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Bursa Barosu Anayasa 
Komisyonu tarafından 
düzenlenen “Anayasa 
Değişikliğini Tartışıyoruz” 
paneline Bursalılar yoğun 
ilgi gösterdi. Panele katılan 
Türkiye Barolar Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu 
ile 24. Dönem Milletvekili 
Prof. Dr. Süheyl Batum, 16 
Nisan’daki referandumda 
sandıklardan “hayır” 
çıkacağına inandıklarını ifade 
ettiler.
Bursa Barosu Anayasa 
Komisyonu tarafından Bursa 
Akademik Odalar Birliği 
Oditoryumu’nda düzenlenen 
“Anayasa Değişikliğini 
Tartışıyoruz” paneline 

Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
Panele CHP Bursa Milletvekili 
Ceyhun İrgil, Nilüfer Belediye 
Başkanı Mustafa Bozbey, 
çevre illerin baro başkanları, 

akademik meslek odalarının 
başkan ve temsilcileri ile çok 
sayıda vatandaş katıldı.
Panelin açılışında konuşan 
Bursa Barosu Başkanı 

Bursa Barosu, Metin Feyzioğlu ve  
Süheyl Batum’u Bursalılar’la buluşturdu
Bursalılar, “Anayasayı Tartışıyoruz” paneline büyük ilgi gösterdi. BAOB 
Oditoryumu’nda merdiven boşlukları bile doldu. Bursa Barosu Başkanı Altun, “Evet 
desek, Saray’a ilk davet edilenlerden biri olurduk” dedi. TBB Başkanı Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, anayasa değişikliğini yapanların “hayır” çıkacağına kendilerini alıştırmalarını 
önerdi. Prof. Dr. Süheyl Batum ise “Göreceksiniz hayır oyu çıkacak” diye konuştu.

Programın sonunda tüm konuşmacılar, vatandaşlarla birlikte el ele Haluk Levent’in 
seslendirdiği İzmir Marşı’na eşlik etti. 
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Avukat Gürkan Altun, “Biz, 
meslek grupları içerisinde 
hukuk konusunda, yurttaşın 
hakları konusunda taraf 
olma mecburiyeti olan tek 
kurumuz. Biz avukatlar ve 
örgütlü gücü olan barolar, 
kanundan kaynaklanan 
yetkiyle hukukun 
üstünlüğünü savunmak 
zorundayız. Sizin, yani halkın 
avukatı olmak zorundayız. 
Bu sebeple de konuşmaya 
devam edeceğiz” dedi.
Altun, “Bizden de topçular 
ve popçular gibi açıklama 
bekliyorlar”
“Bizden istenen topçular  
gibi, popçular gibi, iyi çalım 
atanlar gibi ‘evet’ açıklaması 
yapmak” diyen Gürkan Altun, 
şöyle konuştu:

“Emin olun ki o açıklamayı 
yapsak, bugün bizler de o 
saraya ilk davet edilenlerden 
oluruz. Yani sarayın kapısının 
kapatıldığı kurumlar değil, ilk 
davet edilenlerden oluruz. 
Daha bugün gazetelerde 
okuduk sarayın davetini 
geri çeviren bir muhtar 
görevinden alınmış ve yerine 
kayyım atanmış. Gülüyoruz 
ama eğer 17 Nisan sabahı 
‘evet’ çıkarsa bunun ardından 
emin olun barolar gelecek, 
Makine Mühendisleri Odası 
gelecek, Tabipler Birliği 
gelecek, Harita Kadastro 

Mühendisleri Odası gelecek, 
Peyzaj Mimarlarwgelecek. 
Aklınıza gelen bütün 
akademik odalar ve sivil 
toplum kurumları gelecek. 
Çünkü anayasa değişikliği 
buna yetki veriyor. Anayasa 
değişikliği Cumhurbaşkanlığı 
eliyle Devlet Denetleme 
Kurulu’na idari soruşturma 
açma yetkisi veriyor” 

ALTUN: POPÇU-TOPÇUDAN 
DAHA FAZLA KONUŞMAYA 
HAKKIMIZ VAR

Hukukçuların, anayasayı 
Futbol Federasyonu 
Başkanı’ndan, topçulardan 
veya popçulardan daha fazla 
konuşmaya hakkı olduğuna 
işaret eden Gürkan Altun, 
“Daha birkaç gün önce futbol 
zirvesi yapıldı ve Türkiye 
Futbol Federasyonu Başkanı, 
futbolumuzun ilerlemesi 

için projelerini anlatırken, 
cümlelerini de ’17 Nisan 
sabahı evetle uyanmak 
istiyoruz’ diyerek bitirdi. 
Özetle anayasaya evet dedi 
ve Cumhurbaşkanı tarafından 
coşkuyla alkışlandı. Topçu 
değiliz, popçu hiç değiliz 
ama herhâlde anayasa 
konusunda bir Futbol 
Federasyonu Başkanı’ndan 
daha fazlasını söylemeye 
hakkımız var” dedi. Bursa 
Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun’un ardından 
konuşan Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin 
Fevzioğlu, referandum için 
Türkiye’nin her köşesinde 
vatandaşlara yeni Anayasayı 
anlattıklarını söyledi.

FEYZİOĞLU: KENDİLERİNİ 
HAYIR ÇIKACAĞINA 
ALIŞTIRMALILAR
Seçim zamanlarında gerginlik 

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Bursalılar’a hitep ederken, anayasa 
değişikliğinin neler içerdiğini tüm ayrıntılarıyla anlattı. Feyzioğlu, değişikliği 
getirenlerin, 16 Nisan’da sandıktan hayır çıkmasına kendilerini hazırlamalarını önerdi.
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olabildiğine dikkat çeken 
Feyzioğlu, “Sayın Adalet 
Bakanımız seçim gerginliği 
yaşıyor ya da halk oylaması 
gerginliği yaşıyor. Toptan 
yaşadıklarını düşünüyoruz; 
yukarıdan aşağıya kadar 
hepsi bir seçim gerginliği 
içerisinde. Ama birilerinin 
ona bunun seçim olmadığını 
anlatması lazım. Bir kere 
16 Nisan’da ‘hayır’ çıkacak. 
Buna kendilerini alıştırmaları 
gerekiyor. Çıkacak çıkacak, 
onu biz görüyoruz. Biz 
Anadolu’nun her yerinden 
geliyoruz” dedi.
“Önemli olan 17 Nisan. 17 
Nisan’da bizim birbirimizin 
yüzüne halen bakabiliyor 

olmamız lazım” diyen 
Metin Feyzioğlu sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Şimdi 
Sayın Cumhurbaşkanı o 
kadar sert konuşuyor, o 
kadar sert konuşuyor ki, 
aşağıya doğru o sertlik köy 
muhtarına kadar yansıyor. 
Sayın Cumhurbaşkanı devlet 
kapısını kapattım diyor, 
adam aşağıda köy odasının 
kapısını kapamayı adamlık 
sayıyor. Yanlış şeyler bunlar. 
Niye yanlış şeyler? Bölüyor 
çünkü. Biz şunu sükunetle 
anlatmak zorundayız, 
bakınız hiç yüksek sesle bile 
konuşmuyorum. Sükunet 
zamanı. Kazanıyoruz. Seçim 
zamanı bazen durursun, 

bir durursun, ne yapıyoruz, 
ne ediyoruz dersin, 
sakince yoluna devam 
edersin. Çünkü gidiyorsun, 
kazanıyorsun. Ayağın 
takılmazsa kazanacaksın. 
Telaşlanırsan ayağın takılır. 
Telaşa hiç gerek yok.

“CEVABINI VERDİK, 
ALTTA KALMADIK”
Özet 17 Nisan’da bizim Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın ve Sayın 
Başbakan’ın, Sayın Bakan’ın, 
milleti şundansan şundansın, 
bundansan bundansın diye 
kendi 2 sene öncelerini 
sanki kimse hatırlamıyormuş 
gibi, bölmeye matuf 
yönelik cümleleri bizim 
tarafımızdan gülümsemeyle 
karşılanmalı artık. Cevabı 
verdik. Ben cevabı verdim. 
Altta kalmadık. Problem 
yok. Cevap verildi, bitti. 
Şimdi her gün saldırmak 
doğru değil. Demek ki bizim 
Sayın Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Başbakanımıza, 
tüm bakanlarımıza şunu 
anlatabilmemiz gerekiyor; 17 
Nisan’da da hep birlikte Türk 
milletiyiz. ‘Evet’ diyenlerin 
gidecek bir yeri yok, ‘hayır’ 
diyenlerin gidecek bir 
yeri yok. ‘Evet’çiler sola, 
‘hayır’cılar sağa, ‘kararsızlar’ 
ortada işte Konya ovasına 
diye bir dağılım söz konusu 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, panel sonrası TBB Başkanı Prof. Dr. Metin 
Feyzioğlu, Prof. Dr. Süheyl Batum ve Dr. Semih Dikkatli’ye Bursa Barosu Başkanlığı’nın  
Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşi’nde bulunan makamında plaket verdi. 
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olmayacak. Hep birlikte 
yaşamaya devam edeceğiz. 
Aynı sofrada yemek yemeye 
devam edeceğiz. ‘Ben 
babamı ikna edemiyorum’ 
diyor mesela üniversite 
öğrencisi genç. Neye ikna 
edemiyor? Kendisi ‘hayır’ 
diyormuş. ‘Ben babamı ikna 
edemiyorum’ diyor ama 
sofrada yemek yemeye 
devam edecek. Şimdi 
babası kızına terörist diye mi 
bakacak? Ya da kızı babasına 
bidon kafalı mı diye bakacak? 
Bunlar çirkin laflar.”

BATUM: GÖRECEKSİNİZ  
HAYIR OYU ÇIKACAK  
Türkiye’nin çok değişik 
yerlerini dolaştıklarını 
söyleyen 24. Dönem 
Milletvekili Prof. Dr. Süheyl 
Batum da, “Gerçekten de 

göreceksiniz ‘hayır’ oyu 
çıkacak. Neden? Çünkü 
o zamanlar belirli partiler 
olarak ‘evet’ ya da ‘hayır’ 
üzerinden referandum 
yapılıyordu. Oysa bugün 
Anadolu’nun her yerinde 
şunu görüyoruz, açıklıkla 
sizler de görüyorsunuz; hangi 
partiye oy vermiş olursanız 
olun, farklı partilerden 
bugünden sonra da belki 
farklı partilere oy verecek 
insanlar bu anayasanın 
getirdiği felaketin farkında 
ya da en azından düşünerek, 
hissederek burada ‘hayır’ 
oyunda birleşmişler. Bir 
bakıyorsunuz gittiğiniz 
yerlerde inanmak mümkün 
değil Milliyetçi Hareket 
Partisi’nin Genel Merkezi’ne 
karşın yüzde 50 falan diyorlar, 
palavra, yüzde 90’ı karşı 

tarafta. Büyük Birlik Partisi 
‘hayır’ tarafında. Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin bile 
içinde birçok kişi ‘hayır’ 
tarafında. Saadet Partisi tam 
kadro orada.”
“Bakıyorum, bakıyorum 
içinizde bir tane terörist 
göremiyorum” diyen Batum, 
açıklamasını “Cumhur’un 
Başkanı size bakıp da 
terörist görür mü? Çok 
değerli Cumhurbaşkanımız, 
sevgili Cumhurbaşkanımız 
bakar da sizlerden terörist 
çıkartır mı hiç? Hayır. O, 
aman gitmesinler, ‘hayır’ 
demesinler diye söylüyor” 
diyerek tamamladı.
Programda ayrıca Psikiyatrist 
–Yazar Dr. Semih Dikkatli ve 
konuk baro başkanları da bir 
konuşma yaptı.
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Çevre illerdeki anayasa toplantılarına destek
Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, 16 Nisan’da 
gerçekleştirilecek 
referanduma sunulan anayasa 
değişikliğinin neler getirip, 
neler götüreceğinin anlatıldığı 
çevre illerdeki toplantılara 
katılarak destek veriyor.
Geçtiğimiz ay Aydın’a, daha 
sonra Eskişehir’e ve son 
olarak Bolu’ya giden Gürkan 
Altun, TBB Başkanı Metin 
Feyzioğlu ile Süheyl Batum’un 
konuşmacı olduğu panellerde 
bulundu.

Başkan Gürkan Altun’un çevre illerdeki anayasa 
toplantılarına destek ziyaretlerine bazı yönetim kurulu 
üyeleri de eşlik ediyor.
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30 Mart 2017 Ruhsat Töreni

Nazlıcan Karakoç Recep Samanlı

Mertcan Çelik

Selin Özge Özkurnaz

Doğukan PaçinGazi Mustafa Şahna

Doğukan Altun

Burak Turan
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30 Mart 2017 Ruhsat Töreni

Melike Yavuz

Burak Demirsu

Saliha Karagöl

Ömer Faruk Türkoğlu

Hasan Hüseyin Erten

Emine Feyza Aslan

Akif Besen
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Bursa Akademik Odalar 
Birliği (BAOB) Ortak Salon’da 
gerçekleştirilen panele; 
Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Avukat Atila 
Atik, Bursa Barosu Yönetim 
Kurulu üyeleri, avukatlar, 
stajyer avukatlar, vatandaşlar, 
çeşitli kurum ve kuruluşların 
temsilcileri katıldı.

Panelin açılış konuşmasını 
Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Avukat Atila 
Atik yaptı. Türkiye Barolar 
Birliği (TBB) Eğitim Merkezi 
Yürütme Kurulu Üyesi Avukat 

Bülent Maraklı, avukatların 
bu tür davalarda nelere 
dikkat etmesi gerektiğini 
ve davaların açılmadan 
önce değerlendirme ve 
incelenmeleri konusunda 
bilgiler verdi. 

Sağlık hukukunu ilgilendiren 
davalarda tıp kurallarına 
aykırılık olup olmadığını bir 
hukukçunun bilemeyeceğini, 
bu hataların ancak bir tıbbi 
bilirkişi tarafından tespit 
edilebileceğini belirten 
Maraklı, “Bu tür tıbbi davalar, 
bizim avukatların çalıştığı ve 

yürüttüğü dava türlerinden 
çok farklı. Bir kere bizler 
avukatız, hukukçuyuz. Yani 
tıp insanı olmadığımız için, 
tıp doktoru olmadığımız için 
tedavi ve teşhis sürecinde tıp 
kurallarına aykırılık var mı yok 
mu onu bizim değerlendirme 
şansımız yok. Bunu ancak 
bir hekim ve hekim kurulu 
değerlendirebilir. Onun için 
bu tür davalarda bir tıbbi 
hatanın veya kusurun olup 
olmadığının tıbbi bilirkişiler 
tarafından değerlendirilmesi 
lazım. Buna biz uzman 

Uzmanlarından sağlık hukuku semineri: 
Tıp hukukuna ilgi var, bilgi yok!
Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen II. Dönem Meslek İçi 
Eğitim Seminerleri kapsamında Bursa Barosu avukatlarına sağlık hukuku anlatıldı. 
BAOB Ortak Salonu’nda 25 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen eğitimi, konunun 
uzmanları verdi.
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görüşü diyoruz. İlgili bölüm 
veya anabilim dalında eğer 
bir uzman görüşü alma 
imkânı varsa, bunun mutlaka 
alınması gerekiyor. Aksinde 
bizim iddiamız da, ‘burada 
tıbbi hata var, kusur var, bu 
nedenle müvekkilimiz ya da 
hasta yakını ya da mirasçılar 
zarar gördü’ dememiz tek 
başına olayı çözmeye yeterli 
olmayabilir” dedi. 

AKSİ BİR DURUM HATA 
OLDUĞU ANLAMINA 
GELMİYOR

Avukat Bülent Maraklı 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dosyamız bu aşamada eksik 
hazırlanmış ya da istediğimiz 
sonucu alma konusunda biraz 
yetersiz kalmış olabilir. Israrla 
ve özellikle söylediğim bu 
tür davalarda hasta ve hasta 
yakınlarının beyanlarının çok 
fazla değerlendirilmemesi 
gerektiğidir. Çünkü onlar 
da bu işi bilmiyorlar. Yani 
hekimin ve hastanenin 
faaliyetinin gerçekten 
kusurlu veya hatalı olup 
olmadığını bilme şansı yok. 
Onlar sakatlama ve ölüm 
halinde burada mutlaka bir 
ihmal var diye değerlendirip 
o anlamdaki bir taleple 
geliyorlar. Onların bu 

bilgilendirmeleri bizim için 
kesinlikle dosyayı alma 
ve yürütme konusunda 
rehber olmamalı. Olayı 
ve dosyayı ilgili uzmana 
incelettikten sonra davanın 
açılıp açılmamasına hukuki 
çerçevede de bizim karar 
vermemiz gerekiyor.”

BİN 100’ÜN ÜZERİNDE 
BAŞVURU YAPILDI

Beş yıldır Adli Tıp 1. 
İhtisas Kurulu’na başkanlık 
yaptığını söyleyen Akdeniz 
Üniversitesi Adli Tıp Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
İbrahim Üzün de, bu kurulun, 
ölümle sonuçlanan ve tıbbi 
uygulama hatası iddiası olan 
olguların karar 
bağladığını 
söyledi.

Kurulun 10 
uzman ve bir 
başkandan 
oluştuğunu 
belirten Prof. Dr. 
Üzün, “Kurul; 
genel cerrah, 
kardiyoloji, 
kalp damar 
cerrahisi, beyin 
cerrahisi, çocuk 
hastalıkları, 
patoloji 
uzmanlarından 

oluşuyor. Görevimiz, ölümle 
sonuçlanan olgularda 
tüm Türkiye’den dosyalar 
gönderilmesi ve bu dosyaları 
inceleyerek bu süreçte 
hekimlerin ve yardımcı sağlık 
personelinin herhangi bir 
kusurunun olup olmadığını, 
ihmali bir davranış olup 
olmadığı hususunda 
mahkemelerden gelen 
sorulara cevap vermeye 
çalışmaktır. Biz resmi 
bilirkişilik kurumuyuz. Adalet 
Bakanlığı’na bağlı bir kurum 
Adli Tıp Kurumu. Hocalar 
üniversitelerde öğretim üyesi 
ve görevlendirme şekliyle 
çalışıyorlar” diye konuştu.

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Atila Atik
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Taleplerin tamamen resmi 
kurumlardan yapılabildiğini 
söyleyen Prof. Dr. Üzün, 
“Taraf bilirkişiliği yapmıyor 
Adli Tıp Kurumu. Özel 
bilirkişilik yapmıyor. Ortalama 
yılda bin 500 civarı dosyayı 
karara bağlıyoruz ölümle 
sonuçlanan. 2016’da bin 100 
küsurdur ölümle sonuçlanan, 
kusur iddiası olan bu dosya 
bunlar karar bağladık. 
Ortalama 3 hafta içerisinde 
kararlarımızı UYAP kanalı ile 
mahkemelere gönderiyoruz. 
Raporlama sürecimiz 
gayet makul bir sürede 
raporluyoruz” dedi.

İLGİ VAR, FAKAT BİLGİ YOK!

Tıp Hukuku’nun son 
yıllarda çok ilgi gördüğünü 
hatırlatan İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hakan Akeri ise, sağlık 
çalışanlarına yönelik açılan 
dava sayısında çok büyük bir 
artış olduğunu dikkat çekerek 
şunları söyledi:

“Bu davalarla ilgili olarak 
avukatların çok bir bilgisi yok. 
Çünkü tıp hukukuna ilişkin 
olarak hukuk fakültelerinde 
ders yok, çoğu yerde bu 
alan yok. Son yıllarda olmaya 

başladı ama ders yok, 
bilmiyorlar. Hakim savcılar 
zaten önceki yıllarda mezun 
olmuşlar, bu konuları hiç 
görmemişler. Dolayısıyla 
o konularda bilgileri yok. 
Hekimlerin ya da diğer sağlık 
çalışanlarının çok bildiği 
bir şey yok. Dolayısıyla Tıp 
Hukuku alanı bizim hukuk 
dalları içinde en çok bilgisiz 
olduğumuz, yani paydaşların 
bilgisiz olduğu bir alan. O 
nedenle biz Barolar Birliği’nin 
düzenlediği program 
çerçevesinde barolarda 
böyle bir Tıp Hukuku eğitimi 
veriyoruz. Böylelikle sağlık 
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çalışanlarına yönelik davalar 
açılırken, avukatlar daha 
bilinçli açsınlar. Çünkü bugün 
için baktığımızda bu tür 
davalarda karar verici organ; 
Adli Tıp Kurumu. Halbuki 
dosyalarda hukuki açıdan da 
bir takım değerlendirmeler 
de yapılabilir.”

HEKİMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Ankara Bölge Adliye 
Mahkemesi 5. Ceza 
Daire Üyesi olan Hakim 
Gürsel Yalvaç ise, hekim 
sorumluluğu ne zaman 
başlar, cezai sorumluluğun 
şartları nelerdir, hatalı tıbbi 
uygulamadan ne anlaşılır, 
sağlık personeli ile ilgili 
soruşturma yöntemi nedir, 
verilecek hükümler nelerdir, 
her olumsuz sonuçlanan tıbbi 
müdahale mutlaka cezayı 
gerektirir mi gerektirmez mi 
gibi konular hakkında bilgiler 
verdi.

Hastanın, hekime gittiği anda 
hekimin yükümlülüğünün 
başladığını belirten Gürsel 
Yalvaç, “Eğer hasta bir 
rahatsızlığı sebebiyle bir 
hekime başvurduğu an, 
hekim bir kamu görevlisiyse 
artık tedavi yükümlülüğü 
doğmuştur. İşte bu tedavi 
yükümlülüğü teşhisten 

başlar, tedavi ile sonuçlanır. 
Hekim teşhiste bulunurken 
bazen hata yapabilir yani 
hatalı bir teşhiste bulunabilir. 
Yapılmaması gereken bir 
yöntemi benimseyebilir veya 
teşhis doğru ama tedaviyi 
uygularken, örneğin bir 
cerrahi müdahale kararı 
vermiştir de ameliyatta 
hata yapar veya ameliyatta 
gecikir ya da kendi uzmanlık 
alanı dışında bir hastalığı 
vardır ama bir başka yere 
sevk etmesi gerekirken sevk 
etmez, gecikmeyle hasta 
bir zarara uğrar; ölür veya 
yaralanır ya da iyileşmez. 
İşte bu durumda hekimin 
sorumluluğu başlıyor. Tabi 
hemen akla şu gelmesin; işte 
hasta her zarar gördüğünde 
ya da her ölümde hekim 
sorumlu değil. İşte burada 
hekimin sorumluluğu başlıyor 
ama hekimin müdahalesinin 
mutlaka başarılı olması gibi 
bir şart yok. Beklediğimiz, 
hekim yasaya uygun bir 
şekilde müdahalede 
bulunacak, tedavisini ya da 
tedavi yöntemini ona göre 
benimseyecek. Buna rağmen 
de olumlu sonuç alınmazsa 
hekimin sorumluluğu 
doğmaz ama bunları 

yapmadığı takdirde bir 
sonuç doğmuşsa artık hekim 
bundan sorumlu olacaktır.”

SON 10-15 YILDIR GELİŞTİ

Tıp Hukukuna ilginin Yargıtay 
13. Hukuk Dairesi’ne gittikten 
sonra başladığını belirten 
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 
Üyesi Battal Yılmaz da, “İlk 
geldiğimizde Tıp Hukuku, bu 
kadar gelişmemişti ve gelen 
dava sayısı çok azdı. Ancak 
bu 10-15 senelik bir süreç 
içerisinde Tıp Hukukunun çok 
hızlı bir şekilde geliştiğini, 
buna ilginin arttığını, buna 
gerek doktor, gerek avukat 
camialarında çok semineler, 
toplantılar ve bu konuyla ilgili 
kitapların da yayınlanmaya 
başlandığını görüyoruz. Şuan 
görüyoruz ki buna paralel 
olarak da davaların çok fazla 
artığına şahit oluyoruz. Bu 
nedenle de buna ilişkin bu 
seminerler de artıyor. Biz de 
katkı koymaya çalışıyoruz. 
Bugün de Bursa Barosu’nun 
etkinliğinde özellikle usule 
ilişkin davaların, bu davaların 
nerede açılacağı, bu 
davaların nasıl yürütüleceği, 
delillerin nasıl toplanacağı, 
burada avukatların nasıl 
bir hazırlık yapacağını 
anlatacağız” dedi.



12

BURSA BAROSU BÜLTENİ Mart 2017

BARDEF, Altun’a Kirazlıyayla projesini anlattı

Bursa Artvin ve Kafkas 
Dernekleri Federasyonu 
yönetimi Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun’u 
ziyaret etti.

Genel Başkan Suat Özkan, 
Baro Başkanı Altun’a Uludağ 
Kirazlıyayla’da orman vasfını 
kaybetmiş 362 dönüm alan 
üzerine 70 adet bungalov 
tipi ev yapıp federasyona 
gelir yaratmak istediklerini 
söyledi. Bunun için AB 
projesi hazırladıklarını ve 
hibe kredi aldıklarını ifade 

eden Özkan’a Baro Başkanı 
Altun’dan bir uyarı geldi.

Altun, “Çok dikkatli olunması 
lazım. Söz konusu proje, 
Uludağ’da yapılaşmaya yol 
açmamalı” deyince Özkan, 

bu konuda çok hassas 
olduklarını söyledi.

Ziyarette, bu projeden yola 
çıkarak Bursa ve Artvin’de 
turizm yatırımları ve politikası 
üzerine düşünceler açıklandı.

BHİD’den Bursa Barosu çalışmalarına övgü

Her yıl geleneksel olarak 
düzenledikleri HİÇ (Halkla 
İlişkiler Çalışması) ödülleriyle 
adını Türkiye çapında 
duyuran Bursa Halkla İlişkiler 
Derneği (BHİD) Yönetimi, 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u ziyaret etti. Adalet 
Sarayı’ndaki başkanlık 
makamında gerçekleşen 
ziyarette Baro Başkan 
Yardımcısı Atila Atik, Genel 
Sekreter Onur Yavuz ve 
yönetim kurulu üyesi Ebru 
Piri Kaya da bulundu. BHİD 

Başkanı Bedirhan Bozali, 
başkan yardımcısı Mustafa 
Sönmezay, genel sekreter 
Pınar Yaltan Mutlu, sayman 
Bahar Erkan, yönetim 
kurulu üyesi Ramazan 

Gültaş, görüşmede Bursa 
Barosu’nun çocuklar arasında 
düzenlediği geleneksel 
adalet temalı resim 
yarışmasından övgüyle söz 
ettiler.
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Bursa Barosu, kısa adı BEBKA 
olan Bursa Eskişehir Bilecik 
Kalkınma Ajansı (BEBKA) 
tarafından desteklenen 
“Bursa Barosu AİHM’de” 
projesi çerçevesinde 40 
avukata mesleki İngilizce 
kursu veriyor. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM) 
ve Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi (AİHS) özelindeki 
İngilizce eğitimi Dr. Zeynep 
Burcu Akbaba Bozkurt 
tarafından veriliyor.
Bursa Barosu AB ve Dış 

İlişkiler Komisyonu’nun 
organizasyonu ile İstanbul 
Ticaret Üniversitesi Bursa 
Sürekli Eğitim Merkezi 
katkısıyla Bursa Barosu’nun 
BAOB’daki toplantı 
salonunda cumartesi-pazar 
günleri gerçekleştirilen ve 54 
saat sürecek olan eğitimden 
sonra belirlenecek bir grup 
avukat Strazburg’a giderek 
10 gün boyunca AİHM’de 
dosya inceleme fırsatı 
bulacak. Bunun yanında 
hem AİHM İkinci Daire 

hem de Büyük Daire’de 
duruşmalara girecek olan 
avukatlar AİHM hakimleriyle 
de fikir alışverişinde 
bulunabilecekler. Katılımcılar 
Strazburg’taki eğitici 
eğitiminin dönüşünde Bursa 
Barosu Başkanlığı’na bir 
rapor sunacaklar.
Projenin son aşamasında 
da panel ve konferanslar 
düzenlenecek. Bu 
organizasyonlar yurt 
çapında isteyen barolarda 
tekrarlanacak.

AİHM için 40 avukata ileri İngilizce
Bursa Barosu, Bursa, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nca desteklenen “Bursa Barosu 
AİHM’de” başlığı altında 40 avukata ileride derece mesleki İngilizce kursu veriyor. 
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Bursa Barosu Türk Halk Müziği Topluluğu, 23 
Mart Perşembe günü Nilüfer Nazım Hikmet 
Kültürevi’nde unutulmaz bir konser verdi.
Yaşar Kemal Alim şefliğinde sahneye çıkan 
Bursa Barosu THM Topluluğu ve solistler, 
Anadolu’nun değişik yörelerinden türküler 

seslendirdi. İzleyenler türkülerle bazen 
hüzünlendi, bazen de coştu.
Konser sonunda Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik, şef Yaşar Kemal 
Alim’e çiçek verdi.

Bursa Barosu THM Topluluğu ile
notalarla nakış nakış Anadolu
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Bahçeşehir 
Koleji’nden 
indirim
Bursa Barosu ile anlaşmalı kurumlar 
arasına Bahçeşehir Koleji de 
eklendi. Protokole göre kolej, Bursa 
Barosu üyesi avukatlara, Bursa 
Barosu çalışanları ve birinci derece 
yakınlarına kolejin Bursa Bademli ve 
Bursa Modern kampuslarında yeni 
kayıtlar için güncel eğitim ücretleri 
üzerinden yüzde 15 “eğitim indirimi” 
yapacak.

TBB delegeleriyle durum değerlendirmesi
Bursa Barosu, Türkiye Barolar Birliği Delegeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun ve delegeler wAsude Şenol, Zeki Kahraman, Ekrem Demiröz, Nur Hilal 
Sarıkartal, İsmail Metin, Önder Asa, Nevin Palacıoğlu Canbaz, Fatma Arzu Sevgel, İzzet Boğa, 
Neslihan Aktosun Baroevi’nde bir araya geldi ve durum değerlendirmesi yaptı.
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“16 Nisan’da kazanan veya kaybeden 
partiler değil, Türkiye olacak!”

Bursa Barosu Anayasa 
Komisyonu tarafından 
düzenlenen “KHK 
Gölgesinde Anayasa” 
toplantıları sürüyor. Bu 
kapsamda Buttim Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
etkinliğin konuğu İstanbul 
Barosu Önceki Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal oldu. 
Konferansın açılışında 
konuşan Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, bu 
tip toplantılarla Anayasa 
değişikliğinin ülkeye neler 
getireceğini veya neler 
götüreceğini anlattıklarını 
ifade etti. Hukukçu kimliğiyle 
değişikliğin sakıncalarına 
veya varsa faydalarına 
değindiklerini söyleyen 
Altun, “Avukatlar anayasa 
değişikliğini konuşmaya 
başladığında ‘siyaset 
yapıyorlar’ diye eleştiriliyor. 
Ancak Anayasayı neredeyse 
biz hariç herkes konuştu. 

Kabzımallar, sokaktaki 
vatandaş, iş adamı, 
hakemler, futbolcular, Futbol 
Federasyon Başkanı, türkücü, 
şarkıcılar. Ama biz hukukçular 
konuşmaya başlayınca siyaset 
yapıyorsunuz deniliyor. 
Hatta bazıları, ‘siz bütün 
avukatların temsilcisisiniz, 
sadece bir kesimin değil, 
neden tek bakış açısını dile 
getiriyorsunuz’ dediler. Oysa 
bizler tek bakış açısını dile 
getirmiyoruz. Doğruları ve 
yanlışları ortaya koyuyoruz. 

Biz siyaset yapmıyoruz, 
her zaman söylediğimiz 
gibi biz hukukun siyasetini 
yapıyoruz. Çünkü avukatlık 
kanununun bize yüklediği 
bütün sorumlulukları yerine 
getirmek ve hukukun 
üstünlüğü ile rejimi savunmak 
zorundayız” dedi.

UZLAŞILAN 65 MADDE 
NEREDE?
Sivil bir anayasaya ihtiyacının 
yadsınamaz bir gerçek 
olduğunu belirten Altun 

Bursa Barosu tarafından düzenlenen ve İstanbul Barosu Önceki Başkanı Av. 
Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın konuk olduğu “KHK Gölgesinde Anayasa” konferansı 
gerçekleştirildi. Kocasakal, “16 Nisan oylaması bir genel seçim değil. Bir siyasi 
partiye oy verilmeyecek. Yani evet veya hayır çıkarsa kazanan veya kaybeden partiler 
olmayacak. Ya Türkiye kazanacak, ya Türkiye kaybedecek” dedi.



18

BURSA BAROSU BÜLTENİ Mart 2017

şöyle konuştu:  “Mevcut 
anayasa 17 kez değiştirilerek 
113 maddesi revize edildi. 
Zaten geçici maddeleriyle 
birlikte 197 maddeden 
bahsediyoruz. Anayasanın 
neredeyse yüzde 65’i 
1982’den günümüze 
kadar zaten değiştirilmiş. 
Eğer müsaade edilseydi 
24’üncü dönemde daha 
fazlası değiştirilecekti. 
Çünkü 65 madde üzerinde 
uzlaşılmıştı. Ancak 
önümüzdeki değişikliğe 
baktığımızda bu uzlaşılan 
65 maddeden hiç biri yok. 
Yeni değişiklikle; barolara, 
odalara, akademik kurumlara, 
sivil toplum kuruluşlarına, 

Devlet Denetleme Kurulu’nu 
harekete geçirerek 
kayyum atanabilecek. 
İdari yapılandırmalarda 
Cumhurbaşkanına illeri 
birleştirme, illeri bir gecede 
köy yapma yetkisi de 
veriliyor. Bu bize tabii eyalet 
çağrışımlarını da getirmiyor 
değil. Tüm bu yetkileri ve 
fazlasını bir kişinin elinde 
bulundurmasına izin verecek 
bu değişikliği hukukun 
üstünlüğüne inanan kişiler 
olarak onaylamamız mümkün 
değil elbette” şeklinde 
konuştu.

ÇANAKKALE RUHU 
YENİDEN KURULMALI

Birlik ve beraberliğin 
tesis edilerek Çanakkale 
ruhunun yeniden kurulması 
gerektiğini söyleyen Altun, 
“Toplumsal uzlaşının, 
toplumsal birlikteliğin, 
Çanakkale ruhunun yeniden 
kurulması gerekiyor. Peki biz 
Anayasa değişikliğine bu ruh 
ile mi gidiyoruz? Değişikliği 
eleştiren, itiraz eden herkes 
çeşitli terör örgütleriyle yan 
yana gösteriliyor. Uzlaşı 
ve birliktelik ruhunun 
olmadığı bir ortamda 
herkesin ve ülkemizin 
geleceğini etkileyen sağlıklı 
ve art niyetsiz bir Anayasa 
değişikliği nasıl yapılabilir. 16 
Nisan akşamı sandıklardan 
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‘hayır’ çıkması halinde 
ülkede hiçbir hükümet 
değişikliği olmayacak. İktidar 
partisinin 15 yıl yönettiği gibi 
ülkemiz yine yönetilmeye 
devam edilecek” diye 
konuştu.

16 NİSAN SIRADAN BİR 
OYLAMA DEĞİL
Altun’un ardından 
konuşan Av. Doç. Dr. Ümit 
Kocasakal, hiçbir yere ‘hayır’ 
propagandası yapmak 
için gitmediğini söyledi. 
Kocasakal, “Ben evet demeyi 
düşünen yurttaşlarımızın 
neye evet diyeceklerini, hayır 
demeyi düşünenlerin neye 
hayır diyeceklerini bilmesini 
temin etmek için gidiyorum. 
Çünkü bir şeyi bileceksiniz 
ki ona göre bir fikir ortaya 
koyasınız” dedi. Anayasa 
değişikliğinin sıradan bir 
oylama olmadığını söyleyen 
Kocasakal, “Bu bir genel 
seçim değil. Bir siyasi 
partiye oy verilmeyecek. 
Yani evet veya hayır çıkarsa 
kazanan veya kaybeden 
partiler olmayacak. Ya 
Türkiye kazanacak ya Türkiye 
kaybedecek. Hepimiz de 
aynı gemideyiz. Bu meseleye 
takım tutar gibi,  bir parti 

yandaşlığı ya da karşıtlığı 
veya bir kişiye duyulan sevgi 
ya da karşıtlıkla bakamayız” 
diye konuştu.

“OLMAK YA DA 
OLMAMAK” OYLAMASI
16 Nisan oylamasını William 
Shakespeare’in ünlü eseri 
Hamlet’te söylenen ‘Olmak 
ya da olmamak, işte bütün 
mesele bu!’ sözüne benzeten 
Kocasakal, “Türk milleti 16 
Nisan’da ciddi bir sınava 
girecek. Bu olmak ya da 
olmamak oylaması. Bağımsız, 
üniter bir devlet olmak ya 
da olmamak. Hukuk devleti 
olmak ya da olmamak. İşte 
bunu oylayacağız” diye 
konuştu. ‘Hayır’ demenin 
hiçbir riski olmayacağını 
da vurgulayan Kocasakal, 
‘evet’ çıkması halinde ise 

meçhule giden bir geminin 
kalkacağını ve bu geminin ise 
bir parçalanmaya gideceğini 
ifade etti.

GRAHAM FULLER’İN YENİ 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
KİTABINA BENZETME
Kocasakal şunları söyledi: 
“Bütün yetki ve güçlerin 
denetimsiz bir şekilde 
tek bir kişinin elinde 
toplanmasının arkasındaki 
proje sahibi Amerika 
emperyalizmi ve Avrupa 
Birliği emperyalizmidir. CIA 
Milli Haber Alma Konsey Eski 
Başkan Yardımcısı ve Türkiye 
İstasyon Eski Şefi Graham 
Fuller’in yıllar önce yazdığı 
‘Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nde 
ne tesadüftür ki şu an 
mevcut hükümetin bütün 
siyasi argümanlarını 
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oluşturan kavramlar bir 
bir anlatılmıştır. Fuller, 
‘Yeni Türkiye Cumhuriyeti’ 
kitabında Türkiye’yi Türk 
devleti olmaktan çıkarma 
projesini Osmanlıcılık 
diye gösteriyor. Fuller ve 
arkadaşları, 1980’li yıllardan 
itibaren ‘Atatürkçülük 
ölmüştür. Ulus devletler 
dönemi bitmiştir. Türkiye, 
Osmanlı gibi çok kültürlü, 
çok dinli ve çok ırklı bir yapıyı 
benimsemelidir. Bunun için 
en iyi yol Ilımlı İslam’dır. Etnik 
kimlikler kendilerini ifade 

edebilmelidir’ diyorlardı. 
Mevcut hükümetin siyasi 
argümanlarına bakarsanız 
ne kadar benzediğini 
göreceksiniz.”
Kocasakal sözlerini şöyle 
noktaladı: “550 kişiyi ikna 
etmek ve ülkedeki tüm 
kurumları sistemi aşmak, 1 
kişiyi ikna etmekten daha 
zordur. Buradaki amaç 
bütün kuvvetleri tek kişi 
üzerinde toplayarak o tek 
kişi üzerinden ülkeyi teslim 
almak ve parçalanmaya 
götürmektir. Bunların 

hepsini belgeleriyle ortaya 
koyuyorum. Eğer tek adamlık, 
hükümdarlık, padişahlık 
bu kadar iyi bir şey olsaydı 
dünya insanları bunu ortadan 
kaldırmaya, dolayısıyla başka 
bir sisteme gitmeye neden 
ihtiyaç duydu. Çünkü görüldü 
ki bütün kuvvetlerin yetkisi 
tek kişinin elinde olursa 
ne hukuk, ne can, ne de ırz 
güvenliği olur.”
Etkinliğin sonunda Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan 
Altun tarafından Kocasakal’a 
teşekkür plaketi verildi. 

İstanbul Barosu Önceki Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal,  Mustafakemalpaşa ve 
Karacabey ilçelerindeki programına geçmeden önce Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u makamında ziyaret etti.

Doç. Dr. Ümit Kocasakal Bursa Barosu’nda
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Kocasakal, MKP ve Karacabey’deydi
İstanbul Barosu Önceki Başkanı Av. Doç. 
Dr. Ümit Kocasakal, Bursa’da Bursa Barosu 
ve Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de de 
Atatürkçü Düşünce Derneği şubelerince 
düzenlenen toplantılarda anayasa değişikliği 

ile Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne yönelik 
kurulan tuzağa dikkat çekti. Kocasakal’a, 
Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçelerindeki 
etkinliklerde Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun eşlik etti.
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Bursa Barosu Anayasa Komisyonu’nun 
referandum bilgilendirme etkinlikleri 
kapsamında ilk olarak Yıldırım İlçesi 
Değirmenönü ve Şirinevler mahallelerinde 
kahvehane ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Bursa Barosu önceki Başkanı Ekrem 
Demiröz, Bursa Barosu Saymanı ve Anayasa 
Komisyonu Başkanı Metin Öztosun, 
avukatlar Halil Yeşilyurt, Akın Özgüç, Ferruh 
Mehmet Şişmangil, Kadriye Uysal, Umut 
Mısır’ın katıldığı bilgilendirme gezilerinde 
vatandaşlara, Bursa Barosu’nun bastırdığı 
“SENCE?” başlıklı broşürler dağıtıldı.

Mahalle mahalle anayasa bilgilendirmesi

Memleket Sevdalıları 
Derneği’nden ziyaret
Memleket Sevdalıları Derneği Bursa Şubesi 
Başkanı Metin Şerbetçioğlu ve önceki 
başkan Mustafa Akyabağ, Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun’u ziyaret ederek 
görevinde başarı diledi. Ziyarette Barosu 
Saymanı Metin Öztosun da bulundu.



23

BURSA BAROSU BÜLTENİ Mart 2017

DİSK Bursa Bölge 
Temsilciliği, KESK Bursa 
Şubeler Platformu, TMMOB 
Bursa İl Koordinasyon 
Kurulu, Bursa Tabip Odası 
ve Bursa Barosu’nca 
ortaklığıyla gerçekleştirilen 
panelin açılış konuşmasını 
Makine Mühendisleri 
Odası Bursa Şube Başkanı 
İbrahim Mart yaptı. Mart, 
umutları büyütmek 
için bir arada olmanın 
önemini vurgulayarak tüm 
katılımcılara teşekkür etti.

TBMM Anayasa Komisyonu 
Eski Başkanı, 58. Dönem 
Milletvekili ve önceki 
başbakan yardımcılarından 
Avukat Ertuğrul Yalçınbayır, 
“Bundan sonra Türkiye’de 
kurumsal yapılar olmadıkça, 
bu mekanizmalar 
kurulmadıkça, bir kişiye 
verilecek yetki ki, burada 
bu mekanizmalar yok; hem 
milli güvenlik siyasetini 
takip edecek mekanizması 

yok, hem Anayasaya 
uygunluğunu temin edecek 
mekanizması yok. İki dudak 
demokrasisinden Türkiye 
kurtulmak zorundadır. İki 
dudak arasına giremeyiz biz, 
ne anamızın, ne babamızın, 
ne patronumuzun, ne 
liderimizin.
Süreç demokrasi süreci, süreç 
kötülükleri iyilikle ortadan 
kaldırarak, elimizin tersi ile 
itmek, mücadele etmek 
sürecidir. ‘Hayır’lısı olsun” 
ifadelerini kullandı.

Anayasa Hukuku Araştırma 
Derneği (ANASAYADER) 
Başkanı, Sorbonne Nouvelle 
(Paris 3) Konuk Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. İbrahim 
Kaboğlu da, 16 Nisan’ın 
tarihimizin en büyük sınav 
günü olduğunu belirterek 
“Bu yalnızca Cumhuriyet 
tarihinin değil, Osmanlı 
modernleşmesi Türkiye 
tarihinin en büyük sınav 
günüdür. Her iki sonuçta da 
en büyük sınav günü” dedi.
Prof. Dr. Kaboğlu şöyle 

“Türkiye, iki dudak demokrasisinden 
kurtulmak zorundadır”
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Av. Ertuğrul Yalçınbayır’ın konuşmacı olduğu, 
Bursa Milletvekili Anayasa Komisyonu Üyesi Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun 
moderatörlüğünü yaptığı “Halk Oylaması / Türkiye’nin Geleceği” başlıklı panel BAOB 
Oditoryumu’nda yapıldı.
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konuştu:
“Benim görevim uzman 
olarak bilgilendirmektir. Bu 
metin ne getiriyor? Elden 
geldiğince çıplak olarak 
ortaya koymaktır. Bu metin, 
1876’dan 1982’ye kadar 
yapılan bütün Anayasal 
gelişmeleri, değişimleri alt 
üst etmeye müsait bir metin. 
Anayasalar belli toplumsal 
ihtiyaçları karşılamak için 
yapılır, geliştirilir.
Anayasa konusunda iki temel 
yanlış var bunlar; ‘Anayasa 
günah keçisidir’, tüm 
toplumsal sorunların suçlusu 
Anayasa’dır. Bunun tersi ise 
Anayasa bütün sorunları 
çözebilecek metindir, 
buna da Anayasa fetişizmi 
denir, her ikisi de yanlıştır. 
15 Temmuz’un sorumlusu 

Anayasa mıdır? Yoksa 
Anasayanın hükümlerinin 
sürekli olarak ihlal edilmesi 
midir? Bunun darbe 
teşebbüsü ile bir ilişkisi yok, 
tam tersine Anayasanın 
sürekli ihlal edilmesi 
nedeniyle 15 Temmuz darbe 
ortamına sürüklenildi.
Şimdi yargı zamanı değil, 
demokrasi zamanıdır. En 
büyük fren, 16 Nisan’daki 
demokrasi freni olacaktır.
Bu metin Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e geçişteki 
kırılmanın benzeri değil, 
çok daha büyük tersi 
yönde kırılma yaratacak bir 
metindir”.

Bursa Milletvekili Av. 
Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 
Seçsis sistemine güvensizlikle 

ilgili yoğun bir kaygıyla karşı 
karşıya kaldıklarını ifade 
etti ve bu konuda herkesi 
müsterih olmaya davet etti. 
Altaca Kayışoğlu “Sandıklarla 
ilgili olarak kesinlikle 
kafanızda herhangi bir kuşku 
olmasın. Çünkü bizim kendi 
kurduğumuz bir sistem var. 
O sistemde tüm sandıklarda 
görevlilerimiz var. Meslek 
odalarının, Baro’nun 
mensupları, gönüllüler 
sahalarda, sandık başlarında 
gönüllü oluyorlar. Biz bütün 
sandıklardaki ıslak imzaları, 
tutanakları takip ediyoruz. 
Tutanaklara, torbalara sahip 
çıkıyoruz” dedi.
Paneli, Bursa Barosu Yönetim 
Kurulu üyeleri Ebru Piri Kaya 
ile Burcu Ergün izledi.
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18 Mart’ta 
Çanakkale’deydik
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Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle Bursa Barosu’nca 
düzenlenen Çanakkale turunda duygu seli oluştu.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı 
Atila Atik, Sayman Metin 
Öztosun, yönetim kurulu 
üyeleri Hüsniye Altın Yeşil, 
Sefer Bülent Yaylalı, Aslı 
Evke Yetkin, Yener Poroy 
ile avukatlar, eşleri ve 
yakınlarının katıldığı turun 
ilk gününde Çanakkale 
merkezindeki Deniz Müzesi, 
Nusret Mayın Gemisi, 
Çimenlik Kalesi, Aynalı Çarşı 
gezildi, Truva Atı görüldü. 
İkinci günde de Gelibolu 
Yarımadası’ndaki Mecidiye 
Tabyası Şehitliği, Şahindere 

Şehitliği, Şehitler Abidesi, 
57. Piyade Alayı Şehitliği ve 
Conk Bayırı gezildi. Bursa 
Barosu grubuna rehberlik 

eden Neşet Öz’ün tiyatral 
anlatımları sayesinde geziye 
katılanlar Çanakkale Ruhu’nu 
damarlarında hissetti.
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Plaza 16 Etkinlik ve Kongre 
Merkezi’ndeki panele Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
Bursa Barosu Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Bursa Barosu’na 
kayıtlı avukatların yanı sıra 
çeşitli STK’ların temsilcileri ve 
çok sayıda vatandaş katıldı.
Panelin açılışında konuşan 
ve Bursa Barosu olarak 
çeşitli mecralarda, çeşitli 
zamanlarda Anayasa 
değişikliğine ilişkin 
görüşlerini dile getirdiklerini 
söyleyen Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, 
“Malum ülkemiz son 
günlerde Hollanda’da 
yaşanan olaylarla sarsıldı. 
Başbakan’ın deyimiyle 
‘Hollanda’nın seçimine ayar 
verdik’ ve orada bir partinin 
seçimi kazanmasına, bir 
diğerinin kaybetmesine 
yönelik bir çaba ve 
çalışma içerisine girdik. 
Peki, iktidar sahipleri 
Başbakan, Cumhurbaşkanı 
ya da Hollanda’da yasaları 
zorlamaya çalışan Aile 

ve Sosyal Politikalar 
Bakanı acaba haklı mıydı? 
İktidar partisinin geçmişe 
yönelik söylemleri de 
benzer miydi? Biz benzer 
olmadığını düşünüyoruz. 
Bugün Türkiye’de 4 milyon 
Suriyeli mülteci yaşıyor 
ve muhtemelen 2019 
seçimlerinde tamamı Türk 
vatandaşı olacak ve en az 
yarısı seçimde oy kullanacak. 
Ve günü geldiğinde bu 2 
milyon Suriyeli mülteci, açık 
alanlarda, bugün burada 

yaptığımız gibi kapalı 
toplantılarda acaba Suriye 
bayrağı açarsa veya Esad 
lehine gösteriler yaparsa, ne 
olur? Cumhurbaşkanımızın 
veya Başbakanımızın tavrı 
ne olur? Muhtemelen 
hepsini geri gönderir ve 
‘gidin politikanızı ülkenizde 
yapın’ der. Çünkü biz bunun 
örneğini gördük. Ne zaman 
gördük? En tazesini ve en 
acısını 2004 yılında gördük. 
Annan Planı gündemdeyken, 
24 Nisan’da referanduma 

“KHK Gölgesinde Anayasa” panelleri 
serisinin ikinci konuğu Sinan Oğan oldu
24’üncü dönem Milletvekili Sinan Oğan, Bursa Barosu tarafından düzenlenen 
“KHK Gölgesinde Anayasa” panelinde Bursalılarla bir araya geldi.
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gidilen yolda Sayın Rauf 
Denktaş 9 bin sayfalık metnin, 
Kıbrıslı Türk vatandaşları 
tarafından anlaşılamayacağını 
ve bir hata yapılacağını, 
ülke topraklarının yüzde 
10’unun Rumlara peşkeş 
çekildiğini, yüzde 35 
oranında Rum göçmenin 
Türk tarafına yerleşeceğini 
ve 40 bin askerin KKTC’den 
Türkiye’ye geri döneceğini 
söylüyordu. Bunu Türkiye’de 
söylüyordu. Ama dönemin 
Dışişleri Bakanı Abdullah 
Gül ve dönemin Başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Rauf Denktaş’ı Türkiye’den 

kovdu ve ‘Türkiye’de siyaset 
yapamazsın, senin yerin 
KKTC’ dedi. Bursa Barosu 
Rauf Denktaş’a ve KKTC 
vatandaşının davasına sahip 
çıkma gereği hissetti. 5 
Nisan 2004 tarihinde Tayyare 
Kültür Merkezi’nde büyük 
bir panel gerçekleştirdik ve 
Rauf Denktaş, o handikapları 
bizlerle paylaşmıştı” dedi.
Gürkan Altun: “Mevcut 
anayasanın yüzde 65’i 
değişti”
Mevcut anayasanın 17 kez 
değiştirildiğini hatırlatan 
Gürkan Altun, “113 maddesi 
değişikliğe uğradı. Zaten 

geçici maddeleriyle 
birlikte 197 maddeden 
bahsediyoruz. Anayasanın 
neredeyse yüzde 65’i 
1982’den günümüze kadar 
zaten değiştirilmiş. Eğer 
müsaade edilseydi 24’üncü 
dönemde daha fazlası 
değiştirilecekti” diye konuştu.
“İstenen Cumhurbaşkanlığı 
Sistemi falan değildir, bu 
sadece süslemektir” diyen 
Gürkan Altun sözlerini şöyle 
sürdürdü:
“Belki de yeni ortaklar 
bulabilmektir. Yapılmak 
istenen tamı tamına 
başkanlık sistemine 
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geçmektir. Zaten geçmişte 
gerek Cumhurbaşkanı, 
gerek Başbakan, gerek 
halk huzurunda, gerek 
televizyonda verdiği 
beyanatlarda başkanlık 
rejimine duydukları özlemi 
dile getirmişlerdir ve 
eyaletler sorulduğunda da, 
‘eyaletler bu işin bir parçası, 
düşünülebilir’ demişlerdir. 
Sayın Burhan Kuzu, başkanlık 
rejimini Meclis’te en 
çok dillendiren Anayasa 
hukukçularının başında gelir. 
Kendisi aynı zamanda benim 
hocamdır. 1988’de Anayasa 
Hukuku dersini kendisinden 
aldık. Yalnız Burhan Kuzu’nun 
kitaplarında, bugün 
anlattıklarını okumadık. Bize 
başka şeyler öğretti ama 
bugün başka şeyler yapıyor.”

ALTUN: “SİZ DE 80 
MİLYONUN 
TEMSİLCİSİ DEĞİLSİNİZ”

İktidar partisinin hayır 
diyenleri PKK, İŞİD, FETÖ gibi 
terör örgütü üyeleriyle yan 
yana getirmesini de eleştiren 
Gürkan Altun, “Madem 
evet ve hayır sizin için bu 
şekilde bir kamplaşma 
yaratıyor, madem 35 baro 
ve Türkiye Barolar Birliği, 

makamının gereklerini yerine 
getirmiyor ve hayır diyor, bu 
tarafsızlığını bozuyor, siz 80 
milyonun Cumhurbaşkanı 
olarak 30 ilde nasıl ve ne 
hakla evet kampanyası 
düzenliyorsunuz? Madem 
biz suç işliyoruz, maden 
Bursa Barosu’nda 3 bin 
avukatın temsilcisi biz değiliz, 
madem Türkiye’de 93 bin 
avukatın temsilcisi TBB 
Başkanı değil, o zaman siz 
de 80 milyonun temsilcisi 
değilsiniz. Bu ülkede herkes 
anayasa konuştu. Futbolcular, 
bankerler, herkes konuştu. 
Onların hakkı var ama biz 
hukukçular konuştuğu 
zaman nedense siyaset 

yaptığımız söylendi. Biz 
siyaset yapmıyoruz. Eğer bu 
ülkeyi korumak, bu ülkede 
dün olduğu gibi yaşamak 
siyaset yapmaksa, biz siyaset 
yapıyoruz. Ama biz hukukun 
siyasetini yapıyoruz. Olmaz 
dediğimiz şeylere olur 
diyemiyoruz maalesef” diye 
konuştu.

OĞAN: “ZERRE KADAR 
FAYDASI 
OLACAĞINA İNANSAM 
EVET DERİM”

Gürkan Altun’un ardından 
konuşan Sinan Oğan, 
“Vallahi, billahi, tillahi, 
inansam ki ‘Evet’in bu ülkeye 
zerre kadar faydası olacak, bu 
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ülkeyi canından çok seven bir 
kardeşiniz olarak söylüyorum. 
Zerre kadar faydası olacağını 
bilsem ‘Evet’ derim. Ancak 
‘Evet’in bu ülkeye bir 
faydası olmayacak” dedi. 
Referandumdan ‘Hayır’ 
çıkacağını iddia eden Oğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“MİLLET CUMHURİYETİNE 
SAHİP ÇIKACAK” 

“Bu defa Türk milletinin 
sağduyusu galip gelecek. 
Türk milleti büyüktür. Öyle 
bir zamanda sağduyusunu 
gösterir ki herkesin feleği 
şaşar. Tam bugün o gündür. 
Çünkü bugün Türk milletinin 
geleceğinin oylanacağı 
gündür. Bugün sadece 
Anayasa’nın 18 maddesini 
değil, Türk milletinin 
bekasını oylayacağız. Türk 
milletine gelecekte yeniden 
demokrasiyi özümseyip, 
Türkiye’yi yeniden dünyaya 
hükmedecek noktaya 
getirme veya despotizmin 
kucağına itme fırsatıdır bu. 
Saltanat ile Cumhuriyet 
arasında tercih söz konusu 
olduğunda Mustafa Kemal 
Paşa’nın izinden nasıl 
gittilerse Türk milleti bugün 
de ‘Yaşa Mustafa Kemal 

Paşa’ diyor. Bugün de 
cumhuriyetine sahip çıkacak, 
Cumhuriyetinin değerlerine 
sahip çıkacak.”
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Fatma Betül Sayan 
Kaya’nın Hollanda’da sınır 
dışı edilmesi nedeniyle 
bu ülkeyi lanetleyen Sinan 
Oğan, bir Türk bakanına 
yapılan muameleyi asla 
olarak kabul etmediğini 
vurgularken, “Bu işlem bir 
Mozambik bakanına dahi 

yapılmazdı. Polis eşliğinde 
kapı dışarı ettiler bir Türk 
bakanını. Peki, bunu bile 
bile ‘Gelmeyin’ diyen bir 
ülkeye bakanını sen neden 
gönderiyorsun? Bu neyin 
inadıdır? 1, 2 puan için 
Türkiye’nin imajını itibarını 
Hollandalı iki polisin ayağının 
altına niye veriyorsun? Türk 
bakanının gitmesinin yasak 
olduğunu bile bile oraya 
gönderdiler. Neticede bir 
mağduriyet beklediler.”
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Bursa Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler Odası 
(BSMMMO) 16 Nisan 
öncesinde referandumu 
konuştu. BSMMMO Başkanı 
Ahmet Hikmet Sönmez’in 
moderatörlüğünde 
gerçekleşen panele 
Serbest Muhasebeci ve 
Mali Müşavirler Tahsin Kara 
ile Aydın Keleşoğlu, Bursa 
Barosu Üyesi Avukat Cihat 
Çini ve Bursa Barosu Saymanı 
ve Anayasa Komisyonu 
Başkanı Avukat Metin 
Öztosun konuşmacı olarak 
katıldı.
Bursa Akademik Odalar 
Birliği Yerleşkesi’nde (BAOB) 
bulunan BSMMMO konferans 
salonunda düzenlenen 

panelin açılışında konuşan 
BSMMMO Başkanı Ahmet 
Hikmet Sönmez, ”Biz 
akademik bir kuruluşuz bu 
nedenle ülke meselelerine 
de eğilmemiz gerekiyor. 
Biz meslek mensuplarımıza 
ve Bursa kamuoyuna 
referandum konusunda 
neyin ne olduğunu anlatmak 
istedik. Başından sonuna 
kadar tarafsızca bir oturum 
hedefledik” dedi.

KARA: ETNİK 
PROBLEMLERİ ÇÖZMEK 
İÇİN YENİ ANAYASAYA 
İHTİYAÇ VAR
İlk olarak Serbest 
Muhasebeci ve Mali Müşavir 
Tahsin Kara konuştu. 

Kara, Anayasanın tanımını 
yaparak, ”Yeni bir anayasaya 
ihtiyaç var mı? Var. Çünkü 
dünya değişiyor. Ekonomi 
değişiyor. Bundan sonraki 
anayasanın da yeni düzene 
uyması gerekiyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Birinci Dünya 
Savaşı’nın ardından ortaya 
çıkan bir devlet. Sosyal 
devlet anlayışı, laiklik 
anlayışı ve hukuka bağlı bir 
devletin ortaya çıkmasıyla 
oluşturulan bir yapı var. 
Osmanlı’nın bıraktığı 
olumsuzluklar, Sovyet 
bloğunun oluşturulmaya 
çalışılması, ABD’nin küresel 
ekonomiye dayalı yapısı, 
Avrupa’daki gelişmelerin 
yaşandığı bir dönemde böyle 

BSMMMO panelinde, Anayasa Komisyonu 
Başkanı Metin Öztosun konuştu
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bir kazanım ortaya çıktı. 
Daha sonraya baktığımızda 
birçok darbe yaşanıyor. 
DP ve AP’nin başına iktidar 
dönemleri, muhtıra verilmesi, 
istenmeyen olayların 
yaşanması, ekonomik krizler 
gibi. Bunları topladığımızda 
biraz güçlü iktidarlar 
ortaya çıktığında birtakım 
merkezlerin böyle iradelere 
müdahale etmesini ortadan 
kaldıramadık. Anayasa 
metnimiz bu anlamda bu 
durumlara imkanlar vermiş. 
Yılların getirdiği etnik 
problemlerin aslında halkın 
üzerinde olmayan birtakım 
problemleri çözmek için 
anayasa değişikliğine ihtiyaç 
vardır” ifadelerini kullandı.

KELEŞOĞLU: TEK ADAMI 
KANDIRMAK DAHA KOLAY
Serbest Muhasebeci ve Mali 
Müşavir Aydın Keleşoğlu, 

”Anayasa insanoğlunun 
demokratik haklarının 
gelişmesi, bireysel haklarının 
kazanılması için yapılır. 
Anayasa bireyi devlete karşı 
gerçek anlamdaki hukuku 
alabilmesi için yapılır. 
Referanduma gidecek 
anayasa acaba bu tanıma 
uyuyor mu? Planlanan 
anayasa, ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak ifadeler, 
insan haklarının gelişmesine 
yönelik ifadeler içermiyor 
maalesef. Devlet bazı hakları 
vermeyeceğim diyor. Ama 
insanlar bu hakları elde 
etmek için mücadele ediyor 
ve devlet baskısına maruz 
kalıyor. Milletin iradesi 
milletin hak ve özgürlüğü 
kendisini ifade ettiği yer 
olan meclis ne zaman 
kapatılmış, kısıtlanmış, yetki 
kaybına uğramışsa, yetki 
tek adama verilmişse o 

ülke maalesef yıkılmıştır. 
Geçmişte bunun örnekleri 
var. Milli irade tek bir 
kişinin eline geçemez. Koca 
meclisi kandırmak zordur. 
Ancak tek kişiyi kandırmak 
kolaydır. Şimdi diyeceksiniz 
ki cumhurbaşkanı kandırılır 
mı? Kandırıldığını gördük. 
FETÖ kandırdı. Yaveri 
kandırdı. Amerika’nın 
Rusya’nın kandırmayacağı 
ne malum? En sağlıklı sonuç 
ortak kararla alınır. Bunun 
yolu da meclisten geçer. 
Tek adamlılıkta o kişinin 
kaderi neyse koca ülkenin 
de kaderi o olur. Gönderilen 
18 maddeye baktığımızda 
milletvekillerinin yetkilerinin 
kısıtlandığını görüyoruz. 
Değişim gerekiyor ama 
kötüye bir değişime müsaade 
edemeyiz. Değişimin iyiye 
doğru olması gerekmektedir. 
Bu demokratik haklar kolay 
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elde edilmedi. Dolayısıyla bu 
hakları bir kişiye kolay kolay 
teslim etmememiz gerekir. 
Tek kişiye teslim etmek gasp 
demektir. Milletin haklarını 
gasp etmek de bir hırsızlıktır” 
dedi. 

ÇİNİ: MİLLETVEKİLİ ARTIŞI 
TEMSİLİYET ARTSIN DİYE
Bursa Barosu Üyesi Avukat 
Cihat Çini ise, “İnsanlarımız 
maddeleri incelemiyorlar. 
Genellikle basın üzerinden 
veya sivil toplum 
kuruluşlarından bilgi alıyorlar. 
Anayasa değişiklik paketi 
maddeler itibariyle toplumun 
sosyal yaşam alanına ilişkin, 
devletin iç işleyişine ve 
hükümet sistemine yönelik 
değişiklikler içerdiğini 
görüyoruz. Milletvekili 
sayısı 600’e çıkartılıyor. 
50 milletvekili artışıyla 
illerin temsiliyet oranı 
artacak. Bunun nedenine 
baktığımızda tek milletvekili 
ile temsil edilen iller var. O 
ilden yüzde 35 oy alan bir 
parti milletvekili çıkartırken, 
yüzde 30 oy alan bir parti 
milletvekili çıkartamıyor. Bu 
sorun ortadan kaldırılmak 
istendi. Seçme ve seçilme 
yaşı 18’e düşürülecek. Seçme 

yaşı 18’di ama hep 60, 40 
yaşını meclise gönderdi. 
Madem seçme yaşı 18, o 
zaman o yaştaki insanlar 
da meclise gitsin. Böylece 
geçler de siyasi temsil 
hakkını kazanmış olacaklar” 
ifadelerini kullandı.

ÖZTOSUN: KRALLARIN 
BÜTÇE YETKİSİ VERİLİYOR
Son olarak konuşma yapan 
Bursa Barosu Saymanı 
Metin Öztosun da,”Anaysa 
metnine baştan sona çalıştım. 
İçimden bir Fatiha okumak 
geldi. Çünkü burada tüm 
yetkiler cumhurbaşkanında 
toplanıyor. Biz buna anayasa 
literatüründe kuvvetler birliği 
diyoruz. Krallardan alınan ilk 
yetki bütçedir. Çünkü vergi 
haksızlığı vardı. Parlamentolar 
krallardan ilk olarak bütçe 
yapma yetkisini alır. Biz bu 

yeni anayasa metninde 
baktığımızda bütçe yapma 
yetkisinin cumhurbaşkanında 
verildiğini görüyoruz. 
Burada bir yetki devri var. 
Parlamentodan alınan 
yetki cumhurbaşkanına 
veriliyor. Ana muhalefet 
partisi bu konuda Anayasa 
Mahkemesi’ne gitmedi. Belki 
bir sonuç alamayacağını 
düşündü. Yada halktan 
kaçıyor musunuz söylemini 
kırmaya çalıştı. Ben bir 
hukukçu olarak gitmesini 
isterdim. En azından tarih 
karşısında bu itirazın 
yapılması gerekiyordu. Şimdi 
bütçe yeni anayasa taslağı ile 
şöyle olacak. Vergi koyma, 
vergi sınırlarını belirleme, 
ileride hatta göreceksiniz 
verginin toplanmasının devri 
gündeme gelecek. İntizam 
usulü denir. Osmanlı’yı 
yıkan bir usuldür bu. Gizli 
saklı bazı yasa maddelerinin 
içerisinde var. Bir de 
cumhurbaşkanına bir şey 
olduğunda yerine gelen isim 
konusu var. Cumhurbaşkanı 
yardımcısı geçecek. Peki ya 
cumhurbaşkanı yardımcıları 
arasında bir yetki karmaşası 
olursa? Bu hiç düşünülmemiş. 
Çok sıkıntılı bir durum” dedi.
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Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler 
Odası (BSMMMO) 8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü nedeniyle panel düzenledi. 
Konuşmacılar, Bursa barosu Yönetim Kurulu 
Üyesi Aslı Evke Yetkin ve SMM Gülsüm 
Işıldar’dı. Panel öncesi kadın meslektaşlarına 
seslenen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet 

Sönmez, “Kadınların yaşam haklarını garanti 
altına almak üzere ciddi ve kapsamlı bir 
eylem planı hazırlanmalı, gerekli tüm adımlar 
atılmalı ve fiili olarak yaşama geçirilmelidir. 
Şiddet gören, ölümle tehdit edilen 
kadınların tüm yasal haklarını kullanmaları 
sağlanmalıdır“ dedi.

Mali müşavirlerin kadın hakları isyanı
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Bursa Şubesi Nilüfer Ana Sanat Grubu’nun 
“Emekçi Kadın” Yağlı Boya Resim Sergisi 
BAOB Fuaye Alanı’nda geniş katılımlı 
bir törenle izlenime açıldı. 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, kadınların 
resmedildiği serginin açılışına Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, KESK Bursa Dönem 
Sözcüsü Süleyman Ayyılmaz, KESK Eğitim-
Sen Bursa Şube Başkanı Akatan Erdağı, 
BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, 
TMMOB Bursa İKK Sekreteri Fikri Düşünceli 
katıldı. Serginin açılış konuşmasını MMO 
Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Mart yaptı. Mart, konuşmasına, Ankara’daki 
etkinliklere giderken geçirdikleri trafik 
kazasında hayatını kaybeden kadınları anarak 
başladı. Mart, “Türk Metal Sendikasına ve 
hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı 
ve sabır diliyoruz. Bu vesile ile bu güne 
kadar gerek iş cinayetlerinde gerekse trafik 

kazalarında, demokrasi mücadelesinde, 
namus cinayetlerinde, baskı ve şiddet sonucu 
kaybettiğimiz tüm kadınlarımızı sevgiyle, 
saygıyla anıyoruz” dedi. Mart, “Emekçi Kadın 
Yağlı Boya Resim Sergisi”nde resimleri 
sergilenen Sevtap Sivri, Neşe Demiröz, 
Gülhan Güldalı Arslan, Belma Yalçın, Fulya 
Bilgiç, Elif Can, Canan Koç, Zühre Hapçı, 
Zerrin Taysever, Esma Gümüş’e emeklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Tuvaller “Emekçi Kadın”ın!
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Batı Trakya Türkleri Kültür ve 
Dayanışma Derneği’nin 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü 
etkinliğine Bursa Barosu 
avukatları davet edildi. 
Ördekli Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen kahvaltılı 
etkinliğe Bursa Barosu 
Kadın Hakları Komisyonu’nu 
temsilen Av. Cihan Kayrak, 
Av. Neşe Saygın ve Stj. Av. 
Burcu Ertur katıldı.
Av. Neşe Saygın, Komisyon 
Başkanı Av. Nazlı Ceren 
Şendoğan’ın 8 Mart 
nedeniyle yapılan basın 
açıklamasında okuduğu 
metni Batı Trakya kökenli 
kadınlarla paylaştı.
Av. Cihan Kayrak da, başta 
Batı Trakya Türk kadının ve 
geniş çerçevede Batı Trakya 
Türk halkının toplumsal 
pozisyonuna, toplum 
içerisindeki sorumluluklarına 
ve rollerinin çeşitliliğine, 
kadın-erkek eşitliği 
konusunda bilinç düzeyinin 
gelişimine katkı sağlamak 
amacıyla 2012 yılında 
Gümülcine’de düzenlenen 
“Batı Trakya Kadın 
Kurultayı”nda alınan kararları 
anlattı.

Batı Trakyalı kadınlara “kadın hakları” sunumu

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerinden biri de Ördekli Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Rumeli Türkü kadınlara, kadın hakları anlatıldı.
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BAOB Restoran’da düzenlenen 
yemekte Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, Ataevler 
Adliyesi’nin görme engelli 
santral memuru Ayşen Özen’e 
“Güçlü Kadınlar Başarı Ödülü” 
verdi. Başkan Altun, “Bursa 
Barosu olarak bu yıl Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü 
başarmak için engel tanımayan 
kadınlara adadıklarını” söyledi. 
Her kadının ayrı bir başarı 
hikayesi olduğunu belirten 
Altun, “Her birimizin toplum 
içinde var olarak yaşama 
tutunabildiği bir dünyada, var 
oluşunla ödüllendirdiğiniz 
toplumun bir armağanı olarak 
size bu beratı takdim ediyorum 
ve yaşam boyu mutluluk 
diliyorum” dedi. 
“MEME KANSERİNİ OYUN 
OLARAK ELE ALDIM”
Törenin ardından meme kanseri 
öykülerinden oluşan “Gülersen 
Yengeçler Isırmaz” kitabının 
yazarı AİHM eski raportörü 
Av. Zeynep Pelin Ataman 
konuştu. Meme kanserinin 
acı ve aynı zamanda eşsiz bir 
tecrübe olduğunu dile BAOB 
Restoran’da düzenlenen 

Kadınlar Günü’ne özel toplantı
Bursa Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadın hakim, 
savcı, avukat ve adliye çalışanlarına öğle yemeği düzenledi.
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yemekte Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, Ataevler 
Adliyesi’nin görme engelli 
santral memuru Ayşen Özen’e 
“Güçlü Kadınlar Başarı Ödülü” 
verdi. Başkan Altun, “Bursa 
Barosu olarak bu yıl Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü 
başarmak için engel tanımayan 
kadınlara adadıklarını” söyledi. 
Her kadının ayrı bir başarı 
hikayesi olduğunu belirten 
Altun, “Her birimizin toplum 
içinde var olarak yaşama 
tutunabildiği bir dünyada, var 
oluşunla ödüllendirdiğiniz 
toplumun bir armağanı olarak 
size bu beratı takdim ediyorum 
ve yaşam boyu mutluluk 
diliyorum” dedi. 
“MEME KANSERİNİ OYUN 
OLARAK ELE ALDIM”
Törenin ardından meme kanseri 
öykülerinden oluşan “Gülersen 
Yengeçler Isırmaz” kitabının 
yazarı AİHM eski raportörü Av. 
Zeynep Pelin Ataman konuştu. 
Meme kanserinin acı ve aynı 
zamanda eşsiz bir tecrübe 
olduğunu dile getiren Ataman, 
“Göğsünüze o acı indiği anda 
ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. 
Meme kanseri kadınlıkla alakalı 
her şeyi silip süpürüyor. Ben 
bu süreci bir oyun olarak ele 
aldım. Eşim ve anne-babam 
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hastalık süresince yanımda 
oldu. Bilinçaltına hükmetmeyi 
öğrendiğinizde tüm ipleri 
elinize alıyorsunuz. Herkesin 
kendine ait bir şifa yöntemi 
vardır. Önemli olan o yöntemi 
yakalamak” dedi.
KİTABIM EŞİTLİK VE 
KARDEŞLİK ÜZERİNE KURULU 
“Sen Gülersen Yengeçler 
Isırmaz” kitabının eşitlik 
ve kardeşlik üzerine 
kurulduğunu aktaran Ataman, 
sözlerini şöyle tamamladı: 
“Kitap, umutla herkesin 
birbirine bağlanmasının 
öyküsünü anlatıyor. Bu kitap, 
dayanışmanın ve toplumsal 
barışın hikayesi… Kitapta 
hayatını kaybeden bir karakter 
kurgulamadım. 6 karakter var. 
Klasik meme cerrahındaki 6 
toksik kemoterapiye karşılık 
geliyor. Karakterler, kemoterapi 
sırasında neler hissettiklerini 
aktarıyor. Hepimiz acı karşısında 
biriz ve aynıyız. O yüzden bu 
kitabın kahramanı sizlersiniz 
ve bu işin ipleri sizin elinizde. 
Gülersen en güçlü ilacı sen 
üretiyorsun kardeşim.”
Söyleşinin ardından Bursa 
Barosu önceki dönem 
başkanlarından Asude Şenol, 
konuşmacı Zeynep Pelin 
Ataman’a plaket verdi.
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Kadınlar Günü’nde kadınlara karanfil ve broşür

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun ve yönetim kurulu 
üyeleri, kadın hakim, savcı, 
avukat, adliye çalışanları, 
adliyede görev yapan 
kadın güvenlik görevlileri 
ve adli işlemleri için Bursa 
Adliyesi’ne gelen kadınlara 
karanfil ve broşür dağıttı. 
Baro Başkanı Gürkan 
Altun, tüm mücadelelerinin 
toplumsal eşitlik ve özgürlük 
için olduğunu vurgulayarak, 
“Biliyoruz ki kadınlarımızla 
dayanışarak özgürleşeceğiz. 
Şiddetten ve ayrımcılıktan 
uzak bir gelecek diliyoruz” 
dedi. 

AYRIMCILIK SÜRÜYOR
Günümüzde yasalarda 
kadınlara eşit haklar 
tanınmış olmasına rağmen 
Türkiye’de kadınlara 
karşı ailede, eğitimde, 
istihdamda, siyasette 
ayrımcılığın sürdüğünü 
söyleyen Başkan Altun, 
“2017 yılının sadece Ocak 
ayında 38 kadın evliliğini 
veya ilişkisini sonlandırmak 
istediği için, kendi hayatına 
dair karar almak istediği 
için kocası veya yakın aile 

bireyi bir erkek tarafından 
katledilmiştir. Eşit hak 
mücadelesi için çıkılan yolda 
en temel hak olan yaşama-
hayatta kalma hakkı için 
mücadele etmek zorunda 
kalmaktayız. O yüzden erkek 
adalet değil gerçek adalet 
için herkesi mücadeleye 
çağırıyoruz” diye konuştu.

STAJYERLERE ZİYARET

Başkan Altun, Bursa Barosu 
Staj Eğitim Merkezi’nde 
staj gören kadın avukat 
adaylarını da ziyaret ederek 
karanfil dağıttı. Altun, Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü 
kutlamak için Ankara’ya 
giderken geçirdikleri talihsiz 
kaza sonucunda hayatını 
kaybeden kadınlar için de 
üzüntülerini ifade etti.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle 
Bursa adliyesinde personele, avukatlara, hakim, savcılara karanfil ve broşür dağıttı.
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Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu, 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle basın açıklaması 
yaptı.
Bursa Barosu Saymanı 
Avukat Metin Öztosun’un 
da katılımıyla TÜBAKKOM 
bildirisini okuyan Bursa 
Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Avukat 
Nazlı Ceren Şendoğan,
2017 yılının sadece Ocak 

ayında 38 kadının evliliğini 
veya ilişkisini sonlandırmak 
ya da kendi hayatına dair 
karar almak istediği için 
kocası veya yakın aile 
bireyi bir erkek tarafından 
katledildiğini söyledi.
Açıklama şöyle:
“8 Mart 1857, kadınların 
Amerika’da bir tekstil 
atölyesinde ücret 
eşitsizliğini ve uzun çalışma 
saatlerini protesto etmek 

için başlattıkları eşitlik 
mücadelesinde, grev 
sırasında çıkan yangında 
hakları uğruna can verdikleri 
gündür. Bu olay dünyada 
yankı bulmuş ve emekçi 
kadınların eşitlik arayışları 
devam etmiştir. 
8 Mart’lar, dünyada kadınların 
eşitlik ve özgürleşme 
mücadelesinin dile getirildiği 
ve emeğine, bedenine, 
kimliğine sahip çıkarak kadın 

Erkek adalet değil, gerçek adalet!
Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Nazlı Ceren Şendoğan, 2017 yılının 
sadece ocak ayında 38 kadının, evliliğini veya ilişkisini sonlandırmak istediği için 
katledildiğini söyledi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadın Hakları Komisyonu tarafından başkanlık makamında basın açıklaması yapıldı.
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sorunlarının örgütlü olarak 
bir kez daha duyurulduğu bir 
gün haline gelmiştir.
“AYRIMCILIĞIN  
HER TÜRÜNE HAYIR”
Ülkemizde 8 Mart’la ilgili 
ilk toplantı 1921 yılında 
Ankara’da yapılmıştır. 
Cumhuriyetin kuruluşunu 
izleyen ilk on yılda kadınlar 
Atatürk devrimleriyle başta 
eğitim, aile ve siyasette eşit 
haklara sahip olmuştur. Türk 
kadını Bağımsızlık Savaşında 
verdiği büyük mücadeleyle 
eşit yurttaş konumuna 
gelmeyi hak etmiştir.
Atatürk’ün de ifade ettiği 
gibi: “Türk kadınına bu 
hakkın bir lütuf olarak 
verildiği kanaatinde değiliz. 
Kimse bu kanaatte olamaz. 
Bir memlekette ki, yurdun 
her tarafı istilaya uğradığı 
zaman, kadınlar ateş altında 
erkeklerle beraber omuz 
omuza çalışırlar, memleketin 
geri kalan kısmını korumak 
ve beslemek için tarlanın 
kara toprağından yiyecek 
çıkarmaya çalışırlar, elbette 
onların yurdun her köşesinde 
ve her tabakasında söz 
söylemeye hakları vardır.”. 
Ancak, günümüzde 
yasalarda kadınlara eşit 

haklar tanınmış olmasına 
rağmen Türkiye’de kadınlara 
karşı ailede, eğitimde, 
istihdamda, siyasette 
ayrımcılık devam etmekte, 
kadına yönelik şiddet, kadın 
cinayetleri, çocuk gelinler 
sorunlarına çözüm getirmek 
için özellikle son on yılda 
kararlı bir devlet politikası 
uygulanmamaktadır. 
2017’nin  sadece Ocak 
ayında 38 kadın evliliğini 
veya ilişkisini sonlandırmak 
istediği için kocası veya 
yakın aile bireyi bir erkek 
tarafından katledilmiştir.
Eşit hak mücadelesi için 

çıkmış olduğumuz yolda en 
temel hakkımız olan yaşama-
hayatta kalma hakkımız için 
mücadele etmek zorunda 
kalmaktayız. Şiddetin, 
ayrımcılığın her türüne HAYIR 
diyoruz.
TÜBAKKOM olarak, 
Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk ilke ve 
devrimlerinin yol haritamız 
olduğu yineliyor, şiddetin 
olmadığı, özgürlüklerin 
kısıtlanmadığı, gerçek 
demokrasinin yaşandığı 
bir Türkiye umuduyla tüm 
kadınların Dünya Kadınlar 
Gününü kutluyoruz.”
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Bursa Barosu bünyesinde 
oluşturulan Anayasa 
Komisyonu, “KHK Gölgesinde 
Anayasa” konulu panel 
gerçekleştirdi. Panelin 
açılışında konuşan Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
16 Nisan akşamı sandıklardan 
‘hayır’ çıkması halinde ülkede 
hiçbir hükümet değişikliğinin 
olmayacağını ve iktidar 
partisinin 15 yıl yönettiği gibi 
ülkemizi yönetmeye devam 
edeceğini söyledi.
Bursa Barosu Anayasa 
Komisyonu tarafından 

düzenlenen ve BAOB 
Oditoryumu’nda 
gerçekleştirilen “KHK 
Gölgesinde Anayasa” 
panelin moderatörlüğünü 
Milli Savunma ve Milli Eğitim 
eski bakanlarından Turhan 
Tayan yaptı. CHP Bursa 
milletvekilleri Nurhayat 
Altaca Kayışoğlu ile Orhan 
Sarıbal’ın da izlediği panelin 
açılışında konuşan Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, “18 maddenin hemen 
hemen tamamı anayasayı 
sivilleştirmekten öte 

sistemi değiştirmeye, belki 
de bazılarının deyimiyle 
rejimi değiştirmeye yönelik 
maddeler” dedi.

ALTUN: “FAYDA VARMIŞ 
GİBİ YAPAMAYIZ”
Başkan Altun, toplumun 
birçok kesiminden 
birçok kişinin anayasa 
değişikliği hakkında görüş 
beyan ettiğine dikkat 
çekti. Avukatlar anayasa 
değişikliğini konuşmaya 
başladığında “siyaset 
yapıyorlar” diye eleştirildiğini 
hatırlatan Altun, “Anayasayı 
herkes konuştu. Kabzımallar, 
futbolcular, hakemler ve 
hakem eskileri dahi. Ama 
biz hukukçular konuşmaya 
başlayınca siyaset 
yapıyorsunuz denildi. Hatta 
bazıları, ‘siz bütün avukatların 
temsilcisisiniz, sadece bir 
kesimin değil, neden tek 
söz söylüyor, tek bakış 
açısını dile getiriyorsunuz’ 
dediler. Oysa bizler tek bakış 
açısını dile getirmiyoruz. Biz 

Enine boyuna “KHK Gölgesi’nde Anayasa”
“KHK Gölgesinde Anayasa” panelinde 
konuşan Bursa Barosu Başkanı Altun: 
“Hayır çıkarsa, iktidar bayrağını 
dalgalandırmaya devam edecek!”

Prof. Dr. Kanadoğlu: “Kapı, özgürlük, 
eşitlik ya da sosyal adalete kapalı.” 
Emekli Amiral Ertürk: “Yapılanlar mıntıka 
temizliği! Eveti savunamıyorlar!”
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değişikliğin sakıncalarını ve 
varsa faydalarını anlatıyoruz. 
Ama maalesef biz fayda 
göremediğimiz zaman da 
varmışcasına davranabilen bir 
kurum ve meslek mensubu 
değiliz” diye konuştu.
Altun, “Son konuşması 
gereken meslek grubu 
avukatlar mı?”
Altun “Ancak atladıkları 
bir şey var. Bu ülkenin 
Cumhurbaşkanı seçilmiş 
bir Cumhurbaşkanı. 
Tarafsız, bağımsız ve bunun 
üzerine yemin etmiş bir 
Cumhurbaşkanı. Devletin 
imkanları elinde olan 
Cumhurbaşkanımız, yapılan 
açıklamaya göre 30 ayrı 
ilde ‘evet’ kampanyaları 
düzenleyecek. Zaten her gün 
televizyonlarda, gazetelerde 
‘evet’e yönelik açıklamalarını 
dinliyor, okuyoruz. Bir de 
buna toplumsal mitingler 
eklenecek, büyük bütçelerle 
hazırlanmış kampanyalar 
eklenecek. Hepimizi temsil 
eden bir Cumhurbaşkanı 
kendisini doğrudan 
ilgilendirmeyen bir konuyla 
ilgili ‘evet’ kampanyasına 
çıkacak. Nedense bu 
hak görülmesine karşın 
bizlerin konuşması sakıncalı 

görülüyor. Herhalde biz 
hukukçular, Anayasa 
konusunda en son fikri 
olması gereken meslek 
grubu olarak görülüyor 
olacağız ki, o yüzden 
konuşmamız da istenmiyor” 
dedi.
Altun, “Hayır çıkması 
halinde iktidar, bayrağını 
dalgalandırmaya devam 
edecek”
“16 Nisan akşamı, yapılacak 
referandumda sandıklardan 
‘hayır’ çıkması halinde ülkede 
hiçbir değişiklik olmayacak” 
diyen Gürkan Altun, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Türkiye, bugün olduğu gibi 
yine Anayasanın ilk dört 
maddesinde belirtildiği 
gibi laik, sosyal hukuk 
devleti ve yönetim şekli 
Cumhuriyet olmaya devam 
edecek. Bugün olduğu gibi 
Cumhurbaşkanı aynı kişi 
olacak, iktidar partisi aynı 
olacak, bakanlar aynı olacak, 
meclis yasa ve anayasa 
çalışmalarına kaldığı yerden 
devam edecek. Rektörleri 
yine Cumhurbaşkanı 
atayacak. Ülkemizin üniter 
yapısı devam edecek 
ve eyalet sistemine 
geçilmeyecek. Millet, hem 

milletvekillerini hem de 
Cumhurbaşkanını doğrudan 
seçmeye devam edecek, 
yatırımlar durmaksızın 
devam edecek. Eğitimde 
reformalar devam edecek. 
Proje okullarımız artacak, 
ihracatımız ve milli gelirimiz 
artmaya devam edecek. 
Terör, enflasyon, işsizlik, 
bunların hepsi azalacak. Yani 
iktidar, 15 yıldır yapabildiği 
her şeyi yapmaya devam 
edecek. Türkiye Cumhuriyeti 
yerli yerinde duracak. Ama 
‘evet’ olursa burada bulunan 
hiç kimsenin neler olacağını 
tahayyül bile edemeyeceğini 
düşünüyoruz. ‘Hayır’da 
değişen bir şey olmayacak; 
ne evet cephesinde olanlar, 
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ne hayır cephesinde olanlar 
için. Biz yine hak ve özgürlük 
mücadelesi vermeye devam 
edeceğiz, yine emek ve 
demokrasi mücadelesi 
vermeye devam edeceğiz. Bu 
sebeple biz konuya partiler 
üstü bakılması gerektiğini ve 
yarın başka sürprizlere gebe 
bir rejim ve yönetim biçimiyle 
karşı karşıya kalmamamız 
için, özellikle iktidar partisine 
veya Cumhurbaşkanımıza 
gönül vermiş yurttaşlarımızın 
da bir kez daha düşünmeleri 
gerektiğini ifade etmek 
istiyoruz.”

KANADOĞLU: “KAPI 
ÖZGÜRLÜK, EŞİTLİK VE 
SOSYAL ADALETE KAPALI”
Altun’un konuşmasının 
ardından Bursa Barosu 
Anayasa Komisyonu Üyesi ve 
Milli Eğitim ve Milli Savunma 
eski bakanlarından Turhan 
Tayan’ın moderatörlüğündeki 
panel başladı. 
Özyeğin Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Korkut 
Kanadoğlu, ülkenin, kimler 
tarafından hazırlandığının 
bilinmediği bir anayasa 
değişikliği ile karşı karşıya 
olduğuna dikkat çekti.
Anayasa değişikliğinde 

iki gerekçe üzerine 
durulduğunu hatırlatan 
Prof. Dr. Kanadoğlu, “Bu 
anayasa değişikliğinin 
gerekçesinde iki şey var 
ama hiç olmayanlar da var. 
İki gerekçe. Birincisi istikrar. 
Sanki, 15 yıllık bir tek parti 
iktidarı yokmuşçasına 
sadece hükümet istikrarına 
indirgeyen bir yaklaşım. 
Ama ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi savunacak bir 
istikrar yine gerekçede yer 
almıyor. Ama bir de söz 
edilen vesayet kavramı. 
Zaten 1982 Anayasası’nda 
şikayet edilen, tarafsız olması 
gereken Cumhurbaşkanlığı 
makamının vesayet 
makamı haline geldiği 
eleştirileri vardı. Şimdi 
Cumhurbaşkanının tek 
kişi olarak bu vesayeti ne 
derece artırdığını biraz sonra 
hükümlere baktığımızda 
çok daha net bir şekilde 
göreceğiz. Ne yok bu 
anayasa değişikliğinin 
gerekçesinde? Demokrasi 
sözcüğü, özgürlük sözcüğü 
yer almıyor. Bu anayasa 
değişikliğinin özgürlük, eşitlik 
ya da sosyal adalet gibi 
demokrasinin içini dolduran 
kavramlara kapalı olduğunu, 

daha gerekçesine baktığımız 
zaman çok net bir şekilde 
anlayabiliriz” diye konuştu.

EMEKLİ AMİRAL ERTÜRK: 
YAPILANLAR MINTIKA 
TEMİZLİĞİ
Prof. Dr. Korkut 
Kanadoğlu’nun ardından 
konuşan Emekli Amiral 
Türker Ertürk de, “Esasında 
konu güzel seçilmiş; Kanun 
Hükmünde Kararnameler 
Gölgesinde Anayasa. 
Esasında bu KHK’lar ve bu 
hal, sadece anayasayı değil, 
demokrasiyi, özgürlükleri, 
hukuku, bağımsız yargıyı 
ve felakete giden süreci 
gölgelemektedir. Hatta ben 
şöyle benzetme yapıyorum, 
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OHAL ve bu kapsamda 
çıkarılan KHK’lar, Türkiye’nin 
başkanlık sistemine 
giderken, rejim değişikliği 
yapmaya çalışırken, mıntıka 
temizliği yapabilmek için 
kullandığı enstrümanlardır. 
Bakın hukukçularımız 
konuşuyor. Bu 18 maddelik 
anayasa değişikliği teklifi, 
aslında 50’den fazla 
maddeyi ilgilendiren 
teklife hayır demek, ‘hayır’ı 
savunmak esasında kolay. 
Niye kolay biliyor musunuz? 
O kadar çok gerekçe var ki 
binlerce gerekçe sayılabilir. 
Ama ‘evet’i savunacak, ahlaki 
olacak, demokrasiden, 
anayasa hukukundan, 
tarihten nasibini alabilecek 
bir tek bile örnek vermek 
mümkün değil. Onun için 

zaten savunamıyorlar, onun 
için Meclis’te bunu halkın 
gözünden kaçırarak, yalap 
şalap çıkardılar. Devletin 
tüm imkanlarını kullanarak, 
baskı ve zulümle ‘hayır’ın 
savunmasını engellemeye 
çalışıyorlar” ifadelerini 
kullandı.

ŞİMŞEK: BİZ HER ZAMAN 
GEREĞİNİ YAPMIŞ, 
TAVRIMIZI ALMIŞ 
İNSANLARIZ
“Darbe anayasasını 
savunuyor demek, 
çaresizliğin bir ifadesidir” 
diyen önceki dönem Bursa 
Barosu başkanlarından, 
Bursa eski milletvekillerinden 
Avukat Yahya Şimşek de, 
“Bu anayasanın yazanı 
ortada yok, savunabileni 
de ortada yok ne yazık ki. 
Öylesine enteresan şeyler 

söyleniyor ki, ‘hayır’ diyecek 
olanlara karşı, ‘sizler darbe 
anayasasını savunuyorsunuz’ 
diyorlar. Oysa şöyle bir 
geçmişi anımsayabilseler 
şunu netlikle görebilecekler; 
1982 Anayasası halkoyuna 
sunulduğu zaman yüzde 92,5 
kabul oyu almıştı, yüzde 7,5 
da hayır oyu almıştı. Ama 
herkes biliyor ki o yüzde 7,5 
oyu verenler şimdi burada 
bulunan insanlar, sizler, bizler. 
O nedenle onların bu şekilde 
bunu söylemek ne hakları, 
ne hadleri. Biz her zaman 
için objektif bir biçimde 
davranmak suretiyle ülke 
zararına olacak her konuda 
o olaylar yaşanırken gereğini 
yapmış, tavrımızı almış 
insanlarız” diye konuştu.
Panel, soru ve cevaplarla 
sona erdi.
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Basın toplantısına, Bursa 
Barosu Anayasa Komisyonu 
üyelerinden Eski Başbakan 
Yardımcısı ve TBMM Anayasa 
Komisyonu Başkanı Ertuğrul 
Yalçınbayır, eski Milli 
Savunma ve Milli Eğitim 
bakanlarından Turhan 
Tayan ile komisyonun diğer 
üyeleri, Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Atila Atik, yönetim 
kurulu üyeleri ile avukatları 
katıldı. Basın açıklamasını, 
Bursa Barosu Anayasa 
Komisyonu Başkanı, Sayman 

Metin Öztosun okudu.
“Bu panelle beraber 
başlatacağımız kampanya 
ile bizden Anayasa 
değişikliklerinin ne 
getirdiğini, ne götürdüğünü 
anlatmamızı talep eden 
halkımızla her mecrada 
buluşacağız” diyen 
Öztosun, aynı zamanda 
referandumda fikrini evet 
veya hayır yönünde açıklayan 
vatandaşlara karşı yönelecek 
fiili ve hukuka aykırı 
müdahalelerde Bursa Barosu 

tarafından vatandaşlara 
hukuki destek verileceğini 
söyledi.
Açıklamada daha sonra şöyle 
denildi:
“Bilindiği üzere 16 Nisan 
2017’de bir Anayasa 
referandumu yapılacaktır. 
Bu anayasa değişikliği ile 
ilgili gerek Anayasa teklifinin 
hazırlanış süreci, gerek 
içeriği ve gerekse olağanüstü 
hal şartları içerisinde 
yapılmasına yönelik itiraz ve 
çekincelerimizi Bursa Barosu 

Bursa Barosu Anayasa Komisyonu görev başında
Bursa Barosu Anayasa Komisyonu tarafından düzenlenen paneller, Bursa Barosu 
Başkanlığı makamında geniş katılımla kamuoyuna duyuruldu.

Bursa Barosu bünyesinde oluşturulan Anayasa Komisyonu, 4 Mart tarihinde BAOB Oditoryumu’nda gerçekleştirilen 
KHK Gölgesi’nde Anayasa Paneli’nin kamuoyuna duyurusunu böyle bir katılımla yaptı.
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yayınlanmasını istediğiniz mesleki makale, serbest yazı, 

şiir, deneme, öykü ve fotoğraflı gezi yazılarınızı 19 
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adresine iletmenizi rica ederiz.

Bursa Barosu Başkanlığı

olarak çeşitli platformlarda 
ifade ettik.
Cumhuriyetimizin, 
parlamenter demokrasimizin 
ve anayasada belirtilen laik 
demokratik, sosyal hukuk 
devletimizin ve bölünmez 
bütünlüğümüzün daima 
yanında olan Bursa Barosu 
“EGEMENLİK KAYITSIZ VE 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” 
şeklinde ifade ettiğimiz ve 
toplumda hiçbir kimse, hiçbir 
zümre, hiçbir sınıf ya da grup, 
doğrudan üstün emretme 
gücüne sahip olamaz. 
Toplumda üstün emretme 
gücünün tek kaynağı ve tek 
sahibi milletin kendisidir 
ilkesinden hareketle 
çalışmalarına devam 
etmektedir.
Bu süreçte Anayasa 

değişiklikleri konusunda 
bilgilenmek için gerek STK 
lar gerekse halkımızdan 
Baromuza yönelik yoğun 
talepler gelmektedir. Bu 
sebeple biz de Bursa Barosu 
yönetim kurulumuzun 
verdiği yetki ile Bursa 
Barosu Anayasa komisyonu 
öncülüğünde halkımızı 
bilgilendirme kampanyasına 
başlıyoruz.

SANDIKLARIN GÖZLEMCİSİ 
OLACAĞIZ
Aynı zamanda referandumda 
fikrini evet veya hayır 
yönünde açıklayan 
vatandaşlarımıza karşı 
yönelecek fiili ve hukuka 
aykırı müdahalelerde 
Bursa Barosu tarafından 
vatandaşlarımıza hukuki 

destek verilecektir. Bursa 
Barosu vatandaşlarımızın 
referandum iradelerini 
hukuka uygun sınırlar içinde 
özgürce ortaya koymalarının 
yanında yer alacaktır. Yine 
bu sebeple milletimizin 
özgür iradesinin sandığa 
yansıması için daha önce 
de olduğu gibi sandıkların 
gözlemcisi ve sandıkların 
hukuki güvenliğinin takipçisi 
olacağız.
Sonuç olarak; Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “HAK 
KUVVETTEN ÜSTÜNDÜR” 
sözünden aldığımız 
feyzle; Adalet yani onun 
somut hali olan hukukun 
üstünlüğüne olan inancımızı 
yineler ve tüm bu hususları 
kamuoyunun bilgisine 
saygıyla duyururuz...”

Bursa Barosu Dergisi ekidir


