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Cengiz Dağcı Korkunç Yıllar ve AİHM/AYM
kararları

Kırım’da gerçekleştirilmiş olan insan hakları
ihlallerinin çerçevesinde AİHM/AYM kararları ve
uluslararası statüde azınlık konumunda bulunan diğer
soydaşlarımızın içinde bulunduğu durumu analiz
ederek gerçekleştirdik.

Dr. iur. Serhat Sinan KOCAOĞLU’na ait “SUSMA
HAKKI” adlı makalenin incelemesini uygulamadaki
ortaya çıkan sorunlar ve uluslararası teamüller
çerçevesinde analiz sistemimiz çerçevesinde analizini
gerçekleştirdik.

Zincire Vurulmuş Promethus Kitap Analizi
1.Cezanın amacı ve sürelerinin meşruluğu?
2.İktidar-Düzen İlişkisi?
3.Adalet, kime ve neye göre nedir? soruları
bağlamında gerçekleştirildik.

Atölye

2018 Yılına Ait
Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları ve
Anayasal İnceleme Raporlarımız
Uluslararası Hukuk Açısından Hazar Anlaşması
̧

SSCB’nin dağılmasından sonra baslayan süreçte 13

̧

Ağustos 2018 yılında nihayete ermistir. Kıyı
devletlerinin verdiği bu hukuki mücadelenin Hazar’ın

̧

yapısı da düsünüldüğünde büyük bir titizlikle
incelenmesi ve yorumlanması gerekmektedir.

̧

Raporumuz, kıyıdas Türk Cumhuriyetlerinin
uluslararası hukuk alanında ne gibi haklara sahip
oldukları, Hazar’ın deniz statüsünde kabul edilerek

̧

̧

uluslararası alanda kabul gören Birlesmis Milletler

̧

Deniz Hukuku Sözlesmesi (BMDHS) bakımından

̧

̧

̧

mevcut anlasma metniyle karsılastırılması, Türk
Cumhuriyetlerinin ve tarafların taleplerinin hukuki

̧

̧

dayanaklarının ortaya cıkarılmasını amaclamaktadır.

Atölye

2018 Yılına ait
Uluslararası Hukuk, İnsan Hakları ve
Anayasal İnceleme Raporlarımız
Türk Dünya Devletlerinin Anayasal İncelemeleri
Türk Dünyasında; egemen devletler olarak mevcut
durumda var olan Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin yanında Azerbaycan, Kazakistan,

̧

Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan ortaya c

̧

̧

ıkmıstır. Sovyetler Birliği’nin tarih sahnesinden c
ekilmesiyle Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarının

̧

̧

27. yılına kavusmus bulunmaktadırlar. Sovyetler
Birliği döneminde devlet örgütlenmesi ve yönetim
felsefesi, devletin sahip olduğu komünist ideolojinin
etkisiyle batılı anlamda modern devlet örgü

̧

̧

tlenmesinden farklı bir yapılanma ile karsımıza c
ıkmaktadır. Özellikle SSCB’nin dağılması sonrasında
bağımsızlık elde eden ve parti/devlet örgütlenmesinin

̧

katı hiyerarsisinin kendilerine miras kalan 5 Türk

̧

̧

devletinde ceyrek asrı asan bir zaman dilimi
sonucunda, her alanda olduğu gibi devlet örgütlenmesi

̧

ve idari yapılanmalarında da bir dönüsümü zaruri

̧

̧

̧

kılmıstır. Calısmamız, “Türk dünyasının nasıl yö
netildiği” sorusuna bağımsız Türk devletleri özelinde

̧

bir yanıt olusturacaktır.

Atölye

2018 Yılına Ait Gerçekleştirilen
Bireysel Öğrenci Sunumları, Münazara ve
Açık Oturum Programları Raporumuz.
Münazara
“İdam cezası Getirilmeli mi?”
Münazara kapsamında idamın ceza hukuku alanındaki
uygulanabilirliği tartışıldı. İdam cezası toplum
açısından da değerlendirilerek toplum üzerindeki
etkileri tartışıldı. İdam cezasının uygulanabilirliği,
yaşama hakkı, evrensel hukuk ve siyasal etik
kapsamında gruplar tarafından değerlendirildi.
Müebbet ve idam cezası karşılaştırılarak avantaj ve
dezavantajları konuşuldu. İdam cezası uygulanan ve
uygulanmayan ülkelerdeki suç oranları ve idam
cezasının suç oranını azaltıp azaltmadığı istatiksel
veriler çerçevesinde gruplar tarafından değerlendirildi.
Dünyada ve ülkemizdeki uygulamalar çerçevesinde
bilimsel verilerden de faydalanılmak suretiyle
karşılıklı olarak iddia ve savunmalar sunuldu.
Akabinde yapılan değerlendirmeler sonucunda “İdam
cezası getirilmeli” görüşünü savunan grup
münazaranın daha iyi savunma yapan grubu oldu.

Atölye

2018 Yılına Ait Gerçekleştirilen
Bireysel Öğrenci Sunumları, Münazara ve
Açık Oturum Programları Raporumuz.
Açık Oturum
“Geleceğe Dönüş” Hukuk Eğitiminin İyileştirilmesi
Çalıştay’ı noktasında Hukuki Düşünce Akademisi
öğrencilerini temsil edecek öğrencilerinin Çalıştaya
sunacağı katkıyı arttırmak amacıyla bir beyin fırtınası
programı gerçekleştirilmiştir.
Çalıştay sonucu elde edilen 17 başlıklı rapor
temsilciler aracılığı ile programın sistematiği içinde
savunulmuştur. Özellikle mevcut hukuk fakültelerinin
içinde bulunduğu sorunlar, ihtiyaçlar, uluslararası
karşılaştırmalar ve farklı disiplinlerle yapılan
mukayeseler sonucunda elde edilen veriler Çalıştay
kapsamında öğrencilerle paylaşılmıştır.

Atölye

2018 Yılına Ait Gerçekleştirilen
Bireysel Öğrenci Sunumları, Münazara ve
Açık Oturum Programları Raporumuz.
Bireysel Öğrenci Sunumları
“Neoliberalizm ve Hukuk” öğrenci sunumunda ise
ülkemizde bu iktisadi yapıda oluşan değişikliğe ve
bunun hukuk olan bağlantısına değinmiştir. Yine aynı
zamanda ekonomiden, siyasete, Neoliberal düzenin
sosyal yaşama etkilerini kentleşme ve aile yaşamı gibi
alanlarla olan etkileşimi anlatılmıştır. Sunum boyunca
özellikle Türkiye’de ki siyasi gelişmeler ve olaylar
açısından kronolojik bir biçimde ele alınmıştır.

Atölye

2018 Yılına Ait ''Gençlik
Manifestoları'' Yayınlarımız.
Hayvan Hakları

Hayvanlara karşı suç işlenen suç unsurlarının mevzuatımızdaki
yeri ile alakalı saptamaları yaparak mevcut durumdaki ihtiyaçları
belirlenmeye çalışan bir bildiri çalışmasıdır.

Doğu Türkistan İnsan Hakları İhlalleri

Doğu Türkistan'da sistematik bir şekilde otorite tarafından
gerçekleştirilen insan hakları ihlallerine karşı oluşturulan
bildiridir. Bildiri, özellikle insanlık dışı muameleler kapsamında
uluslararası hukuk ve insan hakları yönünden suç unsurlarını
saptamıştır. Saptanan suç unsurları ortaya çıkan durum adına
toplumu bilgilendiren bir çalışma olması yanında uluslararası ve
ulusal bir yaptırım beklentisini de ortaya koymuştur.

Atölye

2018 Yılına Ait “AND DERGİSİ”
Yayın Raporumuz
2.Sayı “İstikamet Neresi?” teması ile yayın hayatına
devam eden And dergimiz aşağıda bulunan yazı
içerikleriyle yayınlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

̧

̧

̧

Yargısal Sürec Acısından “Sehit Fırat Yılmaz

̧

CAKIROĞLU” Davası

İdeal Hukuk

̧

̧

Bilisim Cağının Doğurduğu Yeni Bir Hak: Unutulma
Hakkı
Tutunabildiğim An
Anlar, Anılar
Takdir Köleliği

̧

Türk Devletlerindeki Yönetim Anlayısı ve Strateji
Memleket Sevdam Denge
Sen Sandık Şiiri
Lügat

And Dergisi

2018 Yılına Ait “AND DERGİSİ”
Yayın Raporumuz
3.Sayı ile yayın hayatına devam eden And dergimiz
aşağıdaki bulunan yazı içerikleriyle yayınlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

̧

Hukuk ve Ahlak Bağlasıklığı
Nietzsche ve Hasan Sabbah

̧

Türkce Hukukun Lüzumu Üzerine
Uzaydaki Dünya Devleti Asgardia

̧

Kos Şiiri
Sadelikten Gelen Özgürlük Felsefesi : Minimalizm
Masumiyet Filminin İnsan Hakları Kapsamında Kısa
Değerlendirmesi
21 Aralık Şiiri

̧

Beyin Göcü ve Türkiye
Hayvan Hakları
Türklerin Bilim Dünyasındaki Yeri

̧

Türklerde Mitoloji ve İnanc
VAR Sistemi
Bir Yalnızın Ölümü

̧

̧

̧

Parlamento Calıstayı 2018 Sonuc Raporu

And Dergisi

2018 yılına ait gerçekleştirilen
Projemiz ait ön Raporumuz.
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2018 yılına ait gerçekleştirilen
Projemiz ait ön Raporumuz.

̧

̧

2018 yılının ikinci yarısında gerceklestirdiğimiz

̧

̧

Avukatlık kanunu değisikliğini iceren Meclis simü

̧

̧

̧

̧

̧

lasyonu calıstay sonuc raporu üc ana baslık etrafında

̧

toplanmıstır.
Bunlar;

̧

Madde1-) Avukatlık stajına baslama sınavı

̧

Madde 2- ) Stajyer Avukatlara Merkezi Maas Sistemi
Madde 3- ) Hukuk Fakülteleri sayıları, kontenjanları ve
eğitim kalitesidir.

̧

̧

Bağımlı sonuc olarak ‘’Avukatlık stajına baslama

̧

sınavı’’ ve ‘’Stajyer Avukatlara Merkezi Maas

̧

̧

̧

̧

̧

Sistemi’’ baslıkları dikkat cekse de calıstay asamasında

̧

bu bağımlı sonuclara etmen olarak bir bağımsız etmen
de (Hukuk Fakülteleri sayıları, kontenjanları ve eğitim

̧

̧

kaliteleri) calıstayın ana gündem maddeleri arasında

̧

yer almıstır.

Proje

