile getirmişsiniz. O kadar yoğun bir programınız 
var ki bu sizi hem yoruyor hem ailenizden de uzak kalma-
nıza sebep oluyor muhakkak. Bununla nasıl baş ediyorsu-
nuz.

g 

-

-
-

şeyleri atladım mı diye tedirgin oluyorum. Ama fark ettim ki ne 

-

-
-

tedirgin oluyor ama anlıyor ve anlayış gösteriyor. Çocuklarımla 

-

-

“Hayatım 
Mücadele ve Çile 
Felsefesi Üzerine 

Kurulu”

“H
Müca
Felse

K
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RÖPORTAJ

gibi algılıyorum. Gelecekleri bakımından endişe ediyorum. Böyle 

-

da beni mutlu ediyor. 

g Aday olduğunuz ilk seçimlerde  seçim sloganınız 
“ilkemize ülkemize ve cübbemize sahip çıkacağız” idi.. 
Birçok söyleminizde de ağır siyasi eleştiriler görüyoruz. 
Türkiye’nin en büyük ve en kozmik barosunun başkanlığını 
yapıyorsunuz ve üyeleriniz arasında çok değişik görüşler 
ve çok farklı bakış açıları var. Bu anlamda baro başkanının 
olarak siyasi söylemlerde bulunmanız baronuzun üyeleri 
tarafından nasıl karşılanıyor,  Baroda siyaset sizce nasıl 
olmalıdır.?

g Bakın bu da 
önemli bir soru. Bi-

-

-
-

takım eleştiriler yapılıyor. Baro başkanı siyaset yapar mı diye. 

-

lıyor ama örneğin baro fırıncılar federasyonu değil sadece ek-

-
-

-

-

-
-

olarak sadece meslek sorunlarıyla ilgilensin deniyor. Bu bir kere 
-

-
-

“İLKEMİZE 
ÜLKEMİZE VE 

CÜBBEMİZE 
SAHİP  

ÇIKACAĞIZ”

Ü

Ç
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RÖPORTAJ

-

-

-

-
-

-
tamda yapmak isterim. 

-

-

-

ve yargısal denetimin teminatı altında olur. Bir toplum için en 

-
nim için tablo budur. 

g “Bugün iddia ediyorum ki Türkiye’de hak ve özgür-
lüklerin en büyük düşmanı tehdidi toplumun en büyük 
güvencesi olması gerek hukuktur. Çünkü belli bir amaca 
hizmet edecek biçimde uygulanıyor. Dolayısıyla da hukuk 
böylece tutsak edilmiştir”. Gerçekten çok doğru ve güzel 
bir söylem, biraz açıklayabilir misiniz?

g 

-
ti dediğimde insanlar  çok sert buldu.  Ancak bu yumur olarak 
ileri demokrasi nidalarına karşı geliştirdiğim bir söylemdi. Bun-

-

-

gerçekleştiriliyorsa 
ya da meşrulaştırılı-
yorsa gidebileceği-

-

-

-

-

-

g Başörtüsüyle yemin eden bir arkadaşımız oldu. 
Mesleğin icrasında başörtüsü serbestisiyle ilgili görüşleri-
niz nedir? Bu konuyu da mı bu bağlamda değerlendiriyor-
sunuz?

g -

-

-

-

“BİR TOPLUMUN 
BELKEMİĞİ HUKUK 
DEVLETİ VE YARGI 
BAĞIMSIZLIĞIDIR”

BİR
BELKE
DEVL
BAĞIM
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RÖPORTAJ

bir alandır. Bu alan öyle bir alandır ki birilerine göre kural yapıla-

-

-

simge olabilecek ve belli bir inancı dışsal anlamda ortaya koyabi-
-

-

Uymayı kabul etmiyorsa girmeyecek. Ama o girsin diye o alanın 
-

-
-

girmek isteyene göre de değişecekse ortada kural diye bir şey 

-

resmi alandır. Adliye resmi bir alandır.  Ama orada da ikili bir ayı-
-

-
mek durumundadır. 

d u r u m u n d a d ı r . 

değil de bilimsel ve 

ortaya çıkıyor tab-

noktadan tartışıl-

siyaset ve ticaret yapılıyor. 

g 

-

-

-
kım şeylerini takmak isterse ne olacak. Bana göre dine karşı da 

-

-

inanç yapısının nasıl siyasete alet edildiğini gösteriyor. Burada 

-
telendiriliyor. ben laikliğin aslıda tamda din duyguları yoğun 

“CÜBBENİN 
KİMSENİN 
ÖNÜNDE 

İLİKLENMESİN DİYE 
DÜĞMELERİ YOK,  
KİMSE O CEBE BİR 

ŞEY KOYMAYA 
CESARET 

EDEMESİN DİYE 
CEBİ YOK.”

DÜĞ
KİMS

ŞE

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEED



18 ÇANAKKALE BAROSU

olan ve bunları yoğum olarak yaşamak isteyen insanların bir 

-

-
-

lik inanan insanların etrafını bir bariyer gibi çevirir ki oraya din 

-
dirilmesi gerekirken bakın durum ne kadar farklı yansıtılıyor. O 

g Avukatlık mesleğinin hak ettiği noktada olmadığı-
nı bilfiil yaşayarak görüyoruz. Bir röportajınızda Avukatlık 
mesleğinin git gide itibarsızlaştırılmaya çalışıldığından 
bahsetmişsiniz. Farklı bir açıdan bakarsak meslektaşla-
rımızın tutumlarının da gelinen noktada etkili olduğunu 
düşünüyor musunuz? Bu hususta barolar ve birlik ne gibi 
önlemler almalı?

g Bakın ben 

saldırı altında. Öyle 
bir operasyon yap-
tılar ki tek bir mermi 

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

mı vardır. Batı felsefesi çok mekaniktir ama doğu felsefesi çok 
-

peşinden koşar. Oysa doğu felsefesine göre mutluluk olgu değil 

-

g Yeni avukatlık kanununu nasıl değerlendiriyorsu-
nuz? Avukatlık sınavı ve taslakta geçen şube açma yetkisi 
mesleğin niteliğini nasıl etkiler?

g -
-

“AVUKATLAR 
BİR DAVADA 

KARŞILIKLI 
OLURLAR 

AMA HASIM 
OLAMAZLAR”

“

O
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-

-
-

-

-

-

-

-

-

g Öğrencilik yıllarınızda da aktif mücadele etme ge-
rekliliğine inanmışsınız ve siyasetle yakından ilgilenmişsi-
niz. Hitabetinizin çok etkili, insanları etkileme becerilerini-
zin yüksek olduğunu görüyoruz. Gerçek anlamda siyasete 
girmeyi düşünüyor musunuz?

g 

-

-
-

-

alıp onla uğraşmak 
istiyorum. Bunun 

de sinema filmi çek-
mek. Ben çok yoğun 
tiyatro ile uğraş-

oyunda oynamanın 

-

-

-
-

Bunu da asla kaybetmek istemiyorum. 

-
-

-

-
-

“ÇANAKKALE 
BENCE BİR ŞARJ 

YERİ GİBİ”

“ÇA
BENC

YE
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g Bir röportajınızda “Cumhuriyetin temel nitelikleri 
ve hayat felsefem konusunda kimseyle uzlaşmak zorunda 
hissetmem kendimi. Bu konularda empati de göstermem 
sempati de duymam” demişsiniz. Fikirlerinizi cesurca sa-
vunuyorsunuz. Bu duruş sizi yormuyor mu?

g -
-

-

-

-

olsun ortak bir aidiyet duygusu yaratıyor. Ancak bu ortak duy-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

direk söylerim. 

g Forumlarda genel kanı derslerdeki tavrınızın ve  üs-
lubunuzun ceza hukuku gibi zor ve önemli dersi zevkli ve 
anlaşılır kıldığı yönünde. Size en çok keyif veren hangi uğ-
raş alanınız?

g -
-

-

-
-

-

yormuşluğumda var. 

g Hem akademisyenlik, hem avukatlıkla ilgileniyor-
dunuz. Bunlara birde baro başkanlığı eklenince hayatınız-
da neler değişti? 

g Baro başkan-
lığı aklımın ucundan 

-
me girdiğimde de 
kıramayacağım in-
sanların vesilesiyle 
girdim. Ama öyle bir 

mecbur kaldım ve 
-

-

“GÜLÜN 
GÜZEL OLMASI 

DİKENİNDENDİR”

“
GÜZ

DDDDDDDDDDDİKEN
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-

-
nın çocuğuna bırakacağı çok değerli bir miras. Ben Genel Kurulu-

-

-

-
-

-

-

g Son olarak bizimle neler paylaşmak istersiniz. Der-
gimizdeki röportajlarımızda gelenek olduğu üzere  birkaç 
mesleki anınızı anlatır mısınız?

g 
-
-
-

-
rinde birçok boşanma davasına baktım. Bir davada ben kocanın 

-

başaramıyor olabilirler ama adam gibi boşanmasını da bilmek 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-Teşekkür ederiz
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RÖPORTAJ

T

katıldı.

-

-

-

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
-

ların alındığı bir genel kurul olduğunu 

vurguladı.

“BU GENEL KURUL SAVUNMA 
ADINA ÖNEMLİ BİR 
DÖNEMEÇTİR”

Avukatlıkta sorunların arttığına dik-

-

lerin getiriliğini belirtti.

AVUKATLAR ADINA ÖNEMLİ 
GELİŞMELER OLDU

önemli çaba sarf ettiğini ve Çanakkale 

-

-

Başkanımız Av. Bülent Şarlan 
Genel Kurulu Değerlendirdi

TBB 12. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU
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RÖPORTAJ

-

avukatların eş ve çocuklarının tedavisine ilişkin önemli 

-

-
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RÖPORTAJ

Ö
verilmesine karar verilmiştir.

-

-

-

verilmiştir.”

-

-

-

Av. Hasan Sipahi’ye Fahri Doktora

MESLEKTAŞLARIMIZIN  
YENİ YILINI KUTLARIZ

2014 Yılının ülkemizde ve dünyamızda 
barışın sağlandığı, hukuk devleti ve 
demokrasinin egemen olduğu, laik 
cumhuriyetin korunduğu, herkese eşit 
temel hak ve özgürlüklerin sağlandığı, 
demokrasinin kurum ve kurallarıyla en etkin 
şekilde işletildiği, savunmanın öneminin 
ve yargıdaki yerinin herkes tarafından 
anlaşıldığı, insanlarımızın geleceğe umutla 
baktığı bir yıl olmasını dileriz .

Çanakkale Barosu
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HABER

T

-

-

-

devam etti.

 Oturumlara katılan Baro yöneticile-

-

-

-

-

dan dolayı tebriklerini sundu.

‘Cumhuriyete Giden Yol 
- Trakya’nın Kurtuluşu’

    EDİRNE BAROSU PANEL DÜZENLEDİ:
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ZİYARETLER

Boğaz ve Garnizon Komutanı 
Tuğamiral Aydın Şirin Baromuzu 
Ziyaret Etti

-

-

-

Çanakkale İl Jandarma Komutanı 
J.Kd.Alb. Enver AYDIN Baromuzu 
ziyaret etti

-

-

ret etti.

BİGA ADLİYESİNE ZİYARET 
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ZİYARETLER

ÇASİAD’a Ziyaret

-

-

-

Baromuzdan ÇAGİAD’a Ziyaret

-

-

etti.

-

-

-
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MAKALE

 ■ Prof. Dr. ZEKİ HAFIZOĞULLARI

Tbirçok bakımdan 

toplumlardaki iktidar olgu-

Gerçekten, 
din ve bilim, toplumsal 
yaşamın iki yönüdür, ev-
reni farklı iki algılama biçimidir. Bunlar, mutlaklık iddiasın-
da olmadıkça, biri ötekini ortadan kaldıran, yahut gereksiz 
kılan alanlar değildirler.

dinsel algılaması yanında bir de bilimsel algılamasının olabi-

-

toplum da bir yandan doğanın bir parçası olarak tıpkı doğa 

-

-

-

tartışmasını doğurmuştur. Tartışmada 

-

kanunda isterse toplumun yaşama 

toplumun iradesini ifade ettiği gö-

-

bulmaktadır1. 

-

-

-

-

-

yabilir.

-

-

-

-

kaynaklık değerinin bulunamayacağıdır.

dinlerin peygamberlerinin beyanları ve 

2.

lâiklik ilkesinin 
gereği kutsal din duygularının devlet 
işlerine ve politikaya karıştırılamayaca-
ğı” -

TÜRK HUKUK DEVRİMİ VE LÂİKLİK

B
Lâik bir devlet, 

hukuk ve toplum 

düzeninde dinin, 

ancak sayılabildiği 

takdirde, bir etik 

değer olarak hukuku 

etkileyebileceği; bu hal 

dışında, dinin, hukukta 

bir kaynaklık değerinin 

bulunamayacağıdır.

C
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MAKALE

-

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin lâik bir devlet olduğunu” 

ifade etmiştir.

-

-

-

-

ni kurmak amacıyla kullanılamaya-

“kimse devle-
tin sosyal, ekonomik, siyasî ve hukukî 
temel düzenini kısmen de olsa din 
kurallarına dayandırma veya siyasî 
veya kişisel çıkar veya nüfuz sağlama 
amacıyla her ne surette olursa 
olsun, din veya din duygularını yahut 
dince kutsal sayılan şeyleri istismar 
edemez ve kötüye kullanamaz“

istendiğini göstermektedir.

-

-

-

-

miş olduğunu bilmek le 

-

-

başka bir organa 

“ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir” -

-

-

yapısını kurmada yegâne ve mutlak 

-

Türk hukukunda lâikliğin, gerek 
siyasî gerekse hukukî bakımdan bir 
tek tanımı, bir tek anlayışı vardır. 
O da, devleti ve devletin toplumsal, 
ekonomik, siyasal ve hukukî temel 

düzenlerini kuran iradenin, mutlak suretle beşerî irade ol-
ması esasıdır.

Egemenliğin kaynağının beşeriliğinin zorunlu bir 
sonucu, kanun önünde eşitliktir. 

-

-

-

herkes vicdan, dinî inanç ve ka-
naat hürriyetine sahiptir 

-

-

-

-

-

B
Egemenlikle 
devletin hukuk 
düzeni bağıntılıysa, 
egemenliğin devletin 
hukuk düzeninde 
devletten başka bir 
organa veya kuruma 
izafesi mümkün 
değildir.

C
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-

retiyle açıkça yasaklamaktadır.

-

-

-

 Türk hukukunun kaynağı, Türk 
ulusunun vicdanıdır.

-

de bir kaynaklık değerinin bulunmaması 

-

-

Bir kere din insana vergidir.

ancak toplumun ve bunun egemen ifadesi olan devletin 
3

-

-

-

4

-

-

-

-

rak5

istenmiştir.

-

-

-

-

-

-

-

KAYNAKÇA

-

-

B
Lâiklik, Türk hukuk 
devriminin özü, 
tüm kurum ve 
kuruluşlarıyla Türk 
toplumunun bir 
görünümüdür; akılcı, 
birleştirici, çağdaşve 
dinamik bir yaşama 
biçimidir.

C

MAKALE
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-

-

-

-

Dipnotlar

-

-

-
rinde oluşmuş  toplumsal/siyasi bir yaşama biçimidir. Bu toplum 

-

-
-

na işaret etmiştir.

-

-
-
-

-

-

-
-

dayalı olarak değiştirmek isteyen teokratik devlet kurmak yanlısı 

-

-

-

-

MAKALE
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 90. YILI

29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI COŞKUYLA 
KUTLANDI

-

Çanakkale Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulması ile başladı. 

-

-
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HABER

-
nakkale Barosu Çevre Komisyonu Avu-

-

-
-

bilgi edinme amaçlı olarak 
köye gidilmiştir. 

-
-

-

yaşanmış bir sel baskını ile 
evlerinde sıkıntı yaşanan ve 

-
dana geldiği köyde maden 

-
kabileceği konusunda kaygılı olunduğu 

metre yakınlıkta yapıldığı ve çalışmaların 

ifade edilirken köy sakinlerinden Kaan 

-
-

olan köyde sit alanı ile ve köy ile sınır bir 

-
da endişelidir. Can ve mal kaygısına ek 

talanı ve devamının da ge-

-
nelik son dönemde yapılan 
termik santraller ve altın 
madeni aramalarına bir ye-
nisi olarak eklenen Kurşunlu 

-

-

Kurşunlu Köyü’ne Ziyaret
  MADEN ÇALIŞMALARI BAYRAMİÇ KURŞUNLU KÖYÜ’NÜ TEHDİT EDİYOR
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B
gösterdi.

-

ra yönelik etkin çabalarda bulunan Baro-

-

-

gerekenleri aktardı. Açıklamada Baro 

bulundu. Basın toplantısına komisyon 

-

-

-

çocuk gelinler ve çocuk anneler konusu 

-

da konuşmacı olarak katıldığı panelde 

çocuk gelinlerin ve çocuk annelerin du-

-

tığı konuşmada ise belirtilen kesimlerin 

Gerçekleşen panelin ardından Baro Baş-

-

Baro’dan Kadına Yönelik Şiddet Duyarlılığı

ETKİNLİKLER
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ETKİNLİKLER

B
ve kadına ilişkin konularda 
komutanlarla bilgi paylaşımında 
bulundular.

-
ğın seminer salonunda yapıldı. Çok sayıda 

-
-

-

-

-

-

ması ile son buldu. 

“Hukuki Güvenliğin Bulunmaması,  
Doğrudan Doğruya Meslek Sorunudur”

-

-

İl Jandarma Komutanlığında Seminer

   II. GENÇ AVUKATLAR KURULTAYI ESKİŞEHİR’DE YAPILDI:
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MESLEKİ TOPLANTILAR

Bavukatlara yönelik 
ilgi ve katkılarını 

Kurulu tarafından 

avukatların aktarımları 
sayesinde mesleğe 
yönelik bilgilerini 
artırdılar.

-

-

yandan da gelecekteki mes-

-

katlara yönelik katkı sunmaya 

devam ediyor. Bu kapsamda 

avukatları ağırladı.

-

Cafeka restoranda öğle ye-

-

naşmak amacıyla gerçekleşen 

toplantıda mesleki paylaşım-

-

genç meslektaşlarıyla tec-

yönelik çalışmaların yanısıra 

-

kat olabilmek için yapılması 

gerekenler konusunda gö-

-

Staj Eğitim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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MESLEKİ TOPLANTILAR

B
konuşma konusunun ele alındığı bir prog-

-

-

verildi.

-

tığı sunuma bu olanağı kendisine tanıyan 

-

verdiği bilgilerde aşama aşama nasıl etkili 

-

nelerden etkilendiği konularında örnekler 

sonunda sorulan soruların yanıtlanması ile 

B
konuşmaya ilişkin bilgiler aktardı.

-

mı -

-

-
-

nasıl konuşması gerektiğine ilişkin pratik 

-

-

kitlelere konuşurken nasıl davranacakları 

paylaşıldı. Avukatların meslekte yaşadıkları 
konuşma ile ilgili sorunların da konuşuldu-

-

takdim edildi.

-

ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayram 

-
redatında konuşmaya ilişkin ders yoktur. 

-
la iyi konuşmayı önemsemelidirler. Çanak-

-

nasıl etkili konuşabileceklerini aktardık.” 

dedi. 

Gelibolu Adliyesi’nde ‘Hukuk ve Hitabet’ Programı

Biga’da Avukatlara ‘Hukuk ve Hitabet’ Semineri
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GÜNDEM

 ■ Hukuk devletinde ve demokraside;

 ■ Yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele edilir. 

 ■ Paralel devlete, derin devlete izin verilmez. 

 ■ Bu iki zorunluluktan birini görüp, diğerini görmemek 

olmaz. 

 ■ Adil yargılanmak her yurttaşın hakkıdır. Çözüm öne-

rimiz de birkaç davayı değil, geneli kapsamaktadır. 

 ■ Adil yargılama istemek, darbelere destek vermek 

veya yolsuzluk soruşturmasını gölgelemek değildir. 

-

1. Ben Türkiye’ye, Türkiye’nin kurumlarına, hukuk 
devletine ve demokrasiye sahip çıkıyorum.

-

2. Cumhurbaşkanı ve ardından Başbakanla gerçekleş-
tirdiğimiz görüşmelerden sonra yapılan yorumları oku-
dum. 
ifade edenlerin bu kaygılarına dair açıklama yapmayı ise ge-

3. Bazı yorumlarda, Cumhurbaşkanı ve Başbakanla 
niçin görüştüğüm sorgulanıyor. 

-

-

başkanları var. 

4. Niçin görüşüyor diye yorum yapanların, kimin-
le görüşmemi beklediklerini gerçekten çok merak edi-
yorum. 

-

5. Evet, görüşmelerimde bugüne kadar ne dediysem 
onları söylüyorum, çözüm öneriyorum, eleştirilerimi ya-
pıyorum, dinliyorum ve cevap veriyorum.

6. Ne dediğini ve kim olduğunu bilen insanlar, başka 
insanlarla görüşmekle birilerinin korktuğu gibi “taraf” 
değiştirmezler. -

7. Demokrasi ve hukuk devleti böyle bir şey işte; ko-
nuşmak ve iletişim kurmak gerekiyor.

-

-

8. Bugüne kadar yanlışa yanlış, doğruya doğru deme-
yi ilke edindim.

-

-

NELER OLUYOR      NE YAPIYORUZ? ?

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI 
PROF. DR. AV. METİN FEYZİOĞLU’NUN ‘DEVLET KRİZİ’ KONUSUNDA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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GÜNDEM

bulunduk. 

9. Karış karış Türkiye’yi gezdim defalarca. Halkımla 
kucaklaştım; güzel ülkemin candan insanlarından çok şey 
öğrendim  

-

-

-

-

10. Dostlarım, yolsuzluk soruşturmasında ilk gün-
den itibaren tavrımı koydum: -

-

-

lendirmek için şe-

-

ranslar verdim. 

idarenin dene-

timini getiren 

-

netmeliği de-

ğişikliği cumar-

-

-

-

-

-

soruşturma-

s ı n ı n 

-

-

-

11. Bugün ülkemizde çok vahim bir devlet krizi yaşa-
nıyor. 

-

-

ye alınmasına ve delilleriyle ortaya konulmasını talep etmeye 

engel değil. 

12. Dostlarım, ortada en yetkili ağızlardan dile geti-
rilen büyük bir iddia var: Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve 
Poyrazköy davalarında Türk Silahlı Kuvvetlerine kumpas 
kurulduğu. -

istedik. Adil yargılama olmadan 

yargılama istiyorlar. 

-

-

-
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-

irmek için şe-

-

lar verdim. 

enin dene-

ni getiren 

-

tmeliği de-

iği cumar-

-

-

-

-

-

şturma-

n 

kurulduğu.

istedik. Adil yargılama olmadan 

yargılama istiyorlar. 

-

-

-
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GÜNDEM

13. Şimdi kendinizi sahteliği sabit delillerle, PKK’lı giz-
li tanıkların ifadeleriyle mahkum edilmiş gazetecilerin, 
avukatların, subayların, akademisyenlerin, milletvekil-
lerinin, yerel yöneticilerinin yerine koyun.

-

soruşturmasını gölgelemek olarak takdim edilebilir! 

14. Üstelik bizim çözümümüzün kapsamına sadece 
kamuoyunda çok konuşulan bir kaç dava girmiyor. Anti-

-

15. Adım adım çözüm önerimiz şu: 

-

-

-

meye devam edilmeyecekti. 

Öyleyse ilk yapılması gerekenler neler? 

A- Birinci kanuni düzenleme şunları içermeli: 

Hukukla ve mantıkla çelişen geçici 2. maddenin kaldı-
rılarak özel görevli mahkemelerin gerçekten kapatılması, 
ellerindeki işleri devretmelerinin hükme bağlanması. 

-

- Özel görevli mahkemelerin 5 Temmuz 2012’den son-
ra verdikleri ve halen Yargıtay’da bekleyen kesinleşmemiş 

mahkumiyet hükümlerinin başka hiçbir değerlendirme ya-
pılmaksızın görev yönünden Yargıtayca bozulacağına dair 
mutlak bir düzenleme yapılması. 

- Özel görevli mahkemelerin 5 Temmuz 2012’den sonra 
verdikleri ve Yargıtay’dan onanarak kesinleşmiş mahkumi-
yet hükümlerinin başka hiçbir değerlendirme yapılmaksızın 
yeniden yargılamaya tabi olacağına dair mutlak bir düzen-
leme yapılması.

-

-

kapatılmış olacaktır.

B - İkinci kanuni düzenleme şunu içermeli: 

- Özel görevli mahkemelerin yerine Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 10. maddesiyle kurulmuş terörle mücadele 
mahkemelerinin kaldırılması. 

-

-

melerinde yapılmasının sağlanması. 

16. Şimdi denilebilir ki, davalar yeniden görülmeye 
başlandığında, özel görevli mahkemelerin yerine işe ba-
kan genel görevli mahkemelerin nasıl karar vereceğini 
nereden bilelim? 

adil yargılama. 

17. O zaman şu sorulabilir; genel görevli mahkemeler 
adil yargılama yapacaklar mı? Nasıl emin olabiliriz? 



41ÇANAKKALE BAROSU

GÜNDEM

savcısı var. 

18. İyi de daha kestirme bir yol yok mu? 

-

Özel görevli mahkemeler ve terörle mücadele mahke-
meleri kapatılacak; çift başlı ceza yargısına son verilecek ve 
bu defa yargının hem adalet dağıtması hem kendini aklama-
sı beklenecek. Yalnızca beklenmeyecek, takip edilecek, ısrar 
edilecek. Böylece yıllardır bıkmadan usanmadan söyledik-
lerimiz gerçekleşmeye başladığında demokrasi kazanacak, 
Türkiye kazanacak. 

19. Acilen başka ne yapılmalı? 

Gerekçesiz verilen mahkumiyet kararları ve tutuklama 
kararları sebebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince ve 
Anayasa Mahkemesince devlet aleyhine hükmedilecek taz-
minatların, bu keyfi kararları veren hakimlerden tahsil edil-
mesini sağlayacak kanuni bir düzenleme gerçekleştirilmeli. 

benimsemeye başlayacaklardır. 

20. Hemen ardından ne yapılmalı? 

Savcılara bağlı bir adli kolluk teşkilatı kurulmalı. 

-

-

latmak istedim. 

-

-

-

veniyorum. 

-

-

sonuçlarına katlanacaktır. 

Var mısınız? 

Ben varım. 

Metin Feyzioğlu
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2. İCRA MÜDÜR 
YARDIMCISINA   
VEDA YEMEĞİ
Çanakkale Adliyesinin se-

vilen isimlerinden Çanakkale 

-

görevi sona ermiş ve Adana Ad-

liyesine tayin oldu. Tayin nede-

-

di. Çanakkale Baro Başkanlığı 

olarak yeni çalışma yerinde ve 

-
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AV.BAHAR AKAY RUHSAT TÖRENİ

Byemin ederek avukatlığa başladı.

-

-

rildi. Törende yeni avukata kimliği önceki Baro Başkanlarından 

-

AYVACIK AVUKATLAR ODASI HİZMETE GİRDİ
-
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MEVZUAT BÜLTENİ

-

-

-

1. TANIMLAR:

İŞVEREN AVUKAT: -

İŞGÖREN AVUKAT:
-

yerine getiren avukatı ifade etmektedir.

İŞ : -

-

-

-

sinde yerine getirilir.

İŞYERİ : -

TARAFLAR : -

TİP SÖZLEŞME : -

-

ifade eder.

2. YÖNERGENİN AMAÇ VE KAPSAMI

-

-

-

cıyla yayınlanmıştır.

3. DENEME SÜRESİNİN DÜZENLENMESİ

-

4. TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK 
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÇALIŞMA SEKLİ

-

-

çebilirler.

-

melerde gösterilir.

5. ÜCRET HAKKININ DÜZENLENMESİ

-

-

ödenir.

-

 BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA 
AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI  
BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLAR YÖNERGESİ
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MEVZUAT BÜLTENİ

-

-

-

-

-

-

rine getirilir.

-

bına yapılır.

6. İZİN HAKKININ DÜZENLENMESİ

-

-

-

nabilir.

-

-

-

-

-

7. ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA 
KONUSUNUN DÜZENLENMESİ

-

-

-

çalışma kapsamındadır.

-

-

-

-

la yapılabilir.

-

-

-

-

katın beyanı esas alınır.
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MEVZUAT BÜLTENİ

8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

-

-

-

nı koruyacak şekilde davranırlar.

-

kararlaştırılır.

-

olarak öder.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Avukat ile ortaklaşa maliktir.

-

-

-

-

-

-
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MEVZUAT BÜLTENİ

-

kullanır.

9. ÖZEL HÜKÜMLER

-

-

nır.

-

tarafından önceden karşılanır.

-

-

-

koyabilirler.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

uygulanır.

11. SON HÜKÜMLER

-

yorumlanır.

-

-

-

-

-

-

-

-

Baro organlarınca dikkate alınır.

-

-

-

davranış olarak değerlendirilir.

-
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BASIN AÇIKLAMALARI

10 KASIM MESAJI 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 AV. BÜLENT ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

-

-

-

-

-

-

-

 Av. Bülent ŞARLAN
Çanakkale Baro Başkanı

CUMHURİYETİN 90. YILDÖNÜMÜ MESAJI
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BASIN AÇIKLAMALARI

-

yönelik ayrımcılığın yansıması ve sonucu olduğu ve değişik boyutlarda 

var olduğu bir gerçektir.

-

-

-

si için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

* Kadına yönelik şiddetin temel nedenlerinden biri olan; kadına 

-

görevleri arasında yer almalıdır.

* Kadınların aşağı bir cins olduğu veya erkekler ile kadınlar için 

-

edilmelidir.

-

*Kadın sığınma evlerinin nitelik ve niceliklerinin iyileştirilmesi ve 

sayılarının arttırılması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

yuna saygıyla duyurulur.

Av. Güneş PEHLİVAN

KADIN HAKLARI KOMİSYONUMUZUN BASIN AÇIKLAMASI
25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ORTADAN KALDIRILMASI İÇİN MÜCADELE GÜNÜ
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BASIN AÇIKLAMALARI

Ç
-

-

-

girmiştir.

-
-

-
larıdır.

-

-

-

-

-
-

-

-
tedir.

-

-
lıklar edinmektedirler.

-

bitmesini bekliyor. Çocuklarla ilgili olarak ya-
pılan araştırmalar ve istatistikler de çocukların 

bin olduğu bilgisine yer verildi.

-

-

-

-

olarak bilinen okula başlama olgunluğuna erişmeden ilköğretime 
-

mesi gerekmektedir.

-
lamaya geçirilmelidir.

-

-
rekmektedir.

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ  
BASIN AÇIKLAMASI
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BASIN AÇIKLAMALARI

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

.

-

ifadeleriyle geleceğin mimarı olan öğretmenlere seslenir.

ve araştıran bireyler olarak yetiştireceklerine inancım tamdır. Aynı inancımı 

-

maktayım.

-

Av. Bülent ŞARLAN

Çanakkale Baro Başkanı  

Artan çocuk istismarı suçları sebebi 
-
-

istismar suçunda mağdur olan çocuğun  
-

nedeni olarak değerlendirilmesine  son 
-

lıdır.

-
rak ve yaşına uygun kurumlarda bulun-
durulmalıdır.

Türkiye’de…1 milyon çocuk 
gelin var!

-

yaşta evlendirilmeleridir.

Çocuk Gelinler ve Anneler sorunu-

-
-

-
-

-

-

-

-

Av. Şennur TARAK

Çanakkale Barosu
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BASIN AÇIKLAMALARI

B
bitirenlerin eskisi kadar kolay avukat 

adıyla sınavların yapılacağını belirtti.

-

-

-

-

-

Buradan alınacak yeterli puandan sonra 

aday avukatın elde edeceği başarı belge-

si iki yıl geçerliliğini koruyacak.”dedi.

-

Kurallarını kapsayan alan bilgisinde ya-

-

-

-

de avukatlık mesleğine girişte önemli bir 

-

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ 
MESAJI 

-

-

-

-

kaldırılması tek 

 Çanakkale 
-

sindeki engelli 
meslektaşlarına 

-
şımakta ve onları anlamaktadır. Bu vesileyle engelli vatandaşla-

-

Av. Bülent ŞARLAN Çanakkale Baro Başkanı

Avukat Olmak Zorlaşıyor
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BASIN AÇIKLAMALARI

asil devrimlerinden birini ger-

-

-

-

faaliyet demektir. Bundan do-

reform amacını ortaya koymuştur.

-

-

-

-

tanınmıştır.

-

-

-

-

-

-

-

-

Bu nedenlerle;

* Kadınların iş ve siyaset alanlarında var olsalar bile karar me-

-

* Anayasa ve seçim yasalarında kadın ve erkeğin fiili eşitliğini 

-

-

-

-

Bu ülkede “Gelecek”, kadınlarla gelecektir.

-

Basına ve Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Çanakkale Barosu 

Av. Güneş PEHLİVAN

KADINLARA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI VERİLİŞİNİN YILDÖNÜMÜ 
NEDENİYLE YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI
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10 ARALIK  DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

-

-

-

rulunda kabul edil-

-

devam etmektedir. 

-

-

-

mokrasi anlayışının 

Hocalı Soykırımının Failleri Yargı Önüne Çıkarılmalıdır:

-

-

ne çıkarılması gerektiği kanaatindedir.

Arakan ve Gazze de yaşanan insanlık dramları halen 
devam etmektedir.

-

Demokrasi ve İnsan Hakları İhlalleri Ülkemizde Halen 
Devam Ediyor:

-

-

-

-

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU

BASIN AÇIKLAMALARI
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DUYURU

-

maktadır. 

Amaç

 MADDE 1 -
-

vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 -
-

lar için uygulanır.

Dayanak

 MADDE 3 -
-

Tarife

 MADDE 4 -

d) Çocuk mahkemeleri:

-

g) Kanun yolları mahkemeleri:

Ödenir.

 Yürürlük

 MADDE 5 –

  

 2014 YILI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam 

MADDE 1 - -

-

-

-

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler

MADDE 2 -

-

-

gerektirir.

-

MADDE 3 -

-

tutulur.

-

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ 
VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİ
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Birden çok avukat ile temsil

MADDE 4 - -

Ücretin tümünü hak etme

MADDE 5 -

-

Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret

MADDE 6 - -

-

-

MADDE 7 - -

-

-

-

-

-

-

-

MADDE 8 -
başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması du-

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret

MADDE 9 -
-

-

-

-

Manevi tazminat davalarında ücret

MADDE 10 -

belirlenir.

-

-

-

medilir.

İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret

MADDE 11 - -

-

lemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise 

-

-

-

-

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret

MADDE 12 - -

-

-
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-

Ceza davalarında ücret

MADDE 13 - -

-

-

-

-

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge ida-
re, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 -

-

feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle 

-

-

MADDE 15 - -

-

oluşturur.

Tahkimde ücret

MADDE 16 - -

İş takibinde ücret

MADDE 17 - -

iş ve işlemlerdir.

-

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret

MADDE 18 - -

lerde de bu Tarife uygulanır.

-

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret

MADDE 19 -
-

lenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 20 -

olan tarife esas alınır.

Seri davalarda ücret

MADDE 21 - -

Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret

MADDE 22 - -

-

-

takdir olunur.

Yürürlük

MADDE 23 - 
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AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

1. 210,00 TL

 110,00 TL

2. 400,00 TL

 210,00 TL

3. 400,00 TL

4. 300,00 TL

5.  

 400,00 TL

 1.200,00 TL

 1.200,00 TL

1.
300,00 TL

2.
500,00 TL

3.
2.200,00 TL

4. 1.000,00 TL

5.  

 4.300,00 TL

 7.500,00 TL

  

6.

250,00 TL

1. 750,00 TL

2. 1.250,00 TL

 
 

1.
1.250,00 TL
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-

1.
-

 

 300,00 TL

 400,00 TL

2. 550,00 TL

3. 1.100,00 TL

4.  

 750,00 TL

 1.100,00 TL

5. 750,00 TL

1. 250,00 TL

2. 300,00 TL

3. 500,00 TL

4. 300,00 TL

5. 450,00 TL

6. 750,00 TL

7. 1.500,00 TL

8. 750,00 TL

9. 2.200,00 TL

10. 3.000,00 TL

11. 1.100,00 TL

12. 3.000,00 TL

13. 1.100,00 TL

14. 900,00 TL

15.  

 
750,00 TL

400,00 TL

 1.500,00 TL

16.  

 750,00 TL

 1.500,00 TL

17. 3.000,00 TL

18.  

 
1.500,00 TL

800,00 TL

 3.000,00 TL

19. 1.100,00 TL

20. 1.100,00 TL

21.  

 5.000,00 TL

  

 3.000,00 TL

 1.500,00 TL

 3.000,00 TL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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DEMET’E ‘İSTİKLAL MARŞI’ CEZASI

konserde seyircileri 

-

-

-

-

-

Cem Uzan’a 5 Kitap Okuma Cezası

-

Elektrik Sayacını Bozana Okuma-Yazma 
Kursuna Katılma Cezası

-

-

-

öğrenme” ve ”meslek veya sanat edinmesini sağlamak amacıy-

Eşine El Kaldıran Kocaya  
El İlanıyla Özür Cezası

-

me vurduğum için 

-

-

-

-

kurum ve kuruluşları ile sokaktaki vatandaşlara birer adet ola-

Maça Gitmeme Cezası

-

ile Kayserispor maçlarına gitmekten yasaklanması” tedbirine 

-

-

Ahıra Girmeme Cezası
-

-

MAHKEMELERDEN İLGİNÇ CEZALAR
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İçkili Yerlere Girmeme Cezası

men edildi.

Eşini Döven Kocaya Maça Gitmeme 
Cezası

Düğüne ve Güzellik Salonuna Gitmeme 
Cezası

-

-

Konuttan Çıkmama Cezası
-

Asker Uğurlamasında Havaya Ateş 
Edince...

-

-

Günde 100 Soru Çözme Cezası

-

Keneviri bulundu.

At Arabası Kullanmama Cezası
-

verildi.

Kayak Yapmama Cezası
-

darmaya karşı görevi yaptırmamak için direnmesi nedeniyle 

İnternet Kafeye Girmeme Cezası
-

-

-

Komşuya Gitmeme Cezası
-

Kaçak Elektriğe Fidan Dikme Cezası
-

dikti.

MAHKEMELERDEN İLGİNÇ CEZALAR
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ZİYA OSMAN SABA 
-

-

-

SIDDIK SAMİ ONAR

-

-

-

-

-

-

-

-

MEŞHUR HUKUKÇULAR

Sıddık Sami Onar

MEŞHUR HUKUKÇULAR
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RAUF RAİF DENKTAŞ 

-

-

-

evlendi. 

-

-

-

-

AHMET TANER KIŞLALI 

-

-

-

ları arasında öğretim görevlisi 

-

-

bombalı saldırı sonucu vefat etti.

ÖZDEMİR ÖZOK
-

arasında Ankara Barosu Başkan 

yılları arasında Ankara Barosu 

-

-

MEŞHUR HUKUKÇULAR



64 ÇANAKKALE BAROSU

DÜNYA ADALET PROJESİ (WJP)

-

-

mesi amacıyla çeşitli 

-

-

-

-

STAJ KREDİSİ DUYURUSU 
-

-

tır. 

Kredi başvuruları ka-

bul edilen avukat 

dairesine yatıracakları 

buna göre yatırılarak 

-

olacaktır.

ÖZEL SAYI DUYURUSU 
-

-

metni yayınlanmıştır.Konuyla ilgilenen Ba-

-

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DUYURUSU 

örneği ekte gönderilmiştir.

-

-

etmeye başlayacağı ve ayrıntılı bilginin www.sosbilens.ankara.

edu.tr adresinden edinilebileceği bildirilmektedir.

SYDF YARDIMLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ 
DUYURU 

-

sosyal yardım talepleri için barosuna aidat borcunun bulunma-

dığını gösterir bir belgenin başvuruya eklenmesi gerekmekte-

dir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DUYURULARI
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2014 AVUKATLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ 
DUYURUSU 

-

sı etkinlikleri kapsamında;

Avukat Metin FEYZİOĞLU

Başkanı

HUKUKÇU SANATÇILAR DİJİTAL ARŞİVİ 
VE SERGİSİ DUYURUSU

-

-

-

savcı ve akademis-

kendilerine ait sanat 

eserlerini tanıta-

-

le Barosu web sitesinde paylaşılmıştır. 

ŞİİR YARIŞMASI

-

-

kukçu kimliğini taşıyan mes-

lek çalışanlarının katılacağı bir 

-

-

-

rak sunulmuştur.

“Adil Yargılanma Hakkı” Makale 
Yarışması

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DUYURULARI

31 Ocak 2014 Bilgi:
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ULUSAL BASINDA HUKUK HABERLERİ

Sami Selçuk: Danıştay’ın Durdurma 
Kararı Yerinde

-

Danıştay, Adli Kolluk Yönetmeliği’nin 
Yürütmesini Durdurdu

-

-

‘Siyasi Kriz Devlet Krizine Dönüşmüştür’

Savcı Akkaş: Soruşturmam Engellendi

-

SavcıRastgele Soruşturma Başlatamaz

-

Yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
-

Gezi İddianamesi Kabul Edildi

Bir Yolsuzluk Varsa Üzeri Kapanmaz!
-

-

Yargıtay: Başkasının Facebook 
Hesabına Girmek Suçtur

-

Arabulucuların %96’sı Avukat!

İşte çöken adalet!

-

‘Hakimler, topu taca atıyor!’

-

-

Yargıtay: Mobbingden Kişiler Değil 
Kurum Kusurlu

AVUKATLARA YÖNELİK SALDIRILAR
-

HSYK, Avukatlara Dosya İnceleme İzni 
Verdi

dosya içeriğini incelemek isteyen avukatların taleplerini dikka-

-
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ULUSAL BASINDA HUKUK HABERLERİ

Avukatlara Munzam Emeklilik Yönergesi
-

İcra dairelerinde yeni dönem başlıyor

-

Yargıda ‘Süre Taahhüdü’ Dönemi

-

-

‘Hukuk Klinikleri’ Geliyor!

Avukatlara Ücretsiz Tedavi İmkanı
-

-

Adalet Bakanlığı, 2 bin 300 Dosya için 
Kanun Yararına Bozma İstedi

-

-

-

Arabulucular İşbaşı Yapıyor

TBB’den İşgören ve İşveren Avukatları 
Karşı Karşıya Getirecek Yönerge

-

Avukata Hakarete 15 Ay Hapis Cezası
-

-

Hakim ve Savcılık için 30 Yaş Sınırı 
Geliyor

-

Boşanmalar Azaldı

TBB’den 69 yaş üzeri Avukatlara müjde
-

-

Her Aileye Bir Aile Avukatı Geliyor
-

Fransa’da Avukatlar Greve Gitti
-

-
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BİLGİSAYARINIZDAKİ REHBER  

GÜNCEL HUKUK BURADA  

-

FAYDALI WEB SİTELERİ
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KARAMAZOV KARDEŞLER
-

-

İKİ ŞEHRİN HİKAYESİ

-
-

DAVA

bir dille insanca tepkiler uyandırabilme olanağından yoksun kalmıştır. 

-

FAŞİZMİN YARGILANMASI

-
-

KİTAP SAYFASIHazırlayan: Av. GÜL ÖZERDEN
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BİR İDAM 
MAHKUMUNUN SON 
GÜNÜ

-

-

-

karamsar anlatıda bir tutuklunun 

-
ceden veren gerçek bir yurttaş iddianamesi bırakıyor

İVAN İLYİÇ’İN ÖLÜMÜ

duyduğunda gelmiş ve Tolstoy 
-

den olayın ayrıntılarını öğrenmişti.

HUKUKSUZ 
DEMOKRASİ

tarafından yayınlanan bu yapıtın-
-

-

-

konular ve kavramlar yer almaktadır.

SUÇLUYORUM

-

casuslukla suçlanmasıyla patlak 

-
larını temellerinden sarsan bir 

-

BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK

-

-
kinlerin ırk ve sınıf ayrımı konu-

SUÇ VE CEZA
-

-

-

larının sıkıntısına bir anda son ver-

-

-

-

kışta bir polisiye romanı çağrıştıran 

-

-

-

KİTAP SAYFASI
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YARGI MESELESİ HALLOLUNDU

-

-

KİTAP SAYFASI

MICHAEL KOHLHAAS

-

SUÇLAR VE CEZALAR HAKKINDA
-
-
-

DREYFUS OLAYI

-
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Adaletli Taksim 

-

-

Boz Kartal

tatlarının arasında bir şey..!

Babada Kalacaktır!

Adam 

Su Aygırı

- Bana su aygırı dedi efendim.

- Tam bir yıl önce.

de..

FIKRA SAYFASI
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KARİKATÜR SAYFASI
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KARİKATÜR SAYFASI
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BASINDA ÇANAKKALE BAROSU
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BASINDA ÇANAKKALE BAROSU
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BASINDA ÇANAKKALE BAROSU
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BASINDA ÇANAKKALE BAROSU
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BASINDA ÇANAKKALE BAROSU



HEM SİZ KAZANIN HEM 
ÇANAKKALE BAROSU 

-

-

YURTİÇİ KARGO’DAN  
% 40 İNDİRİM 

-

go arasında varılan mutabakat sonucu  

oranlarda  indirimden faydalanacaklar-

dır.

SODEXO İLE AFİYET 
OLSUN 
Barokart uyumlu yeni Avukat Kim-

-

-

-

FIRSATLAR


