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Genişletilmiş Marmara ve Ege Bölge Baro
Başkanları Toplantısı Bursa’da yapıldı

Kuzey Irak’taki gelişme kaygı 
vericidir. Yapılan sözde 

referandumun uluslararası meşruiyet 
kazanmaması için Ankara daha dikkatli 
davranmalı ve artık yanılmamalıdır.

Parlamenter demokratik sisteme 
açıkça aykırı, hukuk devleti 

ilkelerinden uzak ve anayasal yargı 
denetimi dışında bırakılan KHK 
uygulamalarına bir an önce son 
verilmelidir.”

Diktatörlükle yönetilen devletlerde 
şatafatlı adliyeler, sırmalı cübbeli 

hakim ve savcılar vardır. Ama bağımsız 
savunma ve onurlu avukatlar, yalnızca 
hukuk devletlerinde bulunur.”

Yaşanan süreçte barolar, 
demokratik hukuk devletinin 

yeniden oluşturulabilmesi için 
meslektaşları ile birlikte mücadele 
vermeyi varlık nedeni saymaktadırlar.”          
>>>>>>>



BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2017

2

Av. Altun: “Ülkemiz ve 
mesleğimiz açısından 
lehte bir değişiklik yok”

Genişletilmiş Marmara ve Ege 
Bölge Baro Başkanları Toplantısı, 
30 Eylül 2017 tarihinde Bursa 
Barosu ev sahipliğinde Bursa 
Crowne Plaza Oteli’nde 
gerçekleştirildi. 
Bursa ile birlikte Afyon, Antalya, 
Aydın, Balıkesir, Çanakkale, 
Denizli, Edirne, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, 
Manisa, Muğla, Sakarya, Tekirdağ, 
Uşak ve Yalova barolarının 
başkan, başkan yardımcıları 
ve yönetim kurulu üyelerinin 
katıldığı toplantıda Türkiye 

Barolar Birliği Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Özbek, yönetim 
kurulu üyeleri Av. Ahmet Şakir 
Uzun ve Av. Ekrem Demiröz 
temsil etti.
Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, 3 ay önce 
Manisa’da gerçekleştirilen 
toplantıdan bugüne ülkede ve 
özellikle avukatlık mesleğine 
yönelik lehte hiçbir değişiklik 
olmadığını söyledi. Gürkan Altun, 
“Bu ülkede hukuka uygun yargı 
kararlarının çıkmasını bekliyoruz, 
özlüyoruz. Hukuka uygun yargı 
kararlarının uygulandığını 
görmeyi umut ediyoruz. 
Daha yeni Danıştay, yaz saati 
uygulamasıyla ilgili iptal kararı 
verdi. Söz henüz kulaklarda 
yankısını yitirmemişken siyasi 
iktidardan yanıt gecikmedi, 
‘yaz saati uygulamasına devam’ 
denildi. Biz bu filmi ilimizde, 
ülkemizde her gün yaşamaktayız. 
Bursa Barosu’nca yayınlanan 
Muktedirlerle Dans: Cargill 
adlı kitap, 20 yıllık bir hukuk 
mücadelenin öyküsü… 20 
yıllık sürede iktidarlar değişti, 
siyasi partiler değişti, maalesef 
yargıya ve kararlarına bakış açısı 
değişmedi” dedi.
Bursa Barosu Başkanı Altun, 
4 Temmuz 2017 tarihinde 
Gemlik’te uğradığı pompalı 
tüfekli saldırıda Av. Özgür 
Aksoy’un şehit edilmesinden 
sonra başka meslektaşlarına 
yönelik saldırıları da hatırlatarak, 
“Son olarak Şanlıurfa Baro 
Başkanımıza karşı sıradan 
vatandaşın değil, polislerin 
uygulamış olduğu şiddeti 

gördük. Temmuzdan bu yana 
Bursa’da ikisi pompalı tüfek, 
biri de de tabancayla olmak 
üzere 3 silahlı saldırı olayı 
yaşadık. Birinde meslektaşımızı 
maalesef kaybettik. Diğerleri 
yara almadan kurtuldular. 
Bu süreçte yaşananlarla ilgili 
yapabileceklerimizi daha net bir 
şekilde ortaya koymalıyız” diye 
konuştu.

Av. Özbek: “Hukuk, 
devletlerin kartviziti, 
tomografisidir”

Daha sonra kürsüye gelen Türkiye 
Barolar Birliği Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Özbek de, hukukun, 
devletlerin, ülkelerin kartviziti, 
6:9’luk fotoğrafı ya da tomografisi 
olduğunu söyledi. Özbek şöyle 
konuştu:
“Hukuk, ülkeyi Erol Taş gibi 
de gösterebilir, Tecavüzcü 
Coşkun gibi de, Nuri Alço gibi 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı 
Av. Hüseyin Özbek
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de gösterebilir, Ayhan Işık, 
Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit 
veya şimdikilerden Kenan 
İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ gibi 
de gösterebilir.
Tabii ki ülkenin ekonomik 
refahıyla, hukuku arasında 
genellikle doğru orantı vardır. 
Ama Türkiye’de hepimizi 
üzen, politik görüşlerimizin, 
kişisel tercihlerimizin dışında, 
çocuklarımızın torunlarımızın 
geleceği, 80 milyonluk ülkenin 
saygınlığı ve bekası için bizi 
endişeye sevk eden tek şey var. 
Hukuk, mazlumların, haklıların, 
sıradan insanların savunma 
kalkanı mı olmalıdır, siyasi 
iktidarı elinde tutanların saldırı 
mızrağı mı olmalıdır? Türkiye 
pratiğinde görünen hangisidir? 
Bu hepimizin sorunudur. 
Bu, politik tercihlerimizin 
dışında bir sorundur. Ülkenin 
saygınlığı, yurttaşlarımızın hukuk 
güvenliğiyle ilgili bir sorundur.”
TBB Başkan Yardımcısı Özbek, 
“Biz Afrika ya da Arap kabilesi 
değiliz! İşte şu kadar yıllık devlet 
geleneğimiz var” sözünün sıkça 
kullanıldığını, siyasilerin de bu 
söylemi çok sevdiğini belirterek, 
sözlerini şöyle bağladı:
“Devlet geleneği aynı zamanda 
hukuk geleneği demektir. Hukuk 

geçmişinizden utanmamalısınız. 
Bazı dönemlerde hukuk bir kriko 
görevi görmüşse, bir saldırı 
mızrağı ya da beyzbol sopası 
olarak kullanıldıysa bundan 
utanırsınız.
‘Biz Erol Taş değiliz, Ayhan Işık’ız, 
Kenan İmirzalıoğlu’yuz’ deseniz 
de gülerler size. Devlet dili ciddi 
bir dildir. Buradaki tonalite, 
volüm, karşıdakine bağırma, 
korkutma, birikim, özgüven, 
ekonomik potansiyel, askeri 
potansiyel, diplomatik potansiyel 
karşı tarafa caydırıcı etki yapar. 
Türkiye olarak bu badireden, bu 
türbülanstan güçbirliğiyle, hukuk 
eksenli davranarak, soğukkanlı 
sağlam bir irade ve direnme 
ruhuyla çıkabiliriz.”

8 saatlik toplantının 
sonuç bildirgesi
8 saat süren toplantıdan sonra 
bir bildiri yayınlandı. Afyon 

Barosu Başkanı Av. Turgay Şahin, 
Antalya Barosu Başkanı Av. Polat 
Balkan, Aydın Barosu Başkanı 
Av. Gökhan Bozkurt, Balıkesir 
Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Çanakkale Barosu 
Başkanı Av. Bülent Şarlan, Denizli 
Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan, 
Eskişehir Barosu Başkanı Av. 
Rıza Öztekin, Gaziantep Barosu 
Başkanı Av. İskender Kahraman, 
Hatay Barosu Başkanı Av. Ekrem 
Dönmez, İstanbul Barosu Başkanı 
Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir 
Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, 
Kırklareli Barosu Başkanı Av. 
Turgay Hınız, Kocaeli Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Ali Yıldırım 
Sezer, Kütahya Barosu Başkanı 
Av. Ahmet Atam, Manisa Barosu 
Başkanı Av. Ali Arslan, Muğla 
Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, 
Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer 
Kazan, Tekirdağ Barosu Başkanı 
Av. Erhan Sezer, Uşak Barosu 
Başkanı Av. Gürcan Sağcan, 
Yalova Barosu Başkanı Av. Hakan 
Gergeroğlu’nun imzaladığı bildiri 
aynen şöyle:

Birinci madde, Kuzey 
Irak’taki gelişmeler
“30 Eylül 2017 tarihinde 
Bursa’da Genişletilmiş Ege 
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Marmara Bölge Baro Başkanları 
toplantısına katılan Başkanlar, 
aşağıdaki hususları kamuoyu ile 
paylaşmaya karar vermişlerdir:
Toplantıya katılan Baro 
Başkanları, sadece yerine 
getirdikleri görevlerinin 
doğal bir uzantısı olarak 
değil, bu ülkenin birer yurttaşı 
olarak, ülkelerinin bölünmez 
bütünlüğünü savunmaktadırlar. 
Bu bağlamda Kuzey Irak’ta 
yapılan referandumla ilgili olarak, 
self determinasyon hakkının 
kullanımına ilişkin hukuki 
gerekçelerin yeterli olmadığı ve 
bu referandumun uluslararası 
hukuk açısından bir dayanağının 
bulunmadığı konusunda 
mutabıktırlar. Baro Başkanlarının, 
hukuki değerlendirmeler kadar 
önemsedikleri siyasal boyut ise 
gelinen nokta açısından kaygı 
verici sonuçlar içermektedir. 
Zira söz konusu referandum 
sadece Irak’ı değil bölgeyi de 

kaosa sürükleyecektir. Siyasal 
iktidarın bu konu ile ilgili 
bakış açısının yeterli kararlılık 
içermediği, alınması gereken 
önlemleri almakta geciktiği ve 
gelinen sonuç itibari ile sorumlu 
olduğu hususunun saptanması 
gerekli görülmüştür. Önceki 
izlenen siyasetler itibari ile Irak’ın 
kuzeyinden çıkarılan petrolün 
Bağdat’ın onayı olmaksızın Halk 
Bankası eli ile pazarlanması ve 
giderek “bağımsız bir ülke gibi” 
Kuzey Irak Bayrağı ile karşılama 
yapılması, iddiaların meşruiyetine 
zemin oluşturmuştur. Gelinen 
noktada iktidardan beklentimiz, 
bu güne kadar yapılan 
yanlışlardan vazgeçilerek sözde 
kararın, uluslararası meşruiyet 
kazanmaması için daha 
dikkatli davranmaları ve artık 
yanılmamalarıdır.

FETÖ davaları, KHK’ler 
ve ifade özgürlüğü

Baro Başkanları, ülkemizde 
yaşanan OHAL koşullarının 
amacını oluşturan terörle 
mücadeleyi aşan bir boyutta 
sürdürülmekte olduğunu 
tespit etmişlerdir. FETÖ ile 
mücadele konusunda, adil 
yargılanma hakkı gözetilerek 
yapılacak yargılamaları 
önemsenmektedir.15 
Temmuz Darbe Girişiminin 
sorumlularının hesap 
vermesi konusunda tereddüt 
bulunmadığı teyit edilirken, 
KHK’lar eliyle geliştirilen yeni 
sürecin giderek FETÖ ile ilgisi 
bulunmayan muhalefetin 
sindirilmesi operasyonuna 
dönüşmesine ilişkin ciddi 
kaygı beslemektedirler. Bu 
bağlamda özellikle FETÖ 
veya başka terör örgütlerinin 
yaftalaması veya böyle bir 
yaftalamaya gerek olmaksızın 
dahi, geçmişte yaşanan 
hukuksuzlukların benzerleri 
ile karşılaşmış olmaktan ciddi 
bir kaygı duymaktadırlar. 
Cezaevlerinde yaşanan sağlık 
sorunlarının görmezden 
gelindiği ve yaşam kayıplarına 
neden olacak duyarsızlıkların 
sergilendiği gözlenmektedir. 
Diğer yandan, Cumhuriyet ve 
Sözcü gazetelerine yapılan 
operasyonlarda somutlaşan 
bu gerçeklik, ülkemizde ifade 
özgürlüğünün kısıtlanmasına 
yol açan çok ciddi sonuçlar 
doğurmuştur. Tüm bu sonuçlara 
yol açan ve Parlamenter 
Demokratik Sisteme açık 
aykırılık içeren, hukuk devleti 
ilkelerinden uzak ve anayasal 
yargı denetimi dışında bırakılan 

Bursa Barosu Yönetim Kurulu, başkanlar toplantısı organizasyonunu başarıyla 
gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.
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Konuk başkanlar toplantıyı ölümsüzleştirdiKHK uygulamalarına bir an önce 
son verilmesi gerekmektedir.

Avukatlık mesleğine 
yönelik tehditler
Baro Başkanları, bu süreçte 
savunma hakkının ciddi biçimde 
ihlal edildiği ve gelinen süreçte 
hukuk devletinden giderek 
uzaklaşılmakta olduğunu tespit 
etmişlerdir 
Savunma hakkı, adil yargılamanın 
“olmazsa olmazı”; avukatlık 
mesleği hukuk devletinin 
turnusol kağıdıdır. Diktatörlükle 
yönetilen devletlerin tamamında 
şatafatlı adliyeler, sırmalı 
cübbeleriyle hakim ve savcılar 
mevcuttur. Ama bağımsız 
savunma ve onurlu avukatlar, 
yalnızca adaletle yönetilen hukuk 
devletlerinde bulunur.
Son günlerde, avukatlara 
yönelik fiili saldırılar ve 
meslektaşlarımızın savunma 
hakkını engelleyecek mahiyette 
uygulamalar artmıştır. 
Görevi başında öldürülen, 
şiddete maruz bırakılan, 
tehditle yıldırılmaya çalışan 
meslektaşlarımızın haberleri 
her gün gazetelerde yer 
almaktadır. Bu saldırgan tutum, 
Viranşehir örneğinde olduğu 
gibi bir Baro Başkanına kadar 
vardırılmıştır. Bunun yanında, 
kollukta, yargı önünde ve 
hemen hemen her bürokratik 
kurumda meslektaşlarımız 
akıl almaz engellemelerle 
ve hatta işkencelerle 
karşılaşmaktadırlar. Sadece 
görevini yerine getirdiği için 
duruşma salonlarında hakarete 
uğrayan, vekilliğini üstlendiği 
kişiyle veya bu kişiye atfedilen 
suçla özdeşleştirilen avukatlar, 
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üstlendikleri davada sanık olarak 
yargılanabilmektedirler. 
Yaşanan süreçte Barolar 
Demokratik Hukuk Devletinin 
yeniden oluşturabilmesi 

için meslektaşları ile birlikte 
mücadele vermeyi varlık nedeni 
saymaktadırlar. Avukatlar, 
dünyanın her yerinde o ülkelerin 
hukuk tarihini yazan tarihçilerdir. 

Bu ülkenin hukuk tarihi de 
avukatlar tarafından bir direniş 
tarihi olarak yazılacaktır.”

Aile fotoğrafı ve
gala yemeği
Bursa Barosu ev sahipliğinde 
Crowne Plaza Oteli’nde 
gerçekleşen Genişletilmiş 
Marmara ve Ege Bölge Baro 
Başkanları Toplantısı sonunda, 
geleneksel şekilde aile fotoğrafı 
çekilmesiyle son buldu. Gece 
de yine aynı otelde gala yemeği 
düzenlendi. Yemekte, Bursa 
yöresi halk oyunları ve kılıç 
kalkan ekipleri gösteri sundu.

Mini korodan

muhteşem koner
Gösterinin ardından, Bursa 
Barosu Türk Sanat Müziği Korosu 
koristleri Av. İsmail İşyapan, Av. 
Metin Öztosun, Bursa Barosu 
Basın Danışmanı İhsan Bölük’ten 
oluşan grup, sevilen şarkılardan 
oluşan yaklaşık 1 saatlik program 
yaptı. Programın bir bölümüne 
konuklar arasında bulunan Koro 
Şefi Filiz Başıbüyük de eşlik etti.
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Adli Yılın başlaması nedeniyle, 
Bursa Adalet Sarayı bahçesindeki 
Atatürk Anıtı önünde tören 
düzenlendi. Törene, Bursa Vali 
Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Recep Altepe, Bursa İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ahmet Hacıoğlu, Bursa 
Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan 
Kuş, Bursa Adli Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanvekili Selçuk 
Yağmur, Bursa Bölge Mahkemesi 
Başkanı (BAM) Abdulkadir 
Şahin, Bursa Bölge Mahkemesi 
Başsavcısı Sait Gürlek, Bursa 
Baro Başkanı Gürkan Altun, 
Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı 
Mehmet Mustafa Altınsu, Nilüfer 
Belediye Başkanvekili Av. Nilgün 
Berk, BAM Daire başkanları, 
savcılar, Bursa Adliyesi’nde görev 
yapan hakim, savcı ve personel 
ile hukukçular katıldı.

Atatürk Anıtı’na çelenk 
konulmasının ardından saygı 
duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı 
okunmasının ardından kürsüye 
ilk olarak Bursa Baro Başkanı 
Avukat Gürkan Altun çıktı.

Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun:
“Hukukun üstünlüğü ilkesinin 

vücut bulduğu, yargının bağımsız 
olduğu adli yıl dileriz” diyerek 
başlayan Altun şöyle konuştu:

“Çünkü yargı bağımsızlığı, 
adil yargılanma ve savunma 
hakkı eksik olduğu sürece ne 

2017-18 Adli Yılı törenle başladı
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, “Bütün yurttaşların kanun önünde eşitliğinin 
güvencesi olan hukukun üstünlüğü ilkesi hayata geçirilmediğinde adalet duygusu 
yara alır. Bu duygunun yara aldığı toplumlarda bireylerin hak ve özgürlüklerinden 
söz edilemez” dedi. Altun, OHAL KHK’leri ile savunma mesleğinin yapılamaz hale 
getirildiğini söyledi.
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Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun

adaletten ne de demokrasiden 
söz edebiliriz. Yine bütün 
yurttaşların kanun önünde 
eşitliğinin güvencesi olan 
hukukun üstünlüğü ilkesi hayata 
geçirilmediğinde adalet duygusu 
yara alır. Bu duygunun yara aldığı 
toplumlarda bireylerin hak ve 
özgürlüklerinden söz edilemez. 
Tüm bu nedenlerle hukukun 
üstünlüğünden, laiklikten, 

sosyal hukuk devletinden, 
bağımsız, tarafsız, güven veren 
mahkemelerden, bağımsız ve 
cesur cumhuriyet savcılarından, 
özgür savunmadan asla taviz 
verilmemelidir.

Maalesef ülkemizde hep bir 
önceki yıla göre yargıya güvenin 
azaldığı, adaletin sürekli yara 
aldığı, hukukun üstünlüğü 
kavramının içinin boşaltıldığına 
şahit olduk. Tam da bu sebeple 
her zamankinden daha çok 
hukuka ve hukukun üstünlüğüne 
ihtiyaç duymaktayız. Ancak 
bunun salt yargının elinde 
olmadığını da belirtmek 
isterim. Yargı ne yaparsa yapsın, 
yurttaşlar ve kurumlar hukukun 
üstünlüğüne inanmadıkça, sözde 
değil, esasta bağımsız ve tarafsız 
yargı tesis edilmedikçe hukukun 
üstünlüğü ilkesi hayata geçemez. 
Bu ilke vücut bulmadıkça 
demokrasi ve adalet gelişemez, 
yurttaşların zihinlerinde de yer 
edemez.

Yargının yükü ağır sorunları 
çoktur. Bu bugünün meselesi 
olmadığı gibi yarın da 

çözülebilecek değildir. Ancak 
gün adım adım yükü azaltma, 
sorunları birer birer halletme 
günüdür.

15 Temmuz benzeri alçak darbe 
girişiminin bir daha yaşanmaması 
için kamu görevlerine girişte 
ve kamu hizmetlerinden 
faydalanmada esas olan liyakat 
ve eşitlik olmalıdır. En başta da 
yargı camiasında elbette…

Yıllar yılı gece yarısı mecliste 
kabul edilen torba yasalar 
kabusumuz olmuştu. Onlarca 
kanunda değişiklik yapılır, bizler 
de cımbızla çeker ilgili olduğu 
kanunlara el yordamıyla notlar 
alırdık. Bu kabus bitti şimdi yerini 
OHAL kararnameleri aldı. 15 
Temmuz alçak darbe girişimiyle 
hesaplaşmak ve terör örgütünün 
kökünü kurutmak için kullanılması 
gereken OHAL KHK’leri, maalesef 
hayatın her alanında en çok da 
hukuk ve savunma alanında 
kısıtlamalar getirmek için 
kullanılır oldu.

15 Temmuz 2016’dan bu yana 
çıkarılan 28 KHK ile savunma 
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hakkının kullanımı, etkinliği, 
mahiyeti daraltılmış, kısıtlanmış 
mesleğimiz yapılamaz hale 
getirilmiştir. Yasal düzenlemelerin 
yerini OHAL kararnameleri 
almıştır.

27 Ağustos 2017’de yayınlanan 
694 sayılı KHK ile devlet aleyhine 
açılacak tazminat davalarında 
hükmedilecek nisbi avukatlık 
ücretlerine en az sulh ceza 
hakimliklerinde, en fazla da ağır 
ceza mahkemelerinde takip 
edilen davalarda tahakkuk 
edecek maktu vekalet ücretiyle 
sınırlama getirilmiştir.

Yine kesinleşen bu ilamların 
da idari başvuru zorunluluğu 
getirilerek icraya konması 
engellenmiş, bu suretle de 
icra vekalet ücretleri adeta 
kaldırılmıştır.

Zorunlu arabuluculuk, noterlere 
devredilen yargısal işler ve 
uzlaştırma derken, zaten 
daraltılan avukatlık mesleğinin 
faaliyet alanı vekalet ücretlerinin 
tırpanlanmasıyla iyice zor yapılır 
hale getirilmiştir.

Bir tarafta  bunlar olurken, bir 
hamle de Söke 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nden geldi. 7 
Eylül’de Anayasa Mahkemesi’nde 
görüşülecek başvurusunda 
Avukatlık Kanunu’nun 164. 
maddesinin 5. fıkrasının, yani 
karşı vekalet ücretinin avukata 
ait olduğuna dair hükmün iptali 
istenmiştir. Oysa vekalet ücreti 
yasal dayanağını Avukatlık 
Kanunu’ndan almakta olup, 
avukatın hukuki yardımının 
karşılığı olan değeri ifade eder.

Haksızlıklar, hukuksuzluklar 

karşısında sessiz kalmak, 
yapılan veya yapılmak istenene 
yanlışlıklara da ortak olmak 
demektir. Nobel Barış Ödülü 
sahibi yazar Elie Wiesel de 
‘Adaletsizliği engelleyecek 
gücünüzün olmadığı zamanlar 
olabilir fakat itiraz etmeyi 
beceremediğiniz zaman asla 
olmamalıdır’ diyerek savunma 
görevi yapan biz avukatlara 
yanlışa ortak olmaksızın bir çıkış 
yolu olduğunu da göstermiştir.

Bursa Bölge Mahkemesi 
Başsavcısı Sait Gürlek:
Önceki yıllarda adli yıl açılış 
törenlerinde fiziki mekan 
sıkıntısından yakınıldığını 
anlatan Sait Gürlek, “Bölge 
adliye mahkememizin 
faaliyete geçmesi ve adalet 
kampusumuzun inşaatının 
devam etmesi sebebiyle bu 

adli yıl açılışında ne mutlu ki 
fiziki mekan eksikliklerinden 
bahsetmeyeceğiz.

Bursa’mız ve bölgemiz için 
önemli yatırım olan adalet 
kampusu ve bölge adliye 
mahkemesi 2016 yılında 
ihale edilmiş ve 6 Mayıs 2016 
tarihinde temeli atılmıştır. 
Bina inşaatı tamamlanarak 1 
Eylül 2018 tarihinde teslim 
edilecek olup, aynı yıl içinde 
açılması düşünülmektedir. 
84 bin metrekare kapalı alanı 
olan bölge adliye mahkemesi 
binası, 50 daire sığacak 
şekilde çok fonksiyonlu olarak 
tasarlanmıştır. Bursa, Balıkesir, 
Çanakkale, Kütahya, Yalova ve 
Bilecik illeriyle ilçelerindeki 
mahkemelerde verilen ve istinaf 
yoluna başvurulmuş hukuk ve 
ceza mahkemelerine ait dosyalar 
bundan böyle ilimizde kurulmuş 
ve faaliyete başlayacak olan 
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 
ceza ve hukuk dairelerine 
gelecektir. Diğer bir ifadeyle 
dosyalar artık Yargıtay’dan 
önce Bursa Bölge Adliye 
Mahkemesi’nde incelenecektir.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 
bugün itibariyle faaliyete 
başlamıştır. 3 Temmuz 2017 
tarihi itibariyle bir bölge başkanı, 
18 daire başkanı, 50 hakim, 8 
cumhuriyet savcısı olmak üzere 
toplam 78 hakim ve savcı ataması 
yapılmıştır. Bunların büyük 
bölümü göreve başlayacak 
olup diğerleri en kısa zamanda 
görevlerine başlayacaklardır.

Ek olarak 150 adliye personeli 
ataması yapılmıştır. Bugünden 

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 
Cumhuriyet Başsavcısı Sait Gürlek
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itibaren verilen kararlar İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi’ne 
değil, Bursa Bölge Adliye 
Mahkemesi dairelerine 
gelecektir.

2009 yılından buyana Bursa’da 
grev yapmaktayım. Yaş sınırından 
ötürü önümüzdeki yıl aranızda 
olamayacağım. Görevim 
sırasında bana destek olan 
tüm meslektaşlarıma, Bursa 
Baromuza ve tüm kamu kurum 
kuruluşlarımızın yöneticilerine 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Bursa Bölge Mahkemesi 
Başkanı Abdulkadir Şahin:
“Bir önceki yıl ülkemiz için, 
yargı camiamız için zor bir yıl 
oldu. Cumhuriyet tarihinde 
görmediğimiz bir darbe 
kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. 
Yargının içerisinde malum 

yapıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu 
değerlendirilen 4200 hakim ve 
savcı meslekten uzaklaştırıldı 
ve haklarında soruşturma 
başlatıldı. Bu sebeple Türkiye’de 
yaklaşık 168 bin soruşturma 
ve dava hala devam etmekte. 
52-53 bin civarında da tutuklu 
bulunmakta. Umarım bu adli yıl 
bir öncekinden iyi olur.

Geçen yıldan beri aramızdan 
ayrılanlar oldu. Denizli 
Cumhuriyet Başsavcısı 
kardeşimizi kaza mı cinayet 
mi belli olmayan bir şekilde 
kaybettik. Bursa Gemlik’te bir 
avukat meslektaşımız yalnızca 
görevi sebebiyle şehit edildi. Bir 
başka avukat arkadaşımıza karşı 
da müessir fiil ve darp olayları 
oldu. İnşallah bu olaylar bir daha 
olmaz.”

Bursa Cumhuriyet 
Başsavcısı Uğurhan Kuş:
“Geçtiğimiz yıl yargı teşkilatı 
olarak sıkıntılı günler yaşadık. 
Çok şükür ki gerek ülkemiz, 
gerekse yargı teşkilatımız, tez 
zamanda ve en süratli bir şekilde 
atlatmasını bilmiştir. İçindeki 
hain unsurları temizleyen 
yargı teşkilatı, geleceğe her 
zamankinden daha güçlü daha 
sağlam adımlarla ilerlemeye 
devam etmektedir. Bu ülkede 
adaletin her zaman kaim daim 
olması için kişisel ve kurumsal 
anlamda her türlü fedakarlığı 
yapacağımızdan kimsenin 
şüphesi olmasın. Hiçbir mazeret 
üretmeden her zamankinden 
daha çok çalışacağımızı herkesin 
bilmesini istiyorum.  Adalet bizler 

için ne bir seçenek ne de bir 
lütuftur. Olmazsa olmaz, fazilet, 
ilke ve mecburiyettir. Ne eziyet, 
ne merhamet, sadece adalet! Tek 
amacımız, yargının, bu ülkede 
adaletin tekrar insanların birinci 
derecede güven duyduğu kurum 
haline gelmesini sağlamaktır.

Tarafsız, bağımsız, adil, vicdanlı, 
haktan ve hukuktan yana olan 
yargı teşkilatı mensuplarının yeni 
adli yıllarını kutluyorum. 

Adalet Sarayı giriş 
salonunda kokteyl
Adliye bahçesindeki tören ve 
konuşmaların ardından Adalet 
Sarayı giriş salonunda hem 
adli yıl açılışı, hem de geçen 
kurban bayramı nedeniyle Bursa 
Barosu tarafından kokteyl verildi. 
Protokol mensupları, hakimler, 
savcılar, avukatlar ve adliye 
personeli bayramlaştı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı 
Abdülkadir Şahin

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı
Uğurhan Kuş



BURSA BAROSU BÜLTENİ

11

Eylül 2017

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 
törenle açıldı. BAM geçici olarak, 
Merinos’ta bundan önce Bursa 
Teknik Üniversitesi’ne tahsis 
edilen eski Veterinerlik Fakültesi 
binalarında hizmet verecek.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun ve yönetim kurulu 
üyelerinin de hazır bulunduğu 
açılış töreninde konuşan BAM 
Cumhuriyet Başsavcısı Sait 
Gürlek, kaç hakim savcı ve 
personelle hizmet vereceklerinin 
açıkladı. 

BAM Başkanı Abdulkadir 
Şahin de, geçmişten bugüne 
istinaf mahkemelerinin kısa bir 
tarihçesini anlattı.

Törene katılan Bursa Valisi 
İzzettin Küçük ise Osmanlı 
İmparatorluğu’na başkentlik 
yapmış Bursa’nın adalet 
yönünden de önemli bir şehir 
olduğunu söyledi.

Bursa BAM’da ceza ve hukuk 
alanında şimdilik 18 daire 
başkanı, 50 hakim, 8 cumhuriyet 
savcısı olmak üzere toplam 78 
hakim ve savcı görev yapacak.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) törenle açıldı
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Gözgeç’ten 
yeni adli yıl 
ziyareti
AKP Bursa Milletvekili Avukat 
Emine Yavuz Gözgeç, yeni 
adli yıl açılışı nedeniyle 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’u makamında 
ziyaret etti. Yönetim Kurulu 
Üyesi Yener Poroy’un da  
bulunduğu görüşmede, 
yargının ve adliyenin sorunları 
konuşuldu.

Yeni Emniyet Müdürü Osman Ak’a “hoşgeldin”
Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, Sayman Metin 
Öztosun, yönetim kurulu 
üyeleri Hüsniye Altın Yeşil ve 
Sefer Bülent Yaylalı, Bursa 
Emniyet Müdürü Osman Ak’ı 
ziyaret ederek, Bursa’daki 
görevinde başarı dileğinde 
bulundular. Altun, Ak’a, sosyal 
sorumluluk projelerinde 
her zaman işbirliğine hazır 
olduklarını, özellikle çocuk ve 
kadın hakları ile uyuşturucu 
eğitimleri konusunda 
üzerlerine düşen ne varsa 
yapmaya hazır olduklarını 
söyledi. Müdür Ak da, bu 
yaklaşımdan ötürü Altun’a 
teşekkür etti.
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Denizbank’tan avukatlara promosyon
Bursa Barosu ile Denizbank 
arasında imzalanan protokol 
gereği Bursa Barosu üyesi 
avukatlar, bankanın sunduğu pek 
çok olanaktan yararlanabilecek. 
Denizbank avukatlara, yaklaşık 
600 lira değerinde mesleki 
sorumluluk sigortası hediye 
edecek. Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun ile Denizbank 
Bölge Müdürü Burak Bozkaya 
arasında imzalanan protokole 
göre, Bursa Barosu üyesi 
avukatlara sağlanan olanaklar 
şöyle:

Baro aidat ödemeleri, Bursa 
Barosu’na ait pos cihazı 
üzerinden bankanın Afili Bonus 
Platinum kartı ile vade farksız 6 
ay taksitle yapılabilecek.

Baro aidat ödemeleri için 
avukatlar 5 bin liraya kadar 
sıfır faizli kredi olanağından 
yararlanabilecekler.

2 bin liraya kadar 12 ay vade ile 
kredi kullanılabilecek, ancak 2-5 
bin lira arasında vade en fazla 6 
ay olacak.

Denizbank, Bursa Barosu ile 
yapılan anlaşma gereği, Bursa 
Barosu üyesi avukatlara yaklaşık 
600 lira değerinde 1 yıl vadeli 
100 bin lira teminatlı Mesleki 
Sorumluluk Sigortası hediye 
edecek. “Kredili mevduat hesabı 
açan ve en az bir adet otomatik 
ödeme talimatı verenlerle, 
önceden Afili Bonus Platinum 
kartı ya da kredili mevduat 
hesabı bulunan ve otomatik 
ödeme talimatı olanlar da bir yıl 
boyunca aylık bin lira harcama 

sözü vermeleri halinde” aynı 
değer ve sürede sigortaya 
ücretsiz sahip olacaklar.”

Denizbank, avukatların 
barokartlarına ATM’lerden kartlı/
kartsız para yükleme, internet 
bankacılığı ile hesaptan komisyon 
ücreti olmaksızın para yükleme 
olanağı da sunuyor.

Emekli maaşını da Denizbank’a 
transfer edecek avukatları da 450 
lira promosyon beklerken, diğer 
olanaklardan bazıları şöyle:

Şubelerde bireysel 
danışmanlardan öncelikli 

hizmet, ücretsiz kiralık kasa 
hizmeti, günlük 3 bin lira nakit 
çekim limiti, Türkiye’nin her 
yerinde pazar kahvaltılarında 
ve hafta sonu tiyatro/sinema 
harcamalarında yüzde 30 
indirim…

İstanbul, Ankara ve Antalya 
havaalanlarında yüzde 50 
indirimli otopark ve vale; İstanbul 
Atatürk ve Ankara Esenboğa 
Havalimanlarında ücretsiz lounge 
hizmeti,

Hilside Beach Club’ta 2017 yılı 
boyunca konaklamalarda yüzde 
15 indirim, Türkiye’nin en seçkin 
restoran, kafe ve otellerinde 
yüzde 20’ye varan indirimler, 
Garenta ile araç kiralama 
hizmetinde yüzde 20 indirim, 
Türkiye’dei tüm Big Chefs’lerde 
yüzde 15 indirim, Dry Center 
şubelerinde kuru temizleme 
hizmetinde yüzde 20 indirim…

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ile Denizbank Bursa Bölge Müdürü Burak 
Bozkaya’nın görüşmesinde, Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Atila Atik ile Denizbank 
Bursa Şubesi Müdürü Semiha Kablay Yılmaz da bulundu.
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BASIN AÇIKLAMASI

Bilindiği üzere 37 yıl önce w12 
Eylül 1980’de “ülkede huzur ve 
barışı tesis edecek, demokrasiyi 
getireceğiz” denilerek askerlerce 
yönetime el konulmuştu. 
Sonradan bu el koymanın huzur, 
barış ve demokrasi kaygılarından 
öte, aslında ABD tarafından 
Türkiye’yi kaybetmemek için 
dışarıda planlandığı ortaya 
çıkmıştı. 1960 yılı ve sonrasında 

gelişen, 68 rüzgârı ile özgür 
bir toplum hedefine doğru 
hızla ilerleyen birey hareketini 
tehlikeli bir gidiş olarak saptayan 
ABD, önce ülkedeki sağ ve sol 
kampları derinleştirdi, sonra da 
sağ ve solu birbirine kırdırarak 
darbenin alt koşullarını oluşturdu. 
Bizzat ABD’li yetkililerce “Bizim 
Çocuklar” diye nitelendirilen 
generaller de gerekeni(!) yapıp 

Anayasal düzeni sonlandırdılar. 
Aynı askeri yönetim, darbe 
öncesinde sıkıyönetim 
komutanlıkları sıfatıyla asayişi 
sağlaması gerekirken, artarak 
devam eden sağ-sol çatışmaları 
darbe sonrasında bıçakla kesilmiş 
gibi durdu. 11 Eylül günü akan 
kan darbe yapıldıktan sonra 
nasıl oldu da birden durabildi? 
Çatışmayı bitirebilecek istihbarat 
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ve güç 12 Eylül’e gelinen 
süreçte neden bu kanlı olayların 
meydana gelmesine göz yumdu? 
Bu ve benzeri sorular asla yanıt 
bulamadı. Aynı şekilde onca 
gencin ölümüne neden engel 
olunamadığı sorusu da yanıtsız 
kaldı. 

Kamu vicadanını
rahatlatmak adına...
Bu sorular yıllar yılı tek başına 
12 Eylül Darbesini yapanların 
yargı önüne çıkarılmasına 
yeterli nedenler idi. Demokrasi 
adına bunu başaran bir siyasi 
iktidar da olmadı, olamadı. 
Yıllar sonra Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından 12 Eylül 
askeri darbesini gerçekleştiren 
ve darbe sonrasında görev alan 
ve şüpheliler arasında dönemin 
genelkurmay başkanı Kenan 
Evren’in yanı sıra Mili Güvenlik 
Konseyi üyeleri ile çoğu hayatta 
olmayan isimlerden oluşan 
610 kişi hakkında “anayasal 
düzeni ortadan kaldırmaya 
teşebbüs etme suçundan” 
yürütülen soruşturma da ne 
yazık ki “ Darbeye ilişkin 30 

yıllık olağanüstü zaman aşımı 
süresinin geçtiği” gerekçe 
gösterilerek takipsizlik kararı 
ile sonlandırıldı. Oysa darbe 
insanlığa karşı işlenmiş bir 
suç olup zamanaşımına tabi 
değildir. Bağımsız yargı için bu 
soruşturma kapsamında dava 
açılıp sorumlular hakkında 
hakettikleri cezaya çarptırmak en 
temel görevdir. Kamu vicdanını 
rahatlamak adına sorumlulardan 
hayatını kaybetmiş olanların da 
en azından rütbelerinin sökülmesi 
gereklidir. Darbecilerin cezasız 
bırakılması dünya çapında bir 
demokrasi ayıbıdır.

Hukuka aykırı
kararlarla tutuklama
Ancak bu ayıbı taşıyanlar dün 
12 Eylül’ün darbeci askerleri ile 
hiç ilgisi bulunmayan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ve Cumhuriyetçilere 
karşı “Ergenekon, Balyoz vb 
davalarla” darbe suçlamasında 
bulunmuş ve sahte delil, gizli 
tanık vb hukuka aykırı kararlarla 
tutuklanmalarını sağlamışlar, 
demokratik olmayan yöntem 
ve uygulamalarla uzun süre 

yargıç karşısına çıkarmaksızın 
onları ceza ve tutukevlerinde 
tutmuşlardır. Günümüzdeki 
tehdit sadece askeri darbe 
tehdidi değil aynı zamanda 15 
Temmuz darbesinde de etkilerini 
derinden hissettiğimiz sivil darbe 
tehdididir.

Topluma ağır baskı ve
sindirme politikası
Bugün ülke olarak hala 12 Eylül 
generallerini yargılayamıyorsak, 
yargılanan dönemin genelkurmay 
başkanı Evren ve hava kuvvetleri 
komutanı Şahinkaya hakkında 
ölümleri nedeniyle davayı 
düşürüyor ve fakat rütbelerini 
dahi sökemiyorsak bu salt 
Anayasanın ve siyasetin değil 
aynı zamanda demokrasi 
ve toplumun da ayıbıdır. 12 
Eylül’ün darbeci faşist yönetimi 
tarih önünde sorgulanmalı ve 
hesap vermelidir. Çünkü 12 
Eylül yönetimi, salt bir darbe 
yapmamış; aynı zamanda koca 
bir kuşağın birçok bireyinin 
hayatını kaybetmesine neden 
olmuş, kalanları da uzun yıllar 
cezaevlerinde çürütmüş, toplumu 
ağır bir baskı ve korku altında 
sindirmek suretiyle insanlık suçu 
işlemiştir. İşledikleri bu insanlık 
suçunun hesabını vermelidirler. 
12 Eylül faşizmini kınarken; sivil 
olsun askeri olsun tüm darbelere 
karşı olduğumuzu bir kez daha 
kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Av. Gürkan ALTUN
Bursa Barosu Başkanı
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Farazi Dava Yarışması’nda başarı ödüllendirildi

Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Bursa Barosu’nun 
farazi dava yarışmasında 
tüm barolar arasında öncü 
olduğunu hatırlatarak başladığı 
konuşmasında, “Amaç burada 
eğitim. Stajyerlerimizin her şeyi 
görmeleri gerekiyor. Müşteki 
kısmı, savcılık kısmı, devamında 
şüphelinin sanık olması, 
mahkumiyete giden süreç ve yine 

hukuk davalarında davacı, davalı, 
dava dilekçesi, cevap dilekçesi 
gibi bütün yazışma aşamalarının 
genç meslektaşlarımız tarafından 
öğrenilmesi gerekiyor. Staj 
esnasında hata yapılabilir 
ama mesleğe başladığımızda 
bu hataları yapma lüksümüz 
olmayacak” dedi.

Törende önce, Farazi Dava 
Çalışması Değerlendirme 

Kurulu’nda görev alan avukatlara 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun tarafından plaket verildi.

Değerlendirme Kurulu 
üyelerinden İsmail İşyapan 
ve Özlem Güneri ile Cevdet 
Ulu adına oğlu Güvenç Ulu 
plaketlerini törende alırken, 
kurulun diğer üyeleri Aykut Cura, 
Ümit Emek Bursalı ve Murat 
Özdemir törene katılamadı.

Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Farazi Dava Yarışması’nda 
dereceye giren gruplara ödülleri törenle verildi.

Bursa Barosu Farazi Dava Yarışması 
Değerlendirme Kurulu üyesi Av. İsmail 
İşyapan’a plaketini Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun verdi.

Farazi Dava Yarışması Değerlendirme 
Kurulu üyesi Av. Cevdet Ulu’nun plaketini 
oğlu Av. Güvenç Ulu, Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun’dan aldı.

Bursa Barosu Farazi Dava Yarışması 
Değerlendirme Kurulu üyesi Av. Özlem 
Güneri’ye plaketini Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun verdi.
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CEZA KATEGORİSİ HUKUK KATEGORİSİ

(17. Grup) ÇAĞLAR TUNÇ, M.GİZEM ÜNLÜ, ÖZLEM 
GÜLER, BETÜL ASLAN, ÖZEN DAĞDEVİREN, BURCU 
ERTUR, HASAN ŞAHİN, HÜSEYİN T.ALBAYRAK, FATMA 
BAYRAM, İBRAHİM ÇALIŞIR

(26. Grup) MURAT YAVUZ, Y.SELİM LEVENTOĞLU, 
CİHAD ORHAN, ENES VARDAR, ENES DUMAN, OĞU-
ZHAN AYDOĞDU, İSMAİL SAY, SADIK ÇAVUÇ, C.BERKİN 
ALTUNBAŞ, BURAK DÜKKANCILAR

(23. Grup) MERYEM ÖZ, FATİH YILDIZ, FIRAT KARAKAYA, 
MERT CAN ORAL, YASEMİN ÇALIOVA, FERHUNDE 
İLHAN, DİLEK YILMAZ, GİZEM DÖNMEZ, MUAMMER 
KARTAL, CEREN BURUL

(17. Grup) ÖMER İŞLEYEN, ABDULLAH DEMİRCAN, 
M.SADİ KÖKSALDI, EMİRHAN DERDİMAN, ALPER MER-
DİN, MEHMET RAİF, KADRİ KOÇASLAN, FERİD ALTUN, 
M.FETHİ İREN, CİHAN ÇETİN

(13. Grup) B.KÜRŞAT GÜZEL, EMİNESAYLI, EMRAH 
TURHAN, KÜBRA AKBUL, NUR KART, OZAN TUNCEL, 
ÖZGE KAYA, PINAR UYAR, S.BAHAR SÖYLEMEZ, YALÇIN 
YAMAN

(4. Grup) FİGEN ŞAHİN, RÜMEYSA ÜNAL, SİBEL KAYA, 
A.PELİN SALMAN, FATMA ÖZEN, NESLİŞAH PAN-
CAR, EBRU KURTULUŞ, EMİNE KAMİLOĞLU, TUĞBA 
ŞENTÜRK, SILA ŞAHİN

1

2

3

1

2

3
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Bursa Barosu yönetimi, genç meslek-
taşlarıyla mangal başındaydı.

Hayvan dostu hukukçular kahvaltıda buluştu

Genç Avukatlar’dan yeni adli yıl pikniği

Bursa Barosu Hayvan Hakları 
Komisyonu tarafından 
düzenlenen kahvaltı Club K9’da 
gerçekleştirildi. Kahvaltıya 
katılan konukları Hayvan Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Ümran 
Babacan ağırladı. Kahvaltıya 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun ile Başkan Yardımcısı Av. 
Atila Atik de katıldı.

Bursa Barosu Genç Avukatlar 
Meclisi’nce piknik düzenlendi. 
Tuzaklı Köyü Piknik Alanı’nda 
gerçekleştirilen pikniğin bir 

bölümüne Bursa Barosu Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, başkan 
yardımcısı Atila Atik, sayman 
Metin Öztosun, yönetim kurulu 

üyeleri Hüsniye Altın Yeşil, 
Sefer Bülent Yaylalı, Burcu 
Aksak Ergün, Buket Gülçin Özel 
ve Yener Poroy da katıldı. 
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“Şüpheye
yer yok, 
savunma
tümüyle 
etkisiz 
kılınmaya 
çalışılıyor”

BASINA VE KAMUOYUNA  (23/09/2017)

Bursa Barosu olarak 
kuruluşumuzdan bu yana 
hukuk alanındaki gelişmeler, 
toplumsal olaylar ve kamunun 
aydınlatılmasının gerekli olduğu 
hususlar ile ilgili görüşlerimizi, 
endişelerimizi medya aracılığı 
ile halka duyurmaktayız. Bu 
hususlar içinde bizleri en 
çok yaralayanların başında 
savunmaya yönelik saldırılar 
gelmektedir.
Bilindiği gibi son çok yakın 
bir tarihte Gemlik’te hain bir 
saldırıda meslektaşımız Özgür 
Aksoy’u şehit verdik. Sonra 
Mustafakemalpaşa’da avukata 
silahlı saldırıda bulunan şahıslar 
serbest bırakıldı. Bundan 
cesaret alan biri, Nilüfer’de bir 

meslektaşımızı ofisinde silahla 
tehdit etti. Şimdi de görevi 
adliyede güvenliği sağlamak olan 
polis memurunun, güvenliğini 
sağlamakla görevli olduğu 
yargının kurucu unsurlarından 
avukatları o adliyede en üst 
düzeyde temsil eden Şanlıurfa 
Barosu Başkanı’nı kelepçeleyerek 
gözaltına almaya çalışması, 
hukukun geldiği vahim noktayı 
gözler önünde sermektedir.

Sadece bunlar değil…
12 Eylül 2017 tarihinde, işlerini 
geri istedikleri için terör 
örgütü üyeliği suçlaması ile 
yargılanan Nuriye Gülmen ve 
Semih Özakça’nın avukatlığını 
yapmakta olan 16 meslektaşımız 

gözaltına alınmış, 9 günlük 
gözaltı sürecinden sonra 14’ü 
tutuklanmıştır. Bu işlemlerin 
Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın yargılandıkları 
davanın duruşma tarihi olan 
14 Eylül 2017 tarihine 2 gün 
kala gerçekleşmiş olması 
ve meslektaşlara örgütsel 
soruların sorulmasının, savunma 
müessesini yıpratmaya 
yönelik olduğu konusunda 
akıllarda hiçbir şüpheye yer 
bırakmamaktadır.
Tam da bu noktada Suçların 
Önlenmesine ve Suçluların 
Islahı üzerine Birleşmiş Milletler 
Konferansında kabul edilen 
ve yürürlükteki birçok usul 
kuralının da dayanağı olan 

Av. Gürkan ALTUN
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Havana Kuralları’nı hatırlamak 
gerekir. Bu kurallar avukatlık 
mesleğine de güvenceler 
getirmiştir. 16. maddede 
hükümetlerin; avukatların 
hiçbirbaskı, engelleme, taciz 
veya yolsuz bir müdahaleyle 
karşılaşmadan hertürlü mesleki 
faaliyeti yerine getirmelerini; yurt 
içinde ve yurt dışında serbestçe 
seyahat etme ve müvekkilleriyle 
görüşebilmelerini; kabul 
görmüş meslek ahlak kurallarına, 
görevlerine standartlarına uygun 
faaliyette bulundukları için 
kovuşturma veya idari, ekonomik 
veya başka bir yaptırımla sıkıntı 
çekmemelerini veya tehditle 
karşılaşmamalarını sağlayacağını 
hükme bağlamıştır.

Sayısız kural ihlali...
Yine bu kuralların 17. 
maddesinde somut olayda 
görülenin aksine, avukatların 
görevlerini icra etmeleri 
nedeniyle güvenlikleri tehdit 
edildiği takdirde, yetkili 
makamlar tarafından gerekli 
bir biçimde korunacakları 
düzenlenmiştir. Devamla, 
meslektaşlar hakkında 
müvekkillerine isnat edilen 
suçların birebir aynılarından 
dolayı soruşturma başlatılarak, 
avukatın müvekkilleri veya 
müvekkillerinin davalarıyla 
özdeşleştirilemeyeceği kuralı 
da hiçe sayılmış; böylece tek 
bir işlem ile sayısız kural ihlal 
edilmiştir.
Ülkemizde Olağanüstü 
Hal süreci ile başlayan 
hukuksuzluklar silsilesinden 

elbetteki meslektaşlarımız 
da payına düşeni almaktadır. 
Bugüne kadar, haklarında delil 
olmaksızın, sırf savundukları 
sanıklar göz önüne alınarak 
birçok meslektaşımız türlü 
örgütlere üyelikten yargılanmış, 
mesleklerini yapamaz hale 
gelmişlerdir. OHAL dönemi 
KHK’leri ile hukukun en temel 
ilkelerine aykırı düzenlemeler 
getirilmiş, 3 avukat sınırlaması 
ve hakkında aynı suçtan dava 
açılan avukatların müvekkillerini 
savunamayacaklarına ilişkin 
kural ile savunma faaliyetini 
engellemek için bir yol daha 
üretilmiştir. Böylece henüz 
yargılaması sonuçlanmamış, 
hakkında hüküm verilmemiş 
olan sanıkların yine uluslararası 
metinler ile güvence altına alınan 
“Avukata ve adli hizmetlere 
ulaşma hakları”; Avukatına da 
aynı suçtan dolayı soruşturma 
açılarak ihlal edilmektedir. Hem 

savunma faaliyetini yürüten 
bizlerin, hem de kutsal değere 
sahip olan savunulma hakkının 
diğer öznesi olan şüpheli 
ve sanıklar açısından telafisi 
imkansız hak ihlalleri ortaya 
çıkmaktadır.
Mesleğimize yönelen tüm 
bu saldırıların bir an evvel 
son bulmasını, savunma 
ve savunulma haklarının 
tanınmaması halinde ortaya 
çıkacak facialar da gözetilerek 
avukatların derhal sahip olmaları 
zorunlu bulunan güvencelere 
kavuşturulmalarını diliyor, 
müvekkillerimizden önce 
mesleğimizi savunmak zorunda 
kaldığımız bugünlerin acilen 
son bulmasını ümit ediyoruz. 
Avukatlar Antik Yunan’da varlardı, 
bugün varlar, yarın da olacaklar. 
Saygı ile kamuoyuna sunarız.

BURSA BAROSU 
BAŞKANLIĞI

Nuriye Gülmen - Semin Özakça
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Eylül 2017

Eylül ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Başak Zeynep İNAN

Büşra ÖZYİĞİT Mustafa İPEK Nilsu SERTASLAN

İbrahim KURİ

Fatmanur PALA Kadriye ALBAYRAK
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Eylül ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Lokman DAĞ Murat ALTUN

Canan ERKUL Emirhan DERDİMAN

Figen ŞAHİNGizem TANAYDIN Kübra BENLİ

Emre AYIK

Metin Korkmaz
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Eylül ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Yusuf ADIGÜZEL

Nisa ÖREN

Ömer COŞAN

Ahmet ÖZTÜRK

Alaaddin ARSLAN

Dilek YILMAZ

Bengisu KUTLU

Anıl DORU

Uğur KÖSA

Mustafa ÇELEN
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Eylül ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Yavuz Selim LEVENTOĞLU

Elif Sezgi MEMİŞ

Emine ÇOBAN

Nurcan MUTAF

Şeyma OSMANİYE

Enes VARDAR

Elif Nazlı KÜÇÜKYALÇIN

Muhammed Sefa AVCI

Sema ERGÜN


