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Bursa’da son 4 ayda biri ölümle 
sonuçlanan 4 ayrı avukata 
saldırı olayları ve faillerin 
tutuklanmaması, Bursalı 
avukatlarca protesto edildi. 
Bursa Adalet Sarayı önünde 
“Duruşmalara girmiyoruz” 
pankartı arkasında toplanan 
avukatlar daha sonra Kent 
Meydanı’na kadar sloganlar 
eşliğinde yürüdü. Yürüyüş 
sonunda konuşan Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun, 
faillerin serbest bırakılmasından 
ötürü savcı ve hakimleri eleştirdi.

Avukatlara yönelik saldırılar, 
Bursalı avukatları sokağa döktü. 
Temmuz ayında Gemlik’te 
Avukat Özgür Aksoy’un 
uğradığı silahlı saldırı sonucu 
şehit edilmesinin ardından, 
Bursa merkez ve ilçelerinde 

Bursalı avukatlar, savunma ve
yargı güvenliği için yürüdü
“Tutuklama olmaması, avukata karşı yapılan eylemlerde 
failleri cesaretlendirmek ve savunmanın direncini kırmaya 
çalışmaktır.”

“İddia makamı, meslektaşını öldüren faili savunmak 
istemeyen avukatı anlamak zorunda…”
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yaşanan saldırı ve silahlı tehdit 
olaylarında artış gözlendi. 
En son 25 Ekim 2017’de 
Avukat Ahmet Cem Fırat’ın 
ofisinin girişinde bıçaklanması 
üzerine her platformda failler 
hakkında tutuklama talep 
etmeyen savcı ve tutuklama 
kararı vermeyen hakimlerden 

yakınan Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, adliye önündeki 
basın açıklamasına katılan 
meslektaşlarının da görüşünü 
almış ve protesto yürüyüşü 
planlamıştı.

3 Kasım 2017 günü saat 9.30’dan 
itibaren Bursa Adalet Sarayı 
önünde toplanmaya başlayan 

avukatlara, meslektaşları CHP 
Bursa Milletvekili Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu ile Sakarya 
Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan 
da destek verdi. Saat 11.30 
olduğunda “Duruşmalara 
girmiyoruz” pankartı arkasında 
yürüyüşe başlayan kortejde, 
Gemlikli Avukat İsmail İşel, 
temmuz ayında şehit edilen 
Av. Özgür Aksoy’un fotoğrafını 
taşıdı. Hemen arkasında da 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’un yanında, Özgür 
Aksoy’un eşi, meslektaşı Çiğdem 
Alnıak Aksoy yürüdü.

“Savunmaya uzanan 
eller kırılsın
500 dolayındaki avukat, yürüyüş 
boyunca “Savunmaya uzanan 
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eller kırılsın”, “Susma sustukça 
sıra sana gelecek”, “Şehitler 
ölmez vatan bölünmez”, 
“Savunma susarsa adalet ölür” 
sloganları attı.

Kent Meydanı’na gelindiğinde 
basın açıklaması yapan Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, geçtiğimiz 4 ayda 
Bursa’da 4 avukata silahlı saldırı 
gerçekleştirildiğini hatırlattı. 
Bunların birinde, Bursa’ya, 
savunma mesleğine, tiyatroya, 
şiire emek veren, yaşadığı 
Gemlik’in gelişmesi için ömrünü 
adamış bir ailenin, yine ömrünü 
adamış çocuğu olan Av. Özgür 
Aksoy’u kaybettiklerini söyleyen 
Altun şöyle devam etti:

“Geçen hafta (25 Ekim 2017) 
Avukat Ahmet Cem Fırat 3 
ayrı yerinden bıçaklandı. İddia 
makamı şüpheliyi adli kontrol 

talebiyle mahkemeye sevk etti, 
bir de uzlaştırma talep etti. 
Bütün bunlar avukata karşı 
yapılan eylemlerde failleri 
cesaretlendirmek ve savunmanın 
direncini kırmaya çalışmaktır. 
Adliyeden buraya kadar 
haykırarak geldik. Savunma 
susarsa adalet ölecek çünkü. 

Dünyada bütün rejimlerde, 
krallıklarda, diktatörlüklerde 
sırmalı cübbeleriyle hakimler 
ve savcılar görebilirsiniz. Ama 
sadece ve sadece demokratik 
ülkelerde bağımsız savunma 
görebilirsiniz. Bu ülkede 
demokrasi için, hukukun 
üstünlüğü için en çok çaba sarf 
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eden meslek gruplarından 
biriyiz.

İddia makamını empati 
yapmaya davet ediyoruz. 
Meslektaşlarımızın olayı 
içselleştirip şüphelilere 
müdafilik yapmaktan çekinmesi 
de bir haktır. Elbette ki onları 
savunacak bir avukatı barolar 
olarak görevlendireceğiz 
ancak sizler görevden çekinen, 
meslektaşını öldürüp, yaralayan 
faili savunmak istemeyen 
avukatı anlayacaksınız, anlamak 
zorundasınız. Onlar hakkında 
suç duyurusunda bulunmak 
sizin göreviniz değil, haddiniz 
değil. Bunu yapanlar asla bizim 
meslektaşımız olmayacak, 
olamayacaklar.”

Bursa Barosu Başkanı 
Altun, sözlerini “savunma 
haktır, avukata dokunma” 

sloganıyla bitirirken, Hakkari 
ve Diyarbakır’da verilen ve 
biri Bursalı olan şehitleri de 
hatırlatarak “Acımızı büyük” dedi.

Eyleme, Bursa’nın hukukçu 
milletvekillerinden sadece 
Nurhayat Altaca Kayışoğlu 
destek verdi. Altun bu destekten 

ötürü teşekkür etti.

Kısa bir konuşma yapan konuk 
Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer 
Kazan da, adaletin yaşaması için 
avukatın yaşaması gerektiğine 
vurgu yaptı.

Protesto eylemi, alkışlar ve aynı 
sloganlarla sona erdi.
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Ölümünün 79. yıldönümünde Atatürk’e sesleniş
Büyük Atatürk; 

Anıtkabir ziyaretimizde manevi huzurunda belirttiğimiz gibi sen 
bizim karanlıkları delen yıldızımızsın. Naçiz vücudun toprak olsa da 
gösterdiğin “muasır medeniyet seviyesinin üstüne varma hedefin” 

yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Ömrünün en güzel zamanlarını 
savaş meydanlarında tüketirken okuduğun onca kitaptan anladığımız 
üzere, aklın ışığının bilgi olduğunu ve bunun yolunun da kitaplardan 

ve yani bilimden geçtiğini biliyoruz. İlke ve devrimlerinle bize 
gösterdiğin üzere cehaletin karanlık ürettiğini ve her zaman ve 

her an en çok bununla mücadale etmemiz gerektiğini şimdi çok 
daha iyi anlıyoruz. Ölümünün üzerinden 79 yıl geçtikten sonra 

aydınlık devrimini her zamankinden daha sıkı ve sarsılmaz bir 
inançla kucaklıyoruz.

Daha geçen yıl ülkemizde yaşanan darbe 
girişiminin bizlere 

bir kez daha 
hatırlattığı üzere 

“Öğretilmiş cehalet 
ve sorgulamadan 

uzak biat geleneğinin 
yarattığı iklimlerde; 

bilim, sevgi, sanat,kültür, 
hukuk, adalet ve birlik 

üretilmesi” mümkün 
değildir. Hukuka, 

demokrasiye, bilime 
aşkla bağlı Bursa 

Barosu’nun en derin 
hürmet ve saygılarını 

sunarken, aklın ve bilimin 
ışığında dosdoğru 
yürümeye devam 

edeceğimize ve tüm 
gücümüzle, devrimlerinin 

izinde, kurduğun 
Cumhuriyete sadakatla 

bağlı olacağımızı bir kere 
daha tekrar ediyoruz.

Av. Gürkan ALTUN 
Bursa Barosu Başkanı
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Bursa Barosu bünyesinde kurulan 
Atatürk Araştırmaları Komisyonu, 
yıkılan eski stadın kapalı 
tribününün aslına uygun olarak 
yeniden inşa edilmesini, Atatürk 
ismi ve yeni bir düzenlemeyle 
Bursaspor’un şampiyonluk 
mazisine yaraşır bir şekilde 
spor müzesi haline getirilmesini 
önerdi.
Bursa Barosu Başkanlığı’nda 
düzenlen basın toplantısına, 
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Atila Atik ile yönetim kurulu 
üyeleri ve avukatlar katıldı. 
Açıklamayı Atatürk Araştırmaları 
Komisyonu Başkanı Av. Bengisu 
Kutlu okudu.
Öncelikle, Bursa Barosu 
bünyesinde Atatürk Araştırmaları 
Komisyonu kurulmasından dolayı 
gurur yaşadıklarını söyleyen Av. 
Kutlu, şunları söyledi:

“Hissetmek ve 
hissettirmek önceliğimiz”
“Bizler üzerimizdeki cübbelerle 
üstlendiğimiz görevin 
öneminin ve kutsallığının 
farkındayız. Kuşkusuz adaletin 
kuvvetli, kuvvetlinin de adil 
olması gereken bu meslek 
yolculuğumuzda her daim manen 
ve kalben yanımızda olan ve yol 
gösterenimiz Ulu Önder Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden 
gitmek; fikirlerini yaşamak ve 
yaşatmak en büyük idealimizdir. 
Komisyon olarak hayat bulmasını 
istediğimiz pek çok fikrimiz 
olmakla beraber, başta sesli 
Nutuk projesi, Atatürk’ü anlama 

ve anlatma panelleri, alanında 
duayen konuşmacılarla Atatürk’e 
dair söyleşiler ve bir araya 
gelebileceğimiz etkinlikler 
bunlardan yalnızca birkaçıdır.
Atatürk Araştırmaları 
Komisyonu’nda, Atatürk’ü 
onun hayat okulunda bir kez 
daha tanımak, eserlerini ve 
düşüncelerini unutmak ve 
unutturmak isteyenlere karşı 
O’nu daha da ölümsüzleştirmek, 
fikirlerini ve duygularını anlamak, 
hissetmek ve hissettirmek 
önceliklerimizdendir.
Ulu Önder’in de dediği gibi: 
‘Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, 
bağımsız, şanlı, yüksek bir 
topluluk halinde yaşatır; ya da 
esaret ve sefalete terk eder.’

“Aktaş’tan gönül alıcı 
adım bekliyoruz”
Emperyalizmin türlü şekillerdeki 
saldırıları karşısında Atatürk’ün 
öneminin, birleştiriciliğinin herkes 

tarafından farkına varıldığı ve 
yeniden keşfedilip tüm devlet 
kademelerinde bu durumun 
tekrar edildiği bugünlerde 
Atatürk Stadı’nın yıkılması ve 
yeni Bursaspor Stadı’na Atatürk 
adının verilmemesi sebebiyle 
yüreği buruk olan bizler, yıkılan 
stadın kapalı tribününün aslına 
uygun olarak yeniden inşa 
edilmesini Atatürk ismi ve yeni 
bir düzenlemeyle şampiyonluk 
mazimize yaraşır ve hatıralarımızı 
yaşatacak bir şekilde spor müzesi 
haline getirilerek korunmasını 
diliyoruz. Atatürk aksı olarak 
bilinen çevresinin ve buradaki 
binaların da mazisine uygun yeşil 
alan, spor ve kültür alanı olarak 
düzenlenmesini talep ediyoruz. 
Aynı zamanda yeni yapılan Bursa 
Büyükşehir Belediyesi stadına da 
Atatürk Stadı adının verilmesini 
de yürekten diliyor, Büyükşehir 
Belediyesi Başkanımızdan böyle 
kucaklayıcı, birleştirici ve gönül 
alıcı bir adım bekliyoruz.”

Atatürk Stadı ve Spor Müzesi önerisi
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“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Hizmetleri” Bursa 
Barosu’nca avukatlara yönelik 
düzenlenen eğitim çalışmasında 
detaylı şekilde ele alındı. Uludağ 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Serpil 
Aytaç ve Aile Sosyal Politikalar İl 
Müdürlüğü’nden Uzman Psikolog 
Füsun Serim, kadına yönelik 
şiddeti doğuran etkenler ve 
sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi 
verdiler.
Açılış konuşmasını Bursa Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu Başkanı 
Av. Nazlı Ceren Şendoğan’ın 
yaptığı toplantıya Bursa Vali 
Yardımcısı Ergün Güngör, Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl 
Müdürü Erkut Öneş ile avukatlar 
katıldı.

Kadına şiddet, staj 
merkezinde zorunlu ders
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, konuyla ilgili çalışmalarını 
özetleyerek başladığı 
konuşmasında, toplumsal cinsiyet 
eşitliği ve kadına yönelik şiddeti, 
staj eğitim merkezinde zorunlu 

ders olarak koyduklarını söyledi. 
Altun, Adli Yardım Merkezi’nde 
hizmet veren 1000’e yakın 
avukata da bu eğitimi peyderpey 
vereceklerini, CMK’da olduğu 
gibi, bu eğitimi alan avukatları 
sertifikaya bağlayacaklarını, 
sertifikası olmayanlara da 
görevlendirme yapılmayacağını 
açıkladı.
Altun şöyle konuştu:
“Kadınla ilgili sorunları yaratan 
temel faktör olan erkekleri 
eğitmeden, sadece kadınları 
bilinçlendirerek başarı elde 
etmemiz çok zor. Gerekirse 
köylerden, mahallelerden, 
özellikle erkeklerin yoğunlukla 
bulunduğu yerler olan 
kahvehanelerden başlamak 
suretiyle erkeklere yönelik 
bir eğitim çalışması yapılması 
gerekiyor.”
Altun, kadına yönelik şiddet 
haberlerinin basında yer alması 
konusunda da “Farkındalık 
yaratmak açısından haberlere 
yer verilmeli ancak kullanılan 
dile çok dikkat edilmeli. 
Şiddeti özendirecek, erkeği 
kahraman gösterecek, her 

eyleme bir gerekçe üreten bir 
dil kullanılmamalı. Tam tersine 
şiddeti uygulayanı eleştiren, 
ötekileştiren, ayıplayan, 
lanetleyen yazılar kaleme 
alınmalıdır” dedi.
Aile Sosyal Politikalar Bursa 
İl Müdürü Erkut Öneş de 
müdürlüğün Bursa’da yaptığı 
çalışmaları anlatırken,
Bursa Vali Yardımcısı Ergün 
Güngör, kadın cinayetlerinin 
azalmadığını, sayının yılda 
300’e yaklaştığını belirterek 
“Her gün bir kadın cinayete 
kurban gidecek duruma gelmez 
umarız. Kadınların en çok da 
ailelerinin, eşlerinin, babalarının, 
ağabeylerinin şiddetine maruz 
kalmaları çok üzücü… Kabul 
edilebilir değil” dedi.

Türkiye, 145 ülke  
arasında 130. sırada
Eğitim çalışmasının 
konuşmacılarından Uludağ 
Üniversitesi İİBF Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Bölümü, Yönetim ve Çalışma 
Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Serpil Aytaç >>>

“Kadına şiddeti önlemek için önce erkeği eğitmeliyiz”
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önce “Bizim ailede olmaz” 
başlıklı, kız ve erkek çocuk 
yetiştirilmesi ve anne babaların 
kendi çocukları arasında cinsiyet 
ayrımı yaptığını gösteren 
animasyon film izletti.
Daha sonra toplumsal cinsiyetin 
tanımını yapan Aytaç, “Toplumsal 
cinsiyet, biyolojik farklılıklardan 
dolayı değil, kadın ve erkek 
olarak toplumun bizi nasıl 
gördüğü, nasıl algıladığı, 
nasıl düşündüğü ve nasıl 
davranmamızı beklediği ile ilgili 
bir kavramdır” dedi. Cinsiyeti 
doğanın, toplumsal cinsiyeti ise 
kültürlerin belirlediğini kaydeden 
Serpil Aytaç, toplumumuzdaki 
cinsiyetçi davranış biçimleri ve 
bunları besleyen atasözlerinden 
örnekler verdi. “Dünya Ekonomik 
Forumu’nun 2016 yılında yaptığı 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 
Endeksi sonuçlarına göre; 
Türkiye 145 ülke içinde 130. 
sırada yer almaktadır” diyen Prof. 
Aytaç sözlerini şöyle bağladı:
“Çalışmak, kadının dünyaya 
bakışını genişletecektir. Böylece, 
aile ve toplumdaki statüsü 
yükselecek, erkeğin arkasında 
değil, yanı başında, onunla eşit 

bir eş olarak yerini alacaktır. 
Bunun için kadın ve erkek, 
çocukların sorumluluklarını 
paylaşmalı. Ailedeki kız ve erkek 
çocuklara eşit davranılmalı, 
aile içinde kararlar birlikte 
alınmalı, şiddet uygulanmamalı, 
erkekler kadınların toplumda 
görev almasını desteklemelidir. 
Kadınların istihdamının önündeki 
engelleri ortadan kaldıracak 
politikalara önem verilmelidir.”

Kontrolü eline alamayan 
eğitimsiz kadınlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bursa 
İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri 
ve Bursa Valiliği Eşitlik Birimi 
Sorumlusu, Uzman Psikolojik 
Danışman Füsun Serim, dünyada 
her 3 kadından birinin eşi veya 
birlikte olduğu erkek tarafından 
fiziksel ve cinsel şiddete maruz 
kaldığını söyledi. Öldürülen 
kadınların yüzde 38’inin failinin 
de eşleri veya birlikte yaşadığı 
erkekler olduğunu ifade eden 
Serim’in aktardığı istatistiklere 
göre, eski eşi veya birlikte olduğu 
erkek tarafından şiddete maruz 
kalan 6 kadından biri, ilişkisi 
bittikten sonra da şiddet görüyor.

Şiddete uğrayan bir kadının 
barınma, psikososyal destek ve 
danışmanlığa ihtiyacı olduğunu 
bildiren Füsun Serim, krize 
müdahale hizmetlerini de anlattı. 
7/24 çalışan ŞÖNİM (Şiddet 
Önleme ve İzleme Merkezi)’ne 
başvuran şiddet mağduru 
bir kadının ön kabul sonrası 
konukevine yerleştirildiğini, varsa 
çocuklarıyla birlikte ihtiyaçları 
karşılanıncaya kadar burada 
kalabildiğini ifade etti.
Şiddet mağduru kadınların 
psikolojik durumlarına ilişkin 
verilerden bahseden Serim, 
son olarak konukevine gelen 
kadınların profilini şöyle çıkardı:
“Şiddet mağduru olarak ya 
da barınma ihtiyacı nedeniyle 
geliyor. Genelinin eğitim düzeyi 
düşük, okuryazar olmayanların 
oranı yüksek. (Okuryazar 
görünüyor ama değil). 
Öncesinde ya çalışmamış ya da 
nitelik gerektirmeyen işlerde 
çalışmış. Çoğunun yaşamını 
sürdürecek parası yok, çocukları 
da olduğu için yardıma bağımlı 
halde. Hayatının kontrolünü ele 
alamıyor, ne yapacağına dair 
belirsizlik var, kaygılı.”
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Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu’nca, 25 Kasım 
“Kadına Yönelik Şiddetin 
Ortadan Kaldırılması için 
Uluslararası Mücadele Günü” 
nedeniyle yapılan açıklamada, 
“ülkemizin her yerinde, kadının, 
insan haklarının ihlaline yol açan 
her türlü davranışın, tutumun, 
kadınların Cumhuriyetle elde 
ettiği kazanımlara aykırı yasal 
değişikliklerin karşısında 
olmaya devam edeceğiz” 
denildi.
Bursa Barosu Başkanlık 
makamında yapılan açıklama 
öncesi Bursa Adalet Sarayı giriş 
salonunda oluşturulan stantta, 
Bursa Barosu’nca bastırılan 
bilinçlendirme broşürleri 
dağıtıldı. Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun ile yönetim 
kurulu üyeleri ve avukatların 
katıldığı basın açıklamasını, 
Kadın Hakları Komisyonu 
Başkanı Av. Nazlı Ceren 
Şendoğan okudu. TÜBAKKOM 
tarafından hazırlanan bildiri 
şöyle:

Yasa değişiklikleri, 
şiddeti azaltmaya 
yetmiyor!
“Kadına yönelik şiddetle 
mücadele için ulusal eylem 
planları yapılmasına rağmen, 
ülkemizde kadına yönelik 
şiddetin arttığı görülmektedir. 
Kadınlarımız, kız çocuklarımız 
her alanda eğitim, yaş, 
sosyo-ekonomik durum 
ayırt etmeksizin şiddet 

görmekte, tacize, tecavüze 
uğramakta, sakat kalmakta ve 
öldürülmektedir. Yasalarımızda 
yapılan değişikliklerin kadına 
yönelik şiddeti azaltmaya 
yetmediği, hatta en önemli 
insan hakkı olan yaşam hakkını 
ihlal eden öldürme fiilinin 
çok arttığı bir gerçektir. Bu 
artışın önemli bir nedeninin de 
ülkemizde mevzuatla uygulama 
arasındaki yetersizliktir. 
Mücadelede sonuca varılmak 

isteniyorsa devletin bu soruna 
odaklanması gerekmektedir. 
Öncelikle kadına yönelik 
şiddetin kadının sosyal 
hayata katılımını engelleyen 
sosyal bir olgu olduğunun 
kabulüyle; mücadeleyi şiddet 
uygulandıktan sonra değil, 
şiddetin uygulanmasının önüne 
geçilmesine yönelik mücadele 
yöntemlerine ağırlık vermemiz 
gerekmektedir. Bu nedenle 
kadına yönelik >>>

“Kadına yönelik şiddetle mücadele sürecek”
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şiddetin önlenmesi için 
devletin çok yönlü, bütüncül 
politikalar üretmesi yanında; 
bu mücadelenin toplumsal 
düzeyde ortak ve kararlı 
bir şekilde yürütülmesi, 
herşeyden önce kadının 
birey olduğunun kabulünü 
sağlayacak toplumsal zihniyet 
dönüşümünün sağlanması 
zorunludur. Kadınlara yönelik 
şiddeti doğuran ve sürekli 
hale getiren olumsuz tutum ve 
davranışları ortadan kaldırmak 
için cinsiyet eşitliği ve kadına 
yönelik şiddetle ilgili sosyal 
farkındalık yaratmak, zihniyet 
değişikliği yaratarak bireylerin 
ve toplumun kadına bakış açısını 
dönüştürmek zorunluluktur.

“Toplumsal zihniyet
en büyük engel”
Kadına yönelik şiddetin 
önlenmesi mücadelesinde 
paydaş olan herkesin samimi 
olması gerekmektedir. Özellikle 
devletin, hükümetin, siyasi 
makamların kadına bakış 
açılarını kadın sorununu 
çözecek yönde dönüştürmeleri 
gerekmektedir. Yasaları çözüme 
odaklı değiştirirken, kullanılan 
dilin siyasi amaçlı olarak 
kadın haklarına aykırı olması, 
toplumsal zihniyet değişikliğinin 
önündeki en önemli engeldir. 
Cumhuriyetle kazandığımız 
kadın haklarımızın ortadan 
kaldırılmasına yol açacak 
yasal değişikliklerin yapılması, 
laik eğitimden uzaklaşılması, 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
kurumlarda kullanılan dilin ve 

açıklamaların kadın haklarına 
aykırı olması, kadının her 
şeyden önce birey olduğunun 
kabul edilmemesi yönündeki 
beyan ve tutumlar kadının insan 
haklarının ihlalinin artmasına yol 
açmakta ve yapılan mücadeleyi 
engellemektedir. Bu nedenle 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele alanında karar alma 
sürecinin kapsayıcı olması ve 
tüm paydaşların rol oynamasının 
sağlanması gerekmektedir. 
Kadın alanında çalışan sivil 
toplum örgütlerinin karar 
alma sürecine katılımı mutlaka 
sağlanmalı, kadın örgütlerine 
danışılmalı, dinlenmeli ve 
destek olunmalıdır. Karar 
alma mekanizmasında insan 
hakları ön planda yer almalı, 
kadına yönelik şiddet bireysel 
kadın hakları ihlali olarak kabul 
edilmelidir.

“Mücadelemizi 
kararlılıkla sürdüreceğiz”
İstanbul Sözleşmesi’ne ilk 

imza atan ülke olmamıza 
ve sözleşmede açıkça 
yasaklanmasına rağmen; 
aile hukuku ve kadına karşı 
şiddet alanında uzlaşma ve 
arabuluculuk uygulamasına 
gidilmesinin düşünülmesi 
hukuki dayanaktan yoksundur. 
Böyle bir kabul, sözleşmenin 
ihlaline yol açacağı gibi, kadına 
yönelik şiddetin önlenmesi 
mücadelesine de engel 
olacaktır.
Türkiye Barolar Birliği ve 
Bursa Barosu Kadın Hukuku 
Komisyonları olarak dün olduğu 
gibi bugün de; ülkemizin 
her yerinde, kadının insan 
haklarının ihlaline yol açan 
her türlü davranışın, tutumun, 
kadınların Cumhuriyetle elde 
ettiği kazanımlara aykırı yasal 
değişikliklerin karşısında 
olmaya devam ederek, kadına 
karşı şiddetin tamamıyla 
ortadan kaldırılmasına yönelik 
politikaların ortaya konulması 
mücadelemizi kararlıkla 
sürdüreceğiz.”
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Bursa Barosu AB ve Dış İlişkiler 
Komisyonu, BM Eski Yugoslavya 
Uluslararası Ceza Divanı’nın, Bosna 
Savaşı sırasında Srebrenitsa’da 
soykırım yapıldığı, insanlığa 
ve barışa karşı suç işlendiğine 
yönelik kararını sevinçle karşıladı. 
Komisyon Başkanı Av. Cihan 
Kayrak, “Bununla birlikte, terör 
suçları gibi yeni nesil sınır aşan 
suçların da Roma Statüsüne dahil 
edilmesini öneriyoruz” dedi.
Bursa Barosu Başkanlık 
makamında düzenlenen basın 
açıklamasına Baro Başkanı Av. 
Gürkan Altun ile yönetim kurulu 
ve AB ve Dış İlişkiler Komisyonu 
üyeleri ve avukatlar katıldı. 
Açıklamayı okuyan Komisyon 
Başkanı Av. Cihan Kayrak, öncelikle 
davanın geçmişini hatırlattı. 
Önceki aşamalarda savcıların, 
ses kayıtları ve görüntülere 
dayanarak Srebrenitsa’da etnik 
temizlik emrinin bizzat Mladiç 
tarafından verildiğini saptadığını 
hatırlatan Kayrak, “Savcılar, çok 
sayıda görüntü ve ses kaydını da 
mahkemeye delil olarak sunmuştu. 
İddianamede, ‘ağdaki örümcek’ 
diye tanımlanan Mladiç’in, 
Srebrenitsa’da etnik temizlik emrini 
bizzat verdiği vurgulanmıştı” dedi.
Lahey’de 12 Mayıs 2012 tarihinde 
başlayan davada, mahkemenin 
377 tanık dinlediğini ve Radko 
Mladiç’in savaş suçlarına katkıda 
bulunduğu kararına vardığını 
belirten Av. Kayrak, şunları söyledi:
“Hakim, Srebrenitsa’da Karaciç’in 
verdiği emirleri uygulayan 
Mladiç’in, aralarında 8 bin kadar 

erkek ve çocuğu katletmek 
gibi, birçok savaş suçlarında 
önemli rolü olduğuna hükmetti. 
Saraybosna’daki savaş suçlarını 
doğrudan etkileyen bir isim 
olduğu belirtilen Mladic için 
‘Saraybosna’ya bombardımanı, 
kendisi doğrudan yönetti. Sırp 
olmayanları Bosna’dan atmaya 
çalışan bir suç şebekesinin üyesi’ 
ifadeleri kullanıldı. Sırp Kasabı 
adıyla anılan Radko Mladiç 
soykırım, savaş suçları ve insanlığa 
karşı suçlar niteliğinde olan 11 
ayrı eylemden dolayı yargılanarak 
müebbet hapse mahkum edildi. 
Mladiç’in cezası Roma Statüsü’ne 
taraf olan istediği bir ülkedeki 
hapishanede, ilgili ülkenin de 
buna rıza göstermesi şartıyla infaz 
edilecek.”

“Sessiz kalmayacağız”
Cihan Kayrak, “Hukukun en 
genel ilkelerinden biri, geç gelen 
adaletin adalet sayılamayacağıdır. 
Ancak yıllar sonra olsa da bu 
kararla soykırım mağdur yakınlarını 
bir nebze olsun rahatlatmıştır. 
Bunun yanı sıra ve hatta bundan 
da önemlisi, bu ve benzeri kararlar 

sınır aşan suçlar bakımından, 
yani; soykırım, barışa karşı suçlar, 
insalığa karşı suçlar ve saldırı 
suçları bakımından yargılamanın 
yerel enstrümanlarla sınırlı 
kalmadığını ve bu anlamda 
önleyici etkisinin bulunduğu 
da ortaya koyması açısından 
önemlidir.
Bursa Barosu AB ve Dış İlişkiler 
Komisyonu olarak, Birleşmiş 
Milletler Eski Yugoslavya 
Uluslararası Ceza Divanı’nın bu 
kararını önemli bulmakla birlikte, 
terör suçları gibi yeni nesil sınır 
aşan suçların da Roma Statüsü’ne 
dahil edilmesini öneriyoruz.
Aliya İzzetbegoviç’in, ‘Zalimleri 
affedip, affetmemekte 
serbestsiniz. Ancak ne yaparsanız 
yapın, soykırımı unutmayın. Çünkü 
unutulan soykırım tekrarlanır’ ve 
‘Her şey bittiğinde hatırlayacağımız 
şey düşmanlarımızın sözleri 
değil, dostlarımızın sessizliği 
olacaktır’ sözlerini hatırlayarak, 
yaşanan insanlık dramlarını asla 
unutmayacağımızı ve bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da asla 
sessiz kalmayacağımızı belirtiriz” 
dedi. 

Srebrenitsa Soykırımı bir kez daha tescillendi
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Bursa Barosu Başkanı Av. Altun: “Özgür bize bir avukatın, 
avukatlık dışında neleri başarabileceğini de öğretti. 
Özgür’ün adını, hukuk dünyasına yaptığı katkı yanında 
şiirle ve tiyatroyla da her zaman, her yerde yaşatacağız.”

Temmuz ayında, Gemlik’te 
görevi nedeniyle uğradığı silahlı 
saldırı sonucu şehit olan Av. 
Özgür Aksoy, Uludağ Hukuk 
Topluluğu ve Bursa Barosu 
işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle 
anıldı. Anma toplantısında UÜ 
Hukuk Fakültesi Asım Kocabıyık 
Kültür Merkezi Salonu tıklım 
tıklım doldu.
Anma toplantısına UÜ Hukuk 
Fakültesi öğrencileri yanısıra 
Av. Özgür Aksoy’un annesi 
Gülay Aksoy, eşi, meslektaşı 
Çiğdem Aksoy, kardeşleri Onur 
ve Önder Aksoy, arkadaşları, 
meslektaşları, sevenleri, siyasi 
partilerin Gemlik ilçe temsilcileri, 
STK’lar ile Hukuk Fakültesi 
önceki Dekanı Prof. Dr. Doğan 
Şenyüz, Hukuk Fakültesi Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Halit Aker, 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Sevimli 
ve öğretim görevlileri katıldı. 
Siyaset ve meslek arkadaşlarıyla 
yapılmış röportajların yer aldığı 
videonun izlenmesinden sonra 
Özgür Aksoy’un şehit edilmesi 
ve avukatlara yönelik şiddet 
olaylarını anlatmak üzere 
kürsüye çıkan Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun, 
duygulu bir konuşma yaptı. 
Özgür Aksoy’un hayatın üç gün 
olduğuna inandığını ifade eden 
Altun, “Dün, bugün ve yarın… 

Biz genelde bugünü yaşarken, 
Özgür hep yarını hayal ederdi. 
O’nun yarınları çok güzeldi 
çünkü” dedi.
Özgür’le her zaman 
anlaşamadıklarını, fikir 
ayrılıkları olduğunu kaydeden 
Altun, “En başta Gemlik’ti fikir 
ayrılığı konusu. Her Gemlik’e 
geldiğimde en çok gidebilmeyi 
özlerdim. Nedense huzursuz 
olurdum. O ise Gemlik’e aşıktı. 
Hukuk fakültesi kurulması ilk 
gündeme geldiğinde son 
derece heyecanlanmış, ‘Hukuk 
fakültesi Gemlik’e çok yakışacak’ 
demişti. Biz aynı fikirde değildik, 
ben hukuk fakültesinin kampus 
içinde olmasını istemiştim. 
Çünkü O Gemlik’i her yönüyle 

dönüştürmek istiyordu. Hukuk 
fakültesi de O’nun için araçlardan 
biriydi. Çünkü hukuk fakültesinde 
okuyan öğrencilerin, namuslu, 
onurlu, hukuka bağlı, vatan ve 
insan sevgisi taşıyan insanlar 
olduğuna inanırdı. Bir avuç 
insanın büyük bir dalga hareketi 
yaratacağını düşünürdü. Gemlik 
de hukuk fakültesi öğrencileriyle 
birlikte dönüşebilirdi belki de…
Sadece üniversite değil, sanat 
merkezi, çocuk kulübü kurma 
hayalleri de vardı. >>>

Şehit Avukat Özgür Aksoy Gemlik’te anıldı
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Çocuk kütüphanesi kurmayı 
düşünüyordu” dedi.

Adına şiir yarışması
Özgür Aksoy’un ardından 
Bursa’da ve Türkiye’de avukatlara 
yönelik saldırıları hatırlatan, 
Kocaeli’de de görevi nedeniyle 
şehit edilen Av. Mehmet Samim 
Geredeli’den de bahseden 
Altun, hakim ve savcıların 
avukatlara yönelik saldırılar 
karşısındaki tavır ve kararlarından 
yakındı. Bursa Barosu’nun yaptığı 
sıralı eylemleri anlatan Gürkan 
Altun, Bursa’da 3 Kasım günü 
yaptıkları eylem sırasında Hakim 
Levent Dağdeviren’in, duruşma 
tutanağına yansıyan kararıyla 
avukatlara destek vermesinden 

de övgüyle söz etti.
Altun son olarak, Özgür Aksoy’un 
kendilerine, avukatların, avukatlık 
dışında başka şeyler yapmayı 
da öğrettiğini ifade ederek 
“Tiyatro yaptı, şiir yazdı. Bursa 
Barosu ilk defa Özgür Aksoy 
adına şiir yarışması düzenledi. 
5 Nisan Avukatlar Günü’nde 
sonuçlandırıp şiir gecesi 
düzenleyeceğiz. Konferans 
salonumuza Özgür’ün adını 
verdik, ruhsat törenlerine gelen 
genç avukatlar ve yakınları, 
sosyal medya hesaplarından 
Av. Özgür Aksoy Konferans 
Salonu’nda yer bildirimi yapıyor” 
diye konuştu.
En yakın arkadaşlarından 
meslektaşı Av. İsmail İşel de, 
Av. Özgür Aksoy’un örnek 

alınacak özelliklerini anlattı. İşel, 
“Özgür, herkesle farklı dostluklar 
kurabiliyordu. Zamanını çalıyor 
diye akıllı telefon kullanmaz, 
sürekli okurdu. Telefonlara yanıt 
vermezdi, biz de yakınırdık 
bundan. Özgür adeta bir fabrika 
gibi üretir, ürettiklerini de 
paylaşırdı” diye konuştu.
Uludağ Hukuk Topluluğu Başkanı 
Öner Aktuğ da, Özgür Aksoy için 
“Dostluk adına, siyaset adına, 
hukuk adına, alışılmış profillerin 
dışına çıkmayı başarmış bir hedef 
insanıydı” dedi.
Programın sonunda, Uludağ 
Hukuk Topluluğu Başkanı Öner 
Aktuğ, Bursa Barosu Başkanı 
Altun’a çiçek sundu, Altun da 
çiçeği, Şehit Av. Özgür Aksoy’un 
eşi Av. Çiğdem Aksoy’a verdi.
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Bursa Barosu tarafından ortaokul 
öğrencileri arasında bu yıl 10.’su 
düzenlenen “Çocuk ve Hukuk” 
konulu resim yarışmasında 
dereceye girenlere ödülleri 
törenle verildi. 
Bursa merkez Osmangazi, Yıldırım 
ve Nilüfer ilçelerindeki ortaokul 
öğrencileri arasında düzenlenen 
resim yarışmasına 56 okuldan 
404 resim katıldı. Ressam Ayşen 
Bürksu başkanlığında, Bursa İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü temsilcisi Resim 
Öğretmeni Hülya Yaz, Emekli 
Resim Öğretmeni Nuriye Balak, 
resim öğretmenleri Ömer Faruk 
Kaya, Gönül Kaya, UÜ Eğitim 
Fakültesi Resim Anabilim Dalı 
Öğretim Görevlisi Müge Gültekin, 
Av. Meysun Güler, Av. Pelin Yılmaz, 
Av. Neslihan Aktosun’dan oluşan 
seçici kurul, sıralama yapmaksızın 3 esere başarı ödülü verdi.

Bahçeşehir Koleji Bursa Modern 
Ortaokulu’ndan Beren Kont, 
Fethiye Ortaokulu’ndan Şevval 
Gül Zorlu ve Hanife Murat 
Ortaokulu’ndan Ecenur Erman 
eserleriyle başarı ödülüne layık 
görüldü.
Altıparmak Fethi Açançiçek 
Ortaokulu’ndan Işık Yeşillik, 
Barbaros Ortaokulu’ndan 
Gülşen Uğur, Mümin Gençoğlu 
2 Ortaokulu’ndan Edanur 
Demirci ve Aysude Mercan, 
Ülküköy Ortaokulu’ndan Fatıma 
Şevval Köse’ye jüri özel ödülü 
verilirken, Fethiye Ortaokulu’ndan 
Fevziye Arslan da mansiyonla 
ödüllendirildi. 30 resim de 

sergilemeye değer bulundu.
Yarışmanın sponsorları Bursa 
Çimento Fabrikası AŞ, Çakmak 
Eğitim Kurumları, Galeri 
Aydın, Unpa Pastaneleri, Seç 
Kurye, Köseleciler Ltd. Şti. ve 
Demircioğlu Fırını tarafından 
başarılı öğrencilere başta bisiklet 
ve resim malzemeleri olmak üzere 
çeşitli hediyeler, törene katılan 
Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili 
Özcan Özsarıoğlu, Bursa 2. Çocuk 
Mahkemesi Hakimi Nuray Şakrak, 
3. Çocuk Mahkemesi Hakimi Tahir 
İnan, Osmangazi İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Mustafa Baltacı ve 
Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi 
Müdürü Remzi Ayvaz tarafından 
verildi. >>>>

Geleneksel “çocuk ve hukuk” konulu 
resim yarışması sonuçlandı

Bursa Barosu Başkanı Av. Altun: 
“Adil bir dünyayı inşa 
edebilmek için öncelikle 
çocukların haklarını teslim edelim”
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“Çocukları korumaya 
devam edeceğiz”
Bursa Adalet Sarayı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen ödül 
töreninin açılış konuşmasını Bursa 
Barosu Çocuk Hakları Komisyonu 
Başkan Yardımcısı Av. Gamze 
Pamuk Ateşli yaptı. Ateşli’nin, 
dünyada çocuk hakları ihlalleriyle 
ilgili verdiği rakamlar salonu 
dolduran öğrenci ve öğretmenler 
tarafından şaşkınlıkla karşılandı.
Daha sonra kürsüye gelen Bursa 
Başkanı Av. Gürkan Altun, 20 
Kasım Dünya Çocuk Hakları 
Günü’ne vurgu yaptı ve “Son 
günlerde dünyada ve ülkemizde 
milyonlarca çocuğun hakları 
çiğnenirken, çocuk haklarını 
her zamankinden daha çok 
öğrenmeye, öğretmeye ve yüksek 
sesle dillendirmeye ihtiyacımız 
var” dedi.
Altun, ülkemizde ve dünyanın pek 
çok yerinde yaşam koşullarının 
gün geçtikçe zorlaştığını, kötü 
koşullardan, yetişkinlerden daha 
da çok çocukların etkilendiğini 
söyledi. Eğitimden sağlığa, >>>

Bahçeşehir Koleji Bursa 
Modern Ortaokulu’ndan 
Beren Kont, Fethiye 
Ortaokulu’ndan Şevval 
Gül Zorlu ve Hanife 
Murat Ortaokulu’ndan 
Ecenur Erman 
eserleriyle başarı 
ödülüne layık görüldü.
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barınmaya ve hatta daha önemlisi 
yaşam hakkının elinden alınmasına 
varıncaya kadar olumsuz yaşam 
koşullarının çocukları doğrudan 
hedef aldığını ifade eden 
Altun, dünyadan ve ülkemizden 
çocuklara yönelik istatistiki bilgiler 
aktardı.
Altun şöyle konuştu:
“Şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da Bursa Barosu 
çocuklarımızın yanında olmak 
için her türlü çabayı gösterecek, 
yine çocuk hakları konusunda 
ilköğretim okullarında, çocuk 
hakları ile birlikte cinsel istismar 
konularında da ortaöğretim ve 
dengi okullarda eğitimler vermeye 
devam edeceğiz. 
Ülkemizin geleceği çocuklarımızın 
bilimsel, laik, demokratik, cinsiyet 
farkı gözetmeksizin eşitlikçi bir 
eğitim sisteminde eğitim ve 
öğretim görmesi için, eğitim 
sisteminin tamamıyla nitelikli, eşit, 
parasız, fırsat eşitliğini ve sosyal 
adaleti gözeten bir anlayışla 
düzenlenmesi ve bu anlayışın 
değişmez bir ilke haline getirilmesi 
için çalışmaya devam edeceğiz.
Masumiyetin simgesi olan 
çocuklarımıza vereceğimiz en 
güzel miras vazgeçilmez çocuk 
hakları, en güzel hediye de 
sevgi ve şefkatle harmanlanan 
yaklaşımlardır. Çocuk hakları 
mutlaka işlevselleşerek adil bir 
dünyayı inşa edebilmek için 
yaşamımızın her alanında yerini 
almalıdır. Burada aileye, topluma, 
çocuk hakları mücadelesi veren 
biz barolar ve STK’lar yanında, 
sosyal devlet anlayışı gereği 
en büyük görev de devlete 
düşmektedir.”
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Bursa Barosu ve Rommer Fizik Tedavi, Rehabilitasyon 
Tıp Merkezi işbirliğiyle düzenlenen, Dr. Sedat Akyol 
ve Dyt. Öznur Bulut’un konuşmacı olduğu “Diyetisyen 
ve Dahiliye Semineri” Bursa Adalet Sarayı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirildi. “Bağışıklık sisteminizi kış 
aylarına hazırlayın. Doğru beslen, gribe karşı gardını 
al!” sloganıyla gerçekleştirilen seminerde “Sağlıklı 
Beslenme ve Diyet” konularında aydınlatıcı bilgiler 
verildi.

Doğru beslen, gribe karşı gardını al!

Bursa Barosu, minik konukları ağırladı
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’un minik 
misafirleri vardı… Özel 
Dr. Kaşif Önder Anaokulu 
öğrencileri, öğretmenleriyle 
birlikte Bursa Barosu’na 
geldi, Başkan Altun’la sohbet 
etti. Av. Olcay Göçüm’ün 
oğlunun da bulunduğu 
minik öğrencilerin her biri, 
ziyaret sırasında minik avukat 
cübbesi giyerek makam 
koltuğuna oturdu ve mesaj 
verdi. Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, temsili olarak 
iki minik yavruya avukatlık 
yemini ettirdi.
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
6. Genç Avukatlar Kurultayı, 
Mardin Barosu ev sahipliğinde 
17-19 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirildi.
65 ilden 450 avukatın katılımıyla 
gerçekleştirilen Genç Avukatlar 
Kurultayı’nda Bursa Barosu, 
Başkan Yardımcısı Av. Atila Atik, 
Genç Avukatlar Meclisi Yürütme 
Kurulu Başkanı Av. Kemalcan 
Hotamış, Başkan Yardımcısı 
Av. Taha Kürşad Uzun, Genel 
Sekreter Av. Fatma Fulya Öcal, 
Yürütme Kurulu Üyesi Av. Kübra 
Gülay, önceki dönem yürütme 
kurulu başkanları Av. Fikriye 
Merve Kayrak ve Av. Türker 
Sarnık ile eski üye Av. Yıldırım 
Hacıoğlu tarafından temsil edildi.
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Atik, kurultayda ev sahibi Mardin 
Barosu Başkanı Av. Çelebi 
Araz’a hediye takdim ederken, 
Bursa’dan Av. Fatma Fulya Öcal, 
kurultaydan çıkacak sonuç 
bildirgesini TBB Başkanı Av. Prof. 
Dr. Metin Feyzioğlu ile görüşecek 
5 kişilik heyete seçildi.
Açılış seremonisinden sonra Genç 
Avukatlar Meclisi temsilcileri 
8 başlıkta toplanan konuları 
görüşmek üzere çalışmalara 
başladı. Kurultayda tartışılan 
sorunlar ve üretilen çözüm 
önerileri şöyle:
Sorunlar ve çözüm önerileri
-Gelir vergisi, stopaj, Bağkur 
primleri ve KDV oranları 
konularında genç avukatların 

yaşadığı sıkıntılar konuşuldu. 
Diğer meslek gruplarına 
uygulanan KDV oranları ile 
avukatlara uygulanan % 18’lik 
KDV oranı karşılaştırmalı olarak 
incelendi. Genç avukatlara; 
stopaj, gelir vergisi ve Bağkur 
primlerinde muafiyet sağlanması 
gerektiğine karar verildi.
-Genç avukatların meslek içi 
eğitimlerine destek olması adına 
TBB tarafından interaktif bir 
sistem kurulması ve mesleğe 
yeni başlamış avukatları mali 
yönden aydınlatacak ve makbuz 
kesmelerinde yardımcı olacak 
bir vergi kitapçığı oluşturulması 
gerektiğine karar verildi.
-TBB’nin anlaşmalı sağlık 
kurumlarınca sağlanan ve 
yatarak tedavilerde geçerli olan 
imkanların ayakta tedaviler için de 
uygulanması hususu görüşüldü. 

Anlaşmalı kurumlarla ayakta 
tedavilerin de ücretsiz olması için 
görüşülmesine karar verildi.
-CMK ödemelerinin düzensizliği 
ve düşük miktarlarda olması 
sorunları tartışıldı. Bunun üzerine; 
CMK makbuzlarının ödemeye 
müteakip kesilmesine, CMK’dan 
gelen dosyalardan ücretsiz 
fotokopi çekilebilmesine ve 
ücretlerin avukatlık asgari ücret 
tarifesine göre hesaplanmasına 
karar verildi. Bu hususların TBB 
nezdinde kurulacak bir heyet 
tarafından Adalet Bakanlığı’na 
aktarılmasına karar verildi.
-Avukat kimliğinin banka, ÖSYM, 
nüfus müdürlüğü gibi tüm resmi 
ve özel kurum ve kuruluşlarda 
geçerli olduğuna dair kanun 
maddesinin genelgelerle ihlal 
edilmesi hususu tartışıldı. Çözüm 
olarak kurum ve kuruluşlara 

Bursa Barosu, Mardin’de gerçekleştirilen 
6. Genç Avukatlar Kurultayı’na katıldı
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gerekli bilgilerin verilerek 
kanun maddesine işlerlik 
kazandırılmasına karar verildi.
-Avukatın soruşturma aşamasında 
savcılık kararı ile dosya 
incelemesinin engellenmesi, 
resmi kurum ve kuruluşlardan 
bilgi edinilememesi konuları 
tartışıldı. Çözüm için etkin ve 
çok yönlü bilgilendirilmeler 
yapılarak avukatın bilgi edinme 
hakkının ihlalinin önüne geçilmesi 
kararlaştırıldı.
-Kolluk aşamasında avukat-
müvekkil görüşmelerinin 
kimi zaman engellendiği kimi 
zaman da görüşme odasının 
yetersizliğinden dolayı 
görüşmelerin yapılamadığı 
sorunları tartışıldı. Çözüm olarak 
kurum amir ve memurlarına 
bilgilendirme yapılması ve 
yetersiz görüşme odalarının 
tespit edilerek ilgili bakanlıklara 
bildirilmesine karar verildi.
-Hakim ve savcıların avukatlar ile 
iletişimsizliğinin yol açtığı sorunlar 
tartışıldı. Çözüm olarak hakim ve 
savcılar ile avukatların bir araya 
geleceği istişare toplantıları 
yapılmasına karar verildi. Ayrıca 
Adalet Akademisi’nde avukat-
hakim-savcı iletişimi üzerine 
ders verilmesi hususunun Adalet 
Bakanlığı ile görüşülmesine karar 
verildi.
-Duruşma saatlerinin sürekli 
aksamasının hak kayıplarına yol 
açtığı konusu tartışıldı. Çözüm 
olarak Ankara’da kullanılan 
“Mavi” isimli uygulamanın 
yaygınlaştırılmasına karar verildi.
-Uzlaşma dosya tevzilerinde 
haksızlıkların yapıldığı, karmaşık 
ve çözülmesi zor dosyaların 

avukatlara verildiği konuları 
tartışıldı. Bu nedenle otomasyon 
sitemine geçilmesi ve genç 
avukatlara uzlaştırmacı eğitiminin 
ücretsiz olarak verilmesi 
kararlaştırıldı.
-Genç avukatların mesleğin 
başında büro açmalarının zor hale 
geldiği ve mali yüklerinin olduğu 
hususları tartışıldı. Bunun üzerine; 
Baroya ilk kayıtlarda alınan giriş 
keseneğinin hiç alınmaması veya 
cüzi bir miktar alınmasına, Baro 
aidatlarının genç avukatlardan 
daha az miktarlarda alınmasına, 
CMK ve adli yardım ödemelerinin 
geciktirilmeden sistemli bir 
şekilde ödenmesine, çok sanıklı 
ve uzun süren CMK dosyalarının 
ücretlerinin arttırılmasına karar 
verildi. Ayrıca staj kredisinin TBB 
tarafından arttırılarak kefil şartının 
kaldırılması gerekliliği konuşuldu.
-Avukatların aranmasının 
uygulamada itibar ve hak 
kayıplarına yol açtığı hususu 
tartışıldı. Avukatların hakim 
ve savcılarla eşit derecede 
aranmasının önemi konuşuldu. 
Aramaya yönelik iki taraflı 
konferanslar verilmesi ve 
yine aramalarda usulsüzlük 

halinde refleks gösterilmesinin 
önemi izah edildi. Ayrıca 
ceza evi aramalarında tek tip 
arama getirilerek keyfiliğin 
önlenmesinin önemi üzerinde 
duruldu. Konuyla ilintili olarak; 
avukat hakları merkezinin her 
baroda zorunlu hale gelmesine 
ve staj derslerinin pratiğe yönelik 
olmasına karar verildi.
-Mesleğin itibar kaybettiği, kalem 
ve kurumlarda avukata yönelik 
yanlış tutum ve tavırların olduğu, 
kolluğun aşkın müdahalesi 
konuları tartışıldı. Bunun üzerine 
kalemlerde ve kurumlarda çalışan 
memurlara konferans eğitim 
verilmesi gerektiği kararlaştırıldı. 
Ayrıca okullarda mesleki tanıtım 
yapılmasının önemi üzerinde 
duruldu.
-Avukatlara yönelik oluşan 
kötü algının değiştirilmesi için; 
kamu spotları hazırlanmasına, 
Televizyon yayınlarına-dizi ve 
filmlere avukat karakterlerin 
yerleştirilmesine karar verildi. 
Her türlü yayın yolu ile avukatlara 
yönelik çizilen kötü imaja karşı 
RTÜK ve TBB ortak çalışması ile 
refleks geliştirilmesi ve yaptırım 
uygulanmasının önemine işaret 
edildi.
-Mesleğin daha itibarlı 
hale gelmesi ve nitelikli 
meslektaşların yetişmesi için 
disiplin yönetmeliğinin daha 
sıkı uygulanmasına bir an önce 
avukatlık sınavının getirilmesi 
karar verildi.
Sonuç bildirgesinin okunmasının 
ardından bir sonraki Genç 
Avukatlar Meclisi Kurultayı için 
aday olan barolar arasından 
Trabzon Barosu seçildi.
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Bursa Barosu Atatürk 
Araştırmaları Komisyonu ilk 
toplantısını Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, Sayman 
Av. Metin Öztosun, yönetim 
kurulu üyesi Av. Hüsniye Altın 
Yeşil’in katılımıyla Baroevi’nde 
gerçekleştirdi. Baro Başkanı 
Altun, Atatürk ile ilgili Bursa 
Barosu’nun yaptığı çalışmalar 
ve etkinliklerden bahsederek 
kurulan bu komisyona verdikleri 
önemi dile getirdi. Altun, 
yapılacak çalışmaların kapsam ve 
genişliğinin komisyon kanalıyla 
artan bir ivme ile çoğalmasını 
ve bu çalışmaların kurulması 
düşünülen merkezin altyapısını 
oluşturmaya yüksek bir katkı 

sunmasını diledi. Daha sonra 
komisyon üyeleri arasında seçim 
yapıldı. Başkanlığa Av. Bengisu 
Kutlu, başkan yardımcılığına Av. 

Tuğçe Dökmeci ve yazmanlığa 
Av. Aslı Dinler getirildi.

Atatürk Araştırmaları Komisyonu işbaşında

Bursa Barosu Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri 
Komisyonu tarafından düzenlenen eğitim semineri, Baroevi’nde 
4 ayrı grup halinde gerçekleştirildi. Avukatlar Gonca Gülçin 
Öner, Hakkı Savunur Soğancı ve Volkan Aksu tarafından verilen 
eğitimlerde uygulama örnekleri anlatıldı.

Arabuluculuk
eğitimleri
tamamlandı
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Türkiye’de 3 milyonu aşan kayıtlı 
mültecinin adalete erişimini 
kolaylaştırmak için hazırlanan ve 
AB tarafından da desteklenen 
proje hayata geçirildi. Mülteci 
Hakları Merkezi, Mültecilerle 
Dayanışma Derneği, Avrupa 
Mülteci ve Sürgünler Konseyi 
(ECRE) ve Uluslararası 
Hukukçular Komisyonu (ICJ) 
tarafından ortaklaşa düzenlenen 
projenin ilk ayağında İstanbul’da 
gerçekleştirilen, “Sığınma 
ve Göç Hukuk Semineri”ne 
Bursa Barosu Adli Yardım 
Merkezi’nden Av. Aynur Çiğdem 
Ünel katıldı.

İstanbul, Elite World Prestige 
Hotel’de 11-12 Kasım tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Uluslararası 
ve Ulusal Mevzuat ve İçtihatlar 
Işığında Sığınma ve Göç Hukuku 
Eğitim Semineri”nde ICJ ve 
ECRE’den Avrupalı hukukçular 
sunum yaptı.

Seminerin içeriğiyle ilgili 
açıklamada, “3 milyonun 
ürerinde kayıtlı sığınmacı 
nüfusu ağırlayan, bir yandan 
ciddi hacimlerde düzenli ve 
düzensiz göç hareketlerinden 
etkilenen ülkemizde, sığınmacı 
ve göçmenlerin hukuki destek 
ihtiyaçlarının karşılanmasında 
bürolarımız ve özellikle adli 
yardım mekanizması son derece 
önemli bir sorumluluk üstlenmiş 
durumdadır. Önümüzdeki 
aylar içinde sırasıyla İstanbul, 
İzmir, Ankara ve Gaziantep’te 
düzenlemeyi planladığımız 

bölgesel nitelikte eğitim 
seminerleri ve akabinde proje 
kapsamında planlanan diğer 
faaliyetler, barolarımızın sığınma 
hukuku alanında uzmanlık ve 
kapasitelerini geliştirmeye 
yönelik zaten devam eden 
gayretlerini desteklemeyi 
amaçlamaktadır. Proje 
vesilesiyle, uluslararası hukuk 
ve Avrupa hukuku düzeyinde 

sığınma ve göç hukuku 
standartları ve içtihatları alanında 
önemli birikim ve tecrübeleri 
bulunan ICJ ve ECRE’nin 
uzmanlıklarının ülkemizde 6458 
sayılı Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu çerçevesinde 
yürütülen uygulamalar ile 
barolarımızın bu alandaki 
faaliyetlerine ışık tutması 
hedeflenmektedir” denildi.

Bursa Barosu, mülteci hukuku seminerinde
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Türkiye Barolar Birliği İnsan 
Hakları ve Avukat Hakları 
merkezleri tarafından 11 
Kasım 2017 tarihinde “Arama 
Konferansı” gerçekleştirildi.

70 barodan 121 temsilcinin 
katıldığı konferansta; arama, 
el koyma, yakalama, gözaltı, 
savcılık, sorgu, duruşma 
aşamasındaki sorunlar, 
tutukevlerinde yaşanan sorunlar 
ve serbest masa olmak üzere 
dokuz masa konusu yer aldı.
Bursa Barosu’nu yönetim kurulu 
üyesi Av. Yener Poroy ile İnsan 
Hakları Komisyonu Başkanı 
Av. Umut Mısır’ın katıldığı 
toplantılarda, OHAL sürecindeki 
soruşturma ve kovuşturmalarda 
avukatların savunma hakkının 
kısıtlanmasına yönelik yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri de 
tartışıldı.

Toplantının açılışını Türkiye 
Barolar Birliği Başkanı Av. 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 
yaptı. Feyzioğlu, konferansı 
düzenleyen İnsan Hakları 
Merkezi’ne ve Avukat Hakları 
Merkezi’ne, bu merkezlerin 
koordinatör yönetim kurulu 
üyeleri Av. Eyyüp Sabri Çepik 
ile Av. Gültekin Uzunalioğlu’nun 
şahsında teşekkür etti.

Somut olaylarla sorunların tespit 
edildiği ve çözüm önerilerinin 
değerlendirildiği toplantının 
sonuç bildirgesi en kısa 
zamanda hazırlanarak kamuoyu 
ile paylaşılacak.

Türkiye Barolar Birliği Arama Konferansı’nda 
Bursa’yı Yener Poroy ve Umut Mısır temsil etti
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Başkan Altun, Çağlayan’da adalet nöbetinde!
BASINA VE 
KAMUOYUNA;

Sevgili basın emekçileri, sevgili 
meslektaşlarım;

Ülkemiz, demokratik laik 
hukuk devletinin temel 
ilkelerinin günbegün yok 
edilmeye çalışıldığı, savunma 
hakkı, yargı bağımsızlığı, 
adil yargılanma hakkı, basın 
özgürlüğü ile halkın haber ve 
bilgi alma hakkı ile temel hak 
ve özgürlüklerinin kısıtlamalara 
tabi tutulduğu, gerek yasal 
düzenlemeler, gerekse fiili 
uygulamalarla yurttaşların 
hak arama özgürlüğünün 
temsilcisi olan avukatlara yönelik 
engellemelerin, fiili saldırıların 
hiç olmadığı kadar arttığı bir 
süreçten geçmektedir. Hukuk ve 
demokrasi tarihinin belki de en 
karanlık günlerini yaşamaktayız.

15 Temmuz darbe 
kalkışmasından sonra ise 
olağanüstü halin ilan edilmesini 
müteakip çıkarılan KHK ve 
yapılan uygulamalarla ülkemizde 
hukuk güvenliği adeta ortadan 
kaldırılmış, OHAL süresince 
yayınlanan ve yine bu süreçle 
sınırlı olarak uygulanması 
gereken KHK’ler kalıcı hale 
getirilerek, adeta meclis devre 
dışı bırakılmıştır. Bu süreçte 
hukuka aykırı birçok düzenleme 
mahkemelerce verilen ‘adil’ 
olmaktan uzak kararlar, kamuda 
gerekçe gösterilmeksizin 
gerçekleştirilen görevden 
alma ve ihraçlar, gazetecilere, 

akademisyenlere, avukatlara, 
hakim ve savcılara yönelik 
baskı, hukuka aykırı gözaltı ve 
tutuklama gibi bir çok uygulama 
ile kişi ve kurumlarda ağır ve 
telafisi güç zararlara ve hak 
ihlallerine yol açmıştır.

Anayasa ve uluslararası 
anlaşmalarla güvence altına 
alınmış ifade ve düşünce 
özgürlüğü, düşünceyi açıklama 
ve yayma özgürlüğü ise 
kullanılamaz hale gelmiştir. İfade 
özgürlüğü iktidardan, hâkim 
düşünceden yana kullanıldığında 
sınırsız şekilde kabul görmekte 
iken muhalif kişi ve kurumların 
bu hakkın kullanması dahilindeki 
tüm söz ve faaliyetler devlet 
güvenliğine karşı addedilerek, 
engellenmektedir. Cumhuriyet 
Gazetesi Davasında olduğu gibi, 
hukuka uygun delil toplama 
kaygısı dahi güdülmeden, 
temellendirilmemiş iddialarla 
haksız davalar açılmakta, görevi 
halkın haber almasını temin 

etme olan gazeteciler mesleki 
faaliyetleri nedeniyle “koşulları 
bulunmamasına rağmen” hukuka 
aykırı bir şekilde tutuklu olarak 
yargılanmaktadırlar. Gazetecilere 
yönelik bu haksız tutuklamalar, 
tutuklama olmasa dahi haksız 
olarak açılan davalar, sansür, 
işten atılma gibi müdahaleler 
ile baskı altına alınmaları esasen 
basın özgürlüğüne ve dolayısıyla 
halkın haber alma özgürlüğüne 
yönelik olup, basın emekçilerine 
yönelik tüm bu haksız 
uygulamaları kabul etmediğimizi 
kamuoyu ile tekrar paylaşıyoruz.

Sevgili basın emekçileri;

Gelinen süreçte baskı altında 
olan sadece gazeteciler değildir. 
Hak arama özgürlüğünün 
temsilcisi ve yılmaz savunucu 
olan avukatlara yönelik saldırılar 
da vahim boyutlara ulaşmıştır. 
Avukatlar yok sayılmaya, 
yargının kurucu unsuru olduğu 
unutturulmaya çalışılmaktadır.>>>
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Ülkemizde yüzlerce avukat halen 
tutuklu olarak yargılanmaktadır. 
Tekrar hatırlatıyoruz 
ki; Avukatlar baktıkları 
davalarla ve müvekkilleri ile 
özdeşleştirilemezler. Savunma 
makamını temsil eden avukatların 
seçecekleri işlerine ve 
savunma biçimlerine müdahale 
edilemez. Bu bağlamda birçok 
meslektaşımız hakkında mesleki 
faaliyetleri nedeniyle, hukuka 
aykırı bir şekilde soruşturma 
açılmakta, tutuklu yargılanmakta, 
birçok meslektaşımız hakkında 
da ‘’kısıtlama’’ kararı verilerek 
savunma görevini ifa etmeleri 
engellenmektedir. Özellikle KHK 
sürecinde yapılan Anayasa’ya ve 
yasalara aykırı birçok düzenleme 
ile adil yargılanma hakkı ihlal 
edilmiş ve savunma mesleğinin 
icrası kısıtlanmıştır.

Ne yazık bağımsız ve tarafsız 
yargıya, yargıçlık teminatına, 

dolayısıyla da adil yargılanma 
hakkı ve halkımızın adalete 
erişim hakkına yönelik saldırıların 
vardığı nokta dehşet vericidir. 
Yüksek yargı üyelerinin söz ve 
davranışları ile siyasi polemiklere 
girmesi halkın adalete olan 
inancını daha da zedelemektedir. 
Bazı yüksek yargı mensuplarının 
bu tutumlarını cübbelerinde 
delik aramaya, el pençe divan 
durmaya kadar götürmeleri ise 
‘Bağımsız ve tarafsız yargımız’ 
olduğu söylemlerinin ne 
kadar içi boş olduğunu ortaya 
koymaktadır. Yargıya siyasiler 
tarafından yapılan müdahaleler 
ise apaçık ortadadır. Bazı 
yargıçlar ise ihraç, atama, sürgün 
gibi hakimlik teminatına aykırı 
uygulamalarla baskı altına 
alınmaktadır. Bu koşullarda 
bağımsız ve tarafsız bir yargı ile 
mahkemelerce adaletli karar 
verilmesinin mümkün olmadığı 
açıktır. Bağımsız ve tarafsız 

yargı; Hukuk devletinin ve 
demokrasinin olmazsa olmazıdır. 
Bugün yargı üzerinde oluşturulan 
siyasi baskı yargı mensuplarının 
somut verilere dayanmaksızın 
toplumda kaygı verici ve infial 
yaratan kararlar vermesine yol 
açmaktadır.

Tüm olumsuz koşullar içerisinde 
avukatların dolayısıyla  yurttaşın 
savunma hakkı kısıtlanırken bir 
de yaşam hakkına yönelik silahlı 
saldırılar ardı ardına gelmeye 
başlamıştır. Avukatlar bürosunda, 
kollukta, keşifte, adliyede, 
haciz mahallerinde ve hatta 
duruşma salonlarında sözlü, 
fiili ve silahlı saldırılara maruz 
kalmaktadırlar. En son olarak da 
İstanbul’da bir meslektaşımız 
silahlı saldırı sonucu yaşamını 
yitirmiştir. Cehaletten, şiddetten 
ve kandan beslenen failler 
nerdeyse yaşamlarındaki bütün 
olumsuzlukları avukata >>> 
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fatura etmiş, cana kast etmiş 
ve kan dökmüşlerdir. Bu vahim 
tablo yanında bir de toplumun 
avukatlara yönelik gerçekleşen 
haksız eylemleri kanıksaması, 
basit, sıradan günlük olaylar 
gibi görmeye başlaması da 
maalesef mesleğin gün geçtikçe 
yapılamaz hale getirilmeye 
çalışıldığını göstermektedir.

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

Bursa özelinde meslektaşlarımıza 
yönelik olarak son 4 ayda biri 
ölümle sonuçlanan 4 ayrı silahlı 
saldırı gerçekleştirilmiştir. 
İntihar ederek kendi cezasını 
kendi kesen katil dışında diğer 
üç olayın zanlıları bir gün bile 
tutuklanmamış, hiçbir bedel 
ödememişlerdir. Benzer şiddet 
iklimi ülkemizin birçok yerinde 
de yaşanmakta olup görevleri 
nedeniyle silahlı saldırıya 
uğrayan meslektaşlarımız 
ne yazık ki yaralanmış ve 
öldürülmüşlerdir.

Her yurttaşın “ki somut olaydaki 
zanlıların dahi” hakkını, hukukunu 

savunan, adalet arayışında 
yol göstericisi ve temsilcisi 
olan avukatlara ihtiyacı vardır. 
Çünkü yargının üç kurucu 
unsurundan biri olan avukat 
olmadan savunma, savunma 
olmadan adalet olmaz. Tüm 
bunlara rağmen avukatlık 
mesleğine yönelik sistemli ve 
bilinçli bir şekilde değersiz kılma 
ve itibarsızlaştırmaya yönelik 
faaliyetler ara vermeksizin devam 
etmektedir. Her yerden gelen bu 
saldırılarla, bağımsız savunmanın 
sesini kısmak, güçsüz kılmak ve 
etkisizleştirmek istendiği gün 
gibi açıktır.

Sevgili meslektaşlarım;

Ne yazık ki geldiğimiz nokta; 
Hukukun üstünlüğünü savunan 
biz hukukçular ve avukatların 
meslek örgütü barolar tarafından 
kesinlikle kabul edilemez bir hal 
almıştır.

Hukuka, demokrasiye, 
insan hakları ve temel hak 
ve özgürlüklere, basın 
özgürlüğüne, halkın haber alma 

özgürlüğüne, ifade ve düşünce 
özgürlüğüne sahip çıkmak; 
savunma hakkı, adil yargılanma 
hakkı, yargıçlık teminatı, 
doğal yargıç ilkesi, masumiyet 
karinesi ile yargı bağımsızlığını 
ve mesleğimizi savunmak 
avukatların görevidir. Bu karanlık 
günlerde, hukuksuzluğa karşı 
mücadelemizi sürdüreceğimizi 
bir kez daha yüksek sesle 
haykırıyoruz.

Barolarımız ve özelinde Bursa 
Barosu, öğretilmiş cehalete ve 
yaratılan şiddet iklimine rağmen 
avukatlara yönelik tehdit, baskı, 
fiili ve silahlı saldırıların karşısında 
yer alacak, bu sakat anlayış 
ve davranışlarla mücadeleye 
devam edecektir. Bu nedenle, 
adalet nöbetinin 32. haftasında 
tüm kamuoyunu hukuktan yana 
tavır koymaya, hukuksuzluğa 
karşı durmaya, birlik olmaya ve 
duyarlılığı arttırmaya çağırıyoruz. 
09/11/2017

Av. Gürkan ALTUN 
Bursa Barosu Başkanı
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Bursa Barosu üyelerinden Av. 
Mustafa Güleç, Bursa’daki gezek 
kültürünü kitaplaştırdı. Av. Güleç, 
“Gezek Melodileri Arasında 
Paylaştığımız Öyküler” adlı 
kitabını Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Atun’a takdim etti.
Mustafa Güleç’in Bursa Lösemili 
Çocuklara Yardım Derneği 

(LÖDER)’e destek amaçlı 
bastırdığı kitapta, Bursa’da gezek 
kültürüne genel bir bakışın yanı 
sıra, gezeklerle ilgili yazılmış 
makaleler, gezeklerde anlatılan 
öyküler yer alıyor. Av. Güleç, 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u ziyaretinde Sayman Av. 
Metin Öztosun da bulundu. 

Güleç, Altun ve Öztosun’a 
kitabıyla ilgili bilgi verdi. Güleç, 
kitabın önsözünde yazdığı 
gibi “Türk Sanat Müziği’ne 
ve bu özneyle bütünleşen 
toplum kültürüne sahip çıkan 
gezeklerin, daha da güçlenerek 
ve yaygınlaşarak devamını 
gönülden diliyorum” dedi.

Av. Güleç, Bursa’daki ‘Gezek Kültürü’nü yazdı

Bursa Barosu Yönetim 
Kurulu, Bursa Büyükşehir 
Belediye Meclisi’nde Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Alinur 
Aktaş’ı makamında ziyaret etti. 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı Atila 
Atik, Genel Sekreter Onur 
Yavuz, Sayman Metin Öztosun, 
yönetim kurulu üyeleri Hüsniye 
Altın Yeşil, Sefer Bülent Yaylalı, 
Burcu Ergün, Yener Poroy 
ve Genç Yk Temsilcisi Tuğçe 
Dökmeci, Aktaş’a başarı diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’a hayırlı olsun ziyareti
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Stajyerleri, Başkan Gürkan Altun karşılıyor
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, 2017-18 döneminde Bursa 
Barosu’nda staj yapacak avukat 
adaylarını, her hafta 
salı günü gruplar 
halinde 

makamında 
kabul etmeyi 

sürdürdü. 
Başkan Altun 

stajyerlere 
Bursa 

Barosu’nun yapısını, 
uygulamalarını, Bursa 
yargı çevrelerini, meslek 
ilke ve kurallarını anlatıyor, 
deneyimlerini paylaşıyor. Altun 
olmadığı zamanlarda stajyerlerle 
Başkan Yardımcısı Av. Atila Atik 
görüşüyor.
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Lefkoşa
Barosu ile 
kardeşlik 
protokolü 
imzaladık
Bursa Barosu’nun kardeşleri 
arasına KKTC Lefkoşa Barosu da 
eklendi.
İki baro imzaaladıkları 
protokolle, “Avukatlık mesleğinin 
bağımsız pozisyonunu ve 
özerkliğini gerçekleştirmek ve 
korumak için bilgi, tecrübe, 
görüş alışverişi ile karşılıklı 
dayanışma suretiyle ortak 
menfaatlerin gerçekleşmesini 
hedef alarak aralarındaki 
işbirliğini geliştirmek için faaliyet 
gösterdikleri ülkelerde her türlü 
çabayı sarf etmeye” karar verdi.

Büyükelçiler de
tanıklık etti
Protokole ise, Bursa Barosu 
Başkan Yardımcısı Av. Atila Atik, 
Genel Sekreter Onur Yavuz, 
Lefkoşa Mahalli Barosu adına da 
Başkan Vekili, Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Oktay Çınar ve Av. 
Cemal Gündüz imza attı.
İmza töreninde eski Başbakan 
Yardımcısı Av. Ertuğrul 
Yalçınbayır, emekli büyükelçiler 
Onur Öymen ve Dr. Ahmet 
Zeki Bulunç da yer aldı. Lefkoşa 
Barosu Başkan Vekili Av. Çınar, 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’a Kıbrıs’ı simgeleyen 
hediye sundu.
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“Kıbrıs konusunda Türkiye akıl tutulması yaşıyor”

Bursa Barosu tarafından düzenlenen “Kıbrısın Geleceği” 
konulu panel 4 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi.

Emekli Büyükelçi ve eski 
milletvekili Onur Öymen, Kıbrıs 
konusunda Türkiye’nin akıl 
tutulması yaşadığını söyledi. 
KKTC’nin emekli Ankara 
Büyükelçisi Dr. Ahmet Zeki 
Bulunç da Kıbrıs konusunda 
verilen tavizlerin, Rum 
egemenliğini Anamur sahiline 
kadar yaklaştıracağına öne 
sürdü. Lefkoşa Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Av. Oktay Çınar 
da Kıbrıs’ın geleceği için 
öncelikli olarak hukuk sisteminin 
iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun da, liyakatın olmadığı, 
diplomatik dilden vazgeçildiği, 
iç politika söylemlerinin dış 
politikaya da egemen olduğu, 
ülkenin onuru, köklü devlet 
geleneği ve cumhuriyetin 
kazanımlarının merkeze 
alınmadığı bir dış politika 
izlendiğini söyledi.

“Maalesef liyakat yok!”
Bursa Barosu’nca düzenlenen 
“Kıbrıs’ın Geleceği” konulu 
panel, BAOB Av. Özgür Aksoy 
Konferans Salonu’na yapıldı. 
Onur Öymen, Dr. Ahmet Zeki 
Bulunç ve Av. Oktay Çınar’ın 
konuşmacı olduğu toplantıyı eski 
başbakan yardımcılarından Av. 
Ertuğrul Yalçınbayır da izledi.
Panelin açılış konuşmasını yapan 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Bursa Barosu’nun Kıbrıs’la 
ilişkisinin ilk defa 5 Nisan 2004’te 
kurucu Cumhurbaşkanı Sayın 
Rauf Denktaş’ı Bursa’ya davet 

ederek başladığını hatırlattı. 
O dönem siyasi iktidarın, Rauf 
Denktaş’ı yok saydığını, Annan 
planı aleyhine konuşmalarını 

engellediğini, açıklamalarının 
resmikabul görmediğini ve 
yarım asırdır izlenen Kıbrıs 
politikasından farklı bir politika 
izlendiğini hatırlatan Altun, o 
günden bugüne Kıbrıs ve Kıbrıs 
Türkleri lehine bir değişim 
olmadığını üzülerek gördüklerini 
ifade etti.
Kıbrıs’ın genelde iç politika 

malzemesi olarak kullanıldığını 
kaydeden Altun, konuşmacıları 
davet ederken şöyle konuştu:
“Cumhuriyet’in kuruluşundan 
bu yana süregelen, gerçekten 
çok başarılı dış politikamız 
ve bunun mimarı büyükelçi 
ve konsoloslarımız varken, 
maalesef şimdi liyakat ortadan 
kalktı. Uzun yıllardır süregelen 
devlet politikaları terk edildi, 
diplomatik dilin yerine sadece 
iç politika söylemleri egemen 
oldu. Ne yazık ki, ülkenin 
onuru, cumhuriyetin ilke ve 
kazanımlarından yana bir dış 
politika izlenmiyor” dedi.

“Mahkeme kararlarında 
tanınıyoruz!”
İlk konuşmacı Lefkoşa Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Av. Oktay 
Çınar, Kıbrıs’ın daha iyi >>> 

Bursa Barosu Başkanı 
Av. Altun: “Diplomaside  
liyakat yok. Cumhuriyetin 
kazanımları kollanmıyor.”
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bir geleceği olabilmesi için 
hukuksal alanda giderilmesi 
gereken eksiklikler üzerine 
değerlendirmeler yaptı.
“Kıbrıs’ın geleceği ne 
olacak? Çok zor bir soru. 
Çocukluğumuzdan beri sürekli 
bir anlaşma ve görüşme 
süreçlerinden bahsedilir. 
Aynı bir oyun gibi. Başlarsınız 
bir aşamaya gelirsiniz ve 
yanarsınız en başa dönersiniz. 
Böyle bir süreç tekerrür 
etmektedir. Maalesef nihai bir 
neticeye varamıyoruz. Kıbrıs’ın 
geleceği dediğinizde ben 
yanıt bulmakta zorlanıyorum” 
diyen Avukat Çınar, önceliğin iç 
hukuk alanındaki eksikliklerin 
giderilmesi olduğunu söyledi. 
Çınar şunları söyledi:
“Mahkemelerimizin kararlarının 
başka ülkelerde uygulanabilirliği 

ya da başka ülke kararlarının 
KKTC’de uygulanabilirliği 
konusunda Türkiye ile KKTC 
arasında bir sorun yok. Ancak 
uyum içinde olduğumuz 
başka da ülke yok! Ama 
İngiliz mahkemelerinden 
bazılarınca verilen 
kararlarda KKTC mahkeme 
kararlarının haklılığı teslim 
edilerek uygulanabilirliğine 
atıf yapılmıştır. İngiliz 

mahkemelerince verilen 
bir kararın bir bölümünde 
şöyle denmektedir: Orada 
tanımadığımız, de facto varlık 
sürdüren bir devlet vardır. 
Kendi yasaları ve buna uyan bir 
toplumu vardır. Kendi toplumu 
bu yasalara uyduğuna göre 
İngiltere yasalarında da bunu 
engelleyen bir durum olmadığı 
için KKTC mahkemelerinde 
üretilen kararları, İngiltere 
Hükümeti KKTC’yi tanımasa bile 
uygulamamızda herhangi bir 
engel yoktur!
Yani İngiltere mahkemesi, 
KKTC mahkeme kararlarının 
uygulanabilir veya tanınabilir 
olduğunu belirtmiştir. 
Ancak KKTC mahkemeleri 
taraflarının her ikisinin de 
KKTC vatandaşı olduğu 
ve İngiliz mahkemelerince 
verilen bir kararı tanımamakta, 
hukuki süreci en başından 
başlatmaktadır.
Rum kesiminin AB üyesi olması 
ve hukuk sistemini Avrupa’ya, 
AB’ne uygun hale getirmesi 

ileride bizi onlara göre geri 
bırakacaktır. Dolayısıyla KKTC 
hukuk sisteminin iyileştirilmesi 
öncelikli konudur. 
KKTC’nin yasa yapma becerisi 
yetersizdir. Yeni ihtilaflar 
yaratmayacak, mevcut ihtilafları 
da çözecek yasalar yapmak 
zorundayız. Yasalarımızın somut 
ve anlaşılır olması gerekir.”

Bulunç’tan Akıncı’ya
sert eleştiri
KKTC’nin emekli Ankara 
Büyükelçisi Dr. Ahmet Zeki 
Bulunç ise Kıbrıs uyuşmazlığının 
temelinin insan hakları, hukuk 
ve adalet sorunu olduğunu 
vurgulayarak başladı. Doğu 
Akdeniz’deki hızlı değişimin 
dinamiklerini anlatan Bulunç, 
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı’nın, Kıbrıs milli davasında 
bugüne kadar yapılmamış, 
gündeme getirilmemiş, 
tartışmaya açılmamış temel 
konuları tavizkar bir şekilde 
gündeme getirdiğini öne >>> 

Av. Çınar: Kıbrıs’ın 
geleceği için öncelik, 
hukuk sisteminin 
iyileştirilmesine verilmeli...
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sürdü. Bulunç şöyle konuştu:
“Bugüne kadar hiçbir devlet 
kendi lehine yapılmış olan 
antlaşmaların müzakere 
edilmesini asla gündeme 
getirmemiştir. Bu hukuksal 
açıdan da böyledir, ulusal 
çıkarlar açısından da böyledir. 
Ama maalesef Sayın Akıncı 
ilk kez, bizim uluslararası 
antlaşmalarla elde ettiğimiz 
ve Kıbrıs Türk halkını cemaat 
statüsünden bir halk statüsüne 
dönüşmesini maalesef tartışma 
konusu yapmıştır. 
Biz maalesef, Crans Montana 
(Cenevre, Temmuz 2017) 
sürecinde Rumların sıfır asker, 
sıfır garanti anlayışı temelinde 
ileri sürdükleri tezlerini kabul 
eder noktaya geldik. Biz aşamalı 
bir süreçle Kıbrıs’ta garantilerin 
kaldırılması ve yine aşamalı 
bir süreçle askeri varlığın 
azaltılması veya sonlandırılması 
şeklinde çok ciddi bir taviz 
verdik. Bunların gerçekleşmesi 

halinde Kıbrıs’taki Türk varlığının 
sonunun gelmesi, Türkiye’nin 
Anamur sahillerinin kadar 
Rum egemenliğine girmesi ve 
kaybedilmesi demektir.”
Bulunç, geçmişte, “bütün 
meselelerde anlaşılmadan hiçbir 
meselede anlaşılmamıştır” 
ilkesini güttüklerini, Crans 

Montana görüşmelerinde 
bu ilkenin de çiğnendiğini 
belirterek, 5 başlıkta olmamasına 
rağmen, biz kalktık toprak ve 
harita tavizi verdik” dedi.

“Sizinle konuşacak 
bir şeyimiz yok 
diyemiyorsunuz!”
Emekli Büyükelçi, eski 
milletvekili Onur Öymen ise 
Kıbrıs konusunda hem Türkiye 
hem de KKTC’de yürütülen 

politikayı eleştirdi. Öymen, 
400 yıl Osmanlı İmparatorluğu 
yönetiminde kalan Kıbrıs’ın 
kaybedilen savaşlar sonrası 
1888’de İngiltere’ye kiralandığını, 
1. Dünya Savaşı çıktığında da 
İngilizlerin kira sözleşmesini bir 
kenara bırakarak adaya el koyup, 
sömürge haline getirdiklerini 
anlattı.
“Siz ne kadar mücadele 
ederseniz edin, ne kadar haklı 
olursanız olun, karşınızdaki 
devletlerin politikası baskı 
yapmak” diyen Öymen, Turan 
Güneş ile ilgili bir anısını 
anlatırken şöyle konuştu:
“Bize sordu, ben bu konferansı 
nasıl bitireceğim. Masaya 
yumruğu mu vuracağım, 
kağıtları mı çarpacağım, hiçbir 
şey söylemeden dosyamı mı alıp 
çıkacağım? Kafasına koymuş, 
konferansı bitirecek, çıkıp 
gidecek. Bunu niye söylüyorum. 
Şimdi izlenen politikanın tam 
tersidir bu yaklaşım. Şimdi 
izlenen politika, masadan ayrılan 
taraf biz olmayalım. Diplomaside 
böyle bir şey yok. Hiçbir yerde 
duymadım.
Atatürk, Lozan antlaşması için 
giden heyete diyor ki, temel 
meselelerde, kapitülasyonlar, 
Ermeni, Kürt meselesinde ısrar 
ederlerse Ankara’ya sormadan 
terk edin masayı dönün diyor. 
Biz ne diyoruz şimdi, masayı 
terk eden taraf olmayacağız. 
Niye? O kadar yanlış bir iş yaptık 
ki Kıbrıs’ta o kadar mahcup 
durumdayız ki! Yani ne yapsak 
da bu işi çözsek, karşı taraf ne 
yaparsa yapsın ama masadan 
kalkmayalım. >>>

Dr. Bulunç:  “Verilen 
tavizler, Anamur sahillerini 
Rum Denizi haline 
getirecek!”
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Sizin bir geminiz gitmiş, 
Akdeniz’de petrol araştırması 
yapmak için, adam kapıyı 
çarparak masayı terk ediyor, 
gidiyor. Biz masada oturup 
bekliyoruz. Bize hiç yakışmayan 
politikalar bunlar.
Dünyada bugün ve geçmişte 
KKTC’ye uygulanan ambargolar 
kadar ağır ambargo hiçbir 
ülkeye uygulanmamıştır. Bırakın 
ekonomik ambargoyu. Posta 
ambargosu ve hatta spor 
ambargosu uygulanıyor. Bugün 
herhangi bir branşta herhangi 
bir Türk takımı gidip Kıbrıs’ta 
maç yapamaz. Bu kadar ağır 
ambargo uyguluyorlar ve 
siz bu ambargoları sineye 
çekerek masaya oturuyorsunuz! 
Kardeşim sen bu ambargoları 
kaldırmadan sizinle 
konuşacak hiçbir şeyimiz yok, 
diyemiyorsunuz? Demek için 
devlet olarak ağırlığınız olması 
lazım elbette.
Türkiye’nin AB müzakerelerinde 
6 başlık, Kıbrıs Rum kesiminin 
vetosu nedeniyle açılamıyor. 
Diyemiyorsunuz ki, siz bu vetoyu 
kaldırmadan sizinle konuşacak 
bir şeyimiz yok! Bunlar bizim zayıf 
taraflarımız.

“Teröristlere anıt diktiler 
gene ses çıkarmadık”
Başından beri Kıbrıs’ta 
baskılara boyun eğme eğilimi 
var. Türkiye’de var, maalesef 
Kıbrıs’ta da var. Bunlar ver 
kurtul yolu izliyor. Tehlike bu… 
Denktaş’ın gereksiz direndiğini, 
Denktaş yüzünden çözümün 
gerçekleşmediğini söyleyenler 

vardı. Denktaş gitti, muhalifleri 
geldi, çözebildiler mi? Karşı 
tarafın niyeti Türklerle uzlaşma 
sağlamak değil. Kilise diyor ki, 
Türklerle anlaşma imzalayanın 
elleri cehennemde yanacak! 
Karşınızdaki insanlar bunlar! 
Terörün kökündeki insanlarla 
işbirliği yapanlarla karşı 
karşıyasınız. PKK terörünün 
de arkasında Kıbrıslı Rumlar 

var. Kıbrıs Harekatı olana 
kadar Türkiye aleyhine hiçbir 
uluslararası terör eylemi yok. 
İki ülke var dünyada teröristler 
için anıt diken. Bir Ermenistan, 
ASALA teröristleri için, Kıbrıslı 
Rumlar da EOKA teröristleri 
için anıt diktiler. Türklerden 
tepki yok. İnanılacak gibi değil. 
Sizin insanlarınızı öldürenler 
anısına komşu ülkeler anıt 
dikiyor, sizden tepki yok! 
Tepkisiz bir toplumuz. Bunları 
konuşan yok. Bunları konuşacak 

insanları televizyonlara çağıran 
yok. Bunlar konuşulmasın, 
anlatılmasın, halk bunları 
bilmesin istiyorlar.
Abdullah Öcalan yakalandığında 
cebinden çıkan pasaport 
Kıbrıs Rum pasaportuydu! 
Bunu bilen kaç kişi var. Yazan, 
televizyonlarda söyleyen kaç 
kişi var? Hiç kimse! Hukuken, 
siyaseten en haklı olduğumuz 
meşru bir davayı, savunmakta 
çekingen davranıyoruz.
Her konuda anlaşma olmadan 
toprak konusu konuşulmaz 
diye anlaşma varken, toprak 
tavizi içeren harita verildi 
görüşmelerde… Niye 
veriyorsun? Kimden yetki aldın? 
KKTC’nin toprak bütünlüğü 
Anayasa ile güvence altında. 
Görüşmelerde size şu kadar 
toprak verebiliriz demek 
Anayasaya aykırı. Siz bu haritayı 
verirken Meclis’ten yetki aldınız 
mı? Almadınız? Hükümetten 
almadınız. Hükümet başkanı 
tepki gösteriyor. Nasıl yaparsınız 
bunu diye? Peki, kim telkin 
ediyor bunu size, gücü nereden 
alıyorsunuz? Hesabını kim 
soracak? Basın sormuyor. Meclis 
de sormuyor. Türkiye maalesef 
akıl tutulması yaşıyor.”

Öymen: “Kıbrıs 
konusundaki politikasıyla 
türkiye bir akıl tutulması 
yaşıyor.”
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Artvin İl Derneği
gençlerinden ziyaret
Bursa’da faaliyet gösteren Artvin İl Derneği’nin 
genç üyeleri, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’u makamında ziyaret etti. Av. Ercan Ferik 
başkanlığındaki heyetin ziyaretinde Artvin 
ve Bursa’nın sorunları, derneğin faaliyetleri 
konuşuldu.

Mahalle komitesi 
seçimi bilgilendirmesi
Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp, 
Genel Sekreter Elvan Ataya ve Genel Sekreter 
Yardımcısı Elif Yuvayapan Soner, Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun’u ziyaret etti. Ziyarette, 
Nilüfer’de yapılacak mahalle komite seçimleri 
hakkında konuşuldu.

Türkiye Barolar Birliği CMK 
Komisyonu Marmara Bölge 
Toplantısı 1 Kasım 2017 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Toplantıya Balıkesir, 
Çanakkale, Edirne, Kocaeli, 
Sakarya, İstanbul, Tekirdağ 
ve Yalova barolarının CMK 
birim sorumlularının katıldığı 
toplantıda Bursa Barosu’nu CMK 
Uygulama Servisi Koordinatörü 
Av. Seda Sümer temsil etti.

Barolarda uygulama 
birliği sağlanacak
TBB, bölgesel toplantılarla, 

CMK müdafi ve vekil 
görevlendirmelerinde yaşanan 
sorunların ve çözüm önerilerinin 

tespiti ile barolarda uygulama 
birliği sağlanmasını amaçlıyor.

CMK’da uygulama birliği için bölgesel toplantı
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Kasım ayında 
ruhsat alan yeni 
meslektaşlarımız

2 Kasım 2017
tarihli ruhsat töreni

Mert Safa REİSOĞLU

Cihan ÇETİN

Ramazan SARIDAĞ

Mücahit ÖZDEMİR

Gülsüm Nur TÜKEL

Emine KAMİLOĞLU

Merve Gizem ÜNLÜ

Ahmet Han SERTKAYA

Hatice Sümeyra BOYACI
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Kasım 2017

Kasım ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Özlem GÜLER

Kübra BASKIN

Kerem YILDIRIM

Ömer İŞLEYEN

Hilal MANAVOĞLU

Ebru KADER

İclal ERBAŞ
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9 Kasım 2017 tarihli ruhsat töreni

Miray ÖZDEMİR

Emine SUBAŞI

Mehmet Aytaç POYRAZ

Duygu EROL

Kübra DEMİR

Deniz ÖZMEN

Alper MERDİN

Duygu ULUIRMAK

Kasım ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız
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Kasım 2017

16 Kasım 2017 tarihli ruhsat töreni

Kasım ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Elif AYDIN

Rabia DURSUN

Tuğçe Rabia ÖZEN

İsmail ÖZGECAN

Halil YANAR

Fatmanur UĞURLU
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Halil Doğan KÜÇÜKAYDIN

Ezgi GÜLTEKİN

Pınar UYAR

Muhammet Esat KARABİBER

Muammer KARTAL

Yalçın YAMAN

Sedat BAYDAR

Kübra AKBUL

Aziz CEBECİ

23 Kasım 2017 tarihli ruhsat töreni

Kasım ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız
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Kasım 2017

Kasım ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Sinan KADIOĞLU

Duygu KAN

Dilek KÖKSAL

Sümeyye KURT

Merve BAYRAKTAR

Dilek SERTLER

30 Kasım 2017 tarihli ruhsat töreni

Sevil KOYUNCU
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Kasım ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Burak BATTAL

Said Nur ATMANLIOĞLU

Sümeyye ALAN

Merve DANACI

Merve YÜCEL

Elif GÜL


	_GoBack
	_GoBack

