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2015’te 2086 kişi adli yardıma başvurdu

Bursa Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun ve Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa 
Barosu Adli Yardım Birimi’nde 
incelemelerde bulundu. 
İncelemenin ardından bir 
açıklama yapan Bursa Barosu 
Başkanı Avukat Gürkan Altun, 
“Adli yardım hizmetleri, 
ekonomik düzeyi iyi olmayıp 
yargılama masraflarını 
karşılayamayacak olanların 
yargılama masraflarının barolar 
ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla 
karşılanması üzerine kurulmuş 
bir sistem” dedi.
3 haftadır hizmet veriyor
3 hafta önceye kadar bu 
hizmetin Bursa Adliyesi’ndeki 
baro merkezinde verildiğini 
hatırlatan Altun, “Bursa’daki adli 
yardım talebi olağanüstü arttı. 
Fiziksel mekan yetersizliğiyle 
birlikte raylı ve tekerlekli 
ulaşımın verdiği kolaylık 
nedeniyle Bursa’nın merkezinde 
bulunan Baroevi’ni tümüyle Adli 
Yardım’a tahsis ettik.
Mülkiyeti Bursa Büyükşehir 
Belediyesi’nde olan bina zaten 
2002 yılında Adli Yardım Merkezi 

olarak planlanıp inşa edilmişti. 
2006 yılında bitirmiş olduğumuz 
bu binamızı bütünüyle 
Adli Yardım Merkezi olarak 
planladık. Birimimiz yaklaşık 3 
haftadır Bursalı hemşerilerimiz 
Heykel’de Valiliğin arkasında 
bulunan yerimizde daha etkin 
ve hızlı başvuru yapabiliyorlar. 
Burası yurttaşlarımızın yaralarına 
merhem olmaya devam 
edecek. Vatandaşlarımız, 
Adliyenin soğuk duvarlarıyla 

karşılaşmadan buradaki sıcak 
ortamda daha çabuk çözüme 
kavuşacaklar” dedi.

2015 YILI VERİLERİ
Adli Yardım Birimi Sorumlusu 
Avukat Aynur Çiğdem Ünel de, 
adli yardım başvuruları hakkında 
konuştu. 
2015 yılında Bursa’da iki 
bin 86 kişinin adli yardım 
başvurusunda bulunduğunu 
kaydeden Ünel, “Adli Yardım 

Yıllardır Bursa Adalet Sarayı içerisinde hizmet 
veren Bursa Barosu Adli Yardım Birimi artık yeni 
yerinde. Bundan böyle Heykel’de bulunan Baro 

Evi’nde hizmet verecek olan Adli Yardım Birimi, 
ulaşılabilirliği ve güvenli bir bölgede mağdurların 
yaralarına merhem olmayı sürdürecek.
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başvuru sahiplerinden, 
gerçekten bu hizmete 
ihtiyacı olup olmadığını 
değerlendirmek için bir takım 
evraklar istiyoruz. Yapılan 
ön görüşme sonrasında bu 
evraklarla başvuruları benim 
tarafımdan alınır. Bazı barolarda 
memur aracılığıyla yapılan 
bu hizmet aksaklıklara sebep 
olabiliyor. Görüşmenin avukat 
tarafından yapılıyor olması 
önemli. Sonrasında da haftalık 
yaptığımız toplantılarda 
başvuruları değerlendirip, 
uygun görülenler için avukat 
ataması yapılıp, yine buradan 
kendilerini avukatlarına 
yönlendiriyoruz. Geçen yıl iki 
bin 86 kişi başvurdu. Bu kayıt 
altına alınmış başvurudur. Yeterli 
bilgiye sahip olmayan vatandaş 
geliyor ve bize valiliğe nasıl 
başvuracağını, sığınma evine 
nasıl yerleşeceğini soranlar da 
var. Bir o kadar başvurusunu 
almadığımız da var” diye 
konuştu.

BARO’YA TEŞEKKÜR
Risksiz bir hizmet sunuyor
Bursa Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Bülent Yaylalı da, Adli 
Yardım Birimi’nin Heykel’deki 
yeni yerine taşınmasının 
önemine işaret etti. Yaylalı, 
“Burada olmasının bir diğer 
önemi de gördüğünüz gibi 
kadınlardan oluşmakta. 
Mağdurlar ekonomik olarak güç 
durumdalar. Ailevi problemler 
de ön planda olabiliyor. Bunun 
bağımsız, adliye ortamından 
uzak, şehrin merkezinde güvenli 
bir bölgede olması da bu 

insanların en ufak bir güvenlik 
riski altında olmadan hizmet 
almalarına da imkan tanımakta. 
Bu nedenle bu binanın Adli 
Yardım Birimi olarak hizmet 
vermekte kalması önemli” 
şeklinde konuştu.
Adli Yardım başvurusu için 
birime gelen vatandaşlar da 
Bursa Barosu’nun aldığı bu 
kararın yerinde ve önemli 
olduğunu söyledi. Vatandaşlar, 
“Bu kararı alanları tebrik 
ediyoruz” dediler. Kimliklerinin 
açıklanmasını istemeyen 
vatandaşlar, “Bursa’nın tam 

merkezinde her yerden ulaşımın 
kolay olduğu merkezi bir yer. 
Baro yöneticilerine teşekkür 
ederiz” dediler.



BURSA BAROSU BÜLTENİ

3

Aralık 2016

Tekirdağ Barosu binasının açılışına katıldık
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Tekirdağ 
Barosu hizmet binasının açılış törenine katıldı. 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. etin 
Feyzioğlu ile Tekirdağ protokolünün katıldığı 
açılıştan sonra Başkanımız Gürkan Altun, Tekirdağ 

Barosu Başkanı Av. Erhan Sezer’e Bursa çinisi 
bulunan şilt hediye etti. Altun, Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun açılışa katılan 
11 baro başkanıyla birlikte düzenlediği basın 
toplantısında da yer aldı.
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“Adana Aladağ faciasının taipçisi olacağız”

Bursa Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun, 29 Kasım gecesi 
Adana’nın Aladağ ilçesinde 
yaşanan ve 12 kişinin yaşamını 
yitirdiği yurt yangını ile alakalı 
açıklamalarda bulundu.
29 Kasım gecesi yaşanan ve 11’i 
öğrenci biri de yurt görevlisi 12 
kişinin yaşamını yitirdiği ve 22 
öğrencinin de yaralandığı olayla 
alakalı olarak Bursa Barosu’nun 
Heykel’de bulunan Adli Yardım 
Birimi’nde yapılan basın 
açıklamasında, Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır 
bulundu.

KONYA’DA DA 18 
ÖĞRENCİ
YANARAK ÖLMÜŞTÜ
8 yıl önce de Konya’nın Balcılar 
Beldesi’nde yine aynı tarikata 
mensup bir öğrenci yurdunda 
yaşanan tüpgaz patlaması ve 
ardından çıkan yangında 18 
öğrencinin yaşamını yitirdiğini 
hatırlatan Gürkan Altun, “Aradan 
geçen 8 yılda her şey değişti, 
ülke büyüdü, çağımız gelişti 
ama biz hala çocuklarımızın 
ölümünü acıyla gözyaşı ile 
seyreder durumda kaldık. Yine 
Türkiye’de yapılmış bir istatistik. 
2015 yılında 875 çocuğumuz 
önlenebilir nedenlerle yaşamını 
kaybetmiş; bunlara da seyirci 
kalmışız” dedi.
Yangın merdivenin kapılarının 
kilitli olduğu söylentisi hakkında 

da konuşan Gürkan Altun, 
bunun doğru olmamasını 
umut ettiklerini belirterek şöyle 
konuştu:
“Yangın merdivenleri sadece 
yurtlarda, resmi kurumlarda, 
toplumun çoklukla bulunduğu 
yerlerde ruhsat almak, izin 
almak için yapılmış eklentiler 
değildir. Amacı yangın sırasında 
içindeki bedenleri, canları 
korumaktır, kurtarmaktır. Çeşitli 
saiklerle yangın merdivenlerinin 
kilitli olması asla savunulamaz. 
Hele ki çocukların güvenliği 
gibi herkesin sempati ile 
bakabileceği gerekçeler 
dillendirilemez. Yangın 
merdivenlerinin nasıl 
yapılacağı yönetmeliklerde 
bellidir. İlköğretim çağındaki 
öğrencilerinin barındığı bir 
yerde yangın merdivenin 
kullanımı fene, tekniğe ve çağa 
uymak zorundadır.”
Altun, “Onların güvenliği her 
şeyden önemli”

Çocukların güvenliğinin her 
şeyden önemli olduğunu 
belirten Gürkan Altun, “Ne 
tarikatlera, ne cemaatlere ne 
de bu işten para kazanma 
kaygısı taşıyan kişi ve 
kurumlara ilköğretim çağındaki 
çocuklarımızın barınmaları 
güvenlikleri ve yaşamları 
emanet edilemez diye 
düşünüyoruz. 

“ÖNLEM ALALIM,
OLDUKTAN SONRA
BAĞIRMAYALIM”
Bu ülkede çeşitli cemaatlere, 
tarikatlara bağlı yurtlarda 
çocuklara tecavüz edilir ve 
olaylar kapatılır. Bu olaylara 
ilişkin soruşturma önergeleri 
verilir ve yine bunlar bizim 
oylarımızla seçilmiş bizi temsil 
etmek için orada bulunan 
milletvekilleri tarafından 
reddedilir. Bizler bugün olduğu 
gibi denetimden uzak hukuka 
aykırı, teknik, fen ve sağlık 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun “Yangın merdivenleri sadece ruhsat almak, izin 
almak için yapılmış eklentiler değildir. Çoukların güvenliği her şeyden önemlidir” dedi.
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kurallarına aykırı bu yurtlarda 
her an ölüm olur diye bağırırız. 
Olduktan sonra bağrışız ama 
kimsenin gıkı çıkmaz. Sonucu 
hep böyle olur. Biz böyle isyan 
ederiz ama olan yine dün akşam 
gibi küçük bedenlere olur. Her 
olayda olduğu gibi yine hesap 
veren çıkmaz yine sorumlusu 
bulunmaz. Artık böyle bir 
ülkenin sabahına uyanmak 
istemiyoruz. Biz böyle faciaların 
olduktan sonra unutulmasını 
istemiyoruz” diye konuştu.
Altun, “Tarikat yurtları derhal 
kapatılmalı”

“TARİKAT YURTLARI
DERHAL KAPATILSIN”
Eğitim çağındaki çocukların 
barınma ihtiyaçlarının devlet 
eliyle sağlanamadığında 
tarikat ve benzeri kurumlar 
ya da rant sağlamak amacıyla 
hizmet eden işletmelerle bu 
boşluğun doldurulduğunu 
ifade eden Altun, “Çocukları o 
yurtlarda kalmaya biz zorladık. 
Çocuklara o yurtlar dışında 
başka bir seçenek bırakmadık. 
Bu çağdaki öğrencilere hizmet 

veren tüm yurtların, bütün 
cemaat yurtlarının bütün tarikat 
yurtlarının derhal kapatılması 
gerektiğini, doğru düzgün 
altyapısı, düzenlenmesi 
yapılana kadar, doğru düzgün 
kanun çerçevesi belirtilene 
kadar tamamının hiçbir koşula 
bakılmaksınız kapatılmasını 
ve çocuklarımızın buralardan 
bundan sonraki olası risklerden 
korunması gerektiğini 
düşünüyoruz. Sorumluları 
göreve davet ediyoruz. Dün olan 
olaydaki sorumluların da derhal 
hesap vermesi gerektiğine 
inanıyoruz” şeklinde konuştu.
Altun, “Aziz hatıralarına sahip 
çıkacağız”
Bursa Barosu’nun, diğer vahim 
olayların olduğu gibi bu olayın 
da takipçisi olacağını söyleyen 
Gürkan Altun, “Çocuklarımıza ve 
çocuklarımızın ailelerine ve aziz 
hatıralarına sahip çıkacağız. Bu 
davanın katılanı olarak derhal 
Adana’da bize düşen görev 
gereği yerimizi alacağız.
“4 itfaiye grubu hizmet 
vermiyor”

BURSA’DAKİ İHMAL
Açıklamasında Bursa’yla alakalı 
çarpıcı bir tespitte de bulunan 
Gürkan Altun, Bursa’da 4 
itfaiye grubunun personel 
yetersizliği nedeniyle hizmet 
veremediğini iddia etti. Altun, 
“Sırf personel yetersizliğinden 
ötürü bu tür dramatik 
yangınlara müdahale etmesi 
gereken itfaiye kurumumuzun 
Bursa’da Gençosman, Yıldırım, 
Işıklar ve Yeni Hal gruplarının 
personel yetersizliği nedeniyle 
halihazırda işlevini görmediği 
ve kapalı olduğudur. Sorarım 
size Bursa’da kaç okul, kaç 
devlet kurumu, kaç yurt 
var? Geçtim artık bireysel 
alanlardaki güvenliğimizi. 
Kamusal alanlarda gençlerimizi, 
çocuklarımızı barındırdığımız 
yerlerde olası birden fazla 
yangında ne yapacağız? Bize 
sağlanan bu verinin doğru 
olmadığına inanmak istiyoruz. 
İlgili yerlerden bu birimlerimizin 
halihazırda aktif olarak çalıştığını 
duymak ve bunları gözlerimizle 
görmek istiyoruz” dedi.



BURSA BAROSU BÜLTENİ

6

Aralık 2016

Cübbe giyme sevincinden gözyaşı döktü

Bursa Barosu tarafından 9. kez düzenlenen Çocuk 
ve Hukuk konulu resim yarışmasına katılan Hacı 
Akkadın Tarman Ortaokulu öğrencileri, Bursa 
Adalet Sarayı giriş salonundaki sergiyi gezdi. 
Resim öğretmenleri Nilgün Hasene Peltek 

eşiliğinde Baro Başkanı Av. Gürkan Altun’u da 
ziyaret eden öğrenciler avukatlık yemini etti. 
Öğrencilere Baro Başkanı Gürkan Altun cübbe 
giydirdi. Kız öğrencilerden biri sevinçten ağladı.
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UÜ Hukuk Fakültesi öğrencilerinin nezaketi 

Başkan Altun’a Bursaspor kaşkolu 

Kimya Mühendisleri ile sıcak sohbet

Uludağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğrenci Topluluğu 
Başkanı Batuhan Battal, Genç Fikir 
Dergisi Yayın Yönetmeni Tuna 
Üst, Uludağ Hukuk Topluluğu 
Radyosu’ndan Beyza Doğtaş 
ve Rümeysa Konuş, Sosyal 
Yardımlaşma ve Gezi Organizatörü 
Mahmut Temel, Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun’u ziyaret 
ederek başarı diledi.

224 Bursa ve Bursaspor Gönüllüleri Derneği Başkanı Sercan İtmiş ve dernek üyeleri Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun’u makamında ziyaret ederek, görevinde başarı diledi. Dernek Başkanı İtmiş, 
Altun’a çiçek sundu ve Bursaspor atkısı hediye etti.

Kimya Mühendisleri Odası 
Genel Başkanı Ali Uğurlu, genel 
merkez yönetim kurulu üyeleri 
Korman Obuz ve M. Güner 
Tüzün, KMO Bursa Şubesi 
Başkanı Ali Uluşahin, şube 
yönetim kurulu üyesi Rengin 
Demiröz, Baro Başkanı Av. 
Gürkan Altun’u ziyaret ettiler.

Ziyarette, Bursa Barosu ile Uludağ Hukuk Öğrenci Topluluğu’nun ortak ne gibi 
çalışmalar yapabileceği konuşuldu.



BURSA BAROSU BÜLTENİ

8

Aralık 2016

Türkiye’de kadının durumuna mercek 
Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Avukat Nazlı 
Ceren Şendoğan, Türk kadınına 
seçme ve seçilme hakkının 
verilişinin 82’nci yıldönümü 
nedeniyle yaptığı basın 
açıklamasında, Türkiye Barolar 
Birliği Kadın Hukuku Komisyonu 
(TÜBAKKOM) tarafından 
hazırlanan metni kamuoyuyla 
paylaştı.
Bursa Barosu Başkanlık 
makamında yapılan açıklamada, 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Bursa Barosu Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Bursa Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu üyeleri 
de hazır bulundu.
Kadınlara seçme ve seçilme 
hakkının pek çok Avrupa 
ülkesinden önce Türkiye’de 
verildiğine işaret edilen 
açıklamada, kadınların nüfusun 
yarısını oluşturduğun dikkat 
çekiliyor. Açıklamada ayrıca 
kadınların, ülke nüfusunun 
yarısını oluşturmasına karşın 
karar mekanizmalarında ve 
mecliste yeterince temsil 
edilemediğine yapılıyor.
Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Avukat Nazlı 
Ceren Şendoğan’ın kamuoyu 
ile paylaştığı metin aşağıdaki 
gibidir.

5 ARALIK KADININ 
SEÇME VE SEÇİLME 
HAKLARI GÜNÜ
Türkiye’mizde, kadınlara seçme 
ve seçilme hakkı pek çok Avrupa 
ülkesinden önce tanınmış 

olup; ülkemizde 3 Nisan 1930 
tarihinde belediyelerde,26 
Ekim 1933’te köy ihtiyar heyeti 
ve muhtarlık seçimlerinde,  
nihayetinde  5 Aralık 1934’te ise 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
kadına seçme ve seçilme hakkı 
tanınmıştır.
Türkiye’de nüfusun yarısını 
kadınların oluşturmasına karşın; 
ülkemizde yapılan 2014 yılı yerel 
ve 2015 yılı genel seçimlerinde, 
SEÇİLMİŞ KADINLARIMIZ;
%14’ü İle Milletvekilliğinde, 
% 10.7’si İle Belediye Meclis 
Üyeliğinde, %4.3’ü İle İl Genel 
Meclisi Üyeliğinde, % 3’ü İle  
Belediye Başkanlığında Ve 
% 1.2 İle Muhtarlıkta temsil 
edilmektedir.
Türkiye, parlamentodaki kadın 
üye yüzdesi açısından; 1935’te 
yapılan seçimlerde   % 4.6 
oranıyla  dünya  oranlarına  
göre  21. sırada iken, Birleşmiş 
Milletlerin son verilerine 
göre, tüm dünyada mecliste 
kadın-erkek eşitliğinde,genel 
üzerinden değerlendirildiğinde 
kadın milletvekili oranının 

ortalaması % 22 iken, bizim 
ülkemizdeki oran %14,9 ile 
ortalamanın çok ama çok 
altında olup, bu konuda 
Türkiye dünyada 91. sırada yer 
almaktadır.

Bu sayısal oranlar gösteriyor 
ki ; ülkemizde Fransa, 
Belçika,İtalya ve İsviçre gibi 
birçok Avrupa ülkesinden 
önce  kadınlara seçme seçilme 
hakkı tanınmasına rağmen 
82 yıl içinde kadınımızın 
aktif siyaset içinde yeterince 
temsil edilmediği; bu hususun 
tespit edilerek, bu konuda 
Anayasa’da, Siyasi Partiler 
Ve Seçim Yasalarında, Parti 
Tüzüklerinde, kadınların 
seçilme hakkı konusunda pozitif 
düzenlemelerin yapılmadığını 
göstermektedir.
Mustafa Kemal Atatürk, 
1925’te Kastamonu’da yaptığı 
konuşmada şöyle der:
“Toplumu kalkındırmak 
istiyorsak, izlememiz gereken 
daha emin ve daha etkili bir 
yol vardır. O da Türk kadınını 
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çalışmalarımıza ortak etmek, 
hayatımızı onunla birlikte 
yürütmek, kadının, bilimsel, 
toplumsal ve ekonomik hayatta 
erkeğin ortağı, arkadaşı,  
yardımcısı ve  koruyucusu  
yapma  yoludur.” Bu  konuşma   
ile  kadın-erkek   eşitliği  ilkesini   
açıkça ortaya koyan Atatürk, 
Birleşmiş Milletler’in, 20  yıl  
sonra  kabul ettiği Evrensel 
İnsan Hakları Bildirgesinin 1. 
ve 2 . maddesi ile yayımladığı 
ilkeleri, çok daha önce dile 
getirmişti.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarından 
aldığımız bu feyiz ile kadının  
siyasal  yaşama  aktif  katılımını 
sağlamak adına öncelikle 

kadın-erkek eşitliği temel 
ilkesinin, yani toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin okul öncesi eğitimden 
başlayarak çocuklarımızın eğitim 
ve öğretim hayatında, akabinde 
toplumun tümünde, kurum ve 
kuruluşlarında fiili olarak hayata 
geçirilerek sağlanması ülkemizin 
ilerlemesi açısından zorunludur. 
BİZ NÜFUSUN YARISIYIZ, 
nüfusun yarısını oluşturan 
kadınların ülkemizin karar alma 
mekanizmalarında ve mecliste 
de eşit sayıda yer almak 
istiyoruz.

TÜM SİYASİ PARTİLERE 
SESLENİYORUZ;
5 ARALIK 1934 YILINDA 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK‘ÜN 
YAKTIĞI BU MEŞALEYİ BİR 
ADIM ÖNE GÖTÜRMEK VE 
İLERLETMEK ADINA; Türkiye’nin 
onayladığı Kadınlara Karşı Her 
Türlü Ayrımcılığın Kaldırılması 
Sözleşmesi (CEDAW) 4. 
maddesinde yer alan taahhüdün 
yerine getirilmesini, “EŞİT 
TEMSİL İÇİN ÖZEL ÖNLEM 
ALINMASINI” Anayasa’da, siyasi 
partiler ve seçim yasalarında, 
parti tüzüklerinde, swweçilme 
hakkımızı yaşama geçirmek 
üzere her bir cinsiyete en 
az %40 temsil hakkı getiren 
değişikliğin gecikmeksizin 
yapılmasını bekliyoruz.

Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu (BADEF) 
Başkanı Ensar Seyhan ve Yozgat, Kahramanmaraş, 
Van, Balıkesir, Ardahan, Muş, Tekirdağ, Bilecik 
ve Amasya il dernek başkanları Bursa Barosu 

Başkanı Av. Gürkan Altun’u makamında ziyaret 
ettiler. Dernek başkanları, Altun’a yeni seçildiği 
görevinde başarılar diledi.

BADEF, Gürkan Altun’a başarı diledi
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SİFAŞ-POLYLEN’deki değişiklik yargıya taşınıyor
Bursa Barosu, TMMOB 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 
TMMOB Şehir Plancıları Odası 
Bursa Şubesi, Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
Nergis Holding’e ait Sifaş-
Polylen arazisinde yapılan plan 
değişikliğine yargıya taşıyacak.
Konu ile alakalı olarak Bursa 
Barosu’nun BAOB’ta bulunan 
hizmet biriminde bir basın 
açıklaması yapıldı. Basın 
açıklamasında; Bursa Barosu 
Başkanı Avukat Gürkan Altun, 
Mimarlar Odası Bursa Şubesi 
Başkanı Can Şimşek, ŞPO 
Bursa Şube Başkanı Sevilay 
Çetinkaya’nın yanı sıra odaların 
temsilcileri de hazır bulundu.
Üç kurumun ortak açıklamasını 
Bursa Barosu Çevre Komisyonu 
Başkanı Avukat Eralp Atabek 
kamuoyu ile paylaştı. Avukat 
Eralp Atabek’in paylaştığı metin 
tam hali aşağıdaki gibidir.

YENİ BİR RANT ALANI 
OSB
Kentimiz çok zor günler 
geçiriyor. Son 10 yıldır sürekli 
olarak dile getirdiğimiz kentsel 
alanlara yapılan baskı artık en 
üst hıza ulaştı. Trafik sorunu 
içinden çıkılmaz  bir hal aldı. 
Ulaşım planlaması yapılmıyor, 
günü kurtaran basit çözümler 
aranıyor. Kentin çeşitli yerlerinde 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
“dağıtılan” 0.50 emsal artışı 
ile kentin yoğunluğu hızla 
arttırılıyor. Tarım alanları ve 
orman alanları yapılaşmaya 

açılıyor, doğal çevre tahrip 
ediliyor. Bu güzel kent çok 
yakında yaşanmaz hale gelecek. 
Acımasız rant avcıları, ne  yazık 
ki bunu görmezden gelip, 
kentin her parseline saldırmaya 
devam ediyor. Bunları 
engellemesi gereken yöneticiler 
de, aksine yatırımcıların önünü 
açan rolündeler.
Bursa Organize Sanayi 
Bölgesine de “kabuk 
değiştirtilmek” isteniyor. Hem 
de bütün sanayi alanları ve 
imara ilişkin kanunlar yerle bir 
edilerek yıkımlar, düzenlemeler 
yapılıyor. 
Kentimizin kuzeybatısında 
yer alan Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi, 1961 yılında 
Türkiye’nin ilk organize sanayi 
bölgesi olarak ilan edilmiş olup, 
bugün bölgede yaklaşık 670 
ha üzerine kurulu yaklaşık 220 
firma faaliyet göstermektedir. 
Bursa Organize Sanayi Bölgesi 
kentin ana arterlerinden Bursa-
Mudanya Karayolu üzerinde 
bulunmaktadır. 
Bursa OSB içinde kalan ve 

Bursa-Mudanya karayoluna 
cepheli 1492 ada 1 parselde 
kayıtlı Nergis Holdinge ait 
olduğu bilinen Şifas İplik 
Fabrikasında yıkım çalışmalarına 
başlanınca ilgili olduğu 
düşünülen tüm kurumlara 
bilgi edinme başvurusu 
yapılmıştır. Gelen cevaplarda, 
genel olarak bölgenin Bursa 
OSB sorumluluğunda olduğu 
belirtilirken, Bursa OSB 
Müdürlüğü de yazısında parsel 
malikinin TOKİ olduğu bilgisi 
vermiştir.
Daha sonra bu iplik fabrikasını 
da içeren Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 
Minareliçavuş Mahallesi, 1492 
ada 1 parsel ve 1494 ada 1, 4 ve 
5 parsellerde 1/25.000 ölçekli 
Nazım İmar Planı Değişikliği 
ve 1/15000 ölçekli Revizyon 
Nazım İmar Planı ile 1/1000 
ölçekli Revizyon Uygulama 
İmar Planı’nın Bursa Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 
askıya çıkarılmıştır.
Askıya çıkan planlarda; sanayi 
alanı imarlı olan arsalar bağlı 
bulunduğu OSB Müdürlüğü’nün 
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ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın onayı olmadan, 
Organize Sanayi Bölgesinden 
çıkartılıp Ticaret+Turizm+Konut 
(TİCTK) Alanı, Park Alanı, 
Rekreasyon Alanı, Özel Eğitim 
Tesis Alanı, Özel Sağlık Tesis 
Alanı olarak planlanmıştır. 
Bunun anlamı hiçbiri kamusal 
nitelikte olmayan, AVM, 
“rezidanslar”, özel okul ve özel 
hastanenin yapılacağıdır. Okul 
ve hastanenin sanayi bacaları 
içine yapılmak istenmesi de plan 
değişikliğindeki sağlıksızlığın 
göstergesidir. 
Yapılan yazışmalarda, 
Bursa Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü, Bursa Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nce 
fabrika binasının “riskli yapı” 
ilan edildiği, söz konusu plan 
değişikliklerinin 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanları 
Dönüştürülmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 
Hükümleri uyarınca Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca tadilen 
re’sen onaylanmış olduğu 
bildirilmiştir.
Bunun adı tepeden inme 
kararlarla kentin geleceğiyle 
oynamak ve Bursa’nın belki 
de en planlı organize sanayi 
bölgesine rant uğruna parçacıl 
olarak müdahale etmektir. 
Alana yeni nüfus getirilmekle, 
kentin Anayasası sayılan ve  
merkezin desentralizasyonunu 
özellikle belirten Bursa 
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’na aykırı davranılmaktadır.
Onaylanan planlar tamamen 
kişiye özel planlardır. Konuya 
ilişkin bir haberde, kamu 

borculusu olan bir Holding’ in 
bundan dolayı TMSF’ye geçen 
arazinin satışa çıkarılacağı, 
devletin alacağına karşılık 
bu şekilde alternatifin 
oluşturulduğu, Hazine 
zararının telafisi karşılanacağı 
belirtilmektedir. Bu durum plan 
değişikliğine gerekçe olarak 
sayılamaz. 
Kamu kaynakları rant amaçlı 
kullanılamaz. Kaldı ki, 6306 
sayılı yasa kapsamında OSB 
kanunu aşılarak onaylanan plan 
değişikliğinde  önerilen konut 
alanlarına yönelik ortak kullanım 
alanları (donatı alanları), 
plan değişikliği ile bölgeye 
eklenecek nüfusa yeterli 
oranda değildir. Bu haliyle 
plan değişikliği kamu yararı 
taşımadığı gibi, kamu düzenini 
olumsuz etkileyecektir.
Mudanya Caddesi kent 
içinde az sayıda bulunan ana 
arterlerden olup bu ana arter 
kenarlarına yüklenebilecek 
herhangi bir fonksiyon, 
hele turizm+ticaret+konut 
fonksiyonu caddenin yükünün 
daha da artmasına, mevcut 
altyapının tamamen yetersiz 
kalmasına neden olacaktır. 
Mudanya Yolu Caddesi Bursa’ 

nın Mudanya ile tek bağlantı 
yolu ve hatta kentin deniz 
yolu ulaşımının da gövdesini 
oluşturmaktadır. Sözkonusu 
alanın merkezi noktada kalması 
ve yolun diğer kısmında yer 
alan Korupark AVM ve konut 
yapıları, 1050 Konutlar /Akpınar 
mahallesine eklenecek yeni 
konutlarla birlikte kavşakların 
kapasitesi kat be kat aşılacaktır.  
Bu şekildeki kaosun kentteki 
etkileri yokedici olacaktır. 
Mahkeme kararlarına 
rağmen inşa edilen Korupark 
konutlarında yapı ruhsatlarının 
iptal olduğunu hatırlatırken, 
TOKİ’ nin ve dolaylı olarak 
durumdan yararlanacak kişilerin, 
Korupark’ ın bölgede yarattığı 
ranttan pay almak istediklerini 
belirtmek zorundayız. 
Bölgeye yeni getirilecek 
yoğunluk artışından, civarda 
yaşayanların, Bursa’ nın nasıl 
olumsuz etkileneceği kimsenin 
umurunda değildir. 
Diğer yandan, Bakanlık 
“riskli yapı” bahanesiyle 
kentimizdeki yerel organları 
yetkisizleştirmekte ve 
işlevsizleştirmektedir. Bakanlık 
tarafından bu tür parsel 
ölçeğine inen planların 
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yapılması, kentlerin  plan 
bütünlüklerine müdahale 
etmesi anlamını taşımaktadır. 
Planlama etik kurallarına aykırı 
olan bu işlemler, katılımcılığı 
ve demokrasi ortadan 
kaldırmaktadır.
Borçlu Holding’in kamuya 
olan borçları karşılığında 
alındığı ifade edilen bu alana 
ilişkin satış sözleşmesi, bu 
satış sözleşmesinin plan 
değişikliği öncesi mi yoksa 
plan değişikliği sonrası 
değerden mi hesaplandığı 
kamuoyuna açıklanmalıdır.  
Bursa kamuoyu aynı Holdingin 

borçları karşılığı yapılan 
anlaşmaları; YaseminPark, 
Yıldırım Karapınar’daki Yeşim 
Tektsil alanından, Çelikpalas 
yanında yükselen Otelden çok 
iyi tanımaktadır. Bu nedenle 
bu sözleşmelerin derhal 
açıklanması ve Bursalıların 
yaşamlarını zorlaştıracak, 
Bursa’yı daha yaşanmaz hale 
getirecek bu “projelerden” 
vazgeçilmesi gerekmektedir.   
Bursa bir deprem bölgesidir, 
kentin daha sağlıklı yapılar 
oluşturulması için bir 
an önce planların kent 
bütününde revizyon görmesi 

gerekmektedir. Bu revizyon 
yapılmadan; parçacıl, kişiye 
özel planların önüne geçmek 
için, riskli alan diyerek 
kandırılmamıza izin vermemek 
için tüm bu değişikliklerin 
takipçisi olacağımızı, bu rantsal 
dönüşümü durdurmak için tüm 
hukuksal yollara başvuracağımızı 
kamuoyuna duyururuz.

Bursa Barosu Başkanlığı           
TMMOB Şehir Plancıları 
Odası Bursa Şubesi 
TMMOB Mimarlar Odası 
Bursa Şubesi

KALDER
ziyareti
KALDER Bursa Şubesi Başkanı 
Erdal Elbay ve yönetim kurulu 
üyeleri de Bursa Barosu Başkanı 
Altun’a hayırlı olsun ziyaretşnde 
bulunanlar arasındaydı. 
Ziyarette, Baro yönetim kurulu 
üyelerinden Onur Yavuz, 
Hüsniye Altın Yeşil ve Yener 
Poroy da bulundu.

Kadın Meclisi
üyeleri de
Atun’u kutladı
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u kutlama ziyaretlerinden 
biri de Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi üyelerince 
gerçekleştirildi.
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“Oyunun ve hesabın farkındayız”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Bursa Emniyet Müdürü 
Selami Yıldız’ı makamında 
ziyaret ederek, İstanbul 
Beşiktaş’ta gerçekleştirilen 
bombalı saldırılarda şehit olan 
polisler için başsağlığı diledi.
FSM’deki yeni Emniyet 
Müdürlüğü binasındaki ziyarete, 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun ile birlikte yönetim 
kurulu üyeleri Av. Onur Yavuz, 
Av. Hüsniye Altın Yeşil, Av. Ebru 
Piri Kaya, Av. Sefer Bülent Yaylalı, 
genç avukatlar temsilcileri Av. 
Berke Sarp ve Av. Fırat Cihan 
Güler katıldı.
Başkan Altun, İstanbul’da 
gerçekleştirilen hain saldırılarda 
şehit olan polislerden Bursalı 
Hüseyin Akyüz’ün cenaze 
törenine katıldıktan sonra 

akşam saatlerinde Bursa 
Emniyet Müdürü Selami Yıldız’a 
başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. 
Altun, şehidin ailesi ile Bursa 
Valisi İzzettin Küçük’e de ziyaret 
gerçekleştireceklerini ifade etti.

GÜRKAN ALTUN: 
“EN BÜYÜK İHANET”
Başkan Altun, Türkiye’yi 
bölmeye yönelik girişimlerin 
ülkenin kuruluşundan bu 
yana hep var olduğunu 
hatırlatarak, “Güneyimizde 
çok ciddi bir çaba var. Bu 
sadece Suriye’nin savaşı değil. 
Suriye’de oluşturulmak istenen 
koridorun ve gerekçelerinin 
de farkındayız. Tek başına 
oradaki halkı birbirine kırdırmak 
değil amaç. Kıbrıs Karpaz’dan, 
Suriye Lazkiye’ye kadar uzanan 

büyük bir fotoğraf var. Eminiz 
ki bu fotoğrafın içinde Hatay 
da var. Karıştırmaya oradan 
başladılar zaten. O nedenle çok 
uyanık olmamız lazım. Fırsat 
vermememiz gerekiyor” dedi.
İstanbul’daki hain saldırılardan 
sonra sosyal medya yazılanlara 
da dikkat çeken Altun, “İşin en 
kötü tarafı şehitlerin dini ve 
ırksal kimliği, mesleği, siyasal 
ve sosyal hayattaki yerine 
göre konumlandırılmaya 
çalışılmasıdır. Şehitlerimizin 
hiçbirinin bir diğerinden eksik 
yanı yoktur ve hepsi bizim 
için, bu ülke bu topraklar için, 
özetle vatan için hayatlarını 
feda etmişlerdir. Bir de yine 
terör örgütünün ismine ve 
eylemine göre tavır alınmasını 
da kabul etmiyoruz. Terör 
örgütlerinin hiçbirine en ufak 

Bursa Barosu yönetimini kabul eden Bursa İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, “Bu millet 
varken terör örgütü başarılı olamaz” dedi.
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bir sempati duyulması, birinin 
diğerine tercih edilmesi doğru 
değildir. Biz hiçbir konuda 
toptancı yaklaşmayan bir 
meslek örgütüyüz. Ancak 
sözkonusu terör olduğunda 
hassasiyetlerimiz devreye giriyor 
ve toptancı bir yaklaşımla terör 
nereden ve kimden geliyorsa 
gelsin, amacı ne olursa olsun 
hepsini lanetliyoruz. Biz 
biliyoruz ki terör örgütlerinde 
insan yoktur, insani değerler 
yoktur. Örgütün bütün unsurları 
aklını kiraya vermiş, ruhunu 
satmış özetle insan kılığındaki 
makinelerdir.  Bu yüzden 
terörü ve alçak saldırılarını 
kınarken amalı, ancaklı, fakatlı 
cümleler kurmuyor doğrudan 
lanetliyoruz. Kamuda, özel 
hayatta yer alan her meslek 
grubunda çürük elmalar olabilir 
bu hayatın doğasında vardır. 
Nitekim 15 Temmuz’dan sonra 
sayıları azımsanmayacak terör 
örgütü unsurlarının güvenlik, 

adalet, içişleri, eğitim ve diğer 
alanlara sızdığı ve toplumu 
ayrıştırmada önemli görevler 
üstlendiğini gördük. Ancak bu 
unsurların veya bireysel olarak 
görevinin gereklerinin dışına 
çıkan suç işleyen görevlilerin 
hukuka ve görevin gereklerine 
aykırı, kanunsuz ve hukuksuz 
davranışları tüm teşkilata 
mal edilemez. Kaldı ki kamu 
görevlisi olsun olmasın suça 
bulaşan bütün vatandaşlardan 
davranışlarının hesabı gerek 
idari gerek cezai anlamda 
sorulmaktadır ve sorulmalıdır. 
Bu bireysel suç içeren 
davranışlarından hareketle 
böylesine kanlı terör eylemiyle 
yan yana koymak büyük bir 
ihanettir bize göre” diye 
konuştu.

YILDIZ: “ACIMIZ VAR 
AMA YILMAYIZ”
Bursa Emniyet Müdürü Selam 

Yıldız da, Bursa Barosu’nun 
ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 
Yıldız, “Uyanık olmalıyız, dikkatli 
olmalıyız. Terör örgütünün 
iyisi yoktur. Milletimiz birlik 
ve beraberliğinden ödün 
vermedi, vermeyecek. Bu 
örgüt başaramayacak. Çok 
şükür milletimiz bu konuda çok 
duyarlı. 15 Temmuz kalkışması 
da küresel odaklarca planlanmış 
işgal girişimiydi. Millet buna 
müsaade etmedi. Demokratik 
meşru siyasetin yanında yer aldı. 
Birlik ve beraberlikten ayrılmadı. 
Bu millet varken terör örgütü 
başarılı olamaz” dedi.
Emniyet Müdürü Yıldız, 
şehitlerden ötürü canları 
yanmasına rağmen, saldırıların 
kendilerini yıldırmayacağını 
ifade etti. Yıldız, Baro Başkanı 
Gürkan Altun’a “Ziyaretinizle 
bize güç verdiniz” diyerek 
teşekkür etti.
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10 Aralık İnsan Hakları gününde 
ne yazık ki 44 insanımızın yaşam 
hakkı, gözü ve eli kanlı terör 
örgütü PKK/TAK tarafından elin-
den alındı.
Terörü lanetliyoruz elbette, fakat 
ülkemizi bir terör ülkesi haline 
getiren siyasi anlayışı da sorgu-
layacağız.
En temel haktır, yaşam hakkı… 
Hiç kimsenin yaşam hakkı, ne 
amaçla olursa olsun hiç kimse 
tarafından alınamaz. Devletler 
de, varlıklarının temel taşı olan 
vatandaşlarının can ve mal 
güvenliğini korumak zorunda-
lardır.
Ülkemizde son yıllarda devlet 
hedef alınarak gerçekleştirilen 
bombalı saldırılarda şehit olan 

güvenlik mensuplarıyla, bu 
olaylarda hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımızın sayısı binlerle 
ifade edilmektedir.
Bugün yaşadığımız acılardan 
ötürü değerlendirme yaparken 
asla hamasi nutuklara başvurul-
mamalıdır. Hele bir tarafca 
“başkanlık sistemini engellemek 
için kurulmuş bir tezgah” karşı 
tarafca “başkanlık sistemini 
dayatmak için oynanmış kanlı bir 
oyun” gibi söylemlerin ülkemizi 
aydınlığa çıkarmayacağı, ulusu-
muzu huzura kavuşturmayacağı 
açıktır.
Her bir cephesinden ayrı ayrı 
bakıp böylesine kanlı terör olay-
larından kimin ne kazandığını ve 
kazanacağını bulmak gerekir?

“Bu saldırılar, Türkiye’nin 
büyümesini, gelişmesini engel-
lemek isteyen dış güçlerin 
oyunu” söylemine başvurmak 
da kahvehane kültürünü baştacı 
etmek olacaktır.
Bir ülkede barışı tesis etmenin 
yolları bellidir. Ekonomik refahın 
liste başında yer aldığı pek çok 
ayrıntısı olmakla birlikte, temel 
insan hak ve özgürlüklerini odak 
alırsanız barışa ve huzura ulaşa-
bilirsiniz.
Ne yazık ki ülkemiz son yıllarda, 
“Reisçiler” ve “Reis karşıtları” 
olarak ikiye bölünmüştür. Bu 
durum, yaşadığımız sorunları 
çok yönlü olarak artırmaktadır, 
artıracaktır da…
Hem ülke insanın kendi ar-
asındaki gerginliği, hem 
demokratik araçla antidemokra-
tik tek adam yönetimine 
sürüklenişin işaretleri çok belir-
gindir. Gidişatın bugünden daha 
kötü olacağını görmek için de 
kahin olmaya gerek yoktur.
Bugünden tezi yok, siyasi 
irade Meclis gündemine gelen 
başkanlık sistemi yasa tasarısını 
derhal geri çekmeli, parlament-
er demokratik sistem nasıl iyi 
hale getirilebilir, hukuk nasıl batı 
standartlarına getirilir, yollarını 
aramalıdır.
Türkiye’de, terörü bitirmek ve 
ekonomik refahı sağlamak, an-
cak toplumsal yaşama hukukun 
hakim olması, hukukun da temel 
insan hak ve özgürlüklerini 
garanti altına almasıyla mümkün 
olacaktır.

10 Aralık İnsan Hakları Günü basın açıklaması

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim 
Kurulu, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun’u ziyaret ederek 
görevinde başarılar diledi. Dernek şube başkanı Türkan 
Aras, yönetim kurulu üyeleri Nuray Batı, Yıldız Yurttaş,w Gül 
Kuşaksız, Ayten Sonaydın’ın ziyaretinde, önceki dönem şube 
başkanı Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Hüsniye Altın 
Yeşil de bulundu.

Üniversiteli kadınlardan destek



BURSA BAROSU BÜLTENİ

16

Aralık 2016

Gemlikli Tuğçe cinayeti göz göre göre gelmiş!

Bursa Barosu, Gemlik’e bağlı 
Umurbey Mahallesi’nde 
2 Aralık tarihinde evleme 
teklifini reddettiği Aykut Ertunç 
tarafından pompalı tüfekle 
öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe 
Uludağ davasına ve genç kızın 
ailesine sahip çıktı.
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, yönetim kurulu üyeleri 
Onur Yavuz, Hüsniye Altın Yeşil, 
Sefer Bülent Yaylalı, Buket 
Gülçin Özel, Umurbeyli Avukat 
İsmail İşel, Çocuk Hakları 
Komisyonu Üyesi Stajyer Avukat 
Nilay Erken, Tuğçe Uludağ’ın 
ailesi Tülay-Özden Uludağ 
çiftini evlerinde ziyaret etti. 
Altun ve beraberindekiler, 
Uludağ Ailesi’nin evlerine 
girişte kapıda, pompalı tüfek 
ateşiyle oluşan delikle karşılaştı. 
Baba Özden Uludağ, Başkan 
Altun’a olay yerinde kızının nasıl 
öldürüldüğünü anlattı.

“DAVANIN TAKİPÇİSİ 
OLACAĞIZ”
Baro Başkanı Altun, Tülay-
Özden Uludağ çiftine başsağlığı 

ve sabır diledi. Daha sonra 
da çift, olay anına kadar 
yaşananları aktardı. Türkiye’de 
hemen hemen her gün bir 

kadının erkekler tarafından 
öldürüldüğünü hatırlatan 
Altun, kadın cinayetlerini 
durdurabilmek için bu olayın 
gündemde tutulması gerektiğini 
ifade etti. Altun, “Dinlediğimiz 
ayrıntılara göre cinayet göz 
göre göre gerçekleşmiş. Çok 
açık ve kanıtlı tehditler var ki, 
olayın dosyasında zaten mevcut 
olduğunu öğrendik. Ancak 
bizim Bursa Barosu olarak 
bu olaya özel ilgimiz, ülke 
genelinde kadın cinayetlerine 
artık dur diyebilmek, halkı 
bilinçlendirmek adına Tuğçe 
Uludağ olayını gündemde 
tutmak içindir. Bursa Barosu 
olarak davayı sonuna 
kadar takip edip, kamuoyu 
gündeminde canlı tutacağız ki, 
Tuğçe, cinayete kurban giden 
son kadın olsun” dedi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?
25 yaşındaki Tuğçe Uludağ, 
Pamukkale Üniversitesi 
Bilgisayar Proğramcılığı’nı 
bitirmiş ve Gemlik Halk Eğitim 
Merkezi’nde bilgisiyar kursuna 
devam ediyordu. Arkadaşı Aykut 
Ertunç evlenmek için acele 
ediyor ancak Tuğçe istememişti. 
Bunun üzerine Aykut Ertunç da 
tehditlere başlamıştı. Tuğçe’nin 
şikayeti üzerine de Gemlik 
Cumhuriyet Savcılığı, Aykut 
Ertunç’a Tuğçe’ye yaklaşmaması 
konusunda tedbir kararı 
vermişti.

Baro Başkanı Gürkan Altun ve yönetim kurulu, Umurbeyli Uludağ Ailesi’ne sahip çıktı.
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Altun: “Lanetlemekle illetten kurtulamayız”

Güvenlik güçlerine yönelik terör 
saldırılarını ve ülke gündemini 
değerlendiren Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, Türkiye’ye 
huzuru getirecek aşının 
formülünün, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda 
sulh” sözünde saklı olduğunu 
ifade etti:
Altun, yaptığı yazılı açıklamada 
şunları söyledi:
“İnsanoğlu yüzlerce, belki de 
binlerce yıl boyunca bulaşıcı 
verem hastalığını lanetledi 
durdu. Ama hiçbir lanet, bu illeti 
yok etmedi, kökünü kurutmadı. 
Oysa insanlığı kırıp geçiren bu 
illetten kurtulmak için bir aşı 
gerekiyordu ki ancak 1920’li 
yılların sonunda bulundu. Ve o 
tarihten bu yana verem hastalığı 
kitlesel ölümlere yol açmadı.
Yakın tarihte ülkemizde binlerce 
insanımızın ölümüne yol açan 
terör hastalığı, son olarak 
cumartesi günü Kayseri’de çarşı 
iznine çıkan kınalı kuzularımıza 
bulaştı. Biri Bursa İznik’ten 
olmak üzere 14 askerimiz şehit 
oldu, onlarcası yaralandı.
Öncelikle şehit askerlerimize 
Allah’tan rahmet, kederli 
ailelerine, yakınlarına ve 
ulusumuza başsağlığı, 
yaralılarımıza da acil şifalar 
diliyoruz.
Evet, dedik ki, binlerce yıl 
verem hastalığını lanetleyen 
insanoğlunu o illetten kurtaracak 
olan bir aşıydı. Terör için de aşı 

gerekiyor. Bu aşının formülü, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 
sözlerindedir. Bu mesaj iyi 
okunduğunda, terörün aşısı da 
bulunacaktır.
Şöyle ki;
Ülke yönetimini elinde 
bulunduran siyasi irade 
bugünden tezi yok, toplumu 
ayrıştıracak tartışmalardan uzak 
durmalıdır. Terör saldırılarını 
bahane ederek kanamaya 
oldukça müsait etnik kimlik 

yarasına batırılmak istenen 
tırnaklar derhal kesilmelidir. Pek 
çok şehirde, Türkiye Cumhuriyeti 
yasalarına uygun şekilde 
kurulmuş bir siyasi partinin il ve 
ilçe binalarına yönelik saldırıların 
önü alınmalıdır.
İlk aşamada yapılacak olan 
toplumun yükselen ateşinin 
düşürülmesidir. Önce ateş 
düşürülmeli ki, ülkede kalıcı 
barışın tesisi için atılması 
gereken adımlar birer birer 
atılmalıdır.
Bunların en başında, siyasi karar 
alıcıların da sık sık gündeme 

taşıdığı “idam”ın özellikle 
ülkeyi yönetenlerce telaffuz 
edilmemesi gerekmektedir. 
Sakıncalarını her fırsatta 
dile getirdiğimiz idam 
cezasını yeniden uygulamak, 
Türkiye’yi çağdaşlıktan iyice 
uzaklaştıracaktır.
Türkiye için en ideal yönetim 
modeli, parlamenter demokratik 
sistemdir. Bir an önce ülkeyi 
eyaletlere bölecek olan 
başkanlık sistemi sevdasından 
vazgeçilmeli ve parlamenter 
demokrasi güçlendirilmelidir. 
Ve böyle güçlü bir parlamento 
adeta bir kurucu meclis gibi 
çalışarak, toplumsal yaşama dair 
tüm düzenlemeleri, muhalefet 
ve sivil toplum örgütleriyle el ele 
vererek sağlanacak konsensüsle 
yapmalıdır.
Başkanlık sistemiyle birlikte 
oluşacak tek adam yönetimi, 
Türkiye’yi huzura değil, daha da 
kötü günlere sürükleyecektir. 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan eğer bu ülkenin 
geleceğini, bu ülke insanının 
huzurunu istiyorsa, başkanlık 
sistemi sevdasından bir an önce 
vazgeçmelidir.
Bu ülkenin başındaki illetin 
aşısı, tüm kurum ve kurallarıyla 
güçlendirilmiş parlamenter 
demokratik sistemdir ki, ‘Yurtta 
Barış, Dünyada Barış’ı ancak 
böyle bir sistemle sağlayabiliriz.”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, devletin güvenlik güçlerine yönelik terör 
eylemleri ve gösterilen tepkiyle ilgili “Lanetlemekle illetten kurtulamayız” dedi.
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Ekonomi Kulübü’nden
başarı dilekleri

Mimarlar da kutladı

Kadın Kuruluşları 
Birliği’nden kutlama

BM Nüfus Fonu 
Danışmanı Baro’da

Bursa Ekonomi Kulübü Başkanı Ferhat Murat, 
yürütme kurulu üyeleri Av. Özgür Savaş, Batuhan 
Cihat Gül ve Mesut Şimşek, Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun’u ziyaret ederek, başarı dileklerini 
ilettiler.

TMMOB Mimarlar Odası BUrsa Şubesi Başkanı 
Can Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun’u, BAOB’daki 
makamında ziyaret ederek görevinde başarılar 
diledi.

Bursa Kadın Kuruluşları Birliği Koordinatörü 
İlknur Kutucu, Genel Sekreter Sanem Çetiner, 
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Üyesi ve Birlik 
Koordinatör Yardımcısı Nuray Batı, Cumhuriyet 
Kadınları Derneği Osmangazi Şubesi Başkanı 
Aytaç Toker, Hüdavendigar Kadın Dayanışma 
Derneği Başkanı Fatma Güler Samgarlı, önceki 
dönem koordinatörü Sibel Özbudak, Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. Ziyarette, Bursa Barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüsniye Altın Yeşil de yer aldı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Danışmanı 
Gül Erdost, Bursa Barosu Başkanlığı’nı ziyaret 
etti. Toplantıda mülteci ve sığınmacı kadın ve 
çocuklara ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar 
konusu görüşüldü. Sığınmacı ve mültecilerin 
erken evlilikleri, boşanma, velayet gibi me-
deni hukuka ilişkin sorunlarından söz edilen 
toplantıda, tercüme sorununa da değinil-
erek çözüm üretmek adına fikirler paylaşıldı. 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 
tarafından 15 Aralık 2016 tarihinde Bursa’da 
açılacak “Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli 
Alanlar” isimli merkezden söz eden Erdost, 
mülteci ve sığınmacıların hukuki yardıma ve 
adli yardıma erişimi hakkında bilgilendirildi.
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Bursa Valisi İzzettin 
Küçük ve Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Ahmet 
Hacıoğlu’nu ziyaret ederek, 
terör saldırılarında şehit 
olan güvenlik mensupları 
ve vatandaşlardan ötürü 
başsağlığı diledi.
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı 
Atila Atik ve Sayman Metin 
Öztosun ile birlikte önce 
Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü 
makamında ziyaret etti. 
Şehitlerden ötürü başsağlığı 
dileklerini ileten Altun, “Fikren 
ve bedenen devletin, dolayısıyla 
milletin bütünlüğünden yana 
olduğumuzu göstermek 
istedik” dedi. Terörü verem 
hastalığına benzettiklerini, 
aşısı bulunmadan önce 
hastalığın hep lanetlendiğini 
ama lanetlemekle sorunun 
çözülemediğini kaydeden 
Altun “Aslında terörün aşısı, 
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ilkelerinde yer alıyor. 
Nasıl ki kutuluş savaşında 13 
milyon nüfusla yedi düvele karşı 
mücadele ettiysek, bugün 80 

milyon iken Türkiye’yi bölmeye 
yönelik girişimlere karşı 
argümanımız daha çok” diye 
konuştu.

“TEK BİR ŞEHİT BİLE 
CANIMIZI YAKIYOR”
Vali İzzetin Küçük, Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan 
Altun ve beraberindekilere, 
ziyaretlerinden ötürü teşekkür 
etti. Vali Küçük, tek bir şehidin 
bile milletin canını yaktığını 
belirterek, “Terör örgütü bu 
eylemleri 15 asker, 44 polis 

azalsın diye yapmıyor. Amacı 
korku yaratmak, insanları 
birbirine düşürmek. Biz Türk 
milleti olarak terör saldırıları 
ile sarsılmayız zaten. Bizi 
ancak, terörün verdiği acıyla 
insanlarımızın birbirine düşmesi 
sarsar” diye konuştu.
Batıdaki terör olaylarına, 
devletlerin teröre ve örgütlere 
bakış açısına da değinen 
Vali Küçük, “Batıda bazı 
milletvekilleri PKK’nın yaptığı 
saldırılara destek çıkıyor. 
Birtoplumda kirli insanlar 
olabilir. Türkiye’de de olabilir. 

Taziye ziyaretinde Vali İzzettin Küçük ve
Jandarma Komutanı’ndan çarpıcı sözler

Bursa Barosu Başkanı Altun, Vali Küçük 
ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral 
Hacıoğlu’na gerçekleştirdiği taziye 
ziyaretlerinde “Terör illetinin aşısının 
formülü, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve 
devrimlerindedir” dedi.

Bursa Valisi Küçük, tek bir şehidin bile 
milletin canını yaktığını belirterek “Türk 
milleti terör saldırıları ile sarsılmaz. 
Bizi ancak, terörün verdiği acıyla 
insanlarımızın birbirine düşmesi sarsar” 
diye konuştu.
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Cumhuriyet Kadınları 
Derneği Osmangazi Şube 
Başkanı Aytaç Toker,  
Şube Sekreteri Sevim  
Erol ve Nilüfer Şube  
Başkanı Türkan Alptekin, 
Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun’u ziyaret 
ederek, görevinde başarı 
dilediler. Ziyarette, 
derneğin düzenleyeceği 
panelle ilgili görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Cumhuriyet Kadınları’ndan Altun’a kutlama

Bunu asla hoş görmüyoruz. 
Bizi korkutan, rahatsız eden 
devletlerin teröre destek 
çıkması” dedi.

“DÜNYA ÇILDIRMIŞ 
DURUMDA”
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı Atila 

Atik ve yönetim kurulu üyeleri 
Ebru Piri Kaya ve Yener Poroy 
daha sonra da Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral 
Ahmet Hacıoğlu’nu ziyaret 
etti. Tuğgeneral Hacıoğlu’na 
da Kayseri şehitlerinden ötürü 
taziyelerini ileten Altun, “Teröre 
alışmak, sayılara takılmak 
istemiyoruz” dedi. Altun, terör 

illetinin bir aşısı olduğunu, 
formülünün Atatürk ilke ve 
devrimlerinde bulunduğunu 
ifade etti.

“SAVAŞ ORTAMINDAYIZ”
Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, 
ziyaretten ötürü Altun ve Baro 
yönetim kurulu üyelerine 
teşekkür etti. Hacıoğlu, bir 
savaş ortamında olduğumuzu 
ifade ederek “Dünya çıldırmış 
durumda. Dünyanın her 
yerinde güvenlik sorunu var. 
Medeniyetler arasında denge 
yok. Bu gidişle kıyamet kopacak” 
dedi.
İnsanlığın barışı yeniden tesis 
etmek zorunda olduğunu ifade 
eden Tuğgeneral Hacıoğlu, terör 
saldırılarından sonra milletin 
ülkesine ve bölünmez bütünlüğe 
sahip çıkmasının guru verici 
olduğunu belirten Hacıoğlu, 
ancak provokasyona gelmemek 
gerektiğini kaydetti.
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, 2016 yılının son mesai 
gününde Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTSO) Başkanı İbrahim 
Burkay’ı konuk etti. 
BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 
öncelikle Gürkan Altun’a yeni 
seçildiği görevinde başarılar 
diledi. Burkay, “İnşallah, BTSO 
ve  Bursa Barosu olarak beraber 
güzel çalışmalar yaparız” dedi. 
Burkay, ortak payda Bursa 
olduğunda, gerisini teferruat 
olarak gördüklerini, Bursa’nın 
sadece ekonomiye değil, sosyal 
ve kültürel açıdan da ülkeye 
yön veren bir merkez olması 
gerektiğini, bunun için de 
işbirliğinin çok önemli olduğunu 
ifade etti.

Birlikte yapılabilecek 
çalışmaların altyapısını, BTSO 
Meclis Üyesi meslaktaşı Irmak 
Aslan ile görüştüklerini söyleyen 
Altun, “Sonuçta biz Bursa’da 
yaşıyoruz, Bursa’nın dinamikerini 
biliyoruz. Bursa, ilk organize 
sanayi bölgesini kuran, bugün 
18 OSB’si olan ender illerden 
biri. Geriye dönüp baksak 
ve sanayi mi, tarım mı desek, 
pek çok kişi tarım dese de, 
sanayinin yapılması gerekiyordu. 
O anlamda şikayetimiz yok. 
Şikayetimiz şu noktada. Hem 
tarıma saygılı hem de tarımsal 
önemi yüksek Bursa Ovası’nı 
koruma önceliği olan bir sanayi 
yatırımı planlaması yapılmamış 
olması. Bir de Bursa hiçbir 

anlamda İstanbul’un arka 
bahçesi olmamalı” dedi.

“HEDEFLERİMİZ 
ÖRTÜŞÜYOR AMA…”
Gürkan Altun, BTSO ve Bursa 
Barosu’nun, Bursa için çalışan 
iki önemli kurum olduğunu 
belirterek şöyle konuştu:
“Paylaştığımız alan çok fazla... 
Hedeflerimiz örtüşüyor. 
Ayrıştığımız noktalarda herkes 
kendi kurumunun bakış açısı 
içerisinde yasaların yüklediği 
sorumluluk çerçevesinde 
işini yapacak ama kurumsal 
nezaketimizi hiçbir zaman 
bozmayacağız. Bu bağlamda 
birlikte çalışırız. Ama ara sıra 
kenti ve kentlinin hukukunu 
korumak adına davalar 
açtığımızda da bizi mazur görün, 
o da bizim işimiz.”
Bu sözler üzerine İbrahi Burkay,  
“Ona bir itirazımız yok” derken, 
Altun şöyle devam etti:
“Hakim ve savcılar bile bazen 
savunmaya dudak bükerek 
bakarken, geçtiğimiz bir yıllık 
süre zarfında savunmanın 
onlar için de ne kadar önemli 
olduğunu gördüler. Savunma 
olmadığında adalet topal filan 
kalmıyor. Direkt kötürüm kalıyor. 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun:

“Savunmasız adalet topal değil, kötürümdür!”
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın 
Bursa Barosu’nu ziyaretinde Bursa 
ortak paydası üzerinde konuşuldu. İki 
kurumun işbirliği yapabileceği alanlar ele 

alınırken, Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, savunmanın önemine değinerek 
“Savunmasız adalet topal değil, 
kötürümdür” diye konuştu.
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Felç kalıyor, yürüyemiyor. Topal 
adalet diyorlar. Topal adalet 
olmaz. Adalet ya vardır ya 
yoktur.”
Burkay ve Altun’un sohbetinde, 
son günlerin tartışma 
konularından biri olan idam 
cezası da gündeme geldi. Bir 
suç işlediği iddiasının, o kişiye 
haksız hukuksuz davranılmasını 
gerektirmeyeeğini belirten 
Altun, “Delil üretmeden, 
şüpheden tutuklamaya 
gitmeden, delilden şüpheliye 
oradan da yargılamaya gitmek 
gerekir. Oysa bizde şimdi 
sadece listelerle tutuklamalar 
yapılıyor. Sonra bazen pardon 
deniyor. Allah’tan idam cezası 
yok ve pardon denildiğinde 
karşılığı var. Ergenekon ve 
Balyoz davalarında ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezaları verildi. 
Yargıtay da onayladı. O cezaların 
karşılığı idamdı. Assaydık bugün 
pardon diyebilecek miydik?” 
diye sordu.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay 
da, Bursa Barosu’nun açtığı 
kamusal davalarda, kendilerine 

de savunma hakkı verilmesini 
istediklerini belirtti.  Burkay, “Biz 
sanayici olarak bize savunma 
hakkımızın verilmesini istiyoruz. 
Her projemizin desteklenmesini, 
takdir edilmesini beklemiyoruz. 
İşadamıyız, gerçekçiyiz biz. 
Ama beklentimiz şu. Bizimle 
ilgili bir fikir oluştururken bize 
başvurulması. Bursa ile ilgili 
bir mesele olduğunda, sorun 
bize. Birbirimizi ikna etmek 
gibi bir çabaya girmeden 
konuşalım. Bursa için hayırlı 

ise olsun, değilse olmasın bu 
kadar basit. Hayati bir önemi 
yok ki yaptığımız işlerin. Ama 
evlatlarımız Bursa’da yaşayacak” 
dedi.
BTSO Başkanı Burkay, ziyaretin 
sonunda Baro Başkanı Altun’a, 
Dede Korkut Hikayeleri’nin 
orijinal ve günümüz Türkçesi 
basımı kitaplarını hediye etti. 
Ziyarette, Bursa Barosu yönetim 
kurulu üyeleri de de hazır 
bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa 
Milletvekili, Avukat Emine Yavuz 
Gözgeç, Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun’u makamında 
ziyaret etti.

Milletvekili 
Avukat 
Gözgeç’den 
ziyaret



BURSA BAROSU BÜLTENİ

23

Aralık 2016

Yargı penceresinden bakacak 
olursak, hukuk devletinin 
daha da ağır yara aldığı, 
hukuk güvenliğinin kalmadığı, 
yargı bağımsızlığı ve yargıç 
tarafsızlığının sağlanamadığı, 
hukukun üstün değerlerinden 
biraz daha uzaklaşıldığı, adil 
yargılamanın daha da önemini 
yitirdiği, adalete erişimin 
engellendiği, savunma hakkı 
ile diğer hak ve özgürlüklerin 
kısıtlandığı, toplu ifade 
özgürlüğünün alabildiğine 
sınırlandırıldığı olağanüstü bir 
yıl geçirdik.

Futbol maçlarından sonra 
futbolcuların, uzatılan televizyon 
mikrofonlarına söylediği klasik 
bir yanıt vardır:

“Olan oldu, yenildik! 
Hatalarımızı biliyoruz. Dersimizi 
aldık. Önümüzdeki maçlara 
bakacağız!”

Çok basit olan bu yanıt, aslında 
ülkemizin içinde bulunduğu 
sorunların reçetesidir. 2016 ve 
daha önceki yıllarda yaşadığımız 
acılardan, sorunlardan aldığımız 
derslerle gelecek nesillere 
bırakacağımız ülkeyi planlayıp, 
inşa etmemiz gerekiyor.

Huzurlu bir gelecek inşa 
etmenin en önemli harcının 
adalet olduğunu unutmayalım. 
“Adalet mülkün temelidir” 
sözünü boşuna söylememiştir. 
Bu sözdeki mülk, sahip olmak 

için insanların birbirini yediği 
rant aracı mülk değil, devlettir. 
Devlet ise sadece güçlünün 
değil, her bireyin devleti 
olmalıdır.

Çok basit anlatımıyla güçlü 
devleti yaratmak ve yaşatmak, 
tüm kurum ve kurallarıyla 
işletilen çağdaş demokrasiyle 
mümkündür. Demokrasi, 
siyasiler için devleti ele 
geçirmenin aracı değil, mutlak 
surette yaşama geçirilmesi 
gereken bir amaç olmalıdır.

2016 yılında terör saldırıları 
ve hain darbe girişiminin 
yanısıra ülke gündemindeki en 
önemli konu Başkanlık Sistemi/
Türk Tipi Cumhurbaşkanlığı 
tartışmasıydı. Daha önce de 
ifade ettiğimiz gibi adı her 
ne olursa olsun, getirilmek 
istenen düzenlemeler, tek adam 
iradesiyle Türkiye’yi ortaçağ 

karanlığına sürükleyecek 
düzenlemelerdir.

Kamuoyunda özgürce 
tartışılmadan; şeffaflık, 
katılımcılık ve uzlaşmadan 
yoksun bir anlayışla, toplumun 
birçok kesimini ötekileştirerek 
hazırlanan bu teklif, salt bu 
nedenlerle bile toplumsal 
kutuplaştırmayı artırma riski 
barındırmaktadır.

Türkiye’nin terörden önce ele 
alması gereken öncelikli sorunu 
demokrasidir. Siyasi partiler 
ve seçim yasaları çağdaş 
normlara kavuşturulmalı, 
demokratik parlamenter sistem 
güçlendirilmelidir. Güçlü bir 
parlamento ile de temel insan 
hak özgürlüklerini ana eksene 
oturtan çağdaş bir anayasa 
yapılmalıdır.

Bu silsileyle yapılacak 
düzenlemeler, terörün 
toplumsal gerekçesini ortadan 
kaldıracağı gibi, bırakın 
girişimini, bazılarının kafasındaki 
darbe düşüncesini bile yok 
edecektir.

Bu anlayışla, tüm 
vatandaşlarımızın yeni 
yılını kutluyoruz. 2017 hep 
güleceğimiz, huzur ve refah 
içinde yaşayacağımız bir yıl 
olsun…

31.12.2016

Gürkan ALTUN

Bursa Barosu Başkanı

Bursa Barosu Başkanı Altun’un yeni yıl mesajı
Yeni bir yıla girerken, ne olmuş diye 2016’ya baktığımızda genel olarak kan, ölüm ve 
gözyaşı görüyoruz. Bir de 15 Temmuz gecesi yaşanan alçak darbe girişimini elbette…
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•  BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
•  ÖZEL ÇAKMAK KOLEJİ
•  NETTEL İLETİŞİM ELEKTRONİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.
•  AMERİKAN KÜLTÜR OKULLARI
•  ARTIÇ OTEL
•  VİTAMİN CAFE-RESTAURANT
•  GANİTA RESTAURANT
•  ÖZEL İDEA FEN VE ANADOLU LİSESİ
•  ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
•  MEDİCABİL HASTANESİ
•  ÖZEL ÇEKİRGE KALP VE ARİTMİ HASTANESİ
•  İLKUMUT ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
•  COŞKUNALP EĞİTİM ÖĞRETİM İNŞ.SAĞ.TUR.LTD.ŞTİ.
•  MAYA SPORT CLUB
•  MNG KARGO YURT İÇİ VE YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.
•  ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş.
•  MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
•  ÖZEL MEDİ-CE SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ.
•  ÖZEL BURSA ANADOLU HASTANESİ
•  DORUK YILDIRIM HASTANESİ
•  DORUK TIP MERKEZİ
•  ÖZEL DORUK BURSA HASTANESİ
•  DÜNYA GÖZ HASTANESİ
•  HAYAT HASTANESİ

Bursa Barosu ile anlaşmalı 
kurum ve işletmeler

BURSA BAROSU’NU
SOSYAL MEDYA

HESAPLARINDAN
TAKİP EDİN

facebook.com/BursaBarosu

twitter.com/BursaBarosu

instagram.com/bursabarosu

https://goo.gl/9dEGVL

https://goo.gl/ffLdx9


