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Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, 2018-2019 Adli 
Yılı’nın açılışı nedeniyle Bursa 
Adalet Sarayı bahçesinde 
düzenlenen törende, yargı 
ve sorunları nedeniyle 
Türkiye’nin yaşadığı problemleri 
sıraladı, çözüm önerilerini 
anlattı. Altun, “Hukukun 
üstünlüğünden, laiklikten, 
sosyal hukuk devletinden, 
bağımsız, tarafsız, güven veren 
mahkemelerden, bağımsız ve 
cesur cumhuriyet savcılarından, 
özgür savunmadan asla taviz 
verilmemelidir” dedi.

Bursa Adalet Sarayı 
bahçesindeki Atatürk Anıtı 
önünde tören düzenlendi. 
Törende önce Ulu Önder 
Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere şehitler için saygı 
duruşunda bulunuldu, ardından 

Bursa Büyükşehir Belediye 
Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı 
okundu. Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş 
ile Cumhuriyet Başsavcısı 
Uğurhan Kuş, Adli Yargı Adalet 
Komisyonu Başkanvekili 
Ömer Gülmüş, Bursa Bölge 
Adliye Mahkemesi Başkanı 
Abdulkadir Şahin ile hakim, 
savcı ve avukatlar katıldı. Adliye 
içindeki kokteyle ise Bursa Valisi 
İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Hakan Saraç, Uludağ Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay 
ve Uludağ Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. 
Dr. Sabahattin Yürekli’nin de 
katıldığı törende kürsüye ilk 
önce Bursa Barosu Başkanı 

Hukuk devletinin ve demokrasinin olmazsa olmazı

BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI!
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 2018-2019 adli yılının açılış töreninde konuştu:

> Ekonomik krizden kurtulmanın birinci adımı hukuk güvenliğidir. Hukuk güvenliği 
yoksa ekonomide de başarılı olamazsınız. > İdam da, af da gündemden bir an önce 
düşürülmeli, doğabilecek zararlar siyasi iradeye ve halka bıkmadan usanmadan 
anlatılmalıdır. > Zorunlu arabuluculuk, noterlere devredilen yargısal işler ve uzlaştırma 
derken, avukatlık mesleğinin faaliyet alanı iyice daraltılmıştır.
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Av. Gürkan Altun çıktı. Altun, 
konuşma başlığının geçen 
yıllardan farklı olmadığını, 
yine bağımsız ve tarafsız yargı 
istediklerini söyledi.

En güncel sorunun ekonomik 
kriz olduğunu hatırlatan Altun 
“Ekonomiyi ekonomistler 
konuşsun” denemeyeceğini 
belirterek “Çünkü ekonomi 
dediğimiz olgu paradır. Para da 
güvenli ortam arar ki önceliği 
hukuk güvenliğidir. Eğer hukuk 
güvenliğiniz yoksa hangi 
ekonomik programı uygularsanız 
uygulayın başarılı olamazsınız” 
dedi. Altun şöyle devam etti:

“Yargının yükü ağır, sorunları 

çoktur. Bu bugünün meselesi 
olmadığı gibi yarın da 
çözülebilecek değildir. 15 
Temmuz benzeri alçak darbe 
girişiminin bir daha yaşanmaması 
için kamu görevlerine girişte 
ve kamu hizmetlerinden 
faydalanmada liyakat ve eşitlik 
esas alınmalıdır. En başta da 
yargı camiasında elbette…

Son olarak 26 Temmuz 
2018 tarihinde yayınlanan 
HSK kararnamesi ile bir çok 
hakim ve savcının görev 
yeri değiştirilmiştir. HSK 
Birinci Dairesi’nin 2018 ana 
kararnameleri ile adli yargıda 
3019, idari yargıda ise 301 hakim 

ve savcının yeri değiştirilmiştir. 
Anayasamızın 138. ve 139. 
maddeleri uyarınca ‘Hiçbir 
organ, makam, merci veya kişi, 
yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hakimlere emir 
ve talimat veremez; genelge 
gönderemez; tavsiye ve telkinde 
bulunamaz. Hakimler ve 
savcılar azlolunamaz, kendileri 
istemedikçe Anayasada 
gösterilen yaştan önce emekliye 
ayrılamaz; bir mahkemenin veya 
kadronun kaldırılması sebebiyle 
de olsa, aylık, ödenek ve diğer 
özlük haklarından yoksun 
kılınamaz.’

Yine Avrupa Hukuk Yoluyla 
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Demokrasi Venedik 
Komisyonu’nun 2010 tarihli 82. 
Genel Kurul Yargı Siteminin 
Bağımsızlığı raporunda, 
hakimlerin görev yerlerinin 
değiştirilmemesi ilke olarak 
kabul edilmiştir. Aynı raporda 
hakimlerin görev yerlerinin 
değiştirilmemesi ilkesinin ‘bir 
hakimi özgür iradesi dışında, 
fikri sorulmadan, terfi yoluyla 
dahi başka bir göreve veya 
yere’ atamamayı da kapsadığı 
belirtilmiştir.”

15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından ilan edilen OHAL 
döneminde birçok KHK 
çıkarıldığını, darbecilerle 

hesaplaşmak ve terör 
örgütünün kökünü kurutmak 
için kullanılması gereken 
OHAL KHK’lerinin hayatın her 
alanında, en çok da hukuk 
ve savunmaya kısıtlamalar 
getirmek için kullanıldığını 
ifade eden Bursa Barosu 
Başkanı Altun, OHAL KHK’ları 
ile savunma hakkının kullanımı, 
etkinliği, mahiyeti daraltılmış, 
kısıtlanmış mesleğimiz 
yapılamaz hale getirilmiştir. Yasal 
düzenlemelerin yerini OHAL 
kararnameleri almıştır. Yeni 
kararname ve düzenlemeler ile 
OHAL’in sadece adı kalkmış, 
adeta olağan hale gelmiştir” diye 
konuştu.

Altun, “OHAL sonrası yapılan 
çıkarılan 703 sayılı KHK ile 
Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi 
olan valiler, kamu düzenini 
ya da kamu güvenliğini 
bozabileceği kuşkusu bulunan 
kişilerin belirli yerlere girişlerini, 
dolaşmalarını ve toplanmalarını 
kısıtlayabilecek; Gözaltı süreleri 
48 saat ve toplu olarak işlenen 
suçlarda 4 gün olacak ve bu 
süreler 2 kez uzatılabilecek; 
Tutukluluğa itiraz ve tahliye 
talepleri dosya üzerinden 
karara bağlanabilecek; Tahliye 
talepleri 30’ar günlük sürelerle 
karara bağlanabilecek; 
Tutukluluk incelemesinin, kişi 
ya da müdafinin dinlenmesi 
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kaydıyla yapılabilmesi 90’ar gün 
arayla olabilecek; Kurumların 
kendi içinde oluşturacakları 
komisyonlar, 3 yıl süreyle, ilgili 
hakkında soruşturma açmadan 
ve ilgililere savunma hakkı 
tanımadan, ihraç işlemlerini 
yapabileceklerdir” dedi.

Seçim süreci ve sonrasında belli 
aralıklarla gündeme getirilen 
idam cezası ve af istemlerinin 
yarattığı çelişkiye de dikkat 
çeken Altun şöyle devam etti:

“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 
anlatılmalıdır. Gerçekler, 
popülist politikalar nedeniyle 
siyasilerin işine gelmeyebilir 
ama bu iki uygulamadan 
doğacak sakıncaları anlatmak biz 
hukukçuların görevidir.

Yine son zamanlarda siyasal 
karar gibi görünen tutuklama 
ve tahliye kararları da yargının 
bağımsızlığına gölge düşüren 
önemli olaylardır. Örnek vermek 
gerekirse mafya lideri olduğu 
bilinen ve topluma şiddet 
içerikli mesajlar verdiği halde 
dokunulmayan kişi gibi;

Alman Gazetesi Türkiye 
Temsilcisi gibi, Amerikalı Rahip 
gibi…

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 

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018



BURSA BAROSU BÜLTENİ

5

Eylül 2018

yanda 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.

Tüm bunların yanı sıra, başta 
avukatlık olmak üzere yargının 
mekanizmasının tümünü tehdit 
eden başka bir unsur da, hukuk 
fakültesi enflasyonu dolayısıyla 
gittikçe kalitesi düşen hukuk 
eğitimi… Hukuk fakültesi sayısı 
130’a ulaştı, daha önce 150 
bine çekilen barajın bu yılki 
sınavda 190 bine çekilmesi 
sonucu 16 bine yakın öğrenci 
hukuk fakültesi kazanmış 
oldu. Böylesine düşük puanlar 
karşısında aileler çocuklarını 
‘Git bir hukuk diploman olsun’ 
diye teşvik edebiliyorlar. 
Dünyanın başka bir ülkesinde 
göremezsiniz bunu. Adalet, 
hukuk, yargı bu kadar ucuz 
olmamalı… Başka ülkelerde 
ancak en yüksek puanlı 
öğrenciler hukuk seçebiliyor. Bu 
da şapkamızı önümüze koyup 
düşünmemizi gerektiren bir 
durum…”

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 
Uğurhan Kuş da, yaptığı 
konuşmada yeni adli yılın hayırlı 
olmasını diledi. Atatürk Anıtı 
önündeki törenin ardından 
Adalet Sarayı giriş holündeki 
kokteyle geçildi. Burada hakim, 
savcı, avukatlar ve adliye 
personeli birbirlerine yeni yılın 
hayırlı olmasını dilediler.

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018
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Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’un konuşmasıyla 
başlayan konferansı Av. Nezih 
Sütçü verdi. Konferansı ayakta ve 
koridorlarda yerlerde oturarak 
dinleyen meslektaşlarının 
konuya ilişkin sorularını da 
yanıtlayan Sütçü’ye Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altın anı 
plaketi verdi.
Av. Nezih Sütçü’nün, konferansta 
İmar Barışı’na ilişkin dikkat 
çektiği noktalar şöyleydi:
“1- Yapılarda yıpranma payı 
dikkate alınmıyor. Örneğin yeni 
yapılan bir konut ile 30 yıl önce 
yapılan için aynı yapı kayıt bedeli 
söz konusu.
2- Yapı kullanma izni olmayan 
yapılarda; A- İmara aykırılıktan 
faydalanma oranına göre 
değerlendirme yapılmamaktadır. 
Örneğin, aynı binadaki 100 
metrekarelik bir daire ile 200 
metrekarelik dubleks dairenin 
yapı kayıt bedelinden eşit 
olarak sorumlu tutulmaları söz 
konusudur.
B- Sadece kendi bağımsız 

İmar Barışı konferansına ilgi salona sığmadı

Av. Nezih Sütçü tarafından verilen İmar 
Barışı ve Hukuki Sorunlar Konferansı’na 
avukatlar yoğun ilgi gösterdi.
6 Eylül’de gerçekleştirilen konferansı 
izlemek isteyenler Adalet Sarayı
Konferans Salonu’na sığmayınca
3 Ekim’de tekrarlanması
kararlaştırıldı.

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018
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bölümündeki imara aykırılık 
yerine, tüm bina için yapı kayıt 
belge başvurusu yapma ve 
ücreti ödeme zorunluluğu 
getirilmektedir.
Olması gereken; Birden fazla 
maliki olan yapılarda, her malik 
yapının kullandığı bölümüne 
karşı gelen sadece yapı alanı 
üzerinden hesaplanan yapı kayıt 
bedelini ödemek suretiyle yapı 
kayıt belgesi başvurusunda 
bulunabilmeliydi.
3- Yapı kullanma izinli binalarda, 
yapı kayıt belgesi ücretinin 

sadece mimari projeye aykırı 
kısım üzerinden belirlenmesi 
gerekirken, bağımsız bölümün 
tamamı üzerinden belirlenmesi 
söz konusudur.
4- Sadece yapı kullanma izni 
olan-olmayan ayrımına göre 
değerlendirme yapılması 
hakkaniyete aykırı olup, alt 
ayrımlara gidilmesi gerekirdi. 
Örneğin projesi bulunan ve bir 
şekilde mühendislik-mimarlık 
hizmeti almış ve kat irtifakı 
kurulmuş bina ile tamamen 
ruhsatsız yapılmış binanın aynı 

şekilde değerlendirmeye tabi 
tutulması kabul edilemez.
5- Cins tashihi ve kat mülkiyetine 
geçiş için oybirliğinin şart 
koşulması başvuru imkanını 
zorlaştırmakta, tapuda işlem 
zorunluluğu getirilerek, mimar, 
harita bürolarına görevler 
verilmesi de bürokrasi ve 
maliyeti arttırmaktadır.
Oysa maliklere, nitelikli 
çoğunlukla (örneğin 2/3 veya 
4/5 ve kesirler yok sayılmak 
suretiyle) başvuru imkanı 
tanınmalı, binanın 4 cepheden 
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çekilmiş resmi ile bu resimlerde 
hangi bağımsız bölümlerin 
hangi paydaşlar tarafından 
kullanıldığının belirtilmesi ile 
noterden buna uygun yapılacak 
kullanım sözleşmesinin tapuya 
ibrazı ile beyanlar hanesine kaydı 
yeterli sayılmalıydı. 
6- Yapı kullanma izni olmayan 
yapılarda, tüm bina için yapı 
kayıt bedelini bir malikin 
ödeyerek diğerlerine rücu 
etme hakkının verilmesi ve kat 
mülkiyetine geçişte oybirliğinin 
aranması, vatandaşlar arasında 
çatışmalara; rayiç bedelden 
satışta rayicin belirsizliği, 
yapı kayıt belgesinde resen 
düzeltmeler yapılabilmesi, bu 
belgenin verilmesinde takdir 
hakkının bulunması vatandaş 
ile devlet arasında çatışmalara 

sebebiyet verebilir ve barış 
içinde savaşlar olabilir.
7- Yapı kayıt belgesi alındıktan 
sonra cins tashihi ile kat 
mülkiyetine geçiş için yapı kayıt 
bedelinin iki katının ödenmesi 
öngörülmüşse de, bu husustaki 
başvuru ve ödeme için bir süre 

belirlenmemiştir. Bu durumda, 
yapı sahiplerinin ne kadar 
gecikirlerse, o kadar karlı 
çıkmaları söz konusu olacaktır. 
8- Yürürlükteki imar planının 
daha elverişsiz olması halinde, 
malikler sağlıksız binada 
oturmaya özendirilmektedir.”

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018
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İlki geçen yıl Ankara’da yapılan 
“Ayın Karanlık Yüzü” adlı 
uluslararası konferansın ikincisi, 
7-9 Eylül 2018 tarihleri arasında 
İstanbul Barosu ev sahipliğinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi.
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun da konferansın 
konuşmacıları arasındaydı. Altun 
şunları söyledi: 
“Hukuk ve demokrasi tarihinin 
belki de en karanlık günlerini 
yaşamaktayız. Demokratik, laik, 
hukuk devletinin temel ilkelerinin 
günbegün yok edilmeye 

çalışıldığı, savunma hakkı, yargı 
bağımsızlığı, adil yargılanma 
hakkı, basın özgürlüğü, halkın 
haber ve bilgi alma hakkı ile 
temel hak ve özgürlüklerin 
kısıtlamalara tabi tutulduğu bir 
süreç yaşıyoruz. Bütün bunlar 
gerek yasal düzenlemeler, 
gerekse de fiili uygulamalarla 
karşımıza çıkıyor. Yurttaşların 
hak arama özgürlüğünün 
temsilcisi olan avukatlara 
yönelik engellemelerin, fiili 
saldırıların hiç olmadığı kadar 
arttığı günleri yaşıyoruz. 15 

Temmuz darbe kalkışmasından 
sonra ise Olağanüstü Hal ilanını 
müteakip çıkarılan KHK ve 
yapılan uygulamalarla ülkemizde 
Hukuk Güvenliği adeta ortadan 
kaldırılmış, OHAL süresince 
yayınlanan ve yine bu süreçle 
sınırlı olarak uygulanması 
gereken KHK’lerin kalıcı hale 
getirilmiş, adeta meclis devre dışı 
bırakılmıştır. Bugün olağanüstü 
hal uzatılmayarak kaldırılmış gibi 
görünse de, son kararnameler, 
yasal düzenlemeler ve fiili 
uygulamalarla esasen kalıcı hale 

“Ayın 
Karanlık 
Yüzü”ne

ışık tuttular!

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018
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getirilmiş, olağanüstü hal olağan 
bir hal almıştır.

OHAL olağan hale geldi!
OHAL KHK’leri, maalesef 
hayatın her alanında, en çok 
da hukuk ve savunma alanında 
kısıtlamalar getirmek için 
kullanılmaktadır. OHAL KHK’ları 
ile savunma hakkının kullanımı, 
etkinliği, mahiyeti daraltılmış, 
kısıtlanmış mesleğimiz 
yapılamaz hale getirilmiştir. Yasal 
düzenlemelerin yerini OHAL 
kararnameleri almıştır. Yeni 
kararname ve düzenlemeler ile 
OHAL’in sadece adı kalkmış, 
adeta olağan hale gelmiştir.
OHAL sonrası yapılan 
düzenlemelerle;

1- 703 sayılı KHK ile 
Cumhurbaşkanı’nın temsilcisi 
olan valiler, kamu düzenini 
ya da kamu güvenliğini 
bozabileceği kuşkusu bulunan 
kişilerin belirli yerlere girişlerini, 
dolaşmalarını ve toplanmalarını 
kısıtlayabilecek,
2- Gözaltı süreleri 48 saat ve 
toplu olarak işlenen suçlarda 4 
gün olacak ve bu süreler 2 kez 
uzatılabilecek,
3- Tutukluluğa itiraz ve tahliye 
talepleri dosya üzerinden karara 
bağlanabilecek,
4- Tahliye talepleri 30’ar günlük 
sürelerle karara bağlanabilecek,
5- Tutukluk incelemesinin, kişi 
ya da müdafinin dinlenilmesi 
kaydıyla yapılabilmesi 90’ar gün 

arayla olabilecek,
6- Kurumların kendi içinde 
oluşturacakları komisyonlar, 
3 yıl süreyle, ilgili hakkında 
soruşturma açmadan ve 
ilgilere savunma hakkını 
tanımadan, ihraç işlemlerini 
yapabileceklerdir.

Meslektaşlarımız 
hukuksuz biçimde 
yargılanıyor
Yine bugün; Birçok 
meslektaşımız mesleki 
faaliyetleri nedeniyle hukuksuz 
bir şekilde uzun süredir tutuklu 
olarak yargılanmaktadır. 
Meslektaşlarımız hakkında, 
müvekkillerine isnat edilen 
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suçların birebir aynılarından 
dolayı soruşturma başlatılarak, 
avukatın müvekkilleri veya 
müvekkillerinin davalarıyla 
özdeşleştirilemeyeceği kuralı 
hiçe sayılmaktadır.
Savunmaya yönelik baskı, şiddet, 
tehdit, tutuklamalar vahim bir hal 
almıştır. Birçok meslektaşımız, 
hatta baro başkanlarımız dahi 
savunma görevi nedeniyle 
saldırılara, tehditlere, şiddete 
maruz kalmışlardır. Son olarak 
basına yansıyan İstanbul Barosu 
mensubu bir meslektaşımızın 
Emniyet Müdürlüğü’nde silahlı 
saldırıya uğraması, durumun 
vahametini ortaya koymaktadır.

Avukatlara saldırılar
Bursa’da geçtiğimiz 2 yıl içinde 
sadece savunma görevini 
yerine getirmeleri nedeniyle 
bir meslektaşımız katledilmiş, 
birden çok meslektaşımız silahlı 
ve bıçaklı saldırıya uğramıştır. 
Saldırganlar tüm çabamıza 
rağmen serbest bırakılmışlardır.
Geçtiğimiz yıl Bursa’da 
meslektaşımız Özgür Aksoy’un 
katledilmesinden sonra 
savunmaya yönelik saldırılara 
karşı, Bursa Barosu tarihinin 
en büyük kitlesel yürüyüşü 
gerçekleştirilmiştir.
Birçok meslektaşımız hakkında 
da mesleki faaliyetleri 
nedeniyle, hukuka aykırı bir 
şekilde soruşturma açılmakta, 
tutuklu yargılanmakta, birçok 
meslektaşımız hakkında da 
“kısıtlama” kararı verilerek 
savunma görevini ifa etmeleri 
engellenmektedir. Haklarında 
soruşturma veya kovuşturma 

olan meslektaşlarımız hakkında 
mesleğe kabulde sorunlar 
yaşanmaktadır. Masumiyet 
karinesi ve Avukatlık Yasası’ndaki 
düzenlemeler uyarınca 
baromuz tarafından haklarında 
mahkumiyet kararı verilmeyen 
meslektaşlarımızın koşulları varsa 
staj başvurularını kabul ediyoruz.
Bursa’da yönetim kurulumuz, 
Avukat Hakları Merkezi ile İnsan 
Hakları Merkezi tarafından 
avukat yargılamaları da takip 
edilmekte, Bursa dışındaki 
meslektaşlarımızın yargılandıkları 
davalara ve toplumsal davalara 
da katılım sağlanmaktadır.

Türkiye ve Türklük!
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz 
yıl TTB’nin “Savaş Bir Halk 
Sağlığı Sorunudur” konulu 
açıklamasından sonra, siyasi 
iktidar tarafından Türkiye Barolar 
Birliği ve Türk Tabipler Birliği 
isimlerinden “Türkiye” ve “Türk” 

kelimesinin çıkarılacağına, 
bu kelimenin sadece layık 
olan kuruluşlar tarafından 
kullanılmasına izin verileceği 
dillendirilmişti. Ayrıca avukatlık 
ve tabiplik mesleklerinin 
icrası için barolara ve odalara 
üye olma zorunluluğunun 
da kaldırılacağına, isteyen 
avukatların ve doktorların bir 
araya gelerek dernek gibi 
istediği sayıda baro ve oda adıyla 
örgütlenme yapabileceğine 
yönelik açıklamalar yapılmış ve 
bu doğrultuda çalışmalar da 
başlatılmıştır.
Baroların parçalanması, 
dağılması, etkisizleştirilmesi 
ve örgütlülüğünün ortadan 
kaldırılması sonucunu doğurur. 
Baroların savunma hakkını, 
adil yargılanma hakkını ve 
meslektaşlarının hakkını 
savunmada daha etkin 
olabilmesi birliğini korumasından 
geçmektedir.”

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018



BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018

12

Bursa Barosu, üyesi olan 
avukatlar için bir kolaylık 
daha sağladı. VDR Veri 
Denetim ve Raporlama 
Firması’nca geliştirilen ve 
Tazminat hesaplama kolaylığı 
sağlayan tazminatonline.com 
aplikasyonun yüzde 50 indirimli 
kullanılabilmesi için Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun ile VDR şirketi yöneticisi 
Ufuk Özer arasında protokol 
imzalandı. İmza töreninde 
Bursa Barosu Saymanı Av. 
Metin Öztosun, Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ebru Piri Kaya, Genç 
Avukatlar Temsilcilerinden Av. 
Türker Sarnık ile Av. Şinasi Özer 
de bulundu.

Ne işe yarıyor?
Ufuk Özer’in verdiği bilgiye 
göre tazminatonline.com, 

kurumlardan bireylere kadar 
geniş bir kullanım alanı olan; 
genel tazminat, maddi tazminat 
ve destekten yoksun kalma 
tazminatı hesapları konusunda 
sayısız kombinasyon içeriyor.

Nasıl kullanılıyor?
İş Hukuku otoritelerinin 
danışmanlığı ile hazırlanan 
“tazminatonline”, ince hukuki 
nüansları gözeterek, tazminat 
raporlarını hızlı ve doğru 
olarak hesaplayabilmeyi 
sağlayan bir uygulama... 
Uygulamanın hukuksal içeriğinin 
oluşmasında Av. Şinasi Özer’in 
tecrübelerinden faydalanıldı.

Genel tazminat
Kıdem tazminatı, ihbar 

tazminatı, fazla mesai ücreti, 
hafta tatili ücreti, bayram ve 
genel tatil ücreti, yıllık izin 
parası ve ödenmeyen ücret 
gibi genel tazminat alacakları, 
yargı çevrelerinde kabul 
görmüş uygulamalar ışığında, 
tüm detaylarıyla, birbirleri ile 
etkileşimli olarak dakikalar içinde 
hesaplanıp raporlanabiliyor.

Maddi tazminat
Kaza sonucu bedensel maddi 
zarara uğramış olan kazalının 
tazminat tutarını hesaplayıp, 
raporlama imkanı veren, 
girilecek minimum bilgi ile 
raporları detaylı tablolar ve 
açıklamaları ile dakikalar içinde 
oluşturmayı sağlayan hesap 
kategorisidir.

Tazminat hesaplamak artık çok kolay

Av. Şinsai Özer

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018
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Destekten yoksun
kalma tazminatı
İş kazası sonucu vefat etmiş olan 
kişinin destek tazminatı tutarı 
ve hak sahiplerine dağıtımı bu 
kategoride hesaplanabiliyor. 
Hesaplanan destek tazminatını 
hak sahiplerine otomatik olarak 
dağıtıp, bu dağıtımın detaylı 
devre (geçmiş, aktif, pasif) 
tabloları ve açıklamaları ile 
dakikalar içinde raporlamasına 
imkan veren hesap kategorisidir.

Kullanım alanları
• tazminatonline, tazminat hesabı 
raporlarının, dakikalar içerisinde, 
hesaplamalar ve rapor formatı 
ile uğraşmadan, mahkemeler, 
kurumlar ya da kişiler gibi 
arzu edilen makama hitaben 
hazırlayıp hızla sunabilmek 
için tasarlandı. Raporlar, 
hesaplamaları ve açıklamaları 
ile sunumuna uygun, açık ve 
anlaşılır bir içerikte... İstenirse 
sistem üzerinde ya da bilgisayara 
indirilecek “word” formatında 
özel sunum şekli uygulanarak 

raporlar özelleştirebiliyor. 
Sistemde hazırlanan raporlara 
her platformda ücretsiz olarak 
ulaşabiliyor ve arzu edilen 
zamanda yine ücretsiz olarak 
düzenleme yapılabiliyor.
• Avukatlar açacakları davaya 
konu olacak tazminat tutarlarını 
anında hesaplayabiliyor, 
müvekkillerine arzu ettikleri 
formatta sunabiliyorlar. 
Bunun yanında davalarda 
sunulan bilirkişi raporlarındaki 
hesaplamaların doğruluğu 
derhal kontrol edebiliyor ve 
varsa hatalar kolayca tespit 
edilebiliyor.
• Bilirkişiler davaya konu 
tazminat tutarlarını anında 
hesaplayabiliyor, kendilerinden 
rapor talep eden kurumlara arzu 
ettikleri formatta sunabiliyor. 
Uzmanlarca hazırlanan “Bilirkişi 
Raporu Formatı” sayesinde, 
hesaplamalar ve rapor düzeni ile 
uğraşmadan, sunuma hazır, arzu 
edildiğinde yorum ve ilaveler 
yapılabilecek raporu dakikalar 
içinde hazırlayabiliyorlar.
• Mali müşavirler, arabulucular, 
insan kaynakları yöneticileri 

ve benzeri meslek mensupları 
da tazminatonline ile ihtiyaç 
duydukları tazminat hesaplarını 
kolaylıkla hazırlayıp, temsil 
ettikleri şirket, kurum ve şahıslara 
arzu ettikleri formatta dakikalar 
içinde sunabilecekler.
• Barolar, belediyeler, devlet 
daireleri, kurumsal şirketler ile 
benzeri kurum ve kuruluşlar, 
özel anlaşmalar ile üyelerine 
ve kurumlarına sayısız avantaj 
sağlayabilir.
Bursa Barosu üyesi avukatlar 
da uygulamayı yüzde 50 
indirimli şekilde 238, 475, 710 
ve 1420 liralık paketler halinde 
kullanabiliyorlar.
238 TL Standart Paket: 12 
kontör, 12 adet raporlama, 19,83 
TL/Rapor
475 TL Gümüş Paket: 30 kontör, 
30 adet raporlama, 15,83 TL/
Rapor
710 TL Altın Paket: 60 kontör, 
60 adet raporlama, 11,83/Rapor
1420 TL Platin Paket: 142 
kontör, 142 adet raporlama, 10 
TL/Rapor
Kontörler bit yıl süre ile geçerli 
ve fiyatlara KDV dahil...

Avukatlara sunum
tazminatonline.com, VDR firması 
sahibi Ufuk Özer tarafından 
Baroevi Konferans Salonu’nda 
avukatlara tanıtıldı. Tanıtım 
toplantısını Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, Sayman Av. 
Metin Öztosun, Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ebru Piri Kaya da izledi. 
Ufuk Özer’in ardından, yazılımın 
danışmanı Av. Şinasi Özer de, 
uygulamanın hukuki yönüyle 
ilgili bilgilendirme yaptı.
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Çağdaş Hukukçular Derneği 
ve Halkın Hukuk Bürosu üyesi, 
17 tutuklu avukatın tahliyesine 
karar verildi. Adli kontrol şartıyla 
tahliye edilen avukatlar hakkında 
24 saat geçmeden yeniden 
yakalama kararı çıkarıldı. 37 
baro başkanı karar üzerine basın 
açıklaması yaptı. Açıklama şöyle:
“Yaklaşık 1 yıldır hukuka aykırı bir 
şekilde tutuklu olan Av. Selçuk 
Kozağaçlı dahil olmak üzere 
tam 17 avukat meslektaşımızın, 
İstanbul 37. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından Cuma 
akşam saatlerinde tahliyelerine 
karar verilmiş ve atılı bulunan suç 
vasfının değişmesi ihtimaline, 
AİHM’in uzun tutukluluk ile ilgili 
kararlarına ve sanıkların avukat 
olmalarına da dikkat çekilmiştir.
Ertesi gün sabah 
saatlerinde serbest bırakılan 
meslektaşlarımız hakkında, aynı 
gün, aynı heyet tarafından, tekrar 
tutuklamaya matuf yakalama 
emri çıkartılması ortada 
gerçekten bir mahkeme heyeti 
bulunmadığının ifşası olmuştur!
Meslektaşlarımızın bulundukları 
hücreden çıkması gerektiğini 
düşünen heyet, ne olmuştur ki 
aradan 24 saat dahi geçmeden 
bu kararından vazgeçmiştir?
Ne değişmiştir?
37. Ağır Ceza Mahkemesi Başkan 
ve Üyeleri kamuoyuna açıklama 
borçludur!
7-8 saat önce ve savcılık 
mütalaası da tutuklamanın 

devamı yönündeyken “suçun 
vasıf ve mahiyetinin değişmesi 
ihtimali, AHİM, uzun tutukluluk 
ve sanıkların aynı zamanda 
avukat olması” diyerek 
avukat meslektaşlarımızın 
tutukluluklarına son verdikten 
sonra Mahkemeyi bu kararından 
caydıran, döndüren sebep 
nedir?
Savcılık tahliye kararına itiraz 
edince mi “büyük bir hata” 
yapıldığı anlaşıldı?
Yargıçların kararları iyi 

düşünülmüş kararlar değil midir?
Fikirler ve kararlar aniden 
değişecek kadar temelsiz midir?
Bu karar gerçekten bir Mahkeme 
kararı mıdır?
Biz de bu nedenle Baro 
Başkanları olarak kürsüde gerçek 
bir yargı ve gerçek yargıçlar 
olması gerektiğini bir kez daha 
ifşa ediyoruz!
Savunma gerçek bir mahkemeye 
yapılır demiştik.
Duruşma boyunca işte 
tam da bundan bahsetti 
meslektaşlarımız!
Üstelik duruşma sırasında 

Mahkemenin karşısında, 
gözlerimizin önünde darp 
edildiler, tekme tokat şiddete 
maruz kaldılar!
Mahkeme heyeti ise salonu terk 
etti ve gitti!
Size sadece tarihe bakın ve 
geleceğinizi görün demek 
istiyoruz ey yargıçlar!
Unutmayınız, her şey 
unutulur gider bir gün; ama, 
adaletsizlik hiçbir zaman 
unutulmaz, özgürlükleri çalınan 
meslektaşlarımızın vicdanı 
peşinizi bırakmaz ve bir gün 
adaletsizliğin ve haksızlığın laneti 
yakalarınıza yapışır!
Tutuklanan gerçekte avukatlar 
değil, savunma hakkının, adaletin 
ve insan onurunun ta kendisidir.
Şair Horacius‘ye gönderme ile 
diyoruz ki, dinlemiyorsunuz ama, 
anlatılanlar sizin hikâyenizdir ey 
Yargı!

Adana Barosu, Amasya Barosu, Ankara 
Barosu, Antalya Barosu, Artvin Barosu, 
Aydın Barosu, Balıkesir Barosu, Bilecik 
Barosu, Bingöl Barosu, Bolu Barosu, 
Bursa Barosu, Çorum Barosu, Denizli 
Barosu, Diyarbakır Barosu, Düzce 
Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep 
Barosu, Gümüşhane-Bayburt Bölge 
Barosu, Hatay Barosu, İstanbul Barosu, 
İzmir Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli 
Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, 
Muğla Barosu, Muş Barosu, Ordu 
Barosu, Sakarya Barosu, Şırnak Barosu, 
Tekirdağ Barosu, Trabzon Barosu, 
Tunceli Barosu, Şanlıurfa Barosu, Van 
Barosu, Yalova Barosu”

“Tutuklanan gerçekte avukatlar değil, savunma 
hakkının, adaletin ve insan onurunun ta kendisidir”
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Farazi Dava Duruşması 
ödülleri verildi

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018

Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi’nce düzenlenen 
farazi dava duruşmalarında en iyi savunmayı 
yapan gruplar ödüllendirildi. Baroevi Konferans 
Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, farazi dava 
çalışmalarını Türkiye’de ilk başlatan baro olmanın 
kıvancını yaşadıklarını söyledi. Dereceye giren 
genç avukatlara başarı dileyen Altun, ceza ve 
hukuk jürilerinde yer alan meslektaşlarına plaket 
verdi. Farazi dava çalışmalarında ceza alanında 7. 
grup birinci, 22. grup ikinci, 10. grup da üçüncü; 
hukukta da 14. grup birinci, 27. grup ikinci, 26. 
grup ise üçüncü oldu.

Gruplar şöyle:
Ceza 7: Mustafa Demir, Mine Aydın, Nisa Dumlu, 
Must. Göktuğ Tüfekçi (Temsilci), Abdülkadir Taşçı, 
Kevser Bal, Umut Tekdemir, Selim Can Gül, Buse 
Dilara Sayın, Gökçe Ayber Mercan, Ahmet Temizer

Ceza 22: Muhammed Zeki Dişçi, Turgut Yıldız, 
Oğuzhan Taşdemir, Serhat Demir, Canan Türk, 
Zeynep İşik, Kubilay Saydan, Havva Şüra Kıhtır, 
Hasan Alacahan (Temsilci), Emre Eker, Batuhan 
Batum, Burçin Tekin



BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018

16

Av. İsmail İşyapan Av. Halil Tomruk Av. Özlem Güneri

Av. Yahya Şimşek Av. Tayfun Gündoğdu Av. Murat Öztürk

BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018

Ceza 10: Erkan Baş, Sümeyye Kiremit, İlmihan 
Aydos, Gülşah Kocacıklı, Enes Gülşen, Ayşegül 
Porsuk, Sümeyye Saka, Ayşe Serbestoğlu, Burcu 
Bayram (Temsilci), Tuğba Ayaz, Damla Ün, Yeşim 
Karaman

Hukuk 14: Nazlıcan Yıldız Kakaç, Onur Karataş, 
Elif Kaplan, Elif Yeşil, Tules Güven (Temsilci), Tarık 
Erdem Tümtürk, Serkan Zencir, Büşra Güvensoy, 
Seyhan Isimbay, Ömercan Zengin, Sena Kıliç

Hukuk 27: Ayberk Etkeser, Burak Halit Kuru, 
Bedriye Taç (Temsilci), Saliha Aydoğdu, Murat 
Yetişioğullari, Mustafa Demirarslan, Şemsettin 
Canberk Psav, Hüseyin Bozkurt, Ömer Faruk Şahin, 
Elif Boztepe

Hukuk 26: Beyza Güneri, Sibel Sarıyıldız, Dilan 
Firik, Hatice Temelli, Şeyma Ağcakaya, Fatma Zehra 
Aktaş, Şeyda Yaşar (Temsilci), Feyza Saygın, Zehra 
Yıldız, Deren Durğun
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Bursa Barosu’nun, 3 Temmuz 1979 tarihinde 
öldürülen Av. Cengiz Göral anısına ilk kez 
düzenlediği makale yarışmasında dereceye 
girenlere ödülleri törenle verildi.
Bursa Barosu BAOB Hizmet Birimi’nde bulunan 
Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen törene, Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, yönetim kurulu üyeleri, Uludağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. 
Dr. Doğan Şenyüz, Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı Aykut Güngör, Av. Cengiz 
Göral’ın eşi Ayhal Göral, salona adı verilen 
Özgür Aksoy’un eşi Avukat Çiğdem Alnıak 
Aksoy katıldı.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
ödüllerin hemen ardından ruhsat alacak 
genç avukatlara da atıfta bulunarak “Cengiz 
Ağabeyimizin de hayal ettiği hukuk ve 
demokrasi üzerine kurgulanmış bir geleceği 
içeren anlamlı bir atmosferdeyiz. Genç 
meslektaşlarımızın da hukuka ve demokrasiye 

Av. Cengiz Göral
Makale Yarışması

ödülleri törenle
sahiplerine verildi

Yarışmanın birincisi Fırat Yılmaz’ın ödülünü, Cengiz Göral’ın eşi 
Ayhal Göral verdi. Bursa Barosu Başkanı Altun da Yılmaz’a Cengiz 
Göral’ın makalelerinin bulunduğu kitabını hediye etti.
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verecekleri katkı son derece 
önemli” dedi.
Ayhal Göral ile Çiğdem Alnıak 
Aksoy ve minik oğlu Civan’ın 
da salonda olduğunu hatırlatan 
Altun, “Onların da burada olması 
bize ayrı gurur ve sevinç veriyor. 
Göral ve Aksoy’u anmalar 
sırasında, geçtiğimiz yıllarda 
elim bir olayda kaybettiğimiz bir 
meslektaşımızı daha hatırladık. 
Murat Karaman aynı zamanda 
bir fotoğraf düşkünüydü. O’nun 
anısına da yakında bir fotoğraf 
yarışmamız olacak. Nasıl ki 

ailemizde kaybettiklerimizi 
hatırlıyorsak, Bursa Barosu 
Ailesi olarak da kaybettiklerimizi 
hatırlamayı, anılarını yaşatmaya 
gayret ediyoruz” diye konuştu.
Altun daha sonra yarışmaya 
katılan ve dereceye girenlere 
teşekkür etti. Sırasıyla ödüller 
verildi. Yarışmanın birincisi 
Bursalı Gazeteci Fırat Yılmaz’ın 
ödülünü Ayhal Göral verdi. İkinci 
İstanbul’dan Av. Çiğdem Koç, 
ödülünü Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Bursa Şubesi Başkanı 
Aykut Güngör’den, üçüncü 

Hukuk Fakültesi Öğrencisi 
Mustafa Gümüş de Uludağ 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Kurucu Dekanı Prof. Dr. 
Doğan Şenyüz’den aldı. Av. 
Dilay Kuşoğlu’na mansiyon 
ödülünü Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun verdi. Altun 
ayrıca dereceye girenlere, 
Cengiz Göral’ın Gemlik Körfez 
Gazetesi’nde yayınlanan 
makalelerini içeren “Demokrasi 
Adına” adlı kitabın ilk 
baskısından hediye etti.

Av. Çiğdem Koç yarışmada ikinci oldu Öğrencisi Mustafa Gümüş üçüncü oldu Av. Dilay Kuşoğlu mansiyon ödülü aldı
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Bursa Barosu ve Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu 
işbirliğiyle düzenlenen 
“Kadın Erkek Eşitliğine 
İlişkin Uluslararası Normlar 
Işığında Türkiye’de Kadına 
Şiddetle Mücadelede Yeni ve 
Güçlü Bir Enstrüman Olarak 
İstanbul Sözleşmesi Yuvarlak 
Masa Toplantısı” Bursa’da 
gerçekleştirildi.
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun ve Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu 
Başkanı Canan Güllü’nün 
açılış konuşmalarıyla başlayan 
toplantıya kamu kuruluşları ve 
sivil toplum örgütlerinin kadın 
ve çocukla ilgili birimlerinin 
temsilcileri katıldı.
Toplantıda Altun’un yanı sıra 
Bursa Barosu’ndan Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Hüsniye Altın 
Yeşil, Kadın Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Nazlı Ceren 
Şendoğan, Çocuk Hakları 
Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Av. Gamze Pamuk Ateşli, Adli 
Yardım Merkezi Sorumlusu 
Av. Aynur Çiğdem Ünel, Kadın 
Hakları Merkezi Sorumlusu 
Av. Özlem Gürgen Erdem de 
katılanlar arasındaydı.

Kadın erkek 
eşitliğine
ilişkin İstanbul
Sözleşmesi
Bursa’da
tartışıldı
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Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi ve Bursa Barosu 
işbirliğiyle düzenlenen “Aile 
Hukuku ve HMK Yargıtay 
Uygulaması” konulu meslek içi 
eğitim semineri, Bursa Akademik 
Odalar Birliği Ortak Salon’da 
gerçekleştirildi.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
Başkanı Ömer Uğur Gençcan 
ile TBB Eğitim Merkezi Yürütme 
Kurulu Üyesi Av. Sinem 
Hacıeminoğlu’nun verdiği 
seminerin açılış konuşmasını 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun yaptı. Göreve 
geldikleri günden bu yana 
hemen hemen haftada iki eğitim 
çalışması yaptıklarını, ikisi Bursa 
dışında olmak üzere 17 söyleşi 
gerçekleştirdiklerini söyledi.
Çevre ve tarih katliamı
Bursa’nın çevre sorunları ve 
tarih katliamı yaşayan bir 
kent olduğunu da ifade eden 
Gürkan Altun, “Bursa Barosu 
Çevre Komisyonu aracılığıyla 
onlarca çevre davası açmak 
zorunda kaldık. Nasıl ki Demirtaş 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 
termik santral kurulmasına karşı 
durup dava açtıysak ve iptal 
ettirdiysek, kentin idarecileri 
de bundan vazgeçtilerse, 
Karaağız Köyü’nde 3000 yıllık 
Roma döneminden kalıntıların 
üstüne biyokütle enerji santralı 
kurulmasına da karşı çıkacağız 
ve umuyorum ki Karaağız’da 
da bu karardan vazgeçilecek. 
Benzerini Mudanya’da Myrleia’da 
yaşadık. 2700 yıllık antik kent 

üzerinde bir alışveriş merkezimiz 
var. Mudanya’da market her yere 
açılabilir ama antik kenti her 
yerde bulamazsınız. Bir market 
asla istihdam sağlamaz, katma 
değer sağlamaz. Oysa orada 
oluşturulacak açık hava müzesi 
‘Bursa’nın Efes’i olabilecek ve 
Mudanya’ya Bursa’ya binlerce 
turist çekebilecektir” dedi.

En şanslı daire başkanıyım
Altun konuşmasının ardından 
konuşmacılar kürsüdeki yerini 
aldı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
Başkanı Ömer Uğur Gençcan, 
bir avukatın HMK konusunda 
devamlı çalışması gerektiğini 
söyledi. Gençcan “Ceza 
yargılaması mevzuatının yarısı 
değişmiş. Bu anlamda Yargıtay’ın 
en şanslı daire başkanıyım. Bizim 
Medeni Kanun hiç değişmedi. 
Medeni Kanun’a sadece 
‘edinilmiş mallara katılma rejimi’ 

girdi. Onun da uygulandığı falan 
yok. Ben zannettim ki ortalık 
davadan yıkılacak. Herkes, maddi 
manevi tazminatla işi hallediyor. 
Bu, sadece boşananlara 
uygulanıyor zannediliyor” dedi.
Hukukun sürekli akan bir olgu 

Gençcan: Bozmaların yüzde 80’i usulden!
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olduğunu vurgulayan Gençcan, 
“Biz şimdi HMK’da taşları döşeye 
döşeye gidiyoruz. Avukatın 
yegane işi, usul. Usul bileceksiniz. 
Hukuk fakültesini birinci 
bitirmenizin hiçbir anlamı yok. 
Çünkü HMK, sizin okuduğunuz 
zamandaki HMK değil. HMK’yi 
bilmeyen bir avukatın işini 
yapabilmesi mümkün değil. 
Bizim bozmalarımızın yüzde 80’i 
usulden” diye konuştu.
Gençcan, hukukun son durağının 
“içtihadı birleştirme” olduğunu 
belirterek, “Her konuda içtihadı 
birleştirmeye gidilir oldu. 
Haftada bir içtihadı birleştirme 
için toplanır olduk. Uzun yıllar 
içtihadı birleştirme çıkmazdı. 
Şimdi sürekli çıkıyor. Çünkü 
yorum farklılıkları oluşuyor. Bu 
da doğal, HMK yeni yürürlüğü 
girmiş ve konular yoruma 
muhtaç” ifadelerini kullandı.
Boşanma davalarındaki 
usulün diğer davalarla aynı 
olduğunu bildiren Gençcan, 
“Boşanma davaları, usul hukuku 
bağlamında verilebilecek en 
güzel örnektir. Daha da ilginci 
boşanma davaları, hukuk 
davaları içinde en çok açılan 
davalarda bir numaradır” dedi. 
Gençcan, HMK’nin sürekli 
izlenmesi ve güncellenmesi 
gerektiğini dile getirerek, şöyle 
devam etti:
“HMK, bir kanun hükmünde 
kararname (KHK) ile de 
değişiyor. Patates kanunu 
ile yoğurt, pırasa kanunuyla 
patlıcan değişiyor. Adı da ‘çeşitli 
kanunlarda deşiklik yapılması.’ 
İzleyemiyorsunuz. Ceza 
mevzuatının yarısı değişmiş. Bu 

anlamda Yargıtay’ın en şanslı 
daire başkanıyım. Bizim Medeni 
Kanun hiç değişmedi. Medeni 
Kanun’a sadece ‘edinilmiş 
mallara katılma rejimi’ girdi. 
Onun da uygulandığı falan yok. 
Ben zannettim ki ortalık davadan 
yıkılacak. Herkes, maddi manevi 
tazminatla işi hallediyor. Bu, 
sadece boşananlara uygulanıyor 
zannediliyor.”

Korkunç bir iş yükü var!
Medeni Kanun’un 1’inci, 2’nci 
ve 3’üncü kitabının tamamının 
temellerinin 2. Hukuk Dairesi’nde 
atıldığını anlatan Gençcan, 
“Miras hukuku, vakıflar, 
dernekler, tüzel kişiler, vesayet, 

velayet. Şimdi bunların hiçbirine 
bakmıyoruz. Neden bakmıyoruz? 
Korkunç bir iş yükü var. 
Neredeyse sadece boşanmaya 
düştük gibi oldu. Yılda 28 bine 
yakın iş geliyor” dedi.
Gençcan, söylediklerinin kişisel 
görüşü olmadığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti:
“Benim kişisel görüşlerimi 
yazacağım bir sürü alan var. 
Kitap, makale yazıyorum. 
İnanmadığım şeyleri yazıyorum. 
Benim de inanmadığım içtihatlar, 
kabul edemediğim kanun 
maddeleri var. Olması gereken 
hukuk bağlamında, ‘de lege 
ferenda’ anlamında benim de 
fantezilerim var ama onları 
içtihada yazamıyorum. Sürekli 
her yerde yoksul nafakasının 
sürekli hale getirilmesi 
gerektiğini söylüyorum. 
‘Diyorsun diyorsun ama hep 
onuyorsun, bozduğun da yok’. 
Ne yapayım? Kanun, yürürlükte.”
Hukukun normatif olduğuna 
dikkati çeken Gençcan, 
“Hukukun ahlakı, namusu, 
dini, sosyolojisi tartışılmaz. 
Hukukun kurallarını 
inançlarınıza, düşüncelerinize 
göre örseleyemezsiniz. 
Hukukun kurallarını olduğu 
gibi kabul etmek zorundasınız” 
değerlendirmesinde bulundu.
On bin hakim savcının meslekten 
uzaklaştırıldığını aktaran 
Gençcan, “Ona rağmen yargıda 
bir zafiyet oluşmadı. Yarısını 
cezaevine, yarısını istinafa 
vermemize rağmen 22 bin işimiz 
vardı. Biz bu işleri bugün 9 
bine indirdik. Kararlarımızda da 
isabet var” diye konuştu.
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Bursa’nın Büyükorhan İlçesi’ne bağlı 
Karaağız Köyü sınırlarında yapımına 
onay verilen biyokütle elektrik santralına 
karşı çıkan köylülerin direnişine Bursa 
Barosu da Çevre Komisyonu kanalıyla en 
başından beri destek veriyor. Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun da bugün, Çevre 
Komisyonu Başkanı Av. Eralp Atabek ile 
birlikte bölgeye giderek köylülere destek 
verdi. Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kurulu geçtiğimiz günlerde 
santral yapılması için çalışmalara başlanan 
bölgede “Tümülüs, antik yol ve mezarlık 
alanı” tespit edildiğini, santral projesinin, 
yasa ve mevzuata uygun olmadığı yönünde 

Büyükorhan Karaağız’a, köylülerin
onayı alınmadan santral kurulamaz!
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bir karar vermişti. Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun, 
Karaağız’da yaptığı incelemenin 
ardından “Ardıç ve çam 
ağaçlarını, yediyüz yıllık tarihi 
Müslüman mezarlığı, binlerce 
yıldır şifa dağıtan içmeleri, 
Roma yolu ve nekropolü dikkate 
almayan, yüzyıllardır burada 
yaşayan Karakeçili Yörükleri’nin 
yerleşimi olan Karaağız 
köylülerinin onayını almadan 
biyokütle elektrik santrali 
kurulamaz!” dedi. Karaağız 
köylüleri, geçen ay proje alanına 
getirilen ağır iş makinelerini 
engellemiş, güvenlik güçlerinin 
müdahalesi sırasında yaralanan 
ve bayılanlar olmuştu.
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Cumartesi günü canlı müzik 
eşliğinde eğlenen avukatlar, 
çadırlarında konakladıktan 
sonra ertesi gün kahvaltı 
organizasyonunda buluştu. 
Avukatlar, balık tuttular, atv 
turlarına katıldılar ve paintball 
oynadılar. Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, eşi Av. Nezaket 
Altun ve çocuklarıyla katılırken, 
Sayman Av. Metin Öztosun da 
katılımcılar arasındaydı. Sosyal 
Etkinlikler Komisyonu Başkanı 
Av. Ümit Özcan, Komisyon 
Başkan Yardımcısı Av. Gülender 
Adıgüzel, meslektaşlarının keyifli 
bir etkinlik geçirmeleri için 
büyük çaba harcadı.

Bursa Barosu’nun katkılarıyla Sosyal Etkinlikler 
Komisyonu’nca düzenlenen BAROFEST
Keles Gököz Naturel Park’ta gerçekleştirildi.
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Bursa Barosu Sosyal Etkinlikler Komisyonu 
tarafından düzenlenen Yeni Adli Yıl Açılış Partisi 
gerçekleştirildi. Partiye çok sayıda avukatın yanı 
sıra Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun ve 

Sayman Av. Metin Öztosun, Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Yener Poroy, önceki dönem başkan yardımcısı 
Av. Ismail Metin de katıldı. Avukatlar partide bol 
bol sohbet etti, langırt oynadı.

2018-2019 adli yılına partili karşılama



BURSA BAROSU BÜLTENİ Eylül 2018

28



BURSA BAROSU BÜLTENİ

29

Eylül 2018

Stajyerlere ilk ders Bursa Barosu Başkanı’ndan
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, 500dolayındaki 
avukat adayını gruplar halinde 
kabul ederek, Bursa Barosu’nu 

tanıtıp, avukatlık mesleğinin 
pratikteki uygulamalarından 
örnekler veriyor. Altun, yönetim 
kurulu üyelerinden bazılarının 

da katıldığı kabullerde stajyer 
avukatlara meslek ilkeleriyle, 
çalışma alanındaki kuralları 
hatırlatıyor.

Ömer Özdemir, Nur Hilal Karakuş, Nilüfer Aydın, Esra İşbaşaran, Ali Altın, Eda Can, Ahmed Tayyip 
Kahraman

Emine Gamze Türkmen, 
Uğur Dölek, Büşra Hizar, 

Cengizhan Kalmış, Sefer Can 
Ertan, Abdülkadir Garaçoğlu, 

Muhammed Burak Güneş, 
Oya Nilay Durmaz, Sema Nur 

Karakuş, Aslınaz Başoğlu, 
Nurbanu Toktaş, Okan Özkaya, 

Ahmet Alper Lale, Altay Ünal, 
Abdullah Gün, Ezgi Ay, Kaan 
Şale, Gülümser Sağanak, Ali 

Erdem Teker, Mehmet Can 
Özdemir, Armağan Köseoğlu, 

Hamza Çağlayan, Ayşe Arıkan, 
Erdem Özkan, Yunus Emre 

Aytemur, Melike Felek, Mecit 
Furkan Sönmez, Yavuz Selim 

Baş
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Eylül ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Ece Meriç Tarık Sezen Mustafa Demir

Derviş Cem Tarlacı, Halil Göktürk, Tanju Denizhan Taşpınar, Gizem Cengiz, Recep Erkan, Murat Küçükyıldız, 
Betül Kaya, Hafize Alkış, Serdar Kuş, Adem Karaca, Muhammed Ulutaş, Gökalp Şen, Cemal Selman

Umut Tekdemir
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Eylül ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Uğur Hacıoğlu Rumeysa Gümüş Kübra Gökay

İmtiyaz Sahibi
Bursa Barosu Başkanı

Av. Gürkan ALTUN

Sorumlu Yazıişleri Müdürü
Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
Av. Buket Gülçin ÖZEL
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İhsan BÖLÜK
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Bursa Barosu Başkanlığı, 
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