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Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Mustafakemalpaşa İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, 
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Atila Atik, Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Ebru Piri Kaya ve 
avukatların katıldığı şenlikte, ana 

sınıfından ortaokul son sınıfa 
kadar tüm öğrenciler doyasıya 
eğlendi

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun ile Mustafakemalpaşa İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Efe’nin açılış konuşmalarından 

Çocuklar mutluysa,
biz de mutluyuz!
Bursa Barosu’nun farklı ilçe ve köylerde düzenlediği çocuk 
şenliklerinin dördüncüsü Mustafakemalpaşa’ya bağlı 
Devecikonağı İlk ve Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Bursa Barosu
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önce tüm çocuklara, şenlik tişörtü 
giydirildi ve şapka verildi. 

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, “Bursa Barosu hukukun 
üstünlüğünü savunan bir kurum 
olarak elbette çocuklarımızın da 

yanında. Bursa Barosu olarak 
bu yıl Cezaevi Çocuk Şenliği’nin 
sekizincisini, çocuk resim 
yarışmasının ise onuncusunu 
düzenledik. Bunların dışında 
dezavantajlı, kent Merkezi dışında 

yaşayan çocuklarımızı Bursa’da 
da ağırlıyoruz. Bursa’nın tarihi 
mekanlarını, Karagöz müzesini, 
Kent Müzesini gezdiriyor, 
birlikte film izliyoruz. Okumayı, 
Cumhuriyeti Atatürk’ü ve  
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devrimlerini hatırlatıyor, Onlara 
kitaplar ve Baromuzu hatırlatacak 
küçük hediyeler veriyoruz. Çok 
uzun konuşmayacağız. Sizlerle 
eğlenmek, size de kitap ve 
baromuzu hatırlatacak küçük 
hediyeler vermek için geldik 
buraya” dedi.

Mustafakemalpaşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mustafa Efe 
de, Bursa Barosu’nun böyle bir 
etkinlik için Mustafakemalpaşa’yı 
seçmesinden ötürü çok mutlu 
olduklarını söyledi ve Gürkan 
Altun başta olmak üzere Baro 
yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, hoplayıp 
zıplamak için sabırsızlanan 
çocuklar şişme oyun gruplarının 
önünde kuyruk oluşturdu. 
Animatörler bir yandan çocuklara 
sandalye kapmaca, halat çekme, 
koca ayak oyunları oynatırken, bir 
yandan illüzyon gösterisi yapıldı. 
Çocukların yaş gruplarına göre 
her birine kitap armağan edildi.

Çocuklara, 4 saat süren şenlik 
boyunca, tatlı, kurabiye, 
patlamış mısır, macun, pamuk 
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şeker, döner sandviç, ayran ve 
dondurma ikram edildi.

Bursa Barosu Başkanı Altun, 
Devecikonağı İlk ve Ortaokulu 
Müdürü Bekir Yakan’a, kendilerini 
okullarında ağırladıkları ve 
çocukları eğlendirme fırsatı 
verdikleri için, Müdür Yakan 
da Altun’a, çocuk şenliği için 
bölge okulu niteliğindeki kendi 
okullarının seçilmesinden ötürü 
teşekkür etti. 
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Bursa Barosu önceki 
başkanlarından ve Türkiye 
Barolar Birliği (TBB) önceki 
dönem yönetim kurulu 
üyelerinden Av. Asude Şenol, 
yeniden TBB Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevine başladı.
14 Mayıs 2017 tarihinde 
yapılan genel kurulda, Bursa 
Barosu TBB delegeleri 
arasında yapılan önseçim 
sonucu aday adayı olarak 
seçilen Asude Şenol TBB 
yönetim kuruluna bağımsız 
aday olmuş ve yapılan 
seçimde yedek listenin ilk 

sırasına yerleşmişti. Bursa 
Barosu önceki başkanı, 
TBB Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Ekrem Demiröz’ün, 
milletvekili aday adaylığı 
için istifa etmesiyle eksilen 
yönetim kurulu üyeliğine 
yedek birinci sıradaki Av. 
Asude Şenol geldi ve göreve 
başladı.
Asude Şenol, daha önce de 
TBB seçimlerinde bağımsız 
aday olarak liste delmiş ve 
bir dönem yönetim kurulu 
üyeliği yapmıştı.

Av. Asude Şenol, yeniden 
TBB yönetiminde

Hakim, Baro Başkanı’na saldırdı
Ankara Barosu Başkanı Av. 
Hakan Canduran, Ankara 12. İş 
Mahkemesi Yargıcı Abdülvahap 
Dabakoğlu’nun sözlü ve fiili 
saldırısına uğramıştır.
Bu saldırı, avukatlara, baro 
başkanlarına yapılan ilk saldırı 
değildir. Yargının üç kurucu 
unsurundan biri olan savunmaya 
bakış açısının yansıması olan bu 
vahim olayda yargıç, milletin hak 
arama özgürlüğünün güvencesi 
olan avukatları usulsüz ve hukuka 
aykırı bir biçimde önce duruşma 
salonundan çıkarmış, buna bir 
avukatın yapması gerektiği 
gibi itiraz eden Ankara Barosu 
Başkanı Av. Hakan Canduran’a da 
hem duruşma salonunda, hem 
de adliye koridorunda hakaretler 

savurmuş ve saldırmıştır.
Bu vahim olayın ardından 
olağanüstü toplanan Ankara 
Barosu Yönetimi, saldırgan 
hakimin meslekten çıkarılması 
ve tedbiren görevden 
uzaklaştırma istemli olarak 
HSK’ya şikayet başvurusunda 
bulunulmasına karar vermiştir. 
Bir yargıçta bulunması 

gereken hiç bir niteliğe sahip 
olmadığı ve kabadayı gibi 
davrandığı anlaşılan Ankara 
12. İş Mahkemesi Yargıcını 
şiddetle kınıyor, bu kişiye derhal 
görevden el çektirilmesini ve 
sonra da meslekten çıkarılmasını 
talep ediyoruz.

Bursa Barosu Başkanlığı
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Blagoevgrad’daki kardeş meslektaşlarımızla kucaklaştık

Blagoevgrad’daki kardeş 
meslektaşlarımızla kucaklaştık
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Başkan Yardımcısı 
Av. Atila Atik, Yönetim Kurulu 
Üyesi Av. Yener Poroy, kardeşlik 
ilişkisi sürdürülen Blagoevgrad 
Barosu’nu ziyaret için 
Bulgaristan’a gitti. Önce başkent 
Sofya’da Bulgaristan Barolar 
Birliği’ni ziyaret eden Bursa 
Barosu Heyeti, Birlik Başkanı 
Ralitsa Negentsova tarafından 
kabul edildi. Görüşmede 
Bulgaristan Barolar Birliği Genel 
Sekreteri Stefka Vazharova da 
bulundu. Başkan Negentsova ve 
Başkan Altun, birbirlerine hediye 
takdim ettiler.
Kardeş Blagoevgrad Barosu 
Başkanı Ivan Cholakov ve 
yönetim kurulu üyeleri, Altun 
ve beraberindekileri sıcak 
duygularla karşılarken, taraflar 
birbirlerine yöresel ve simgesel 
hediyeler sundular.
Hem Bulgaristan Barolar 
Birliği, hem Blagoevgrad 
Barosu’ndaki görüşmelerde iki 

ülkenin avukatlık kanunları ve 
staj biçimlerinin karşılaştırması 
yapıldı. Barolar ve barolar 
birliğinin seçim, temsil, görev ve 
yetkileri karşılıklı anlatıldı. Hukuk 
fakültelerindeki kalite sorununun 
Bulgaristan’da da en büyük sorun 
olduğu ifade edildi. Fakültelerin 
bitirme sınavlarında başarılı olan 
hukukçuların ilk olarak hakim-
savcı-avukat ortak sınavında 
elendiğini, sonra avukatlık 
sınavında üçüncü bir elemeden 
geçtiğini, kota uygulaması 
olmamasına ve yeterli puanı 
alan her adayın kazandığı bir 
sistem olmasına rağmen başarı 
oranlarının yüzde 25’ler civarında 
olduğu bildirildi.
Bursa Barosu Heyeti, 
Bulgaristan’da 24 Mayıs Bulgar 
Kültürü ve Slav Alfabesi Günü 
törenine de katıldı. Bursa 
Barosu’nun Blagoevgrad’daki 
temaslarında, karşılıklı stajyer 
değişimi yapılması kararlaştırıldı. 
Değişim koşulları, stajyer sayısı 
daha sonra belirlenecek.

Bursa Barosu Heyeti’ni, Blagoevgrad Belediye Meclisi Başkanı da kabul etti.

Bursa Barosu Heyeti, Sofya’da Bulgaristan 
Barolar Birliği’ni de ziyaret etti.

Blgaoevgrad Barosu ile sürdürülen 
kardeşlik ilişkisi kapsamında stajyer 
değişimi de yapılacak.
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Ankara Barosu önderliğinde 
aralarında Bursa’nın da 
bulunduğu 16 baro, 24 Haziran 
seçimleri için bir kampanya 
başlattı. Bursa’nın yanı sıra 
İstanbul, Antalya, İzmir, 
Gaziantep, Aydın, Muğla, Bilecik, 
Düzce, Ordu, Denizli, Şanlıurfa, 
Adana, Amasya barolarının 
başkan ve temsilcileri katıldığı 
toplantıdan sonra yapılan 
açıklamada şöyle denildi:

Sandık görevlileri 
dahi endişeli
“Ülkemiz, ‘baskın erken seçim’ 
kararı ile daha önce benzeri 
yaşanmamış yeni bir seçim 
sürecine girdi.
OHAL koşulları altında ve Seçim 
Kanunu’ndaki son değişikliklerle 
24 Haziran’da yapılacak 
seçimlerde, vatandaşlarımızın, 
seçim süreçlerine olan 
güvenlerini kaybettiklerini; hatta 
sandık görevlilerinin dahi kanun 
değişikliklerini yorumlamakta 
zorlandıklarını; vatandaşların 

Aralarında Bursa Barosu’nun da bulunduğu 16 baro yurt çapında kampanya başlattı

Her ilde, her okula bir avukat!

ANKARA

ANKARA

İSTANBUL
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seçme haklarını özgürce 
kullanmak konusunda haklı 
endişeleri olduğunu görüyoruz.
Bu nedenlerle her seçimde 
olduğu gibi ama bu kez çok daha 
etkin bir katkı sunmak üzere, 
“Her ilde, her okula bir avukat” 
hedefiyle sandık güvenliği 
konusunda aşağıda isimleri 
bulunan Barolar ile çok değerli 
çalışmaları olan Sensiz Olmaz 
Hareketi ile birlikte çalışma 
yapmaya başladık.
Bu kapsamda ilk toplantımızı 
17 Mayıs 2018 tarihinde 
Ankara Barosu’nda yaptık. 
Toplantıya 17 baro başkanımız 
ile yönetim kurulu üyeleri ve 
meslektaşlarımız katıldı.

Seçim güvenliği nasıl 
sağlanacak?
Ankara Barosu ev sahipliğinde 
gerçekleştirilen toplantıda, 
İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, 
Muğla, Aydın, Adana, Gaziantep, 
Düzce, Bilecik, Trabzon, Ordu, 
Amasya, Şanlıurfa ve Denizli 
Barolarının başkanları ya da 
temsilcileri hazır bulundu. 
Diyarbakır, Bingöl, Van, Sakarya, 
Burdur, Isparta, Çorum, Kırşehir, 
Kütahya ve Rize baroları 

ise mazeretli oldukları için 
katılamadı.
Toplantıda, seçim güvenliği 
eğitiminin nasıl yapılacağı; 
hangi illerde daha çok şaibe 
yaşandığı ve her okula bir avukat 
görevlendirilmesinin yöntemleri 
tartışıldı.

22 ve 29 Mayıs’ta
iki farklı toplantı
Toplantının ikincisi 22 Mayıs 
Salı günü İstanbul’da yapıldı 
ve katılımcı baro başkanlarına 
Seçim Güvenliği Eğitimcileri 
Eğitimi verildi. Bu şekilde baro 
başkanlarının kendi illerinde 
meslektaşlarının eğitimine 
katkıda bulunması; seçim 
güvenliği konusunda özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndeki tüm barolara ve 
meslektaşlara destek olmak ve 
ortak yapılabilecek çalışmalar 
için de 29 Mayıs’ta Diyarbakır’da 
yine tüm baro başkanları 
ile toplantı yapılarak, seçim 
güvenliğinin birlikte sağlanması 
konusunda destek olunması 
kararlaştırıldı. Toplantıdan çıkan 
açıklama şöyle:

Adil bir seçim için 
bir aradayız!
24 Haziran 2018 tarihinde özü 
itibariyle “Baskın Seçim” niteliği 
taşıyan yeni bir seçim süreci 
yaşanacaktır.
Seçim Kanunu’ndaki son 
değişikliklerle 24 Haziran’da ve 
OHAL koşullarında yapılacak 
seçimlerde, vatandaşlarımızın 
kaybettikleri güveni yeniden 
sağlamak, oy kullanmaya teşvik 
etmek, iradenin sakatlanmasını 
engellemek ve elde edilen 
sonuçların meşruiyetinin 
tartışılmadığı bir atmosfere 
ulaşabilmek, adalet arayışı 
içerisinde olan avukatlar için 
temel bir görevdir. Diğer 
yandan, yeni bir sistemi ifade 
eden seçime giderken, değişen 
mevzuatın hukuki çerçevesinin 
tayininde avukatların aktif görev 
almaları, yukarıda belirtilen 
amaca erişilmesinde temel 
etmen olacaktır. Bu gerekler 
sağlanır ise yurttaşların seçme 
haklarını özgürce kullanmak 
konusundaki haklı endişelerinin 
aşılabileceği inancındayız.
Bu nedenlerle her seçimde 
yapmış olduğumuz çalışmaları 
bu defada “Her ilde, her 

DİYARBAKIR
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okula bir avukat” hedefiyle 
yinelemekteyiz. Sandık güvenliği 
konusunda, aşağıda isimleri 
bulunan 16 Baronun da içinde 
bulunduğu toplam 29 Baro ve 
Sensiz Olmaz Hareketi, eşgüdüm 
ile çalışarak adil, eşit ve özgür 
seçim koşullarının oluşmasını 
sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu kapsamda ilk toplantı 17 
Mayıs 2018 tarihinde Ankara 
Barosu’nda, ikincisini 22 Mayıs 
2018 tarihinde de İstanbul 
Barosu’nda yapılmıştır. Bugün de 
aynı amaçlarla Diyarbakır Barosu 
ev sahipliğinde toplanılmış olup 
toplantıya 16 Baro Başkanıile 
yönetim kurulu üyeleri ve 
meslektaşlar katılmıştır.
Bu süreçte; İstanbul toplantısında 
Seçim Güvenliği Eğiticileri 
Eğitimi verilen Baro Başkanlarının 
kendi illerinde, meslektaşlarının 
eğitimine katkıda bulunması 
hedeflenmiştir. 
Seçim güvenliği konusunda 
özellikle risk oluşturan Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ndeki tüm barolara ve 
meslektaşlara destek olunması 
gereği, ayrıca ve özel olarak 
tartışılması gereken önemli 
bir husus olarak saptanmıştır. 
Bu doğrultuda, Diyarbakır 
toplantısında önceki seçimlerden 
çıkarılan sonuçlar itibariyle 
riskli sandıkların tespiti ve 
bu sandıklara ilişkin alınacak 
önlemler ile Bölgede seçmen 
iradesini sakatlayan kamu 
gücünün kullanıldığı alanlar ve 
yöntemler konu edilmiştir.
Barolar, Temel Hak ve 
Özgürlükler bağlamında, seçim 
güvenliğini demokrasinin 
vazgeçilmez bir unsuru olarak 
görmektedirler. Avukatlık 
Kanununun 76 ve 95 maddeleri 
Barolara bu görev ve 
sorumlulukları yüklemektedir. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun 
Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
Kanunu uyarınca da, YSK ve 
seçim kurulları görevlerini 
yerine getirirken ve yetkilerini 
kullanırken bağımsız ve tarafsız 

olmak zorundadır. Bu bağımsızlık 
ve tarafsızlık kuralı uyarınca, 
propaganda hürriyetinin ve 
seçmen iradesinin üstünlüğünün 
gözetilerek, temel seçim 
güvenlik normlarına uyulmasını 
beklemekte ve izlemekteyiz.
Bu gerekçelerle aşağıda isimleri 
yazılı Barolar olarak yurttaşları 
özgürce oy kullanmaya çağırırken 
yalnız olmadıklarını, sandık 
başındaki avukatların onlar için 
güvence olacağını bilmelerini bir 
kez daha vurgularız. 

DİYARBAKIR BAROSU BAŞKANLIĞI
ADANA BAROSU BAŞKANLIĞI
ADIYAMAN BAROSU BAŞKANLIĞI
ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI
ANTALYA BAROSU BAŞKANLIĞI
BATMAN BAROSU BAŞKANLIĞI
BİNGÖL BAROSU BAŞKANLIĞI
BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI
DÜZCE BAROSU BAŞKANLIĞI
GAZİANTEP BAROSU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI
KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI
MUŞ BAROSU BAŞKANLIĞI
ŞANLIURFA BAROSU BAŞKANLIĞI
ŞIRNAK BAROSU BAŞKANLIĞI
VAN BAROSU BAŞKANLIĞI
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Mülteci işgücü ve yansımaları sempozyumu yapıldı

Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu 
ve Bursa Barosu işbirliğiyle Bursa’da, 
Mülteci Hukuku Kapsamında Mülteci 
İşgücü ve Bölgeye Yansımaları” 
başlıklı sempozyum gerçekleştirildi. 
Bursa Akademik Odalar Birliği 
Oditoryumu’nda gerçekleştirilen ve 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’un açılış konuşmasıyla başlayan 
sempozyumun oturum başkanlığını 
TBB Emek Komisyonu Başkanı Av. Ali 
Çetin Aygün yaptı.
Sempozyumda, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu “İşçi, 
Esnaf, İşveren Örgütleri ve Suriyeli 
Mülteciler”; aynı üniversiteden Doç. 
Dr. Gaye Burcu Yıldız “İş Hukuku 
Açısından Mülteciler”; Kocaeli 
Dayanışma ve Araştırma Derneği’nden 
Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu “Suriyeli 
Çocuk Göçmen İşçiler”; Namık Kemal 
Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 
Doç. Dr. İhsan Çetin de “Bir Göç 
Ülkesi Olma Yolunda Türkiye’de 
Suriyeli Mülteciler ve Entegrasyonları 
Meselesi” başlıklı sunum yaptılar.
Sempozyumun sonunda Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
konuşmacılara anı plaketi verdi.
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Sosyal Etkinlikler Komisyonu iftar düzenledi
Bursa Barosu Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Misi Et Mangal’da iftar yemeği organize etti. Yemeğe, Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, eşi Av. Nezaket Altun, Başkan Yardımcısı Av. Atila Atik, Sayman Av. 
Metin Öztosun, avukatlar, stajyer avukatlar ve yakınları katıldı. Av. Gürkan Altun, iftar öncesi ve sonrasında 
meslektaşlarıyla ve stajyer avukatlarla sohbet etti. Bursa Barosu Sosyal Etkinlikler Komisyonu Başkanı Av. 
Ümit Özcan, Komisyon Üyesi Av. Gülender Adıgüzel, başarılı organizasyondan ötürü övgü aldı.
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Bursa Barosu ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği işbirliği ile 
düzenlenen “Yaşananlar Boşuna 
Değil – Perşembe Söyleşileri” 
ilginç bir organizasyonla sona 
erdi. Bir süredir hukuk, sanat, 
edebiyat alanlarında isim yapmış 
kişilikleri Bursa’da dinleyicilerle 
buluşturan söyleşi dizisinin son 
konuğu İlahiyatçı Yazar İhsan 
Eliaçık’tı. Ancak Eliaçık, daha 
önce katılığı bir paneldeki 

konuşmasından ötürü “terör 
örgütü propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis 
cezasına çarptırıldı. Cezanın 
temyiz süreci sonuçlanıncaya 
kadar İstanbul dışına çıkışı 
yasaklanan Eliaçık’la söyleşi, 
Bursa Barosu’nun girişimi ve 
İstanbul Kartal Belediyesi’nin 
katkılarıyla Kartal Soğanlık Kültür 
Merkezi’nde Bursa Barosu ve 
ÇGD Bursa Şubesi yöneticileri 

ile İstanbullu vatandaşların 
katılımıyla gerçekleştirildi.
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, yönetim kurulu üyeleri, 
ÇGD Bursa Şubesi Başkanı 
Aykut Güngör ve yönetim kurulu 
üyeleriyle gazetecileri Kartal 
Soğanlık Kültür Merkezi’nde 
Kartal Belediye Başkanı Altınok 
Öz karşıladı. Altun Öz’e, 
“kişilerin seyahat özgürlükleri 
engellense bile fikirlere zincir 

Konuşmacı yasaklı olunca....
Bursa Barosu ve Çağdaş Gazeteciler 

Derneği Bursa Şubesi’nin ortaklaşa 
düzenlediği “Yaşananlar Boşuna 
Değil - Perşembe Söyleşileri”nin 

sonuncusu İstanbul’da gerçekleşti. 
Nedeni, konuk İlahiyatçı Yazar 

İhsan Eliaçık’ın, yargılandığı 
bir davada aldığı ceza 

kesinleşinceye kadar 
İstanbul dışına çıkışının 
yasaklanmış olmasıydı.

“Bugünler de geçecek, güzel günler göreceğiz”
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vurulamayacağı” anlayışıyla 
hareket ettiklerini belirtti.
ÇGD Bursa Şubesi 2. Başkanı 
Fırat Yılmaz’ın sunumuyla 
başlayan söyleşide İhsan Eliaçık, 
“Bu dönem de geçecek, güzel 
günler göreceğiz. Bu durum 
sürgit böyle devam edemez. 
Önünde sonunda işler normale 
dönecek. Demokrasilerde 
çare tükenmez. Bu söyleşi için 
Bursa’da olmam gerekiyordu, 
yasak nedeniyle gidemedik ama 
Bursa buraya geldi. Bursalılar’a 
yasak koymayı unutmuşlar. Artık 
teknolojik imkanlar da her yere 
ulaşmamıza imkan veriyor, sosyal 
medyadan takip edilebiliyor” 
diye konuştu.
Konuşmasına, “Bu iktidar ne 
diyerek yola çıktı, şimdi nerede?” 
sorusunu sorarak başlayan 
Eliaçık, kendisinin bugün 
iktidarda olanlarla birlikte bir 
dönem MSP’nin Akıncılar gençlik 
kolunda yer aldığını söyledi. 

Eliaçık, 1980 darbesi sonrasında 
Akıncılar Gençlik Davası’nda 
1 yıl tutuklu kaldıktan sonra 
ilk çıktığı duruşmada beraat 
ettiğini hatırlatarak, “Ben neden 
orada değilim? Ben vicdanımın 
sesini dinledim ve yollarımı 
ayırdım. İkbal gözetsem onların 
arasında olurdum, itiraz etmeyip 
biat etseydim el üstünde 
tutulacaktım” ifadelerini kullandı.
“Ben bu işin dini bir diktatörlüğe 

gideceğini gördüm” diyen İhsan 
Eliaçık, 2003 yılında yayınladığı 
Adalet kitabında bugün yaşanan 
birçok konuya dikkat çektiğini 
hatırlattı. Cihad konusunda 
Hz. Muhammed’in, “En büyük 
cihad insanın nefsiyle savaşıdır” 
dediğini belirten Eliaçık, şunları 
söyledi:
“Büyük cihad kişinin özeleştiri 
yapması, kendi geçmişiyle, 
tarihiyle yüzleşmesidir. Ben bunu 
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yaptım. Karşı tarafa saldırmak 
kolaydır ama kendini eleştirmek 
zordur. Politikacılar buna asla 
yanaşmazlar. Bunu ancak 
düşünenler, fikir adamları yapar. 
Nerede bir filozof varsa nefsiyle 
mücadele edendir.
Bugün ülkede iktidardakiler 
nasıl bakıyor? Ülkenin yüzde 70’i 
sağcı muhafazakar, yüzde 30’u 
solcu. O zaman yüzde 30 için 
ne söylersen söyle. Yüzde 30 
onun umurunda bile değil. Bu 
yolla sürekli konsolide tutmaya, 
tahkim etmeye çalışıyor.”
Bu anlayış ve bakışın kırılması 
gerektiğini, kendisinin de yıllardır 
bunu yapmaya çalıştığını ifade 
eden Eliaçık, şöyle devam etti:
“Onların hiç temas etmediği 
yanaşmadığı grupların içine 
girdik. Gezi’de cuma namazı 
kıldırdık, 1 Mayıs’ta Fatih 
Camii’nden Taksim’e yürüdük. 
Biz bunu kırdık fakat ‘derhal 
önlenmesi lazım’ dediler, bu 

çözülmeyi durdurdular. Bizi 
mahkum ederek şeytanlaştırdılar. 
Dini yönden yaptığım 
eleştirilerden dolayı bana 
bugüne kadar bir şey yapmadılar. 
Neler neler söyledim. Fakat terör 
örgütü propagandasından ceza 
vererek seslendiğim insanlara 
bir mesaj vermek istediler. 
Bunların hepsi hesaplı kitaplı… 
Ben bu kutuplaşmanın kırılması 
gerektiğini söylüyorum ve 
Gezi’den bu yana cemevlerine 
gidiyorum.”
Gidilen yolun dini diktatörlük 
olduğunu, ancak tarihin akışını 
tersine çevirmenin mümkün 
olmadığının altını çizen Eliaçık, 
“Padişahlığı, halifeliği getireceğiz 
demek boş şeydir. Ben bugün 
iktidardakilerin varmak istediği 
yerde başvuracakları kitaplarla, 
kaynaklarla yüzleştim. Onlar 
bunlarla yüzleşmeye cesaret 
edemez. Onlar itiraz edemezler. 
Yeryüzünde Allah’ın gölgesi diye 

bir şey yok, olmaz. Hilafet diye 
bir şey yok. Bütün büyük dinler 
ve devrimler ihanete uğramıştır” 
dedi.
Saltanatın ve Hilafetin 
kaldırılmasının doğru olduğunu, 
aydınlanma devrimleri 
ile Marksizmin İslam’la 
çelişmediğini, aksine onun 
özünün devamı olduğunu 
savunan Eliaçık, “Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ‘Yurtta Sulh, Cihanda 
Sulh’ sözü Kur’ana uygundur. 
Cumhuriyet devrimleri İslam’a 
karşı yapılmamış, İslam’ın önünü 
açmıştır” diye konuştu.
İhsan Eliaçık, konuşmasının 
bitiminde konukların çeşitli 
konulardaki sorularını yanıtladı. 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, ÇGD Bursa Şubesi Başkanı 
Aykut Güngör ve Kartal Belediye 
Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi 
Okay, İhsan Eliaçık’a plaket ve 
hediye verirken, yazar kitaplarını 
imzaladı.
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Gürkan Altun, Konya’da 
cübbe giydirdi

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Konya 
Barosu’nu ziyaret etti. Konya Barosu Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ’a Bursa hatırası hediye eden 
Altun’un ziyaretinde Konya Barosu Yönetim Kurulu 
üyeleri de bulundu.
Konya Barosu’nu ziyaret eden Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun, burada ruhsat törenine 
katıldı. Altun, genç meslektaşı Ömer Örgen’in 
cübbesini giydirdi. Genç avukatın ruhsatını da 
Konya Barosu Başkanı Av. Mustafa Aladağ verdi.

Bursa Barosu’nun da takip ettiği, 11 kız 
çocuğunun yaşamını yitirdiği Adana 
Aladağ’daki cemaat yurdu yangını davasında 
6. duruşma yapıldı. Bursa Barosu Çocuk 
Hakları Komisyonu Üyesi Av. Gamze Pamuk 
Ateşli’nin izlediği duruşma öncesinde 
açıklama yapan Adana Barosu Başkanı Av. 
Veli Küçük, “Gecikmeden karar verilmeli, 
sorumlular hak ettikleri cezayı almalıdır” 
dedi.

Hak ettikleri cezayı alan dek!
Adana Barosu Başkanı Küçük, Aladağ 
yurt yangın faciasının basit bir yangın 
davası olmadığını belirterek, “Bunun 
adı cinayettir. Yoksulluğun istismarıdır. 
İnsanımızı ve çocuklarımızı cemaatlerin kendi 
düşüncelerine uygun bireyler yetiştirme 
sakat bakış açısına izin vermeyeceğiz. 
Kozan’da, ailelerle faciadan bugüne kadar 
dayanışma halindeyiz, yargılama sürecini tüm 
sorumlular hak ettikleri gerçek cezayı alana 
dek takip edeceğiz” dedi.

Aladağ Davası’nın
peşini bırakmıyoruz
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“19 Mayıs 1919 tarihini anlamak için 
99 yıl öncesinin koşullarını ve her 
bir ayrıntısını bilmek gerekir.
Bu konuda en güvenilir kaynağımız 
elbette Nutuk’tur. Ulu Önder 
Atatürk’ün nutukta aktardığına 
göre, Osmanlı Devleti’nin temelleri 
çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. 
Birinci seçenek İngiliz himayesini 
kabul etmek, ikinci seçenek 
Amerikan Mandası istemekti. 
Üçüncüsü ise bölgesel kurtuluş 
çareleriydi.
Atatürk bu kararların hiçbirinde 
isabet görmemişti. Çünkü bu 
kararların dayandığı bütün deliller 
ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. 
Ortada bir avuç Türk’ün barındığı 
ata yurdu kalmıştı ki, son mesele 
bunu da paylaşmaktı. Osmanlı 
Devleti, onun istiklali, padişah, 
halife, hükümet, bunların hepsi 
anlamı kalmamış boş sözlerden 
ibaretti.
Bu halde ciddi ve gerçek karar 
“Milli hakimiyete dayanan, kayıtsız 
şartsız, bağımsız yeni bir Türk 
devleti kurmak” olmalıydı.
Atatürk’ün, yanındaki 47 vatan 

evladıyla birlikte İstanbul’dan kırık 
dökük Bandırma Vapuru ile 16 
Mayıs 1919 günü Samsun’a doğru 
yola çıkmadan önce aldığı karar 
buydu.
Ya istiklal, ya ölüm!
Gerçek kurtuluş isteyenlerin 
parolası da bu olmalıydı.
İstiklali için ölümü göze alan bir 
millet, insanlık haysiyet ve şerefinin 
gereği olan bütün fedakarlığı 
yapmakla teselli bulur ve hiç 
şüphesiz esirlik zincirini kendi eliyle 
boynuna geçiren miskin, haysiyetsiz 
bir millete bakarak dost ve düşman 
gözündeki yeri bambaşka olurdu.
Atatürk, hem askeri, hem siyasi 
bir deha idi. Her ayrıntıyı, önüne 
çıkabilecek her engeli hesap 
etmişti. 1919’dan itibaren yaptıkları, 
bir mantık silsilesiyle gözden 
geçirildiğinde, ilk günden itibaren 
takip edilen genel doğrultunun, ilk 
kararın çizdiği yoldan ve yöneldiği 
hedeften asla sapmamış olduğu 
kendiliğinden anlaşılacaktı.
Bugün varlığımızın nedeni, 19 
Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a 
ayak basan iradedir. O irade, 

o kararlılık, o cesarettir bizi biz 
yapan… Bugün bireyi olmaktan 
guru duyduğumuz Türk milleti 
olarak varlığımızı, Mustafa Kemal 
Atatürk önderliğindeki bu iradeye 
borçluyuz.
Bu borcu nasıl ödeyeceğiz 
peki? Atatürk’ün rehberliğinde, 
mitolojideki Anka kuşu gibi 
küllerinden yeniden doğan 
Türk milletini ve devletini, 1919 
öncesinde yaşadığı acz içine ve 
medeni dünyada gülünç duruma 
düşürmeyerek… Bunun yolu da 
yine Atatürk’ün çizdiği yoldur. 
İlkeleri, devrimleridir. Atatürk’ün 
Türkiye Cumhuriyeti’ni emanet 
ettiği çocuklarımıza, gençlerimize 
çağdaş eğitim öğretim olanakları 
sağlamaktır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta 
olmak üzere, bu toprakları bize 
vatan olarak bırakan ecdadımıza 
yürekten teşekkür ediyor, 19 Mayıs 
Atatürkü Anma Gençlik ve Spor 
Bayramımızı kutluyorum.

Av. Gürkan ALTUN
Bursa Barosu Başkanı

19 Mayıs’ın parolası Ya istiklal ya ölüm!
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CMK 
eğitimleri
yeni 
merkezde
yapıldı
Bursa Barosu CMK 
Komisyonu tarafından 
düzenlenen CMK Sertifika 
Eğitimi, CMK eğitimcileri Av. 
Metin Öztosun, Av. Murat 
özdemir, Av. Türker Sarnık, 
Bursa Barosu CMK Servisi 
Sorumlusu Av. Seda Altıntaş 
Sümer tarafından verildi.

Av. Oben Büyüközkan’a
bakımevinde ziyaret
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik ve CMK Sorumlusu Av. 
Seda Altıntaş Sümer, özel bir bakım evinde kalan 
meslektaşları Av. Oben Büyüközkan’ı ziyarete git-
tiler. Altun, Atik ve Sümer, Büyüközkan’la bir süre 
sohbet ettiler.
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Bursa Barosu, Uluslararası 
Tahkim Hakemleri Kurumu 
(Chartered Institute of 
Arbitrators), BTSO Tahkim 
ve Arabuluculuk Merkezi 
(BTSOTAM) ve Uludağ 
Üniversitesi işbirliği ile 
düzenlenen “Uluslararası 
Tahkime Giriş” eğitimi Bursa 
Baroevi’nde gerçekleştirildi. 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’un açılış konuşmasıyla 
başlayan ve Bursa Barosu Tahkim 
Komisyonu Başkanı Av. Bennar 
Aydoğdu ile Av. Dr. Serhat 
Eskiyörük’ün verdiği eğitimde 
konu başlıkları şöyleydi:
1. Ticari uyuşmazlıkların 
alternatif çözüm metotları 2. 
Türkiye’de ve dünyada tahkim, 
tahkim kuralları ve uygulama 
alanlarına genel bakış 3. 
Tahkimin temel Özellikleri 4. 
Tahkim anlaşması 5. Tahkim 
yargılaması 6. Tahkim kararı 
7. Tahkim masrafları ve hakem 
ücretleri...

“Uluslararası Tahkime Giriş” eğitimi
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Bursa 
Barosu 
Başkanı Av. Gürkan 
Altun ile yönetim kurulu 
üyeleri ve çoğunlukla stajyer 
avukatların izlediği seminerde 
Burcuoğlu şunları söyledi:
“Hukuk, Türk Medeni Kanunu 
ve Türk Borçlar Kanunu’dur. 
Gerisi tamamen teferruattır. 
Hatta kimse alınmasın fuzulidir. 
Diğer bütün kanunları atınız. 
Özel hukuktan bahsediyorum. 
Aman yanlış anlaşılmasın. İş 
Kanunu, Ticaret, Bankalar, 
Finansal Kiralama, hele Tüketici? 
Zararlıdır. Zararlıdır, kafa 
karıştırır. İddia ediyorum, aksini 
söyleyebilen de yok. Borçlar 
Kanunu, tüketiciyi Tüketici 
Kanunu’ndan daha fazla koruyor. 
İyi kötü Borçlar Kanunu’nu 
yapanlardan biriyim. Herkesten 
şunu rica ediyorum. Lütfen 
kanunu doğru okuyun ve iyi 
niyetle okuyun. Ne yapalım 
da eleştirecek bir yer bulalım 
olmamalı amaç. Kanuna 
söylemediğini söylettirmeyin.

Cübbe çantasında dolaşan 
bir avukatım ben hala. Gerçek 
hukukçuluk avukatlıktır. Avukatlık 
yapmadan hocalık yapamazsınız, 
masal anlatırsınız kürsüden. 
Bazı arkadaşlarımız çok güzel 
anlatıyorlar. Eline şırınga almamış 
doktorlara benzersiniz. Gelip 
bana kimse aksini söylemesin. 
‘Ben ne bileyim adliyeyi’ diyen 
çok değerli kardeşlerimiz 
var. Nerede ders verdiğini 
soruyorum. ‘Ankara’da diyor. 
‘Yakışmaz! Senin ya Bern’de ya 

Berlin’de olman lazım’ diyorum. 
Böyle bir şey olabilir mi?
Hiç istemememe rağmen adım 
boşanma avukatına çıktı. Ben 
borçlar hukukçusuyum. Aile 
hukuku benim hobimdi. Şu 
anda midem bulanıyor. Mümkün 
olduğu kadar kaçıyorum. 
Açıyorsunuz kanunu, çok nedenli 
boşanma sistemi! Yeryüzünde 
bir bizde var, bir de Kuzey Afrika 
ülkelerinde… Bir tane neden 
vardır. İsterseniz 950 tane neden 
ekleyebilirisiniz. Evlilik birliği 

Bursa Barosu’nun 5 Nisan Avukatlar Günü 
etkinlikleri kapsamındaki “Borçlar Hukuku 

Semineri” gerçekleştirildi. Av. Prof. Dr. 
Haluk Burcuoğlu, salonu dolduran 

avukat ve stajyer avukatlara, 
Borçlar Hukuku ile ilgili 

ayrıntılı bilgiler verdi.

“Özel hukukun temeli Medeni Kanun ve 
Borçlar Kanunu’dur, gerisi fuzulidir”
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temelinden sarsılmıştır. Gerisi 
tamamen palavradır. Ben bu 
kadınla yaşamayı sürdürürüm 
diyorsam niye dava açıyorum o 
zaman? Salak mıyım ben? Akıllı 
hangi adam yapar bunu?
Niçin çok nedenli 
boşanmayı muhafaza 
etmişiz biliyor 
musunuz? Gerekçe 
muhteşem. ‘Zina suç 
olmaktan çıkarılmış, 
bir de boşanma 
nedeni olmaktan 
çıkarılırsa dünya 
savaşı çıkar’ gibi 
gayet romantik 
gerekçe var. Bari 
söylemeyin. Böyle 
düşünüyorsanız, 
itiraf etmeyin. 
Arkadaşlar, yatak 
odasında yargıcın 
ve yasa koyucunun 
yeri yoktur. Öyle şey 
olmaz. Zorlama varsa 

elbette olur.
Geçen sene Torino’da 
aile hukukuyla ilgili tebliğ 
sundum. Biri kalkıyor bizim 
ülkemizde serbest yaşam, 
özgür berberlikler filan bravo… 

Bize geldi sıra boynumuz 
bükük. Siz bu yasaları ailenin 
yüceltilmesi, özgürleştirilmesi 
için yapıyorsunuz öyle mi? Ben 
saydım, bizim Medeni Kanun’da 
aile hukukuyla ilgili 377 tane 

madde var. Yetmiyor. 
Ailenin korunması 
bilmem ne diye 
de kanunlarımız 
var. Ayrıca Türkiye, 
dünyada aile 
hukukuyla ilgili en 
çok antlaşmaya 
imza atan bir ülke. 
Bizden daha fazla 
imzalayan yok. İsveç 
filan bizim yanımızda 
medeniyetten söz 
edemez!
Seminerin sonunda 
Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Av. Prof. Dr. 
Haluk Burcuoğlu’na 
plaket verdi.
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Bursa Barosu ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Bursa 
Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
“Yaşananlar Boşuna Değil- 
Perşembe Söyleşileri”nin son 
konuğu, Oyuncu, Senarist, 
Yazar Ercan Kesal oldu. Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Bursa 
Şube Lokali’nde gerçekleşen 
söyleşiye Bursa Barosu Başkanı 
Avukat Gürkan Altun, Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Bursa 
Şube Başkanı Aykut Güngör, 
gazeteciler, avukatlar, sinema ve 
edebiyatseverler katıldı.
“Zamanın izinde sinema ve 
edebiyat” temalı konuşmasında 
sinema-hayat ilişkisini kendi 
yaşamından örneklerle anlatan 
Ercan Kesal, sinemanın en 
önemli işlevinin yitirilen zamanı 
sinemada bulma ihtimali 

“Sanat, yeryüzünü sahiplenme cesareti verir”
“Yaşananlar Boşuna Değil 
- Perşembe Söyleşileri”nin 
konuğu olan Oyuncu, 
Senarist, Yazar Ercan 
Kesal, sanatın insanlara 
yeryüzünü sahiplenme ve 
onu değiştirme cesareti 
verdiğini dile getirdi.

Son zamanların popüler 
TV Dizisi “Çukur”un “İdris”i 
Ercan Kesal “Yeryüzünü 
kitaplar, filmler değiştirmez. 
Bu kitapları okuyan, bu 
filmleri izleyenler değiştirir. 
Bu yüzden egemenler 
sanatı sevmezler” dedi.
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olduğunu söyledi.
Sinemanın gerçekliği zaman 
boyutunda sabitlediğini ve 
hiçbir sanat dalının bunu 
yapamadığını kaydeden Kesal, 
“Başka hiçbir sanat dalının 
zamanla derdi yoktur. Zaman 
denilen şeyle en fazla tartışan, 
kavga eden, müdahale eden 
sanat biçimi sinemadır. Çünkü 
sahip olamayacağımız, satın 
alamayacağımız yeryüzünde 
bir tek şey var. Zaman, vakit. 
Bunun dışında her şeyin bir fiyatı 
var. Zamana sahip olamazsınız. 
Zaman sizin elinizden akıp, 
kaybolan bir avuç kumdan 
başka bir şey değildir. Zamanı 
kıymetli kılan şey, onun birazdan 
anı olacak olmasıdır. Sinema, 
insanın kaybettiği, bunun için 
de kederlendiği, hayıflandığı 
zamanı donduran, mühürleyen bir 
sanat dalıdır. Siz o mühürlenmiş, 
durdurulmuş zamandan, 
başkalarının hayatları yüzünden 
geçmişle ilişkiye geçersiniz” diye 
konuştu.

Sanatın insanlara yeryüzünü 
sahiplenme cesareti verdiğini 
dile getiren Kesal, bu nedenle 
edebiyatın, sinemanın, sanatın 
hayattan eksik edilmemesi 
gerektiğine değindi. Kesal, 
“Post modern çağ insana bir hiç 
olduğunu empoze eden çağdır. 
Kapitalizmin en büyük numarası 
insan hakları diye sunduğu şeyin 
baştan sona tüketici hakları 

olmasıdır. Çünkü kapitalizmde 
birey yoktur tüketici vardır. 
Sanat, sinema bu yüzden de çok 
kıymetlidir. Çünkü yeryüzünü 
kitaplar, sinemalar değiştirmez. 
Bu kitapları okuyan, bu filmleri 
izleyenler değiştirir. Bu yüzden 
egemenler sanatı sevmezler. 
Bu yüzden kitaba, filme bomba 
muamelesi yaparlar.
Dünyanın kaderi sizin 
ömrünüzden uzun ve biz 
hastalıklı bir çağın mağdurlarıyız. 
Bu çağ kapitalizm. Bundan 
kurtulmak lazım. Başkasını 
dinlemeyi, dayanışma 
ruhunu, yeryüzünün bir 
parçası olduğumuz gerçeğini 
unutmayalım. Bizden sonra 
da bu yeryüzünün devam 
edeceğini, bizim sadece fani 
bir yolcu olduğumuz gerçeğini 
idrak etmemizi sağlayarak 
başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
Söyleşinin sonunda Gürkan Altun 
ve Aykut Güngör, Ercan Kesal’a 
plaket verdi. Kesal da okurlarına 
kitaplarını imzaladı.
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Bursa Barosu Türk Müziği 
Korosu, sezonun son konseriyle 
sanatseverlerin karşısına çıktı. 
Konserin ikinci bölümünde 
sahneyi TRT Sanatçısı Alp Arslan 
aldı.
Bursa Barosu bünyesinde 
çalışmalarını sürdüren Türk 

Müziği Korosu, Bursa Devlet 
Klasik Türk Müziği Korosu 
Ses Sanatçısı Filiz Başıbüyük 
şefliğinde Bursa Akademik 
Odalar Birliği Oditoryumu’nda 
sahne aldı. “Bahar Nağmeli 
Türküler” başlığı altında, türkü 
formundaki şarkılarla izleyici 

karşısına çıkan Bursa Barosu 
Türk Müziği Korosu, 6 Mayıs 
1972’de idam edilen Deniz 
Gezmiş ve arkadaşlarını da andı. 
Metin Öztosun, Atilla İlhan’ın 
Deniz Gezmiş için yazdığı “O 
mahur beste çalar müjganla ben 
ağlaşırız” şiirini, Ali Arabacı da 

Türk Müziği Korosu bu kez türkülerle coşturdu
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“Yiğidim aslanım burda yatıyor” 
türküsünü seslendirdi.
Türk Sanat Müziği’nin kimi 
hüzünlü, kimi oynak türkü 
formundaki eserlerini 
seslendiren koro ve solistler, 
ikinci bölümde sahneyi, TRT 
sanatçısı Alp Arslan’a bıraktı.

İkinci bölümde sahne
Alp Arslan’ın
Sanatçı, popüler şarkılarla 
izleyenleri coşturdu. Davudi 
sesiyle Tanju Okan’ın “Kadınım” 
şarkısını da seslendiren Alp 
Arslan, dinleyicilerden yoğun 
alkış aldı.
Alp Arslan, TRT’de yayınlanan 
canlı Akşam Sefası programının 
20 yıldır aralıksız sürdüğünü, 
bunun için Guinness Rekorlar 
Kitabı’na başvurduklarını bildirdi.

Gürkan Altun’dan çiçek
Konserin sonunda kürsüye 
gelen Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Deniz Gezmiş 
ve arkadaşlarının anılmasından 
dolayı mutlu olduğunu söyledi. 
“Bugün türkülerimizi Deniz 
Gezmiş ve arkadaşları için, 
elbette adını verdiği ve birkaç 
gün önce kaybettiğimiz merhum 
genç meslektaşımız Deniz 
Özmen için söyledik” diyen 
Altun, Şef Filiz Başıbüyük ve 
konuk sanatçı Alp Arslan’a çiçek 
verdi.
Son olarak yeniden sahne alan 
koroya dahil olan Gürkan Altun 
ve konuk sanatçı Alp Arslan, “A 
Fadimem hadi senle kaçalım”, 
“Bursa’nın ufak tefek taşları” 
türkülerine eşlik ettiler.
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Bursa Barosu’nun 5 Nisan 
Avukatlar Günü etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 14. Av. 
Rafet Canbaz Halı Saha Futbol 
Turnuvası’nın şampiyonu Uludağ 
takımı oldu.
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’un da izlediği 
final maçında Uludağ takımı ile 
Olgunlar karşılaştı. Karşılaşmanın 
normal süresi 1-1 berabere 
sonuçlanırken, şampiyonu 
penaltı atışları belirledi.
Turnuvada 3 ve 4.’lük maçında 
Hacevera ile Cebri İcra takımları 
mücadele etti. Turnuvanın 
dördüncüsü Hacevera, üçüncüsü 
de Cebri İcra oldu.
Final maçından sonra kupa 
töreni düzenlendi. Hakemlere 
plaket, futbolculara madalyaları 
ve takımların kupaları 
Organizasyon Komitesi 
Sorumlusu Av. Özcan Çoraklı ile 
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun tarafından verildi.

Bursa Barosu 14. Rafet Canbaz
Futbol Turnuvası’nda şampiyon ULUDAĞ

Hakemlere plaket
Bursa Barosu’nun düzenlediği 
halı saha futbol turnuvasında 
maçları yöneten hakemlere 
de Bursa Barosu Başkanı 
Altun ve Komite Sorumlusu 
Çoraklı birlikte anı plaketi 
verdi.
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Mayıs ayında ruhsat alan meslektaşlarımız
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Mayıs ayında ruhsat alan meslektaşlarımız

Özen Dağdeviren

Serkan Çelik

Furkan Gerikalmaz

Ayça Erdağı

Abdussamed Kahraman

Ozan Tuncel

Fahriye Seçil Yumuşakkaya

Meltem Canbolat

Merve Babaoğlan
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Mayıs ayında ruhsat alan meslektaşlarımız

Mustafa Semih Gençtürk Betül Babacan Oğuzhan Azrak

Ceren Taymez

Berkay Kürşat Güzel
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