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#adaletnöbeti
Cumhuriyet Gazetesi davasında tutuklanan avukatlara 
destek amacıyla İstanbul Adalet Sarayı’nda 6 Nisan 
2017 tarihinde başlatılan ‘Adalet Nöbeti’ sona erdirildi.

BURSA BAROSU
Aylık Bülten | Aralık 2018

bitti

GÜRKAN ALTUN, NÖBETE 4 KEZ KATILDI
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, son adalet nöbetine Genç YK Temsilcisi 
Av. Ümit Özcan'la birlikte katıldı. "Adalet Nöbeti Hatırası" fotoğrafı çekinen 
avukatlar, Av. Kemal Aytaç'ın geri sayımıyla adliye önünde balon uçurdu.

Son Adalet Nöbeti'nin 
basın açıklamasını Av. 
Kemal Aytaç okudu.
Açıklama şöyle:
6 Nisan 2017 tarihinde 
başladığımız, Adalet 
Tanrıçası Themis 
Heykeli'nin altında 
85 haftadır hiç ara 
vermeden tuttuğumuz 
Adalet Nöbeti’nin, hep 
birlikte yürüdüğümüz 
uzun bir yolculuğun 
sonundayız.
Her son yeni bir 
başlangıçtır aynı 
zamanda. Adalet 
Nöbeti sona eriyor ama 
adaletsizlik, keyfilik ve 
hukuksuzluk devam 
ettiği sürece adalet 
mücadelemiz başka 
biçimler ve araçlarla >>> 

85.
hafta
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devam edecektir.
Uzun ve zorlu bir yol 
kat ettik bugüne kadar. 
Tutmaya başladığımız 
daha ilk Adalet Nöbeti 
polisin saldırısıyla 
karşı karşıya kaldı. Bir 
arkadaşımızın ayağı, 
bir arkadaşımızın 
burnu kırıldı, 9 
arkadaşımız gözaltına 
alındı. Tartaklandık. 
Cübbelerimiz polisin 
ayaklarının altında ezildi, 
çalışma mekânımız 
olan adliyenin dışına 
atıldık. Adliye kapısının 
önünde basın açıklaması 
yapmamıza izin verilmek 
istenmedi. Hakkımızda 
dava açıldı. Adalet 
Nöbeti’nin sözcüsü 
bir arkadaşımızın evi 
basıldı gece yarısı. Ama 
tüm bunlara rağmen 
85 hafta aynı cesaret ve 
kararlılıkla, aynı ısrar, inat 
ve iradeyle yılmadan 
adalet mücadelesi 
vermeye, adalet için 
nöbet tutmaya devam 
ettik.

NEDENSIZ DEĞIL!
Adalet Nöbeti’nin 85 
hafta kararlılıkla devam 
etmesi nedensiz değil. 
Adalet arayışı hiç 
bugünkü kadar yakıcı ve 
acil toplumsal ihtiyaç ve 
talep haline gelmemişti 
çünkü.
Bu topraklar üzerinde 
adaletsizlik her daim 
var oldu evet; ama 
adaletsizlik, hukuksuzluk 
ve keyfilik hiç bugünkü 
kadar pervasızca 
yaşanmamıştı. Adaletin 
ayaklar altına alındığı, 
hukukun ve yargının 
siyasal iktidarın elinde 

"yargısız infaz" aracı 
ve bir sopa olarak 
kullanıldığı bir dönemde 
yaşamaktayız. Adil 
bir yargılanmadan, 
şeklen dahi olsa 
yargı bağımsızlığı ve 
tarafsızlığından söz 
edebilmek mümkün 
değildir. Siyasal iktidarın 
tak diye emrettiğini, 
hafta sonu demeden 
adliyeyi açtırarak şak 
diye yerine getiren bir 
yargı düzenine tanıklık 
etmekteyiz ne yazık ki.
Adalet Nöbeti işte 
bu benzer şartlar 
altında, Cumhuriyet 
Gazetesi çalışanı 
üç meslektaşımızın 
akıl ve mantık dışı 
iddialarla haksız ve keyfi 
tutuklanması üzerine 
onlarla dayanışmak, 
onlara dayanma gücü 
vermek ve adalet talebini 
dillendirebilmek için 
başlamıştı.
Ama Adalet Nöbeti 
zamanla haksız ve keyfi 
şekilde tutuklamalara 
maruz kalan başka 
meslektaşlarımız ve tüm 
hukuksuzluklara karşı bir 
kürsü haline döndü. Kim 
nerede bir haksızlığa 
ve keyfi uygulamaya 

maruz kalmışsa onun 
sesi olmaya, yaşanan 
adaletsizliği Adalet 
Nöbeti kürsüsünden tüm 
kamuoyuna duyurmaya 
çalıştık.

DÜŞMANLARIMIZ
IÇIN DE HUKUK

Yalnızca kendimiz ve 
benzer düşünceyi 
paylaştığımız insanlar 
için değil herkes için 
adalet istedik. 'Düşman 
hukukunu değil, 
düşmanlarımız için dahi 
hukuk talep ettik.'
Yüzlerce konuşmacıyı 
konuk ettik Adalet 
Nöbeti kürsüsünde... 
Yüzün üzerinde 
meslektaşımız, baro 
başkanları, hocalarımız, 
gazeteciler, sanatçılar ve 
siyasetçiler omuz verdi 
adalet mücadelemize.
Ve Adalet Nöbeti’nin 
meşruluğunun 
mahkeme kararıyla da 
tescillendiğine tanıklık 
ettik. Adalet Nöbeti’nin 
ilk haftasındaki polis 
saldırısının ardından 
gözaltına alınan ve 
haklarında dava 
açılan 9 arkadaşımızın 
yargılandığı davada 

İstanbul 50. Asliye 
Ceza Mahkemesi, 
toplanma özgürlüğünün 
demokratik bir toplumda 
ifade özgürlüğü ile 
birlikte ele alındığının, 
kurulu düzene karşı çıkan 
ve barışçı yollarla ifade 
edilen siyasi görüşlere 
imkân tanınmasının ve 
toplanma özgürlüğünün 
özünün korunması 
gerektiğinin altını çizmiş 
ve beraat kararı vermiştir.
Adalet Nöbeti’nin geride 
kalan 85 haftasının 
ardından geldiğimiz 
aşamada yarınlara bir 
umut ve ilham alınacak 
bir mücadele geleneği 
bırakabildi isek, tutuklu 
meslektaşlarımızın 
direnme ve dayanma 
güçlerine bir nebze olsun 
katkı sağlayabildi isek, 
yaşanan adaletsizlikleri 
ve hukuksuzlukları 
kamuoyunda biraz olsun 
görünür kılabildi isek 
kendimizi amacımıza 
ulaşmış sayabiliriz.
Bu uzun adalet 
mücadelesi 
yolculuğumuzda bizlere 
destek veren ve eşlik 
eden, dayanışma içinde 
olan tüm dostlarımıza 
bir kez daha gönülden 
teşekkür ediyoruz.
Başlarken söylediğimiz 
sözü bitirirken bir kez 
daha tekrarlıyoruz. 
Adalet Nöbeti sona erdi 
ama adalet, temel hak 
ve özgürlükler, barış ve 
demokrasi mücadelemiz 
devam edecektir.
Daha güzel ve yaşanılası 
bir Türkiye'de buluşmak 
üzere şimdilik hoşça 
kalın, adaletle kalın..."
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Bursa Barosu, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği 
(ÇGD) Bursa Şubesi’nin 
Hukuk Ödülü’nü Bursa 
Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Tahir Elçi 
Hikayesi adlı kitabın 
yazarı meslektaşı Av. 
Muharrem Erbey’in 
elinden aldı.
ÇGD Bursa Şubesi’nin 
her yıl değişik 
kategorilerde verdiği 

ödüller sahiplerini 
buldu. Tören, 2 
Aralık'ta Nilüfer 
Konak Kültürevi’nde 
düzenlenen kokteylin 
ardından gerçekleştirildi. 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, törende 
Myrleia Antik Kenti ile 
ilgili mücadelesinden 
ötürü Kent Savunması 
Ödülü’ne layık 
görülen Mudanya 

Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’ın ödülünü 
verdi.
ÇGD Bursa Şubesi’nin 
Hukuk Ödülü’ne 
layık görülen Bursa 
Barosu’nun ödülünü ise 
Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, 
meslektaşı, Ludovic – 
Trarieux Uluslararası 
İnsan Hakları Ödülü 
sahibi, Tahir Elçi Hikayesi 
kitabının yazarı Av. 
Muharrem Erbey’den 
aldı. Altun, ödülü 
aldığı sırada yaptığı 
konuşmada, “Biz burada 
Myrleia Antik Kenti için 
mücadele ediyoruz. 
Tahir Elçi de katledildiği 
gün Dört Ayaklı 
Minare ve Diyarbakır 
Surları’nın korunması 
gerektiğini söyleyen 
basın açıklaması 
yapıyordu. Son yaptığı 
basın açıklaması 
tarih üzerineydi. 
Değindiği konu insanlık 
geçmişimizdi aslında” 
dedi.

“ADALETSIZLIĞE MARUZ 
KALAN, ADALETI EN IYI 
TANIYANDIR”
Altun, 3-7 Aralık 2018 
tarihinde Silivri’de 
gerçekleştirilecek 
duruşmalardan bahsetti 
ve şöyle devam etti:

ÇGD’nin Hukuk Ödülü Bursa Barosu’na
ÇGD Bursa Şubesi’nin “Hukuk Ödülü”nü alan Bursa Barosu Başkanı 
Altun: “Nefesimiz yettiği sürece, emeği ve ezilenleri savunmaya 
devam edeceğiz.” “Saygıdeğer işadamımız adını ölümsüzleştirmek 
istiyorsa, avm ısrarından vazgeçip Myrleia antik kentini açık hava 
müzesine dönüştürsün”

Altun, Baro'nun ödülünü 
meslektaşı Erbey'den aldı.

“Savunma yine 
yargılanacak. Bizler de 
savunmayı savunmak 
için yine Silivri’de 
olacağız. Ergenekon’da 
hukukçular, gazeteciler, 
askerler, düşün 
insanları alındığında 
bir terör örgütünden 
bahsediliyordu. 109 
yaşındaki Bursa Barosu 
sözde o örgüt adı 
altında yapılan hukuksuz 

Hayri Türkyılmaz'a ödülü 
Gürkan Altun verdi.
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tutuklamalara karşı 
çıktı. Devamında iklim 
ve terör örgütlerinin 
adı değişti ama hep 
savunma, hep hukuk 
yara aldı. Cumhuriyet 
Gazetesi yazarları, 
avukatları tutuklandı, 
biz onları ve savunmayı 
savunmak için yollara 
düştük. Sonra Çağdaş 
Hukukçular Derneği 
ve Halkın Hukuk 
Bürosu’nda çalışan 
17 meslektaşımız 
tutuklandı. Eylül ayında 
tahliye edildikleri zaman 
çok sevinmiştik ama 
sadece 7-8 saat sonra 
hukuksuz bir şekilde 
usul kanunlarında yer 
almamasına rağmen 
aynı mahkeme yeniden 
duruşma yapmaksızın 
tutuklanmalarına karar 
verdi. Meslektaşlarım 
cezaevinden kısa bir 
mektup yazmışlar. 
Girizgahında diyorlar 
ki, ‘Adaletin ne 
olduğuna veya nasıl 
elde edileceğine dair 
elimizde tek başlama 
noktası, sonsuz 
somut adaletsizlik 
duygusudur. Bu yüzden 

de en çok adaletsizliğe 
maruz kalan, adaleti 
en iyi tanıyandır.’ 
Meslektaşlarımız Aycan 
Çiçek, Ahmet Mandacı, 
Aytaç Ünsal, Behiç 
Aşçı, Engin Gökoğlu ve 
Selçuk Kozağaçlı. Selam 
olsun onlara.”

109 yaşındaki Bursa 
Barosu’nun her 
dönemde bedel 
ödediğini söyleyip, 
kaybedilen isimleri 
tek tek sayarak devam 
eden Gürkan Altun, “Biz 
dün öldük, öldürüldük 
savunmayı savunmaya 

devam ettik, yarın 
da devam edeceğiz. 
Biz hukukun ekmek 
kadar, su kadar önemli 
olduğunu düşünüyoruz. 
Nefesimiz yettiği 
sürece, emeği, ezilenleri 
savunmaya devam 
edeceğiz” dedi.

Bursa Barosu Başkanı 
Altun, Mudanya 
Belediye Başkanı Hayri 
Türkyılmaz’ın Kent 
Savunması Ödülü’nü 
verirken yaptığı 
konuşmada da Myrleia 
Antik Kenti üzerinde 
AVM açan İşadamı 
Hüseyin Özdilek’e 
bir çağrı yaptı. Altun, 

“Saygıdeğer işadamımız 
bir değil, yüz tane 
alışveriş merkezi açabilir. 
Ama toprağın altında 
kalan Myrleia Antik 
Kenti’ni başka yerde 
bulma ya da yeniden 
kurma şansımız yok. 
Zeugma ve Hatay’dan 
sonra Türkiye’nin en 
değerli mozaikleri 

Myrelia’da bulundu. 
Kazılar devam ettikçe 
alan genişledikçe kim 
bilir daha ne hazineler 
ne zenginlikler 
bulunacak. Yine antik 
limanda derine inildikçe 
bel ki de her katmanda 
ayrı bir tarih ve kültürle 
karşılaşacağız ve 
Troya benzeri bir açık 

hava müzesi ortaya 
çıkacak. İşadamımız 
adını ölümsüzleştirmek 
ve asırlar boyunca 
anılmak istiyorsa AVM 
ısrarından vazgeçsin ve 
adıyla anılacak müzeyi 
Mudanya’ya, Bursa’ya, 
Türkiye’ye hatta dünyaya 
miras bıraksın.”

GÜRKAN ALTUN'DAN İŞADAMI HÜSEYİN ÖZDİLEK’E ÇAĞRI
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Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, yapılan 
yasal düzenlemelere karşın 
toplumda engellilere yönelik 
farkındalık oluşmadığını 
belirterek, “Engelli 
vatandaşlarımızın hayatlarını 
kolaylaştırmak için her türlü 
işbirliğine hazırız” dedi.
3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü nedeniyle açıklama 
yapan Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, yasal 
düzenlemelerle tüm engelli 
insanlarımızın eşitlik ilkesi 
eksenli olmak üzere pozitif 
ayrımcılığa tabi olduklarının 
hükme bağlandığını ancak 
bu düzenlemelerin de 
engellilerin sorunlarını 
çözmekte yetersiz 
kaldığını söyledi. Engelli 
hakları konusunda 
vatandaşların yeterince 
bilinçlendirilmediğini 
belirten Altun “Aslında herkes 
engelli adayı olduğunu 
düşünüp empati kurarak 
engellilerin sorunlarının 
farkına varmalı, sorumluluk 
bilinciyle engelliler için neler 
yapılabileceği konusundaki 
çalışma ve eğitimlere 

katılmalıdır” dedi ve şöyle 
devam etti:
“Ülkemizde 12 milyon engelli 
ve 10’a yakın engel grubu 
var. Engelliler özellikle; 
erişebilirlik, eğitim, sağlık, 
toplu taşıma ve istihdam 
konularında önemli sorunlar 
yaşamaktadırlar. Engelli 
bireylerin rehabilitasyon 
hizmetleri, yardımcı cihaz, 
tıbbi sarf malzemesi 
gibi hayati öneme sahip 
ihtiyaçlarının karşılanmasında 
sorunlar vardır. İşverenler, 
engelli yurttaşları 
istihdam etmeyi tercih 
etmemektedirler. İş Kanunu, 
50’den fazla kişinin çalıştığı 
işletmelerde yüzde 3 engelli 
kotasını zorunlu kılıyorsa da, 
bazı işverenlerin idari para 
cezasını ödemeyi göze alarak 
engelli işçi çalıştırmadıkları 
da bir gerçektir. İstihdam 
edilen engelli yurttaşlar ise 

çalışma koşulları nedeniyle 
işyerlerinde uzun süreli 
çalışamamaktadırlar. Devletin, 
sosyal devlet ilkesi gereği 
engellilerin önlerindeki 
tüm engelleri kaldırması, 
gereken tedbirleri alması, 
kurallara uymayanlara 
daha ağır cezalar vermesi 
gerekmektedir.
Bursa Barosu olarak Engelli 
Hakları Komisyonumuz ile 
başta eğitim ve çalışma hakkı 
olmak üzere anayasamızdaki 
temel hak ve özgürlüklerin, 
Türkiye’nin de taraf olduğu 
uluslararası anlaşmalarda 
mevzuatımıza giren engelli 
haklarının idarenin keyfiyetine 
bırakılmayacak şekilde fiilen 
uygulanabilirliği ve hayata 
geçirilmesi için tüm resmi 
ve sivil kuruluşlarla dün 
olduğu gibi yarınlarda da 
işbirliğine hazır olduğumuzu 
duyuruyoruz.
Tüm engelli vatandaşlarımızın 
özel gününü kutluyor, 
engellerin kalktığı, 
kaldırılamadığı durumlarda 
ise engellerin en aza 
indirildiği günlere hep birlikte 
ve el ele yürümeyi diliyoruz.”

“Engellilerimizin hayatını kolaylaştırmak 
için her türlü işbirliğine hazırız”

3 Aralık 2018
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İmtiyaz Sahibi
Bursa Barosu Başkanı

Av. Gürkan ALTUN

Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Hulusi TIĞLIOĞLU 
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İhsan BÖLÜK

Yerel Süreli Yayın
Ayda bir yayınlanır
Baskı: Dizgi Ofset,

Fevziçakmak Mahallesi,
Dizgi Cad. No:6 Karatay - Konya

Tel: (332) 342-07-42

Yönetim Yeri
Bursa Barosu Başkanlığı, 

Kıbrıs Şehitleri Cad. Adalet Sarayı 
G-Blok Kat 1 Osmangazi - Bursa

Tel: (224) 2721194 
Faks: (224) 2516249

BURSA BAROSU

Bursa Barosu Adli Yardım Bürosu Mülteci 
Hukuku Görevlendirmeleri için kura çekimi 
yapıldı. Adli Yardım 
Merkezi’nde (Baroevi) 
gerçekleştirilen 
kura çekimini Bursa 
Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. 
Gonca Gülçin ve 
Adli Yardım Merkezi 
Sorumlusu Av. Aynur 
Çiğdem Ünel yönetti. 
Listeye Bursa Barosu 
internet sitesinden 
ulaşılabilir.

Bursa Barosu Adli Yardım 
Merkezi mülteci hukuku
görevlendirme sıralaması
kurayla belirlendi

Türkiye Barolar 
Birliği’nce Av. Özdemir 
Özok Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde bir yemek 
düzenlendi. Yemekte, 
hukukçu milletvekilleri 
ve yürütme üyeleri ile 
TBB Yönetimi ve baro 
başkanları bir araya geldi. 
Yemekte Bursa Barosu’nu 
Başkan Yardımcısı Av. 
Metin Öztosun temsil etti. 
Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nde grubu 
bulunan tüm siyasi 
partilerin avukatlık 
mesleğinden gelen 
milletvekillerinin ayrı ayrı 
davet edildiği yemeğe 
katılım üst düzey oldu. 
Yemeğe Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül, Adalet 
Bakan Yardımcıları 
Selahaddin Menteş ve 
Cengiz Öner, TBMM 
Başkanvekili Mustafa 

Şentop, Anayasa 
Komisyonu Başkanı 
Bekir Bozdağ, Ak Parti 
Grup Başkanvekilleri 
Özlem Zengin ve M. 
Emin Akbaşoğlu, CHP 
Genel Başkan Yardımcısı 
Muharrem Erkek, Adalet 
Komisyonu Başkanı 
Hakkı Köylü ve Adalet 
Komisyonu Üyesi 
Hasan Subaşı’nın da 
aralarında bulunduğu 

çok sayıda davetli 
katıldı. Basına kapalı 
gerçekleşen yemekte 
açılış konuşmalarını 
ev sahibi Feyzioğlu 
ile Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül yaptı. 
Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Metin 
Öztosun, yemekte Bursa 
Milletvekili Av. Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu ile aynı 
masadaydı.

Yasama ve yürütmenin hukukçuları barolarla bir arada
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“Türk Kadınına Seçme 
Seçilme Hakkının 
Verilmesi”nin yıldönümü, 
Türkiye’de kadınların 
sosyo-politik ve 
ekonomik konumları 
nedeniyle buruk 
kutlandı.
Bursa Barosu Genel 
Sekreteri Av. Hüsniye 
Altın Yeşil “Cumhuriyet 
tarihinde kadın ve 
erkeğin eşit yurttaş 
mücadelesinde gelinen 
noktada önemli bir yol 
kat edilmişse de bugün 
nüfusumuzun yarısı 
kadınlardan oluşmasına 
rağmen kadınlarımızın 
fiili olarak ‘eşit yurttaş’ 
olamadıkları açıktır” 
dedi.
Bursa Başkanı Av. Gürkan 
Altun, yönetim kurulu 
üyeleri ve avukatların 
katılımıyla düzenlenen 
basın toplantısında, 
TÜBAKKOM (Türkiye 
Barolar Birliği Kadın 
Hukuku Komisyonu)’nun 
bildirisini Genel Sekreter 
Av. Hüsniye Altın Yeşil 
okudu.
84 yıl önce, 5 Aralık 
1934’de Anayasa ve 
Seçim Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerle 
Türk kadınlarının 
milletvekili seçme 
ve seçilme hakkına 
kavuştuğu hatırlatılan 
bildiride şöyle denildi:
“Cumhuriyetin ilanı ile 
birlikte kadınlarımız çok 
önemli siyasi, hukuki 
ve sosyal haklar elde 
etmişler, eğitimde, 
sosyal hayatta ve 
çalışma hayatında yer 

almaya başlamışlar, 
önce belediye ve 
muhtarlık seçimlerine 
katılan kadınlar, 
meclise girmişlerdir. 
Kadınlarımızın katıldığı 
ilk genel seçim olan 
8 Şubat 1935 yılında 
yapılan TBMM 5. dönem 
seçimlerinde, 17 kadın 
milletvekili TBMM’ne 
girmiştir.
Cumhuriyet tarihinde 
kadın ve erkeğin eşit 
yurttaş mücadelesinde 
gelinen noktada önemli 
bir yol kat edilmişse de 
bugün nüfusumuzun 
yarısı kadınlardan 
oluşmasına rağmen 
kadınlarımızın fiili olarak 
“eşit yurttaş” olamadıkları 
açıktır. Fırsat eşitliğinin 
sağlanamaması, 
kadın istihdamının 
arttırılmaması, siyasi karar 
alma mekanizmalarının 
içinde kadının yeterince 
yer alamaması, kadının 
insan haklarının ihlaline 
devam etmesine neden 
olmaktadır.
Kadının her şeyden önce 
özgür birey olduğunun 

kabul edilmemesi 
kadının insan haklarının 
ihlalinin önlenmesinin 
önündeki en önemli 
engeldir. Bu nedenle 
bireylerin ve toplumun 
zihniyet dönüşümünü 
sağlayacak bilimsel 
çalışmaların ve hukuki 
değişikliklerin yapılması 
zorunludur.
Kadın-erkek eşitliğini 
sağlayacak, kız 
çocuklarının kesintisiz 
eğitim yapmasına 
olanak sağlayacak, kadın 
istihdamını artıracak bir 
dizi yasanın çıkartılması, 
yine erken yaşta 
evlenmelerin, kadının 
şiddet, taciz görmesine 
engel olacak eğitimlerin 
verilmesi ve yasaların 
buna göre düzenlenmesi 
gereklidir. Bu yasaların 
çıkartılmasında 
meclisteki kadın 
milletvekillerinin 

katkısının çok daha etkin 
olması gerekmektedir. 
Şüphesiz ki bu 
değişiklikler partiler üstü 
bir anlayışla çözüme 
kavuşturulmalıdır.
Çağdaş medeniyet 
seviyesine ulaşmak 
için kadını ve erkeği 
eşit yurttaş yaratmanın 
gerekli olduğuna inanan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kuran irade ve bu 
iradenin önderi Mustafa 
Kemal Atatürk ve ilkeleri 
sayesinde kadınlarımız 
özellikle seçme ve 
seçilme hakkı yönünden 
birçok gelişmiş ülkede 
yaşayan hemcinslerine 
oranla daha öndedir.
Kadının insan haklarının 
önündeki engellerin 
kalkması, yasal 
değişikliklerin yapılması, 
kadın-erkek eşitliğini 
sağlayacak toplumsal 
dönüşümün sağlanması 
için TÜBAKKOM ve 
barolar olarak dün 
olduğu gibi bugün 
de çalışmalarımıza ve 
mücadelemize devam 
edeceğiz.”

Bursa Barosu Genel Sekreteri Av. Hüsniye Altın Yeşil:

“Kadınlarımız ne yazık ki eşit yurttaş değil”

5 Aralık 2018
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5 Aralık tarihinde İstanbul’da iki önemli duruşma 
vardı ve Bursa Barosu iki duruşmada da yerini 
aldı. Silivri’de avukatların yargılandığı davanın 

duruşmasına katılan Bursa Barosu Saymanı Av. Aslı 
Evke Yetkin, Bursa Barosu Genç YK temsilcileri Av. 

Müjde Kaya, Av. Murat Kaya Kılıç, Av. Berkay Akkuş 
ve Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Av. 

Nazlıcan Yıldız Kakaç, Gaziosmanpaşa 14. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde de 3. Havalimanı işçilerinin 

yargılandığı davanın duruşmasını da izlediler.

Meslektaş ve işçi dayanışması

Nilüfer Kent Konseyi tarafından 25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü etkinlikleri kapsamında 3 Fidan Parkında 
gerçekleştirilen atölye çalışmasında Bursa 
Barosu’nu temsilen Av. Nazlı Ceren Şendoğan 
"Gerçekler ve Mitler" adlı sunumuyla yer aldı. 
Kadın haklarına, şiddete ve yasalara dair doğru 
bilinen yanlışların paylaşıldığı çalışma çevre 
sakinlerinin de katılımıyla gerçekleşti.

Nilüferli kadınlara 
"Gerçekler ve Mitler"

Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı 
Efsun Dindar, Sayman Zekiye Çinçeoğlu, Yönetim 
Kurulu Üyesi Ceren Kılıçaslan ve Çevre Mühendisi 
Esra Demir, ikinci kez seçilmesinden ötürü Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u kutladılar. 
Kutlama ziyaretine Bursa Barosu Yönetim Kurulu 
üyeleri Av. Sefer Bülent Yaylalı, Av. Yener Poroy, Av. 
İlker Yılmaz ve Genç YK Temsilcileri Av. Selin Öztürk 
ile Av. Müjde Çelik de katıldı.

Çevre Mühendisleri Odası 
yöneticilerinin nazik ziyareti
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Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan 
Altun, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirisi’nin 
tüm dünyada kabul 
edilen belge olmasına 
karşın, bildirgede yer 
alan temel hak ve 
özgürlüklerin halen 
yaşama geçirilemediğini 
belirterek “İnsan Hakları 
bir bilinçtir. İnsanın 
sahip olduğu hakların 
yanında devletin 
yükümlülüklerini 
ifade eder. Bir ihlalin 
sonuçlarını diğer 
bir ihlal ile çözmeye 
çalışan sistemin adalet 
dağıtmak hususunda 
maalesef ki hiçbir şansı 
yoktur” dedi.
10 Aralık Dünya İnsan 
Hakları Günü nedeniyle, 
yönetim kurulu üyeleri 

ve meslektaşlarıyla basın 
toplantısı düzenleyen 
Bursa Barosu Başkanı 
Altun, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinden 
bazı maddeleri okuyarak 
başladı. Türkiye’nin de 
içinde olduğu, Birleşmiş 
Milletler’e üye ülkelerce 
kabul edilen temel 
hakların aradan geçen 
70 yıla rağmen hala ihlal 
edildiğini ve tartışma 
konusu olduğunu 
söyleyen Altun, 
Türkiye’nin 6 Nisan 
1949’da kabul ettiği 
İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi’nde yer alan, 
esasen insanın insan 
olmaktan kaynaklanan 
evrensel haklarının 
ihlal edildiğine Yemen, 
Suriye, Irak, Filistin, 
Libya ve Afganistan’daki 

insanlık onuruna aykırı 
uygulamaları örnek 
gösterdi.

OHAL, OLAĞAN
HALE GELDI
Altun şöyle konuştu:
“Savaşlar, sürgünler, 
ölümler insanlığı ve 
yarattığı uygarlıkların 
birikimi olan anıt 
eserleri, tarih ve kültür 
varlıklarını da yok 
etmektedir. Ülkemizde 
de ne yazık ki durum iç 
açıcı değildir. Özellikle 
15 Temmuz darbe 
teşebbüsünden sonra 
ilan edilen OHAL 
döneminde çıkarılan 
KHK’lar ile temel hak 
ve özgürlükler askıya 
alınmış, OHAL süresince 
yayınlanan ve yine bu 
süreçle sınırlı olarak 

uygulanması gereken 
KHK’ler kalıcı hale 
getirilmiş, meclis devre 
dışı bırakılmış, hukuk 
güvenliği ortadan 
kaldırılmıştır. Bugün 
OHAL kaldırılmasına 
rağmen yeni kararname 
ve düzenlemeler ile 
OHAL’ın sadece adı 
kalkmış, adeta olağan 
hale gelmiştir. Ülkemiz 
gün geçtikçe maalesef 
demokrasi, temel hak ve 
özgürlükler anlamında 
geriye gitmektedir. 
2018 senesinde hala 
hakların yargılandığını 
görmek hukuk 
dünyasında bizlere derin 
üzüntü vermektedir. 
Bireylerin ortada somut 
eylem olmaksızın salt 
düşünceleri sebebi ile 
yargılanmaları ne >>> 

“İnsan hakları bilinçtir, devletin 
yükümlülüklerini hatırlatır”

10 Aralık 2018

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun, “OHAL olağan hale geldi. Türkiye, özgürlüklerde geriye 
gidiyor" dedi. Altun "Bükköy iş cinayeti kurbanlarını" da rahmetle andı.
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yazık ki olağanlaşmıştır. 
Ne yazık ki günümüz 
Türkiye’sinde, insan 
hakları ihlallerinin önüne 
bir türlü geçilememekte, 
onurlu bir yaşam 
sürme mümkün 
gözükmemektedir.

KEBAP ŞALGAM 
FESTIVALINE 
GEREKÇESIZ IPTAL
Daha bu hafta sonu 
Adana Valisi, Adana’da 
2010 yılından beri 
düzenlenen Kebap 
ve Şalgam Festivali’ni, 
bir gün önce kamu 
güvenliğini bahane 
ederek keyfi ve 
gerekçesiz bir kararla 
iptal etmiştir. Vali’nin 
görevi ilinde güvenliği 
sağlamak, herhangi 
bir risk ve tehdit varsa 
bertaraf etmek için 
emrindeki kolluk 
kuvvetleriyle gerekli 
emniyet tedbirlerini 
almaktır. Valiliğin bu 
keyfi kararıyla ülkenin 
her yerinde Adana’ya 
gelen yurttaşlarımız 
doğrudan zarar görmüş 
yine Adana ili itibar 
kaybına uğramıştır. Esnaf 
ve kent halkı da bu itibar 
kaybından kaynaklanan 
manevi zararın yanı sıra 
ekonomik olarak da 
ciddi zarar görmüştür.

BURSA BAROSU 
MÜCADELESINI 
SÜRDÜRECEK
İnsan haklarının, temel 
hak ve özgürlüklerin tek 
güvencesi, demokratik, 
laik, sosyal hukuk 

devletidir. Hukuk 
devletinin de belirleyici 
özelliği, kuvvetler ayrılığı 
ve yargı bağımsızlığıdır. 
Bursa Barosu olarak, 
hukukun üstünlüğünü, 
demokratik, laik, 
sosyal hukuk devletini, 
yargı bağımsızlığını 
savunmaya devam 
edeceğiz. Olması 
gereken gerek teori 
gerekse pratik anlamda, 
insan hakları ihlallerinin 
ortadan kaldırılması, 
insanın onurlu, eşit 
ve özgür bir yaşam 
sürmesinin sağlanması 
için gerekenden 
fazla özverinin 
gösterilmesidir.
İnsan Hakları bir 
bilinçtir. İnsanın sahip 
olduğu hakların 
yanında devletin 
yükümlülüklerini 
ifade eder. Bir ihlalin 
sonuçlarını diğer 
bir ihlal ile çözmeye 
çalışan sistemin adalet 
dağıtmak hususunda 
maalesef ki hiçbir şansı 
yoktur. Yurttaşların 
hak ve özgürlüklerinin 
güvencesi, koruyucusu 

ve kollayıcısı olan 
avukatların meslek 
örgütü Baroların en 
temel görevlerinden 
biri İnsan haklarının 
gerçekleşmesini 
sağlamaktır. 
Bu husustaki 
sorumluluğumuzun 
bilinci ile Bursa Barosu 
demokrasi, hukuk, 
hak mücadelesini 
sürdürecektir.”

BÜKKÖY CINAYETININ 
YILDÖNÜMÜ
Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, 10 
Aralık’ın aynı zamanda 
Mustafakemalpaşa 
Bükköy’de gerçekleşen 
19 işçinin öldüğü 
maden faciasının da 9. 
Yıldönümü olduğunu 
hatırlattı.
Maden ocağında, 
madencilerin gaz 
maskesi verilmeden 
700-800 lira aylıkla 
çalıştırıldıklarını, 
belirlenen 
miktarda kömür 
çıkaramadıklarında 
yevmiyelerinin 

kesildiğini, facia günü 
ölçüm yapılmadan 
dinamit patlatıldığını, 
gaz ölçüm cihazları 
alınmadığını, yapılan 
yargılamalarda 
öğrendiklerini ifade 
eden Altun “19 madenci 
işçimizin iş kazasına 
değil iş cinayetine 
kurban edildiği gerçeği 
ile yüzleştik. Yargıtay 
anılan kazada ölümlerin 
taksirle değil, olası 
kast altında işlendiği 
gerekçesi ile yerel 
mahkeme kararını 
bozduğunda olayın 
apaçık bir iş cinayeti 
olduğu da açıkça ortaya 
çıkmış oldu. İnsan hakları 
günü vesilesi ile Bükköy 
faciasında kaybettiğimiz 
madencilerimizi 
rahmetle anıyor, 
yakınlarına bir kez daha 
sabır ve başsağlığı 
diliyoruz” dedi.
Altun sözlerini “10 Aralık 
Dünya İnsan Hakları 
gününü kutlar, hak ve 
özgürlüklerin egemen 
olduğu, aydınlık ve 
çağdaş yarınlar dileriz” 
diyerek bitirdi.
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Makine Mühendisleri Odası Bursa Şube 
Başkanı Fikri Düşünceli, Şube Sekreteri ve 
TMMOB İKK Sekreteri Ferudun Tetik ve 
MMO Şube Müdürü Serdar Sönmez, Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'u Bursa 
Barosu BAOB Hizmet Birimi'nde ziyaret etti. 
Görüşmede Bursa Barosu Saymanı Av. Aslı 
Evke Yetkin de bulundu.

Makine Mühendisleri Odası
yönetiminden kutlama

Konkordato Komiserliği Eğitimi 
Sertifika Programı üçüncü kez
Bursa Barosu’nun Libra Akademi işbirliğiyle 
düzenlediği “7101 Sayılı Kanun Uyarınca Konkordato 
Ve Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika 
Programı" Bursa Barosu 
Adli Yardım Merkezi 
(Baroevi) toplantı 
salonunda 8-9 Aralık 
tarihlerinde yapıldı. İlki 
3 Kasım’da düzenlenen 
ve yoğun talep 
nedeniyle iki salonda 
gerçekleştirilen eğitimi 
Libra Akademi’den Av. 
Mustafa Kürşad Coşkun 
verdi.

Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Yıldırım 
Hacıoğlu ve Genç 
YK Temsilcisi Av. 
Edanur Şenyüz, Gazi 
Anadolu Lisesi’nde 
demokrasi ve insan 
hakları konusunda 
bilgilendirme 
yaptılar. Hacıoğlu ve 
Şenyüz, öğrencilere 

avukatlık mesleğini de tanıttı. Temsili olarak bir 
öğrenciye de avukatlık yemini ettirip cübbe 
giydirdiler.

Gazi Anadolu öğrencilerine
avukatlık mesleği tanıtımı

Bursa Barosu AB ve 
Dış İlişkiler Komisyonu 
Başkanı Av. Burcu Ertur 
ve Av. Umut Mısır, Nilüfer 
İslam Uyar Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nde insan hakları sunumu gerçekleştirdi. 
Ertur ve Mısır, öğrencilere insan hakları kavramını, 
İnsan Hakları Bildirgesi'ni, devletlerin ne yapmaları 
gerektiğini anlattılar ve soruları yanıtladılar.

Liselilere insan hakları sunumu
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Bursa Barosu önceki başkanvekili Av. Şerafettin İrmiş, 
Sınav Koleji’nde öğrencilere avukatlık mesleğini tanıttı. 
Başlangıçta avukatlık mesleğine giriş ve mesleğin 

uygulanışını anlatan İrmiş daha sonra öğrencilerin 
sorularını yanıtladı. İrmiş, avukat olmak isteyen 
öğrencilere de temsili olarak avukat cübbesi giydirdi.

Kimler avukat olmak istiyor?

CHP il yönetimi, gençlik ve kadın kollarından ziyaretler

CHP'Lİ KADINLAR AYRI GELDİ

CHP Bursa İl Kadın Kolu başkan ve üyeleri Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun’u ayrıca ziyaret etti. CHP Kadın 
Kolu Başkanı Vidan Özkula ve üyeler Mahmure Şeker, 
Emel Ecer, Leyla Okumuş, Zeynep Özdil Çalışkan, Ayşe 
Çapanoğlu, Necla Özadalı, Belma Tunçman’ın Bursa 
Barosu ziyaretinde Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun 
ile Yönetim Kurulu Üyesi Av. Aygül Güneş de bulundu.

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, il yöneticileri ve 
İl Gençlik Kolu yöneticileri Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun'u ziyaret ettiler. Bursa Barosu Yönetim 

Kurulu Üyesi Av. İlker Yılmaz'ın bulunduğu görüşmede, 
yargı alanında yaşanan sorunlar, yaklaşan seçimler ve 
Bursa'nın yerel gündem maddeleri konuşuldu.
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Nilüfer Ahmet Erdem Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden 
bir grubu, meslek tanıma etkinlikleri kapsamında 
Bursa Adliyesi’ndeydi. Öğretmenleri Namık Kemal 
Yıldırım ve Tülay Akgün rehberliğinde mahkemeleri 
inceleyen, daha sonra da Bursa Barosu’na geçen 
öğrencileri ilk aşamada Burs Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Metin Öztosun avukatlık mesleği 
konusunda bilgilendirdi. Daha sonra Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun ile 1. Ticaret Mahkemesi 
Başkanı Hakim Ömer Gümüş de öğrencilere yargı ve 
hukuk sistemiyle ilgili bilgiler verdiler. Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yıldırım Hacıoğlu'nun da 
bulunduğu toplantıda Altun ve Gümüş öğrencilerin 
sorularını yanıtladı. Gürkan Altun, öğrencileri hediye 
vererek uğurladı.

Lise öğrencileri sordu,
Altun ve Gümüş yanıtladı

Aydınlık geleceğimiz
çocuklarımız
Bursa Mithatpaşa İlkokulu öğrencilerinden bir 
grup, öğretmenleriyle birlikte Bursa Barosu'nu 
ziyaret etti. Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun ve Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun, 
temsili olarak bazı öğrencilere avukatlık yemini 
ettirip, cübbe giydirdiler.
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Aralarında Bursa 
Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’un da 
bulunduğu 13 baro 
başkanı, Türk Tabipler 
Birliği (TTB) Merkez 
Konseyi üyelerinin yarın 
yapılacak yargılamasına 
destek için Ankara’ya 
gidiyor.
Adana, Ankara, Antalya, 
Batman, Bingöl, Bursa, 
Diyarbakır, Mersin, Muş, 
Şanlıurfa ve Tunceli 
baro başkanlarınca 
yapılan ortak basın 
açıklamasında, TTB 
Merkez Konseyi 
hakkında açılan dava 
özetlendi.

SAVAŞ HALK SAĞLIĞI 
SORUNUDUR
2018 yılı Ocak ayında 
TTB Merkez Konseyi 
tarafından, Türk >>> 

Baro başkanları tabiplerle omuz omuza!

Dr. Elitez'den, Av. Altun'a çağrı
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide Elitez, 17 Aralık tarihinde Bursa 
Barosu’nu ziyaret etti. Başkan Av. Gürkan Altun, Başkan Yardımcısı Av. 
Metin Öztosun, Genel Sekreter Av. Hüsniye Altın Yeşil, Sayman Av. Aslı 
Evke Yetkin ve Yönetim Kurulu Üyesi Av. Yıldırım Hacıoğlu ile Nilüfer 
Belediye Meclisi Üyesi Av. Nilgün Berk’in de bulunduğu görüşmede Elitez, 
Bursa Barosu yönetimini, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin yargılandığı 
27 Aralık’taki duruşma için Ankara'ya davet etti.

Bursa Barosu, TTB yöneticilerinin yargılandığı duruşmaya Ankara, Adana, Antalya, İstanbul, İzmir ve Mersin barolarıyla beraber katıldı.

13 baro başkanı ortak asın açıklaması yaptı: “TTB Merkez Konseyi’ne açılan 
davayı, fikir özgürlüğüne karşı bir dava olarak kabul ediyoruz.”
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Silahlı Kuvvetleri’nin 
gerçekleştirdiği bir 
sınır ötesi operasyona 
karşı; “Savaş, doğada 
ve insanda tahribat 
yapan, toplumsal 
yaşamı tehdit eden, 
insan eliyle yaratılan bir 
halk sağlığı sorunudur” 
cümlesi ile başlayan 
ve “Savaşa hayır, barış 
hemen şimdi” cümlesi 
ile biten bir açıklama 
yayınlandığı hatırlatıldı. 
Bu açıklama üzerine 
hükümet yetkililerinin, 
TTB Merkez Konseyi’ne 
karşı da savaş ilan ettiği, 
bir süre sonra konsey 
üyelerinin evlerinden 
gözaltına alındığı, 
ifadeleri alındıktan sonra 
da serbest bırakıldıkları 

ancak haklarında dava 
açıldığı belirtildi.

DARBE GIRIŞIMI 
BAHANE EDILEREK!
Basın açıklamasında 
şöyle denildi:
“7 Temmuz 
2003 tarihinde 
Cumhurbaşkanı 
başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu, 
Birleşmiş Milletler 
Medeni ve Siyasi 
Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’ne bazı 
çekinceler koyarak 
imzalamış ve sözleşme 
yürürlüğe girmiştir. 
Bu sözleşmenin 20. 
maddesi; Her türlü 
savaş propagandası, 

hukuk tarafından 
yasaklanır hükmünü 
ihtiva etmektedir. 
Darbe girişimi bahane 
edilerek; muhalif tüm 
kesimlerin itirazlarına 
karşı, polisi ve yargıyı 
harekete geçirerek fikir 
özgürlüğünü ortadan 
kaldırmaya yönelik bu 
ve benzeri girişimleri 
kabul etmiyoruz. Devlet, 
yukarıda atıfta bulunulan 
ve Anayasa’nın 90. 
maddesine göre 
bağlayıcı olan 
uluslararası sözleşme 
hükümlerinin gereğini 
yerine getirmelidir. Farklı 
fikirleri cezalandırmak 
yerine, şiddet içermeyen 
ya da şiddet çağrısı 
içermeyen tüm 

fikirlerin özgürce dile 
getirilmesini teşvik 
etmeli ve korumalıdır. 
Biz aşağıda imzası 
bulunan baro başkanları 
olarak;
Yukarıda atıfta 
bulunduğumuz 
sözleşme ve AİHM 
kriterlerine göre TTB 
Merkez Konseyi’ne 
karşı açılan davayı, 
fikir özgürlüğüne karşı 
açılan bir dava olarak 
kabul ediyor ve kabul 
edilemez buluyoruz. TTB 
üyeleri hakkında derhal 
beraat kararı verilmesini 
talep ediyor, duruşma 
günü TTB’nin yanında 
olacağımızı, kamuoyuna 
duyuruyoruz.

Adana Barosu Başkanı 
Av. Veli Küçük

Ankara Barosu Başkanı 
Av. R. Erinç Sağkan

Antalya Barosu Başkanı 
Av. Polat Balkan

Batman Barosu Başkanı  
Av. Abdülhamit Çakan

Bingöl Barosu Başkanı  
Av. Hanifi Budancamanak

Bursa Barosu Başkanı  
Av. Gürkan Altun

Diyarbakır Barosu Başkanı  
Av. Cihan Aydın

Mersin Barosu Başkanı  
Av. Bilgin Yeşilboğaz

Muş Barosu Başkanı  
Av. Abdülbaki Çelebi

Şanlıurfa Barosu Başkanı 
Av. Abdullah Öncel

Şırnak Barosu Başkanı 
Av. Nuşirevan Elçi

Tunceli Barosu Başkanı 
Av. Kenan Çetin

Van Barosu Başkanı
Av. Zülküf Uçar

IMZACI BARO BAŞKANLARI

6 yıla kadar hapisleri isteniyor
Ankara 32'nci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen duruşmada 
11 sanık ile avukatların savunmalarının 
ardından savcı, mütalaasında; 1 Eylül 
2016'daki açıklamalarıyla 'halkı kin ve 
düşmanlığa tahrik' suçunu işlediklerini, 
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 'Zeytin 
Dalı Harekatı'na ilişkin 24 Ocak 
2018'deki açıklamalarıyla bu suçu 2 
kez işlediklerini, bu nedenle sanıkların, 
TCK'nın 216'ncı maddesi uyarınca 
2'şer yıldan 6 yıla kadar hapisle 

cezalandırılmalarını talep etti.
Savcı ayrıca sanıklardan Hande 
Arpat'ın, sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle yayın yoluyla zincirleme 
olarak 'silahlı terör örgütü 
propagandası' yaptığını, bu suçtan da 
13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını 
istedi.
Mahkeme heyeti, savcı görüşünün 
ardından sanık ve avukatlarına, 
mütalaaya karşı savunma yapmak için 
süre vererek, duruşmayı erteledi.

BURSA BAROSU 
YALNIZ
BIRAKMADI
Duruşmada Bursa 
Barosu'nu Başkan 
Yardımcısı Av. Metin 
Öztosun ve yönetim 
kurulu üyesi Av. Yıldırım 
Hacıoğlu ile Av. Nilgün 
Berk temsil etti.
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Gürsu İMKB Anadolu Lisesi
öğrencileri avukatlığı tanıdı
Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Sefer Bülent 
Yaylalı ve Genç YK Temsilcilerinden Av. Murat Kaya 
Kılıç, Gürsu İMKB Anadolu Lisesi öğrencilerine 
avukatlık mesleğini anlattılar.

Bursa Barosu Kadın 
Hakları Merkezi 
Başkanı Av. Nazlı 
Ceren Şendoğan 
ve Av. Fırat Can 
Güngör, Yolçatı 
Şehit Coşkun 
Çalı İlköğretim 
Okulu'nda 7 ve 
8. sınıflardan 150 
kadar öğrenciye 
toplumsal cinsiyet 
eşitliği, kadın 
hakları ve bilişim 
suçları konusunda 
bilgilendirme yaptı.

Okulda cinsiyet
eşitliği eğitimi

Türkiye Barolar Birliği’nin 
üçüncüsünü düzenlediği 
“Mesleğin Geleceği Genç 
Hukukçular Buluşuyor” toplantısı 
Ankara’da yapıldı. Toplantıda 
Bursa Barosu’nu Genç Avukatlar 
Meclisi Yürütme Kurulu Sekreteri 
Av. Fulya Öcal ve üye Av. Semih 
Uyrun temsil etti.

Genç hukukçular Ankara'da buluştu
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Bursa Barosu 
Başkanı Av. 
Gürkan Altun 
bugün Balentur 
Seyahat Acentesi 
yetkilileri Engin 
Balta ile Bilal 
Ergene’yi de 
kabul etti.

Gündemde seyahat var

Ekim ayında yapılan genel kurulda yeniden seçilen 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’a tebrik 
ziyaretleri bitmedi. Altun’u hemşerileri ziyaret 
etti. Bursa Şavşatlılar Derneği Başkanı Mehmet 
Yılmaz, Başkan Yardımcısı Fuat Yaşar ve yöneticiler 
Nurcan Elmacı Önal, Namık Kemal Taban, Salih 
Işık, Saadettin Duran Altun’a “hayırlı olsun” deyip, 
başarı dilediler. Görüşmede Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Metin Öztosun da vardı.

Altun'a hemşeri desteği

İYİ Partili gençler geldi
İyi Parti Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu 
Marmara Bölge Sorumlusu Av. Emre Furkan 
Oruç ve Bursa İl Gençlik Kolu Hukuk ve Seçim 
İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Ece 
Durmaz, Bursa Barosu Başkanı’nı ziyaret ettiler. 
Partili avukatların ziyaretinde Bursa Barosu 
Genel Sekreteri Av. Hüsniye Altın Yeşil ile 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hulusi Tığlıoğlu da 
bulundu.

Başkana ziyaret
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun'un bugünkü 
ziyaretçileri arasında Aysel Papatya Sigorta Aracılık 
Hizmetleri sahibi Aysel Papatya, Tolga Papatya ve Av. 
Bilge Yazıcı Sönmez de vardı.
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Aralık ayında staja başlayan avukat adayları

Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun 
bugün avukatlık stajına 
başlayan Mustafa Alaca 
ve Hasan Alacan'ı 
kabul etti. Görüşmede 
Başkan Yardımcısı Av. 
Metin Öztosun, yönetim 
kurulu üyeleri Av. Hulusi 
Tığlıoğlu, Av. Ilker Yılmaz, 
Genç YK temsilcileri Av. 
Ümit Özcan ve Murat 
Kaya Kılıç da bulundu.

İlk ders Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun'dan...

Stajyer avukatlar Vidadi Bektaş, Ferruh Özten, Bilge Ergün, Aynur Tavşanlı, 
Özcan Çetin, Bursa Barosu Başkanı  Av. Gürkan Altun, Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun, 

Yönetim Kurulu üyeleri Av. Hulusi Tığlıoğlu, Av. Yıldırım Hacıoğlu ve Av. İzzet Boğa ile birlikte...

Bursa Barosu'nun yeni stajyerleri Neslihan Dursun, Öykü Küçükyıldız, Selin Türkcan, Ömer Duman, Yavuz 
Selim Sarı, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun, Yönetim Kurulu 

Üyesi Av. Hulusi Tığlıoğlu ile...
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Yargıyı, adliye binalarını, mahkemeleri, şeffaflığı 
ve avukatların sorunlarını tespit ile çözüm yollarını 
ortaya koyabilmek amacıyla İzmir Barosu’nun 
düzenlediği "Biz Olmadan Olmaz" başlıklı çalıştay 23 
Aralık tarihinde gerçekleştirildi.

BURSA'DAN 4 KIŞILIK EKIPLE KATILIM
İzmir Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 
çalıştaya Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin 
Öztosun, yönetim kurulu üyeleri Av. Yıldırım Hacıoğlu 
ve Av. Aygül Güneş ile genç yönetim kurulu temsilcisi 
Av. Müjde Kaya katıldı. Çalıştayın ilk gününde farklı 
gruplarda meslek sorunları ve çözüm önerileri 
tartışıldı.
"Biz Olmadan Olmaz" başlıklı çalıştayın ikinci 
gününde, ilk gün farklı gruplarda tartışılan ve tespit 
edilen meslek sorunları ve çözüm önerileri, Baro 
Başkanlarının katıldığı toplantılarda ele alındı.

TOPLANTININ SONUÇ BILDIRGESI
Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Başkanlığı’nın ev 
sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Yüksek 
Mahkemeler Zirvesi’nde tekraren teyit edilen 
“Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi” ve 
düzeltmelerle kabul edilen "İstanbul Bildirgesi 
Uygulama Tedbirleri Taslağı" ile avukatların meslek 
tekeli aleyhine ve adil yargılanma, savunma 
hakkı ile bağımsız yargı ilkelerine aykırı birtakım 
düzenlemeler öngörülmüştür. Bu bildirgenin 
hazırlanması aşamasında TBB ve barolardan 
temsilciler bulundurulmamış; ileri hukuk sistemlerine 
sahip ülkelerin yargı mensupları da çalışmada yer 
almamıştır. Yargıtay, avukatların yokluğunda, yargının 
ve adliyelerin durumunun tartışıldığı bir çalışma 
yapmıştır. Ancak bizler, avukatların dâhil edilmediği 
hiçbir çözüm sürecinin, sağlıklı ve kalıcı >>>>

BİZ OLMADAN OLMAZ!
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sonuçlar doğuracağına 
inanmıyoruz. Bu sebeple, 
baroların ve TBB’nin 
katılımıyla 22-23 Aralık 
2018 tarihlerinde İzmir’de 
gerçekleştirdiğimiz 
çalıştay sonrasında, 
yargının bağımsızlığı 
ve şeffaflığının 
temini için, aşağıdaki 
önlemlerin ivedilikle 
alınması gerektiğini 
düşünmekteyiz. 
1. Soruşturmaların 
selameti ve iddia 
makamının görevini 
sağlıklı yapabilmesi 
açısından, adli kolluk 
birimi kurulmalıdır.
2. Savcılar ve sulh 
ceza hâkimleri, nöbet 
esaslarına uygun olarak 
nöbet günlerinde 
adliyelerde bulunmalıdır.
3. Silahların eşitliği ilkesi 
gereği, soruşturma 
dosyalarının savunma 
makamına karşı 
kısıtlanmasından 
vazgeçilmelidir. 
4. Cumhuriyet Savcılarının 
duruşma salonlarında 
konumlandıkları alan, 
hâkim/mahkeme heyeti 
yanındaki bölümden 
ayrılmalı; duruşma 
salonlardaki fiziki 
konumları, avukatlarla 
aynı şartlara tabi 
olmalıdır.
5. Savunma hakkının 
etkin kullanımı açısından 
duruşma salonlarının 
yapısı değiştirilmeli ve 
sanıklar ile müdafilerinin 
yan yana oturmalarını 
sağlayacak bir 
düzenleme yapılmalıdır. 
6. Duruşma salonlarındaki 
monitörler çalışır 
vaziyette bulundurulmalı 
ve duruşma zabıtları 
duruşma bitiminde 

derhal taraflara 
verilmelidir.
7. Avukatların 
işlerini gereğince 
yürütebilmeleri için, 
UYAP sisteminde dava 
dosyalarındaki tüm 
evraklara, soruşturma 
ve değişik iş dosyalarına 
erişimleri sağlanmalıdır.
8. Avukatlar, 
vekâletname olmaksızın 
fiziken veya UYAP 
sisteminden dosyaları 
inceleyebilmelidir.
9. Adliye binalarının 
yapımında, sadece 
güncel ve kısa döneme 
ilişkin olanların değil, 
uzun vadeli ihtiyaçların 
da göz önünde 
bulundurulması 
gerekmektedir. Birden 
fazla adliye binası olan 
illerde adliyeler tek 
binada toplanmalı ve 
binalar, kişilerin kolayca 
erişebileceği yerlerde 
olmalıdır.
10. Adliye binaları 
inşa edilmeden önce, 
baroların görüşleri 
alınarak, gereksinimleri 
tespit edilmeli; inşaat 
planlaması ve bina 
yapımına daha sonra 
başlanmalıdır.
11. Avukatların adliye 
binalarına,  hâkim 
ve savcılardan 
farklı giriş kapılarını 
kullanmak suretiyle 
alınmaları uygulaması 
kaldırılmalıdır.
12. Adliyelerde kısıtlı alan 
uygulamalarından derhal 
vazgeçilmeli, avukatların 
tüm alanlara girişi 
sağlanmalıdır.
13. Adliyelerde sosyal 
kullanıma ayrılmış olan 
alanların tamamından 
yargı görevi yapanların 

eşit biçimde ve eşit 
koşullarda yararlanması 
sağlanmalıdır. 
14. Avukatların üzeri 
1136 s. Avukatlık Kanunu 
m. 58’de belirtilen 
durum haricinde 
aranamayacağından 
adliye binalarına 
girişlerdeki XRAY 
uygulamasına son 
verilmelidir.
15. Adalet Komisyonları 
bünyesinde, baro 
temsilcileri bulunmalıdır.
16. Yargıda şeffaflığının, 
bağımsızlığın ve 
tarafsızlığın oluşabilmesi 
için, HSK’da yürütme 
erkinin temsilcisi 
bulundurulmamalıdır.
17. Mahkemeye 
erişim hakkının etkin 
şekilde kullanılabilmesi 
açısından, yüksek olan 
harç ve avans miktarları 
indirilmelidir.
18. Adli yardım kurumu 
uygulamada etkin 
ve herkese eşit hale 
getirilmelidir.
19. Baroların, 1136 s. 
Avukatlık Kanunu’ndan 
kaynaklı insan haklarını 
koruma görevlerine 
ilişkin olarak yaptıkları 
müdahillik başvurularının 
reddedilmesi, hukuka 
ve kanuna aykırıdır. 
Bu uygulamadan 
vazgeçilmelidir.
20. Tercümanların 
cezaevlerine ve geri 
gönderme merkezlerine 
girmesi yönünde 
yasal düzenlenmeler 
yapılmalıdır.
21. Anayasa Mahkemesi 
ve uluslararası yargı 
mercileri kararlarının 
bağlayıcılığı 
tartışılmamalı; 
yargı, yürütmenin 

tahakkümünden 
kurtulmalıdır. 
Bizler, tüm 
muhataplarımız 
nezdinde, yukarıda sayılı 
taleplerimizin hayata 
geçirilmesi hususunun 
aktif birer takipçisi 
olacağız. Bağımsız ve 
şeffaf yargının kurucu 
unsuru bağımsız 
savunmanın temsilcileri 
olarak, adliyelerin halka; 
duruşma salonlarının ve 
dosyaların avukatlara 
kapatılmasına izin 
vermeyeceğiz. Hakim 
ve savcıların, avukatlara 
yönelik, meslek etiğine 
aykırı ve saygı sınırlarını 
aşan davranışları ile 
hukuka açık aykırılık 
taşıyan kararlarının 
toplandığı, tüm baroların 
ortak erişimine açık bir 
veri tabanı oluşturarak 
bu karar ve eylemlerin 
takipçisi olacağız. 
Yargının dağıtamadığı 
adaletin temini ve 
yurttaşların hak ve 
hürriyetleri konusunda 
bilinçlenmesi için hukuk 
kliniklerini kuracağız. 
Bağımsız ve 
tarafsız yargıdan 
bahsedilebilmesi için 
yargının şeffaf olması 
kaçınılmaz bir gerekliliktir. 
Şeffaflığın, biz avukatlar 
olmadan sağlanması 
mümkün değildir. 
Şeffaflık; yargılamayı, 
dosyaları, adliyeleri 
avukatlara kapatarak 
hayata geçirilemez. 
Bizler, ülkemizde 
yeniden evrensel 
hukuk ilkelerinin hâkim 
olması için savunma 
sıralarında mücadelemizi 
sürdüreceğiz."
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Recep Eren Balcı

Efekan Efe

Kemal Erdem

Cemre Altındere

6
Aralık 
2018 

Furkan Durmaz

Leyla Şahiner Tansu Aydın Enes Arap

Alper Güneri Ömer Gülbitti Senanur Kaya

Mehmet Fatih Kaya Ferhat Koç Buse Tekel

Aralık ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız
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Aslıhan TopalŞenel Cansı Çatak

Salih YıldırımEsma Sündüs BaranMusa Gökhan Küçükaşık

Gizem Özmen Abdullah DemirHacer Işık

Aslıhan Sevinç

13
Aralık
2018 

Aralık ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız
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Özgür Apaydın Bengisu Coşkuner

20
Aralık
2018 

Aralık ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Gizem Gündoğdu

Yahya Geçit
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