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Bursa Barosu 30 Ağustos Zafer 
Bayramı’nı, büyük taarruzun 
başladığı topraklarda kutladı.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı Atila 
Atik, Sayman Metin Öztosun, 
yönetim kurulu üyeleri Sefer 
Bülent Yaylalı ve Yener Poroy ve 
bir grup avukatla birlikte Afyon 
Kocatepe’deydi.

15 kilometrelik
Zafer Yürüyüşü
Bursa’dan iki ayrı grup halinde 
yola çıkan Bursa Barosu ekibi, 
Başkan Yardımcısı Atila Atik 
öncülüğünde, Şuhut İlçesi’ne 
bağlı Çakırözü Köyü’nden 
Kocatepe’ye 15 kilometrelik 
Zafer Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Valiliği’nin 
Zafer Haftası kutlama programı 
kapsamında Bursa Barosu 
Tiyatrosu ekibi Av. İzzet Boğa 
yönetiminde, sabah saat 
04.40’da Nazım Hikmet’in 

Bursa Barosu, 30 Ağustos’u zaferin kazanıldığı 
topraklarda, Kuvayı Milliye Destanı ile kutladı
Bursa Barosu ekibi, Afyonkarahisar’ın Şuhut İlçesi’ne bağlı Çakırözü köyünden, 
Kocatepe’ye 15 kilometrelik yürüyüş yaptı. Bursa Barosu Tiyatrosu ekibi de Kocatepe’de 
26 Ağustos sabahı 04.40’da Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nı seslendirdi.
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Kuvayı Milliye Destanını 
seslendirdi. Kocatepe Anıtı 
alanındaki gösteride Av. İzzet 
Boğa, Av. İsmail Metin, Av. İnci 
Kutgün, Av. Metin Öztosun ve 
Çetin Cambaz’ın performansı, 
Kocatepe’nin ayazında yürekleri 
ısıttı.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun ve beraberindekileri, 
etkinlikler boyunca Afyon Barosu 
Başkanı Turgay Şahin ve yönetimi 
yalnız bırakmadı.

KOCATEPE’DE KUVAYI MİLLİYE DESTANI

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, Kocatepe’de sahnelenen Kuvayı Milliye 
Destanı’nı hem izledi, hem de amatör kamerayla başından sonuna kaydetti.
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Çakırözü’nden Kocatepe’ye yürüyüş

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Atila Atik önderliğindeki ekip, 
Afyon’a giderken marşlar ve kahramanlık türküleri seslendirdi.

Bursa Barosu ekibi, Çakırözü Köyü’ne gitmeden önce Afyon 
Adalet Sarayı’nda Afyon Barosu ekibiyle buluştu.
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Zafer Yolu’nda renkli görüntüler
Çakırözü Köyü’nden Kocatepe’ye uzanan yolda renkli görüntüler 
oluştu. Genci, yaşlısı, kadını erkeği, ellerinde bayraklarla 15 
kilometrelik yokuşu ağır ağır tırmandı. Sabaha kadar süren 
yürüyüş sırasında Orman Bakanlığı tarafından yaptırılmış 
dinlenme alanlarında yürüyüşçülere, çay, kahve, çorba ve su 
ikramları yapıldı.

Yürüyüşe katılan 
gençlerin varlığı,
ülkenin geleceğine 
ilişkin umutları artırdı
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Ambulanslar imdada yetişti
15 kilometrelik Zafer Yürüyüşü için Türkiye’nin değişik 
yerlerinden gelen vatandaşlar arasında tempoya dayanamayıp 
fenalaşanlara 112 ambulansları hizmet verdi.

Program sonrası kahvaltı ikramı
Bursa Barosu’nun programı boyunca Ayfon Barosu Başkanı ev 
sahipliği yaptı. Organizasyonun sonunda Bursa ekibine Korel 
Otel’de kahvaltı ikram edildi.

Afyon Ovası’nda tan ağarırken, vatandaşlar akın akın Kocatepe’ye yürüdü
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Bursa Barosu, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı nedeniyle Bursa Valiliği 
tarafından düzenlenen resmi 
törenlerde yerini aldı.

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Atila Atik, Yönetim Kurulu Üyesi 
Yener Poroy, saat 09.00’da 
Atatürk Anıtı önünde Bursa 
Valisi İzzettin Küçük ve Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’nin Atatürk Anıtı’na 
çelenk sunduğu törene katıldı.

Atatürk’e teşekkür çiçeği
Çelenk sunumunun ardından 
saygı duruşu yapıldı, İstiklal 
Marşı okundu. Vali Küçük daha 
sonra Valilik’te kutlamaları 
kabul etti. Saat 10.00’da Atatürk 
Caddesi’ndeki resmi geçit 
törenleri başladı. Vali Küçük ve 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Altepe, törenlere katılan az 
sayıda vatandaşın bayramını 
kutladı.

Törenler, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bayram 
mesajının okunması, folklor 
gösterisi ve resmi geçitle sona 
erdi.

Resmi protokol dışındaki 
sivil toplum örgütleri Atatürk 
Anıtı’na çelenklerini saat 11.30 
itibariyle koymaya başladı. 
Bursa Barosu’nun çelenk 
sunma törenine bir grup 
avukat da katıldı. Avukat Neşe 
Saygın ve Stajyer Avukat Said 
Atmanlıoğlu’nun taşıdığı Bursa 
Barosu çelengini anıta Başkan 
Yardımcısı Atila Atik sundu.

Bursa Barosu, Zafer Bayramı resmi törenlerinde
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa 
İlçesi’nde Avukat Seyfi Budak, 
icra takibi yaptığı borçlunun 
silahlı saldırısına uğradı. Avukat 
Seyfi Budak pompalı tüfekle 
yapılan saldırıdan yara almadan 
kurtulurken, gözaltına alınan 
saldırgan, adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, 11 Ağustos günü Mustafa 
Kemalpaşa İlçesi’nde meydana 

gelen olayla birlikte, kamu görevi 
yapan avukatlara yönelik sözlü, 
fiili ve silahlı saldırıların, ne yazık 
ki kaygı verici boyutlara ulaştığını 
ifade etti. Altun’un açıklaması 
şöyle:
“Baromuza kayıtlı meslektaşımız 
Av. Seyfi Budak, 11 Ağustos 2017 
Cuma günü Mustafakemalpaşa 
ilçesindeki bürosunun önünde, 
takip ettiği bir icra davasının 
borçlusu ve yakınlarının silahlı 

saldırısına uğramıştır. Av. Seyfi 
Budak, saldırganın pompalı 
tüfekle iki kez hedef alarak ateş 
etmesine rağmen yara almadan 
kurtulmuştur. Bursa Barosu 
olarak, değerli meslektaşımız 
Seyfi Budak’a, ailesine, yakınlarına 
ve bütün meslektaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.
Kamu görevi yapan avukatlara 
yönelik sözlü, fiili ve silahlı 

Mustafakemalpaşa İlçesi’nde Avukat Seyfi Budak, icra takibi yaptığı borçlu tarafından 
pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, kamu görevi yapan 
avukatlara yönelik sözlü, fiili ve silahlı saldırıların, kaygı verici boyutlara ulaştığını söyledi.

MKP’de avukata silahlı saldırıya kınama
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saldırılar, ne yazık ki kaygı 
verici boyutlara ulaşmıştır. 
Daha 4 Temmuz günü alçakça 
katledilen meslektaşımız Özgür 
Aksoy’un kanı kurumamış, acısı 
dinmemişken yine pompalı 
tüfekle bu defa başka bir 
meslektaşımıza saldırıda 
bulunulması kaygılarımızın 
yersiz olmadığını ve durumun 
ciddiyetini bir kez daha 
göstermiştir.
Yargının vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan avukatlara 
sıkılan kurşunlar, yargıya sıkılmış 
demektir. Unutulmamalıdır 
ki avukatlar, müdafi olarak 
katıldıkları davalara ve işleme 
koydukları icra takiplerine konu 
olan uyuşmazlıkların tarafı 
değildir. Avukatlara, baktıkları 
dosyalarla özdeşleştirilerek 
yapılan sözlü, fili ve silahlı 
saldırılar asla kabul edilemez.  
Meslektaşımızın görevi başında 
uğradığı bu saldırı avukatlık 
mesleğine yapılmıştır. Görevi 
başındaki meslektaşımıza yapılan 

bu saldırıyı şiddetle kınıyor, 
bu tür saldırıların avukatlık 
mesleğini yürütmemize engel 
olmayacağını, savunmanın 
susmayacağını bir kez daha 
yüksek sesle dillendiriyoruz.”

Saldırganlar yeniden 
gözaltında ve yine serbest
Av. Seyfi Budak’a silahlı saldırıda 
bulunan ve gözaltına alındıktan 

sonra aynı gün adli kontrol şartı 
ile serbest bırakılan saldırganın 
tutuklanmamasına tepki gösteren 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, yönetim kurulu 
üyeleri Aslı Evke Yetkin ve Burcu 
Ergün ile birlikte 14 Ağustos 
günü de Mustafakemalpaşa’ya 
gitti. Cumhuriyet Başsavcı 
vekili ile görüşen Altun, 
Mustafakemalpaşa Adliyesi 
önünde, silahlı saldırıya uğrayan 
Av. Seyfi Budak ve bir grup 
meslektaşıyla birlikte açıklama 
yaptı.
Avukat Seyfi Budak’ın olaydan 
yara almadan kurtulmuş 
olmasına sevindiklerini 
söyleyen Altun, burada olayın 
ardından adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılan saldırgan ve 
azmettirenlerin, soruşturmanın 
derinleştirilmesiyle yeniden 
gözaltına alındıklarını duyurdu. 
Ancak aynı gün bu defa 
tutuklama talebiyle hakim 
karşısına çıkarılan saldırganlar, 
ikinci kez serbest bırakıldı.
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Bursa’da son günlerde 
verilen birkaç kararla hakim ve 
savcıların hukuk terörü yarattığını 
söyledi. Altun, “Bu terörü yaratan 
hakim ve savcıları unutmayacağız, 
Bursa Barosu’nu ve Barolar 
Birliği’ni de unutturmayacağız. 
Bundan sonra herkesin gizli 
ajandasının olduğu yerde Bursa 
Barosu’nun da açık bir ajandası 
olacak” dedi.
Av. Gürkan Altun, iki yeni 

avukat için Bursa Barosu’nun 
Bursa Akademik Odalar 
Birliği’nde bulunan Av. Özgür 
Aksoy Konferans Salonu’nda 
düzenlenen ruhsat töreninde 
konuştu. Gemlik’te silahlı 
saldırı sonucu şehit olan Özgür 
Aksoy’un kanı kurumadan 
Mustafakemalpaşa ilçesinde bir 
meslektaşlarına yapılan pompalı 
tüfekli saldırının faillerinin 
tutuklanmamasını eleştirdi.  
Olay sonrası mahkemeye adli 

kontrolle sevki yapan savcıyı 
da, soruşturma derinleştirilip 
diğer savcı tarafından tutuklu 
sevke rağmen serbest bırakma 
kararını veren hakimi de 
unutmayacaklarını söyleyen 
Altun, “Ancak olaydan 
sonra Mustafakemalpaşa’ya 
gittiğimizde görüştüğümüz ve 
mesleğindeki ilk gününü yaşayan 
genç savcıya itirazımızı, avukatlık 
haklarını, olayın adam öldürmeye 
teşebbüs olayı olduğunu 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, “Herkesin gizli ajandasının olduğu yerde Bursa 
Barosu’nun açık ajandası olacak. O savcıyı da, o hakimi de unutmayacağız, Bursa 
Barosu’nu da unutturmayacağız” dedi.



BURSA BAROSU BÜLTENİ Ağustos 2017

10

anlatmaya başlayacaktık ki, gerek 
kalmadı bizi utandırdı. ‘Başkan 
bey, ben konuyu inceledim, 
müsterih olun, taleplerinizde 
haklısınız. Ben suçun nitelemesini 
adam öldürmeye teşebbüs 
olarak değil, kasten yaralamaya 
teşebbüs olarak görüyorum. 
Fakat tutuklamayı gerektiren 
bir eylemdir’ dedi. Ve yürekli 
genç savcı dediğini yaparak, 
şüphelileri tutuklama talebiyle 
sulh ceza hakimliğine sevk etti. 
Fakat daha önce adli kontrol şartı 
dahi koymayan sulh ceza hakimi 
aynı gerekçelerle her iki şahsı 
yine serbest bıraktı” dedi.

“Bu eylemler hukuk 
terörüdür”
Gürkan Altun, başka bir olayda 
da, suçun faili olmayan ve 
kesinlikle tutuklanmaması 

gereken bir şüphelinin 
tutuklandığını belirterek, “Haksız 
tutuklama olduğunu iddia 
ediyoruz. Diyoruz ki eylemi 
gerçekleştiren bu şahıs değil. 
Eylem suç içermemektedir. 
Eylemi gerçekleştiren kişi 
makamınıza gönüllü olarak 
ifade vermeye gelmiş kişidir ve 
ifadesi dosyadadır. İşlenmeyen 
bir suçtan ötürü kimseyi 
tutuklayamazsınız diyoruz. 
Tutuklamaya itiraz reddediliyor. 
Ne yazık ki, ortaya hukuki değil, 
konjonktür gereği kararlar çıkıyor. 
Adeta ders niteliğinde…” diye 
konuştu.
Farklı zamanlarda böyle kararlarla 
çok karşılaştıklarını iade eden 
Bursa Barosu Başkanı Altun şöyle 
konuştu:
“Eşzamanlı olarak sırf hukukun, 
savunmanın, insan haklarının, 
bize öğretilen ve genç 

arkadaşlarımıza öğrettiğimiz 
her şeyin yıkılması adına 
yapılan bu eylemlerin hukuk 
terörü olduğuna inanıyoruz. 
Sizlerin ve meslektaşlarım 
önünde söz veriyorum ki, 
ne Mustafakemalpaşa’da ilk 
aşamada tutuklama talep 
etmeyen savcıyı, ne de daha 
sonra tutuklama talebine 
rağmen meslektaşımıza silahla 
saldıranları tutuklamayan 
yargıçları unutacağız. Ve ne Bursa 
Barosu’nu ne de Barolar Birliği’ni 
unutturacağız. Bundan sonra 
herkesin gizli ajandasının olduğu 
yerde Bursa Barosu’nun da açık 
bir ajandası olacak. Avukata ve 
hukuka karşı bu kadar net açık 
tavrı olan hiçbir hakim, hiçbir 
savcı Bursa Barosu veya başka bir 
barodan ruhsat alamayacak. Bu 
cübbeyi giyemeyecek, bu ruhsatı 
taşıyamayacak.”

YENİ RUHSAT ALAN MESLEKTAŞLARIMIZ

Cansu ZEYTİNOĞLU Fatmanur YAMANİsmail TOSUN Ali Haydar ELKILIÇ
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“Muktedirlerle Dans: Cargill” kitabı yayınlandı
Bursa Barosu öncülüğünde, sivil 
toplum örgütleri ve yurtsever 
vatandaşlarca yaklaşık 20 
yıl sürdürülen Cargill hukuk 
mücadelesi kitap oldu. Gazeteci 
İhsan Bölük’ün 2 yıllık çalışması 
sonunda ortaya çıkan kitaba 
“Muktedirlerle Dans: Cargill” 
adı verildi. Bölük, Bursa Barosu 
tarafından bastırılan kitabı ilk 
olarak Başkan Gürkan Altun için 
imzaladı.
“Muktedirlerle Dans: Cargill” 
kitabı, Türkiye’nin, siyaseti, 
bürokrasisi ve yargısıyla 
emperyalist Amerika tarafından 
nasıl teslim alındığını net bir 
şekilde ortaya koyuyor. Bursa 
Barosu öncülüğünde, hukukun 
üstünlüğünü savunan, yurtsever, 
çevreci Bursalılar’ın, 66 ülkede 
faaliyet gösteren çok uluslu 
Amerikan şirketi Cargill’in 
Orhangazi’de kurduğu mısır 
işleme tesisine karşı verdiği 
mücadele, davanın sahipleri 
tarafından ‘Türkiye’nin onur 
mücadelesi’ olarak adlandırılıyor.

“Hukuksuzlukla 
mücadeleye devam”
Kitabın önsözünü yazan Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
Amerikan gıda firması Cargill’e, 
Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde 
İznik Gölü’ne 6 kilometre 
mesafede birinci sınıf tarım 
arazisi üzerinde hukuksuz bir 
şekilde fabrika kurmasına izin 
veren idareye karşı yürütülen bu 
amansız mücadelenin öncüsünün 
Bursa Barosu olduğunu 

vurgulayarak şunları söylüyor:
“Bu tavır, Bursa Barosu Çevre 
Komisyonu öncülüğünde 
akademik meslek odalarının 
açtığı davalara muhatap olanların 
dediği gibi ‘herşeye muhalif 
olma’ mantığı değildir. Bu 
tavır, kanun hükmü olmasa bile 
hukuku üstün kılmaya and içmiş 
avukatları çatısı altında toplayan 
baroların, topluma ve ülkeye karşı 
sorumluluğudur.
Bursa Barosu ülkemizin 
kalkınması, gelişmesi için 
öncelikle hukukun üstün kılınması 
gerektiğini savunmaktadır. 
Sermayenin ne yerlisine, ne 

yabancısına karşıdır. Karşı 
olduğu, sermayenin çıkarları için 
hukuku ve bağımsızlık ilkesini, 
Atatürk Türkiyesi’nin onurunu 
ayaklar altına alanlardır.
Kaldı ki Cargill örneğinde 
yaşanan hukuk katliamı, 
Amerikan şirketinin değil, birinci 
sınıf tarım toprağını o şirketin 
ayağına seren, yetmezmiş gibi 
defalarca özel kanun çıkaran 
teslimiyetçi siyasi iktidarların 
eseridir.
Avukatlık Kanunu’nun 76. 
maddesine göre Barolar, 
‘hukukun üstünlüğünü, 
insan haklarını savunmak ve 
korumak’la görevlidir. Bursa 
Barosu da sağlıklı bir çevre ve 
kentte yaşamanın en temel insan 
haklarından biri olduğundan, 
kanun ile üstlendiği görevleri 
yerine getirmiş ve getirmeye de 
devam edecektir.
Bilindiği üzere 18 Temmuz 1997 
tarihinde yayımlanan 4276 sayılı 
‘Kamu Kurumu Niteliğindeki 
Meslek Kuruluşlarına İlişkin 
Kanunların Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun’, 
barolar dahil tüm akademik 
meslek odalarını ‘kuruluş 
amaçları dışında faaliyette 
bulunamaz’ şeklinde sınırlamıştır. 
Bu kanuna neden gerek 
duyulduğunu, elinizde bulunan 
kitap çok net bir şekilde 
anlatmaktadır.
Bursa Barosu’nun 
hukuksuzluklarla mücadelesi 
devam edecektir. Hukuksuzluğu 
yaratan kim olursa olsun…”
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Cumhuriyet Davası, Bursa Barosu’nun takibinde
12’si tutuklu 17 çalışanın 24 
Temmuz günü ilk kez hakim 
karşısına çıktığı Cumhuriyet 
Gazetesi Davası’nı Bursa Barosu 
da takip ediyor.
İstanbul 27. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın 
ilk duruşmasını Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, yönetim 
kurulu üyeleri Aslı Evke Yetkin, 
Buket Gülçin Özel, Sefer Bülent 
Yaylalı ve Bursa Barosu Avukat 
Hakları Merkezi Başkanı Birkan 
Özey de izledi.
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve 
yazarlarının FETÖ/PDY, PKK/KCK 
ve DHKP/C terör örgütlerinin 
savunucusu ve kollayıcısı olduğu 
savunulan iddianamede şöyle 
deniliyor:
“Basın özgürlüğü ve evrensel 
hukukun sağladığı ağır eleştiri 
içeren haber ve yorum yapma 
hakkının çok ötesine geçmiş, 
kayıt dışı illegal siyasete zemin 
hazırlayarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı asimetrik savaş 
yöntemleriyle hedef tahtası 
haline getirmek üzere yoğun bir 
algı operasyonu başlatmıştır.”
Cumhuriyet Davası’nın ilk 
duruşmasına,  267 gündür 
tutuklu bulunan Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Murat Sabuncu, İcra Kurulu 
Başkanı Akın Atalay, Kitap Eki 
Yayın Yönetmeni Turhan Günay, 
Yayın Danışmanı ve Yazar Kadri 
Gürsel, Okur Temsilcisi Güray 
Öz, Çizer Musa Kart, Yazar Hakan 

Kara, gazetenin avukatları Bülent 
Utku ve Mustafa Kemal Güngör, 
Yöneticisi Önder Çelik ve 206 
gündür tutuklu olan Muhabir 
Ahmet Şık ile tutuksuz sanıklar 
Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Orhan Erinç, yazarlar 
Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, 
muhasebe çalışanı Günseli 
Özaltay ve eski çalışan Bülent 
Yener katıldı.

“Kraldan çok kralcısınız”
Davanın tutuklu sanıklarından 
Avukat Bülent Utku, çarpıcı bir 
savunma yaptı. “Bu operasyonu 
düzenleyenlerin ne hukuk 
birikimi ne de yaşam pratikleri 
beni darbecilikle suçlamaya 
elverir” diyen Utku şöyle devam 
etti:
“Heyetinizce düzenlenen tensip 
zaptı, heyetinizin iddianameye 
hemen inandığını gösteriyor. 
33 yıllık meslek yaşantımda, 

heyetinizin düzenlediği tensip 
zaptı gibi bir metinle, yasaların, 
Anayasa’nın, AİHS’in, hukukun 
temel prensiplerinin böylesine 
ihlal edildiğine 12 Eylül Askeri 
Darbesi sonrası katıldığım 
sıkıyönetim mahkemelerindeki 
metinler dışında pek az rastladım. 
Böyle bir tensip zaptı kanımca 
ancak üç halde yazılabilir. Siyasal 
iktidar heyetinize ya baskı 
yapmaktadır ya baskı yapacağı 
yönünde kuşku vardır ya da 
heyetiniz kraldan, yani siyasal 
iktidardan çok kralcıdır. Hepsi 
aynı kapıya çıkar.”
Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu 
Başkanı Avukat Akın Atalay, 41 
sayfalık bir savunma sundu. 
Atalay, özellikle “Cumhuriyet’in 
FETÖ irtibatlı şirketlerle ilişkisi 
olduğu” iddiasına madde 
madde yanıt verdi. Atalay’ın 
savunmasındaki detaylar 
iddianame için “bu kadar da 
olmaz” dedirtti.

Cumhuriyet Gazetesi davasını izleyen Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Sakarya 
Barosu Başkanı Zafer Kazan, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ve Adana Barosu 
Genel Sekreteri Semih Gökayaz ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu 
ziyaret ettiler.
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Bursa Barosu tarafından 
organize edilen seminerde Acil 
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü 
Dr. Müge Güner, Acil Sağlık 
Hizmetleri Görevlisi Hemşire 
Meryem Akçay, katılımcılara acil 
yardım konusunda yapılması 
ve yapılamaması gerekenleri 
anlattılar.
Dr. Müge Güner ve Hemşire 
Merwyem Akçay, her türlü 
ilkyardım çalışmasına katılacak 
kişilerin önce kendi güvenliklerini 
sağlamaları gerektiğini anlattılar. 
Trafik kazalarında akan trafik 
durdurulmadan bir girişimde 
bulunulmaması gerektiğini ifade 
eden Güner ve Akçay, boğulma 

vakalarında çok iyi yüzme 
bilmeyenlerin kendi canından 
olmamak için, yardım edeceği 
kişi baygın hale gelmeden 
müdahale etmemelerini 
öneriyorlar.

Travmalarda yaralıya
dokunmayın
acil ekibini bekleyin 
Pek çok vaka sonrası yeniden 
hayata döndürebilecek kişilerin 
hatalı ilkyardım çabaları 
nedeniyle kaybedildiğine dikkat 
çeken uzmanlar, travmalarda, 
yüksekten düşmelerde asla 
yaralıya dokunulmaması 

ve acil yardım ekiplerinin 
beklenmesini istiyorlar. 
Geçmişte, kurtarılabilecek pek 
çok yaralının karga tulumba 
taşımalar nedeniyle öldüğünü, 
kamuoyunda bilinen örneklerle 
anlattılar.
Bazı avukatlar eğitime uygulamalı 
olarak katılırken, toplantıyı Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
Başkan Yardımcısı Atila Atik, 
Sayman Metin Öztosun, yönetim 
kurulu üyesi Yener Poroy da 
izledi. Seminer sonunda Bursa 
Barosu Başkan Gürkan Altun, Dr. 
Müge Güner ve Hemşire Meryem 
Akçay’a teşekkür plaketi verdi.

Acil Yardım Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi
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Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu, TBMM’ne sunulan 
yeni yasa tasarılarıyla, il ve 
ilçe müftülerine nikah kıyma 
yetkisi verilmesine ve sağlık 
personelinin takibi dışında doğan 
çocukların doğum bildirimlerinin, 
nüfus müdürlüklerine sözlü 
beyanla yapılacak olmasına 
tepki gösterdi. Tasarının, 
2016 yılında geri çekilen ve 
kız çocuklarıyla evlenmeleri 
halinde istismarcılarının 

cezalandırılmamalarına yönelik 
çağdışı teklifin farklı bir versiyonu 
olduğu savunuldu.
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Atila Atik ile Sayman Metin 
Öztosun, yönetim kurulu 
üyesi Hüsniye Altın Yeşil ve bir 
grup avukatın katıldığı basın 
açıklamasını, Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Nazlı Ceren 
Şendoğan okudu.
İki tasarının da “vahim 
değişiklikler” içerdiğini 

ifade eden Av. Nazlı Ceren 
Şendoğan, “Söz konusu tasarı, 
2016 yılında geri çekilen ve 
kız çocuklarıyla evlenmeleri 
halinde istismarcılarının 
cezalandırılmamalarına 
yönelik çağdışı teklifin farklı bir 
versiyonundan ibaret olup; en az 
o tasarı kadar gerici, tehlikeli ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
ilkelerine ters düşer niteliktedir” 
dedi.
Anayasanın 2. maddesinin 

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu: “Sağlık personelinin takibi dışında doğan 
çocukların doğum bildirimlerinin, nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak olması, 
2016 yılında geri çekilen ve kız çocuklarıyla evlenmeleri halinde istismarcılarının 
cezalandırılmamalarına yönelik çağdışı teklifin farklı bir versiyonudur.”

“Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı, kız çocuklarını 
hamile bırakan istismarcılara yarar”
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Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘laik’ 
bir devlet olarak tanımladığına 
dikkat çeken Şendoğan, şöyle 
konuştu:

“Doğum bildirimi 
zorunluluğu kalkıyor” 
“Laiklik başta kadınlar olmak 
üzere bu ülke vatandaşlarının en 
büyük güvencesidir. Herhangi 
bir ihtiyaç olmamasına rağmen; 
‘vatandaşlarımızın evlenme 
işlemlerini kolaylaştırmak 
ve daha seri hale getirmek’ 
sözde sebebiyle; müftülere 
evlendirme memurluğu yetkisi 
verilmesine yönelik bu değişiklik; 
Anayasamızın ‘evlilik akdinin 
evlendirme memuru önünde 
yapılacağı’ hükmüne aykırıdır. 
Laiklik ilkesinin de çiğnenmesine 
yol açacak değişiklik, belediyede 
kıyılan nikah, müftülükte kıyılan 
nikah gibi sebepsizce ikiye 
bölünmüş bir uygulamayla hukuk 
birliği ortadan kalkacaktır.
Sağlık personelinin takibi 
dışında doğan çocukların 
doğum bildirimlerinin nüfus 
müdürlüklerine sözlü beyanla 
yapılmasına ilişkin değişiklik 

ise aynı tasarının bir başka 
maddesi… Bu uygulamaya 
göre kız çocuklarının yaptıkları 
doğumların bildirimine ilişkin 
zorunluluk ortadan kalkıyor. 

“Çocuk istismarcılarına 
örtülü af”
Resmi makamlarca takibi 
yapılmayan bu doğumlar, çocuk 

istismarcılarının yakalanmasını ve 
cezalandırılmasını zorlaştıracaktır, 
zira evlilik adı altında yapılan 
istismarların çoğu, doğum 
amacıyla hastaneye gidildiğinde 
ortaya çıkmaktadır. Böylece 
kız çocuklarını hamile bırakan 
istismarcılar tespit edilemeyecek 
ve dava açılmayacak. Yani çocuk 
istismarcılarına ‘örtülü af’ geliyor.

Hükümete ve tüm siyasi 
partilere çağrı
Anayasa’nın laiklik ve eşitlik 
ilkelerine aykırı olan değişiklik 
taleplerinin toplumda ayrışmaya 
sebep olacağı, kadın ve 
çocuklara yönelik taciz ve 
istismar vakalarını artırıp, mevcut 
vakaların ise tespit edilmesini 
zorlaştıracağı ortadadır. 
Bu nedenle Bursa Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu olarak; söz 
konusu kanun değişikliği teklifini 
kabul edilemez bulduğumuzu ve 
şiddetle reddettiğimizi belirtiyor; 
söz konusu değişikliğin Meclisten 
geri çekilmesi için hükümete 
ve tüm siyasi partilere çağrı 
yapıyoruz.”

Hukuk İngilizcesi 
için dil kursu
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Next 
Language Instıtute yetkilierini kabul etti. 
Avukatlara hukuk ingilizcesi kursu için 
indirim teklifi yapıldı. Talep toplamak 
için Adalet Sarayı’ndaki avukat bekleme 
odasına broşüler konuldu.
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KHK ile ihraç edilen ve işlerine 
iade edilmek için açlık grevi 
yaparken tutuklanan Semih 
Özakça ve Nuriye Gülmen’e 
destek olmak amacıyla 5 
Ağustos günü bisikletle yola 
çıkan İstanbul Barosu avukatları 
Oya Aslan ile Ezgi Çakır Bursa 
Barosu’nu ziyaret etti.

“Kritik sınırı aştılar”
Avukatlar Aslan ve Çakır’ı Bursa 
Barosu’nda yönetim kurulu 
üyeleri Sefer Bülent Yaylalı, Aslı 
Evke Yetkin, Yener Poroy ve Buket 
Gülçin Özel konuk etti.
Aslna ve Çakır, bisikletle İstanbul 
Kartal’dan çıktıklarını, Gebze’de 
polis tarafından durdurulduklarını 

ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanunu uyarınca karayolunda 
bisiklet süremeyeceklerini 
bu nedenle yola devam 
edemeyeceklerinin söylendiğini 
açıkladılar. Görüşmeler sonuç 
vermeyince yaya olarak deva 
ettiklerini söyleyen Oya Aslan ve 
Ezgi Çakır, Kocaeli’de demokratik 
kitle örgütleriyle birlikte basın 
açıklaması yaptıklarını daha sonra 
Yalova’ya geçtiklerini, buradaki 
basın açıklamasından sonra da 
Bursa’ya geldiklerini söylediler. 
Aslan ve Çakır, Semih Özakça ve 
Nuriye Gülmen’in durumlarının 
kritik sınırı çoktan geçtiğini 
ve dönülmez yola girildiğini 
söylediler.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için
bisikletle olmazsa yaya protesto!


