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Bursa Barosu
11-14 Ocak 2018 tarihleri 
arasında Türkiye Barolar 
Birliği Av. Özdemir Özok 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen kurultayın 
üçüncü gününde “Yargıya Erişim” 
başlıklı bölümde konuştu.
Altun, adil yargılanma hakkının, 
Türkiye’nin de imza attığı 
AİHS’de tanımlanarak koruma 
altına alındığını hatırlattı. 
Herkesin, kendisine yöneltilen 
suçlamalar konusunda yasayla 
kurulmuş, bağımsız ve tarafsız 
bir mahkeme tarafından makul 
süre içinde hakkaniyete uygun ve 
açık olarak yargılanmasını isteme 
hakkına sahip olduğunu belirten 
Altun, bireylerin adaletle ilgili 
temel haklarını sıraladı.

“Adli yardım kapsamı 
genişletilmeli”
Vatandaşların mahkemelere 
başvurmasının önünde engel 
olmaması gerektiğinin altını 
çizen Altun, yüksek yargı 
harçlarının, son yıllarda hukuk 
davalarında maktu harçlar 
yanında nisbi harç oranlarının 
artırılmasının da engel olduğunu 
söyledi.
Adli yardım kapsamının da 

genişletilmesi gerektiğini 
belirten Altun, “Kişinin, 
yaşamasına zorunlu olan bir 
ev, miras kalan ve bağımsız 
mülkiyete konu olmayan 
taşınmaz hisseleri, emekli maaşı 
ve asgari ücret gibi gelir ve 
varlıkları, adli yardım almasına 
engel olmamalı. Adli Yardım 
avukatı doğrudan atamamalı, 
en az üç seçenek vermeli. Adli 
Yardım listesinde bulunan 
avukatlar alanlara ayrılmalı ve 
alanında en az 32 saat (4 gün) 
eğitim almalı. Bunun en az 8 saati 
iletişim ve beden dili ile psikoloji-
sosyolojiye ayrılmalı. Adli Yardım 
hizmetlerinde 6284 sayılı Ailenin 
Korunması ve Kadına Karşı 
Şiddetin Önlenmesine Dair 
Kanun kapsamında ayrı bir birim 
kurulmalı ve 7/24 çalışmalı… Adli 
Yardım bünyesinde mülteciler 
ile ilgili ayrı bir birim olmalı 
ve burada o yargı çevresinde 
bulunan mülteciler, vatandaşı 
olan, onların hukukunu bilen 
avukatlardan da faydalanılmalı” 
diye konuştu.
Hukuk sigortasının hayata 
geçirilmesini isteyen Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, “Çalışan herkes bu 

şemsiyenin altına alınıp asgari 

limitler tanımlanarak gerek 
harç ve yargılama gideri, 
gerekse avukat yardımından 
yararlanma önündeki engeller 
kaldırılmalıdır” dedi. Altun, CMK 
konusunda da şunları söyledi:

“Hakim yoksa taraflara bir 
gün önce bildirilmeli”
“Etkin CMK görevlendirmeleri 
için bir taraftan sürekli eğitim 
zorunluluğu getirilerek her yıl 
32 saat (4 gün) ücretsiz eğitim 
verilmeli; Bir taraftan da ücretler 
avukat asgari ücret seviyesine 
çekilmeli…

Altun’dan “Yargıya Erişim” reçetesi
Bursa Barosu 

Başkanı 
Av. Gürkan 

Altun, Ankara 
Barosu’nca 

düzenlenen 
10. Uluslararası 

Hukuk 
Kurultayı’nda 

avukatlık 
mesleği 

öncelikli olmak 
üzere yargının 

MR’ını çekti.
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Her yargı çevresinde adliye 
tek olmalı ve ilk derece 
mahkemeleri ile icra daireleri 
bir binada olmalıdır. Yurttaşın 
ve özellikle avukatın adliye 
adliye koşuşturmasının önüne 
geçilmelidir.”
Adliyelerdeki yetersizlikleri de 
sıralayan Altun, mahkemelerde 
her gün bakılan dosya sayısının 
“korkunç” olduğunu ifade etti ve 
şöyle konuştu:
“Yargıçlarımızın yüzde 35’i 
0-2, en az yarısı ilk 5 yılında…  
Hukukçu bilirkişiden vazgeçildi. 
Ama en azından hakim 
yardımcısı kadrosu ihdas 
edilebilir. Adliyeler kentin-
ilçenin merkezinde olmalı ve 
orada yaşayanların ve dışarıdan 
gelenlerin de terminal, havaalanı, 
istasyon vs. noktalardan 
ulaşımda sıkıntı yaşamayacağı 
bir lokasyonda olmalıdır. Her 

adliyenin klasik ve elektronik 
kütüphanesi olmalıdır. Adli kolluk 
adliyede ve savcılığın emrinde 
olmalıdır. Adliyelerin güvenliği 
bizzat o adliye cumhuriyet 
başsavcılığı tarafından 
istihdam edilmiş kadrolu ve 
eğitimli personel olmalıdır. 

Atama, tayin, istifa, görevden 
alma vs. nedenler ile yargı 
faaliyetleri kesintiye uğramakta, 
duruşmalara avukat ve/veya 
tarafların mazeretleri alınmakta. 
Bir yandan duruşmalar 
yapılmadığı gibi, bir taraftan 
da avukat ve taraflar bundan 
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ancak duruşmaya gelince 
haberdar olmakta, hak kaybı 
yanında zaman ve ekonomik ısraf 
oluşmaktadır.
Çağımızda iletişimin geldiği 
nokta itibariyle, mahkemeler, 
görevli hakimin olmadığı 
durumlarda bir gün önceden 
durumu taraflara ve vekillerine 
sms/e-mail/faks yolu ile 
bildirmelidir. Duruşmanın yeni 
günü de taraf ve vekillerine 
tebliğ edilmelidir.
Mahkeme kararları aylarca 
yazılamamaktadır. Bu 
durum müvekkillere 
anlatılamamaktadır. Özellikle 
kısa kararda olmayan 
hususlar, gerekçeli kararda 
fark edilmekte, ceza 
davalarında temyiz ve itiraz 
süresi kaçırılmaktadır.”

“Silahlar eşit değil”
Yargılamanın 
her 
aşamasında 
iddia ve 
savunma 
arasında 

silahların eşitliğinin esas 
olduğunu hatırlatan Gürkan 
Altun, şöyle devam etti.
“Avukatlar, müvekkilleri lehine 
delil niteliğindeki bilgi ve 
belgelere ulaşmada sıkıntı 
yaşamaktadır. Cumhuriyet 
Savcılığı hazırlık sorgu biriminde 
müvekkiller hakkında sorgulama 
yapamaz hale geldik. Savcılıktaki 
dosyaları inceleme taleplerimiz, 
o makamı işgal eden ve eşit 

silahlara sahip 
olduğu 

kabul 
edilen 

kişinin o anki ruh haline ve 
adeta keyfine kalmakta, çoğu 
zaman nedensiz ve gereksiz 
şekilde vekaletname istenmekte, 
çoğu zaman da yerli yersiz 
gizlilik kararları ile haklarımız 
engellenmektedir. Gizlilik 
kararı konulan çoğu dosyada, 
iddianame düzenlendiğinde 
gizliliğe neden gösterilen 
suç tipi, ulusal güvenlik gibi 
gerekçelerden uzak, sıradan adi 
suçlama ve sevk maddeleri ile 
düzenlendiğine şahit olmaktayız. 
Duruşma salonlarının, bekleme 
odalarının dizaynı ve taraflara 
ayrılan alanlar da, silahların 
aslında eşit olmadığını 
göstermektedir.
Bazı Avrupa ülkelerinde 
olduğu gibi sulh hukuk 
mahkemeleri dışındaki tüm 
mahkemelerde avukatla temsilin 

zorunlu hale gelmesi veya 
mahkemelere verilecek 

dilekçelerin avukat 
kontrolünden 
geçişinin 

sağlanması 
esastır. Bu 

sayede 
dilekçeler 

ve ön 
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inceleme aşamaları daha verimli 
ve daha hızlı geçecektir.
Daha önce bahsettiğimiz 
adli yardım sistemi ve hukuk 
sigortasının uygulanması, avukat 
zorunluluğunu vatandaşa yük 
getirmeksizin çözecektir.

“Savcılık, adliyenin 
dışında olmalı”
Yargının bu iki unsuru 
birbirinden bağımsız iki ayrı 
yapıya bağlanmalı ve keyfi olarak 
bir hakimin savcılığa, bir savcının 
da hakimliğe geçişi olmamalı. 
Kişinin istemi, gerekli eğitim ve 
sınavların başarılması ile aynı 
avukatlıktan geçişte olduğu gibi 
alan değiştirilmeli…
Hakimler adliyede 
mahkemelerinde olmalı, 
avukatlar nasıl ofislerinde 
bulunuyorsa savcılar da ayrı ve 
bağımsız savcılık bürolarında 

olmalıdır.
Yeni mezunlar doğrudan hakim 
savcı olmamalı. Avukatlık sınavını 
başaranlar stajyer kabul edilerek 
önce avukat olmalı ve 5 yıl bu 
meslekte faaliyet gösterdikten 
sonra hakim veya savcı olabilmek 
için sınava girerek staj yapmalı 
ve sonrasında mesleğe başlamalı 
ya da 2 yıllık stajın yanında en 
az 5 yıl hakim savcı yardımcısı 
olarak çalışmalı. Hiçbir deneyim 
ve hayat tecrübesi olmayan, o 
zamana kadar yalnızca öğrencilik 
yapmış bir hukuk fakültesi 
mezununun hemen hakim ya da 
savcı adayı olması, toplumdaki 
ihtilafları, sanık ve mağdur 
yakınlarının duruşma sırasında 
yaşadıklarını, tarafların davaların 
uzamasından veya davada taraf 
olmaktan dolayı yaşadığı maddi 
ve manevi hislerini anlamadan, 
gözlemlemeden mesleğe 

geçmeleri herkes için haksızlıktır.

“Adliyedeki tüm müdürler 
hukuk mezunu olmalı”
Adliyede bütün mahkeme, 
savcılık, icra, adli tıp, denetimli 
serbestlik, infaz gibi tüm 
birimlerin müdürleri hukuk 
fakültesi mezunu olmalıdır.
Avukatlar veya örgütlü 
güçleri olan barolar avukat 
vekaletnamesi düzenleyebilmeli. 
Veraset ilamı barolar tarafından 
düzenlenerek SHM’ne itiraz 
yolu açık olmalıdır. Avukatlık 
Kanunu kapsamında bütün 
barolarda uzlaştırma merkezi 
açılarak avukatların tarafları 
uzlaştırmasının önü açılmalıdır.
Avukat önünde/huzurunda 
O’nun imzasını taşıyan 
sözleşmelerin resmi şekil şartı 
sağladığı ve İİK 68. madde 
kapsamında belge olarak 
kabulü, yersiz açılacak imza inkar 
davalarının önünü açacaktır.
Anlaşmalı boşanma davaları 
da Avukatlık Kanunu 35/a 
kapsamında avukatlar tarafından 
yapılarak baro uzlaştırma 
esasına kaydedilmeli ve 
aile mahkemelerine taraf 
vekillerinin başvurusu ile 
tasdik ettirilebilmeli, duruşma 
açılmaksızın uzlaşma tutanağı 
esas alınarak (nafaka ve velayet 
konusunda kanunilik denetimi 
yapılarak) doğrudan karara 
çıkarılabilmelidir.

Arabuluculuk, uzlaştırma 
ve bilirkişi uygulamaları
İş mahkemelerindeki zorunlu 
arabuluculuk uygulamasından Ankara Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’a 

teşekkür plaketi verdi.
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ve aile mahkemelerindeki 
benzer çalışmadan derhal 
vazgeçilmelidir. Arabuluculuk 
ancak ihtiyari olursa bir anlamı 
olur ve başarı şansı olabilir.
Bir işçiyi hakkını ararken zorunlu 
arabuluculuk sistemime mecbur 
bırakmak engellemek anlamına 
gelir. Bu blokaj mahkemelere 
başvuruyu geciktirirken, 
arabuluculuk sisteminde 
işçi güçsüz, savunmasız, 
meteliksiz kalacak, avukat 
yardımı olmaksızın arabulucu 
önünde hakkına kavuşması 
engellenecektir. İşçi en 
nihayetinde yine yargıya gidecek 
ama bu defa yargının önünde 
işçinin hakları ve iş sözleşmesi 
ihtilafları yanında arabuluculuk 
faaliyetinin de usulüne uygun 
yapılıp yapılmadığı denetlenmek 

zorunda kalınacaktır. Böylece iş 
yükü artacaktır.
Hukuk fakültesi mezunları 
dışında uzlaştırma yetkisi 
verilmemelidir. Doğrudan şahsın 
şikayetine bağlı suçlar dışında 
uzlaştırma faaliyeti olmamalı, 
hazırlıkta ve/veya derdest 
yargılama dosyasında suç vasfı 
kamu davası ve şikayete tabi 
olmasının yargılama gerektirmesi 
halinde uzlaştırma faaliyetine son 
verilmelidir.
Hukuk mezunları başka 
branşlarda niteliğine göre 2-4 
yıl eğitim almalı, bu eğitimleri 
almaları özendirilmeli veya 
fakülte eğitimi esnasında ikinci 
bir eğitim almasının imkan 
ve yolları araştırılmalıdır. Adli 
bilirkişilik sistemine geçilmelidir. 
Bu şekilde aktüerya, hesap, 

tenkis, feraiz vb. konusunda 
uzman olan hukukçu bilirkişiler 
ya adliye bilirkişi listesine alınırlar 
ya da hakim yardımcısı sıfatı ile 
görevlendirilebilirler.
Kamu avukatları muhakkak 
baroya kayıtlı olmalı ve 
aidatları kurumları tarafından 
ödenmelidir.
Gerek bağlı çalışan kamu 
avukatları, gerekse özel şirket 
avukatları, duruşma avukatlığı 
yapmamalı ve yargılamalarda 
avukatla temsil sadece bağımsız 
avukat eliyle sürdürülmelidir. 
Böylece avukatın idari talimatla 
değil, talep yanında sadece 
hukukun emrettiği kurallara bağlı 
olarak bağımsız bir şekilde görev 
yapması sağlanabilir, inisiyatif 
kullanabilir.”

Kurultayın 3. gününde gerçekleştirilen “Yargıya Erişim” başlıklı oturumun katılımcıları, düzenleyici Ankara Barosu’ nun Başkanı ve 
yöneticileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Hukuk Akademisi Derneği’nce 
6 Ocak 2018 Cumartesi 
günü Ankara’da “Avukatlık 
Mesleğinin Yasal Sorunları” adlı 
panel düzenledi. Üçüncüsü 
gerçekleştirilen ve yoğun ilgi 
gören panelde, İstanbul Barosu 
eski başkanlarından Av. Turgut 
Kazan, Ankara Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Erinç Sağkan ve 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun konuştu.

Avukatlar ötekileştiriliyor
Altun, avukatlık mesleğinin yargı 
içindeki konumunu anlatırken, 
“Avukatın konumu yasalarla 
tam olarak belirtilmesine 
rağmen uygulamada avukatın 
ötekileştirildiği görülmektedir. 
Sözde hakim ve savcılarla aynı 
kabul edilmesine rağmen 
uygulamada bu durum 
avukatın aleyhine çalışmaktadır. 
Avukatlara yeşil pasaport 
verilmemesi bile bu ayrımın 
göstergelerinden biridir” dedi.
Yargıda silahların eşitliği ilkesinin 

de sözde kaldığını kaydeden 
Gürkan Altun, avukatlığın 
serbest meslek değil, kamu 
görevi olduğunun altını çizdi. 
Zorunlu avukatlık uygulamasının 
mali kaynak sıkıntısına maruz 
bırakılarak amacından 
uzaklaştırıldığını iddia eden 
Altun, “Asgari ücret tarifesinin 
çok altında fiyatlandırılan 
zorunlu müdafilik hem 
angaryaya dönüşmekte, hem 
de savunma hizmeti kalitesini 
de düşürmektedir. Bu tarifeler, 
yeterli kaynak bulunarak asgari 
ücret seviyesine çıkarılmalı, bu 
ücretlerden de yüzde 18 KDV ve 
yüzde 20 stopaj kesilmemelidir” 
diye konuştu.

Hukuk sigortası
hayata geçirilmeli
Hukuk fakültelerine öğrenci 
alımının sınırlandırılması başta 
olmak üzere genel olarak hem 
avukatlık, hem hakim savcılık için 
eğitim kalitesinin artırılmasına 
yönelik alınması gereken 

önlemleri de sıralayan Bursa 
Barosu Başkanı Altun, avukatsız 
dava açılmaması, avukat 
tutamayacak durumda olanlara 
devletin avukat tayin etmesi 
veya zorunlu hukuk sigortası ile 
masraflar ve avukatlık ücretinin 
karşılanması gerektiğini ifade 
etti.
Panelin sonunda açıklama 
yapan Hukuk Akademisi 
Derneği Başkanı Avukat Ömer 

“Avukatsız dava açılmamalı”
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Ankara’da “Avukatlık 
Mesleğinin Yasal Sorunları” panelinde konuştu.
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Lütfü Avşar, konuşmacıların, 
baroların kamusal hizmeti yerine 
getirme sürecindeki nitelik ve 
nicelik üzerinden, mesleğin 
yaşadığı sorunlara etkisini 
değerlendirdiğini söyledi.

Avukatlık serbest meslek 
değil, kamu hzimeti
Avşar, “Konuşmacılarımız, 
avukatın ve baronun 
kamusal hizmeti yerine 
getirirken, meslektaşlarına 
sahip çıkması bakımından 
yaşanan süreçleri, herhangi 
bir olağanüstü dönemde 
neleri başarabileceğini, nasıl 
davranması gerektiğini ve 
bir avukatın her şeyden önce 
kendi donanımından sorumlu 
olduğunu belirttiler” dedi.
Avşar şöyle devam etti:
“Hepimiz ortak bir kanaate 
sahibiz ki; bu ülkenin gerçek 

demokrasi ve adalete 
ulaşabilmesi için avukatın 
donanımını sürekli ayakta 
tutması gerekiyor. Bunların 
hepsinin ötesinde, Türkiye 
Barolar Birliği’nin, avukatlık 

mesleğinin, toplumda sadece 
para kazanmakla ilgili bir serbest 
meslek gibi görünen algısını 
bertaraf etmesi, avukatlığın bir 
kamu hizmeti olduğu bilincini 
yerleştirmesi gerekiyor.”
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Barolar Birliği’nde verimli çalışma ziyareti
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı Av. Atila 
Atik, Sayman Av. Metin Öztosun, 
yönetim kurulu üyeleri Av. Sefer 
Bülent Yaylalı ve Av. Yener Poroy, 
Türkiye Barolar Birliği Başkanlı-
ğı’na çalışma ziyareti gerçekleş-
tirdi.
Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. 
Av. Metin Feyzioğlu ile görüşen 
Bursa Barosu yöneticileri, Bur-
sa’daki bazı projelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulundular. Verimli 
bir çalışma ziyaretinden mutlu 
ayrılan Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, “Meslektaşlarımız 
başta olmak üzere Bursalılar 
için çok önemli projelerimiz var. 
Olgunlaştığında kamuoyu ile 
paylaşacağız” dedi.

Bursa Barosu Heyeti, Barolar 
Birliği’nde Başkan Yardımcısı 
Av. Ünsal Toker, Genel Sekreter 
Av. Sabiha Yalçın Tekin, Sayman 

Av. Sabri Erdal Güngör, Disiplin 
Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer ve 
Başkan Başdanışmanı Av. Zafer 
Köken ile de görüştü.
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Bursa Barosu 2017-2018 Dönemi 
Staj Okulu kokteylle başladı. 
BAOB Oditoryum Fuayesi’nde 
gerçekleştirilen kokteylde 
stajyerler, okulda ders verecek 
üstat avukatlarla tanışırken, Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
staj döneminin temel kurallarını 
hatırlattı.

12 ay avukatlık stajı
Av. Gürkan Altun, düzenli 
eğitimlerin haftada bir 
gün, öğleden sonraları ile 
sınırlandırıldığını, ilk altı ay 
boyunca adliyede öğlene kadar 
Adli Yargı Adalet Komisyonu 
tarafından belirlenen mahkeme 
ve birimlerde, öğleden sonraları 
ise teorik bilgilerin pratiğe 
çevrileceği avukat ofislerinde 
staj yapılacağını hatırlattı. Altun 
stajyerler şöyle seslendi:
“Şöyle bir yanlış algı oluşmasın. 

6 ay adliye, 6 ay avukatlık stajı 
değil. 12 ayı da avukatlık stajı. 
Sadece ilk 6 ayında adliyenin 
çeşitli birimlerinde Baro’nun 
size sağladığı olanaklarla staj 
yapacaksınız. Stajınızın uzaması, 
kesilmesi veya devamı tamamen 
Baro’nun kararıyla olacak. Yine 
katılacağınız zorunlu eğitim 

ve paneller Baro tarafından 
belirlenecek. Başka bir kurum 
ve makam sizi herhangi bir 
sempozyum, panel vesair 
etkinliğe katılmaya zorunlu 
kılamaz. Avukatlık Kanunu 
çerçevesinde gittiğiniz duruşma 
salonlarında dinleyerek ve yine 
kalemlerde, her işi bir kez yapıp 

Bursa Barosu Staj Okulu 330 stajyerle açıldı

Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, 
stajyer avukatlara, haklarını ve stajyerliğin 
temel kurallarını anlattı.

Bursa Barosu Staj Okulu’nda 
ders verecek avukatlar

Av. Zeki Kahraman, Av. Ali Arabacı, 
Av. Atila Atik, Av. Şerafettin İrmiş, 
Prof. Dr. Serpil Aytaç, Av. İzzet Boğa, 
Av. Aynur Çiğdem Ünel, Av. Seda 
Sümer, Av. Volkan Yurttaş, Av. Mustafa 
Koç, Av. Fikri Akgün, Av. Ayça Akgün, 
Av. İrfan Koçak, Av. Nevin Canbaz, 
Av. Nezaket Altun, Av. İsmail İşel, Av. 
Göksel Özerkan, Av. Ali Rıza Ataer, 
Av. Onur Yavuz, Av. Akan Demir, 
Av. Meysun Güler, Av. Nezih Sütçü, 
Av. Şerafettin Gökalp, Av. Fikri Tunç 
Keskin, Av. Eralp Atabek, Av. Onur 
Özdiker, Av. Yahya Şimşek, Av. Murat 
Özdemir, Av. Arda Aşık, Av. Nilgün 
Berk, Av. Arda Işık, Av. Şerafettin 
Tiryaki, Av. Bennar Aydoğdu…
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Kadın ve çocuk konusunda
ortak çalışma arayışı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı Yüksel Bayraktar ve 
Örgütlenme Sekreteri Ümmügül Gerçik Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun’u ziyaret 
etti. Ziyarette, özellikle kadın ve çocuk hakları 
konusunda yapılabilecek çalışmalar konuşuldu.

Avukatlığı inceliyorlar
Bursa Çağdaş Öncü Koleji’nden İrem Yıldıztekin, 
Pelin Güvenir, Kağan Korucuoğlu ve Doğa 
Koleji’den Ceren Sezgiç, Stajyer Avukat Başak 
Kolsuz ile birlikte Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun’u ziyaret edip, avukatlık mesleğinin 
püf noktalarını dinlediler. Görüşmede Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik de bulundu. Öğrenciler, 
Baro’dan sonra bir mahkemede de duruşma izledi.

öğrenerek staj yapacaksınız. Size 
yönelik başka bir zorunluluk hali 
tanımlanırsa muhakkak bizimle 
irtibata geçmenizi öneririm.”

Farazi davada öncü
Altun, “Bursa Barosu Staj Okulu 
benzerlerinden farklıdır. İlk 
defa farazi dava çalışmasını 
başlatan Baro’dur. Barolar 
Birliği dahi bizden sonra 
başlatmıştır. Barolar Birliği’nin 
Staj Eğitim Merkezi’ne biz 
avukat göndermiyoruz. Çünkü 
oraya staj okulu olmayana 
barolar, ki onlar da sadece bir 
kısmını gönderebiliyor. Bursa 
Barosu’nun, Barolar Birliği’nin 
Ayaş’taki kampına stajyer 
göndermesi, başka bir barodaki 
meslektaşınızın hakkına engel 
olacaktır” diye konuştu.

Bursa Barosu 2017-2018 Staj 
Okulu’nda ilk ders, Bursa Barosu önceki 
başkanlarından Av. Zeki Kahraman 
tarafından verildi. Kahraman stajyer 
avukatlara “Staj ve mesleğe kabul 
ile stajyerin hak ve yükümlülükleri” 
konusunda ders verdi. Staj Okulu 
dersleri, Baroevi olarak bilinen Bursa 
Barosu Adli Yardım Merkezi Toplantı 
Salonu’nda veriliyor.
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Bursa Barosu ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Bursa 
Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
“Yaşananlar Boşuna Değil - 
Perşembe Söyleşileri” 25 Ocak 
2018 Perşembe günü Gazeteci 
Levent Gültekin ile başladı.
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Başkanı 
Aykut Güngör, 23 Ocak’ta 
derneğin Kültürpark’taki 
lokalinde düzenledikleri basın 
toplantısında, söyleşi programını 
açıkladı. Aykut Güngör’ün sunuş 
konuşmasından sonra Gürkan 
Altun, Bursa Barosu’nun, 109 
yıllık tarihi boyunca hep hukukun 
üstünlüğünden, dolayısıyla insan 
haklarından yana olduğunu 
hatırlattı. Altun şöyle konuştu:
“Yüzyılın son çeyreğinde 
ülkemizde siyasi iktidarlar, 
gerek insan hakkı ihlalleri, gerek 
çevre katliamlarına karşı tavır 
sergileyen demokratik kitle 
örgütlerinin sadece mesleki 
sorunlarla ilgilenebileceğini yasal 
zorunluluk haline getirmişler 
ve başta barolar olmak üzere 
akademik meslek odalarının 
kamusal yanlışlıklara karşı dava 
açma ehliyetini ellerinden 
almışlardır. Bu elbette biz 
hukukçuların, siz gazetecilerin 
yapılan yanlışlıklar karşısında 
tümüyle sessiz kalacağı anlamına 
gelmiyor.

Yaşananlar boşuna değil
Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubesi’nin yıllardır 

süregelen Perşembe Söyleşileri 
de Bursalıları aydınlarla 
buluşturarak demokratik yaşama 
katkı sunan bir proje… Bursa 
Barosu da Sayın Ali Arabacı’nın 
başkanlığındaki 1996-1999 
döneminde “Yaşananlar Boşuna 
Değil” başlığı altında toplantılar 
düzenlemişti. Bu toplantılarda, 
bugün bazıları vefat etmiş olan 
Türkan Saylan, Tarık Akan, Genco 
Erkal, Fikret Hakan, Nevzat 
Şenol, Deniz Türkali, Feyza 
Hepçilingirler, Timur Selçuk, 
İsmail Nacar, Hale Soygazi, Sırrı 
Sakık, Doğu Ergil, Işın Çelebi, 
Yavuz Top, İsmail Gülgeç, Semih 
Balcıoğlu ve Tuncel Kurtiz gibi 
aydınlar Bursalılarla buluşmuştu.
Çağdaş Gazeteciler Derneği 
Bursa Şubesi Başkanı Sayın 
Aykut Güngör’ün, söyleşileri 
Bursa Barosu ile birlikte 
gerçekleştirme çağrısına açıkçası 
çekincesiz evet dedik. Zira 
ÇGD Bursa Şubesi’nin bu tür 
organizasyonlarda tecrübesi 
tartışılmaz. Hem ÇGD, hem Bursa 
Barosu, toplumsal sorumluluğu 
aynı doğrultu ve ağırlıkta olan 
meslek örgütleridir. Bu anlamda 

hem gazeteci dostlarımız, 
arkadaşlarımız, hem daha 
çağdaş, daha gelişmiş, insan hak 
ve özgürlükleri açısından daha 
ileride bir ülke özlemi duyan 
avukat meslektaşlarımızın, bu 
toplantılara ilgi göstereceğini 
umuyoruz.

Popüler isimler 
Bursalılarla buluşacak
Hepimiz biliyoruz ki, Türkiye’de 
toplum ikiye bölünmüş, 
iktidardan yana olmayanlar 
sindirilmiş, medyanın hemen 
hemen tamamı iktidarın sesi 
haline getirilmiş, muhalefetin 
sesi kısılmış, ülke korku 
imparatorluğu haline gelmiştir. 
Bu ülkede yanlış giden bir 
şeylere itirazımız varsa bunu 
dillendirmeli, dillendirenleri 
dinlemeliyiz. O nedenle, başta 
Bursalı avukatlar, meslektaşlarım 
olmak üzere tüm vatandaşları 
Bursa Barosu ve Çağdaş 
Gazeteciler Derneği Bursa 
Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 
‘Yaşananlar Boşuna Değil - 
Perşembe Söyleşileri’ni izlemeye 
davet ediyoruz.”

Söyleşi konukları ve tarihleri
25 Ocak Levent Gültekin, 8 
Şubat İsmail Beşikçi, 22 Şubat 
İbrahim Kaboğlu ve  Ömer Faruk 
Gergerlioğlu, 27 Şubat Bennu 
Yıldırımlar ve Pelin Batu, 23 Mart 
Banu Avar, 11 Nisan Ahmet Telli, 
25 Nisan Renan Bilek, 10 Mayıs 
Ercan Kesal, 24 Mayıs Ayşe 
Kulin…

Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri başladı



BURSA BAROSU BÜLTENİ Ocak 2018

12

Gazeteci- Yazar Levent 
Gültekin; Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Bursa Şubesi ile 
Bursa Barosu’nun ortaklaşa 
düzenlediği “Yaşananlar Boşuna 
Değil-Perşembe Söyleşileri”nin 
konuğu oldu. Kurumları 
zedelenmiş, toplumsal barışını 
kaybetmiş, bir adamın iki dudağı 
arasına teslim olmuş bir ülke 
olarak Türkiye’nin çürümeyi 
yaşadığını belirten Gültekin, 
“Toplum değişirse siyasi partiler 
değişir, yeni aktörler çıkar. 
Toplumun var olanı reddetmesi 
lazım” dedi.

“Tayyip Erdoğan neden 
değil, sonuçtur”
Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Bursa Şubesi ile 
Bursa Barosu’nun ortaklaşa 
düzenlediği
“Yaşananlar Boşuna Değil-
Perşembe Söyleşileri”nin ilki, 
Gazeteci Levent Gültekin ile 
başladı. Nilüfer Belediyesi’nin 
katkılarıyla Konak Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen 
söyleşinin moderatörlüğünü 
ise ÇGD Yönetim Kurulu üyesi 
Namık Göz yaptı. Söyleşiye Bursa 
Barosu Başkanı Avukat Gürkan 
Altun, Çağdaş Gazeteciler 
Derneği Bursa Şube Başkanı 
Aykut Güngör’ün yanı sıra, 
avukat ve gazeteciler, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileriyle 

vatandaşlar katıldı.
Türkiye’nin, Cumhuriyet tarihinin 
en ağır dönemini yaşadığını 
kaydeden Gültekin, Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “neden” değil, 
“sonuç” olduğunu, toplumun, 
var olan siyasi tabloyu reddedip 
bir çıkış yolu araması gerektiğini 
dile getirdi. Türkiye’nin, 
birbirini anlayamayan, birbiriyle 
konuşamayan, birbiriyle 
konuşacak dil oluşturamayan, 
ötekinin hassasiyetini 
bilmeyen insanlar topluluğuna 
dönüştüğünü belirten Gültekin, 

kurumları zedelenmiş, toplumsal 
barışını kaybetmiş, bir adamın 
iki dudağı arasına teslim olmuş 
ülkenin, çürümeyi yaşadığını 
söyledi.

“Şimdiye kadar 
karşıtlıktan beslendik”
Bu gruplaşmanın Türkiye’nin 
bulunduğu vahim tablodan 
kurtuluşunun, çıkışının önünde 
büyük bir engel olduğunu 
kaydeden Gültekin, “Şimdiye 
kadar birbirimizin karşıtlığından 
beslendik. Birbirimize can 
vermek yerine birbirimize zehir 
verdik. Siyasetin bütününün 
değişmesi gerekiyor. Tayyip 
Erdoğan’ın değişmesi 
yetmez. Tayyip Erdoğan 
gitsin, enkazdan, başka bir 
enkaza geçeriz. Eğer bu kafa 
değişmezse, eğer siyasette 
öteki kalkmazsa, Türk, Kürt, 
dindarlık üzerinden siyaset 
yapma şekli bütünüyle ortadan 
kalkmazsa, bu ülkenin vatandaşı 
olma ortak paydası değerli hale 
gelmezse, hiçbir şey yapamayız, 
düzeltemeyiz. Birinin yaptığını 
diğeri bozar. Toplum değişirse 
siyasi partiler değişir, yeni 
aktörler çıkar. Toplumun var olanı 
reddetmesi lazım” dedi.
 
“Laiklik, Türkiye için
tek kurtuluş”
Gültekin’in gündeminde Afrin 

Gültekin: “Toplumun var olanı reddetmesi lazım”
Bursa Barosu ve Çağdaş Gazeteciler Derneği Bursa Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği 
“Yaşananlar Boşuna Değil-Perşembe Söyleşileri”nin ilk konuğu Gazeteci-Yazar Levent 
Gültekin oldu.
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operasyonu da vardı. Yaşanan 
bu savaş ortamının tüm siyasi 
partileri batıracağını, Türkiye’nin 
OHAL’den sıkıyönetime doğru 
gideceğini savunan Gültekin, 
“Bugünkü aktörler aklını başına 
toplamazlarsa ki ben artık ihtimal 
vermiyorum. Çıkamazlar o 
bataklıktan. Utanç verici bir tablo 
var şu anda. Ben kendi adıma 
utanıyorum. Delirmiş bir ülke 
var ortalıkta. Bir ülke düşünün ki 
Atatürkçüsü, milliyetçisi, solcusu 
gitti iktidarın kayığına bindi. Şu 
aktörlere bakar mısınız? Biri de 
çıkıp demiyor ki sen Afrin’e niye 
operasyon yapıyorsun? Orada 
Türkiye’yi tehdit eden bir aktör 
mü var? Suriye’yi sen bölmedin 
mi? Bir iktidar, bir muhalefet 
hiç biri demedi ki bunu çıkaran 
sensin. Laiklik Türkiye için tek 
kurtuluş. Rejim değişiyor laiklik 
paçavraya döndürülmüş, ülkede 
eğitim çökmüş, anayasa askıya 
alınmış, hukuk yerle bir edilmiş, 
anlı şanlı Atatürkçülerimiz 
memleket elden gidiyor diye 
Tayyip Erdoğan’ın yanında 
duruyor. İnsan utanır” diye 
konuştu.

Gültekin’e plaket
Söyleşinin sonunda Bursa Barosu 
Başkanı Av. Gürkan Altun ve ÇGD 
Bursa Şube Başkanı Aykut Güngör, 
Gazeteci-Yazar Levent Gültekin’e 
plaket sundu. Gültekin son olarak 
okurlarına kitap imzaladı.
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Bursa Barosu’nca düzenlenen 
“Avukatların e-defter sistemine 
geçişi, e-defter tanzim usulü” 
başlıklı eğitim semineri, Adalet 
Sarayı Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Eğitim, Av. Ayca 
Akgun tarafından verildi. Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’un da bir süre izlediği 
seminerin sonunda Akgün’e 
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Atila Atik plaket verdi.

e-defter’e nasıl geçilir, nasıl tanzim edilir?

Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, bugün bir grup 
stajyer avukatı daha kabul 
etti. Altun’un stajyer avukatlar 
Samet Kır, Abdülbaki Nazar, 
Didem Tekçe, Özcan Topçu, 
Okan Özkan, Betül Çınar, Ya-
semin Talay ve Eren Korkmaz 
ile görüşmesinde Başkan Yar-
dımcısı Av. Atila Atik ile Genç 
Avukatlar Meclisi Yürütme 
Kurulu üyeleri Av. Fulya Öcal 
ve Av. Ebru Kurtuluş da hazır 
bulundu.

Başkan Altun, stajyerleri kabul etti
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Bursa Barosu, Silopi’de 
bir panzerin 4 Mayıs 
2017 tarihinde evlerine 
girmesi sonucu yaşamını 
yitiren Muhammed ve 
Furkan Yıldırım kardeşlerin 
duruşmasındaydı. Çocuk 
Hakları Komisyonu Başkanı 
Av. Atakan Arar ve Komisyon 
Üyesi Avukat Gamze 
Pamuk Ateşli’nin, Bursa 
Barosu adına müdahillik ve 
tutuksuz olarak yargılanan 
sanıkların tutuklanmasına 
yönelik talepleri reddedildi. 
Duruşma 19 Nisan 2018 
tarihine ertelendi. Bursa 
Barosu, dosyanın takipçisi 
olmaya devam edecek.

Cizre’deki Panzer davasının takipçisiyiz

Nilüfer Çamlıca Anadolu 
Lisesi’nden 40 öğrenci bugün 
Bursa Adliyesi’ndeydi. Üniversite 
tercihinde Hukuk Fakültesi 
düşünen öğrenciler, 4. Ağır 

Ceza Mahkemesi’nde duruşma 
izledi, daha sonra da Bursa 
Barosu Başkanlığı’nı ziyaret etti. 
Öğrencileri Bursa Barosu Başkan 
Yardımcısı Av. Atila Atik konuk 

etti. Öğrenciler, Atik’e avukatlık 
mesleğiyle ilgili sorular yöneltti. 
Ziyarette Bursa Barosu Yönetim 
Kurulu Üyesi Burcu Ergün de 
vardı.

Üniversitede hukuk okumayı düşünüyorlar
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Antalya Barosu önceki 
dönem yönetim kurulunun, 
“Emniyet Müdürlüğü KOM 
Şubesinde avukatların 
hakaret ve müessir 
fiil eylemlerine maruz 
kalması ve yine KOM şube 
memurlarının, özel avukatları 
olmasına rağmen şüphelilere 
ısrarla CMK üzerinden avukat 
görevlendirme talebinde 
bulunmaları nedeniyle” 
sadece bu birime yönelik 
ve 18 yaş altındaki ve kısıtlı 
şüpheliler için istisna olmak 
üzere CMK görevlendirmesi 
yapmaması (savcılık 
ve sorgu aşamasında 
görevlendirmeye devam 
edilmesi kaydıyla) nedeniyle 
Antalya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan 
davaya bugün devam edildi.
Antalya Barosu önceki 
yönetimi, 55 gün boyunca 
CMK görevlendirmesi 
yapmamış, polisler hakkında 
soruşturma başlatılması 
üzerine eyleme son 
verilmesini kararlaştırmıştı. 
Eş zamanlı olarak yönetim 
kurulu hakkında yürütülen 
soruşturma sonrası 
yönetim kurulu hakkında 
“görevi kötüye kullanmak” 
suçlamasıyla Antalya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde dava 

açılmıştı.
Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun yanında TBB 
Yönetim Kurulu üyeleri Erdal 
Sabri Güngör, Gültekin 
Uzunalioğlu, Ankara Barosu 
Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı 
Ayhan Şenel, Ankara Barosu 
üyesi İhsan Şehabettin 
Örsal, Mersin Barosu üyeleri 
Bilgin Yeşilboğaz ve Levent 
Demir, Aydın Barosu Başkanı 
Gökhan Bozkurt, Balıkesir 
Barosu Başkanı Erol Kayabay, 
Gümüşhane-Bayburt Bölge 
Barosu Başkanı Serkan 

Pekmezci, Hatay Barosu 
Başkanı Ekrem Dönmez, 
Muğla Barosu Başkanı 
Cumhur Uzun, Trabzon 
Barosu Başkanı Sibel 
Suiçmez, Kırklareli Barosu 
Başkanı Turgay Hınız, Sakarya 
Barosu Başkanı Zafer Kazan, 
Tekirdağ Barosu Başkanı 
Erhan Sezer ile yüzlerce 
Antalyalı avukat “savunmayı 
savunmak” için duruşma 
salonunda yerini aldı. 
Salona sığmayan avukatlar 
ise destek için koridorda 
bekledi.

Antalya’da savunma yargılanıyor
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Demokrasimizin 
güvencesi, kamunun 
bağımsız denetçisi 
ve toplumun haber 
alma hakkının gönüllü 
sağlayıcıları basın 
mensuplarımızın 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü 
kutlu olsun.

Toplumu ileriye taşıyan, 
bilgiyi ulaşılabilir kılan, 
geçmişi başarı hikayeleri 
ile dolu gazeteciler için 
gelecek günlerin aydınlık 
ve çağdaş çalışma 
koşullarını beraberinde 
getirmesini diliyorum.

Çalışan gazetecilerimiz 
tarafsız ve sansürden uzak 
anlayışın hakim olacağı 
bağımsız haberciliğe 
olanak sağlayan basın 
dünyasında çalışmayı 
her zamankinden daha 
çok hak etmektedirler.  
Yaşadıkları nice zorluk 
ve haksızlık karşısında 
her bir gazetecinin 
mesleğini sürdürme arzu 
ve hevesi her türlü takdirin 
üzerindedir.

Bu vesileyle bir daha ifade 
etmek gerekir ki Bursa 

Barosu geçmişten bu tarafa 
değişmez şekilde özgür 
ve bağımsız basın, doğru 
ve gerçek haber yapan 
gazetecilerin yanındadır, 
gelecekte de yanında 
olmaya devam edecektir. 

Kendi istek ve iradeleri 
hilafına çeşitli nedenlerle 
mesleğinden koparılan 
gazetecilerin bir an önce 

gerçek mesleklerine 
dönmelerini umuyor, yerel 
ve yaygın gazetelerimizde, 
süreli ve sürekli yayın 
organlarımızda görev 
yapan değerli basın 
mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutluyorum. 

Av. Gürkan ALTUN
Bursa Barosu Başkanı

“Özgür ve bağımsız basın, doğru ve gerçek
haber yapan gazetecilerin yanındayız”



BURSA BAROSU BÜLTENİ Ocak 2018

18

Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu tarafından düzenlenen 
atölye çalışması, Baroevi’nde 
gerçekleştirildi. 9-10 Ocak 2018 
tarihlerinde iki gün devam eden 
çalışmada katılımcıları Av. Funda 
Ekin ve Av. Selin Nakıpoğlu 
bilgilendirdi. Çalışmada ele alınan 
konu başlıkları ise şöyleydi:
Şiddet başvurusu alan avukatlar 
için pratik bilgiler; CMK-Adli 
Yardım için başvuru mercileri ve 
izlenmesi gereken yöntemler; 
6284 Sayılı Kanun Uygulamaları 
ve Yaşanan Sorunlar/Israrlı Takip; 
Kadına yönelik ev içi şiddet 
ile mücadele; Medeni Kanun 
kapsamında kadın haklarının 
değerlendirilmesi; Boşanma-
mal rejimi davaları, ortak 
velayete ilişkin güncel Yargıtay 
kararlarına bakış; Son yargı 
kararları kapsamında cinsel saldırı 
suçları; Cinsel saldırı suçlarında 
kadınların başvurabilecekleri 
hukuki yollar, adli tıp süreci 
ve mevcut uygulamaların 
değerlendirilmesi…

Kadın Hakları Komisyonu’ndan atölye çalışması
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Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’un Suriyeli hukukçularla 
yaptığı görüşmede, Suriyeli 
göçmenlerin hukuki sorunlarının 
çözümüne engel olan pek 
çok eksiklik tespit edildi. 
Altun, Suriyeli göçmenlerin 
Türkiye’ye uyumu ile aile ve 
ceza hukuku alanlarında Bursa 
Barosu, Türkiye Barolar Birliği 
ve Adalet Bakanlığı’nın yapması 
gerekenler olduğunu söyledi. 
Altun, saptadıkları sorunların 
çözüm önerilerini Ankara’ya 
taşıyacak.
Bursa Barosu’nun İl Göç İdaresi 
ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar 
kapsamında, Bursa’ya yerleşmiş 
Suriyeli avukatlar Maison 
Hadkadour, Yahya Kojak ve 
Fawaz Al Hamam, tercümanları 
Eyman Osman ile birlikte Bursa 
Barosu’nu ziyaret etti. Sayman 
Av. Metin Öztosun’un da 
bulunduğu görüşmede Başkan 
Gürkan Altun öncelikle Bursa 
Valiliği İl Göç İdaresi ile birlikte 
yürüttükleri çalışmalara ilişkin 
bilgi verdi. Suriyeli göçmenlerin 
hukuki sorunlarının çözümü için 
mukayeseli hukuku bilenlere 
ihtiyaç olduğunu söyleyen Altun, 
özellikle Suriye’de suç olmayan 
küçük yaşta evliliklerin Türkiye’de 
kamu düzenini bozduğunu 
ve ciddi sorunlar yarattığını 
ifade etti. Altun, suçla, birlikte 
mücadele edilmesi gerektiğinin 

altını çizerek çocuk ve kadın 
hakları komisyonları aracılığıyla 
toplu bilgilendirme çalışmaları 
yapabileceklerini belirtti. Bir 
saati aşan görüşmenin ardından 
“Mesleki anlamda bizimle aynı 
dili konuşan kişilere ihtiyacımız 
var” diyen Altun şöyle konuştu:
“Bu anlamda tek ve en önemli 
problemimiz, hem Valilik, hem 
de Baro olarak bizim, doğrudan 
istihdam yapamayacak olmamız. 
Suriyeli hukukçulardan alınacak 
hizmetin bütçelendirilmesi 
konusunda Türkiye Barolar 
Birliği ve Adalet Bakanlığı 
ile görüşeceğiz. Ayrıca, Aile 
mahkemesi bulunan yerlere 
mutlaka bir Suriyeli hukukçu 
bilirkişi ya da danışman 
görevlendirilmesi için yine 
Adalet Bakanlığı’nı harekete 
geçirmeye çalışacağız.
Bursa Barosu olarak kendi 
yurttaşlarımız yanında uzun 
süredir koşulları uyan Suriyeli 
vatandaşlara da adli yardım 

hizmeti veriyorduk. Bu hizmet 
sırasında iki ülkenin farklı hukuk 
sistemleri ve dilden ötürü 
problemler yaşanıyordu. Bu 
konuda Bursa Valiliği İl Göç 
İdaresi ile çalıştık. Türkiye 
Barolar Birliği de tercüme ve 
iletişim problemleri için bir 
birim açtı. Ama sorunlar, kendi 
hukuk sistemine vakıf Suriyeli 
meslektaşlarımızla daha kolay 
aşılabilir düşüncesindeyiz. 
Bu arada bizim için de, adli 
yardım hizmetinde görev alan 
meslektaşlarımıza, Milletlerarası 
Özel Hukuk dersi verme 
zorunluluğu doğmuştur.”
Bursa Barosu Başkanı Altun, 
Suriyeli avukatlara, Türkiye’de 
bilirkişilik ya da danışmanlık 
yapmak istiyorlarsa mutlaka 
Türkçe öğrenmeleri gerektiğini 
söyledi. Altun “Ümit ediyoruz ki 
Suriye’deki kirli savaş sona ersin 
her Suriyeli huzur içinde yeniden 
evine barkına, toprağına dönsün” 
dedi.

Göçmen hukuku için önemli adımlar
Suriyeli meslektaşlarıyla görüşen Av. Altun “Suriyeli hukukçu istihdamı en önemli 
sorunumuz. Yargı mercilerinde Suriyeli avukatların danışman olarak istihdamı için Adalet 
Bakanlığı’na teklif sunacağız” dedi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı’na “çocuk gelin” tepkisi

5 Ocak 2018 tarihli 
basın açıklaması

Bursa Barosu olarak kısa 
süre önce basına yansıyan 
haberler neticesinde 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na 
ait internet sitesinde kız ve 
erkek çocuklarının erken 
yaşta evlenebileceklerine 
dair açıklamalar yer aldığını 
öğrenmiş bulunmaktayız.
Söz konusu internet sitesinin 
Dini Kavramlar Sözlüğü’nde 
‘kız ve erkek çocukları buluğ 
çağında evlenebilir’ ve ‘buluğ 
çağının alt sınırı, erkekler için 
12, kızlar için 9 yaş olarak 
belirlenmiştir’ şeklinde ifadeler 
yer almaktadır.
Her ne kadar Diyanet 
İşleri Başkanlığı sonradan 
‘Başkanlığımız, tarihi boyunca 
erken yaşta evliliklere asla onay 
vermemiştir, vermeyecektir’ 
şeklinde bir açıklama yapmışsa 
da paylaşımları ve söylemleri 
birbirini tutmamaktadır.

Anayasamızın 2. maddesinde 
belirtildiği üzere; Türkiye 
Cumhuriyeti demokratik, laik, 
sosyal bir hukuk devletidir. 
Anayasamızın 11. maddesinde 
“Anayasa hükümleri, yasama, 
yürütme ve yargı organlarını, 
idare makamlarını ve diğer 
kuruluş ve kişileri bağlayan 
temel hukuk kurallarıdır” 
denilmektedir.
Evrensel Çocuk Hakları 
Sözleşmesi ve iç hukukumuzdaki 
düzenlemelere göre 18 yaşını 
tamamlamamış herkes çocuktur. 
Yasalardaki birkaç istisna 
haricinde herkes 18 yaşını 

doldurmakla reşit olmaktadır. 
Bilimsel verilerle belirlenmeye 
çalışılan evlilik yaşı, ülkemizde 
Medeni Kanunumuzun 124. 
maddesinde “kadın ve erkekler 
için 16 yaşından küçükler 
hiçbir şekilde evlenemezler”, 
“17 yaşını doldurmuş kişiler 
ise ancak yasal temsilcilerinin 
izniyle” şeklinde düzenlenmiştir. 
Medeni Kanunumuzda 16 yaşını 
doldurmayan kadın ve erkeğin 
hiçbir şekilde evlenemeyeceği 
hükmü varken, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın sitesinde yer alan 
Dini Kavramlar Sözlüğü’nde, 
İslam hukukçularınca “buluğ 
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çağının alt sınırının erkekler 
için 12, kızlar için 9 yaş olarak” 
belirlendiğinin belirtilmesi ve 
yine “erkek ve kızlar 15 yaşlarına 
ulaştıklarında, kendilerinde bu 
ergenlik alametleri görülmese 
de buluğ olduklarına hükmedilir 
ve hukuki yükümlülüklere 
ehil olur” denilmesi Medeni 
Kanunumuza açıkça aykırıdır. 
Laik bir hukuk devletinde hukuki 
ve cezai sorumluluğun ne 
zaman, hangi yaşta doğacağı 
kanunlarımızla belirlenir, bu 
konuda İslam hukukçularının 
belirleyeceği yaş hiçbir şekilde 
hukuki sonuç doğurmayacağı 
gibi Anayasamızda yer alan 
laiklik ilkesine de aykırıdır.
Anayasamızdaki hukuk kuralları 
tüm kurum ve kuruluşları 
bağlamaktadır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nca kanunlarımıza ve 
Anayasamıza aykırı beyanlarda 
bulunulması ya da sitelerinde 
bu yönde açıklamalara yer 

verilmesi Anayasamızın ihlaline 
yol açmaktadır. Bu anlamda; 
anayasal bir kurum olan Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın hiçbir 
ayrıcalığı bulunmamaktadır.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nca ve 
Diyanet görevlilerince kadın, 
çocuk ve evlilik gibi konularda 
yapılan ve açıkça kanunlarımıza 
aykırı beyanlar kamuoyu 
vicdanını yaralamaktadır. 
Gerek devletin kamu kurum 
ve kuruluşlarınca, gerekse sivil 
toplum örgütlerince kız ve erkek 
çocukların istismarına yönelik 
eylemlerin önlenmesi için 
yoğun çalışmalar yürütülürken, 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
ve bu başkanlığa bağlı 
görevlilerin tespit ve beyanları 
tam tersi bir etki yaratmaktadır. 
Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk 
istismarına neden olacak 
tespit ve beyanlarını derhal 
sitesinden kaldırmalı, yine 
kanunlarımıza, Anayasamıza, 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne 
ve ülkemizce imzalanan 
uluslararası sözleşmelere aykırı 
olarak kadın ve çocuklarımızın 
istismarının önünü açacak görüş 
bildirmekten sakınmalıdır.
Bu nedenle taraf olunan  BM 
ÇHS uyarınca  çocuğun her türlü 
istismar ve kötü muameleye 
karşı korunması için gerekli 
önlemleri almak zorunda olan 
yetkililer, kurumun internet 
sitesinde yer alan “Diyanet Dini 
Terimler“ sözlüğü üzerinden 
yapılan bu açıklamaya yol 
açacak  ifadelerin derhal 
kaldırılması için gereğini 
yapmalıdır.
Çocukların erken yaşta 
evlendirilmesi çocuk 
istismarıdır. Çocuk istismarı 
suçtur. Bursa Barosu olarak 
çocuk istismarının normalmiş 
gibi gösterilmesine, çanak 
tutulmasına; hangi kişi, 
kurum ve kuruluş tarafından 
dile getiriliyor olursa olsun 
karşı çıkıyoruz. Diyanet İşleri 
Başkanlığı gibi yüksek bütçeli 
bir devlet kurumunun, elindeki 
bu gücü ve itibarını çocukların 
lehine kullanabilecekken, 
yıkıcı bir şekilde hareket 
ediyor olmasını kınıyor, 
açıklamalarında samimi 
iseler yayımları kaldırmalarını 
talep ediyor ve söz konusu 
söylemlerin devam etmesi 
halinde konunun takipçisi 
olacağımızı bildiriyoruz. 

Bursa Barosu 
Yönetim Kurulu adına
Başkan Av. Gürkan ALTUN
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Bursa Barosu ile Ankara 
Barosu arasında, mAV-i akıllı 
telefon uygulamasının Bursa 
Barosu’nda da kullanılması 
konusunda protokol imzalandı. 
Adalet Bakanlığı’ndan alınacak 
izinlerden sonra avukatların 
duruşma bilgilerini UYAP 
entegrasyonu ile akıllı cep 
telefonlarından izleyebilmeleri, 
Bursa Adli Yargı Adalet 
Komisyonu’ndan alınacak 
verilerle de mazeretli hakimlerin 
ve mahkemelerin listesinin 
takip edilmesi sağlanacak. 
Bu suretle avukatların zaman 
ve işgücü kaybının en aza 
indirilmesi amaçlanıyor. Ankara 
Barosu ile yapılan görüşmede 

aynı zamanda staj eğitim 
merkezlerinde karşılıklı olarak 
baro başkanlarının da katılacağı 
eğitimci değişimi yapılması ve bu 

sayede bilgi ve deneyimlerin en 
üst seviyede paylaşılması kararı 
alındı.

mAV-i adlı duruşma takip sistemi Bursa’ya geliyor

mAV-i aplikasyonundan nelere ulaşılabilecek?
mAV-i adlı aplikasyonu akıllı 
telefonlarına ücretsiz olarak 
kuracak olan avukatlar, kimlik 
numarası, sicil numarası ve 
kendilerine kısa mesaj yoluyla 
gönderilecek kişisel şifreleriyle 
sisteme giriş yapacaklar. 
Avukatlar, vekili oldukları tüm 
davaların duruşma bilgilerini 
mAV-i’den aylık, günlük ve anlık 
olarak takip edebilecekler. 
Duruşmalara ait mahkeme, dosya 
numarası, tarih ve saat bilgilerini 
cep telefonlarının ekranında 
görebilecekler. Avukatların 
vekili oldukları davalara ilişkin 
aylık duruşma bilgileri, mAV-
i’nin ‘Ajandam’ bölümüne 
otomatik olarak yansıyacak. 
Avukatlar, gün içerisinde farklı 

mahkemelerdeki duruşmalarına 
ilişkin bilgileri de tek ekranda 
görüntüleyebilecekler.
Mahkemelerin listesindeki 
duruşmalardan hangilerinin 
tamamlandığı, o an hangisinin 
devam etmekte olduğu ve sıra 
bekleyen duruşmalar kolaylıkla 

takip edilebilecek. Avukatlar 
kendi duruşmalarının ne 
kadar süre sonra başlayacağı 
bilgisini de yaklaşık olarak 
öğrenebilecekler.
Uygulamayla avukatlar, 
duruşmalarının bulunduğu 
mahkeme kalemlerinin 
iletişim ve bina bilgilerine 
ulaşabilecekler. Ayrıca mAV-
i’nin ‘duruşma alarmını’ kurarak 
ya da ‘robot arama’ seçeneğini 
kullanarak sistemin duruşmaları 
hatırlatmasını sağlayabilecekler. 
Bursa Barosu Levhası’na 
kayıtlı meslektaşlarının iletişim 
bilgileriyle ve Bursa Barosu’nun 
yayınladığı haber ve duyurulara 
da yine aynı uygulama üzerinden 
ulaşabilecekler.

Bursa Barosu’nun mAV-i projesinden yararlanması için hazırlanan protokole Ankara 
Barosu Başkanı Av. Hakan Canduran ile Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun imza attı.
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Bursa Barosu Başkanı Av. 
Gürkan Altun, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 9 yaşındaki 
kızların evlenebileceğine 
ilişkin fetvasına çok sert tepki 
gösterdi. Yeni avukatların 
ruhsat töreninde konuklara 
hitap eden Altun “Hangimiz 
9 yaşındaki kız çocuğumuza 
kıyarız da oyuncaklarından alıp 
bir adama eş yaparız? Ama 
birileri yapabilsin diye sesimizi 
çıkarmamak bize yakışmaz, 
insanlık onuruna uygun düşmez” 
dedi.

“KHK, bölge 
mahkemelerini ilk 
derece mahkemesine 
dönüştürür”
Bursa Barosu’nun BAOB 
Yerleşkesi’nde bulunan Av. 
Özgür Aksoy Konferans 

Salonu’nda düzenlenen 
törende 10 yeni avukata 
daha ruhsatları verildi. Genç 
avukatlara cübbeleri giydirildi, 
ruhsatları ve ardından da Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun 
tarafından hediyeleri verildi. 
Altun, meslektaşları ve ailelerine 
hitaben yaptığı konuşmada, 
hukuksuzlukların tavan yaptığı, 
hukuka çok ihtiyaç duyulan bir 
dönem yaşandığını söyledi. 
Yeniden hukukun üstün, adaletin 
hakim olduğu bir dönemi 
yaşamayı umduklarını ifade eden 
Altun “İçinde bulunduğumuz 
günler bize bu umudu maalesef 
vermiyor” dedi. İstanbul Bölge 
Adliye Mahkemesi Başkanı’nın 
“İstinaf mahkemeleri çökebilir” 
şeklindeki yakınmasının 
kaynağının 696 sayılı KHK 
olduğunu belirten Altun şöyle 

konuştu:
“696 sayılı KHK, gerekçesiz 
kararların ve yine savunmanın 
kısıtlandığı kararların 
sırf bu nedenlerle istinaf 
mahkemeleri tarafından geri 
çevrilemeyeceğini düzenleyerek 
adeta ilk derece mahkemelerine 
gerekçesiz hüküm kurabilme, 
savunmayı kısıtlayabilme yetkisi 
veriyor. Önceden mahkeme, 
bir davayı hiçbir gerekçe 
açıklamaksızın kabul veya 
reddettiğinde taraflardan birinin 
istinafa başvurması halinde ilk 
derece mahkemesi kararı sırf 
gerekçesiz diye bozularak geri 
gönderilirdi. 696 sayılı KHK, 
bu düzenlemesi ile ilk derece 
hakimini gerekçe açıklamaya 
zorunlu kılan hükmü ortadan 
kaldırdı. Artık bir hakim davanın 
reddine ya da kabulüne deyip, 

“696 sayılı KHK hükmü ile istinaf mahkemeleri, 
ilk derece mahkemesine dönüşür”
Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun,  4 Ocak 2018 tarihli ruhsat töreninde yaptığı 
konuşmada, hem KHK’leri, hem de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 9 yaşındaki kız 
çocuklarıyla ilgili açıklamasını eleştirdi.
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gerekçesini hiç açıklamazsa o 
hüküm bozulamayacak. Yine 
savunma hakkınız kısıtlanıp tanık 
ve diğer delilleriniz toplanmaz, 
yaptığınız savunma hakim 
müdahalesi ile kesintiye uğratılır 
ise ilk derece mahkemesi kararı 
bozulamayacak. Bu durumda 
ilk derece mahkemelerine 
ve dolayısı ile adalete olan 
güven daha da azalacak. 
Bizim açımızdan bir zorluğu 
da müvekkillerimize böyle bir 
durumu nasıl anlatacak, böyle 
bir yargılama biçimini nasıl 
savunacağız? Davanın neden 
ret veya kabul edildiğini, sanığın 
neden ceza alıp almadığını 
kararın gerekçesinde görmeden 
nasıl anlatacağız? Temyiz veya 
istinafa giderken neye nasıl 
itiraz edeceğiz? Kararın hangi 
nedenle kaldırılarak yeni hüküm 
kurulmasını isteyeceksiniz? 
Bu KHK adeta bize hükmün 
gerekçesinin ne olduğu 
konusunda niyet okumamızı 
önermektedir!”
Altun, bu durumda bölge adliye 
mahkemelerinin de ilk derece 
mahkemesi gibi baştan sona yeni 
bir yargılama yapmaktan başka 
çaresi kalmayacağını, bunun da 
iş yükünü fazlası ile artıracağını 
ve yargılama süresini uzatacağını 
söyledi.

“Kutsal kitaplarda 
yazılanlardan işine 
geldiğini tebliğ Diyanet’in 
görevi değil”
Diyanet İşleri’nin 9 yaşındaki 
kızların evlenebileceğine ilişkin 
fetvasının da gündem değiştirme 

amaçlı olduğunu savunan Bursa 
Barosu Başkanı Av. Gürkan 
Altun’un bu konuda tepkisi de 
sert oldu:
“Diyanet, tepkiler üzerine 
bir açıklama yapıp ‘bu bizim 
görüşümüz değil, Diyanete 
gelen yazılı soru üzerine kutsal 
kitaptaki durumu ortaya koyduk’ 
dedi.  Kutsal kitap çerçeveyi 
çizer, nelerin yapılmaması, 
nelerin günah, nelerin sevap 
olduğu, inananların ödevlerinin 
neler olduğu anlatılır. Buluğ-
ergenlik bir biyolojik gelişimdir 
ve bu gelişimi göstermediği 
düşünülenlerin evlenemeyeceği 
düzenlenmiştir. Kuran’ı 
yorumlayan müfessirler de 
buluğ ve ergenliğe girme 
yaşının kızlarda 9, erkeklerde 12 
olduğu düşüncesi ile bu yaşların 
altındakilerin evlenemeyeceğine 
dair yorumlar yapmışlardır. Oysa 
reşit olma yaşı ve evlenmeye 
dair kurallar devletin kendi 
yönetim biçimi çerçevesinde 
uluslararası düzenlemelere, 
yüzyıllar süren pratik ve 
mücadeleden gelen bireysel 
haklara, çağın gereksinimlerine, 
yaşam biçimine, örf ve adete 
bakarak hukuk sistemi içerisinde 
çıkarılan yasalarla düzenlenir. 
Türkiye Cumhuriyeti devletinde 
de diğer medeni devletlerdeki 
gibi reşit olma ve buna 
bağlı evlenme yaşı 18 olarak 
tanımlanmıştır. Bazı ülkeler 21’e 
kadar çıkarmış sınırı. Diyanet 
İşleri Başkanlığı TC Devleti’nin 
bir kurumu olduğu gerçeğini 
idrak edecek ve öncelikle bu 
devletin yasal düzenlemelerine, 
kurallarına bağlı olacak. Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti Anayasa’da 
laik, sosyal, hukuk devleti olarak 
tanımlanıyorsa teşkilatınızı ona 
göre kuracak, uygulamalarınızı 
ona göre yapacaksınız. Kuran’da, 
İncil’de, Tevrat’ta veya başka 
bir kutsal kitapta yazılanları 
cımbızla seçip, kendinize göre 
yorumlayarak tebliğ etmek, fetva 
vermek sizin göreviniz değil. 
O zaman çıkıp, Yahudilerden 
dost edinmeyin diyeceksiniz. 
O zaman Katolik inancına göre 
boşanmak günahtır, yasaktır 
diyeceksiniz. Diyanet İşleri 
Başkanlığı bu ülkede bütün 
dinlere, bütün mezheplere eşit 
mesafede olan, bunların dinsel 
kadrolarını istihdam ederek 
disipline eden, ibadetlerin 
yapılmasını kolaylaştırması, tüm 
bunların devlet ciddiyeti ile 
yapılması için kurulmuş bir birim. 
Yoksa kapatırsınız Diyanet’i 
herkes kendi inandığı cemaatler, 
tarikatlar, tekkeler eliyle yönetilir. 
Türkiye Cumhuriyeti devletine 
böyle bir kötülüğü yapmaya 
kimsenin hakkı yok.  Kaldı ki 
9-12 yaş biyolojik tanımlamadır. 
Bir çocuğun buluğa ermesi 
onun evlenebileceği anlamına 
gelmez. Bir de ruhsal, fiziksel 
ve psikolojik gelişim diye 
kavramlar da var. Hangimiz 
9 yaşındaki kız çocuğumuza 
kıyarız da henüz oyuncaklarıyla 
oynarken, onu oyun ortamından 
koparıp bir adama eş yaparız? 
Burada bulunan hiçbirimiz bunu 
yapmayız değil mi? Ama birileri 
istiyorsa yapabilsin diye sesimizi 
çıkarmamak, görmezden gelmek 
bize yakışmaz, insanlık onuruna 
uygun düşmez.”
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Seçkin YAĞCI

Mert ÇETİN

Ebru BARAN Gökhan ŞAHİN

Ocak ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

İbrahim Halil ÇUBAN

Munzur Eren PAMUKÇU

Mesut ÇELİK

Muhammed Fatih YAVAŞ

Batuhan Çağrı SEVİK

Mehmet ÖZAYDIN

Sultan Bahar SÖYLEMEZ

Elif ASA
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Ocak ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Ümmühan FİDAN Aylin BURUCU Rahime TOPÇU

Mehmet USLU Hilal Nur KÖSE Ahmet ERCAN
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Ocak ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Seda IŞIKTAŞ Betül EREN Andaç ESEMEN

Furkan ALGÜL İlhan MENGE Fatma Betül KOYUNCU

Özgenur ÜNER Seher CENGİZ Fatih DEMİR
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Ocak ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Orçun ARABACI

Ömer Faruk ÇAĞLAYAN

Ecem BACAZ

Sinan ÖZKARAMAN

Hakan YILAR

Sinem IŞIK

Emine SAYGILI Özge KAYA Betül ASLAN
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Ocak ayında ruhsat alan yeni meslektaşlarımız

Yasin ÇERİ Mahi KAYĞUN Fatma KAMIŞLIGÖL

Abdullah TOMUR
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Bursa Barosu 13. Rafet Canbaz 
Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 
A.S.D.G.S. (Allahını Seven 
Defansa Gelsin Spor) finalde 
Uludağ takımını 5-3 yenerek 

şampiyonluk kupasını kaldırdı. 
Turnuvada Baro Bereliler takımını 
5-4 yenen Cebri İcra takımı da 
üçüncü oldu.
Bursa Barosu Geleneksel 

Rafet Canbaz Halı Saha Futbol 
Turnuvası maçları, Nilüfer Özlüce 
Mahallesi’ndeki Saraylar Halı 
Saha’da oynandı. 20 takım 4 
grupla başlayan maçlarda, 

A.S.D.G.
S.

Bursa Barosu 13. Rafet Canbaz Futbol Turnuvası’nda final heyecanı

“Allahını Seven
Defansa Gelsin”

dediler ama 
şampiyon oldular

A.S.D.G.S.
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Yarı finalistler A.S.D.G.S.-Cebri İcra takımları, çetin geçen mücadele öncesi Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun ile birlikte...

Uludağ-Baro Bereliler takımları, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun ile...

A.S.D.G.S.-Game Of Law, 
Olgunlar-Cebri İcra, Uludağ-
Ares ve Barocelona-Baro 
Bereliler çeyrek final oynadı. 
Bu maçlardan da yarı final 
eşleşmeleri A.S.D.G.S. ile Cebri 
İcra ve Uludağ ile Baro Bereliler 
şeklinde oldu. 28 Ocak günü 
oynanan yarı final maçlarını 
Bursa Barosu Av. Gürkan Altun 
da izledi.

Heyecan doruktaydı
4 Şubat günü ise önce üçüncülük 
maçı oynandı. Cebri İcra, ilk 
yarıyı 4-0 yenik tamamlarken, 
ikinci yarıda skoru tersine 
çevirip, maçı 5-4 kazanarak 
turnuvanın üçüncüsü oldu.
Bu maçın ardından nefeslerin 
tutulduğu final karşılaşmasında 
A.S.D.G.S. ile Uludağ takımları 
kıran kırana mücadele verdi.
İlk aşama başa baş giden 
mücadelede skor 2-2’ye geldi. 
Fakat maçın sonunda tabelada 
yazan skor A.S.D.G.S. takımı 
lehine 5-3’tü.

RAFET CANBAZ TURNUVASINDA YARI FİNAL ANISI
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Son düdüğün ardından turnuvayı 
Bursa Barosu adına organize 
dene komite adına Av. Özcan 
Çoraklı, önce hakemlere, sonra 
turnuvanın yıldız oyuncularına 

ve 4.’lükten başlayarak 3, 2 ve 
şampiyon takıma kupalarını 
verdi.

Takımlara kahvaltı

Bu arada Bursa Barosu Başkanı 
Av. Gürkan Altun, turnuvaya 
katılan takımlara Doburca Ganita 
Restoran’da finalden bir gün 
önce kahvaltı verdi.


