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Bursa Barosu tarafından 
düzenlenen ve çocuk 
haklarında bilinçli bir toplum 
oluşturmak, çocuk haklarına 
olan duyarlılığın artırılması ve 
hak arama kavramının toplum 
içinde etkin bir hale gelmesi 
adına 9 yıldır düzenlenen Çocuk 
ve Hukuk konulu bu yılki resim 
yarışmasında ödüller sahiplerini 
buldu.

Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer 
ilçelerinden toplamda 236 
okula çağrı yapılırken yarışmaya 
45 okuldan toplamda 446 
resimle başvuru yapıldı. 
Seçici kurul tarafından Dilek 
Özer Ortaokulu’ndan Ece 
Kuyucuk, Hüseyin Karabacak 
Ortaokulu’ndan Nilda Sevim, 

Şehit Piyade Er Nezir Akgül 
Ortaokulu’ndan Hüsna Nur 
Berber başarı ödülüne layık 
görüldü. 

21 eserin de sergilemeye layık 
görüldüğü yarışmada, Özel 
Çağdaş Öncü Okulları’ndan 

Deniz Alican ve Ece Günaydın, 
Şükrü Naili Paşa Ortaokulu’ndan 
Melike Korkmaz, Türkiye Kömür 
İşletmeleri Ortaokulu’ndan 
Zeynep Şahin ve Zafer 
Ortaokulu’ndan Rehan Deniz’in 
resimleri de Jüri Özel Ödülünün 

9. “Hukuk ve Çocuk” resim yarışması sonuçlandı
9. Çocuk ve Hukuk konulu Resim Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun “Çocukları ayırmaksızın bir bütün olarak görüyoruz” dedi.
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sahibi oldu.

Bursa Adalet Sarayı Konferans 
Salonu’nda düzenlenen ödül 
törenine; Bursa Barosu Başkanı 
Avukat Gürkan Altun, Bursa 
Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri, 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Nevzat Gültekin’in yanı sıra çok 
sayıda hakim, savcı, öğrenci, 
öğretmen ve veli katıldı.

Programın açılışında konuşan 
Bursa Barosu Çocuk Hakları 
Komisyonu Başkanı Avukat 
Atakan Arar, ”Hayatımın 
hiçbir döneminde güzel 
resim yapamadım. Çocukların 
hepsinin resmi çok güzel. Ben 
resimden hep kalıyordum. 
Hepinizin resmi gerçekten 
çok güzeldi, hepsine bayıldık. 
Özellikle 30 tanesi var ki, 
onlarda aklımız kaldı” dedi.

ARAR, “KARANLIKLARI 
BİRLİKTE YIRTIP 
ATACAĞIZ”
Çocukla hukukun neden 

kesiştiğine dair de bilgiler veren 
Atakan Arar şunları söyledi:

“Türkiye’de her dönem 
sirkülasyon yaşanmasına 
rağmen yaklaşık 900 bin çocuk 
işçi var. Son 10 yıl içerisinde 
100’ün üstünde çocuk iş 
kazasında hayatını kaybetti. 
Yılda yaklaşık 650 çocuk 
adli tıp kurumuna istismar 
vakalarıyla gidiyor. Bu yıl 
içerisinde öğrendiğimiz sayı 
tam olmamakla birlikte 20 
binin üzerinde çocuk 16-17 
yaş aralığında evlendiriliyor. 
Çizdiğimiz tablo ne kadar 

karanlık olsa da bunu 
çocuklarla birlikte mücadele 
ederek güzel bir gelecek 
çıkarabileceğimizi, bu karanlığı 
yırtıp atabileceğimizi, motorları 
maviliklere sürebileceğimize 
inanıyorum.”

 

GÜLTEKİN, “EMEĞİ 
GEÇENLERİ KUTLARIM”
Programa katılan ve bir 
selamlama konuşması yapan 
İl Milli Eğitim Şube Müdürü 
Nevzat Gültekin ise, “Güzel 
duygularla buraya geldik. Her 
geçen yılda bir farklılık arz 
ediyor yarışma. Çocuklarımızın 
duygu ve düşüncelerini resme 
yansıtmalarının ayrı bir güzellik 
olduğuna inanıyorum. Bu 
organizasyonun baro tarafından 
düzenlenmesi ayrı bir önem 
arz ediyor. Bu organizasyonda 
emeği geçen herkese teşekkür 
ederim” şeklinde konuştu.

ALTUN, “ÇOCUKLAR 
BİZİM İÇİN BİR BÜTÜN”
Programın açılışında konuşan 
Bursa Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun, “Sizlerin 
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nezdinde bu yıl dokuzuncusunu 
düzenlediğimiz yarışmamıza 
katılan tüm öğrenci 
kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür 
ediyorum” dedi.

Çocukları, bir bütün 
olarak gördüklerini ve 
değerlendirdiklerini belirten 
Gürkan Altun, “Biz sadece örgün 
eğitimde olan çocuklarımıza 
yönelik çalışmalar yapmıyoruz; 
bunun dışında da çalışmalarımız 
var. Okullarda bilgilendirmeler 
yapıyoruz. Sizlerle bir araya 
geliyoruz ve haklarınızı 
anlatıyoruz. Cezaevinde 
olan çocuklarımız için de bir 
şenlik yapıyoruz. Çünkü biz 
çocuklarımızı, gerek suça 
itilmiş olanlar gerekse yaşamın 
içinde olan, örgün eğitimde 
olan çocuklawrı ayırmaksızın 
bir bütün olarak görüyor ve 
değerlendiriyoruz. Biraz önce 
komisyon başkanım da ifade 
etti, ülkede karanlık bir tablo var. 
Sayısal veri olarak baktığımızda 
70 milyonluk bir ülkede bu 
sayılar az gelebilir. Bu anlamda 
bizi rahatsız etmeyebilir ama 
emin olun ki oradaki her bir 
sayı bir can demektir. Hepsi ayrı 
ayrı geleceğimiz. O sayılar onlu 
rakamlara düşse bile bizim için 
çok önemli. Bizim için oradaki 
temel başarı sıfır rakamıdır, sıfır 
mağduriyettir” diye konuştu.

Başarı Ödülüne ve Jüri Özel 
Ödülüne layık görülen eser 
sahipleri ile okul yetkilileri 
düzenlenen törenle ödüllerini 
aldı. Törende ayrıca sponsorlara 
da teşekkür plaketi takdim 
edildi.
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Kadına Karşı Şiddeetle 
Mücadele Günü basın 
açıklamasını, Bursa Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Nazlı Ceren 
Şendoğan okudu. Açıklamada, 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun ile yönetim kurulu üyeleri 
ve avukatlar katıldı.
Açıklama aynen şöyle:
“Kadınlara şiddet uygulanması 
bir insan hakkı ihlalidir. 
Demokrasinin yolu cinsiyet 
eşitliğinden geçer. Kadınların 
şiddet yaşadığı, hak ve fırsat 
eşitliğinden yararlanamadığı 
toplumlarda kalkınmadan söz 
edilemez.
5 Kasım 1960’ta diktatörlüğe 
karşı mücadele eden üç kadının 
(Mibarel kardeşler ) tecavüz 
edilerek vahşice öldürülmesinin 
ardından 1999 da 25 Kasım 
tarihi Birleşmiş Milletler 
tarafından “ Uluslararası Kadına 
Karşı Şiddete Hayır Günü“ ilan 
edildi.
Peki aradan geçen onca 
zamandan sonra ne değişti?
Kadınlar hala hayatlarının 
her alanında şiddete maruz 
kalıyor, ölüm ve şiddet 
gerekçeleri farklı görülmekle 
birlikte, kadınların pek çoğu 
sadece kadın oldukları için ve 
kendilerine tanınan cinsiyet 
rollerinin dışına çıktıkları için 
öldürüldüler. Kadının maruz 
kaldığı şiddeti nasıl hak ettiğini 
anlatmak üzere kurulmuş olan 
eşitsiz, adaletsiz, cinsiyet körü 
sistem varlığını sürdürdüğü ve 

kadına yönelik ayrımcılığın sona 
ermesi için gereken önlemler 
alınmadığı sürece de cinayetler 
ve kadına yönelik şiddet 
sürecektir.
Uluslararası normlar kadınların 
insan haklarını, insan hakları 
yelpazesinin bütünü üzerinden 
tanımlamakta, kadınların 
insan haklarının korunması, 
bütün insan haklarının 
kadınlar için erkeklerle 
eşit biçimde tanınması 
korunması ve ihlallerin önlenip 
cezalandırılması demektir. Bu 
anlayış yalnızca, kadınlara karşı 
şiddeti değil, kadınlara karşı 
toplumun ekonomik, siyasal ve 
sosyal tüm alanlarında yapılan 
ayrımcılığa karşı durmayı 
gerektirir.
Kadınlara yönelik yasal haklar 
konusunda önemli gelişmeler 
kaydedilmekle birlikte, 
kadına yönelik şiddet ve 
kadın cinayetleri konusunda 
günümüzde maalesef ki önemli 
artış gözlenmektedir. Dünya 
üzerindeki kapitalist, ataerkil ve 

militarist yaklaşımlar kadınların 
zaman ve yer kavramı olmadan 
maruz kaldığı şiddetin boyutu 
her geçen gün arttırmaktadır.
Devletin tüm kurumlarıyla 
sorunu çözme görevi vardır. 
Anayasamızın ilgili maddesini 
devletin her kademesinde 
yer alanlara hatırlatmakla 
birlikte md.10 “ herkes, dil, ırk, 
renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep 
ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanunda 
önünde eşittir.
Kadınlar ve erkekler eşit haklara 
sahiptir. Devlet bu eşitliğin 
yaşam geçmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Bu maksatla 
alınacak tedbirler eşitlik ilkesine 
aykırı olarak yorumlanamaz” 
demektedir.
Her yıl tekrar ettiğimiz gibi bu 
yıl;
-“toplumsal cinsiyet eşitliği 
“ anaokulundan başlayarak 
yaşamın her alanında bireylerin 
eğitiminin içerisine alınmalıdır.
-kadına yönelik şiddetin tüm 
biçimleri için (ensest, taciz, 
tecavüz, işkence, dayak, ucuz 
iş gücü, emek sömürüsü, 
eğitim hakkının elinden 
alınması…..) etkin bir mücadele 
mekanizması oluşturulmalı
-Kadını bir eşya-meta-mal gibi 
gören yönetimsel sistemler 
ve bakış açıları değiştirilmeli, 
çıkarılacak veya çıkarılmaya 
çalışılan yasalarda bu konulara 
özellikle dikkat ve özen 
gösterilmeli

Kadına karşı şiddetle mücadele günü açıklaması
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ARSİYAD Başkanı Hüseyin Ertaş, 
yöneticiler Özgür Morkan, 
Gürsel Durmuş, Neriman Yener, 
Mine Satır ve Av. İsmail Dede

Kars Arpaçay Göldalı Köyü 
Derneği Başkanı Bekir Koçkara 
ve Yönetim Kurulu üyeleri...

Bursa Barosu Genç Avukatlar 
Meclisi’nin 7 Kasım 2016 tari-
hinde yapılan olağanüstü genel 
kurulunda seçilen başkan ve 
üyeleri, Baro yönetim kurulunu 
toplantı sırasında ziyaret etti. 

Genç Avukatlar Meclisi Başkanı 
Kemal Can Hotamış, Baro Baş-
kanı Gürkan Altun’a çiçek verdi. 
Görüşmede Başkan Altun, genç 
avukatlara deneyimlerini, proje-
lerini anlattı ve başarılar diledi.

Başkan Gürkan Altun’un
ziyaretçileri vardı

-Şiddet mağdurlarının 
soruşturma ve yargılama 
aşamasındaki karşılaştığı 
güçlükler yeniden kişinin 
mağduriyetine yol açmayacak 
şekilde düzenlenmelidir.
-Medyada kadına yönelik 
şiddet, taciz, tecavüz 
haberlerinin kamuoyuna 
aktarılırken ve görsel basında 
“evlendirme programları “ adı 
altında yayınlanan programları 
etik davranmaya, kadının 
mağduriyetini arttıracak, 
haberi erotize eden, kadının 
yaşam biçimine ve özelliklerine 
odaklanan ve yaftalayıcı, 
küçük düşürücü ve şiddeti 
meşrulaştırıcı haber ve yayın 
dilinden kaçınılmalıdır. Bu 
konuda RTÜK’ün de harekete 

geçirilmesi etkin bir şekilde 
sağlanmalıdır.
Kadına yönelik şiddet 
karşısındaki sıraladığımız bu 
taleplerin tamamen sona 
ermesini istiyoruz. Ulu Önder 
Atatürk’ün bu konudaki 
sözleriyle “ Bizim sosyal 
toplumumuzun başarısızlığının 
sebebi, kadınlarımıza karşı 

gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri 
gelmektedir. Yaşamak demek 
faaliyet demektir. Bundan dolayı 
bir sosyal toplumun, bir organı 
faaliyette bulunurken, diğer bir 
organı işlemezse sosyal toplum 
felçlidir .“
“Kadına Yönelik Şiddete Hayır“ 
diyoruz.
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Ülkemizde Son yıllarda savunma 
hakkı, yargı bağımsızlığı ve 
demokratik hukuk devletinin 
diğer ilkeleri ile birlikte 
özgürlüklerin de kısıtlamalara 
tabi tutulduğu, gerek yasal 
düzenlemeler gerekse de 
fiili uygulamalarla savunma 
mesleğinin icrasına yönelik 
olarak engellemelerin hiç 
olmadığı kadar attığı bir 
gerçektir. 15 Temmuz  darbe 
kalkışmasından sonra ise 
Olağanüstü Halin ilan 
edilmesini müteakip çıkarılan 
KHK ve yapılan uygulamalarla 
ülkemizde Hukuk Güvenliği 
adeta ortadan kaldırılmış,  adil 
yargılanma hakkı, savunma 
hakkı ve savunma mesleğinin 
icrasını kısıtlayan düzenlemeler 
yapılmıştır.  

Gerek 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanunu, gerek 667 sayılı 
KHK’da temel hak ve hürriyetleri 
ilgilendiren düzenlemelerin 
Anayasa’da ve Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi’nde temel 
hak ve hürriyetlere ilişkin yazılı 
olan güvenceleri askıya aldığı 
ortadadır. Ancak Anayasa’nın 
15. maddesi bu askıya almaya 
şu hükmüyle izin vermektedir:

“Savaş, seferberlik, sıkıyönetim 
veya olağanüstü hallerde, 
milletlerarası hukuktan doğan 
yükümlülükler ihlâl edilmemek 
kaydıyla, durumun gerektirdiği 
ölçüde temel hak ve 
hürriyetlerin kullanılması kısmen 
veya tamamen durdurulabilir 
veya bunlar için Anayasada 

öngörülen güvencelere aykırı 
tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen 
durumlarda da, savaş hukukuna 
uygun fiiller sonucu meydana 
gelen ölümler dışında, 
kişinin yaşama hakkına, 
maddî ve manevî varlığının 
bütünlüğüne dokunulamaz; 
kimse din, vicdan, düşünce 
ve kanaatlerini açıklamaya 
zorlanamaz ve bunlardan 
dolayı suçlanamaz; suç ve 
cezalar geçmişe yürütülemez; 
suçluluğu mahkeme kararı ile 
saptanıncaya kadar kimse suçlu 
sayılamaz.”

Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin savaş veya 
ulusun varlığını tehdit eden 
başka bir genel tehlikenin 
ortaya çıkması halinde 
Söz konusu tedbirlerin 
uygulanmasına ilişkin tedbirin 
sınırlamalarını da içeren 15. 
Maddesinde de

‘ Savaş veya ulusun varlığını 
tehdit eden başka bir genel 
tehlike halinde her Yüksek 
Sözleşmeci Taraf, durumun 
kesinlikle gerektirdiği ölçüde 
ve uluslararası hukuktan 

doğan başka yükümlülüklere 
ters düşmemek koşuluyla, 
bu Sözleşme’de öngörülen 
yükümlülüklere aykırı tedbirler 
alabilir.’  düzenlemesi 
bulunmaktadır.

Dolayısıyla daha önce Kamuoyu 
ile paylaştığımız üzere OHAL 
süresince yayınlanan ve 
yine bu süreçle sınırlı olarak 
uygulanması gereken KHK 
lerin kalıcı hale gelmesi, 
hukuka aykırı yapılan bir çok 
düzenleme kişi ve kurumlarda 
ağır ve telafisi güç zararlara ve 
hak ihlallerine yol açmıştır

Bu bağlamda 29 Ekim 2016 
günü yayımlanan 675 ve 
676 sayılı KHK ler ile Adil 
yargılanma ve Savunma 
hakkı, Hukuk güvenliği, Hak 
ve Adalete erişimi ortadan 
kaldıran düzenlemeler 
yapılmıştır. 675 ve 676 sayılı 
KHK ile avukatın müvekkili ile 
yapacağı görüşmelerin teknik 
cihazlarla sesli ve görüntülü 
olarak kaydedilmesi, görüşme 
esnasında 3. kişilerin hazır 
bulundurulması, hükümlü 
ve avukat görüşmelerinin 
örgütlere talimat içerdiği 

KHK’ler, hukuk güvenliğini ortadan kaldırmıştır
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Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Kemal Yılmaz

Adli Yargı Adalet Komisyonu 
Başkanı Ali Rıza Bir

AOS Onkoloji Hastanesi yöneti-
cisi Op. Dr.Oktay Çelik ve İdari 
Mali İşler Müdürü Fikret Muti

Başkan Gürkan Altun’un ziyaretçileri vardı

gerekçesi ile sonlandırılması, 
zorunlu müdafinin duruşmada 
olmaması veya mazeretsiz 
olarak duruşmayı terki 
halinde duruşmaya devam 
olunabilmesi, kovuşturmada 
en fazla 3 avukatla sanığın veya 
şüphelinin temsili, Cumhuriyet 
Savcılığı’nca şüpheli veya sanıkla 
görüşmenin kısıtlanabileceği, 
terör suçlarından yargılanan 
veya soruşturulan şüpheli 
ve sanığın avukatı hakkında, 
aynı suçlardan soruşturma 
veya dava açılırsa avukatlık 
görevinden yasaklanmasına 
olanak sağlanmıştır. Şüpheli 
ve sanıklarla savunmanın 
temsilcisi avukatı özdeşleştiren, 
adil yargılanma hakkına 
açık aykırılık teşkil eden bu 
KHK düzenlemeleri kabul 
edilemez olduğunu  daha 
önce Kamuoyuna duyurmuş, 
Savunma hakkının KHK ile 
kısıtlanmasının, zorlaştırılmasının 
terör yapılanması içerisindeki 
gerçek faillerin işine yarayacağı 
gibi yargının tarafsızlık ilkesini 
yaralayacağına yönelik kaygımızı 
paylaşmıştık.

Son yıllarda  Avukatlara yönelik 
olarak mesleki faaliyetleri 
nedeniyle yapılan soruşturma, 
kovuşturma,  gözaltı ve 
tutuklamaların hiç olmadığı 
kadar arttığı bir gerçektir. 15 
Temmuz darbe kalkışmasından 
sonra da bir çok avukat 
mesleki faaliyetleri nedeniyle 
gözaltına alınmış, bir kısmı 
adli kontrol veya bihakkın 
serbest bırakılmasına rağmen 
bir kısmı halen tutuklu olarak 
yargılanmaktadır. Son olarak 
da önce 11 Kasım 2016 günü 
akşam saatlerinde İçişleri 
Bakanlığı’nın talimatı ve 
Valiliklerin Kararı ile içerisinde 
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin 
de bulunduğu 370 derneğinin 
faaliyetlerinin OHAL Kanunu’nun 
11. maddesi uyarınca 3 
ay süreyle durdurulduğu 
duyurulmuştu. Biz tam da 
Çağdaş Hukukçular Derneği 
Bursa Şubesinin valilik kararı ile 
faaliyetlerinin durdurulmasına 
dair Valilik kararına yönelik 
açıklama yapmaya hazırlanırken 
bu defa 21.11.2016 gecesi 
677 sayılı KHK ile içerisinde 

Bursa’da faaliyet gösteren 
hukuk dernekleri olan Çağdaş 
Hukukçular Derneği ve Bursa 
Ahenk Hukuk Derneği’nin 
de bulunduğu onlarca hukuk 
derneğinin de hiçbir gereçeye 
yer verilmeksizin kapatıldığını 
üzülerek öğrendik.

Avukatlara , Barolara ve  
Hukukçu derneklerine 
yönelik bu baskıların  esasen 
savunma hakkına , adil 
yargılanma  hakkına ,  halkın 
hak arama özgürlüğüne ve 
nihayetinde Hukuk Devletine ve 
demokrasimize yönelik olduğu 
açıktır.

KHK ile yaratılan olağanüstü 
duruma, avukatın mesleğinin 
icrası nedeniyle karşılaştığı 
engelleme ve kısıtlamalara karşı 
durmak, hukuku savunmak 
Avukatların ve avukatların 
örgütlü güçleri olan Baroların, 
özelde de Bursa Barosu’nun 
görevidir.

Bu nedenle tüm kamuoyunu 
hukuksuzluğa karşı durmaya, 
birlik olmaya ve duyarlılığı 
arttırmaya çağırıyoruz. 
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Bursa Barosu tarafından, 
TBMM Genel Kurulu’na 
sunulan ve yarın görüşülecek 
olan “Cebir, tehdit, hile veya 
iradeyi etkileyen başka bir 
neden olmaksızın 16/11/2016 
tarihine kadar işlenen cinsel 
istismar suçundan, mağdurla 
failin evlenmesi durumunda, 
Ceza açıklanmasının geri 
bırakılmasına, hüküm 
verilmiş ise cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilir. 
Zamanaşımı süresi içinde 
evliliğin, failin kusuruyla sona 
ermesi halinde fail hakkındaki 
hüküm açıklanır veya cezanın 
infazına devam olunur. Bu 
fıkra uyarınca fail hakkında 
hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına veya cezanın 
infazının ertelenmesine karar 
verilmesi durumunda, suçtan 
azmettiren veya işlenişine 
yardım edenler hakkında kamu 
davasının düşmesine veya 
infazının ortadan kaldırılmasına 
karar verilir.” şeklinde önerge ile 
alakalı basın açıklaması yapıldı.

Çok sayıda avukatın hazır 
bulunduğu ve Bursa Adalet 
Sarayı önünde yapılan basın 
açıklamasını, Bursa Barosu 
Başkanı Avukat Gürkan Altun 
kamuoyu ile paylaştı.

Avukat Gürkan Altun’un basın 
mensuplarıyla paylaştığı metin 
aşağıdaki gibidir.

BASIN VE KAMUOYUNA
Bilindiği üzere Anayasa 

Mahkemesi 12.11.2015 günlü 
kararı ile Çocuklara yönelik 
cinsel istismarı ele alan Türk 
Ceza Kanunu’nun 103/2 “6545 
sayılı Kanun’un 59. maddesi ile 
değişik” maddesini Anayasanın 
2.maddesinde öngörülen 
“hukuk devleti” ilkesine 
aykırı olduğundan bahisle 
oyçokluğu ile iptal etmiş ve 
iptal kararının Resmi Gazete’de 
yayımlanmasından başlayarak 
1 yıl sonra yürürlüğe girmesini 
uygun bulmuştu. Anılan karar 
11.12.2015 tarihinde resmi 
gazetede yayınlandığından 
103/2.maddesinin yeniden 
düzenlenmesi için önümüzde 
kısıtlı bir sürenin kaldığı da 
aşikardır. 

Biz Bursa Barosu olarak 
Çocuklara yönelik cinsel 
istismarı ele alan TCK’nın 
103/2. maddesinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal 

edilmesinden sonra farklı 
platformlarda endişe ve 
kaygılarımızı dile getirerek 
TBMM’nde Çocuk Hakları 
Komisyonu kurulması yönünde 
öneri ve talepte bulunmuştuk. 
Bu öneri ve talebimizi çocuk 
hakları konusunda emek ve 
çaba sarfetmiş avukat, hakim, 
savcı, sosyolog ve pisikolog 
görüşleri ile desteklemiştik. 
Bursa Barosu TBMM de çocuk 
hakları komisyonu kurulması 
için Bursa’nın hukukçu 
milletvekilleri başta olmak 
üzere milletvekillerinden 
destek istemiş, gerek yerel, 
gerekse ulusal yazılı ve görsel 
basına yaptığımız açıklamalar 
ile de endişe ve kaygılarını 
kamuoyu ile paylaşmıştı. 
İçerisinde bulunduğumuz 
süreç ve TCK 103/2 maddesi 
görüşülürken ortaya atılan ve 
kamuoyunda “tecavüzcülerin 
affı” olarak adlandırılan geçici 

Tasarıya tepki “Hatadan dönüleceğini umuyoruz”
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madde değişikliği maalesef 
endişelerimizde haksız 
olmadığımızı gösterdi. 17 Kasım 
2016 gecesi  TBMM Genel 
Kurulun’a verilen değişiklik 
teklifine alelacele eklenen geçici 
madde teklifi ile, cinsel istismar 
failinin mağdur ile evlenmesi 
halinde verilen cezaya yönelik 
olarak hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar 
verileceği düzenlemesi 
önerilmiştir. Bu düzenlemeye 
göre;

“Cebir, tehdit, hile veya iradeyi 
etkileyen başka bir neden 
olmaksızın 16/11/2016 tarihine 
kadar işlenen cinsel istismar 
suçunda, mağdurla failin 
evlenmesi durumunda, Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun 
231.maddesi’ndeki 
koşullara bakılmaksızın 
hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına, hüküm 
verilmiş ise cezanın infazının 
ertelenmesine karar verilir. 

Zamanaşımı süresi içinde 
evliliğin, failin kusuruyla sona 
ermesi halinde fail hakkındaki 
hüküm açıklanır veya cezanın 
infazına devam olunur. Bu 
fıkra uyarınca fail hakkında 
hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına veya cezanın 
infazının ertelenmesine karar 
verilmesi durumun da, suça 
azmettiren veya işlenişine 
yardım edenler hakkında kamu 
davasının düşmesine veya 
infazının ortadan kaldırılmasına 
karar verilir.” Şeklinde bir hüküm 
getirilmek istenmiştir.

Bu öneri çocuklara tecavüzü 
adeta suç olmaktan çıkarır 
nitelikte olup açıkça çocukların 
cinsel dokunulmazlığına karşı 
bir saldırıdır. Çocukların cinsel 
dokunulmazlığı aleyhine 
yapılan hiçbir düzenlemenin 
biz hukukçular tarafından kabul 
edilebilir bir tarafı olmadığı 
gibi kamu vicdanında da 
yeri olmadığını belirtmek 
zorundayız. Yapılmak istenen 
düzenleme ile adeta çocuk 
istismarları kurumsallaştırılmak 
istenmektedir. 

“ENDİŞELİYİZ”
Bilinmelidir ki, çocuk ve 
kadına yönelik şiddet ve cinsel 
saldırı suçları; Türkiye’nin 
de taraf olduğu İstanbul 
Sözleşmesi’nde de açıkça 
belirtildiği gibi uzlaştırma ve 
arabuluculuğun asla kabul 
edilemeyeceği bir alandır. 
Yine getirilen düzenleme ile, 
15 yaşından küçük çocuklara 
yönelik cinsel istismar suçunun 
failleri cezasız bırakılacaktır. 

Bu teklifin yasalaşmasından 
sonra sıra evlenme yaşının 
çok daha aşağılara belki de 
onbeşe indirilmesi getirilecek ve 
çocukların yanında  kadınların 
da eve kapatılması, toplumsal 
hayattan dışlanması, istismar 
yoluyla da olsa “evinin 
kadını yapılması” sürecini 
başlatılacaktır. 

“ENDİŞE İLE
KARŞILIYORUZ”
TBBM’nin cinsel istismar 
vakıaların önlenmesine 
ve çocukların istismardan 
kurtarılmasına yönelik hamleler 
yapması gerekirken ve yine 
bu kapsamda çocuk hakları 
komisyonu kurulmasını 
beklerken bunun tam aksi 
yönünde bir yasa teklifinin 
gelmesini büyük üzüntü ve 
endişe ile karşılıyoruz.  Bu 
içerikteki bir yasa değişikliği 
suçu önlemez. Salı günü 
yapılacak oylamada tasarının 
meclisten geçmesi çocuk yaşta 
evlilikleri ve suçu özendirir, 
suçluyu ödüllendirir ve tecavüzü 
de suç olmaktan çıkarır.  
Düzenleme ile 15 yaşın altındaki 
çocuklara yönelik cinsel 
istismarın hedeflendiği açıktır. 
Kaldı ki Türk Ceza Kanunu’na 
göre 15-18 yaş grubundaki 
çocuklara yönelik cinsel suçlar 
reşit olmayanlarla cinsel ilişki 
olarak düzenlenmiş olup zaten 
şikâyete bağlı bir suçtur. Şikayet 
yoksa, rıza varsa ve rızayı 
sakatlayan bir hal de söz konusu 
değilse ceza tesisine de yer 
yoktur. Düzenleme ile gerekçesi 
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Meslek İçi Eğitim seminerleri 
dizisi kapsamında “Bilişim Suçları” konulu eğitim, BAOB 
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi. 19 Kasım 2016 Cumartesi 
günü gerçekleştirilen ve TBB Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 
Üyesi  Av. Fatih Deniz Alaeddinoğlu sorumluluğundaki 
seminerinde Ankara Barosu’ndan Av. Oya Günendi Yağan, 
İstan ul Barosu’ndan Av. Mehmet Ali Köksal konuştu.

Tüketicileri Koruma Derneği 
TÜKDER Genel Başkanı Necdet 
Filizoğlu, Av. Fecri Şengür 
ve Bursa Barosu Tüketici 
Komisyonu’nun yeni seçilen 
başkanı Av. Muhammed Çeçen, 
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’u makamında 
ziyaret etti. Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik ile 
Sayman Av. Metin Öztosun’un 
da bulunduğu görüşmede, 
tüketici sorunları ve Bursa 
Barosu Tüketici Komisyonu 
ile TÜKDER işbirliğiyle 
yapılabilecek çalışmalar ele 
alındı. Bilişim Suçları semineri

birbiriyle tamamen alakasız ve 
bağımsızdır. 

Bilinmelidir ki çocuk evlilikleri 
“bir de mağdurun çocuk, failin 
ise yetişkin olduğu vakıalara 
dayalı olanları” çocuğu 
nesneleştiriyor, çocuğu da 
çocukluğunu da yok sayıyor, 
cinsiyete dayalı eşitsizliği 
arttırıyor, çocukları öldürüyor. 
Çocuk yaşta maruz kalınan 
bu vahim olay karşısında, 
mağdurun psikolojisi ve 

geleceği yok sayılarak, suçun 
faili tarafından tüm hayatının 
ipotek altına alınmasına zemin 
hazırlayan düzenleme temel 
insan haklarından uzak, hukuken 
mesnetsizdir. Bu düzenleme adil 
olmadığı gibi, ahlaki ve insani 
de değildir.

Biz Bursa Barosu olarak 
geçmişte olduğu gibi bugün 
de çocuklara yönelik hak 
ihlallerinin karşısında yer 
alacağımızı ve tüm saldırılara 

karşı çocukların yanında yer 
alacağımızı kamuoyu ile paylaşır, 
biran önce kanun tasarısında 
imzası olanların, zımnen ve 
açıkça destekleyenlerin bir kez 
daha düşünmesini, bu ülkenin 
gerçeklerine, tarafı olduğumuz 
uluslararası sözleşmelere, 
anayasaya ve temel çocuk 
haklarına uygun davranmasını 
ve önergeyi iptal etmelerini arzu 
ediyor ve hatadan dönüleceğine 
inanıyoruz.”

Tüketici için
işbirliği
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Bursa Muhasebeci ve Mali 
Müşavirler Odası Başkanı 
Ahmet Hikmet Sönmez ve 
Yönetim Kurulu üyeleri Baro 
Başkanımız Av. Gürkan Altun’u 
BAOB’daki makamında kutladı.

RENKLİ SÖYLEŞİ
Bahçeşehir Okulları Bademli 
Yerleşkesi öğrencileriyle 
buluşan Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, Baro Yönetim 
Kurulu Üyesi Yener Poroy ve 
Çocuk Hakları Komisyonu 
Başkanı Atakan Arar 20 Kasım 
Dünya Çocuk Hakları Günü 
ile ilgili renkli bir söyleşi 
gerçekleştirdi.

Bursa Bademli Rotary 
Kulübü’nün Avukat Başkanı 
Umut Önel ve üyeler Av. 
Erol Yalçındağ ve Av.Yıldırım 
Hacıoğlu da Gürkan Altun’a 
başarı dileklerini ilettiler.

Bursa A Gazete Genel 
Müdürü Erdal Şimşek, Yayın 
Koordinatörü Ahmet Kundakçı 
ve diğer yöneticiler de Gürkan 
Altun’u makamında ziyaret 
ederek başarı diledi.

Başkan Gürkan Altun’un ziyaretçileri vardı

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
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Bursa Adliyesi önünde 
gerçekleştirilen törene Bursa 
Barosu Başkanı Avukat Gürkan 
Altun, Bursa Barosu’na kayıtlı 
avukatlar ve adliye çalışanları 
katıldı. 09.05’te çalan sirenlerle 
birlikte yapılan saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının 
ardından Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun şöyle konuştu: 

ATATÜRK BİR TEMELDİR
“Umudun bittiği, ülkenin 
karanlığa savrulduğu 
zamanlarda Anadolu 
topraklarından bir güneş 
gibi parlayan özgürlük ve 
bağımsızlık meşalesini hiç 
kuşku yoktur ki Mustafa Kemal 
Atatürk ve onun önderliğindeki 
kahraman ordumuz 
gerçekleştirmişti. Atatürk, 
bir temeldir. Bize verilmiş bir 
yöndür. Ancak Atatürk’ün 
devrimi henüz tamamlanmış 
değildir. Allah’ın ilk emri ‘Oku’yu 
anlayan ve 4 bini aşkın kitabı 
tekrar tekrar okuyan Mustafa 
Kemal Atatürk, kanla kazanılan 
Kurtuluş Savaşı’nı bilim ve 
irfanla süslemiştir. Onu, ancak 
daha çok okuyarak, çalışarak 
yeni değerler kazanarak 
sevebiliriz. Atatürk’ü yalnız 
yüreğimizle değil aklımızla 
da sevmeliyiz. İşte o zaman 
Mustafa Kemal Atatürk en 
büyük zaferini kazanmış olacak. 
Binlerce yıl önce sönmüş 

yıldızlar karanlık gecelerimizi 
nasıl aydınlatıyorsa Atatürk 
de her karanlık zamanımızda 
aklıyla ve verdiği istikametle 

Ata’mızı özlemle andık
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 78. 
yıldönümünde Bursa Adalet Sarayı bahçesindeki anıtı önünde törenle anıldı.

resimaltı
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Bursa Şavşat Kültür Yardımlaşma 
ve Dayanışma Derneği 
yöneticileri, Baro Başkanı Av. 
Gürkan Altun’u makamında 
ziyaret ederek, görevinde başarı 
dileğinde bulundu.

İdealist hukukçular Derneği 
Başkanı Av. Esra Baran ve 
yönetim kurulu üyeleri Onur 
Kemer, Yusuf Yılmaz, Fazlı Seyis, 
Şafak Tuncer, Tolga Köseer, 
Emre Pınar, Ahmet Tüfekçi, 
Cihan Kayrak, Fulya Ocal, Eser 
Karakaş...

Bursa Noter Odası Başkanı 
Üzeyir Yılmaz ve Yönetim Kurulu 
üyeleri de Baro Başkanı Av. 
Gürkan Altun’u ziyaret edip 
seçilmesinden ötürü kutlayanlar 
arasındaydı.

Başkan Gürkan Altun’un ziyaretçileri vardı

yolumuzu aydınlatmaya devam 
edecek. Tüm bu duygularla 
Cumhuriyetimizin ve demokratik 
düzenimizin kurucusu Atatürk’ü 
ebediyete intikal ettiği 78. 
yıldönümünde şükranla, 
minnetle, saygıyla ve özlemle 
anıyoruz.”

Bursa Barosu Başkanı Altun, 
yönetim kurulu üyeleri ve 
avukatlar, daha sonra İstnabul’a 
Dolmabahçe Sarayı’na gitti. 
Altun burada da, “Büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 78. yıldönümünde 
Dolmabahçe Sarayı’ndayız. 
Hukuk güvenliğine ihtiyaç 
duyduğumuz şu günlerde 
değerini çok iyi anladığımız 
Cumhuriyetimizin kurucusu, 
devrimlerinin ışığıyla 
aydınlandığımız büyük önder 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 
ölümünün 78. yılında gurur, 
sevgi ve minnetle anıyoruz” 
dedi.
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BASINA VE 
KAMUOYUNA;
Gerek ülkemiz gerekse 
bölgemizde yıllardır yaşanan 
savaş, terör ve şiddet yanında 
15 Temmuz darbe kalkışması 
gibi ağır koşulların varlığı, iç 
barışın sağlanamamış olması 
karşısında toplumsal uzlaşıyı 
sağlamak ve birlikte yaşama 
arzusunu öne çıkarmak 
zorundayız.

Son yıllarda savunma hakkı, 
yargı bağımsızlığı ve demokratik 
hukuk devletinin diğer ilkeleri 
ile birlikte özgürlüklerin de 
kısıtlamalara tabi tutulduğunu 
her platformda her fırsatta 
söyledik, dillendirdik. 15 
Temmuz darbe kalkışmasından 
sonra tüm Barolar, Odalar ve 
tüm STK lar, siyasi partiler ve 
toplumun her bireyi gösterdiği 
tutum ile ülkemiz, hukukumuz 
ve demokrasimiz açısından 
büyük bir şanstı. Ancak 
bugün geldiğimiz noktada 
bu şansın Kanun Hükmünde 
Karanameler eliyle kötüye 
kullanılmaya başladığını 
görmekteyiz. Olağanüstü Halin 
ilan edildiği günden bugüne 
çıkarılan KHK ve yapılan kötü 
uygulamalar ülkemizin hukuk 
ve demokrasiden uzaklaşmasını 
sağlamıştır.

OHAL süresince yayınlanan 
ve yine bu süreçle sınırlı 
olarak uygulanması gereken 
KHK lerin kalıcı hale gelmesi, 
özensizce ve hukuka aykırı 
yapılan bir çok düzenleme kişi 
ve kurumlarda ağır ve telafisi 
güç zararlara ve hak ihlallerine 
yol açmıştır. Bu bağlamda 29 
Ekim 2016 günü yayımlanan 
675 ve 676 sayılı KHK ler 
Adil yargılanma ve Savunma 
hakkı, Hukuk güvenliği, Hak 
ve Adalete erişimi ortadan 
kaldıran düzenlemeleri 
içermektedir. Hukuka aykırı 
bu düzenlemelerin ortadan 

kaldırılarak ülkemiz içinde 
gerekli güven ortamının tesisi 
ertelenmeyecek önemli bir 
beklentidir.

Özellikle savunma hakkına ve 
savunma mesleğine yönelik 
olarak; Avukatın darbe ve terör 
suçlarından yatan kişilerle 
yapacağı görüşmeler hakim 
kararıyla teknik cihazlarla 

sesli ve görüntülü olarak 
kaydedilmesi, görüşme 
esnasında 3. kişilerin hazır 
bulundurulması, hükümlü 
ve avukat görüşmelerinin 
örgütlere talimat içerdiği 
gerekçesi ile sonlandırılması 
ve bu durumdaki hükümlünün 
avukatlarıyla görüşmesinin 6 
ay süreyle yasaklanabilmesi, 
bu süre içerisinde ifade 
alınmaması,  sanığın gösterdiği 
veya duruşmaya getirdiği 
tanığın  mahkemelerce davayı 
uzatmak amacıyla olduğu 
gerekçesi ile reddedilebilmesi, 
zorunlu müdafinin duruşmada 
olmaması veya mazeretsiz 
olarak duruşmayı terki 
halinde duruşmaya devam 
olunabilmesi, kovuşturmada 
en fazla 3 avukatla sanığın 
veya şüphelinin temsili, 
Cumhuriyet Savcılığı’nca 
şüpheli veya sanıkla 
görüşmenin kısıtlanabileceği, 
terör suçlarından yargılanan 
veya soruşturulan şüpheli 
ve sanığın avukatı hakkında, 
aynı suçlardan soruşturma 
veya dava açılırsa avukatlık 
görevinden yasaklanmasına 
olanak sağlanmıştır. Kuşkusuz 
tüm bu düzenlemelerden en 
önemlisi, şüpheli ve sanıklarla 
savunmanın temsilcisi 
avukatı özdeşleştiren KHK 

“Birlikte yaşama arzusu öne çıkarılmalıdır”
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun “OHAL süresince yayınlanan ve yine bu süreçle 
sınırlı olarak uygulanması gereken KHK’lerin kalıcı hale gelmesi, özensizce ve hukuka 
aykırı yapılan bir çok düzenleme kişi ve kurumlarda ağır ve telafisi güç zararlara ve hak 
ihlallerine yol açmıştır” dedi.
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düzenlemeleridir. Bu durum Adil 
yargılanma hakkına açık aykırılık 
teşkil etmektedir. Hangi nedenle 
olursa olsun adalete erişim 
hakkının kısıtlanması kabul 
edilemez bir durumdur.

Savunma hakkının KHK ile 
kısıtlanması, zorlaştırılması 
ancak ve ancak PKK, FETÖ/PDY 
ve benzeri terör yapılanması 
içerisindeki gerçek faillerin 
işine yarayacağı gibi yargının 
tarafsızlık ilkesini yaralayacağı 
da muhakkaktır. Adil Yargılanma 
hakkının ihlali niteliğindeki 
bu düzenlemeler yargıya olan 
güveni azaltacağı gibi PKK, 
FETÖ/PDY ve benzeri terör 
yapılanmasına yönelik davalarda 
gerçek suç faillerine verilmesi 
muhtemel cezaları da tartışılır 
hale getirecektir.

KHK ile binlerce kamu 
görevlisinin görevden ihracı, 
ihraçlar karşısında, savunma 
hakkına özen gösterilmemesi, 
yargı yolunun tartışmalı 
biçimde kapatılması, 
insanların itibarsızlaştırılmama, 
lekelenmeme haklarının 
bulunduğu gerçeğinin 
unutulması karşısında AİHM 
Sözleşmesi’nin 6.maddesinde 
belirtilen Adil Yargılanma 
hakkına ilişkin kriterlere 
uyulmamasının sonuçları 
yargıya, adalete ve hukuk 
devletine ilişkin güven azalımını 
hızlandıracaktır.

Diğer taraftan KHK ile 
parlamenter sistemin devre 
dışı bırakılarak, kuvvetler 
ayrılığının fiilen tadili ile 
yürütme erkinin olağanüstü 

yetkilerle donatılmış olması ve 
denetimden bağışık tutulması 
da demokrasinin özüne 
aykırıdır. Rektör atamalarının 
KHK ile YÖK ün gösterdiği üç 
aday arasından Cumhurbaşkanı 
tarafından yapılacağının kabulü 
halinde bilim özgürlüğünün, 
demokratik ve özerk üniversite 
beklentisinden uzaklaşılması 
sonucu doğacaktır. Tüm 
bunlarla birlikte siyasal iktidarı 
eleştiren her yazılı ve görsel 
basın kuruluşu, yöneticileri ve 
basın emekçilerinin de PKK, 
FETÖ/PDY ve benzeri terör 
örgütleri ile ilişkilendirilmesi 
ve basın kuruluşlarına el 
konulması,  kayyum atanması 
ve hatta kapatılması, yine 
eş zamanlı olarak basın 
mensupları hakkında gözaltı ve 
tutuklama kararlarının havada 
uçuşmasının basın özgürlüğünü 
yaralayıcı izleri de yıllarca 
silinmeyecektir. Bu durumun 
son örneği daha dün, adını yaşıt 
olduğu Cumhuriyetimizden 
alan gazeteye, gazetenin 
yöneticilerine, yazarlarına 
ve hatta avukatına yönelik 
yapılan arama, gözaltına 
alma ve yakalama kararlarıdır. 

Yine basından öğrendiğimiz 
kadarı ile gözaltına alınan 
basın mensupları hakkında 
5 gün süre ile avukatları ile 
görüşmelerinin yasaklanmıştır. 
OHAL kapsamında çıkarılan 
ve savunma hakkını kısıtlayan 
düzenlemelerin yayımı 
üzerinden henüz bir gün 
geçmeden sıcağı sıcağına 
Cumhuriyet Gazetesi ve 
mensuplarına yönelik 
uygulanmış olması da 
endişelerimizi son derece 
arttırmaktadır.

Toplumun birlikte 
yaşayabilmesini düzenleyen 
tek şey hukuktur. Kamu 
yönetiminde de aslolan hukuka 
bağlılıktır. Çağımızda Evrensel 
Hukuk kurallarına, Uluslararası 
Sözleşmelere, Anayasaya, temel 
insan haklarına ve yürürlükteki 
kanunlara aykırı olan 
uygulamalar için ısrarcı olmak 
kabul edilemez bir durumdur. 
Henüz toplumun hafızasından 
12 Mart ve 12 Eylül uygulamaları 
silinmemiştir. Aynı yanlışlara 
bir daha düşmeden, bu zor 
günlerde Hukukun hepimiz için 
vazgeçilmez olduğu ve gerekli 
olduğunu hatırlatmakta yarar 
görmekteyiz.

KHK ile yaratılan olağanüstü 
duruma karşı insan haklarını, 
hukuku, demokrasiyi savunmak 
tüm avukatların ve baroların 
görevidir. Bu nedenle tüm 
duyarlı kesimleri hukuksuzluğa 
ve adaletsizliğe karşı durmaya 
ve birlik olmaya çağırıyoruz. 
Gürkan ALTUN

Bursa Barosu Başkanı
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•  BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
•  ÖZEL ÇAKMAK KOLEJİ
•  NETTEL İLETİŞİM ELEKTRONİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.
•  AMERİKAN KÜLTÜR OKULLARI
•  ARTIÇ OTEL
•  VİTAMİN CAFE-RESTAURANT
•  GANİTA RESTAURANT
•  ÖZEL İDEA FEN VE ANADOLU LİSESİ
•  ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
•  MEDİCABİL HASTANESİ
•  ÖZEL ÇEKİRGE KALP VE ARİTMİ HASTANESİ
•  İLKUMUT ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
•  COŞKUNALP EĞİTİM ÖĞRETİM İNŞ.SAĞ.TUR.LTD.ŞTİ.
•  MAYA SPORT CLUB
•  MNG KARGO YURT İÇİ VE YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.
•  ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş.
•  MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
•  ÖZEL MEDİ-CE SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ.
•  ÖZEL BURSA ANADOLU HASTANESİ
•  DORUK YILDIRIM HASTANESİ
•  DORUK TIP MERKEZİ
•  ÖZEL DORUK BURSA HASTANESİ
•  DÜNYA GÖZ HASTANESİ
•  HAYAT HASTANESİ

Bursa Barosu ile anlaşmalı 
kurum ve işletmeler

BURSA BAROSU’NU
SOSYAL MEDYA

HESAPLARINDAN
TAKİP EDİN

facebook.com/BursaBarosu

twitter.com/BursaBarosu

instagram.com/bursabarosu

https://goo.gl/9dEGVL

https://goo.gl/ffLdx9


