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Bizler aşağıda imzası bulunan 
Genişletilmiş Ege ve Marmara 
Bölge Baro Başkanları 
Toplantısı’na katılan baro 
başkanları olarak Anayasa 
değişikliği paketine ilişkin 
görüşlerimizi kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.
Ülkemiz, anayasa değişikliği 
adı altında Hükümdar 
yetkilerine sahip, ama 
adı CUMHURBAŞKANI 
olan, bütün erkleri elinde 
bulunduran tek kişinin 
iktidarına sürüklenmektedir. 
Bu, süslenmiş anayasa paketi 
adı altında halkımızın oyuna 
sunulmaktadır. Barolar dahil 
hiçbir anayasal kurumun ve 
“halkımızın görüşü” alınmaksızın 

yapılmak istenen anayasa 
değişikliği halkımızın bir talebi 
olarak ortaya çıkmamıştır. 
Anayasalar toplumsal uzlaşma 
ve mutabakat metinleridir. Oysa 
bu Anayasa değişikliği, henüz 
teklif aşamasında bile toplumu 
birleştirmek yerine ayrıştırıp 
bölmeye başlamıştır. 
Yetkisini anayasadan alan ve 
görevi insan haklarını savunmak 
olan Barolar olarak görmekteyiz 
ki, bu anayasa değişiklik 
paketi halkımızın hiçbir temel 
sorununa çözüm getirmediği 
gibi, kuvvetler birliği sistemi 
getirmekle parlamenter 
demokrasimizi ortadan 
kaldırmaktadır. 
Kuvvetler ayrılığının ortadan 

kalkması ile “hürriyet” ortadan 
kalkacaktır, “anayasa” ortadan 
kalkacaktır. 
Hakların güvence altına 
alınmadığı ve kuvvetler 
ayrılığının olmadığı bir 
toplumda aslında bir anayasa 
da yoktur. 
Anayasa mahkemesinin 
olağanüstü hal kararnamelerini 
denetlememe yönünde verdiği 
kararla, OHAL tümü ile keyfi bir 
KHK yönetimine dönüştürülmüş 
bulunmaktadır. Bu durum 
sürerken meşru ve demokratik 
bir anayasa tartışması 
yapılamayacağını biliyoruz. 
Gençlerimize 18 yaşında 
seçilebilme hakkı verilmek 
istenmesi olumludur. Ancak 

Ege ve Marmara Bölge Baroları bildirisi
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Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Antalya Barosu Başkanı Av. Polat Balkan, Aydın Barosu 

Başkanı Av. Gökhan Bozkurt, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay, Bilecik Barosu Başkanvekili 

Av. Hasan Şahin, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Bülent 

Şarlan, Denizli Barosu Başkanı Av. Müjdat İlhan, Edirne Barosu Başkanvekili Av. Kaan Polat, İstanbul 

Barosu Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, İzmir Barosu Başkanı Av. Aydın Özcan, Kırklareli Barosu 

Başkanı Av. Turgay Hınız, Kocaeli Barosu Başkanı Av. Sertif Gökçe, Manisa Barosu Başkanı Av. Ali 

Arslan, Muğla Barosu Başkanı Av. Cumhur Uzun, Sakarya Barosu Başkanı Av. Zafer Kazan, Tekirdağ 

Barosu Başkanı Av. Erhan Sezer, Yalova Barosu Başkanı Av. Hakan Gergeroğlu

Anayasa mevcut haliyle 
25 yaşında seçilme imkanı 
vermesine rağmen, Meclis’te 
bugün bir elin parmakları 
kadar bile temsil edilmedikleri 
ortadayken, bu düzenlemenin 
aslında gençleri Meclis’e 
taşımayacağı açıktır. 
Yapılmak istenen; 
Demokratikleşmek için anayasa 
değişikliği değil bir rejim 
değişikliğidir.
Ülkeyi ve insanlarının hak ve 
özgürlüklerini bir kişiye teslim 
etme girişimidir. Bu bir kişi 
dünyanın en demokrat insanı 

bile olsa bu kadar yetki ve 
sorumsuzlukla yine bir diktatöre 
dönüşeceği açıktır.
Parlamenter demokratik 
sistemin ortadan kaldırılması 
girişimidir. Cumhuriyetin kurucu 
değerlerine saldırıdır. 
Kuvvetler ayrılığını yok etmektir.
Sadece yürütme yetkisini 
değil, yasama ve yargıyı da 
tek elde toplamaktır.  Bu 
Anayasa değişikliği milli 
birliğimiz ortadan kaldırılarak, 
hem duygusal hem de fiili 
bölünmelere yol açacaktır. 
Ülkemizin eyaletlere ayrılması 

tehlikesi ile karşı karşıya 
kalınacaktır.
Yurdumuzu ve milletimizi 
bir tek kişinin iradesine ve 
insafına bırakacak bu değişiklik 
önerisine sessiz kalmıyoruz.
Bu ne bir kişinin, ne bir partinin 
meselesidir. Bu ne iktidar, ne de 
muhalefetin yanında olmaktır. 
Ülkemizin ve çocuklarımızın 
geleceğinin yanında olmaktır. 
Meselemiz; memleket 
meselesidir ve bu memleket 
hepimizindir.
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Altun, “Tarifeye bakıldığında Türkiye Barolar Birliği’nin görüşünün hiç dikkate 
alınmadığı görülmektedir. Adalet ve Maliye bakanlıklarının, belirlediği rakamlarla, 
TBB önerisindeki rakamlar arasında ciddi fark var” dedi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, 1 Ocak 2017 tarihinden 
itibaren geçerli olan “Ceza 
Muhakemesi Kanunu (CMK) 
Gereğince Görevlendirilen 
Müdafi ve Vekillere Yapılacak 
Ödemelere İlişkin 2017 yılı 
Tarifesi”nin iptali istemiyle dava 
açtı.
Tarifedeki ücretlerin oldukça 
düşük olması nedeniyle 
Danıştay’da dava açtıklarını 
söyleyen Bursa Barosu Başkanı 
Altun, öncelikle yürütmenin 
durdurulmasını istediklerini 
söyledi. “CMK tarifesindeki 
ücretlerin, Türkiye Barolar 
Birliği’nin de (TBB) görüşü 
alınarak Adalet ve Maliye 

bakanlıkları tarafından birlikte 
tespit edileceği” yolundaki 
kanun hükmüne karşın aksine 
hareket edildiğini belirten Altun, 
“Tarifeye bakıldığında Türkiye 
Barolar Birliği’nin bu görüşünün 
hiç dikkate alınmadığı 
görülmektedir. Kanunda yer 
alan ‘görüş alınarak birlikte 
tespit edilmesi’ şeklindeki 
ifade, sadece şeklen yazı ile 
görüş istenmesi anlamında 
değil, istenilen görüşün ‘dikkate 
alınması’ anlamındadır. Adalet 
ve Maliye bakanlıklarının, 
Türkiye Barolar Birliği’nin 
görüşünü dikkate almadan 
belirlediği rakamlarla, TBB 
önerisindeki rakamlar arasında 

ciddi fark var” dedi.
Avukatın sunduğu hukuki 
yardımın karşılığı olan ücretin, 
esasen taraflar arasında 
serbestçe belirlendiğine 
dikkat çeken Altun, “Avukat 
ile iş sahibi arasında Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesi’nin altında 
olmayan bir avukatlık ücretinin 
kararlaştırılması asıldır. Avukatlık 
ücreti herhangi bir malın 
değeri gibi ölçülemez. Bu 
ücreti tüm avukatlık mesleğine 
ilişkin vakardan ve avukatın 
kişiliğinden ayırmak da mümkün 
değildir” dedi.
Altun, CMK görevi sonucunda 
verilecek ücretin avukatları 
onore edecek bir niteliği 
olduğunu, iki tarife arasındaki 
ciddi farkın eşitlik ilkesine de 
aykırı olduğunu kaydetti.
Altun son olarak “Adaletin 
sağlıklı işlemesi, adil 
yargılanma ilkesinin tam 
olarak uygulanabilmesi, 
avukatlık mesleğinin niteliği ve 
görevi ifa ederken alınan ağır 
sorumluluklar, harcanan mesai 
ve emek düşünüldüğünde 
kamu hizmetinin daha iyi 
yürümesi için müdafilik hizmeti 
sonucunda alınan ücretin de 
bu emeğe denk olması hukuk 
ve hakkaniyet gereğidir” diye 
konuştu.

CMK Tarifesi’ne iptal davası
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Ruhsatlar artık çerçeveli
Bursa Barosu’na kayıtlı yeni 
avukatların ruhsatları artık 
çerçeveli bir şekilde törenle 
veriliyor.
Gürkan Altun başkanlığındaki 
yeni yönetim, 15 Aralık 2016 
tarihi itibariyle mesleğe yeni 
başlayan avukatların ruhsatlarını 
şık bir çerçeveyle birlikte 
veriyor. Ruhsat törenlerine 
katılan ve genç meslektaşlarına 
ruhsatlarını veren kıdemli 
avukatlar, geçmişte kendi 
ruhsatlarının çerçevesiz bir 
şekilde verilmiş olmasından 
ötürü serzenişlerini ilettiler.
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, göreve geldiklerinden 
bu yana 125 genç meslektaşa 
ruhsat verdiklerini belirterek, 
“Mesleğe yeni başlayan 
meslektaşlarımız, ruhsatlarını 
gösterişli bir çerçeveyle alınca 

daha da bir gururlanıyorlar. 
Meslek yaşamına ekside 
başlayan genç meslektaşlarımız 
için düşündüğümüz, 
hizmetlerinin Bursa Barosu 

tarafından karşılanacağı ofis 
projemizi de yakında hayata 
geçireceğiz. Toplu ofis projemiz 
için yer arayışlarımız sürüyor” 
dedi.

Bursa Barosu’na kayıtlı aktif avukat sayısı, 31 Ocak 2017 tarihi itibariyle 2 bin 919’a 
yükseldi.

Mehmetçik Vakfı Temsilcisi Güven’den ziyaret
Mehmetçik Vakfı Bursa 
Temsilcisi İbrahim Güven, 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u ziyaret etti. Mehmetçik 

Vakfı’nın çalışmalarını anlatan 
Güven, Başkan Altun’a vakıf 
tarafından bastırılan almanak 
hediye etti. Ziyarette, Bursa 
Barosu önceki başkanlarından 
Türkiye Barolar Birliği Delegesi 
Asude Şenol ile Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu üyeleri Metin 
Öztosun, Hüsniye Altın Yeşil 
ve Sefer Bülent Yaylalı da 
bulundu.
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Genç avukatlar kahvaltıda buluştu
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Bursa Barosu, Bursa Tabip Odası 
ve Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Bursa Şubesi işbirliğiyle 
düzenlenen “Elektromanyetik 
Kirlilik Kaynakları, Halk 
Sağlığına Etkileri ve Hukuksal 
Mücadele” konulu panel Bursa 
Akademik Odalar Birliği (BAOB) 
Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.
Panele Bursa Barosu Başkanı 
Avukat Gürkan Altun, Bursa 
Tabip Odası Başkanı Dr. Güzide 
Elitez ve EMO Bursa Şubesi 
Başkanı Remzi Çınar’ın yanı sıra 
diğer odaların temsilcileri ile 
vatandaşlar katıldı.
Panelin açılışında konuşan 
Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. 
Güzide Elitez, “Yaşadığımız 
alanlarda pek çok etkilere 
maruz kalıyoruz. Ben 
neredeyse insanların tüm boş 
zamanlarını cep telefonlarının 
başında geçirdiğini, psikolojik 
bağımlılıktan da konuşmak 
gerektiğini düşünüyorum. 

Bu bağımlılık pek çok ülke 
tarafından hastalık sayılıyor. 
Sağlığımızı pek çok alanda 
etkileyen bu çevresel 
faktörleri bugün değerli 
konuşmacılarımızla tartışacağız” 
dedi.

ALTUN: TEHLİKEYLE YÜZ 
YÜZE GELECEĞİZ
Bursa Barosu Başkanı 
Avukat Gürkan Altun da, 
elektromanyetik kirliliğin 
oluşturduğu psikolojik etkilere 

dikkat çekti. Panelin, farkındalık 
oluşturacağına inandığını 
belirten Gürkan Altun,  “Bugün 
burada farkına varamadığımız 
tehlikelerle yüz yüze geldik. 
Ben de bu durumun psikolojik 
etkilerinin de tartışılması 
gerektiği kanaatindeyim” diye 
konuştu.
EMO Bursa Şubesi 
Başkanı Remzi Çınar ise, 
“Elektromanyetik kirlilik, bir 
taşın üzerine damlayan su gibi, 
insanın ya da taşın bedeninde 
ciddi bir delik oluşturan süreçtir” 
dedi. Çınar, cep telefonları başta 
olmak üzere temelde elektrikle 
çalışan tüm cihazların büyük 
bölümünün bu kirliliğe neden 
olduğunu kaydetti.
İnsanlar kadar çevre ve 
hayvanlar da etkileniyor
Panelde ilk olarak Boğaziçi 
Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Selim Şeker, 

Elektromanyetik kirlilik insanlar
kadar çevreyi de etkiliyor

Av. Ş. Cankat Taşkın
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“Elektromanyetik Kirlilik 
Kaynakları, Çevre ve Biyolojik 
Etkileri” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Çevrenin ve 
hayvanların da insanlar kadar bu 
kirlilikten etkilendiğini söyleyen 
Prof. Şeker, “İspanya’da kurulan 
baz istasyonları sonrası kuşların 
kaçtığını ve kaldırıldıktan sonra 
tekrar geri geldiği bilimsel 
olarak kanıtlandı” dedi. Cep 
telefonlarının, bütün kaynaklar 
arasında en tehlikelisi olduğunu 
belirten Prof. Şeker, kullanım 
süresi her geçen gün artan cep 
telefonu gibi başka bir kaynağın 
olmadığına dikkat çekti. Prof. 
Şeker, elektromanyetik kirlilikle 
mücadelede odalara önemli 
görevler düştüğünü dile getirdi.

FARKINDALIK YENİ, YENİ 
OLUŞUYOR
Elektromanyetik kirliliğin insana 
etkisi konusunda yeni yeni 
farkındalık oluştuğunu belirten 
Sakarya Üniversitesi Öğretim 

Üyesi Prof. Dr. Osman Çerezci 
ise, “Vücudumuz bir şekilde 
bunu telafi etmeye çalışıyor ama 
bağışıklık sistemi bozuluyor. 
Elektromanyetik konusunda 
araçların bağışıklığı artırıldı ama 
bizim vücudumuzu korumamızın 
tek yolu farkındalık ve bilinçli 
bir yaklaşım içinde olmak” dedi. 
Farkına varılamayan bu kirliliğin 
ölçülebildiğini ve değerlerinin 

görülebildiğini hatırlatan Prof. 
Çerezci, “Vücudumuz bununla 
uğraşırken yorgun düşebilir” 
şeklinde konuştu.

YILLAR GEÇTİKÇE KARARLAR 
DEĞİŞTİ
Açılmış dava örneklerinden 
oluşan bir sunum gerçekleştiren 
Bursa Barosu avukatlarından 
Cankat Taşkın da, yıllar geçtikçe 
Yargıtay’dan gelen kararlardaki 
çelişkiye dikkat çekti. Avukat 
Taşkın, “Yargıtay, kişilerin sağlık 
hakkıyla haberleşme hakkının 
kıyaslanmasında haberleşme 
hakkının üstün olduğunu 
söyledi. Siz önce kanser olun 
gelin sonra bu davayı açın 
demeye başladı” dedi. Avukat 
Cankat Taşkın, “Şüpheden sağlık 
yararlanır ilkesini temel almamız 
lazım. Şüpheden sanık yararlanır 
derler ben bu davalarda 
şüpheden sağlık yararlanır 
diyorum” diye konuştu.
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Gürkan Altun, Bursa Barosu’nun 
yeni 10 avukatı için düzenlenen 
ruhsat töreninde konuştu. 
Konuşmasında anayasa 
değişikliğine değinen Altun, 
1982 Anayasası’nın şimdiye 
kadar 128 maddesinin 
değiştiğini hatırlattı ve şöyle 
konuştu:

“YAŞ ORTALAMASI ÇOK 
DÜŞÜK” 
“1982 Anayasası’ndaki 
değişikliklerden hangisini 
sorguluyoruz? Sadece 2010 
yılında halk oylamasıyla 
değiştirilenleri sorguluyoruz. 
Yani HSYK yapılanmasını, yani 
15 Temmuz darbe girişiminin 
arkasında olan büyük 
hukuksal gücü… 12 bin hakim 
savcımızdan 3700’ü aşkını 
görevden alındı. Yerine de son 
bir yılda 3900’e yakın hakim 
savcı atandı. Yani bugün hakim 
savcıların yüzde 35’ine ‘çocuk 
işçi’ tanımlaması paralelinde 
‘çocuk hakim, çocuk savcı’ 
diyoruz. 1993-94 doğumlu 
hakim ve savcılarımız var. 
40 günlük akademi eğitimi 

alan, hatta bu eğitimden de 
yoksun hakim savcılarımız 
var. Yargıçlar Sendikası’ndan 
aldığımız bilgidir. Bugün yeni 
atananlarla birlikte hakim 
savcılık mesleğinde olanların 
yarısından fazlası ilk 5 yılındadır. 
Her meslekte mektepli, alaylı 
kavramları vardır. Mektep 
önemlidir. Mesleğin ilk yılları 
ise alaylı tecrübesi kazandırır. 
El almak önemlidir. Usta-
çırak öğretisi önemlidir. Bu 
arkadaşlarımızın çalıştıkları 
adliyelerde dosyalarını 
danışabilecekleri birilerinin 
olması önemlidir ama maalesef 
günümüzde bu yok. Bu 

yapılanmayı sağlayan da 2010 
Anayasa referandumudur.”

“CUMHURBAŞKANI DA 
YARGILANIP AKLANMA 
HAKKINI KULLANSIN” 
Bursa Barosu Başkanı Altun, 
anayasalarda muğlak ifadeler 
olamayacağını, kanunların 
yorumlanamayacağını 
belirterek şöyle devam etti: 
“Anayasa değişikliğinde 
cumhurbaşkanının 
yargılanmasına dair bir madde 
vardır. Bu madde bir önceki 
anayasaya göre ileri bir 
maddedir. Cumhurbaşkanı 
sadece vatana ihanetten değil, 

“Yargıda yaş ortalaması çok düşük”
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
TBMM’de ikinci tur oylaması yapılan 
anayasa değişikliğinde yer alan Cumhur-
başkanı’nın yargılanmasına ilişkin mad-
denin, önceki anayasaya göre ileri bir 
madde olduğunu söyledi.

Altun, önceki Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün kayıp trilyon davasında yargılanıp 
beraat ettiğini, Kenan Evren’in ise 91 yaşı-
na kadar yargılanamadığını hatırlatarak 
“Yargılanmak bir haktır. Aklanmak daha 
büyük bir haktır” dedi.
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tüm suçlardan yargılanabilir. 
Nisablar değiştirilmiştir, 
zorlaştırılmıştır ama bir trafik 
suçundan, hakaret eyleminden, 
müessir fiilden, basit ya da çok 
nitelikli bir suçtan Yüce Divan’da 
yargılanacaktır. Burada sorun 
şu. Cumhurbaşkanı görevden 
ayrılmış, 10 yıl geçmiş, bir suç 
işlemişse meclis zaten nitelikli 
çoğunlukla gönderir. Ama 
yargılanacağı mahkemenin 
hakimleri o cumhurbaşkanı 
tarafından atandığında sonuç 
sizin düşündüğünüz gibi 
olmaz. Dün atamıyor muydu 
Cumhurbaşkanı? Evet atıyordu. 
Ama o Cumhurbaşkanı 
tarafsızdı, bağımsızdı, siyasi 
bir bağlantısı yoktu. Partiler 
üstüydü. 79 milyonu temsil 
etmek için seçilmişti. Ama 
bugünkü Cumhurbaşkanı partili 
bir cumhurbaşkanı olacak. 
Siyasi kimliğin atadığı yargıçlar 
Yüce Divan sıfatıyla en basit 
davalarda cumhurbaşkanını 
yargılayacak.”

Bu noktada önceki 
Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün yargılandığı “Kayıp 
Trilyon Davası”nı hatırlatan 
Altun, “Anayasada 
olmamasına rağmen 
milletvekili dokunulmazlığı 
kıyasen uygulandı. Sebebi 
de seçimle işbaşına gelen ilk 
cumhurbaşkanıydı. Ama görev 
süresi bittikten sonra hakkında 
dondurulan dosya açıldı, 
olması gereken mahkemede 
yargılandı ve beraat etti. Bu 
nedenle yargılanmak bir haktır. 
Aklanmak daha büyük bir haktır. 
Ve Abdullah Gül aklanarak çıktı. 
Ama Marmaris Okluk Koyu’nda 
yaşayan darbeci zat-ı muhterem 
eski cumhurbaşkanı ve 91 
yaşına kadar yargılanmadı. O 
anlamda bu hakkı vermek lazım. 
Kimseyi öteki dünyaya borçlu 
göndermemek, yargılanma 
hakkından mahrum bırakmamak 
lazım” diye konuştu.

“FETRET DEVRİYLE 

KARŞI KARŞIYAYIZ” 
Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, sözlerini şöyle 
tamamladı:“Düzenlemelere 
bütünsel olarak baktığınızda 
yürütmeyi, yasama ve yargının 
üzerinde konumlandıran bir 
düzenlemedir. Muğlak ifadeler 
vardır. Başkan yardımcılarının 
kaç tane olacağı belli değildir. 
Cumhurbaşkanı yurt dışına 
gittiğinde, hastalandığında 
veya vefat ettiğinde 
hangisinin vekalet edeceği 
düzenlenmemiştir. Bir fetret 
devriyle karşı karşıya kalmamız 
hukuken mümkündür. Kendisini 
cumhurbaşkanı ilan edecek 
cumhurbaşkanı yardımcısının 
diğerlerini görevden alması, 
hatta yurt dışında bulunan 
cumhurbaşkanını görevden 
alabilecek cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarabilmesi 
mümkündür. Anayasal denetimi 
yoktur. Bu kadar net ve aksini 
iddia etmek de mümkün 
değildir.” 
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           Bursa Barosu Türk 
Sanat Müziği Korosu, 
müzikseverlere unutulmaz 
bir gece yaşattı. 
Bursa Akademik 
Odalar Birliği (BAOB) 
Oditoryumu’nda 
gerçekleştirilen konsere; 
Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Avukat Atila 
Atik, Bursa Barosu Genel 
Sekreteri Avukat Onur 
Yavuz, Bursa Barosu’na 
kayıtlı avukatlar, yakınları, 
adliye çalışanları ve Bursalı 
sanatseverler katıldı.
Şef Filiz Başıbüyük’ün 
yönettiği koro, yaklaşık 
2 saat boyunca sahnede 

kalırken, Türk Sanat 
Müziği’nin unutulmaz 
eserlerini icra etti. Solo 
performansların da 
sergilendiği konserde 

ayrıca, Saadettin Kaynak, 
Yıldırım Gürses gibi 
unutulmaz bestekârların 
eserleri de seslendirildi. 
Konser sırasında küçük 

Bursa Barosu TSM Korosu mest etti

İki bölümden oluşan konser,
izleyicilere keyifli anlar yaşattı
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sevimli sürprizler de 
yaşandı. Konserde iki 
şarkıya Kafkas ve Karadeniz 
halk oyunu ekipleri de 
danslarıyla görsellik kattı.
Solo seslendirilen 
“Yangınlardayım” adlı 
Hicaz makamındaki eserin 
söz yazarı Dr. Hüsamettin 

Olgun ve bestecisi Necip 
Gülses de konuklar 
arasındaydı.
İzleyenlerden büyük 
beğeni toplayana 
konserin sonunda 
Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Avukat Atila 
Atik, Şef Filiz Başıbüyük’e 

çiçek verdi. Atik, neşeli 
şarkılarla ülkemizdeki 
olumsuz gelişmelerin 
sıkıntısından bir nebze de 
olsa uzaklaştıran Bursa 
Barosu TSM Korosu’na, 
Şef Filiz Başıbüyük başta 
olmak üzere emeği geçen 
herkese teşekkür etti.
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Güler, Altun’a kitabını hediye etti
Gemlik Belediyesi’nin 2011 yılında görevden 
alınan ve bir daha iade edilmeyen önceki 
başkanı Fatih Mehmet Güler, başından 
geçenleri ve yargı süreçlerini kitap haline 
getirdi. Güler, Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u ziyaret etti. “Başkan Düşürüldü – 
FETÖ/PDY’nin Belediye İşgali” adlı kitabını 

Baro Başkanı Altun’a hediye eden Güler, 
yaşadığı hukuk süreciyle ilgili Altun ile görüş 
alışverişinde bulundu. Görüşmeden Bursa 
Barosu Başkan Yardımcısı Atilla Atik, Sayman 
Metin Öztosun ve yönetim kurulu üyesi Yener 
Poroy da bulundu.

Baro’ya özel pul
PTT Bursa Başmüdürü Beytullah Baybunar ve 
Başmüdür Yardımcısı Hasan Olcay Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun’u makamında ziyaret etti. 
Başmüdür Baybunar, Bursa Barosu’na özel, eski 
başkanların fotoğraflarının bulunduğu özel seri 
pul basabileceklerini söyledi. Bu konuda çalışma 
başlatıldı.

Öğrencilere bilgilendirme
Üniversite tercihi aşamasında olan Bursa Öncü 
Lisesi öğrencileri, avukatlık mesleğini öğrenmek 
üzere Bursa Barosu’nu ziyaret etti. Üç öğrenciyi, 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun bilgilendirdi.
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, göreve 
başladığında hayırlı olsun ziyaretinde bulunanlara 
iade-i ziyaretlerine Adalet Sarayı’ndan başladı. 
Altun, Bursa Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı 
Ali Rıza Bir ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı 

Abdülkadir Şahin’i makamlarında ziyaret etti. 
Altun ziyaretlerde Bir ve Şahin’e, İzmir Adliyesi’ne 
yönelik terör saldırısından ötürü de başsağlığı ve 
geçmiş olsun dileklerini iletti.

Altun’dan Adalet Sarayı’nda iade-i ziyaret

İznik’te kahvaltı
Bursa Barosu yönetimi ilçelerdeki meslek-
taşlarıyla buluşmalarını sürdürüyor. İznikli 
meslektaşlarıyla kahvaltıda bir araya gelen 
Başkan Gürkan Altun, selamlama konuş-
masında bir sürpriz yaptı. Altun’un sürprizi, 
Bursa Barosu İznik Temsilcisi Şefik Akın ve eşi 
Ümran Akın’ın 11 Ekim 1975 tarihli düğün 
davetiyesiydi. Kahvaltıya, Bursa Barosu 
önceki başkanlarından Zeki Kahraman da 
katıldı.
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Avukatlara ve TBMM’ye acil çağrı!
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Türkiye’nin yazgısını 
değiştirecek Anayasa değişikliği 
konusunda meslektaşlarına ve 
TBMM’ye acil çağrıda bulundu. 
Altun, meslektaşlarını Türkiye 
Barolar Birliği’nin (TBB) sitesi 
üzerinden görüş bildirmeye, 
vatandaşları aynı sitede yer 
alan karşılaştırmalı Anayasa 
değişikliği teklifini incelemeye, 
TBMM’yi de, toplumu ayrıştıra-
cak değişiklik çalışmalarını 
durdurmaya çağırdı.
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, stajlarını tamamlayarak 
mesleğe başlayan 15 avukatın, 
Baronun BAOB Yerleşke-
si’ndeki konferans salonunda 

gerçekleştirilen ruhsat töreninde 
konuştu. Gündemde Anayasa 
değişikliği bulunduğunu söyley-
en Altun, bu tür değişikliklerde 
toptancı bir yaklaşımla evet ya 
da hayır dememek adına, her 
kesimin, gerekçeleriyle bir-
likte lehte ya da aleyhte görüş 
bildirmesi gerektiğini ifade etti.
Gürkan Altun, “Kamu düzen-
ini kökten değiştirecek ve 
yürütmeyi, yasama ve yargının 
üstünde konumlandıracak” böyl-
esi bir değişiklikle ilgili en fazla, 
hukukçular olarak biz avukatların 
söz söylemeye hakları olduğunu 
düşünüyorum. Dolayısıyla 
tüm meslektaşlarımızın, Bursa 
Barosu’nun internet sitesinden 

ulaşabilecekleri gibi doğrudan 
anayasadegisikligi.barobirlik.
org.tr adresine girerek, görüşler-
ini aktarmalarını diliyoruz.”
Bursa’da 2 bin 900, Türkiye 
genelinde de 95 bin civarında 
avukat bulunduğuna, ken-
di meslekleri kadar örgütlü, 
disiplinli başka bir meslek dalı 
olmadığına vurgu yapan Altun, 
TBB’nin avukatlardan anayasa 
değişikliğiyle ilgili görüş almak 
üzere hazırladığı sitede, avukat 
olmayanlar için de değişik-
lik teklifinin karşılaştırmalı ve 
açıklamalı metninin yer al-
dığını duyurdu. Her vatandaşın 
değişiklik metnini dikkatle oku-
masını ve anlamaya çalışmasını 
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isteyen Altun, “Hedef tam ve ek-
siksiz demokrasi ise, demokratik 
katılımı sağlamalıyız. Yapılacak 
değişiklik de Türkiye’nin ortak 
aklıyla yapılmalı” dedi.
Bu arada TBB Başkanı Prof. Dr. 
Metin Feyzioğlu da, söz konu-
su internet sayfasının sunu-
munda, “özellikle altını çizmek 
istediğimiz husus, Anayasa 
değişikliği teklifinin kuvvetler 
ayrılığı açısından çok ciddi 
tehlikeler içermesidir. Malu-
munuz olduğu üzere; kuvvetler 
ayrılığı sağlanamazsa, bağımsız 
ve tarafsız olması gereken yargı 
kuvveti yürütmeye ve/veya yasa-
maya bağımlı, dolayısıyla taraflı 
hale gelir. Bu, yargı önünde 
haklının değil güçlünün üstün 

gelmesi sonucunu doğurur. 
Avukatlık mesleği anlam ve 
değerini yitirir. Avukatın yerini iş 
takipçileri alır” dedi.

“İZMİR ADLİYESİ’NE 
SALDIRIYI 
LANETLİYORUM”
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, İzmir Adliyesi’ne yönelik 
terör saldırısını da lanetledi. 
Altun’un açıklaması şöyle:
“İzmir Adliyesi önünde 
gerçekleşen hain terör saldırısını 
lanetliyorum. Şehit düşen 
polisimiz ve mübaşirimize 
Allah’tan rahmet, ailelerine, 
yakınlarına, hukuk camiamıza 
ve milletimize başsağlığı, yaralı 

meslektaşlarımız Av. Bülent 
Karagöz, Av. Gökhan Merthol, 
Av. Feride Karamıkoğlu, Av. Can-
su Güler, yaralı polislerimiz ve 
vatandaşlarımıza da acil şifalar 
diliyorum.
Teröristler, işbirlikçileri ve 
yandaşları, bombalı ve silahlı 
saldırıda bulundukları adliyeler-
imizde adalete hesap verece-
kler ve layık oldukları cezalara 
çarptırılacaklardır. Birlik ve 
beraberlik içinde her türlü ay-
rıştırmadan uzak terörün kökünü 
hep beraber kazıyacağız. 
Meclisimizden de beklediğimiz 
toplumu ayrıştıracak sistem ve 
anayasa değişikliğine yönelik 
çalışmaları durdurmasıdır. Gün 
bir olma, birlik olma günüdür.”

İK yardımlaşması
Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve 
Eğitim Müdürlüğü, İş ve Meslek Edin-
dirme Bürosu görevlileri Zühal Acar ve 
Ayla Tiftik Bursa Barosu’nu ziyaret etti. 
Baro Başkan Yardımcısı Atila Atik tara-
fından ağırlanan Acar ve Tiftik, Bursa 
Barosu internet sitesi üzerinden yapı-
lan iş başvurularından uygun olanlarını 
kendi bürolarına yönlendirmelerini 
istediler. Baro Başkan Yardımcısı Atik, 
“Baromuz internet sitesi üzerinden iş 
arayan avukatlar ya da hukuk ofislerin-
de çalışmak isteyenler dışında da pek 
çok iş başvurusu geliyor. Uygun olan-
larını yönlendirmek için ne gerekiyorsa 
yaparız” dedi.
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Bursa’da yaşayan Suriyelilere psikososyal destek vermek amacıyla 
Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federayonu desteğiyle 
kurulan Türk Kızılayı Bursa Toplum Merkezi’nin yönetici vekili 
Nursen Çakmaklıoğulları ve vaka çalışanı Şafak Taniyit, Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun’u ziyaret etti. Çakmaklıoğulları, 
kurum çalışmaları hakkında Baro Başkanı Altun’u bilgilendirdi 
ve bu konuda neler yapılabileceği konusunda görüşlerini aldı. 
Görüşmede, Baro Başkan Yardımcısı Atila Atik ile Avukat Neşe 
Saygın da bulundu.

Suriyeliler’e psikososyal destek

Bademli Amerikan 
Kültür Okulları’ndan
Baro indirimi
Bursa Bademli Amerikan Kültür Okulları, Bursa 
Barosu üyesi avukatlara ve birinci derece 
yakınlarına eğitim öğretim hizmetlerinde 
indirim sağlayacak. Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun ile Okul Kurucu Müdürü Mehmet 
Güneş arasında imzalanan protokole göre, 
okulun eğitim öğretim hizmetlerinde avukatlara 
ve birinci derece yakınlarına yüzde 15 indirim 
yapılacak. İkinci çocuk olması durumundaysa 
öğrenci başına yüzde 20 kardeş indirimi 
sağlanacak.

ÇAĞRI

Değerli 
meslektaşlarımız, 

Bursa Barosu Dergisi’nin 
Mart ayı sayısında 
yayınlanmak üzere 

mesleki makalelerinizi 
bekliyoruz.

barodergisi@bursabarosu.org.tr
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Bursa, Yıldırım İlçesi, Hasan 
Öztimur İlkokulu’nda 
gerçekleştirilen “Kitaplara 
Yolculuk Projesi”ne Bursa 
Barosu da katkı koydu. Okulun 
ikinci kat holü ve koridorunda 
gerçekleştirilen projenin 
açılışını Yıldırım Kaymakamı 
Mehmet Aydın, İlçe Milli Eğitim 

Müdürü Suat Topal, Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Recep Altepe’yi temsilen 
Muhsin Özlükurt, Bursa Barosu 
Genel Sekreteri Onur Yavuz, 
Kamusen Bursa İl Temsilcisi 
Selçuk Türkoğlu, Okul Müdürü 
Tekin Karakol birlikte yaptı. 
Kitap raflarının oluşturulduğu 

koridordaki sınıfların kapıları 
da ünlü yazarların fotoğraf ve 
özgeçmişlerinin bulunduğu 
afişlerle giydirildi. Bursa Barosu 
projeye, Yaşar Kemal, Jules 
Verne, Necip Fazıl Kısakürek, 
Nazım Hikmet Ran, Halide Edip 
Adıvar ve Ataol Behramoğlu 
afişlerini yaptırarak katkı koydu.

‘Kitaplara Yolculuk Projesi’ne Baro’dan katkı
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H Tipi Cezaevi bahçesinde 
hizmet vermeye başlayan Avukat 
Bekleme Odası’nın açılışına; 
Bursa Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun, H Tipi Ceza 
İnfaz Kurum Müdürü Selahattin 
Tutkun, Cezaevi Savcısı Evrim 
Uzunsoy, E Tipi Ceza İnfaz 
Kurum Müdürü Sabri Karataş, 
İdare Memuru İkbal Koçak 
Kardaş’ın yanı sıra avukatlar da 
katıldı.
Kurdele kesim töreninin 
ardından açıklamalarda bulunan 
Bursa Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun, “Daha önceleri 
de düşünülen fakat bir türlü 
yapılamayan bu bekleme 
odasını açmak bugüne 
kısmetmiş. Biliyoruz ki bazı 
durumlardan ötürü görüşmeler 
uzuyor ve biz avukatlar cezaevi 
dışında ve genelde açık alanda 
görüşmelerimizi beklemek 
durumunda kalıyorduk. Hal 
böyle olunca da ister istemez 

meslektaşlarımız yani bizler 
mağdur oluyorduk. Umuyorum 
bu bekleme odasıyla da bu 
mağduriyetlerin önüne geçmiş 
olduk. Hatırlanacağı üzere 
baromuzun Adli Yardım Birimi’ni 
Heykel’de bulunan Baroevi’ne 
taşıyıp, resmi açılışını yapmıştık. 
Bir yandan vatandaşlarımızın 
daha rahat hizmet 
almalarını, diğer yandan da 
meslektaşlarımızın daha rahat, 
konforlu ve güvenilir ortamlarda 
beklemelerine olanak tanıyoruz” 
dedi.
Yakın zamanda odaya girişlerin 
TBB kartlarıyla yapılmaya 

başlanacak olduğunu da 
belirten Altun, “Odada, 
meslektaşlarımız için birçok 
detay düşünüldü. Hatta yakın 
zamanda odaya girişler TBB 
kartlarıyla olacak. Sonuçta 
görüşme için buraya kaçta 
geleceğimizin saati belli 
olmuyor. Böyle olunca da TBB 
kartı ile dilediğimiz zaman 
odaya girip, imkânlardan 
faydalanabileceğiz. Küçük 
bir hizmet gibi görünse de 
meslektaşlarımızdan bu yönde 
oldukça talepler alıyorduk. Bu 
talepleri de çok kısa sürede 
karşılamış olduk” diye konuştu.

H Tipi Cezaevi’nde avukat bekleme odası açıldı

Bursa Barosu tarafından yaptırılan ve Bursa H Tipi Cezaevi bahçesinde hizmet verecek 
olan Avukat Bekleme Odası’nın açılışı yapıldı. 21 metrekarelik prefabrik bekleme 
odasında, avukatların ihtiyaçlarını karşılayacak tüm ekipmanlar yer alıyor.
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•  BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
•  ÖZEL ÇAKMAK KOLEJİ
•  NETTEL İLETİŞİM ELEKTRONİK İNŞAAT LTD.ŞTİ.
•  AMERİKAN KÜLTÜR OKULLARI
•  ARTIÇ OTEL
•  VİTAMİN CAFE-RESTAURANT
•  GANİTA RESTAURANT
•  ÖZEL İDEA FEN VE ANADOLU LİSESİ
•  ROMATEM FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
•  MEDİCABİL HASTANESİ
•  ÖZEL ÇEKİRGE KALP VE ARİTMİ HASTANESİ
•  İLKUMUT ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.
•  COŞKUNALP EĞİTİM ÖĞRETİM İNŞ.SAĞ.TUR.LTD.ŞTİ.
•  MAYA SPORT CLUB
•  MNG KARGO YURT İÇİ VE YURT DIŞI TAŞIMACILIK A.Ş.
•  ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC.A.Ş.
•  MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
•  ÖZEL MEDİ-CE SAĞLIK HİZMETLERİ AŞ.
•  ÖZEL BURSA ANADOLU HASTANESİ
•  DORUK YILDIRIM HASTANESİ
•  DORUK TIP MERKEZİ
•  ÖZEL DORUK BURSA HASTANESİ
•  DÜNYA GÖZ HASTANESİ
•  HAYAT HASTANESİ

Bursa Barosu ile anlaşmalı 
kurum ve işletmeler

BURSA BAROSU’NU
SOSYAL MEDYA

HESAPLARINDAN
TAKİP EDİN

facebook.com/BursaBarosu

twitter.com/BursaBarosu

instagram.com/bursabarosu

https://goo.gl/9dEGVL

https://goo.gl/ffLdx9
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Adres: Kıbrıs Şehitleri Caddesi Adalet Sarayı G-Blok Kat:1 Osmangazi / BURSA
 Telefon: (0224) 272 11 94 – 251 66 06  Faks: (0224) 251 62 49

 E-Posta: baro@bursabarosu.org.tr
 CMK Servisi - Telefon (0 224) 272 50 44 – 272 11 94

  Adli Yardım Servisi - Telefon: (0 224) 223 28 23 Cep Hattı: (0 533) 439 15 79

www.bursabarosu.org.tr

444 50 99


