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Gürkan Altun
yeniden başkan

Bursa Barosu Olağan Genel Kurulu, 13-14 
Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. 
Başkanlık ve organ seçimlerinde Av. 
Gürkan Altun ve ekibi yeniden seçildi.

Bursa Barosu levhasına kayıtlı 3224 
avukattan 2727’si oy kullandı. 
Geçerli 2590 oyun 1533’ünü 
Gürkan Altun, 1043’ünü ise 
Şerafettin Yavuz aldı. >2’de
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Bursa Barosu Olağan 
Genel Kurulu 13 
Ekim 2018 tarihinde 
gerçekleştirildi. 14 Ekim 
2018 Pazar günü ise 
Bursa Barosu Başkanlığı 
ve kurular için seçim 
yapıldı. Başkan Av. 
Gürkan Altun geçerli 
oyların 1533’ünü 
alarak yeniden Bursa 
Barosu Başkanı oldu. 
Diğer Başkan Adayı Av. 
Şerafettin Yavuz ise 1043 
oy aldı.
Bursa Akademik 
Odalar Birliği (BAOB) 
Oditoryumu’nda 
gerçekleştirilen genel 
kurulda Divan Heyeti, iki 
başkan adayının ortak 
önergesi üzerine seçildi. 
Divan Başkanlığı’na Av. 
Cumhur Özcan, Başkan 
Yardımcılığı’na Av. 
Mustafa Koç, katipliklere 
de Av. Ayça Akgün ve Av. 
Merih Gürer Taşdelen 
getirildi.
Divanın oluşmasından 
sonra Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk ve 
şehitlerimiz anısına saygı 
duruşunda bulunuldu, 
ardından İstiklal Marşı 
okundu. Son 2 yılda 
hayatını kaybeden 
avukatlarla ilgili video 
ayakta izlendi. Video 
sona erdiğinde pek çok 
avukat gözyaşlarını sildi.
Genel kurula, Bursa 
milletvekilleri Av. 
Nurhayat Altaca 
Kayışoğlu, Prof. Dr. 
Yüksel Özkan, Orhan 
Sarıbal, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey 

katıldı. Bursa Barosu 
üyesi milletvekilleri Av. 
Hakan Çavuşoğlu ile Av. 
Emine Yavuz Gözgeç 
de kongre başlamadan 
gelip hazirun cetveline 
imza attıktan sonra, 
başka programları 
nedeniyle ayrıldı. Bir 
diğer milletvekili Av. 
Vildan Yılmaz Gürel 
de başka programı 
nedeniyle geç katıldı. 
TBB Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Asude 
Şenol’un da katıldığı 
genel kurulun konukları 
arasında akademik 
meslek odaları ile sivil 
toplum örgütlerinin 
başkan ve temsilcileri de 
vardı.

DIVAN BAŞKANI ÖZCAN: 
“BARO’YU YALNIZ 
BIRAKMAYIN!”
Divan Başkanı Av. 
Cumhur Özcan 
gündeme geçmeden 
önce bir konuşma 

yaptı. “Ülke olarak 
oldukça sıkıntılı bir 
dönem yaşıyoruz. Bu 
sıkıntıdan en büyük 
etkiyi gören meslek 
grubuyuz. Ülkemizde 
adalete güvenin yüzde 
20’lere indiği ve yargının 
bağımsız olmadığı bir 
ortamda bu mesleği 
yürütmenin ne kadar güç 
ve zor olduğunu ancak 
biz avukatlar bilebiliriz” 
diyen Cumhur Özcan, 
şöyle konuştu:
“Yargının bağımsız 
olmadığını papazı 
salarak bütün dünyaya 
kanıtladık. Adaletin 
olmadığı bir ülkede, 
yargının tarafsız olmadığı 
bir ülkede maalesef biz 
avukatlar da bu mesleği 
icra etmekte başarılı 
olamayacağız. Ne 
yazık ki bunun farkında 
olduğumuzu söylemek 
mümkün değil. Oysa 
şunu çok iyi biliyoruz 
ki yargı bağımsız ve 
ülkede adalet olmadıkça 

mesleğimizi başarılı bir 
şekilde yürütmemiz, 
bundan kazanç 
sağlamamız da mümkün 
değildir.”
Cumhur Özcan, 
meslektaşlarını baroya 
ve mesleğin sorunlarına 
sahip çıkmaya çağırırken 
de “Büyük Atatürk’ün 
kurduğu Cumhuriyet’i 
ve bizlere emanet ettiği 
adli yargıyı koruyamadık. 
Bugün çok sıkıntılı 
yargı sisteminin içinde 
mücadele etmeye 
çalışıyoruz. Her şeyi 
Barolar ve Barolar 
Birliği’nden beklemek 
yanlış. Kendimize düşeni 
yapmamız gerekiyor. 
11 kişiyi seçip, Baro’nun 
bütün sorunları 
çözmesini beklememiz 
haksızlıktır. Hepimiz 
Barolara ve Barolar 
Birliği’ne sahip çıkmamız 
gerekiyor” dedi.
Özcan daha sonra Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u açılış konuşması 

Baro’da Başkan yeniden Gürkan Altun
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için kürsüye davet etti.

ALTUN: HAK KUVVETTEN 
ÜSTÜNDÜR DEMEYE 
DEVAM EDECEĞIZ!
Ülke ve avukatlık 
mesleği açısından zor 
bir dönem geçirdiklerini 
ifade eden Gürkan 
Altun, “Çok canımız 
yandı. Bu geçen iki yılda 
sevgili arkadaşımız, 
meslektaşımız Av. Özgür 
Aksoy’umuzu toprağa 
verdik. Bu sebeplerle çok 
zorlu bir süreçti” dedi. İki 
yılda Bursa Barosu olarak 
açtıkları, katıldıkları 
çevre ve toplumsal 
davaları sıralayan Altun, 
“Şehrimizi, mesleğimizi, 
ülkemizi, insanımızı 
ilgilendiren her hukuki 
işlem, eylem ve mevzuat 
çalışmasında fikrimizi 

söyledik, itirazımızı 
yaptık. Adeta kent 
adına denetleme 
görevini üstlendik. 
Bazen bu konulardaki 
itirazlarımızda ‘siyaset 
yapıyorsunuz’ haksız 
nitelendirmesi ile 
karşılaşsak da, hatta 
aslında bu söylemi bize 
yöneltenlerin kendileri 
bizatihi bu söylemle 
‘siyaset’ yapıyor olsalar 
da biz haklı ve hukuki 
olduğuna inandığımız 
hiçbir söylemimizden 
ve itirazımızdan geri 
adım atmadık. Çünkü 
biz avukatlar ve barolar 
yürürlükte olan pozitif 
hukuka uymakla beraber 
olması gereken adalete 
yönelmiş hukuku (doğal 
hukuku) savunan bir 
ekibiz” diye konştu.
Altun şöyle devam etti:

“Yaptığımız hukuki 
itirazlar siyasetçilerin 
hoşuna gitmeyince 
‘siyaset yapmasın 
Barolar’ demek tamamen 
haksız bir söylem. 
Çünkü hukukçunun 
varlık alanı hukuk 
metinleri ve bunların 
uygulama alanlarıdır. 
Bunlar hakkında ‘aman 
siyasetçiler kızmasın’ 
diyerek söz söylememek 
hukukçunun ve baroların 
kendi varlığını inkarı 
anlamını taşır. Hukukçu 
hukuk metinlerine ve 
onun uygulamalarına 
karşı söz söylemez 
ve haksız, hukuksuz 
gördüğüne itiraz 
etmezse artık o zaten 
hukukçu değil yalnızca 
bir iş takipçisidir. Hiçbir 
zaman böyle olmadık, 
olmayacağız. İş takipçisi 
değil hukukçu avukat 
olacağız. Hiçbir zaman 
efendimiz olmayacak. 
Gerçek veya hayali 
düğmemiz olmayacak. 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi 
‘Hak kuvvetten üstündür’ 
demeye devam 
edeceğiz.”
Bursa Barosu yönetimi 

olarak son iki yılda CMK, 
Adli Yardım hizmetleri, 
mesleki sorunlar, 
mesleğin uygulama 
alanında ihtiyaç duyulan 
fiziki yatırımlarla ilgili 
de ayrıntılı bilgi veren 
Gürkan Altun, zaman 
zaman gündeme taşınan 
af ve idam tartışmalarına 
da değindi. Altun “Bir 
yandan idam cezası, bir 
yandan da buna tezat 
şekilde af tartışmaları 
sürmekte. Biz hukukçular 
çok iyi biliyoruz ki, 
ikisinin de toplum 
vicdanında yaratacağı 
hasar, sonrasında ne 
yapılırsa yapılsın tamir ve 
telafi edilemez. İdamın 
da, affın da gündemden 
bir an önce düşürülmesi, 
doğabilecek zararların 
siyasi iradeye ve 
halka bıkmadan 
usanmadan anlatılması 
gerekmektedir. 
Gerçekler, popülist 
politikalar nedeniyle 
siyasilerin işine 
gelmeyebilir ama bu iki 
uygulamadan doğacak 
sakıncaları anlatmak biz 
hukukçuların ve örgütlü 
gücü baroların görevidir” 
diye konuştu.
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“Savunma ve adil 
yargılanma hakkının, hak 
arama özgürlüğünün 
ve nihayetinde hukuk 
devletinin teminatı olan 
savunma mesleğine 
yönelik olarak yeni 
Avukatlık Yasası 
Tasarısı ve HMK tasarısı 
ile yeni kısıtlama 
ve engellemeler 
getirilmeye çalışılmakta, 
adeta ‘Avukatsız 
Yargılama’nın önü 
açılmak istenmektedir. 
Zorunlu arabuluculuk, 
noterlere devredilen 
yargısal işler ve 
uzlaştırma derken, zaten 
daraltılan avukatlık 
mesleğinin faaliyet alanı 
vekalet ücretlerinin 
tırpanlanmasıyla 
iyice zor yapılır hale 
getirilmiştir. Bunun 
yanında avukatlara 
yönelik fiili ve sözlü 
saldırılar her geçen 
gün artmakta, geçen yıl 
birçok meslektaşımız 
sadece avukatlık 
görevlerini yerine 
getirmeleri nedeniyle 
silahlı saldırıya maruz 
kalmıştır. Mesleğimize 
yönelen tüm bu 
saldırıların bir an 
evvel son bulmasını 
diliyoruz” diye devam 
eden Altun, hukuk 
fakültesi çokluğuna 
ve hukuk eğitiminin 
kalitesizliğinde de 
yakındı. Altun sözlerini, 2 
yıl birlikte görev yaptığı 
arkadaşlarına teşekkür 
ederek tamamladı.

ŞERAFETTIN YAVUZ: 
HERKES IÇIN BARO!

Altun’un konuşmasından 
sonra konuklar takdim 
edildi. Ardından çalışma, 
denetleme ve disiplin 
raporları ve kesin hesap 
raporları görüşüldü ve 
oylandı. Önceki yönetim 
oybirliğiyle aklandı 
ve başkan adaylarının 
konuşması maddesinde 
kürsüye önce Av. 
Şerafettin Yavuz geldi.

2016-2018 döneminde 
görev yapan Gürkan 
Altun’a ve kurullarında 
görev yapan tüm 
meslektaşlarına 
emeklerinden dolayı 
ayrı ayrı teşekkür ettiğini 
söyleyen Şerafettin 
Yavuz, şöyle konuştu:
“2016’dan önceki 
seçimlerde farklı 
listelerde yer alsak 
dahi pazar günü 
seçimimizi yapar, 

pazartesi günü seçileni 
kutlar, arkasından 
baro kurullarında, 
komisyonlarında 
çalışmaya devam 
ederdik. Ancak 2016 
seçimlerinden sonra 
maalesef böyle 
olmamıştır.

Mevcut yönetimin 
ötekileştirici ve ayrıştırıcı 
anlayışı bizi ve pek 
çok meslektaşımızı 
olumsuz etkilemiştir. 
Bu nedenlerdir ki bu 
dönemde yaşayarak 
çıkarttığımız bir 
sloganımız var. O da 
‘Hepimiz için Baro’… 
Üzülerek ifade etmeliyim 
ki, geçmiş iki yılda Bursa 
Barosu iyi yönetilememiş 
ve iyi temsil 
edilememiştir. Geçmiş 
iki yılda Baro Akademisi 
sertifikalı eğitim yapmak 

bir yana iki yıldır kendi 
iç toplantısını dahi 
yapamamıştır.”

2017 yılında yapılan 
Barolar Birliği seçiminde 
Bursa Barosu’nun 
önceki iki başkanının 
Ankara’da birbirine karşı 
yarıştırıldığı iddiasında 
bulunan Yavuz, bunun 
Bursa Barosu açısından 
temsil zafiyetinin açık bir 
örneği olduğunu ileri 
sürdü. Baro yönetimini 
her zaman eleştirmedik. 
Doğru yapılan 
işlerde de her zaman 
yönetimin yanında 
olduklarını, mesleğe ve 
meslektaşlara yapılan 
saldırılarda her zaman 
baroyla birlikte hareket 
ettiklerini kaydeden 
Şerafettin Yavuz 
“Seçildiğimiz takdirde 
baroyu her zaman siyasi 
ve ideolojik tartışmaların 
dışında tutup hukukun 
üstünlüğünü ve insan 
haklarını savunmak temel 
görevimiz olacaktır” 
dedi.

Projelerini de anlatan 
Şerafettin Yavuz, TOKİ 
işbirliğiyle avukatlara 
uygun fiyatlarla ofis 
sahibi yapacaklarını 
ifade etti. Adliyelerdeki 
yetersizliklerin 
giderilmesi, 
yargılamadaki sorunların 
çözülmesi için etkin 
mücadele vereceklerini 
belirtti.
Yavuz şöyle konuştu:
“Yargıda uygulanan 
KDV oranının ya sıfıra 
ya da makul bir orana 
çekilmesi konusunda 
baroların ve TBB’nin 
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birlikte etkin bir 
mücadele verme zamanı 
gelmiştir.

2014 yılında TBB 
tarafından Özlüce’de 
alınan yaklaşık 4500 
metrekarelik sosyal tesis 
alanı maalesef öylece 
duruyor. Biz diyoruz ki, 
yönetimin devamlılığı 
ve kurumsallık 
açısından yönetime 
geldiğimiz takdirde 
tüm meslektaşlarımızın 
görüşlerini almak 
suretiyle Bursa 
Barosu’na, Bursa 
avukatlarına orada 
yakışan bir tesisi 
yaşama geçireceğiz. 
Bunun haricinde kreş 
ve anaokuluyla ilgili, 
adliye otoparkıyla ilgili 
birçok sorunumuz var. 
09.00 duruşmasına 
14.00-15.00’de giriyoruz. 
Kurumlarla iletişimlerde 
eksiklerimiz var. Bazen 
soruyorlar. Baro başkanı 
olduğun zaman ilk 
yapacağın şey nedir?

Ertesi hafta CMK 
Komisyonu başkanı, 
Mesleki Müdahale 
Komisyonu başkanı ve 
meslektaşlarımla beraber 
hakimleri, mahkemeleri 
ziyaret edeceğim. Ya 
verilen saatte duruşma 
yapılsın ya da yazılan 
saatte duruşma yapılsın 
diye görüşmek istiyorum. 
Hiç kimse avukatı kapıda 
bekletemez.
Ötekileştirmeden, 
ayrıştırmadan ‘Hepimiz 
için Baro’ sloganıyla 
çıktığımız bu yolda 
güçlü, heyecanlı, ilgili ve 
yeni bir anlayışla baroyu 

yönetmek gelişim 
yönünde değişimin 
önünü açmak için aday 
olduğumuzu tekrar ifade 
etmek istiyorum. 

Bu onurlu görev için 
tüm meslektaşlarımızın 
desteğini 
bekliyorum. Takdir 
meslektaşlarımızındır.”

ALTUN: PROJELERIMIZI 
TAMAMLAMAK VE YENI 
PROJELER IÇIN ADAYIZ
Av. Şerafettin Yavuz’un 
konuşmasının ardından 
başkan adayı olarak 
kürsüye gelen Av. 
Gürkan Altun,
“836 sayfalık çalışma 
raporu aslında sayın 
başkan adayımızın 
bahsettiği, Bursa 
Barosu’nun 
yönetilemediği, Bursa 
Barosu’nun çalışmadığı, 
kötü bir dönem geçirdiği 
söylemlerinin tamamen 
aksine fiziki bir kanıttır. 
Elbette eksiklerimiz 
vardır.

Elbette yapamadıklarımız 
vardır. Zaten onun için 
ikinci dönem aday 
olduk. Eksiklerimizi 

tamamlamak ve yanına 
yeni projeleri koymak 
ve siz meslektaşlarımızın 
mesleği daha kolay 
yapabilmesini sağlamak 
ve yine bugüne 
kadar getirdiğimiz 
çevre, kent ve insan 
hakları, mesleğin 
savunulması yönündeki 
mücadelemize de devam 
etmek için aday olduk. 

Amacımız bu. Yoksa biz 
işimizi tamamladığımızı 
düşünseydik… Koltuklar 
bize mülk değil, elbette 
o koltukları bırakmasını 
da bilirdik” diye başladı.

Yargıda yaşanan 
sorunları derinlemesine 
anlatan Gürkan Altun, 
hem işleyişi hızlandırmak 
hem de fiziki mekan 
sorunlarını çözmek için 
Cumhuriyet Başsavcılığı 
ve AdliYargı Adalet 
Komisyonu ile yaptıkları 
temas ve çalışmaları 
anlattı. “Mazeretim Var” 
uygulamasını, akıllı 
telefon uygulamasına 
dönüştürdüklerini, bu 
sayede meslektaşlarının 
mazeretli hakimler 
nedeniyle zaman 

kaybetmeyeceklerini 
bildirdi.

“Bursa Barosu 
demokratik laik sosyal 
hukuk devletine 
olan inancımızla 
hukukun üstünlüğü 
mücadelemize artan 
bir kararlılıkla devam 
edecektir. Bunun sözünü 
size veriyorum” diyerek 
devam eden Gürkan 
Altun, son aşamasına 
gelen Baro Han 
projesinin detaylarını 
da verdi. Önceliğin 
sosyal tesis olmadığını 
altını çizen Altun, şöyle 
konuştu:

“Önceliğimiz mesleğe 
yeni başlayan genç 
meslektaşlarımızın 
kendi aralarındaki fırsat 
eşitsizliğini ortadan 
kaldırmak ve onları 
mesleklerini onurlarıyla 
yapabilecekleri, ilk 
etapta CMK ve adli 
yardım hizmetlerinden 
aldıkları ücretlerle 
hayatlarını idame 
ettirebilecekleri 
ücretsize yakın ofis 
hizmeti sunmak. 
Toplantı salonları olsun, 
kafeteryası olsun çay 
kahvelerini ücretsiz 
içsinler, dinlenme 
alanları olsun, onurlu 
ve bağımsız bir şekilde 
mesleklerini yapsınlar. 
Bizim geçmiş dönemde 
yapacaklarımız diye 
vaad ettiğimiz her şeyi 
yaptık. Bir Baro Han eksik 
kaldı. Yapacaklarımızın 
iki katını yaptık, onu 
da zaten gerek faaliyet 
raporumuzda, gerek 
seçim broşürümüzde 
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gördünüz.
Biz 2017’de başladığımız 
bir çalışmanın içindeyiz. 
Nilüfer’de bulunan 
belediyeye ait bir 
binanın kullanım hakkının 
TBB’ye devriyle, TBB’nin 
sosyal tesis için bize 
ayırdığı bütçeyi biraz 
artırmasını sağlayarak 
Baro Han projemizi 
hazır olan binada 
gerçekleştirmek istedik. 
Belediye teklifimizi 
makul gördü. Tadilat 
projelerini hazırladık. 
Avan projemizle 12 
Ocak 2018’de TBB’ye 
gittik. TBB, bizim 
mülteci hukuku, mülteci 
avukat görevlendirme, 
avukatların sağlık 
sigortası sistemi ve baro 
hanla ilgili üç projemizin 
üçünü de değerli buldu. 
Bunlarla ilgili çalışmalara 
derhal başlanacağı 
bildirildi. 
Barolar Birliği Başkanı 
hemen yanımızda 
Nilüfer Belediye 
Başkanı’nı aradı, 
konunun detaylarını 
öğrendikten sonra 
da ‘derhal bir mimar 
bulun, projeyi çizdirin, 
bu proje Bursa’ya çok 
yakışacak’ dedi. Biz 
projemizi çizdirdik, 
Nilüfer Belediyesi’nin 
komisyonlarından ve 
Meclisi’nden geçti. Şu an 
ihale aşamasında. İhalesi 
açıldığında beklentimiz 
odur ki TBB, bizim 
hazırladığımız tadilat 
projeleri ile ihaleye 
girecek ve buranın üst 
kullanım hakkını 29 
yıllığına alarak bizim 
Baro Han projemizi 

gerçekleştirmemizi 
sağlayacak.”
Gürkan Altun, bu proje 
ile 83 avukatın faaliyet 
gösterebileceği tam 
donanımlı ofislere 
kavuşacağını belirterek 
“İlk yılı istisna olmak 
üzere 0-5 yaş grubu 
meslektaşlarımız iki 
yıl süreyle buradan 
yaralanacaklar. Neden 
ilk yılı istisna? İlk yıl 
meslektaşlarımızın yarısı 
1, yarısı 2 yıl faaliyet 
sürdürecek. Çünkü her 
yıl en az yarısı yenilensin 
istiyoruz. Sonraki süreçte, 
yanına eklediğimiz iki 
toplantı odasında da 
randevu sistemiyle 
müvekkillerini kabul 
etsinler. 

Atatürk Araştırmaları 
Merkezi’ne de ev 
sahipliği yapacak olan 
binada oluşturulacak 
Atatürk Araştırmaları 
Kütüphanesi’nde de 
hukuk kitaplarının 
yanında diğer 
bütün yayınlara da 
ulaşabilsinler istiyoruz.
Biliyorsunuz, genel 
kurullarımızı akademik 
meslek odalarıyla 

ortak olduğumuz bu 
salonda yapıyor ve ücret 
ödemiyoruz. Şimdi bir 
mekanımız dada olacak. 
Anılan binada en az 
bu kadar kapasitesi 
olan halihazırda 500 
olan ama daha rahat 
kullanım olsun diye 
350’ye düşüreceğimiz 
bir ortak salonumuz 
olacak. 110 kişilik cep 
sineması, yine 100 kişilik 
tiyatro salonumuz olacak 
ki bunlar da çok amaçlı 
kullanılabilecek.

Bursa Barosu’nun tiyatro, 
sanat müziği, halk 
müziği, halk oyunları, 
resim kursu, fotoğraf 
kursu gibi bütün 
etkinlikleri bu binada 
yapılacak. Bu binanın 
tadilatı için ilk tespitte 
9 milyon 230 bin liralık 
icmal çıktı. Ancak bu 
rakam biraz düşecek. 
Çünkü kütüphaneyi 
öncelikle çatı katında 
planlamıştık. Fakat imar 
artışı yaratacak olması 
nedeniyle vazgeçtik ve 
kütüphaneyi zemin katta 
ticari alan olarak ayrılan 
bölümde yapmaya karar 
verdik. Tadilat projemizi 

de bu yönde revize ettik” 
diye konuştu.
Bursa Barosu’nun yaptığı 
eğitim çalışmalarını da 
konu başlıklarıyla tek 
tek sıralayan Altun, yeni 
dönemde hem mesleki, 
hem kültürel ve sosyal 
tüm etkinlikleri artırarak 
davem ettireceklerini 
ifade etti.

ALI ARABACI VE 
ERTUĞRUL YALÇINBAYIR 
KÜRSÜDE
Bursa Barosu önceki 
başkanlarından, önceki 
Bursa milletvekillerinden 
Av. Ali Arabacı da 
genel kurula hitaben 
yaptığı konuşmada Türk 
yargısının fotoğrafını 
çekti. Arabacı, “Yeni 
siyasal rejimin yapısı da 
dikkate alınmak sureti 
ile Barolar ve TBB, yeni 
stratejiler geliştirmeli, 
kazanılmış haklar 
korunmalı, evrensel 
hukuka uygun olarak 
savunmanın özgürlüğü 
ve bağımsızlığı için 
etkili mücadele 
yöntemleri bulunmalı 
ve uygulanmalıdır. 
Barolar güçlerini büyük 
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BURSA BAROSU
Aylık Bülten 

İmtiyaz Sahibi
Bursa Barosu Başkanı

Av. Gürkan ALTUN

Sorumlu Yazıişleri Müdürü 
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 

Av. Metin ÖZTOSUN 

Editör/Sayfa Tasarım
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

ölçüde üyelerinden 
alırlar; onların inançlı 
katkısı olmadan 11 
kişilik yönetim kurulu 
üyesinin sorun çözmede 
pek başarı şansı yoktur. 
Farklı siyasal görüşlere 
sahip olabiliriz; bu 
doğaldır da; ama 
avukat olarak, barolar 
olarak, birey olarak 
ortak paydalarımız, 
asgari müştereklerimiz 
vardır; olmalıdır, olmak 
zorundadır. Aksi halde 
bu mesleği ayakta 
tutamayız, ileriye 
taşıyamayız, yargı 
içinde hak ettiği yere 
oturtamayız” dedi.
Önceki bakan 
ve başbakan 
yardımcılarından Av. 
Ertuğrul Yalçınbayır 
da parlamento 
tecrübelerini paylaştı. 
Yalçınbayır “Şimdi yeni 

bir dönemdeyiz. Devletin 
rehberi, birikimi değişti. 
O değişiklik içinde 
bundan sonra kanun 
yapmayla ilgili sizler de 
meclis komisyonlarında 
söz alabileceksiniz. 
Çağrılabileceksiniz. 
Geçenlerde kabul edilen 
TBMM İçtüzüğü’ne 
göre bu mümkündür. O 
zaman barolar TBMM ile 
ilişkileri itibariyle, kanun 
teklifleri verme itibariyle 
daha aktif olmalıdır.
Hak, adalet, hukuk 
her disiplinle ilgili 
akademik odaların, 

TBB’nin sözü artık 
Cumhurbaşkanlığı’ndan 
önce gelmelidir. Onlar 
icra ise biz de kural 
koyucuyuz. Kural 
koymayı en iyi bilen biziz. 
Ben iddia ediyorum” 
dedi.

SEÇIME KATILIM 
ORANI YÜZDE 85
Gündemdeki diğer 
maddelerin de 
görüşülüp oylanmasının 
ardından genel kurul 
sona erdi. Seçimler ise 
14 Ekim 2018 Pazar günü 
gerçekleştirildi.

Bursa Akademik Odalar 
Birliği’nde yapılan 
seçimlerde Bursa Barosu 
levhasına kayıtlı 3224 
avukattan 2727’si oy 
kullandı. 137 oy geçersiz 
sayılırken, geçerli 2590 
oyun 1533’ünü alan 
Gürkan Altun yeniden 
başkan seçilirken, diğer 
aday Şerafettin Yavuz ise 
1043 oy aldı.
İki yıl önce yapılan 
seçimlerde yine Gürkan 
Altun ile Şerafettin Yavuz 
yarışmış, Altun 1278, 
Şerafettin Yavuz da 939 
oy almıştı.

YÖNETIM KURULU
Hulusi Tığlıoğlu, Yener Poroy, Hüsniye 
Altın Yeşil (Genel Sekreter), Yıldırım 
Hacıoğlu, İlker Yılmaz, Aslı Evke Yetkin 
(Sayman), Metin Öztosun (Başkan 
Yardımcısı), Aygül Güneş, Sefer Bülent 
Yaylalı, Ayşe Gonca Gülçin

DISIPLIN KURULU
Şeyda Şahin, Neşe Saygın, Özcan 
Mehmetalioğlu, Atila Atik, Burcu Ergün

DENETLEME KURULU
Onur İçer, Adil Öztürk, Buket Gülçin 
Özel

TBB DELEGELERI
İsmail İşel, Serap Akkul, İzzet Boğa, 
Suna Soydaş, Zeki Kahraman, Mefharet 
Öztürk Ceylantepe, Neslihan Aktosun, 
Ali Arabacı, Onur Yavuz, Asude Şenol, 
Önder Asa, Ebru Piri Kaya

2018-2020 KURULLARI
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Bursa Barosu’nda 
yeniden başkan seçilen 
Av. Gürkan Altun 
ve yönetimi göreve 
başladı. Saat 14.30’da 
Adalet Sarayı önündeki 
Atatürk Anıtı’na Genel 
Kurul Divan Başkanı 
ve genç avukatlarca 
çelenk konuldu. Bursa 
Büyükşehir Belediye 
Bandosu eşliğinde 
Ulu Önder Atatürk 
ve şehitler için saygı 
duruşunda bulunuldu, 
İstiklal Marşı okundu. 
Daha sonra Adalet 
Sarayı Konferans 
Salonu’nda tören 
gerçekleştirildi. 
Divan Başkanı Av. 
Cumhur Özcan, kısa 
konuşmanın ardından 

Bursa Barosu’na 
yeniden başkan seçilen 

Av. Gürkan Altun’a 
İlçe Seçim Kurulu’nca 

hazırlanan mazbatasını 
verdi. Altun, mazbatasını 
aldıktan sonra teşekkür 
konuşması yaptı. Kongre 
ve seçim sürecinin 
centilmence geçtiğini, 
kazananın Bursa Barosu 
olduğunu söyledi 
ve törene katılan Av. 
Şerafettin Yavuz’u 
kürsüye davet etti. Yavuz 
Altun’a çiçek verdi ve 
teşekkür konuşması 
yaptı. ArdındanBursa 
Barosu’nun yönetim, 
denetim ve disiplin 
kurulları ile TBB 
delegeleri arasında 
görev devir teslimi 
yapıldı. Tören, 
katılanların topluca 
fotoğraf çekimiyle sona 
erdi.

Mazbata ve devir-teslim töreni

Yeniden Bursa Barosu Başkanı seçilen Gürkan Altun’un 
mazbatasını Genel Kurul Divan Başkanı Av. Cumhur Özcan verdi.

Bursa Barosu Başkanlığı için arışan Av. Şerafettin Yavuz, yeniden 
seçilen Gürkan Altun’u çiçek vererek tebrik etti.
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Bursa Barosu, 
Cumhuriyet’in 95. 
yılını Adalet Sarayı 
bahçesinde düzenlediği 
törende kutladı. 
Cumhuriyetin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk 
ve şehitler için saygı 
duruşunun ardından 
İstiklal Marşı okundu. 
Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun Atatürk 
Anıtına çelenk sunduktan 
sonra bir konuşma yaptı. 
Altun’un konuşması 
şöyle:
“Cumhuriyetimiz 95 
yaşında… Yüzlerce 
yıl hüküm süren 
imparatorluklar göz 
önüne alındığında 
henüz gencecik olan 
Cumhuriyetimizin yaş 
günü milletimize kutlu 
olsun.
Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk başta 
olmak üzere Kurtuluş 
Savaşı kahramanlarının 
95 yıl önce kurduğu 
Cumhuriyet sadece 
milletvekillerini halkın 

seçtiği bir yönetim biçimi 
değildir.
Geçen yıl ve önceki 
yıllarda da söylediğimiz 
gibi Cumhuriyet, 
bağımsızlığın, din ve 
vicdan özürlüğünün, 
laikliğin, demokrasinin, 
hukuk devletinin, hukuk 
güvenliğinin, adaletin, 
yurtta ve dünyada 
barış içinde yaşamanın, 
kayıtsız ve şartsız 
millet egemenliğin, 
kadın erkek eşitliğinin, 
bilimsel eğitimin 
ve çocuklarımızın 
aydınlık geleceğinin 

güvencesidir.
Lakin tüm bu değerlere 
sahip olmamızdan 
rahatsız olanlar, 
Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün önderliğinde 
kazanılan istiklal 
mücadelesini taçlandıran 
Cumhuriyetimizi, 
kurulduğu günden 
bu yana hep yıkmak 
istediler ve hala daha 
bu emellerinden 
vazgeçmediler. Ama 
bizler de direnmekten 
vazgeçmeyeceğiz.
Ulu Önder Atatürk’ün 
1933 yılında Bursa 

yaptığı konuşmada 
dediği gibi, bizler 
devrimlerin, 
cumhuriyetin sahibi 
ve bekçisiyiz. Bunların 
gereğine, doğruluğuna 
herkesten çok 
inandık. Yönetim 
biçimini ve devrimleri 
benimsedik. Bu yapıtı 
ölümsüzleştirmek, 
sonsuza dek yaşatmak 
konusunda üzerimize 
düşeni yapacağımızdan 
kimsenin şüphesi 
olmasın.
Ne, dini istismar aracı 
olarak kullananlar, ne de 
emperyalist güçler!
Türkiye üzerinde 
kirli hesapları olan 
emperyalistler, 
kurulduğu günden bu 
yana yıkmaya çalıştıkları 
Cumhuriyetin evlatlarını 
köleleştirmek için taktik 
değişmiştir. Uluslar 
artık topla tüfekle değil, 
kültür emperyalizmiyle 
parçalanmaktadır. 
İletişim teknolojileri 
sayesinde çocuklarımızı, 

YAŞASIN CUMHURİYET!
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gençlerimizi avuçlarının 
içine almaya 
çalışmaktadırlar.
Ne yazık ki, farkında 
ya da olmadan bu 
amaca hizmet eden 
vatandaşlarımız, 
yöneticilerimiz de 
vardır. Geleceğe yönelik 
kaygılarımızı artıran, 
günümüz siyasetçilerinin 
bireyi özgürlüğünden 
uzaklaştıran dini 
duyguları istismar ediyor 
olmasıdır. Bundan 
derhal vazgeçilmesi 
ya da durdurulması 
gerekmektedir. Yüce Türk 
milletinin uluslararası 
alanda saygınlığı, bilim, 

teknoloji, kültür ve 
sanatta ilerlemesi buna 
bağlıdır. 
Bugün çok net görüyoruz 
ki, bir parçamızla 
içinde bulunduğumuz 
Ortadoğu’nun bataklığa 
dönüşme nedeni, bilim 
ve akıldan, medeniyetten 
uzaklaşılmış olmasıdır. 
Ulu Önder Atatürk’e 
göre din, insanların 
vicdanlarında yer alması 
gereken kutsal bir 
kavramdır. Toplumsal 
yaşamı ve devlet 
düzenini biçimlendirecek 
kavram değildir, 
olmamalıdır.
Ulu Önder Atatürk’ün 

tabiriyle “Geleceğin 
Işıklı Çiçekleri”, rejimin 
ve demokrasinin 
savunucusu olarak 
gördüğü gençlerimizi 
fırsat eşitliği içinde 
yetiştirmek, nitelikli 
insanlar olarak topluma 
kazandırmak için 
olanaklar seferber 
edilmelidir ki, 
Cumhuriyetimizi yüzyıllar 
sonrasına hazırlayalım.

UNUTMA!
Topraklarının parçalanıp
işgal edildiğini…
Ocağının yıkıldığını…
Kadınlarının kızlarının,
çocuklarının esir 

alındığını…

UNUTMA!
Biçare Türk halkını 
ayağa kaldıran Mustafa 
Kemal’i…
Atalarının bağımsızlık 
için
döktüğü kanı, verdiği 
canı…
Yedi düvele karşı 
kazanılan zaferi…

UNUTMA!
Kula kul olmaktan 
kurtulduğunu…
Kadının insanlık onuruna 
eriştiğini…
Muasır medeniyet 
hedefini…”

Cumhuriyet’in 95. yaşına muhteşem balo!

Başkanlar
hep birlikte 
pasta kesti
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Çıktık açık alınla on yılda her savaştan...

Bursa Barosu Yönetim Kurulu

Blu Notte Orkestrası her telden çaldı söyledi
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Baloya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Abdulkadir Şahin ile Cumhuriyet Başsavcısı Sadık 
Bölek, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP İl 
Başkanı Hüseyin Akkuş da katıldı.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve önceki başkanlar pasta kestikten sonra, Cumhuriyetle yaşıt 
önceki başkan Av. Turgut Bulut’un masasına giderek birlikte poz verdiler.

Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. 
Dr. Sebahattin Yürekli ve Fakülte Sekreteri Kemal Alkaya

Önder Asa, Hüseyin Akkuş, Ali Arabacı, Orhan Sarıbal ve  
Gürkan Altun

Nezaket-Gürkan Altun
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Nezaket-Gürkan Altun Cemile-Metin Öztosun Beytiye-Ali Arabacı Hüsniye-Konuralp Yeşil

Berna Yaşar-Zeki Kahraman Aygül-Anıl Güneş Gonca Gülçin-Batuhan Öner Özce-İzzet Boğa

Nüket-Atila Atik Simge Demir-Saadet Bahar Sivri İnci Kutgün Şaziye-Türker Sarnık

Kerem Şener-Türker Sarnık Dr. Av. Uğur Aslan ve eşi Bengisu-Umut Mısır Gülender Adıgüzel-Ümit Özcan
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Gürkan Altun-Sefer Erdinç Dülger Büşra-Halil Özçoban, Gürkan Altun Sinem Işık-Said Atmanlıoğlu Ebru-Fikret Kaya

Orhan Balaban Neşe Saygın Hande-Nail Abay Gülnihal-Ömer Ulga

Yener Poroy, Şule Kara, Sinem Işık, Said Atmanlıoğlu, Kerem Yıldırım Gonca Gülçin, Hüsniye Altın Yeşil, Aslı Evke Yetkin, Aygül Güneş

Burcu Ergün, Gonca Gülçin, Nezaket Altun, Hüsniye Altın Yeşil, Aygül Güneş, 
Aslı Evke Yetkin, Müjde Kaya, Ebru Piri Kaya, Buket Gülçin Özel İlay-Baran Güneş
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Bursa Barosu Cumhuriyet Balosu’nun papyonluları bir arada
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“Medeni Kanun, 92 yıldır dimdik
ayakta ve kalmaya da devam edecek”
Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, 
Cumhuriyet’le 
hesaplaşma kaygısı 
içerisinde olanların, 
Cumhuriyet’in, Medeni 
Kanunu İsviçre’den 
aldığını, milli olmadığını, 
Türk aile ve toplum 
yaşamına uygun 
olmadığını söyleyerek 
küçümsemeye ve 
adeta dalga geçmeye 
çalıştıklarını belirterek 
“Türk Medeni Kanunu 
yurttaşlarımızca o kadar 
benimsenmiştir ki 92 yıl 
dimdik ayakta kalmış 
ve ilelebet kalmaya da 
devam edecektir” dedi.
Türk Medeni Kanunu’nun 
yürürlüğe girişinin 
92. yıldönümü 
nedeniyle açıklama 
yapan Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün, 1 Kasım 
1925 günü TBMM’nin 
İkinci Dönem Üçüncü 
Yasama Yılı’nı açarken, 
Türkiye’de yaşamı yeni 
baştan düzenleyecek 
yasaların müjdeli 
haberini verdiğini, 
“Adli Reformlar” başlığı 
altında hazırlanan ve 24 
Aralık 1925’te TBMM’ye 
sunulan tasarının 17 
Şubat 1926 tarihinde 
“Türk Medeni Kanunu” 
adıyla kabul edilerek 
4 Ekim 1926’da da 
yürürlüğe girdiğini 
hatırlattı.

Altun şunları söyledi:
“Genç Cumhuriyet’in 
kurulduğu 29 Ekim 
1923’den sadece 2 yıl 3 
ay 19 gün sonra çıkardığı 
yasa, TBMM’nin 1 Ocak 
2002 tarihinde yaptığı 
değişikliğe kadar 76 yıl 
boyunca değişmeksizin 
güncelliğini korumuştur. 
2002 yılında da tamamen 
değiştirilmekten çok, 
ruhu ve özü aynı 
kalmakla birlikte çağın 
gerekleri gözetilerek, 
yenilenmekle 
yetinilmiştir.  Görüldüğü 
üzere Türk Medeni 
Kanunu yurttaşlarımızca 
o kadar benimsenmiştir 
ki 92 yıl dimdik ayakta 
kalmış ve ilelebet 

kalmaya da devam 
edecektir.”

“CUMHURIYETE ILK 
GÜNKÜ GIBI SAHIP 
ÇIKACAĞIZ”
Açıklamasında, Medeni 
Kanun’la birlikte özellikle 
kadınlara sağlanan 
hakları sıralayan Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, sözlerini şöyle 
bağladı:
“Cumhuriyet, Medeni 
Kanun ile kadın ve erkek 
arasında ekonomik 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 ve bu 
sistemin çerçevesini 
çizdiği toplumsal düzen 
bazı çevrelerce maalesef 
ilk günden bugüne 
değin özümsenemediği 
gibi, itibarsızlaştırmaya 
çalışılmıştır. Günümüzde 
de çok hukukluluk 
provaları yapılmakta, 
bu kapsamda müftülere 
resmi nikah yetkisi 
verilerek adeta 
imam nikahı teşvik 
edilmektedir. Gelenek ve 
görenek kisvesi altında 
çocuk yaşta evliliklerin 
teşvik edilmeye ve bu 
şekilde gerçekleşen 
cinsel istismar vakıaları 
da olağan gösterilmeye 
çalışılmaktadır. Kadın 
ve kız çocuklarının birey 
olarak görülmediği, 
kadına ve çocuğa 
yönelik her türlü şiddetin 
görmezden gelinerek 
onaylandığı bu sömürü 
sistemi karşısında 
haklarımızı yok saymak 
isteyen tüm sistemlere 
karşı mücadele etmeye 
devam edeceğiz. 
Bursa Barosu olarak 
hak ve yaşamlarımızı 
borçlu olduğumuz 
Cumhuriyet’e ve 
devrimlerine ilk günkü 
gibi sahip çıkmaya 
devam edeceğimizi 
kamuoyunun bilgisine 
sunarız.”
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Bursa Barosu, 
tüm vatandaşları, 
hayvanların zorlu hayat 
mücadelesinin farkında 
olmaya ve onlara sahip 
çıkmaya çağırdı.
4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü nedeniyle 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik, 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Yener Poroy ve bazı 
avukatların katılımıyla 
basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamayı, Bursa 
Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. 
Ümran Babacan okudu.

Babacan,  hayvanların 
doğanın vazgeçilmez 
parçası olduklarını, yıllar 
içinde doğal alanların 
tahribi nedeniyle pek 
çok hayvan ırkının yok 
olma tehdidiyle karşı 

karşıya olduğunu söyledi. 
Hayvanların insan eliyle 
şiddete ve istismara 
maruz kaldıklarını belirten 
Babacan, “Gerek yabani 
hayatın gerekse şehir 
yaşamındaki hayvanların 

korunması ve söz konusu 
şiddet ve istismar 
olaylarının engellenmesi 
için daha etkin yaptırımlar 
getirilmesi ve geniş çaplı 
koruma sağlayacak yasal 
düzenlemelerin ivedilikle 
yapılması gerekmektedir” 
dedi.
Babacan şunları söyledi:
“Şüphesiz ki hayvanları 
korumak adına her 
birimize düşen büyük 
görevler var. Günü 
anlamına binaen herkesi 
hayvanların zorlu hayat 
mücadelesinin farkında 
olmaya onlara sahip 
çıkmaya davet ediyoruz.”

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu: 

“Hayvanların zorlu hayat mücadelesinin farkına varalım”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2018 Yılı Faaliyet Planı kapsamında Bursa’da 4 gün 
süreyle eğitici eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimden Bursa Barosu da faydalandı.

“Kamu Kurumlarında 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Yaygınlaştırma 
Eğitimi” adı altında 
gerçekleştirilen 
eğiticinin eğitimi 
programına, Bursa 
Barosu’ndan Kadın 
Hakları Merkezi 
Sorumlusu Av. Özlem 
Gürgen Eldem 
katıldı. Mor Salkım 
Kadın Dayanışma 
Derneği’nin sağladığı 
hibe desteğiyle 
gerçekleştirilen 
programdan 
sonra ilk eğitimi 
verecek eğiticiler 
sertifikalandırılacak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği yaygınlaştırma eğitimi

Bursa Barosu Kadın Hakları 
Merkezi Sorumlusu Av. 
Özlem Gürgen Eldem (sağda, 
ortada) Mor Salkım Kadın 
Dayanışma Derneği’nin 
sağladığı olanakla yapılan 
eğitici eğitimine katıldı.



BURSA BAROSU Bülten | Ekim 2018

20

Kocaeli’de Avukat 
Hüseyin fener’in 
bıçaklanması ve 
İstanbul’da Avukat Ömer 
Kavili’nin duruşmada 
yaptığı savunmayı 
beğenmeyen hakim 
tarafından tutuklanması 
üzerine avukatlar adeta 
isyan etti. Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, 
meslektaşlarıyla birlikte 
Adalet Sarayı önünde, 
savunma mesleği ve 
temsilcisi olan avukatlara 
yönelik saldırı ve 
sindirme politikalarına 
tepki gösteren basın 
açıklaması yaptı. 

Açıklamanın ardından 
avukatlar Adalet 
Sarayı önünden Kent 
Meydanı’na kadar 
sloganlar atarak yürüdü.

“MESLEKTAŞLARIMIZA 
GEÇMIŞ OLSUN”

Bursa Adalet Sarayı 
önünde, TBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Asude 
Şenol’un da katıldığı 
basın açıklamasına “Ne 
yazık ki yine tutuklandık, 
yine bıçaklandık. Yarın 
öldürülmeyeceğimizin 
garantisi yok” diye 
başlayan Bursa 

Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, “Hafta 
sonu İstanbul’da 
meslektaşımız Avukat 
Ömer Kavili, yaptığı 
savunmayı beğenmeyen 
hakim tarafından 
tutuklandı. Kocaeli’de 
meslektaşımız Av. 
Hüseyin Fener, baktığı 
davayla özdeşleştirilerek 
elinden ve karnından 
bıçaklandı. Hüseyin 
Fener’in hayati 
tehlikesinin olmaması 
tesellimiz. Kendisine, 
Kocaeli Barosu Başkanı, 
arkadaşımız Av. Sertif 
Gökçe’nin şahsında 

“Avukatlara atılan yumruğun, saplanan 
bıçağın, sıkılan kurşunun hedefi adalettir”

9 Ekim 2018
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tüm meslektaşlarımıza 
geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz” 
dedi.

“UYUŞMAZLIKLARIN 
TARAFI DEĞILIZ”
Geçen yıl Bursa’da Av. 
Özgür Aksoy, Kocaeli’de 
de Av. Mehmet Samim 
Geredeli’yi şehit 
verdiklerini, Bursa’da 
Ahmet Cem Fırat’ın 
da yine üstlendiği 
davayla özdeşleştirilerek 
bıçaklandığını, Av. 
Cüneyt Bülent Şeker’in 
da haciz sırasında 
ısırılarak yaralandığını 
hatırlatan Altun şunları 
söyledi: “Türkiye’nin her 
yerinde meslektaşlarımız 
saldırıya uğruyor. 
Olabildiğimiz ölçüde 
hepsinin yanında olduk. 
Ve her seferinde şunu 
söyledik. Söylemekten 
bıkmayacağız. Avukatlar 
uyuşmazlıkların tarafı 
değildir. Avukatın, vekil 
sıfatıyla takip ettiği 
davanın taraflarıyla 
özdeşleştirilerek hedef 
alınması, sözlü, fiili 
ve silahlı saldırılara 
uğraması asla kabul 
edilemez. Can 
güvenliğinin olmadığı, 
yaşam hakkının ihlal 
edildiği bir ortamda, 
hak arama hürriyetinin 
teminatı olan savunma 
hakkının kullanılabilmesi 
mümkün değildir. 

“AVUKATA 
SAPLANAN BIÇAK 
BAĞIMSIZ YARGIYA 
SAPLANMIŞTIR”
Yargının vazgeçilmez 

üç unsurundan biri olan 
savunma makamını 
temsil eden avukatlara 
yönelik saldırılar, yargıya 
yapılmış demektir. Bugün 
avukata atılan yumruğun, 
saplanan bıçağın, sıkılan 
her kurşunun adaleti ve 
bağımsız yargıyı hedef 
aldığını, hele ki avukata 
yönelik her türlü saldırıyı 
cesaretlendirenler, 
o savunmaya bir 
gün kendilerinin de 
ihtiyacı olacağını 
asla unutmasınlar. 
Yargının eşit ve 
kurucu unsuru olan 
bağımsız savunmayı, 
yurttaşlarımızın hak 
arama özgürlüklerini 
temsil eden biz 
avukatların, görevimizi 
yaparken baskı 
altına alınmaya 
çalışıldığımızı, duruşma 
salonlarında bile şiddet 

gördüğümüzü, sırf 
savunma biçimimiz 
beğenilmedi diye 
tutuklandığımızın herkes 
tarafından bilinmesini 
istiyoruz.”

KENT MEYDANINDA 
SONA ERDI
Bursa Barosu Başkanı 
Altun, son olarak 
“Avukatsız adalet olmaz. 
Biz avukatlar, tarih 
boyunca baskılara, 
keyfiliklere, hukuk 
tanımazlıklara, yasa 
bilmezliklere karşı 
direndik, direneceğiz; 
susmadık, susmayacağız. 
Ülkemizde gerçek bir 
adalet düzeni, gerçek 
bir hukuk devleti 
kuruluncaya kadar 
da mücadelemizi 
sürdüreceğiz” dedi.

Sloganlar eşliğinde Kent 

Meydanı’na yürüyüş 
Basın açıklamasının 
ardından arkasında 
duran meslektaşlarına 
“Yürümeye var mısınız 
arkadaşlar” diye 
sorunca, avukatlar Kent 
Meydanı’na doğru 
yürüyüşe geçti. 

SLOGANLAR EŞLIĞINDE
Polisin geniş güvenlik 
önlemi altında süren 
yürüyüş boyunca 
avukatlar “Savunma 
haktır, avukatlar vardır”, 
“Savunma susmaz, 
susturulamaz”, “Susma, 
sustukça sıra sana 
gelecek”, “Bursa korkma, 
avukatın yanında”, 
“Avukat burada adalet 
nerede” gibi sloganlar 
attı. Avukatlar, yürüyüşü 
Kent Meydanı’nda alkış 
ve sloganlarla sona 
erdirdi.
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Bursa-İstanbul Yolu Sanayici ve İşadamları 
Derneği (İSSİAD) Başkanı Yakup Altinöz, 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u 
BAOB Hizmet Birimi’nde ziyaret etti. Bursa 
Barosu Genel Sekreteri Av. Hüsniye Altın Yeşil, 
yönetim kurulu üyeleri Av. Yener Poroy ile Av. 
Yıldırım Hacıoğlu’nun da bulunduğu ziyarette 
Altınöz, Başkan Altun’a kendi yazdığı “Cesur 
Yürekler” adlı kitabı hediye etti. Görüşmede, 
İstanbul Yolu üzerinde yapılan adliye 
kompleksi de gündeme geldi.

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Klasik 
Araç Sporları Kulübü (KASK) Başkanı Zeynep 
Tura, üyeler Elif Geveli ve Erhan İpek’i kabul 
etti. Kulüp Başkanı Zeynep Tura, Altun’u Bursa 
Barosu Başkanlığı’na ikinci kez seçilmesinden 
ötürür kutlarken, 9-11 Kasım 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirilecek Sonbahar Rallisi 
hakkında bilgi verdi. Ralliden elde edilecek 
gelirin tamamı Mudanya Devlet Hastanesi 
Çocuk Bölümü’ne tıbbi cihaz alımı için 
bağışlanacak.

İSSİAD’la adliye binası istişaresi KASK’tan Sonbahar Rallisi

Bursa Barosu CMK 
eğitimlerini sürdürüyor. 
Yılbaşından bu yana 

ilk grupta 95, ikinci 
grupta 50 ve sonraki 
8 grupta 35’er olmak 
üzere toplam 425 avukat 
Bursa Barosu’ndan CMK 
eğitimi almış oldu. 
Bursa Barosu’nun, 
Adalet Saray yakınında 
kiraladığı binada 
oluştutulan CMK 
Eğitim ve Uygulama 

Merkezi’nde devam 
eden eğitimlerde 
avukatlar Metin Öztosun, 
Murat Özdemir, Atakan 
Arar, Umut Beyaz, 
Sefer Bülent Yaylalı, 
Ebru Piri Kaya, Aslı 
Evke Yetkin, Buket 
Gülçin Özel, Neslihan 
Aktosun, Alper Kocabaş, 
Adil Öztürk, Cihan 

Kayrak, Mehmet Köker, 
Kemalcan Hotamış, 
İlker Kapusuzoğlu, 
Şeyma Emine Tamer, 
Türker Sarnık, Refik Beri, 
Yasemin Reçber, İlker 
Kapusuzoğlu, Şeyma 
Emine Tamer, İsmail 
Yaldız, Neşe Saygın ve 
Seda Sümer ders veriyor.

Yılbaşından bu yana 425 avukata CMK eğitimi
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Bursa’nın Orhangazi 
İlçesi’nde 1997 yılında 
başlayan süreçte 
hukuksuz bir şekilde 
fabrika inşa eden, 
idareye karşı açılan 
davaların kazanıldığı 
ancak kararların 
uygulanmadığı Cargill 
ek tesis yapıyor. Bursa 
Barosu, “ÇED gerekli 
değildir” raporu verilen 
biyoetanol tesisiyle ilgili 
işlemlerin iptali istemiyle 
dava açtı.

BARO’DA BASIN 
AÇIKLAMASI
Bursa Barosu 
Başkanlığı’nda, Başkan 
Av. Gürkan Altun, 
önceki baro başkan ve 
milletvekillerinden Av. Ali 
Arabacı ile Av. Cumhur 
Özcan, Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu üyeleri 
ve avukatların katılımıyla 
düzenlenen basın 
toplantısında Çevre ve 
Kent Hukuku Komisyonu 
Üyesi Av. Erol Çiçek 
konuştu.
 

YÜZÜMÜZ KIZARDI, 
BOYNUMUZ BÜKÜLDÜ!
Erol Çiçek, “Cargill 
deyince Türkiye’nin 
siyasetiyle, idaresiyle ve 
en kötüsü de yargısıyla 
emperyalist güç 
Amerika’ya teslimiyeti 
akla gelir. 1997 yılında 
başlayan süreç içinde 
Bursa’nın Orhangazi 

İlçesi’nde, İznik Gölü’ne 
6 kilometre mesafede, 
birinci derece sulanabilir 
tarım arazisi üzerine 
Cargill tarafından sanayi 
tesisi kurulmasına 
olanak sağlayan 
idareye karşı girişilen 
mücadele, Bursa Barosu 
öncülüğünde açılan 
davaların kazanılmasına 
karşın başarısızlıkla 
sonuçlanmıştır. Hukuki 
mücadelenin kazanılması 
biz hukuk insanları için 
elbette başarı ancak, 
verilen kararların 
uygulanmaması, 
uluslararası bir şirket 
için özel yasa ve 
yönetmelikler çıkarılmış 
olması, ülkemizin 
bağımsızlığı açısından 
utanç vesilesidir.

Hele ki hukuki anlamda 
Bursa Barosu’nun diğer 
STK’lar ve vatandaşlarla 
birlikte verdiği 
mücadelenin AİHM 
tarafından da tespit 
edilmiş olması yüzümüzü 

kızartmış, boynumuzu 
bükmüştür” dedi.
 

“ÇED GEREKLI 
DEĞILDIR” KARARI
Cargill’in biyoetanol 
tesisi inşaatıyla ilgili 
bilgi veren Av. Erol 
Çiçek, “Cargill Tarım ve 
Gıda Sanayi Ticaret AŞ 
tarafından yapılması 
planlanan mısır işleme 
tesisine ilave biyoetanol 
üretimi projesi ile ilgili 
olarak Bursa Valiliği 
tarafından ‘Çevresel 
Etki Değerlendirmesi 
Gerekli Değildir’ kararı 
verilmiştir. 

ÇED gerekli değildir 
kararı, 5403 sayılı 
Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu’na 
eklenen geçici 4. 
maddeye istinaden, söz 
konusu alanın tarım dışı 
arazi kullanımı iznine 
ve 1/1000 ölçekli plan 
değişikliğine ilişkin 
olarak açılmış ve halen 
derdest iki dava devam 

ederken ve de AİHM’nin 
mahkemelerin verdiği 
kesin kararların bir daha 
sorgulanamayacağını 
hatırlatmasına rağmen 
verilmiştir.

5403 sayılı yasaya 
eklenen geçici 4. 
maddeyle verilen izinler, 
mevcut kurulu tesisler 
içindir ve buna izin veren 
kanun hükmünün kendisi 
de geçici hükümdür. 
Geçici madde ile tarım 
arazisi niteliğinden 
çıkarılan ve sanayi 
arazisine dönüştürülen 
bir alanda, daha 
sonra başka tesislerin 
kurulması yasanın özüne 
ve amacına da aykırıdır” 
diye konuştu.
 

HUKUK BIR KEZ DAHA 
AYAKLAR ALTINDA!
Çiçek şöyle devam etti:
“Bu geçici madde af 
hükmünde olup; af 
konusu faaliyetin, ileriye 
dönük olarak devamına 
göz yummaktır. 

Cargill biyoetanol tesisi yapıyor
Hukuk, Bursa’da yine ayaklar altında!



BURSA BAROSU Bülten | Ekim 2018

24

Hiçbir yasa hükmü, 
af niteliğinde bile 
olsa, ‘yasadışı faaliyeti 
ileriye dönük olarak 
sürdürmeye izin verir’ 
şekilde yorumlanamaz.

YAS TAHSISI YAPILMADI
Kurulu tesisler 
bakımından aranan 
şartlardan tarımsal 
bütünlüğü bozmuyor 
olması, bu kanunun 
yayımı tarihinden 
itibaren 1 yıl içerisinde 
bakanlığa başvurulmuş 
olması ve hazırlanacak 
toprak koruma projesine 

uyulması koşulları 
görmezden gelinerek, 
önceki izine atıf 
yapılarak ‘Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Gerekli 
Değildir’ kararı verilip 
hukuk bir kez daha 
ayaklar altına alınmıştır.
Ayrıca dava konusu 
BİYOETANOL tesisinin 
çevredeki tarım arazileri 
ile yerüstü ve yer 
altı su kaynaklarına 
zararının olup olmadığı 
araştırılmamıştır. DSİ, 
1. Bölge Müdürlüğü 
verilerine göre, Yer altı 
Suyu İşletme Sahası 

(YAS) olan Orhangazi 
Ovası’nın 19,5 hm3/yıl 
olan rezervinin TAMAMI 
TAHSİS EDİLMİŞ VE 
KAPATILMIŞ olmasına ve 
ovada yeni YAS tahsisi 
yapılmamasına rağmen 
yeni su kullanma izni 
olmadan ÇED gereksiz 
kararı verilmiştir. Bu 
karar verilirken çeşitli 
mevzuat hükümleri ve 
ülkemizin uluslararası 
sözleşmelerden doğan 
yükümlülükleri de bir kez 
daha ihlal edilmiştir.
On yıllar süren böyle bir 
süreçten sonra bile, Türk 

Milletinin egemenliğinin 
bir kısmını kullanan 
yargının onlarca kararını 
yıllardır uygulamayarak; 
Anayasayı ve Türk 
Milleti’nin egemenlik 
yetkisini ihlal eden kişi 
ve kamu kurumları, 
AİHM kararına rağmen, 
Cargill’e yeni tesis 
kurması için ‘ÇED gerekli 
değildir’ kararı verirken; 
ne kadar vurdumduymaz, 
hukuk tanımaz 
olduklarını ve hukuka 
aykırı davranmaktan 
çekinmediklerini bir kez 
daha göstermişlerdir.”

Şırnak’ın Silopi ilçesinde evlerine giren 
panzer altında ezilerek hayatını kaybeden 
Muhammed ve Furkan kardeşlerin Cizre 2’nci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davasını 
Bursa Barosu adına Av. Neslihan Aktosun ve 
Av. Gamze Pamuk Ateşli takip etti. Tutuklu 
sanığın olmadığı duruşmada, Bursa Barosu 
adına yapılan tutuklama talebi reddedildi. 
Dosyanın İTÜ’den seçilecek 3 kişilik bilirkişi 
heyetine kusur durumlarının tespiti için 
gönderilmesine karar verildi. ATK Trafik İhtisas 
Dairesi’nden rapor aldırılması ve dönemin 
emniyet müdürü ve polis amiri hakkında 
suç duyurusu talepleri reddedildi. 2 saat 
süren duruşmada 2 tanık dinlendi, dosyanın 
25 Aralık 2018 tarihinde saat 12:00’ye 
ertelenmesine karar verildi.

Bursa Barosu’nun takip ettiği
Panzer Davası’nda son durum

BADEF’ten Altun’a kutlama
Bursa Anadolu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı 
Ensar Seyhan, Bursa Van İli ve İlçeleri Derneği Başkanı 
Asker Karataş, Disiplin Kurulu Başkanı Sıddık Gündüz, 
Ağrı İli ve İlçeleri Dernek Başkanı Aydın Tandır ile 
Lider16 Gazetesi’nden Serkan Tuner, göreve ikinci 
kez seçilen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u 
kutladı. Görüşmede Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Metin Öztosun da bulundu.

Gecikmiş plaket!
Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, 5 
Nisan Avukatlar Günü 
nedeniyle düzenlenen 
törene katılamayan Av. 
Aylin Tansel Yekeler’e 
meslekte 25. yıl anı 
plaketini bugün 
başkanlık makamında 
sundu.
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Av. Nezih Sütçü’nün verdiği İmar Barışı 
konferansı, yoğun ilgi nedeniyle tekrarlandı
Bursa Barosu 
tarafından Eylül ayında 
düzenlenen İmar Barışı 
ve Hukuki Sorunlar 
Konferansı, avukatların 
yoğun ilgisi nedeniyle 
ekim ayında da 
tekrarlandı.
Av. Nezih Sütçü 
tarafından verilen 
konferansın 
ilki 6 Eylül’de 
gerçekleştirilmiş ve 
izleyenler Adalet 

Sarayı Konferans 
Salonu’na  sığmamıştı. 
Yoğun talep üzerine 
konferans 3 Ekim’de 
tekrarlandı.
Konferansı tekrarında 
da salon doldu. Bursa 
Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’un da 
izlediği konferansta 
Nezih Sütçü, İmar 
Barışı olarak bilinen af 
yasasının koşullarını 
ayrıtılarıyla anlattı.
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Antalya Barosu’nun, 
hem Mustafa Kemal 
Atatürk’ü yaşatmak, hem 
de dostluk ve mesleki 
dayanışma duygularını 
pekiştirmek amacıyla 
düzenlediği Atatürk 
Kupası karşılaşmalarına 
Bursa Barosu 4 branşta 
katıldı. Bu yıl 12’ncisi 
gerçekleştirilen 
turnuvaya 18 baro, 
basketbol, futbol, 
voleybol ve tenis 
branşlarında yaklaşık bin 
sporcuyla katıldı.
Bursa Barosu’nun, 
futbol, basketbol, tenis 
ve kadınlar voleybol 

branşlarında temsil 
edildiği turnuvanın 
açılışına Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan 
Altun ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Yener Poroy da 
katıldı. Altun ve Poroy, 
karşılaşmaların büyük 
bölümünü de izledi. 
Antalya Barosu Başkanı 
Av. Polat Balkan da Bursa 
Barosu sporcularını 
kaldıkları otelde ziyaret 
etti.
Bursa Barosu, teniste 1 
ve 3.’lük, futbolda 2.lik, 
kadınlar voleybolda 
4.’lük elde ederken, 
basketbolda 7. oldu.

Bursa Barosu, Antalya Barosu Atatürk 
Kupası’ndan derecelerle döndü
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Basketbol takımı son 
maçta Antalya Barosu 
Alanya takımını 66-42 
yenerek turnuvayı 2 
galibiyet 1 mağlubiyet 
ile tamamladı. Ancak 
turnuva statüsünün 
aleyhe işlemesi 
nedeniyle dereceye 
giremedi.
Voleybol kadın takımı 
üçüncülük maçında 
Mersin Barosu’na 
setlerde 3-1 mağlup 
olarak ilk kez katıldığı 
turnuvayı 4. olarak 
bitirdi.
Bursa Barosu 
şampiyonluğu teniste 
elde etti. Erkan Kemer 
turnuva şampiyonu, Zeki 
Altun turnuva üçüncüsü 
oldu. Orhan Akbulut ise 
çeyrek finalde elendi.
Futbolda da son maçta 
rakip İstanbul Barosu 
istanbulls takımıydı. 
Bursa Barosu 3-0 
kaybettiği maçın 
ardından turnuvayı ikinci 
olarak bitirdi.
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Gül Asena Güngör, Büşra Vural, Beste Cansu Sonat, 
Aybüke Miraç Şişman, Sermet Doğan, Furkan Umut 
Çetin, Eren Boztepe, Çağla Cılum, Berna Durgut, 
Özge Sevimli, Kerem Okur, Sabit Turgut

Cihad Çelik, Enes Berk Erdem, Fatma Cemre Doğan, 
Işılay Kaya, Mehmet Emre Köse, Mustafa Berkay 
Metin, Tansel Koç, Ünal Yılmaz, Yavuz Demir, Burcu 
Baylan

Türker Gündoğdu, Tuğba Nur Doğan, İbrahim 
Buğrahan Uslu, Zehra Kevser Mutluer, Ali Aysı Çatak, 
Elif Avcı, Zeynep Uygun, Vildan Demir, Gizem Özden, 
Şeydanur Demirci, Berat Barulay, Cemil İnanç

Ayşe Ayak, Ayşe Kamile Kahraman, Batuhan Battal, 
Batuhan Adanur, Berkay Turhan, Berkun Can Topaler, 
Ezgi Ece Yazıcıoğlu, Fatih Asar, Furkan Güler, Hilal 
Balıkcı, Hüseyin Koçak, İlknur Aydın, İrem Dilek, 
Kamile Bayraktar, Kardelen Şimşek, Melek Durdu, 
Merve Kayhan, Muhammed Hamza Eminoğlu, 
Muhammet Makineci, Musa Bayram, Oğuzhan 
Kurun, Rabia Nur Yılmaz, Semih Ayaş, Şerife Deniz, 
Yeliz Yiğit, Yeşim Demir, Yunus Emre Çiftçi, Abdullah 
Akdemir

Başkan Altun stajyer kabullerini sürdürüyor

Bursa Barosu Başkanlığı’na yeniden seçilen Av. 
Gürkan Altun’un kabulleri sürüyor. Demiryolu 
Sevdalıları Derneği Başkanı Kemal Demirel 
ve arkadaşları, Altun’u ziyaretlerinde 1997’de 
başlattığı Bursa Hızlı Tren Projesinin Bir Önce 
Bitirilmesi kampanyasını anlattılar.

Demiryolu Sevdalıları
Derneği yöneticilerinden
Gürkan Altun’a kutlama
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Ekim ayında 166 yeni avukata ruhsat
Bursa Barosu ekim ayını oldukça hareketli geçirdi. 
Genel kurul erçekleştirip, başkan ve organ seçimleri 
yapılan Bursa Barosu’nda ruhsat törenleri de artık 
kendi salonlarına sığmaz oldu. 166 yeni avukatın 
ruhsat törenlerinin ikisi BAOB Oditoryum’da, biri 
de ortak salonda gerçekleştirildi. Çocuklarının 
avukat olma heyecanını yaşayan aileler iki salona da 
sığmadı.
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Şeyma Türker Abdülkadir Eski

Ayşe Serbestoğlu Sümeyye Saka Tarık Erdem Tümtürk

Ayşegül Porsuk Faruk Kaya Abdülkadir Taşci

Feyza Göçmen Beyza Güneri Bilal Pekcan

Serçin Topçu Fevzican Bingül Yunus Arı
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Elif İrşad Mert Eda Bakır Tetik Ali Beyazıtoğlu

Şeyma Ağcakaya Büşra Güvensoy Dilan Firik

Gözde Akgün İrem Ersoy Hakan Çamurcuoğlu

Cansu Evren Sibel Sarıyıldız Şule Kara

Serkan Zencir Mustafa Hızlı Başak Dede



33

BURSA BAROSU Bülten | Ekim 2018

Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Ömer Gül Taha Soydaş Türkan Sarıer

Murat Can Elçin Özbay Derya Kokarağaç

Anıl Ozan Velioğlu Gülşah Betül İlay Çelikkol Fatih Türkol Eldemir

Serhat Demir Elif Kaplan Büşra Tümtürk

Fesih Demir Abdurrahman Altın Sena Kılıç
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Deniz Çağlar Turgut Buket Yalçın Yusuf Dere

Emre Eker Aslıhan Sena Kuru Bayram Bayezit

Bedriye Taç Zeynep İşik İbrahim Can Durmuş

Ferhan Yıldırım Furkan Ataman

Meltem Yıldırım

Ahmet Muaz Gezgin
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Merve Akpınar Enes Şenay Seyit Ali Sönmez

Namık Balaban Kübra Yavuz Sadık Kutku

Ali Çağrı Sal Seda Güzel Canan Türk

Seda Akın Sibel Gündüz Begüm Ezgi Özbek

Süleyman Sayid Mehmet Doğaç Güçlü Mehmet Fırat Ekmen
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Ozan Can Ateş Emine Açıkgöz Atike Beste Avkıran

Tuğba Tırmık Batuhan Fidan Buse Dilara Sayın

Adem Erkeker Büşra Güleç Abdullah Basir Durmuş

Ahmet Faruk Erbil Yunus Ulutaş Erhan Küçüker

Ali Furkan Özbek Bünyamin Türkoğlu Dilanur Meti
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Gül Didem Erden Eda Kuralay Turgut Yıldız

Büşra Aytemur

Merve Aydoğdu

Enes Gülşen Ezgi Özdöşer
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Onur Saka Emre İnanç Genç Burak Çimen

Şeyda Yaşar Emine Kamrak Mine Aydın

Tural Javadlı Neslihan Pelvan Tuğba Ayaz

Uğur Baktemen Mustafa Göktuğ Tüfekçi Oğuzhan Taşdemir

Sümeyye Kiremit İsa Sarı İlmihan Serez
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Ekim ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Alper Alkan Tuba Genç Nazlıcan Yıldız Kakaç

Tules Güven Onur Karataş Gülsüm Koçaslan

Hasan Oğuz Neydim Nurdan Şebin Mehmet Güvenç
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