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Bursa Barosu, Ata’nın huzurunda!

Başkan Gürkan Altun, avukatlık mesleğini 
itibarsızlaştırma çabalarını Ata’ya şikayet etti. 
Baro yönetimi ve avukatlar, TBMM’de iktidar 
ve muhalefet milletvekilleriyle görüştü.

Baro Heyeti’ni, Başbakan Yardımcısı 
Çavuşoğlu da Çankaya Köşkü’nde kabul 
etti. Çavuşoğlu, avukatlara yönelik saldırılar 
üzerine “Şiddetin haklı gerekçesi olamaz” 
dedi.     >>>>>>
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Bursa Barosu’nun Ankara çıkarması
Bursa Barosu, Cumhuriyet Haftası 
etkinlikleri kapsamında Ankara’ya 
çıkarma yaptı. Başkan Av. Gürkan 
Altun önderliğinde Anıtkabir’e 
giden yönetim kurulu ve bir 
grup avukat, Atatürk’ün manevi 
huzurunda saygı duruşunda 
bulundu. Bursa Barosu Heyeti, 
Çankaya Köşkü’nde Başbakan 
Yardımcısı Av. Hakan Çavuşoğlu, 
TBMM’de de iktidar ve muhalefet 
partisi milletvekilleriyle görüştü.
Bursa Barosu’nun Cumhuriyet 
Haftası etkinlikleri arasında yer 
alan Anıtkabir ziyaretine 30 
avukat katıldı. Bursa Barosu 
Başkanı Güran Altun ve 
beraberindekilere Anıtkabir 
gezisinde, Manisalı asker Avukat 
Ahmet Uyanık’ın eşlik etmesi hoş 
bir tesadüf oldu. Cübbelerini 
Aslanlı yolun başında giyen 
Bursa Barosu Heyeti, askeri 
törenle Ata’nın huzuruna çıktı. 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Atatürk’ün mozolesine 
çelenk bıraktı, daha sonra da 
saygı duruşu yapıldı. Heyet daha 
sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne 
geçti ve Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun Anıtkabir Şeref 

Defteri’ne şöyle yazdı:

“Cumnuriyete sadakatle 
bağlı kalacağımıza ant 
içiyoruz”
“Büyük Atatürk;
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Karanlığı delen yıldız olup 
yolumuzu aydınlatan ışığına 
meftun olarak geldiğimiz manevi 
huzurunda devrimlerinin izinde 
olan hukuka aşkla bağlı Bursa 
Barosu’nun en derin hürmet ve 
saygılarını getirdik sana…
Ömrünün en güzel zamanlarını 
savaş meydanlarında tüketirken 
bile aklın rehberliğini ilke 
edinmek için okuduğun onca 
kitaptan anladığımız üzere 
cehaletin karanlık ürettiğini ve 
her zaman ve her an en çok 
bununla mücadele etmemiz 
gerektiğini şimdi çok daha iyi 
anlıyoruz. Öğretilmiş cehaletin 
yaratacağı iklimlerden bilim, 
sevgi, sanat, kültür, birlik 
üretilemeyeceğini bilen 
bizler aydınlık devrimini her 
zamankinden daha sıkı olarak 
kucaklıyoruz. Aklın ve bilimin 
ışığında dosdoğru yürümeye 
devam edeceğimize ve tüm 
gücümüzle devrimlerinin izinde 

kurduğun Cumhuriyete sadakatle 
bağlı olacağımıza bir kere daha 
ant içiyoruz.”
Heyet, daha sonra Anıtkabir 
Müzesi’ni gezdi.

Çankaya Köşkü’nde
Çavuşoğlu’na ziyaret

Bursa Barosu Heyeti, 

Anıtkabir’den sonra Çankaya 
Köşkü’nde Başbakan Yardımcısı, 
Bursa Milletvekili Av. Hakan 
Çavuşoğlu tarafından kabul 
edildi. Başkan Altun, Bursa 
Barosu’nun Cumhuriyet Haftası 
etkinliklerini özetledikten 
sonra, Avukat Ahmet Cem 
Fırat’ın uğradığı saldırı 
olayının ayrıntılarını anlattı. 
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Altun, “Avukatlara yönelik 
saldırılar olağan hale geldiği 
gibi, ‘Hak etmiştir, kim bilir 
ne yapmıştır’la başlayıp, ‘Oh 
olsun’larla biten küfür, hakaret 
ve mesleği itibarsızlaştıran süreç 
yaşıyoruz. Son olay Bursa’da 
meslektaşımız Ahmet Cem 
Fırat’ın bıçaklanmasıdır. Bu olay 
bizi çok üzdü ama sonrasında 
yaşananlar bizi daha çok üzdü. 
Cezaların, tutuklamanın temel 
sebebi caydırıcı olmasıdır. 
Hukukta okurken, toplumsal 
infial kavramını öğrenmiştik. Son 
yıllarda görülmüyor artık, bazen 
hakim, tansiyonu düşürmek, 
olayın daha da vahim noktalara 
gelmesini önlemek ve hatta faili 
korumak adına dahi tutuklama 
tedbirine başvururdu.

“Cübbenin gururunu
yaşatamıyoruz”

Ama Ahmet Cem Fırat olayında, 
planlama var, ikrar var. Buna 
rağmen savcı tutuklama talep 
etmedi, hakim de tutuklayamadı 
elbette” diye konuştu.
Altun, başta ekonomik ve 
istihdam olmak üzere avukatların 
onlarca sorunu olduğunu, ancak 
güvenlik sorununun birinci sıraya 
geçtiğini belirtti ve sözlerini şöyle 
tamamladı:
“Güvenliğin, huzurun olmadığı 
bir yerde meslektaşlarımıza 
‘hadi buyurun, cübbenizi giyin, 
onurlu bir şekilde avukatlık 
yapın’ deme şansımız yok. Ben 
adliyenin bahçesinde üzerinde 
cübbe ile oturan, çay kahve 
sigara içen bir meslektaşıma 

‘Cübbenin onuruna yakışmıyor, 
bunu burada günlük yaşamında 
giyme” deme hakkını kendimde 
görmüyorum artık. Kılık kıyafeti 
düzgün değilse de uyaramam. 
Çünkü biz o cübbenin onurunu 
meslektaşlarımıza yaşatamıyoruz, 
güvenliğini sağlayamıyoruz.”

Çavuşoğlu: Şiddetin
haklı sebebi olamaz

Başbakan Yardımcısı, Bursa 
Milletvekili Av. Hakan 
Çavuşoğlu da, Bursa Barosu 

üyeliğinden dolayı her zaman 
gurur duyduğunu belirterek 
başladığı konuşmasında “Adalet 
Komisyonu’nda yaklaşık 6 yıl 
çalıştım.  Adalet Bakanlığı’nın 
işlemleriyle yakinen ilgilenmiş bir 
arkadaşınız olarak, hem avukatlık 
mesleği hem de barolarla ilgili 
yaşanan bir takım sıkıntıların, 
taleplerin farkındayım. TBMM’de 
çok sayıda meslektaşımız var. 
Meslektaşlarımız için verdiğimiz 
mücadele, inşallah bundan 
sonraki süreçte daha ön açıcı, 
mesleklerini daha rahat icra 
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edebilecekleri bir süreç olur” 
diye konuştu.
Öncelikle Avukatlık Kanunu’nun 
değişmesi gerektiğini ifade 
eden Çavuşoğlu “Zaman zaman 
barolardan görüş alındığını 
biliyorum ama değişiklikle 
beraber sadece mesleki 
güvenceyi değil aynı zamanda 
sosyal ve ekonomik konuları da 
teminat altına alan hükümlerin 
derç edilmesi taraftarıyım.
Tabii şiddet olayı sadece meslek 
bazında sorun değil. Hepimizin 
üzerinde mutabakat sağlayıp 
kınamamız gereken bir olay. 
Haklı gerekçesi olamaz. Avukatlık 
mesleğinin faaliyet alanı, daha 
ziyade ihtilaflar, husumetler… Bu 
nedenle avukatlar daha sağlam 
tedbirlerle korunmalıdır” dedi.

Aydın, İrgil ve
Kayışoğlu ile sohbet

Bursa Barosu Heyeti, daha sonra 
da TBMM’ye gitti. Bursa Bursa 
milletvekilleri Av. İsmail Aydın, 
Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve 
Dr. Ceyhun İrgil ile sohbet eden 
Bursa Heyeti’ne diğer Bursa 
milletvekillerinden Prof. Dr. Lale 
Karabıyık ile Orhan Sarıbal da 
“hoş geldiniz” dedi.

15 Temmuz bombası 
TBMM’de burayı vurdu

TBMM’de kısa bir gezinti yapıldı, 
burada da Milletvekili Dr. Ceyhun 
İrgil anlatım yaptı. Özellikle 15 
Temmuz darbe girişimi sırasında 
bombanın isabet ettiği yer de 
gösterildi.
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Cumhuriyeti Savunuyoruz!

Bursa Barosu, “Cumhuriyeti 
Savunuyoruz” pankartı 
arkasında Setbaşı’ndan 
Heykel’e Cumhuriyet Yürüyüşü 
gerçekleştirdi.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, yönetim kurulu üyeleri ile 
avukatlar, Setbaşı Mahfel Çay 
Bahçesi’nde toplanıp, Atatürk 
Anıtı önüne kadar yürüdü. 
Yürüyüş boyunca 10. Yıl ve İzmir 
marşları okundu, “Ne Mutlu 
Türküm Diyene” sloganı atıldı.
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Atatürk Anıtı’na 
çelenk sundu, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Bandosu’nca verilen 
işaretle saygı duruşunda 
bulunuldu ve ardından İstiklal 
Marşı okundu.
Son olarak Başkan Altun, 
meslektaşlarına hitaben kısa bir 
konuşma yaptı. Altun, “94 yıl 
önce bugün ‘Yarın Cumhuriyeti 
ilan edeceğiz’ demişti Büyük 
Atatürk ve sözünü tuttu” diyerek 
başladığı konuşmasında şunları 

söyledi:
“Biz savunma görevini icra 
edenler, pankartta da ifade 
ettiğimiz gibi Cumhuriyet’i 
savunuyoruz, savunmaya devam 
edeceğiz.  Bu uğurda ölmek 
gerekiyorsa öleceğiz. Cumhuriyet 
olmadan hiçbirimizin, hiçbir 
yurttaşın yaşamının anlamı 
kalmaz. Çocuklarımıza emanet 
bırakacağız, onlar da çocuklarına 
bırakacak. Ata’nın manevi 

huzurunda bir kez daha söz 
veriyoruz.  Cumhuriyetin 
bekçisiyiz, devrimlerinin 
bekçisiyiz, kazanımlarının 
koruyucusu, kollayıcısı ve 
savunucusuyuz. Nefes aldığımız 
sürece bu vatan bizlere emanet, 
bunun bilincindeyiz. Bizi kul 
olmaktan yurttaş olmaya taşıyan, 
bize bu hakları veren, bu 
mesleği edinmemizi sağlayan 
Cumhuriyet’e sıkı sıkı sarılacağız.”
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Kardeşten, Cumhuriyet Bayramı ziyareti

Kelesli çocuklara Bursa’yı gezdirdik

Bursa Barosu’nun kardeşlik 
ilişkisini sürdürdüğü 
Bulgaristan’ın Blagoevgrad 
Barosu Başkanı Ivan Cholakov, 
yönetim kurulu üyeleri, önceki 
başkan ve halen Bulgaristan 
Barolar Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Emil Yadkov Bursa’daydı. 
Bursa Barosu’nun Cumhuriyet 
Balosu’na katılan Bulgar 
avukatlar, Başkan Gürkan Altun’u 
makamında ziyaret ettiler. Bulgar 
konuklar Altun’a “Bekleyiş” temalı 
tablo hediye etti.

Bursa Barosu, Cumhuriyet Haftası 
etkinlikleri kapsamında Keles 
İlçesi’nden bir grup öğrenciyi Bursa’da 
konuk etti. Önce Karagöz Müzesi’nde 
gölge oyunu izleyen çocuklar, daha 
sonra Bursa Kent Müzesini gezdi. 
Baroevi’ndeki öğle yemeğinin 
ardından Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüsniye Altın Yeşil, çocuklarla sohbet 
etti, onlara hediyeler verdi. Kelesli 
çocukların Bursa Gezisi’ne genç 
avukatlar da eşlik etti.
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Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutladık

Bursa Barosu, Cumhuriyet’in 94. 
yaşına muhteşem bir kutlama 
yaptı. Balonun açılış konuşmasını 
yapan Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, acilen yeni bir 
avukatlık yasasına gereksinim 
olduğunu belirtti.
Bursa Barosu Cumhuriyet Balosu, 
Podyum Davet Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Baloya Bursa 
Milletvekili Orhan Sarıbal, 
Bursa Barosu önceki başkanları 
Turgut Bulut, İsmail Acar, Yahya 
Şimşek, Asude Şenol, Zeki 
Kahraman, Ekrem Demiröz, 
Uludağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Halit Aker avukatlar ve eşleri 
katıldı. Bulgaristan’dan kardeş 
Blagoevgrad Barosu Başkanı 

Ivan Cholakov, Bulgaristan 
Barolar Birliği Yönetim 
Kurulu Üyesi Emil Yadkov ile 

avukatlar Albena Zladkova ve 
Ivanka Kehayova da konuklar 
arasındaydı.

Bulgaristan’dan kardeş Blagoevgrad Barosu Başkanı Ivan Cholakov, Bulgaristan Barolar 
Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emil Yadkov da Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.
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“Kazanımlarımızın yok
edilmesine izin vermeyiz”
Gecenin açılış konuşmasını yapan 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, ilk olarak Cumhuriyet 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
yaptıklarını sıraladı. Anıtkabir’de 
Ata’nın huzuruna çıktıklarını, 
TBMM’de Bursa milletvekillerini 
ziyaret ettiklerini, savunmanın, 
avukatların maruz kaldığı olayları 
anlattıklarını söyledi.
Avukatlık Kanunu’nun 
değişmesi konusunda hukukçu 
milletvekilleri konusunda 
görüş birliğine vardıklarını 
ifade eden Av. Altun, hukuk 
fakültelerinin her yıl 15 bine 
yakın mezun verdiğini, barolara, 
kapasitelerinin üzerinde avukatlık 
başvurusu olduğunu hatırlattı. 
Avukatlık sınavı, ekonomik ve 
sosyal haklar, güvenlik, staj 
eğitimi, reklam yönetmenliği 
gibi konulara yönelik çağdaş 

bir avukatlık yasasına ihtiyaç 
olduğunu, ancak yasa yapılırken, 
başta barolar olmak üzere 
hukuk örgütlerinin ve akademik 
çevrelerin görüşlerinin alınması 
gerektiğini ifade etti. Altun, 
yürütmenin alanını genişletip 
savunmanın ve savunmadan 
hareketle yargının alanını 
daraltacak şekilde avukatlar ve 
savunma aleyhine hükümler 

getirilmemesi gerektiğini ifade 
ederek “Bu yönde çabalar 
olması halinde, yüzlerce yılda 
elde edilmiş kazanımların bir 
çırpıda yok edilmesine elbette 
izin vermeyeceğiz, elbette karşı 
duracağız. Savunma alanına 
müdahaleye asla müsaade 
etmeyeceğiz” dedi.

>>>>
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“Bu süreçte
önceliğimiz güvenlik”
Altun, şöyle devam etti: 
“Ankara’daki görüşmelerimizde, 
iktidarın, avukatlık kanununun 
değişmesi konusunda istekli 
olmasına rağmen, bakanlıklar 
arasında görüş farklıları taşıyan 
hususlar olması nedeniyle 
tasarıyı olgunlaştıramadığını 
gözlemledik. Yine özellikle 
sosyal medyada yeni avukatlık 
kanununda yapılacağı iddia 
edilen bazı değişikliklerin 
savunmayı ve örgütlü gücü 
baroları etkisizleştireceğini 
ifade ettik. İktidar partisinin 
bakan ve milletvekillerinden 
henüz her şeyin taslak şeklinde 
olduğu ve komisyon aşamasına 
gelebilecek bir kanun tasarısının 
olmadığını, paylaşımların gerçeği 
yansıtmadığını öğrenmekle 

birlikte içeriği konusunda da bir 
detay alamadık. Bu nedenlerle 
önceliğimizin avukatların 
güvenliği olduğunu vurgulamakla 
yetindik. Çünkü geçtiğimiz hafta 
Bursa’da son 4 ayın 4. avukata 
saldırı olayını yaşadık. 23 yıllık 
avukat olan bir meslektaşımız 
bürosunun girişinde bıçaklandı 
ve her zaman olduğu gibi failler 

adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. Adli çevrelerin bu karara 
gerekçe olarak FETÖ’den ötürü 
cezaevlerinin dolu olmasını 
göstermesi ve bunun da avukata 
saldırı olduğunda hatırlanması 
manidar. Hemen her gün, birçok 
kişinin Sayın Cumhurbaşkanına, 
hükümete ve yürütmenin diğer 
unsurlarına sosyal medya 
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üzerinden hakaret ettiği iddiası 
ile tutuklandığına şahit oluyor, 
basından öğreniyoruz. Demek ki 
söz konusu hakaret olduğunda 
ne yazık ki cezaevlerinin dolu 
olduğu akla gelmiyormuş.”

“Aleyhe hükümlere
karşı duracağız”
Cezada ilk amacın suç işleyen 
insanları caydırmak olduğuna 
vurgu yapan Bursa Barosu 
Başkanı Altun şöyle konuştu:
“Fakat bizde caydırıcı unsur 
sadece bazı suç tipleri için söz 
konusu. Hukuka ve savunma 
makamını temsil eden avukata 
saldırı olduğunda, toplumda 
yarattığı infial dikkate alınmıyor.
Umut ediyorum ki;
Milletvekilleri de bu 
hassasiyetimizi dikkate alır ve 
avukatlık kanunu değişecekse 
öncelikle savunmanın kazanılmış 
hakları yerinde bırakılır, 
avukatların örgütlü gücü olan 
baroların kuruluş ve işleyişine, 
mali yapılanmasına dokunulmaz, 
avukatların sosyal ve ekonomik 
haklarında iyileştirme yapılır, 
hukuk fakültelerinin standardı 
yükseltilip, ölçme değerlendirme 
sınavıyla baroların önündeki 
avukat yığılması önlenir.
Bunun dışında mesleği ve 
meslektaşlarımızın haklarını 
savunmak zorunda olan bir 
meslek örgütü olarak savunmayı 
etkisiz kılma çabasında olacak bir 
siyasete, avukatlar ve savunma 
aleyhine hükümler getirilmesine 
elbette izin vermeyeceğiz, 
elbette karşı duracağız. Savunma 
alanına müdahaleye müsaade 

etmeyeceğiz.”

Marşlar eşliğinde pasta
Cumhuriyet Balosu’nda daha 
sonra Blu Notte Orkestrası 
sahne aldı. Grubun seslendirdiği 
Cumhuriyet ve İzmir marşları 
eşliğinde pasta kesildi. Pasta 

kesimi sırasında sahneye çıkan 
avukatlar, bayrak sallayıp 
marşlara eşlik ederek Cumhuriyet 
coşkusuna ortak oldular. Blu 
Notte Orkestrası’nın çaldığı tango 
ve hareketli şarkılar eşliğinde 
avukatlar ve eşleri bol bol dans 
etti.
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Açıklama şöyle:
Av. Ahmet Cem Fırat bir ceza 
davasında savunmasını üstlendiği 
müvekkilinin (eşi hükümlü 
M.A.’nın azmettirmesi ile) ikiz 
oğullarından E.A.’nın doğrudan, 
S.A. ve henüz yakalanamayan 
üçüncü bir zanlının da gözcülük 
yapmak suretiyle gerçekleştirdiği 
bıçaklı saldırı sonucu üç ayrı 
yerinden yaralanmıştır.
Bıçaklı saldırının zanlılarından 
17 yaşında ve ikiz olan E.A. ve 
S.A. yakalandıktan sonra Savcılık 
makamında verdikleri ifadede 
suçu ikrar etmişlerdir. Suçu 
ikrar ve kamu görevi icra eden 
avukatın silahlı eylem sonucu 
yaralanmış olduğu gerçeği 
karşısında zanlıların tutuklama 
talebi ile sorgu hakimi önüne 
çıkarılması tek başına yeterlidir. 
Hele bir de eylemin birden 
fazla kişi ile icrası, bir gün 
önceden tasarlanması, avukatın 
bürosunun önünde pusu kurarak 
gerçekleştirilmesi, öncesinde 
gerek zanlılar tarafından yüz yüze, 
gerekse zanlıları azmettirdiği 

düşünülen babaları tarafından 
cezaevinden mektupla olmak 
üzere tehditle birlikte haraç 
mahiyetinde para istenmesi bir 
bütün olarak düşünüldüğünde 
tutuklama dışında bir tedbirin 
yeterli olmayacağı apaçık bir 
gerçekliktir. 

Zanlılar yine aramızda
Ancak tüm bu somut olgulara 
rağmen soruşturma savcısı 
tarafından skandal denilecek bir 
karara imza atılmış ve zanlılar adli 
kontrol talebi ile sorguya sevk 
edilmişler, sulh ceza hakimliğince 
de talebe uygun verilen karar 
ile haftada sadece iki defa bağlı 
bulundukları karakolda imza 
atmak koşulu ile olay gününün 
akşamı serbest bırakılmışlardır. 
Zanlılar bugün itibariyle yine 
aramızdadır ve imza attıktan 
sonra bir sonraki imzasına 
kadar istedikleri kadar avukata 
saldırabilecek, yaralayabilecek, 
adli kontrolle salıverilecek 
ve akşam yine evlerine 
gideceklerdir.

Adliyede bunlar olurken, 
saldırı sonrası Muradiye 
Devlet Hastanesine kaldırılan 
meslektaşımıza ilk müdahale 
burada yapılarak gözlem altında 
alınmıştır. Erken müdahale 
ile hayati tehlikeyi atlatan 
meslektaşımız zanlıların serbest 
kalması üzerine can güvenliğinin 
sağlanması ve tedavisinin 
sürdürülebilmesi için kendi isteği 
ile başka bir Hastaneye sevk 
edilmiştir.

Avukata ihtiyacı var
Her yurttaşın “ki somut olaydaki 
zanlıların dahi” hakkını, hukukunu 
savunan, adalet arayışında 
yol göstericisi ve temsilcisi 
olan avukatlara ihtiyacı vardır. 
Çünkü yargının üç kurucu 
unsurundan biri olan Avukat 
olmadan savunma, savunma 
olmadan Adalet olmaz.  Tüm 
bunlara rağmen avukatlık 
mesleğine yönelik sistemli ve 
bilinçli bir şekilde değersiz kılma 
ve itibarsızlaştırmaya yönelik 
faaliyetler ara vermeksizin devam 

Av. Ahmet Cem Fırat’a bıçaklı saldırı
Bursa Barosu üyelerinden Av. Ahmet Cem Fırat, 25 Ekim 
2017 tarihinde bürosunun girişinde bıçaklı saldırıya 
uğradı. 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Fırat, ölümle 
burun buruna geldi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Bursa Barosu 
üyesi Av. Ahmet Cem Fırat’ın saldırıya uğraması üzerine, 
yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve hukukçu Bursa 
Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da katılımıyla 
Bursa Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı. 
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etmektedir. Heryerden gelen bu 
saldırılarla, bağımsız savunmanın 
sesini kısmak, güçsüz kılmak ve 
etkisizleştirmek istendiği gün gibi 
açıktır.
Sevgili basın emekçileri;
Avukatlara bürosunda, 
kollukta, keşifte, adliyede, haciz 
mahallerinde ve hatta duruşma 
salonlarında sözlü, fiili ve 
silahlı saldırılar artarak devam 
etmektedir. En son örneği de 
meslektaşımız Ahmet Cem Fırat’a 
karşı gerçekleştirilmiş, cehaletten, 
şiddetten ve kandan beslenen 
failler nerdeyse yaşamlarındaki 
bütün olumsuzlukları avukata 
fatura etmiş ve cana kast etmiş, 
kan dökmüşlerdir. Bu vahim 
tablo yanında bir de toplumun 
avukatlara yönelik gerçekleşen 
haksız eylemleri kanıksaması, 
basit, sıradan günlük olaylar gibi 
görmeye başlaması da maalesef 
mesleğin gün geçtikçe yapılamaz 
hale getirilmeye çalışıldığını 
göstermektedir.
Avukatlara sırf görevinden ve 
mesleki faaliyeti kapsamında 
üstlendiği işlerden dolayı yapılan 

alçakça saldırılar kabul edilemez. 
Her seferinde  tekrarlamamıza 
rağmen anlaşılması için bir kez 
daha yinelemek istiyoruz ki; 
Avukat temsil ettiği müvekkiline 
ait dosyanın da, uyuşmazlığın da 
tarafı değildir. Avukatları takip 
ettiği dosyadaki uyuşmazlıkla 
özdeşleştiren ve adeta dosyanın 
tarafı gibi görerek, sözlü, fiili ve 
silahlı saldırıda bulunan sakat 
anlayışı ve bu anlayışı besleyen 
algı mühendisliğini kınıyoruz.

Öğretilmiş cehaletle
mücadeleye devam
Bursa’da meslektaşlarımıza 
yönelik olarak son 4 ayda biri 
ölümle sonuçlanan 4 ayrı silahlı 
saldırı gerçekleştirilmiştir. 
İntihar ederek kendi cezasını 
kendi kesen katil dışında diğer 
üç olayın zanlıları bir gün bile 
tutuklanmamış, hiçbir bedel 
ödememişlerdir. Benzer iklim 
henüz iki hafta önce ne yazık ki 
Kocaeli’de bir meslektaşımızı 
kaybetmemize neden olması 
yanında ülkemizin birçok 

yerinde de görevleri nedeniyle 
silahlı saldırıya uğrayan 
meslektaşlarımız ne yazık ki 
yaralanmış ve öldürülmüşlerdir.
Bursa Barosu, öğretilmiş 
cehalete ve yaratılan şiddet 
iklimine rağmen avukatlara 
yönelik tehdit, baskı, fiili ve silahlı 
saldırıların karşısında yer alacak, 
bu sakat anlayış ve davranışlarla 
mücadeleye devam edecektir.

Kınıyor ve lanetliyoruz
Bursa Barosu, avukatlara yapılan 
saldırılara duyarsız kalan, 
başta tutuklama olmak üzere 
güvenlik tedbirlerini görmezden 
gelerek faillerin ellerini 
kollarını sallamalarına, haksız 
eylemlerini ballandıra ballandıra 
anlatmalarına ve avukata karşı suç 
işlemeyi özendirmelerine neden 
olan savcı ve hakimleri ilerde 
başvurmaları halinde avukatlık 
mesleğine kabul etmeyecektir. 
Diğer Barolara da avukata ve 
avukatlık mesleğine yönelik 
olumsuz tutum ve davranışları 
bildirilerek bu kişilerin 
avukatlık mesleğini yapmalarını 
engelleyecektir.
Meslektaşımız Ahmet Cem 
Fırat’a acil şifalar dilerken, 
meslektaşımıza yapılan planlı ve 
öldürmeye yönelik bu alçakça 
saldırıyı şiddetle kınıyor ve 
lanetliyoruz. Son olarak da 
savcılık makamından bu alçakça 
saldırının bütün failleri hakkında 
derhal ve etkili bir soruşturma 
yapılarak bir an önce yargı önüne 
çıkarılmalarını talep ediyoruz.
Saygılarımızla

Bursa Barosu Başkanlığı
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Bursa Barosu TSM Korosu’ndan muhteşem konser

Bursa Barosu, Cumhuriyet 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
Bursalı sanatseverlere muhteşem 
bir gece yaşattı. Bursa Barosu 
TSM Korosu’nun “Tangolarla 
Cumhuriyet Konseri” salonu 
tıklım tıklım dolduran Bursalılar 
tarafından ayakta alkışlandı. 
Konserin ikinci bölümünde 
TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı 
Çiğdem Yarkın sahne aldı.
Filiz Başıbüyük şefliğinde 25 
Ekim Çarşamba gecesi BAOB 
Oditoryumu’nda gerçekleştirilen 
konserde Bursa Barosu TSM 

Tangolarla Cumhuriyet Konseri, izleyenleri büyüledi. Konserin ikinci yarısında TRT 
İstanbul Radyosu Sanatçısı Çiğdem Yarkın sahne aldı.
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Korusu, hepsi birbirinden 
güzel tango ve kanto eserler 
seslendirdi. Sunumunu koro 
üyelerinden Avukat Nabi Ergin’in 
yaptığı konserde çoğunluğu 
Nihavend makamındaki eserleri 
usta müzisyenlerin eşliğinde 
seslendiren korist ve solistler, 
büyük alkış aldı. Koro, sahneyi 
TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı 
Çiğdem Yarkın’a bırakmadan 
önce Avukat Metin Öztosun’un 
yazıp bestelediği Mavi Marş’ı 
okudu. Öztosun’un Atatürk’ü 
anlattığı sözleri yansıda gösterildi 
ve salonu dolduran yüzlerce 
sanatsever ve Cumhuriyet aşığı, 
marşa hep bir ağızdan eşlik etti.
Konserin ikinci bölümünde 
sahneye çıkan TRT İstanbul 
Radyosu Ses Sanatçısı 
Çiğdem Yarkın, büyülü sesiyle 
seslendirdiği sevilen Türk Sanat 
Müziği şarkılarıyla izleyenleri 

coşturdu.
Konser sonunda sunucu, şef ve 
konuk sanatçıya çiçek vermek 
üzere sahneye çıkan Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, meslektaşları Ahmet Cem 
Fırat’ın bıçaklı saldırıya uğraması 

nedeniyle duydukları üzüntü 
kadar failler hakkında tutuklama 
kararı verilmemesinden ötürü 
yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.
Konser, 10. Yıl ve İzmir marşlarının 
hep bir ağızdan söylenmesiyle 
son buldu.
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Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, müftülere nikah kıyma 
yetkisi veren yasa değişikliğini 
“Onlar da devlet memuru, ne var 
bunda?” diye savunanlara karşılık 
“Başçavuş da, veteriner de devlet 
memuru. Onlara bu yetki neden 
verilmiyor?” diye sordu.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, 18 yeni avukatın ruhsat 
töreninde konuştu. BAOB 
Yerleşkesi’ndeki Av. Özgür 
Aksoy Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen törende, genç 
avukatlara ve ailelerine seslenen 
Altun, önce Bursa Barosu’nun 
Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle 

ilgili bilgi verdi. Perşembe günü 
(26 Ekim 2017) de Ankara’da 
Ata’nın huzuruna çıkacaklarını 
söyleyen Altun, Bursa 
milletvekilleriyle de avukatların 
sorunlarıyla ilgili kısa bir görüşme 
yapacaklarını ifade etti. Başkan 
Altun, bu görüşmede gündeme 
gelecek temel konulardan birinin 
de kamuoyunda “müftü nikahı” 
diye bilinen Nüfus Hizmetleri 
Kanunu’ndaki değişiklik 
olduğunu söyleyerek, bu 
değişikliğin yaratacağı sakıncaları 
dile getirdi.

Altun şöyle konuştu:

Çok hukukluluk 
tartışması yaşanacak!
“Deniyor ki, onlar da devlet 
memuru, resmî nikah 
kıymalarında ne var? Elbette 
ki hiçbir şey yok! Sadece 
müftüler değil. Bu ülkede 
tarımdan, ekonomiye, sanayiye 
hatta savunmaya kadar her 
alanda devlet memurları var. 
Öğretmenlere, Askerlere, 
mühendislere, doktorlara, 
veterinerlere bu yetkiyi 
vermiyorsunuz! Fakat sadece 
müftülere verdiğiniz zaman 
akıllarımıza başka sorular geliyor, 
toplum yaşamımızda yeni 

“Başçavuş da, veteriner de devlet memuru,
onlara neden nikah kıyma yetkisi verilmiyor?
Gürkan Altun: “Başçavuş da, veteriner de devlet memuru, onlara neden nikah yetkisi 
verilmiyor?” “ÇED raporu zorunluluğu kaldırılıyor. Ülkemiz felakete sürüklenecek!”
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yeni sorunlar oluşuyor. Bir de 
doğrudan zararları var elbette. 
Kısaca özetleyelim; Toplumsal 
yaşamımızın temeli olan aileyi 
Medeni Kanun korumakta ve 
aile hukukunu düzenlemektedir. 
Bilindiği üzere kadınlarımız, 
erkeklerle tüm alanlarda eşitlik 
ve miras hakkı başta olmak üzere 
bu kanunla pek çok kazanım elde 
etti. Medeni Kanun’da görünürde 
bir değişiklik yapılmıyor ama 
müftülere nikah kıyma yetkisi 
verdiğinizde, yokluğunda 
müftünün yetkisini müftülüğe 
bağlı idari memurlar, imamlar, 
müezzinler kullanacak. Herkes 
bunu istiyor mu? İstiyorsa sorun 
yok denebilir belki! Herkes kendi 
inancına, kendi mezhebine veya 
kendince inandığı değerlere 
göre evlenebilir elbette.

Ayrılık tohumları ekiliyor!
Bu durumda müftülüklerde her 
dinden, her mezhepten görevli 
mi istihdam edeceğiz? Sünni ile 
Sünni, Alevi ile Alevi, Ortodoks 
ile Ortodoks, Musevi ile Musevi 
evlendiğinde sorun olmaz belki! 
Fakat farklı din ve mezheplerden 
çiftlerin evlenmesi söz konusu 
olduğunda ne yapılacak? O da 
bilinmiyor. Kesin olan bir şey var 
ki bu uygulama çok hukukluğu 
getirecektir. Dini ve resmi nikahı 
birlikte kıyarsanız, bir süre sonra 
bu evliliğin sonlandırılmasında 
da o dinin kuralları ve dolayısı ile 
o dinin hukukunun geçerli olması 
istenecek. Tek hukuka geçtiğimiz 
1926’dan sonra yeniden 
çok hukukluluk tartışması 
yaşanacaktır.

Bir kişi bile müftü nikahı 
kıydırmayacaksa bu ülkede, işte o 
zaman fişlemeler, ötekileştirmeler 
başlayacak. Çanakkale ve 
Kurtuluş savaşlarından çıkmış, 
Cumhuriyet’i kurmuş insanlar 
olarak, bir kıvılcımla Ortadoğu 
bataklığına dönecek bu ülkede, 
bu ayrılık tohumlarıyla hiç mi 
sorun yaşamayacağız? Bir an 
önce bundan vazgeçilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.
Ülkemizde hiçbir zaman dini 
nikah yasaklanmadı. Serbestti, 
serbest olmaya devam edecek.
Deniyor ki müftü, nikahı imam 
cübbesiyle kıymayacak! İki 
cübbe mi taşıyacak, birini çıkarıp 
ötekini mi giyecek peki? Bu bile 
eşyanın tabiatına aykırı… Karşı 
çıkmış olmak için karşı değiliz. 
Toplumun hassasiyetlerinin 
dikkate alınmasını istiyoruz.”
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, küçük yaşta 
imam nikahlı berawberliklerden 
doğan çocukların sağlık 
kuruluşları tarafından yazılı ihbar 

mükellefiyetinin de ortadan 
kaldırıldığına dikkat çekerek, 
“Bu da küçük yaşta çocuk sahibi 
olmayı hukuken olmasa da fiilen 
evlenmeyi beraberinde getiriyor. 
Evlenme yaşı da düşürülürse bu 
fiili durum, yasallık kazanmış olur” 
dedi.

ÇED zorunluluğunun
kalkması felaket getirir
Altun’un değindiği bir başka 
konu da, ÇED (Çevresel Etki 
Değerlendirmesi) raporlarının da 
kaldırılması yönündeki çabalar 
oldu. Altun, “Yani bu ülkede 
bir termik, nükleer, doğalgaz 
santralı ya da kentin göbeğinde 
fabrika kurulacaksa ve bundan 
ötürü zehir soluma ihtimaliniz 
varsa buna dair çevresel etki 
raporu olmaksızın Bakanlar 
Kurulu kararı veya bir kararname 
ile yapılmasına izin verilecek. Bu 
girişim gerçekleşirse ülkemiz 
büyük felakete sürüklenir. 
Çocuklarımıza böyle bir gelecek 
bırakamayız” diye konuştu.
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Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, hiçbir gücün 
savunmayı susturamayacağını 
söyledi. Altun, görevi nedeniyle 
şehit edilen Kocaelili Avukat 
Mehmet Samim Geredeli ile 
saldırıya uğrayan bir başka 
avukat ve Korkuteli Savcısı ile 
ilgili konuşurken, silahsızlanmaya 
dikkat çekti ve sözde av silahı 
olan pompalı tüfek satışlarının 
yasaklanmasını istedi.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, yönetim kurulu üyeleri, 
Bursa Barosu önceki başkanları 
Zeki Kahraman ve aynı zamanda 
TBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ekrem Demiröz ile avukatların 
katılımıyla Bursa Adalet Sarayı 
girişinde basın açıklaması yaptı.
“Basın açıklamamıza ‘Yeter 
artık’ diye haykırarak başlamak 
istiyoruz. Zira dün Kocaeli’de 
yine bir avukat uğradığı 
silahlı saldırıda şehit oldu. 
Şanlıurfa’da saldırıya uğrayan bir 
meslektaşımız da nefsi müdafaa 
sonucu saldırganı öldürdüğü 
iddiasıyla tutuklandı. Antalya’nın 
Korkuteli İlçesi savcımız da 
makamında kurşun yağmuruna 
tutuldu ve ağır yaralandı” diyerek 
başlayan Altun, şöyle devam etti:

Katil zanlısının yanında 
silahlı iki kişi daha vardı
“İki meslektaşımız ve bir savcımız, 

4 Temmuz 2017 günü Gemlik’te 
pompalı tüfekli saldırıda şehit 
verdiğimiz Avukat Özgür 
Aksoy gibi, 11 Ağustos günü 
Mustafakemalpaşa İlçesi’nde yine 
pompalı tüfekle saldırıya uğrayan 
fakat ne mutlu ki yaralanmadan 
kurtulan Avukat Seyfi Budak gibi, 
görevlerinden dolayı saldırıya 
uğramışlardır.
Öncelikle Kocaeli’deki olayın 
ayrıntısına baktığımızda, Avukat 
Mehmet Samim Geredeli’yi 
ofisinde 3 kurşunla öldüren katil 
zanlısının daha önce çete liderliği 
suçundan ötürü cezaevinde 
yattığını görüyoruz. Henüz olayın 
ayrıntılarını bilmemekle birlikte, 
zanlının kendi sosyal medya 
hesabının duvarına “Mapus 
soğuk, duvar yaş, belki biraz 
üşürüz. Hele başım zindandan 

çıksın da görüşürüz” yazması, 
Avukat Geredeli’yi, hapis 
cezası aldığı davanın tarafı 
gibi gördüğünü, ayrıca hukuk 
bürosuna silahlı iki kişiyle birlikte 
gelmesinin planlı bir cinayet 
olduğunu göstermektedir.
Keza Şanlıurfa’da da alacak 
davası ve haciz işlemleri 
nedeniyle avukatlık bürosunda 
yaşanan silahlı kavgada 1 
kişi hayatını kaybetmiş 3 kişi 
de yaralanmıştır. 4 Ekim’de 
meydana gelen bu olayın 
soruşturmasının sonunda 
ne yazık ki saldırıya uğrayan 
meslektaşımız nefsi müdafaa 
sonucu ölüme sebep olduğu için 
tutuklanmıştır.”

“Saldırıları şiddetle 
kınıyoruz”
“Bursa Barosu olarak, 
Kocaelili şehidimiz Mehmet 
Samim Geredeli’ye Tanrı’dan 
rahmet, kederli ailesine, 
yakınlarına ve hukuk camiasına 
başsağlığı diliyoruz. Şanlıurfalı 
meslektaşımıza da geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor kısa zamanda 
özgürlüğüne kavuşacağını ümit 
ediyoruz. 
Yargının vazgeçilmez unsuru 
olan avukatlara sıkılan 
kurşunların adalet kurumuna 
sıkılmış olduğunu bir kez 
daha vurgulamak isteriz. 
Avukatların, müdafi olarak 

Kocaelili Avukat Geredeli meslek şehidi
Altun: “İki meslektaşımız ve bir savcımız görevleri gereği silahlı saldırıya uğramışlardır. 
Saldırıları kınıyor ve savunmanın susturulamayacağını bir kez daha haykırıyoruz. Ayrıca 
elma, armut çekirdek gibi pompalı tüfek satışı bir an önce yasaklanmalıdır.”
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katıldıkları davalara ve işleme 
koydukları icra takiplerine 
konu olan uyuşmazlıkların 
tarafı olmadıklarını hiç kimse 
unutmamalıdır. Avukatlara, 
baktıkları dosyalarla 
özdeşleştirilerek yapılan sözlü, 
fili ve silahlı saldırılar asla kabul 
edilemez.
Meslektaşlarımızın görevi 
başında uğradığı saldırıları 
şiddetle kınıyor, bu tür saldırıların 
avukatlık mesleğini yürütmemize 
engel olmayacağını, savunmanın 
susmayacağını bir kez daha 
haykırıyoruz. 
Avukatlara yönelik silahlı 
saldırıların şokunu yaşarken, 
Antalya’nın Korkuteli İlçesi 
Cumhuriyet Savcısı Kadir 
Küçüköner’in makamında, görevi 
başında silahlı saldırıya uğrayarak 
ağır yaralandığı haberini aldık. 
Savcı Küçüköner, izin talebine 
olumsuz yanıt verdiği adliye 

personelinin polis eşi tarafından 
kurşun yağmuruna tutulmuştur.
Saldırıyı kınarken, 26 yaşındaki 
genç savcımıza acil şifa diliyor, 
yargı camiasına geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz.”

Topluma “silahlarınızı 
bırakın” çağrısı
Altun, son olarak silahsızlanma 
çağrısı yaptı: “Av tüfeği 

görünümlü pompalı tüfeklerin, 
cinayet aletlerinin elma, armut, 
çekirdek gibi satışının bir an 
önce yasaklanmasını, pazardan 
kaldırılmasını diliyoruz. Aksi 
halde bu haberleri her gün alırız. 
Toplumun bir an önce kavga 
ortamından barış ortamına 
geçmesini diliyor ve herkese 
silahlarını terketmeye davet 
ediyoruz.

Şehit Geredeli, gözyaşlarıyla uğurlandı Başsağlığı ziyareti

10 Ekim 2017 Salı günü şeiht edilen Kocaelili Avukat Mehmet Samim 
Geredeli için 11 Ekim 2017 Çarşamba günü Kocaeli Fevziye Camisi’nde tören 
düzenlendi. Cenaze törenine Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun da kaltıldı. 
Geredeli, Kocaeli 1. Noteri Sibel Geredeli ile evli ve 1 çocuk babasıydı.

Bursa Barosu Başkanı Altun, 
Kocaeli Barosu Başkanı Sertif 
Gökçe ve Başkan Yardımcısı Ali 
Yıldırım Sezer’e başsağlığı diledi.
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Bursa Barosu Genç Avukatlar Meclisi tarafından 
geleneksel hale getirilen ve 18 Ekim 2017 günü 
gerçekleştirilen atölye çalışmasının konukları Av. 

Ali Arabacı ve Av. Naci Emre oldu. Genç avukatlar, 
Arabacı ve Emre ile sohbet edip tecrübelerinden 
yararlandılar.

Genç avukatların konuğu Arabacı ve Emre oldu

Adana’ya
Bursa
desteği
Adana Barosu Başkanı Av. 
Veli Küçük dahil 10 avukat, 
adliye girişinde avukatların 
aranmasına direndikleri 
için yargılanıyor. Adana 
Barosu’nun 27’inci ve 
28’inci dönem başkanı Av. 
Mengücek Gazi Çıtırık’ın 
da hangi örgüt olduğu 
belirtilmeden ‘terör örgütü 
propagandası’ iddiasıyla 
yargılanması, Adana’da 
protesto edildi. Protestoya 
çok sayıda baro başkanıyla 
birlikte Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun da katıldı.
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CMK eğitimci 
adayları

eğitimden 
geçiyor

Avukatlara CMK eğitimi
Bursa Barosu’nun avukatlara meslek içi CMK eğitimi, Adalet Sarayı 
Konferans Salonu’nda başladı. Eğitimin açılışını Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik yaptı. Eğitimin ilk günü sabahki bölümün 
konuşmacıları Av. Şerafettin Yavuz ve Av. Dr. Şaban Cankat Taşkın, 
öğleden sonraki bölümde ise Av. Ayla Efe oldu. Eğitim, sonraki 
haftalarda da sürecek.

Bursa Barosu, CMK uygulamaları 
konusunda avukatları eğitecek 

eğitimcileri eğitiyor. İstanbul 
Barosu avukatlarından, 

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Naim Karakaya 

tarafından verilen eğitim, Bursa 
Barosu Adli Yardım Merkezi 

(Baroevi)nde gerçekleştiriliyor. 
Eğitim önümüzdeki haftalarda da 

sürecek.
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Bursa Barosu, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 
kapsamında avukat çocuklarını da düşündü. 
Başvuruda bulunan avukat çocuklarını Hayvansız 

Türkiye Sirki’ne götüren Bursa Barosu, çocukları 
eğlendirmenin yanı sıra, sirkin hayvansız olması 
nedeniyle hayvan sevgisine de vurgu yaptı.

Avukat çocukları hayvansız sirkte çok eğlendi
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BAOB bileşenleri müftü yasasına tepki gösterdi
Bursa Akademik Odalar Birliği 
(BAOB)’nin, kamuoyunda 
“Müftülük Yasası” olarak bilinen 
Nüfus Hizmetleri Kanunu ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik  
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile ilgili 11 Ekim 2017 Çarşamba 
günü yaptığı basın açıklamasına 
Bursa Barosu da destek verdi. 
BAOB Ortak toplantı salonunda 
yapılan açıklamaya Bursa Barosu 
yönetim kurulu üyeleri Hüsniye 
Altın Yeşil ile Aslı Evke Yetkin de 
katıldı.
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. 
Güzide Elitez’in, BAOB Dönem 
Sözcülüğü olarak okuduğu “Bu 
yasa kadınların temel hak ve 
özgürlüklerinin aleyhinedir.
Din hizmetlerini düzenleyen 
bir kuruluşa nikâh yetkisi 
verilmesi, medeni haklarımızın 

dini referanslarla yok edilmeye 
çalışılması anlamına gelmektedir. 
Kaldı ki belediye evlendirme 
memurlarına verilen nikah kıyma 
yetkisi, Anayasa’nın 174. maddesi 
ile korunan ‘evlenme akdinin 
evlendirme memuru önünde 
yapılacağına dair medeni nikâh 
esası’nı ihlal ederek Anayasal suç 
işlenmektedir.
Ayrıca sağlık kuruluşu 

dışındaki doğumların 
bildirimini yapmayanların 
cezai bir yaptırımı yasa 
tasarısında bulunmamaktadır. 
Bu düzenleme, küçük 
yaştaki evliliklerin ve çocuk 
istismarlarının üzerini örtmeye 
yarayacak bir düzenlemedir. 
Çocuk evliliklerinin yasalarla 
yasaklanması gerekmektedir.”

Özel İdea Koleji öğrencileriyle doyumsuz sohbet
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Sayman Av. Metin 
Öztosun ile birlikte Özel İdea 
Koleji’nin konuğu oldu. Hukuk, 
hukukun üstünlüğü, adalet ve 
demokasi kavramlarını anlatan 
Bursa Barosu Başkanı Altun, 
daha sonra sohbet havasında 
öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Özel İdeal Düzey Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileriyle uzun uzun sohbet eden Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, avukatlık mesleğiyle ilgili sorulara da yanıt verdi.



BURSA BAROSU BÜLTENİ Ekim 2017

24

Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Mavi Deniz 
Koleji öğrencilerine demokrasi 
kültürünü ve adaleti anlattı.  
Demokrasiyi, biri sandık, diğeri 
gerçek olmak üzere ikiye ayırmak 
gerektiğini söyleyen Altun 
“Önünüze temsilcinizi seçmek 
için sadece sandık konması 
değildir demokrasi… Her şeyden 
önce orada aday olabilme 
iradenizi ortaya koyabilmeniz 
gerekir. Kendinizi ifade edebilme 
özgürlüğünüz olmalıdır. Seçmen 
olacak, oy kullanacak kişilere 
de iradelerini belli bir noktaya 
empoze edecek şekilde özellikle 
muktedir dediğimiz kişi ya 
da kurum tarafından baskı 
yapılmaması gerekir. Dil, din, 
ırk, mezhep, cinsiyet veya cinsel 
tercih, adına ne derseniz deyin, 

ayrımcılık anlamına kullanılan 
hiçbir şeyin demokraside karşılığı 
yoktur. Herkesin eşit biçimde 
sisteme katılması esastır. Dışına 
çıktığınızda, adına demokrasi 
demiş olsanız da başka bir 
yönetim biçimine geçmiş 
olursunuz” dedi.

“Kin ve nefret tohumu 
ekmeyelim”
Demokrasi tarihinin belki 1789 
Fransız devrimiyle başladığını 
ama öncesiyle birlikte 300 yıllık 
mücadele ürünü olduğunu 
kaydeden Altun, şöyle konuştu:
“70-80 yılda her yurttaşın 
birbirine empatiyle bakabileceği 
olgunluğu sağlayıp demokratik 
sistem maalesef kuramıyorsunuz. 
En azından birkaç kuşak daha 
bedel ödemeniz gerekiyor. 

Ödenmedi mi? Ödendi elbette, 
60’larda, 70’lerde ödendi. 
80’lerde çok acı bedeller 
ödendi. Sonraki süreçte de 
28 Şubat’ı, 2007’de başlayıp 
2012’de biten Ergenekon, Balyoz, 
Ayışığı, Sarıkız, Yakamoz veya 
İzmir casusluk davalarını örnek 
gösterebilirsiniz. Son olarak da 
15 Temmuz hain darbe girişimini 
koyabilirsiniz. Buralarda hep 
bedeller ödenmiştir. Bu bedeller 
özünde ülkeyi demokratik 

Altun öğrencilere seslendi: Demokratik 
olgunluğa erişmek için bedel ödenmesi gerekiyor
Bursa Barosu Başkanı Av. Altun, öğrencilere demokrasi ve adaleti anlattı. “Demokrasi 
tarihi 300 yıllık. Demokratik olgunluğa erişmek için bedel ödemek gerekiyor.” “Adaletin 
olmadığı yerde kaos oluşur, mafyaların hüküm sürdüğü kaotik bir ortam oluşur.”
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cumhuriyet çizgisine taşımak 
adına ödendi.”
Öğrencilere seslenirken, “Bu 
ülkeye inanmak, demokrasiye 
inanmak zorundayız. Demokratik 
cumhuriyeti özümsemek 
zorundayız. Her ne fikirde 
olursak olalım, bütün toplumu 
kucaklayacak dil kullanmak, 
ötekileştirmekten, ayrıştırmaktan 
vazgeçmek, kin nefret ayrıştırma 
tohumları ekmek yerine sürekli 
birlikteliği sağlayacak tavırda 
olmalıyız” diyen Altun şöyle 
devam etti:

“Sivil anayasa yapmak
bu kadar zor mu?”
“Devletler neyle yönetilir? 
Öncelikle anayasa elbette… 
Peki bu ülkede toplumsal 
mutabakatı sağladığımız bir 
anayasa var mı? Maalesef yok! 
Hala bir darbe anayasası kalıntısı 
ile yönetiliyoruz. O kadar zor 
mu bizim bir sivil anayasa 
yapmamız? Ve o sivil anayasaya 
hepimizin sahip çıkması o kadar 
zor mu? Bence zor değil. Ancak 
bu sadece Millet Meclisi’nin 
yapacağı ya da Kanunlar 
Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 
yazıp referanduma sunacağı 
basit bir işlem değil. Bu ülkenin 
kurucu anayasası bir askeri 
darbeyle ortadan kaldırıldığına 
göre çağın gereklerine uygun, 
yeni sivil bir anayasa nerede 
yapılacak? Öncelikle burada 
yapılacak, sizin talepleriniz 
alınacak. Üniversitelerin anayasa 
kürsülerinde yapılacak. Anayasa 
konusunda uzmanlaşmış 
akademisyenler, anayasa 

profesörleri konuşacak. 
15 Nisan Referandumu 
öncesinde, üniversitelerin farklı 
bölümlerinde adının önünde 
akademik unvanı olan birçok 
kişi anayasa üzerinden topluma 
mesajlar verdi. Hatta futbolcular, 
eski hakemler bile anayasayı 
konuştu. Ama Anayasacılar 
konuşmadı, konuşamadı. Elbette 
ki her yurttaşın toplumsal 
mutabakat sözleşmesine dair 
söyleyeceği bir şey vardır ama 
akademik anlamda söylemesi 
gerekenler öncelikle bu bilim 
dalıyla uğraşan kişiler olmalıdır. 
Toplumun ihtiyaçlarına göre 
çok uzun olmayan ve temel 
esasları belirleyen, birkaç ay 
değil, üzerinde birkaç sene 
çalışılmış, üniversitelerle, hukuk 
fakülteleriyle, barolarla ortak bir 
anayasa metni hazırlanmalıdır.”

“Adaletin olmadığı ülkeye 
mafya hakim olur”
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, adalet kavramını 
anlatırken de şunları söyledi: 
“Demokrasi, hak ve adaletten 

ayrı düşünülemez. Yurttaşın 
hakları vardır, kanunlarla 
korunur. Ne zaman kesintiye 
uğrar. Biri diğerine müdahale 
ettiği zaman... İşte orada da 
hukuk düzeni devreye girecek. 
Haklar arasındaki çatışmayı 
sonlandıracak. Kimin lehine 
peki? Tabii ki haklının lehine… 
Bunun adına da adalet diyoruz. 
Amaç hakkı teslim etmektir. 
Hakkı teslim edemediğinizde ne 
olur? Adaletsiz bir karar vermiş 
olursunuz. Adaletin olmadığı 
yerde vicdanlarımız sızlar. Bu 
kadar değil elbette! Her birey 
kendisinde benzer eylemleri 
yapma hakkı görerek kendi 
hakkını kendisi elde etmeye 
çalışacak. Kaos oluşacak, anarşi 
oluşacak. Mafyaların hüküm 
sürdüğü kaotik bir ortam 
oluşacak. Adaletin olmadığı 
yerde ne eğitim olur, ne yaşam 
olur. Ne de ülkenin geleceğinden 
söz edebiliriz.”
Programın sonunda Mavi Deniz 
Koleji Kurucusu İnanç Düzgün, 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’a teşekkür çiçeği ve plaket 
verdi.
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Adana’da 12 kişinin hayatını 
kaybettiği tarikat yurdundaki 
yangının 3. duruşması yapıldı. 
Duruşmada Bursa Barosu’nu 
Çocuk Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Atakan Arar temsil 
etti. Arar, Adana Barosu 
Başkanı Av. Veli Küçük basın 
açıklamasında da bulundu.
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen davanın önceki 
duruşması yoğun katılım 
nedeniyle Kozan Ticaret Odası 
Meclis Salonu’nda yapılmıştı. 
Yoğunluğa ve avukatların 
tepkilerine rağmen duruşma 
adliyede yaklaşık 50 kişilik olan 
ağır ceza mahkemesi salonunda 
sürdürüldü. Çok az sayıda basın 
mensubunun alındığı duruşma 
salonu hınca hınç doldu.
Duruşmadan sonra basın 
açıklaması yapan Adana 
Barosu Başkanı Av. Veli Küçük, 
davanın üçüncü duruşmasının 
görüldüğünü ve mağdur 
çocukların sağlık raporlarının 
tamamlanacağını, kusur bilirkişi 
raporunun beklenildiğini, 
duruşmanın 11 Aralık 2017 
tarihine ertelendiğini ve tutuklu 
sanıkların tutukluluk hallerinin 
devamına karar verildiğini 
aktardı.

“Adalet arıyoruz”
Av. Küçük, “Türkiye Barolar 
Birliği, Adana, Muğla, Sakarya, 
Bingöl ve Aydın Barosu 
Başkanlarımız ile İstanbul, 
Ankara, İzmir, Trabzon, 
Diyarbakır ve Bursa Barosu 
temsilcilerinin de katıldığı bir 

duruşma oldu. İlk duruşmada 
TBB ve Baroların davaya 
katılmasına dair karar ikinci 
duruşmada usule ve hukuka 
aykırı olarak mahkemece 
kaldırılmıştı.
Bu duruşmada katılma kararının 
kaldırılmasına dair kararın yok 
hükmünde olduğunu ifade 
ederek, baroların Avukatlık 
Kanunu’nun 76. ve 95. 
maddelerinde yer alan hukukun 
üstünlüğünü, insan haklarını 
ve bu davanın konusu olan 
en temel insan hakkı yaşam 
hakkını koruma, gözetme ve bu 
kavramlara işlerlik kazandırma 
görevi çerçevesinde bir çok 
toplumsal davaları ve olayları 
takip ettiğimiz gibi bu davayı 
da katılan olarak takip etmek 
isteğimizi yineledik, ancak 
mahkeme vermiş olduğu yanlış 
kararda direnmiş ve baroların 
katılma taleplerini kabul 
etmemiştir. Bu esaslara göre bu 
davada baroların katılan olarak 

yer olması gerekmekteydi.
Mahkemece kusur bilirkişi 
raporunun beklenilmesine, 
yaralı çocukların kesin sağlık 
raporlarının alınmasına, sanıkların 
tutukluluk hallerinin devamına, 
duruşmanın 11 Aralık 2017 
tarihine bırakılmasına karar 
verildi. Duruşmaya katılan Baro 
Başkanlarıma, TBB Yönetim 
Kurulu üyelerimize, Barolarının 
temsilcilerine, milletvekillerimize 
sonsuz teşekkürler. Tüm 
sorumluların belirlenerek yargı 
önüne çıkarılmaları için bu 
davanın sonuna kadar takipçisi 
olacağız. Aladağ’da yanarak 
ölen çocuklarımız için ‘adalet’ 
arıyoruz” dedi.

Aladağ’da tahliye yok, bilirkişi raporu beklenecek
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Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, bir süre önce 
tepkiler üzerine geri çekilen ve 
yeniden TBMM’de komisyonda 
görüşülmeye başlanan tasarının 
yasalaşması halinde, çocuk 
yaştaki kızlarımızın, kadınlarımızın 
alınıp-satılabilmesine olanak 
yaratacağını öne sürdü.

Başkan Altun, 16 genç avukatın 
ruhsat töreninde konuştu. 
Genç meslektaşlarına başarı 
dileyen Altun,  4 Ekim tarihinin 
Medeni Kanun’un yürürlüğe 
girmesinin 91. yıldönümü 
olduğunu hatırlatarak, “Bu 
gün önemsenmedi belki ama 

biz hukukçular unutmayız. 
Özellikle kadınlar unutamaz. 
Unutmamalılar” dedi.

Medeni Kanun’la Türk 
toplumunun neler kazandığını 
görmek gerektiğini belirten 
Altun, şöyle devam etti:

“Her şeyden önce ailede kadının 
ve erkeğin konumu yeniden 
değerlendirildi. Kadın ve erkek 
eşit hale geldi. Resmi nikah 
zorunluluk oldu. Erkekler için 
tek eşli evlilik esası getirildi. 
Kadınlarımız istedikleri meslekleri 
seçebilir oldular. Kadınlarımız 
tanıklık, miras ve evliliklerde 

erkekle eşit şekilde boşanma 
hakkına sahip oldular. Siyasi 
haklara da kavuştular. Geçen 
91 yılda bu değişmedi. Medeni 
Kanunu eleştirenler o gün de 
vardı, bugün de var. İsviçre’den 
aldınız diye dalga geçenler de 
oldu. Oysa 2001 yılına kadar en 
ufak bir değişiklik yapılamadı bu 
kanunda. Medeni Kanun hala 
yürürlükte, olmaya da devam 
edecek.”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, geçtiğimiz aylarda 
rafa kaldırılan ve doğrudan 
Medeni Kanun’u ilgilendiren 
tasarının yeniden komisyonda 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, “müftülere nikah kıyma yetkisi veren tasarı 
yasalaşırsa, kızlarımızın, kadınlarımızın alınıp-satılabilmesine olanak yaratır” dedi.

Başkan Altun,
16 genç avukatın 
ruhsat töreninde 
konuştu
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görüşülmeye başlandığını ifade 
ederek, şöyle konuştu:

“Öncelikle müftülere nikah 
yetkisi verilmesi ve resmi nikah 
dışı doğan çocukların bildirim 
yükümlülüğünün kalkması... 
Yani, hastanelerde yapılan 
doğumlarda doğumun resmi 
makamlara bildirim zorunluluğu 
varken, bildirilmediğinde adli ve 
idari para cezaları uygulanıyor 
halen. Bildirim zorunluluğu 
kaldırılıyor. Nedir bunun 
sakıncası?

Eğer evlenme yaşının altındaki 
genç kızımız bir sağlık 
kuruluşunda doğum yapar 
ve bildirim yapılmazsa, küçük 
yaşta evliliklere siz zımnen 
rıza göstermiş olursunuz. 14-
15 yaşında çocuklar doğum 
yapmaya başlar, bunlar 
bildirilmez, reşit olana kadar da 
kimsenin haberi olmaz. Bugün 
3-4 milyon Suriyelinin ülkemizde 
olduğu düşünülürse, adına 
başlık parası ya da ne derseniz 

deyin, kızlarımızın, kadınlarımızın 
alınabilme-satılabilme imkanı 
ortaya çıkar. O yüzden bizim 
mevcut kurallara, Medeni Kanun’a 
sımsıkı sahip çıkmamız gerekiyor.

Müftülere nikah kıyma yetkisi 
verilmesi için denilebilir ki, ‘müftü 
de devletin memuru, kıysa ne 
fark eder?’

Çok şey fark eder! Çünkü siz 
müftüyü tercih edeceksiniz, 
öteki alevi dedesini isteyecek. 
Bir diğeri haham, başkası rahip 
isteyecek. En temel hakkı olacak 
haliyle…

Birinci zararı, çok hukukluluğa 
doğrudan geçiş olur. Bu evlilikleri 
sonlandırırken hangi hukuka göre 
sonlandıracaksınız? Taraflardan 
biri Alevi, biri Sünni ise ne 
olacak?

Her şeyi bir tarafa bırakın. İki 
Sünni gitti müftüde nikah kıydı, 
diğer ikisi nüfus müdürlüğünde 
kıydı. Nüfusta kıydıranın 
fişlenmeyeceğinin garantisini kim 
verecek? ‘Sen müftü önünde bile 

nikah kıydırmamışsın arkadaş’ 
demeyecek mi birileri? Biz niye 
birbirimizi ötekileştirmeye, 
ayrıştırmaya çalışıyoruz? Niye bu 
tohumları ekiyoruz?

Zaten bu ülkede dini nikah 
yasak değil ki… Resmi nikahın 
ardından herkes kendi inancına 
göre dini nikah kıyıyor. Hal 
böyleyken sanki ülkede her 
gün binlerce insan evleniyor ve 
nüfus müdürlükleri, belediyeler 
yetmiyormuşçasına bu 
düzenlemede ısrar niye? Amaç 
ne? Bunu herkesin sorgulaması 
lazım. Sempatik görünen, bize 
hitap ettiğini düşündüğümüz şey 
bizi bölen, bizi parçalayan, bizi 
ayrıştıran unsur, yeni bir fişleme 
mekanizması olur. Oysa laik bir 
ülkede devlet vatandaşının hangi 
dine, hangi mezhebe mensup 
olduğunu, hangi usullerle dünya 
evine gireceğini belirlemez. Bu 
anlamda kazanılmış bu haklardan 
geri adım atılmaması gerekiyor.”
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Bursa Barosu, Türkiye’de hukuk 
devriminin ve laik hukukun 
simgesi olan Medeni Kanun’un 
TBMM’de kabul edilerek 
yürürlüğe girmesinin 91. 
yıldönümünü kutladı. Bursa 
Barosu’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, “çok hukukluluk 
provalarının yapıldığı, müftülere 
resmi nikah yetkisi verilmeye 
çalışıldığı, imam nikahının adeta 
teşvik edildiği, gelenek ve 
görenek kisvesi altında çocuk 
yaşta evliliklerin ve bu şekilde 
gerçekleşen cinsel istismar 
vakıalarının olağan gösterilmeye 
çalışıldığı sistem karşısında 
Cumhuriyet Devrimlerine ilk 
günkü gibi sahip çıkıyoruz” 
denildi.
Bursa Barosu Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklama şöyle:
“Mustafa Kemal Paşa, 1 Kasım 
1925 günü TBMM’nin İkinci 
Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nı 
açarken “genel hayatımızı yeni 

baştan düzenleyecek yasalar”ın 
haberini veriyordu.
Hükümetin “Adli Reformlar” 
konusunda hazırladığı ve 24 Aralık 
1925’te TBMM’ye sunulan tasarı 
17 Şubat 1926 tarihinde “Türk 
Medeni Kanunu” adıyla TBMM’de 
kabul edildi. 4 Ekim 1926’da da 
yürürlüğe girdi. Her şey 11 ay 
3 gün gibi kısa bir sürede oldu, 
tasarı yasalaştı. 
Cumhuriyet’le hesaplaşma 
kaygısı içerisinde olan bazı 
meczuplar neredeyse bir asırdır 
Cumhuriyet’in, Medeni Kanunu 
İsviçre’den aldığını söyleyerek 
dalgasını geçmeye çalışır. Genç 
Cumhuriyet’in genç meclisinin 
kuruluşundan sadece 2 yıl 3 ay 19 
gün sonra çıkardığı yasayı, TBMM 
ancak 1 Ocak 2002 tarihinde 
değiştirebilmiştir. Tamamen 
değiştirmekten çok, yenilemiştir.
Görüldüğü üzere bu yasa 
yurttaşlarımızca o kadar 
benimsenmiştir ki 91 yıldır dimdik 

ayaktadır ve ayakta kalmaya 
devam edecektir.
Çağdaş uygarlık seviyesine 
ulaşmayı hedefleyen Cumhuriyet 
devrimlerinden biri olan 
Medeni Kanun’un kabulü ile 
birlikte; Ailede kadın-erkek 
eşitliği sağlandı. Evlilikte resmi 
nikah zorunluluğu getirildi. 
Erkekler için tek eşle evlilik esası 
getirildi. Kadınlara, istedikleri 
mesleğe girebilme hakkı tanındı. 
Mahkemelerde tanıklık yapma, 
miras ve boşanma konularında 
kadın-erkek eşit hale getirildi. 
Patrikhane’nin din işleri dışındaki 
yetkileri kaldırıldı. Ve Türk Medeni 
Kanunu’nun doğal sonucu 
olarak, kadınlara siyasal alanda 
haklar tanındı ki bunlar; 1930’da 
belediye seçimlerine katılma, 
1933’te muhtarlık seçimlerine 
katılma, 1934’te milletvekili seçme 
ve seçilme haklarıdır.
Cumhuriyet, Medeni Kanun ile 
kadın ve erkek arasında ekonomik 

Medeni Kanun’un kabulünün 91. yıldönümü açıklaması:

“Cumhuriyet devrimlerine sahip çıkıyoruz”
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ve sosyal eşitliği sağlamak, 
ailenin kuruluş ve işleyişini 
çağdaş kurallara bağlamayı 
hedeflemiştir. Ülkemiz açısından 
en büyük hukuk devrimi olan 
Medeni Kanun ve beraberinde 
getirdiği hukuk sistemi, 
toplumsal düzen bazı çevrelerce 
maalesef özümsenememiş ve 
itibarsızlaştırmaya çalışılmaktadır.
Çok hukukluluk provalarının 

yapıldığı, Müftülere resmi nikah 
yetkisi verilmeye çalışıldığı, imam 
nikahının adeta teşvik edildiği, 
gelenek ve görenek kisvesi 
altında çocuk yaşta evliliklerin 
ve bu şekilde gerçekleşen cinsel 
istismar vakıalarının olağan 
gösterilmeye çalışıldığı, kadın 
ve kız çocuklarının birey olarak 
görülmediği, kadına yönelik 
şiddetin görmezden gelinerek 

onaylandığı bu sömürü sistemi 
karşısında Bursa Barosu olarak 
hak ve yaşamlarımızı borçlu 
olduğumuz Cumhuriyet 
Devrimlerine ilk günkü gibi 
sahip çıktığımızı, haklarımızı yok 
saymak isteyen tüm sistemlere 
karşı mücadele etmeye devam 
edeceğimizi kamuoyunun 
bilgisine sunarız.”

Hayvan Hakları Komisyonu basın açıklaması
1- İnsan olabilmenin ön koşulu 
doğayı ve içinde ki canlıları 
korumaktır. Hayvanlar doğanın 
parçasıdır, doğanın zenginliğidir. 
Bizler aynı dünyanın canlılarıyız. 
Her canlının yaşam hakkı ve 
diğer canlılara karşı da insan 
olarak sorumluluğumuz vardır. 
2- Hayvan haklarının 
savunulması, medeni, insani, 
ahlaki sorumluluk gerektiren bir 
duruştur. Her bir canlı önemlidir. 
Hayvanların sevgi bağlamında 
savunulup savunulmamasından 
öte “yaşam hakkına saygı “acı 
çekmeme hakkı” noktasından 
gözetilmesi gerekir. 
3- Hayvana yapılan şiddet, 
toplumsal şiddetin en önemli 
kaynağıdır. Hayvana uygulanan 
şiddetin göz ardı edilmesi 
toplumda derin acılara yol 
açabilir. 
4- 40-50 yıl öncesinin şartlarıyla 
yapılan apartman yönetim 
planları hayvanla birlikte yaşayan 
insan ve hayvan için ciddi hak 
ihlalleri oluşturmaktadır. Bu 
şartlarda hazırlanan yönetim 

planlarının bugün için bir 
geçerliliğinin olmaması gerekir. 
5- 5199 sayılı yasa kısırlaştır, 
aşılat, yaşat bağlamında, yaşam 
hakkına saygıyı içermektedir. 
Yeni çıkarılmak istenen yasa 
ise birçok yönden yanlışlar, 
hayvanlar için tuzak maddeler 
içermektedir. Bu haliyle 
hayvanların yaşam hakkını 
engelleyen yasa tasarısının geri 
çekilmesini talep ediyoruz. 
Bu tasarı Orman Su İşleri 
Bakanlığı’nda, STK’lar, meslek 

odaları ve üniversite temsilcileri 
ve baroların katılımı ile tekrar 
görüşülmeli, çözüm odaklı 
olarak ve sokağın gerçeklerine, 
eko dengeye, vicdani ve 
insani koşullara uygun olarak 
hazırlanmalıdır. 
Yaşam her canlının hakkıdır. 
Dünya sadece insanlara ait 
değildir. 
Saygı ve sevgilerimle
04.10.2017 
Av. Ümran Babacan 
Hayvan Hakları Komisyonu Bşk.
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Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu, Altun’u ziyaret etti
Bursa’da oluşturulan “Laik ve 
Bilimsel Eğitim Plaformu”nda 

yer alan Atatürkçü Düşünce 
Derneği Bursa Şubesi Başkanı 

Nedret Yayla, Av. Halil Yeşilyurt, 
Nilüfer Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Cevriye Coşkun 
Kayış, GÜÇKAD Başkanı Gülay 
Çelenk, Türk Üniversiteli Kadınlar 
Derneği Bursa Şube Başkanı 
Türkan Aras, Yeni Kuşak Köy 
Enstitüleri Derneği Başkan 
Yardımcısı Mehmet Koçanlı 
ve Eğitim-İş Sendikası Başkanı 
Özkan Rona, Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun’u 
ziyaret etti. Ziyarette, eğitim 
sisteminin geldiği noktaya ilişkin 
görüş alışverişinde bulunuldu.

Bursa Halkla İlişkiler Derneği Başkanı Mustafa 
Sönmezay ve yönetim kurulu üyeleri Nesrin 
Gülen Sarp, Bahar Erkan ve Funda Yasemin 
Sürer, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’u ziyaret etti. Ziyarette, Halkla İlişkiler 
Derneği’nin üyeleri için düzenleyeceği bazı 
toplantıların hukukla ilgili olanlarına Bursa 
Barosu’ndan destek istendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Adli 
Yardım Merkezi olarak kullanılmak üzere 
yeniden Bursa Barosu’na tahsis edilen 
Heykel’deki Baroevi’nin yanındaki eski imam 
evi Bıçakçılık Müzesi olarak düzenlendi ve 
hizmete açıldı. Müzenin açılış kurdelesini 
kesenler arasında Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun da yer aldı.

Halkla İlişkiler Derneği
hukuki destek istedi

Adli Yardım Merkezi’ne 
komşu Bıçakçılık Müzesi
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Uludağ Hukuk Topluluğu Başkanı 
Öner Aktuğ ve Başkan Yardımcısı 
Tuna Üst ve eski başkan Av. Baki 
Yıldız, Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun’u ziyaret 
etti. Aktuğ, Gemlik’te şehit 
edilen Av. Özgür Aksoy adına 
düzenledikleri etkinlik için destek 
istediler. 22 Kasım 2017 tarihinde 
Gemlik Asım Kocabıyık Kültür 
Merkezi’ndeki programda Gürkan 
Altun’un da aralarında olduğu 
konuşmacılar, avukat, şair, tiyatro 
uyuncusu ve bir eş olarak Özgür 
Aksoy’u anlatacaklar.

Her yönüyle Özgür Aksoy’u dinleyecekler

KMO yönetiminin mahkeme kararıyla 
görevden alınmasına Altun da tepki gösterdi
Türkiye genelinde örgütlü TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulları Kimya Mühendisleri 
Odası’na Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
talebiyle açılan davada, mahkemenin “KMO 
Yönetim Kurulunun görevine son verilmesi 
ve oda seçimlerinin oda ana yönetmeliğine 
göre yenilenmesi” kararına karşı 28 Eylül 2017 

tarihinde illerde basın açıklamaları gerçekleştirdi. 
TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu da, Bursa 
Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi ortak toplantı 
salonunda gerçekleştirilen basın açıklaması Bursa 
İKK Sekreteri Fikri Düşünceli tarafından okundu. 
Basın açıklamasına, Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun da katılarak, destek verdi.
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Stajyerlere sıcak karşılama ve ilk ders!
Hoşgeldin kabulü
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, yeni bir 
uygulama başlattı. 2017-18 döneminde Bursa 
Barosu’nda staj yapacak avukat adaylarını, her 
hafta salı günü gruplar halinde makamında 
kabul eden Başkanı Altun, Bursa Barosu’nun 
yapısını, uygulamalarını, Bursa yargı 
çevrelerini, meslek ilke ve kurallarını anlatıyor, 
deneyimlerini paylaşıyor. Avukat adaylarıyla 

uzun uzun sohbet eden Altun’un 
başlattığı uygulamanın 

gelenekselleşmesi 
bekleniyor. Altun olmadığı 

zamanlarda stajyerlerle Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik 

görüşüyor.
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Betül AYAZ

Burcu BURGAZ

Furkan BURHAN

Ali ÖZBEK

Mehmet Akif KAYAR

Esra AĞIRBAŞ

Yusuf ÇAKIR

Ceren ŞEN

Didem TALGIR

Seda DÖNMEZ

Ayten Serenay ONAN

Hüseyin Efe ÇEPEL
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Ferid ALTUN

Esra AKDARICA

Yüksel ÇAĞLA

Esra ZARARSIZ

Sadık ÇAVUŞ

Fatma BAYRAM

Ferhunde İLHAN
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Hüseyin Tayyip ALBAYRAK

Derya Çıkış BAHÇIVAN

Yasemin ORAL

Rümeysa ÜNAL

Fatma ÖZEN

Mehmet BAHÇIVAN

Mart Can ORAL

Tuğba ŞENTÜRK

Neslişah PANCAR

Fırat KARAKAYA

Ebru KURTULUŞ

Ferit ŞAHİN
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Gizem KAYASANDIK

Fatih AY

Sibel KAYA Doğuş KARAER

Kadri KOÇASLAN Sena Nur YALÇIN Yavuz MARANCI
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Müjde KAYA

Çağlar TUNÇ

Merve SÖNMEZ

Ayşe Nur GÜLSAR

Adem DÜLGER

Burak DÜKKANCILAR

Afra Nur BAŞAR

Saliha Sultan DÜZCAN
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Vehbi Yiğit BAYLAN

Can Berkin ALTUNBAŞ 

Atakan DEMİRÇELİK 

Simla Buket ERDENİZ 

Tuğba BAYRAM

Mete KAYA 

Büşra Pınar ALTINOLUK 

Nilay ERKEN 

Elif SERİN

Aybike AKKAYA 

Burak DİNÇ 

Caner MEKİK 
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Hamza ASLAN 

Muzaffer Mete TOKLU 

Çağatay YAZAGAN 

Gamze DÖNMEZ

Ferda TOKALI

Esma Cansu BEKİR


