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Öyle yıktın ki bizi 
Öyle mahzun kaldık 

Öyle boynu bükük 
Biliyorum 

hayındı kurşun 
hayındı gece 

Ama öyle garip kalmasaydık 
Yürüyecektik yine 

celladın, fırsatçının, 
fesatçının, hayının 

üstüne üstüne
Dayanacaktık

bu kahpe dünyaya
tırnak ile diş ile

umut ile sevda ile
düş ile...

Namuslu ellerinle yaratacaktık 
her biri cihan parçası 
kızları ve oğullarımızı 

Kaç bin yıllık hasretimizin koncası,
Ah be Gemlik’in güzel delikanlısı 

Ak alnından, 
namuslu yüreğinden öperim, 

Bir umudum senin gibilerdeydi işte
Oldu mu be çocuk

Kaçamadın mı alçak pusulardan da
Yıldız olup düştün erkenden böyle 

denizlere...

Not: Av. Metin Öztosun, Ahmet Arif’in
“Anadolu” şiirinden uyarlamıştır.
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İki çocuk babasıydı, eşti, 
sanatçıydı, yaşadığı Gemlik’e 
ve ülkesine karşı duyarlıydı, 
belediye meclisinde siyaset 
aracılığıyla insanlar için çaba 
harcayan bir insandı. Adam gibi 
adamdı Özgür Aksoy…

Özgür Aksoy’u gözyaşlarımızla  
toprağa verdik. Bursa Adalet 
Sarayı önündeki cenaze 
töreninde Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, tabutunun başında 
şöyle dile getirdi, Özgür Aksoy 
ile ilgili düşüncelerini…

Bursa Barosu yitik ve 
boynu bükük…
“Doğumla başlar ölüm... İnsan 
sonsuz olmayacağını bile bile 
yaşar... Yaşadığımız her an 
hayattan eksilmiş harcanmış 
bir andır… Ama o anları nasıl 
kucakladığınız önemlidir… Bir 
ömrü tüketebilirsin ama aynı 
zamanda o ömrü üreterek de 
bir şölene dönüştürebilirsin... 
Dostluk üreterek, bilgi üreterek, 
sanat üreterek, adalet üreterek, 
dayanışma üreterek, evlat 

Av. Özgür Aksoy’u şehit verdik

Avukatlık mesleği bir şehit daha verdi. Gemlik’te hain kurşunlara hedef olan Avukat 
Özgür Aksoy, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Av. Özgür Aksoy 44 yaşındaydı
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üreterek, sevda üreterek… İşte 
tüm bunları üreterek, dosdoğru 
yollarda yürüyerek, bu dünyadan 
bir yıldız gibi kayarak, çok ama 
çok erken gitti Özgür… Her ölüm 
erken ölümdür. Ama bu bize çok 
ama çok erken geldi…

Hayat kendiliğinden ne iyi, ne de 
kötüdür... Ona iyiliği kötülüğü 
katan insandır... Bize ve dünyaya 
bunca iyiliği katan böyle bir 
insanın bu kötülük denizinden 
gelen zamansız ve hain bir saldırı 
ile bizden kopartılması çok acı… 
Ama hepimiz farkındayız ki bu 
bir cinnet iklimi... Özgürümüzü 
ve polisimiz İdris Büyükdönmez’i 
şehit eden insafsız hain bir 
iklim… Bu aynı zamanda 
savunma mesleğimizi de ne 
kadar zor şartlarda yaptığımızın 
da kanıtı…

Bizler mesleğimizi ailemizin istek 
ve arzularının önünde tutuyoruz. 
Bu meslek öyle düşünülerek 
planlanarak yapılacak bir iş 
değil... Hayatımızı bu yola 

koyuyoruz…

Erken ayrıldığın bu dünyadan 
sonra layık olduğun cennetten 
bizleri izleyeceğini biliyoruz…

Di’li geçmiş zaman kullanmak çok 
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zordur bazen, bu da o anlardan 
biri… O yüzden geçmiş zaman 
kullanmayacağım... Çünkü 
arkadaşımızın aziz hatırası bizle 

her daim canlı olarak yaşayacak…

Özgür sonsuz özgürlüğe yelken 
açtı ancak Bursa Barosu eksik, 
Bursa Barosu yitik, boynu bükük 

kaldı… Üzüntümüzün tarifi yok, 
sadece dualarımız ve güzel 
anılarımız var.

En kalpten sevgi dolu dualarla 
uğurluyoruz şehidimizi...

Emniyet camiasının ve 
Baromuzun, ailelerimizin ve 
hepimizin başı sağolsun…”

Babasının yanında 
toprağa verildi
Görev şehidimiz Av. Ali Aksoy 
için önce Bursa Adliyesi önünde 
düzenlendi. Ardından Gemlik 
Adliyesi önüne götürülen Aksoy 
için Adliye çalışanları ve Gemlikli 
hemşerilerinden helallik alındı.

Aksoy’un Gemlik Cumhuriyet 
Mahallesi’ndeki evinde de 
kalabalık vardı. Özgür Aksoy’un Av. Özgür Aksoy’un cenaze törenine, TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu da katıldı.
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arkadaşları, sevenleri annesine 
başsağlığı diledi.

Özgür Aksoy’un cenazesi 
ardından Gemlik Merkez Asım 
Kocabıyık Camisi’ne götürüldü. 
İkindi vaktinde kılınan cenaze 
namazına yüzlerce kişi katıldı. 
Aksoy, ardından 2009 yılında 
vefat eden babası, meslektaşı 
Av. Ali Aksoy’un mezarının 
bulunduğu Orhangazi Yeniköy 
Mahallesi’ne götürüldü. Aksoy, 
burada da cenaze namazı 
kılındıktan sonra babasının 
yanında toprağa verildi.

Özgür Aksoy kimdir?
1973 doğumlu olan Özgür 
Aksoy babası gibi önce Gemlik 
Lisesini ardından da (önce 
Bolu’da yüksekokul) 1997 yılında 

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirir. 
Avukatlığın yanı sıra edebiyat, 
şiir ve özellikle de tiyatro sevgisi 
-çocukluk yıllarından- babası Av. 
Ali Aksoy’dan ÖZGÜR’e kalan 
en güzel mirastır. Öğrencilik 
yıllarında davudi sesiyle şiirler 
okur, edebiyat konuşur ve tiyatro 
oyunlarının aranılan aktörü olur. 
Hatta bir ara Ankara Hukuk 
Fakültesi’ni bırakıp, DTCF tiyatro 
bölümüne kayıt yaptırmayı bile 
ciddi ciddi düşünür. Tam bu 
sırada hastalanan bir tiyatrocu 
ağabeyi sosyal güvencelerinin 
bile olmadığından yakınarak, 
Özgür’ün yolunu değiştirmesine 
izin vermez.

1999 yılında babasının elinden 
cübbesini giyerek Bursa’da 
avukatlığa başlar. 2009’da ani 
bir kalp krizi ile kaybettiği babası 

Ali Aksoy’un vefatının ardından 
bürosunu Gemlik’e taşımaya 
karar verir. Hem çocukluk anıları 
hem de Gemliklilerin babasına 
karşı saygısı Özgür’ü buraya 
çekmiş, babasının izinden ve 
bıraktığı yoldan yürümek için 
Gemlik’e yerleşir.

Gemlik’te bir yandan serbest 
avukatlık yaparken diğer yandan 
doğup büyüdüğü Gemlik için 
çalışmalar yapmaya başlar. CHP 
ilçe örgütünde özellikle parti 
okulunda yaptığı çalışmalar ve 
verdiği derslerle tüm Gemliklilere 
ulaşır, her mahallede her köyde 
iz bırakır. Bilgisi, zerafeti, anlayışlı 
tavrı, ağırbaşlılığı ile hangi 
görüşten olursa olsun herkesin 
sevdiği ve saygı duyduğu Özgür 
Aksoy ilk mahalli seçimlerde 
CHP ‘den belediye meclis üyesi 
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seçilir. Grup sözcülüğüne getirilir 
ve aynı zamanda Büyükşehir 
Belediye Meclis üyesi olur. Bu 
sayede Gemlik’e ve Gemliklilere 
hizmet edebilmek için daha 
çok çalışan Özgür Aksoy yoğun 
siyasi mesaisinin yanında ilçeye 
tiyatro oyunlarının gelmesinde ve 
Manastır Kültür Merkezi’nin faal 
tutulmasında önemli rol oynar.

Aktif siyasete atılmadan 
önce Bursa Barosu Tiyatro 
Topluluğu’na dahil olan Özgür 
Aksoy burada Turgut Özakman’ın 
Ocak, Arthur Miller’ın Cadı 
Kazanı ve Nazım Hikmet’in Kuvayı 
Milliye oyunlarıyla  AVP Sahnesi, 
Nazım Hikmet Sahnesi, Uğur 
Mumcu Sahnesi, Barış Manço 
Sahnesi ve tabii Gemlik Manastır 
Kültür Merkezi’nde 50’ye yakın 
temsilde sahneye çıkar.

15 yaşında ŞAHAN adlı bir oğlu 
olan Özgür Aksoy 2016 yılında 
Av. Çiğdem ALNIAK AKSOY ile 
evlenmiş ve henüz vefatından 
20 gün önce CİVAN adlı bir oğlu 
daha dünyaya gelmişti.
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Bursa Barosu Yönetim Kurulu, 
4 Temmuz 2017 tarihinde 
Gemlik’te uğradığı silahlı saldırı 
sonucu hayatını kaybeden 
Av. Özgür Aksoy’un hatırasını 
yaşatmak için, adını, Baro’nun, 
Bursa Akademik Odalar Birliği 
Yerleşkesi’ndeki konferans 
salonuna verdi.

Bursa Barosu Yönetim Kurulu 
“4 Temmuz 2017 günü 
görevi nedeniyle hunharca 
katledilen görev şehidi Av. 
Özgür Aksoy’un aziz hatırasını 
yaşatmak adına isminin BAOB 
Hizmet Birimi’nde bulunan Adli 
Yardım Merkezindeki konferans 
salonuna verilmesine, yine aynı 
birimde adına bir anı köşesi 
oluşturulmasına” karar verdi.

Bursa Barosu ayrıca, şiir ve tiyatro 
tutkusu nedeniyle Av. Özgür 

Aksoy adına bir şiir yarışması 
düzenleyecek, yarışmanın ödül 
töreni ise 5 Nisan Avukatlar Günü 
etkinlikleri kapsamında yapılacak.

Av. Özgür Aksoy’un 
öldürülmesinden hareketle, 
benzer şekilde görevini 

yaparken ve görevi nedeniyle 
öldürülen tüm avukatların 
yasal mirasçılarının şehitlere 
sağlanan tüm imkanlardan 
faydalanabilmesi ve şehit unvanı 
alabilmeleri için yasal düzenleme 
yapılması için girişimde 
bulunulmasına da karar verildi.

Konferans salonuna “Av. Özgür Aksoy” adı verdik

Elim olay için başsağlığı ziyaretleri
İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan, Gemlik’te 
şehit edilen Av. Özgür Aksoy için Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun’u ziyaret ederek başsağlığı 
diledi. Altun ve Özcan, aynı olayda şehit olan polis 

memuru İdris Büyükdönmez için Bursa Emniyet 
Müdürü Selami Yıldız’a başsağlığı ziyaretine gittiler. 
Ziyaretlerde Bursa Barosu Saymanı Metin Öztosun 
ile yönetim kurulu üyesi Ebru Piri Kaya da bulundu.
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, ülke çapında “Cengiz 
Göral Hukuki Araştırma Ödülü” 
vereceklerini, çalışmalara 
başladıklarını ve önümüzdeki 
yıl 3 Temmuz’dan önce de 
sonuçlandıracaklarını açıkladı.

Mehmet Cengiz Göral’ın 
katledilmesinin 38. yıldönümü 
nedeniyle ilk etkinlik Bursa 
Adalet Sarayı önünde yapıldı. 
Ayhal Göral, eşi Cengiz Göral’ın 
ruhuna adliye bahçesinde lokma 
döktürdü. Buradaki etkinliğe 
Bursa Barosu önceki başkanları 
Ali Arabacı ve Yahya Şimşek de 
katıldı.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Yönetim Kurulu Üyesi 
Yener Poroy, Ayhal Göral ve 
avukatlar İsmail İşel, Halil Ağırgöl, 
Kemal Özgür Yetkin, Türker 

Sarnık ile birlikte Gemlik’in 
Adliye Köyü’ne gittiler.

Mezarı başındaki anmaya, 
Mehmet Cengiz Göral’ın 
akrabaları, sorumlu müdürlük ve 
yazarlığını yaptığı Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin sahibi Kadri Güler 
ve yakınları katıldı.

89 yılındaki afla tahliye oldular!

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Cengiz Göral’ın 
gazete yazıları ve şiirlerinden 
oluşan kitabın, kendisinin de 
görev aldığı dönemde baro 
yönetimince bastırıldığını 
hatırlattı.

Altun şöyle konuştu:

“İşin acı kısmı şu, Mehmet Cengiz 
Göral, o dönemin çatışma 
ortamında, rastgele açılmış bir 
ateş sonucu öldürülmüş değil. 

Doğrudan doğruya hedef 
alınarak öldürülmüş bir isim. 
Yine sağ tandanslı eylemciler 
tarafından öldürülmüş birinin 
yakınlarının vekili olarak dava 
üstlenmiş ve bu dava esnasında 
ölüm tehditleri almış. Bu tehditler 
Bursa Barosu yönetimine de 
intikal etmiş. 11 Mayıs 1979 
tarihinde Bursa Barosu, Emniyet 
Müdürlüğü’ne yazıyla başvurarak 
koruma talep etmiş. Koruma 
talebinden 52 gün sonra da 
silahlı, kalleşçe bir eylem sonucu 
vurularak öldürülmüş. Katiller 
uzun bir araştırmadan sonra 
bulunmuş, yargı huzuruna 
çıkarılmış, idamla yargılanıp 
ömür boyu hapis cezaları almışlar 
ama 1991 yılında çıkarılan afla 
tahliye olmuşlar.”

“Cengiz Göral Hukuki Araştırma Ödülü” başlıyor

3 Temmuz 1979’da siyasi cinayete kurban giden Avukat Gazeteci Mehmet Cengiz Göral, 
ölümünün 38. yıldönümünde Gemlik’e bağlı Adliye Köyü’ndeki mezarı başında anıldı.

Av. Cengiz Göral, 1979 yılında katledildi.
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Başka Cengizler ölmesin!
Bursa Barosu Başkanı Altun, 
bu ülkede artık başka Mehmet 
Cengiz Görallar ölmemesi için 
adalet mücadelesi verdiklerini 
ifade etti. Altun, “Bursa Barosu 
olarak önümüzdeki yıl Mehmet 
Cengiz Göral adına hukuki 
araştırmalar ve gazetecilik ödülü 

vermeyi planlıyoruz. Eylül ayında 
üniversitelere, barolara çağrı 
yapacağız. Oluşturacağımız 
bir jüri ile değerlendirip, 3 
Temmuz’dan önce de bir ödül 
töreni düzenlemek istiyoruz” 
dedi. Altun’un bu haberi, Cengiz 
Göral’ın eşi Ayhal Göral’ı çok 
mutlu etti.

“Çünkü babam çok 
güçlüydü!”
Ayhal Göral ise 40 yaşına 
yaklaşan avukat kızı Özgür’ün, 
babası öldürüldüğünde 2.5 
yaşında olduğunu hatırlatarak 
“Psikiyatriste götürdük Özgür’ü… 
Psikiyatrist, ‘Özgürcüğüm, babanı 
arkadan vurdu kötü adam’ dedi. 
İkibuçuk yaşındaki çocuk, ‘zaten 
babamı önünden vuramazdı ki, 
babam çok güçlüydü’ yanıtını 
verdi” dediğinde gözyaşlarını 
tutamadı.

“Çünkü babam çok 
Avukat, Gazeteci Mehmet Cengiz 
Göral’ın sorumlu müdürlük ve 
yazarlığını yaptığı Gemlik Körfez 
Gazetesi’nin sahibi Kadri Güler 
ise “Cengiz’in yazıları doluydu. 
Yazıları okuduğunuzda 1970’lerin 
panoramasını görürsünüz. 
Devamlı gençlere seslenirdi. 
Birbirinizi öldürmeyin diyordu. 
Devamlı demokrasiden, 
özgürlüklerden, adaletten, 
hukuktan söz ediyordu. 
Kardeş kavgalarının son 
bulmasını istiyordu. Çok iyi 
bir konuşmacıydı. Başarılı bir 
hukukçuydu. Devrimci gençlerin 
davalarına giriyor ve başarılı 
sonuçlar alıyordu” dedi.

Umurbeyli Avukat İsmail İşel 
de, Nahit Kayabaşı’nın 1980 
yılında Cengiz Göral için yazdığı 
“Sakaldöken Ağıdı” başlıklı şiiri 
okudu.

Anma törenine katılanlar daha 
sonra Cengiz Göral’ın mezarına 
karanfil bıraktı. Ardından da köy 
kahvesinde lokma ikram edildi.
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Bursa Barosu İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Umut Mısır, 
“Sivas katliamı, nefret suçları ve 
ayrımcılık açısından yaşanmış en 
vahşi örneklerden biriydi. Bugün 
üzülerek görmekteyiz ki, yaşam 
hakkı başta olmak üzere tüm 
temel hak ve özgürlüklere yönelik 
devlet baskısı ve şiddeti açık 
veya örtülü olarak halen devam 
etmektedir” dedi.

Bursa Barosu Başkanlık 
makamında Sivas katliamının 
yıldönümü nedeniyle basın 
toplantısı düzenlendi. Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 

önceki dönem başkanları Ali 
Arabacı ve Yahya Şimşek ile 
avukatların katıldığı toplantıda 
konuşan Umut Mısır, Sivas 
katliamını anmanın demokrasi ve 
adalet isteyen tüm vatandaşların 
görevi ancak kendileri için de bir 
zorunluluk olduğunu ifade etti.

Siyasiler, linç
kültüründen besleniyor!
2 Temmuz 1993’te Sivas 
Madımak Oteli’nde aydınlara, 
demokrasiye ve birlikte yaşama 
kültürüne yapılan hain saldırının, 

tarihe düşünce ve ifade 
özgürlüğünün engellendiği, linç 
kültürüyle yaşam hakkının fiilen 
sona erdirildiği kara bir gün 
olarak geçtiğini kaydeden Umut 
Mısır şunları söyledi:

“Bu acı ve unutulması mümkün 
olmayan olay sonrası dönemin 
siyasileri ve yöneticilerinin 
açıklamaları adeta failleri koruyan 
ve linç kültürünün yerleşmesini 
sağlayan sonuçlar doğurmuştur. 
Ne yazık ki günümüzde 
de siyasiler hala bu nefret 
dilinden ve linç kültüründen 
beslenmektedir.

“Nefret suçları bugün de devam ediyor!”

Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Umut Mısır, Sivas katliamının, 
demokrasiye, farklı inançların eşit koşullarda birlikte yaşamalarına karşı olanların marifeti 
olduğunu söyledi.
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Sivas katliamının üzerinden 
geçen onca yıla rağmen, olayın 
asli failleri ve olayı engellemek 
için kılını kıpırdatmayan 
sorumlular yargılanmadığı 
gibi halkı birbirine düşürmeyi 
hedefleyen provokasyonlar 
ve gerici-ırkçı saldırılar artarak 
devam etmiştir. 

Katliamın hukuki süreci, 
olayı aydınlatıp faillerin 
cezalandırılmasından ziyade olayı 
örtbas etmek ve katiller ile failleri 
aklama sürecine dönüşmüştür. 
Yargılama sürecinde kimi 
göstermelik cezalar verilmiş 
olsa da olayın asıl failleri 
yargılanmadığı gibi sonrasında 
zamanaşımı sebebi ile dosya 
kapatılmış ve dönemin başbakanı 
zamanaşımını ‘milletimize 
hayırlı ve uğurlu olsun’ diyerek 
karşılamıştır.

Sivas, en vahşi 
örneklerden biri!
Yapılan göstermelik yargılamada 
sanıkların avukatlığını yapan 
kişiler sonrasında adeta 
ödüllendirilerek milletvekili, 
bakanlık ve belediyelerde önemli 
görevlere getirilmişlerdir.

Bu acı olayın aydınlatılmaması 
ve fail ile sorumluların 
cezalandırılmaması sonrasında 
gerçekleşen ve üzücü sonuçlar 
doğuran diğer katliamlara da 
zemin hazırlamıştır. Bu olayın 
sorumlularının bulunarak 
cezalandırılmadan Türkiye’nin 
gerçek anlamda bir demokrasiye 
kavuşamayacağı ortadadır.

Biliyoruz ki, Sivas katliamı 

demokrasiye, farklı inançların eşit 
koşullarda birlikte yaşamalarına 
karşı olanların marifetiydi. Nefret 
suçları ve ayrımcılık açısından 
yaşanmış en vahşi örneklerden 
biriydi.

Bugün üzülerek görmekteyiz ki, 
yaşam hakkı başta olmak üzere 
tüm temel hak ve özgürlüklere 
yönelik devlet baskısı ve şiddeti 
açık veya örtülü olarak halen 
devam etmektedir. İçinde 
bulunduğumuz ve bitmeyecek 
gibi gözüken olağanüstü hâl 
durumu sebebi ile çıkartılan 
KHK’larla, insan hakları askıya 
alınmış, suça karışmamış 
ve OHAL’le doğrudan ilgisi 
bulunmayan vatandaşlarımızın 
da insan hakları, yöneticilerin 
tasarrufuna bırakılmıştır.

İnsan hak ve özgürlüklerinden, 
eşitlikten, demokrasiden, 
barıştan ve kardeşlikten yana 
olan herkes gibi biz de bir kez 
daha katliamı lanetliyor ve 
unutturmayacağımızı belirtiyoruz.

Ve biliyoruz ki, benzer acıların 
tekrar yaşanmamasının yolu 
hangi dilden, etnik kökenden, 
mezhepten ya da dinden olursa 
olsun tüm yurttaşlarımıza hukuk 
güvencesi altında kendilerini 
ait hissettikleri ülkede özgürce 
yaşamak olmalıdır. Bunun en 
basit yolunun ise insan hak 
ve özgürlüklerinin güvence 
altında olduğu bir hukuk devleti 
yaratmak olduğu ortadadır.

24 sene sonra bugün, 
Sivas’ta katledilen tüm 
aydınlarımızın acısını bir kez 
daha hissediyor, insanlık 
suçlarında zamanaşımını kabul 
etmediğimizi ve olayın failleri 
ve sorumlularının yargılanarak 
gereken cezayı almadan adaletin 
sağlanamayacağını belirtiyoruz.”

Başbağlar katliamını da 
andılar
Bursa Barosu İnsan Hakları 
Komisyonu Başkanı Av. Umut 
Mısır, basın açıklamasında 
5 Temmuz 1993 tarihinde 
gerçekleşen ve 33 vatandaşın 
ölümüyle sonuçlanan Başbağlar 
katliamını da andı. Hain terör 
örgütü tarafından gerçekleştirilen 
saldırıda masum vatandaşların 
öldürülmüş olmasını da kınayan 
Mısır, Türkiye’nin bir daha bu ve 
benzeri acı olaylar yaşamamasını 
umut ettiklerini söyledi.



BURSA BAROSU BÜLTENİ Temmuz 2017

12

Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Atila Atik ve Adli Yardım Merkezi 
Sorumlusu Av. Aynur Çiğdem 
Ünel “Türkiye’de Adalete Erişim 
İçin Adli Yardım Uygulamalarının 
Geliştirilmesine Destek Projesi” 
kapsamında Balıkesir’de 
gerçekleştirilen toplantıya katılarak, 
Bursa Barosu’nun adli yardım 
hizmetlerini anlattılar.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Başkan Yardımcısı Atila 
Atik, yönetim kurulu üyeleri 
Ebru Piri Kaya ve Yener Poroy, İl 
Jandarma Komutanı Tuğgeneral 
Ahmet Hacıoğlu’na, Bursalı 
şehitlerden ötürü başsağlığı 
ziyaretine gittiler. Altun, 
Hacıoğlu’na Hakkari’de PKK 
saldırısı sonucu şehit olan 
Harun Arvas ve Manisa’da silah 
arkadaşının cinneti sonucu 
şehit olan Mümin Pınardağ için 
başsağlığı dileğinde bulundu.

Balıkesir’de adli yardım uygulamaları toplantısı

Şehitler için komutana başsağlığı ziyareti

Bursa Barosu Genç Avukatlar 
Meclisi’nce ikincisi düzenlenen 
atölye çalışmasının konukları 
İbrahim Kurt ve Şerafettin Yavuz 
oldu. Toplantıda genç avukatlar, 
üstatlarından anılarını ve 
mesleki tavsiyelerini dinliyorlar. 
Bu toplantılarla, nesiller arası 
köprü kurmak ve teoriyi pratikle 
birleştirmek amaçlanıyor.

Genç avukatların ikinci atölye çalışması
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Yargıtay 2. HD Başkanı Gençcan’dan Aile
Hukuku ve HMK Yargıtay Uygulaması Semineri
Moderatörlüğünü Bursa Barosu 
Kadın Komisyonu Başkanı Nazlı 
Ceren Şendoğan’ın yaptığı 
toplantının açılışı için kürsüye 
gelen Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, Gemlik’te şehit 
edilen Av. Özgür Aksoy’un 
vefatından sonra yaşananları ve 
yönetim kurulu olarak aldıkları 
kararları anlattı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 
Başkanı Ömer Uğur Gençcan 
konuşmasına, “çoğu konuda 
ezberinizi bozacağım” diyerek 
başladı. 

“HMK’da yepyeni bir sistem var. 
30-40 yıllık avukat olmanızın 
hiçbir önemi kalmadı. HMK’yı 
yeni mezun çocuk sizden 
iyi çalıştıysa o sizin ustanız 
oluyor. Biliyorsunuz fakültede 
HMK okumadınız. Yeni HMK’yı 

öğrenmek lazım. Maddi hukuku 
istediğiniz kadar iyi biliniz usul 
hukukundan dolayı davanızı 
kaybedersiniz. Neyi temyiz 
edip, neyi istinaf edeceğinizi 
bilmezseniz, delilleri ne zaman 
göstereceğinizi bilmezseniz 
kaybedersiniz. Maddi hukuku 
anlatmaya fırsat dahi kalmaz” 
diyen Gençcan, yeni Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 
yasalaşması sürecinde TBMM 
Adalet Komisyonu’nda Yargıtay 
adına çalıştığını anlattı.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra 
şikayetler geldiğini, hükümetin 
tadil komisyonu kurduğunu ve bu 
komisyonda da görev verildiğini 
ifade eden Gençcan, değişiklik 
yapılacağını, sonrasında bugün 
söylediklerinin çoğunun geçersiz 
hale geleceğini belirtti. Gençcan 
şöyle devam etti:

“Hukuk öyle enteresan bir şey 
ki, buraya geldim mal rejiminde 

zaman aşımı 10 yıl diye anlattım, 
başka yerde 1 yıl diye anlattım, 
sonra bir daha geldim 10 yıl 
diye anlattım. Bu arada benim 
konuşmalarıma bakarken mutlaka 
tarihine bakın. Dediklerim o gün 
itibariyle vallahi doğru! Bugün 
diyeceklerim de bugün itibariye 
vallahi doğru! Bugün yapacağım 
konuşmaya takılmayın, yazın 
yapılacak değişiklikten sonra 
bugün dediklerimin de hükmü 
kalmayacak.”

Gazetecilerin 
sorularını yanıtladı
Seminer öncesinde gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Yargıtay 2. 
Hukuk Dairesi Başkanı Ömer 
Uğur Gençcan, Türkiye’nin, 
Avrupa ülkeleri arasında en 
düşük boşanma rakamlarına 
sahip ülkelerden birisi olduğunu 
söyledi. Yıllık ortalama olarak 
kendilerine 20-25 bin civarında 
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boşanma davasının geldiğini 
aktaran Gençcan, “Bu oran 
yıllara göre bin-2 bin artış ya 
da azalış gösteriyor. Bir de 
anlaşmalı boşanma durumu 
yürürlüğe girdiğinden dolayı 
anlaşmalı boşanmalarda eğer 
temyiz edilmezse Yargıtay’a 
gelmediğinden dolayı büyük 
miktarda artış yoktur. Aksine 
oranlamaya bakarsak Türkiye, 
Avrupa ülkeleri arasında en 
düşük seviyede boşanmaya 
sahip ülkelerden birisidir” diye 
konuştu. Gençcan, Türkiye’de 
boşanma davalarının açılmasının 
ardından kadınların tehlikelerle 
karşı karşıya kalabildiğine 
dikkati çekerek, “Kadın boşanıp 
meşru bir evlilik yapmasına ve 
çocukları dahi olması rağmen 
boşandığı eşi tarafından 
öldürülebilmektedir. Boşanma 
davası açılır açılmaz kadının 
korunma altına alınması 
gerekiyor. Dolayısıyla da bu 

konuda 6284 Sayılı Yasa’yla 
birlikte kadınların korunması söz 
konusudur” diye konuştu.

Boşanma davalarının yüzde 
80’ine yakın kısmında fiziksel 
şiddetin doğrudan görüldüğünü 
vurgulayan Gençcan, şunları 
kaydetti:

“Fiziksel şiddetin yasalardan 
veya eğitim eksikliğinden 
kaynaklanması söz konusu 
değil. Benim gördüğüm 
boşanma davalarında polis de 

hakim de baro başkanı da eşini 
dövebiliyor. Bu durumlar fiilen 
yaşanmış şeylerdir. Bunlar birer 
ikişer örnektir ama bu dahi 
bu durumun eğitim konusu 
olmadığıyla ilgili bir şeydir. 
Yasalarda da kesinlikle bir 
boşluk yoktur. Eşe şiddet olayı 
tamamıyla ruh sağlığıyla ilgili bir 
durumdur, bilimsel hiçbir izahı 
yoktur. Kişi kendi çocuğunu, 
kayınvalidesini, karısını öldürüyor. 
İnsan öldürmenin zaten bir 
mantığı olamaz.”
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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç Bursa 
Barosu’ndaydı: “En önemli paydaşımız Barolar”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Kamu Başdenetçisi 
Şeref Malkoç’u konuk etti. 
“Ombudsman Halkla Buluşuyor” 
etkinliği kapsamında Bursa’da 
bulunan Şeref Malkoç, önce 
Bursa Valisi İzzettin Küçük’ü daha 
sonra da Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun’u ziyaret etti.

“Güven ve aidiyet
duygusu zayıflarsa”
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, önceki ombudsman 
Nihat Ömeroğlu’nun Bursa’ya 
yabancı olmadığını, 3. Ağır 

Ceza Mahkemesi Başkanlığı 
yaptığını hatırlattı. Altun “Bu 
görevde başarılı olacağınızdan 
hiçbir kuşkumuz yok. Bu sistem 
içinde baroların da görüşünün 
alınıyor olması, önemseniyor 
olmamız açıkçası bizi mutlu 
etti. Kamu denetçiliği sistemi 
sanıyorum dördüncü senesi. Bu 
sistemlerin gelişmesi için yeterli 
bir süre değil bu. Emekleme 
safhasında diyebiliriz. Ama 
zamanla oturacak. Tabiri caizse 
düşe kalka, bir süre sonra da 
yürümesini bekliyoruz. Bu arada 
bizim de baro olarak, elimizden 
gelen bir şey varsa, aksaklıkları 

gidermek adına, bireyle idare 
arasındaki sorunların çözümünde 
katalizör olabileceksek, 
yönlendirebileceksek, 
bilgilendirme çalışması 
yapabileceksek, aracı olmak 
isteriz açıkçası. Bizim de bir 
katkımız olsun isteriz. Sonuçta 
bu ülke hepimizin... Yurttaşın 
idareye, devlet yapılanmasına 
güven duyması son derece 
önemli. Güven ve aidiyet 
duygusu zayıflarsa, bugün 
10 binlerin katıldığı şehit 
cenazesinde binleri bile 
görmeyiz. Bütünlüğümüzü bir 
arada tutabilmenin yolu, idareyle 

Bursa Barosu’nu ziyaret eden Kamu Başdenetçisi Malkoç: “Kararlarımızın etkisi 
paydaşlarımızı çoğaltmakla oluyor. Bunlar sivil toplum örgütleridir. En önemlisi barolardır.”
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yurttaşın barışık olmasından 
geçer. İdari başvuru ve nihai 
çözüm tabii ki yargıdan geçiyor. 
Bazı sorunların yargıya intikal 
etmeksizin sizin nezdinizde 
çözülebiliyor olması hem 
yargının yükünü hafifletecektir, 
hem de vatandaşın hak ve 
hukukuna daha kısa sürede sahip 
olmasını sağlayacaktır” dedi.

6 ay içinde çözüm
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 
kamu denetçiliğinin işleyişini 
anlatırken, “Bizim çalışmamız, 
vatandaşın şikayetiyle, insanların 
başvurusuyla oluyor. İdarenin 
işlem, eylem, davranış ve 
tutumlarını insan haklarına 
dayalı adalet anlayışı içerisinde 
hakkaniyet esasına oturtarak 
denetliyor. Fazla tanınan 
bir kurum değil. Bunun için 
anlatmaya tanıtmaya çalışıyoruz. 
Bunun sonucu 2016’da 6500 
başvuru olmuştu, bu sene ilk 
altı ayda 8 bini buldu. Bu artışta 
halkla buluşma faaliyetlerinin 
etkisi var. Biz ombudsmanlık 
olarak vatandaşın avukatıyız. 
Bu fahri avukatlık tabii... 
Başvurulardan ücret almıyoruz. 
Vatandaş her türlü yolla biz 
başvurabiliyor. Başvuruları 
yasa gereği 6 içinde çözüme 
kavuşturmak durumundayız. En 
iyi tarafı biz vatandaşla idare 
arasında hakemlik yapıp dostane 
çözüme ulaşabiliyorsak bizim 
için mutluluk… İdare direnirse 
vatandaşın lehine karar veriyoruz. 
Bizim kararlarımızın mahkeme 
kararlarından farklı yanı, 
kararımızın etkisi paydaşlarımızı 

çoğaltmakla oluyor. Bunlar 
sivil toplum örgütleridir. En 
önemlisi barolardır. Kamuoyudur, 
medyadır. Paydaşlarımızı 
çoğaltmak, tanınırlığımızı 
artırmak, etkinliğimizi 
perçinlemek illerde halkla 
buluşuyoruz” diye konuştu.

Hak arama
kültürü gelişiyor
Malkoç, kamu hizmetlerinin 
kalitesinin artırılması için kamu 
denetçiliğine çok önemli 
görevler düştüğünü belirterek 
şöyle devam etti.

“Başvuruların da çok kaliteli 
olması gerekiyor. Özellikle avukat 

arkadaşlarımızla bilgi paylaşımına 
ihtiyaç var. İdare iyi yönetim 
ilkelerinin daha iyi yerleşmesi 
için gayret ediyoruz. Vatandaşın 
hak arama kültürünü geliştirme 
çabasındayız. Hepsinden 
önemlisi, hukuk devleti ilkesinin, 
demokrasinin kökleşmesi, 
idare uygulamalarının şeffaf 
hale gelmesi için çabalarımızı 
sürdürüyoruz.”

Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun’a, 16 Nisan 
Halkoylamasından sonra yeni 
sistemde denetimle ilgili yapılan 
çalıştay içeriğinin yer aldığı bir 
kitap hediye etti.
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15 Temmuz’un yıldönümü basın açıklaması:
Darbe girişiminden Baromuz da zarar gördü!
Sevgili meslektaşlarımız, değerli 
basın mensupları,

Bilindiği üzere 15 Temmuz 
2016 günü “Cebir ve şiddet 
kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının öngördüğü düzeni 
ortadan kaldırmaya ve bu 
düzen yerine başka bir düzen 
getirmeye veya bu düzenin 
fiilen uygulanmasını önlemeye 
teşebbüs etmiştir. Gerek 
Genelkurmay karargahında 
gerek Akıncı Üssü’nü kullanarak 
Ankara ve İstanbul’da ağırlıklı 
olmak üzere yurdumuzun çeşitli 
yerlerinde sözde “Yurtta Sulh 
Konseyi” adı altında darbe 
teşebbüsü gerçekleşmiştir. Bu 
teşebbüs Kurtuluş Savaşında 
Gazi Mustafa Kemal’in de 
yanında yer alanlarının torunları 
sivil vatandaşlarımız, ordumuz, 
emniyetimiz ve adliyemiz, TBMM, 
siyasi partilerimiz ve STK’larımızın 
da içinde bulunduğu kahraman 
Türk evlatlarının direnişiyle 
akamete uğratılmıştır. Bu direniş 
sırasında 249 şehit verilmiş olup 
2000’in üzerinde de yaralımız 
gazi olmuştur. Şehitlerimize 
rahmet diliyor ve gazilerimize de 
şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın öngördüğü Laik 
Demokratik Sosyal HUKUK 
DEVLETİNİ ortadan kaldırmaya 
ve yerine kendilerinin belirlediği 
bir düzen getirmek için bu darbe 
teşebbüsünü gerçekleştiren 
sanıkların eylemlerinden, 

avukatlık yasasında belirtilen 
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ 
koruma görevi olan Baromuz 
da zarar görmüştür. Bu sebeple 
darbeye kalkışanlara yönelik 
olarak Ankara 17. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan davaya 
suçtan zarar görmesi sebebiyle 
Bursa Barosu Başkanlığı’mızca 
davaya katılma talebiyle müdahil 
olunmuştur.

Bugünün yıldönümü 
münasebetiyle
Daha önce de defalarca 
belirttiğimiz üzere Gazi 
Mustafa Kemal’in önderliğinde 
Kahraman Türk Milleti 
tarafından Kurtuluş Savaşı ile 
kurulan Cumhuriyetimizin, 
demokrasimizin ve anayasada 
belirtilen laik demokratik, 
sosyal hukuk devletimizin ve 

bölünmez bütünlüğümüzün 
daima yanında olan Bursa 
Barosu, toplumda hiçbir kimse, 
hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da 
grup, doğrudan üstün emretme 
gücüne sahip olamaz. Toplumda 
üstün emretme gücünün tek 
kaynağı ve tek sahibi milletin 
kendisidir kuralının somut hali 
olan EGEMENLİK KAYITSIZ VE 
ŞARTSIZ MİLLETİNDİR” ilkesine 
sonuna kadar bağlıdır. 

Bu bağlamda ESKİDEN 
OLDUĞU GİBİ KİMDEN ve 
HANGİ YOLLARLA VE HANGİ 
YÖNTEMLE GELİRSE GELSİN 
HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞI 
OLDUĞUMUZU BİR KERE DAHA 
TEKRAR EDER, adalet yani 
onun somut hali olan hukukun 
üstünlüğüne olan inancımızı ve 
bağlılığımızı yineleriz.

Bursa Barosu Başkanlığı
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, Artvin Post Gazetesi’ne 
Cerattepe ile ilgili görüşlerini 
açıkladı.
Altun şunları söyledi:
“Artvin’de siyanürle altın 
madeni çıkarma girişimine karşı 
sürdürülen mücadele daha önce 
verilmiş iki ÇED olumlu kararının 
iptaliyle sonuçlanmıştır. Rize 
İdare Mahkemesi tarafından 
kapsamlı bir bilirkişi raporuyla 
‘Cerattepe’de altın madeni 
çıkarma durumunda Artvin’in bu 
bölgeden taşınması insanların 
tahliye edilmesi gerekir’ tespiti 
üzerine ÇED olumlu kararını 
iptal etmiştir. Davalı bakanlık ve 
müdahil şirketin temyizi üzerine 
Danıştay’ca henüz incelemesi 
yapılmadan 2009-7 no’lu bir 
genelgeye dayanarak yeni bir 
ÇED olumlu kararı hazırlanmış 

ve süreç yeniden başlatılmıştır. 
Ellerindeki mahkeme kararını 
gösteren heyeti dönemin Valisi 
‘Onu çöpe atabilirsiniz!’ diye 
yanıtlamıştır. Bu kez karar üzerine 
Artvin halkı tarafından 751 kişi 
ve kurumla ÇED iptali için açılan 
davada atanmış bilirkişilerin 
uyduruk raporuyla altın madeni 
çıkarılabilir sonucuna varılmış, 
bu rapora dayanan mahkeme 
heyetince avukatların redd-i 
hakim talebi reddolunarak, 
davanın reddine karar verilmiş, 
temyizi üzerine de 6 Temmuz 
tarihinde Danıştay’ca onama 
kararı verilmiştir.
Konunun teknik özeti böyledir.
Cerattepe’de siyanür kullanılarak 
maden çıkarılamaz. Madencilik 
yapılamaz. Cerattepe’de madene 
neden hayır dediğimizi anlamak 
için Murgul’a bakmak yeterlidir. 

Türkiye’nin endemik bitki 
açısından en zengin florasına 
sahip, yaban hayvanları, ormanı, 
özgür akan dereleri, doyumsuz 
gölleri, yaylaları ile doğal 
yaşamın merkezi olan Artvin’e bu 
kötülüğü yapmaya hiç kimsenin 
hakkı yoktur. Çeyrek asırdır 
Artvin’de faaliyete geçirilmesi 
düşünülen bu maden hakkında 
söz söyleme hakkı öncelikle 
Artvin’de doğan, büyüyen, 
yaşayan insanlarda olmalıdır. 
Onların rızası alınmadan, onlara 
rağmen bu proje yapılamaz.
Devletin 42 milyoncuk, 
şirketinse 1 milyar 750 milyon 
lira kazanacağı bu altın cevheri 
için Artvin’e, halkına, canlılara 
kıymayın, bu parayı biz ödeyelim 
teklifleri de reddedildi. 
Halkın haklı mücadelesi;  
Anayasa’ya, kanunlara ve 
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ÇED Yönetmeliği’ne onlarca 
aykırılıkla engellenmeye, hukuka 
aykırı kararlar durdurulmaya 
çalışılmıştır. Ancak hak ve 
adaletin bir yaşam biçimi, 
insanlığın olmazsa olmaz vicdani 
ve ahlaki bir özelliği olduğuna 

inanan Artvinliler artan zulme 
karşılık bilinç ve dayanışmalarını, 
mücadele kararlılıklarını daha da 
yükseltiyorlar! Ve bu ısmarlama 
kararlara ve hukuksuzluğun 
hiçbir biçimine pabuç 
bırakmayacaklarını haykırıyorlar. 

Artvin’de, İstanbul’da, Bursa’da 
İzmir’de, ülkenin ve dünyanın 
neresinde bir Artvinli varsa 
oralarda da bu haykırışı duymak 
mümkün…”

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri 
Derneği (BUİKAD) Başkanı İpek 
Yalçın, Başkan Yardımcısı Oya 
Eroğlu Yakıcı, Yönetim Kurulu 
Üyesi Zuhal Kumova Toker, 
Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u makamında ziyaret ettiler. 
Ziyarette, sosyal sorumluluk 
projeleri üzerinde konuşuldu.

BUİKAD
ziyareti

Cerattepe’deki maden çalışması suları kirletmeye, hayvanları düşürmeye başladı
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Basın açıklaması: “İş Mahkemeleri Kanunu 
tasarısıyla işçi yalnız bırakılıyor!”

Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, TBMM Genel 
Kurulu’na inen İş Mahkemeleri 
Kanunu Tasarısı’yla, işçilerin 
mahkemelerle alabildiği 
haklarına yeni bir darbe daha 
vurulacağını söyledi. Altun, 
“Bu tasarıyla işçiye dayatılmaya 
çalışılan zorunlu arabuluculuk 
uygulamasından bir an evvel 
vazgeçilmelidir” dedi.

Yönetim kurulu üyeleri ve bir 
grup avukatla basın toplantısı 
düzenleyen Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, bir 
yıldır yaşanan OHAL süreci 
fırsat bilinerek, kamuoyunda 

yeterince tartışılmadan, tarafların 
görüşleri ve önerileri dikkate 
alınmadan çalışma yaşamında 
esaslı değişimler yapıldığını 
söyledi. İşçilerin aleyhine 
olabilecek önemli gelişmelerden 
birinin TBMM Genel Kurulu’na 
sevk edilen İş Mahkemeleri 
Kanunu Tasarısı olduğunu 
kaydeden Altun, “Adalet 
Bakanlığı tarafından yine torba 
yöntemiyle hazırlanmış olan İş 
Mahkemeleri Kanunu Tasarısı’yla 
iş mahkemelerinde açılan 
dava sayısının azaltılmasının 
hedeflendiği anlaşılmaktadır. 
Fakat açılan dava sayılarını 

azaltmak için belirlenmiş 
yöntemlerin adaleti zedeleyici, 
hakka ulaşmayı zorlaştırıcı 
olmaması gerekir. Açılan dava 
sayılarını azaltmak için dava açma 
koşullarını zorlaştırıcı, hak kaybı 
yaratacak kanuni düzenlemeler 
yapılmamalıdır. Bunun 
yerine mağdurun dava açma 
gereği duymadan da hakkını 
almasını sağlayıcı/kolaylaştırıcı 
düzenlemeler yapılmalıdır” diye 
konuştu.

İş Mahkemeleri Kanunu 
Tasarısı’nın, birçok işçilik 
alacakları yönünden 
zamanaşımı sürelerini yarı yarıya 

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, TBMM Genel Kurulu’na inen İş Mahkemeleri 
Kanunu Tasarısı’yla, işçilerin mahkemelerle alabildiği haklarına yeni bir darbe daha 
vurulacağını söyledi. Altun, “Bu tasarıyla işçiye dayatılmaya çalışılan zorunlu arabuluculuk 
uygulamasından bir an evvel vazgeçilmelidir” dedi.
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düşürdüğünü, birçok dava türü 
bakımından yerel mahkeme 
kararına karşı Yargıtay’a temyiz 
başvurusu hakkını ortadan 
kaldırdığını ifade eden Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun 
şöyle devam etti:

“Ayrıca, iş akdi feshedilen 
işçinin haklarının tespiti 
açısından iş müfettişi incelemesi 
yolunun kapatılması ve işe 
iade davalarının ileriye uzanan 
etkisinin sona erdirilmesi gibi 
hak kaybı yaratacak çok sayıda 
düzenleme içermektedir. 
Şüphesiz bu tasarının en sıkıntılı 
kısmı iş uyuşmazlıklarında 
‘Zorunlu Arabuluculuk’ 
uygulamasına geçiliyor olmasıdır. 
Tasarı bu şekliyle kanunlaşırsa, 
işçi artık alacaklarının tahsili için 
işverene dava açmadan önce 
arabulucuya gitmek zorunda 
kalacak ve bu yolla işverenle 
uzlaşmaya zorlanacaktır. İşverenin 
hukukçusuyla, insan kaynakları 
müdürüyle olacağı masada işçi 
yalnız olacaktır. 

İş Mahkemeleri Kanunu 
Tasarı’yla iş uyuşmazlıklarında 
arabuluculuğun dava şartı haline 
getirilmesine karşı olduğumuz 
kadar, işçinin bu süreçte avukatsız 
bırakılmasına, iş uyuşmazlıklarının 
kamusal niteliği bir kenara 
itilerek sınırsız ve denetimsiz bir 
alan yaratılması çabalarına da 
yüksek sesle karşı çıkmaktayız. 
Tasarı bu haliyle; çalışma hayatını 
kuralsız ve denetimsiz bir alana 
dönüştürmeyi, yılların birikimiyle 
oluşturulan etkin iş yargısı 
denetimini işlevsiz bırakmayı 
amaç edinmiştir. Tasarının bu 

haliyle kanunlaşmasıyla birçok 
yeni mağdur yaratılacak, yargının 
piyasalaşmasına meydan 
verilecektir. Nitekim daha 
şimdiden hukuka aykırı birçok 
arabuluculuk anlaşma tutanakları 
ile karşılaşılmakta ve şu an 
mevzuata göre yapılan etkin 
yargısal denetim sayesinde bu 
tutanaklar hukuksuz bulunarak 
geçersiz sayılmaktadır.”

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, yapılması gerekenleri ise 
şöyle sıraladı:

“Bu tasarıyla işçiye dayatılmaya 
çalışılan zorunlu arabuluculuk 
uygulamasından bir an evvel 
vazgeçilmelidir.

İş uyuşmazlıklarının kamusal 
niteliğini ve arabuluculuk 
sisteminin ruhuna uygun bir 
şekilde gönüllülük esasına dayalı 
arabuluculuk sistemini teşvik 
edici yeni adımlar atılmalıdır.

İş ilişkisinin devamı için alternatif 
çözüm yolları yaratılmalı,  

taraflarca gönüllü olarak başlanan 
arabuluculuk görüşmelerine 
katılan işçinin avukatla temsili 
zorunlu hale getirilmelidir. 

Arabulucuya; iddialara göre 
hakları tanımlama, tespit etme 
ve maddi karşılıkları hesaplayıp 
bildirme yükümlülüğü ile 
kamusal nitelikli haklar ve 
emredici hükümler açısından 
anlaşma tutanaklarını denetleme 
ve sınırlama konusunda yetki 
verilmeli, aynı zamanda bu yetki 
ve yükümlülükler açısından 
sorumluluk getirilmelidir.

İşçilik alacaklarının dava 
açılmasına gerek kalmadan 
ödenmesi için işverene caydırıcı 
yaptırımlar uygulanmalıdır.

Kayıt dışı ve kanuna aykırı 
çalışmalar önlenmeli, önündeki 
kanuni ve fiili engeller 
kaldırılarak sendikal örgütlenme 
güçlendirilerek işçi-işveren ilişkisi 
sağlıklı ve bilinçli bir düzeye 
taşımalıdır.”
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Bursa Barosu Avukat Hakları 
Merkezi ve İnsan Hakları 
Komisyonu’nca yapılan 
ortak basın açıklamasında, 
Ankara’da 23 Temmuz tarihinde 
gözaltına alınan biri stajyer 3 

avukatın henüz adliyeye bile 
çıkarılmadığını, kararın hukuki 
değil, siyasi olduğu vurgulandı.
Bursa Adalet Sarayı önündeki 
basın açıklamasını Bursa Barosu 
İnsan Hakları Komisyou Başkanı 

Av. Umut Mısır okudu. Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun ile 
bazı yönetim kurulu üyeleriyle 
avukatların katıldığı açıklamada 
şöyle denildi:
“İçerisinde bulunduğumuz 
OHAL rejiminde KHK’lar ile 
işlerinden atıldıkları için 140 
gündür açlık grevinde olan ve 
tutuklu bulunan Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça’nın seslerinin 
duyurulabilmesi için 23 Temmuz 
2017 tarihinde Ankara’da 
düzenlenecek olan eylem için 
kitle henüz bir araya gelmeden 
müdahale edilmiştir. Ankara 
Valiliği’nin hukuka aykırı olarak 
almış olduğu karar sonrasında 
toplam 72 kişi gözaltına 

“Karar hukuki değil, siyasidir”

Bursa Barosu Avukat Hakları Merkezi ve İnsan Hakları Komisyonu üyesi avukatlar, 
Ankara’daki avukat gözaltılarına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.
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alınmıştır.
Öncelikle hatırlatmak 
isteriz ki, toplantı ve gösteri 
yürüyüşü bir haktır ve bu denli 
keyfiyete dayanan kararlarla 
yasaklanmamalıdır. AİHS’nin 11. 
maddesi, herkesin barışçıl olarak 

toplanma hakkının olduğunu ve 
yine Anayasa’nın 34. maddesi ise 
herkesin, önceden izin almadan, 
silahsız ve saldırısız toplantı ve 
gösteri yürüyüşü düzenleme 
hakkına sahip olduğunu ifade 
eder. Bu nedenle yapılmak 

istenen eyleme müdahale 
etmek hukuka aykırıdır. Bu 
müdahale sırasında kamuoyuna 
yansıyan görüntülerden de 
açıkça anlaşılacağı üzere 
yapılan müdahale, toplanan 
kitleyi dağıtmak kastının 
dışında işkenceye varan şiddet 
içermektedir. Yararlananlar 
arasında birçok meslektaşımız da 
bulunmaktadır. 
Gözaltına alınanlar arasında 
meslektaşlarımız Av. Ebru Timtik, 
Av. Barkın Timtik ve Stj. Av. 
Buket Yılmaz da bulunmaktadır. 
23 Temmuz 2017 tarihinden 
bu yana gözaltında bulunan 
meslektaşlarımızla ilgili olarak 
terör soruşturması yürütüldüğü 
ifade edilmiştir. Ancak İçişleri 
Bakanlığı’nın kısa süre önce 
Nuriye ve Semih için yayınladığı 
kitapçık, basın açıklamaları 
düşünüldüğünde bu tutumun 
yargısal bir süreç değil tamamen 
siyasi iktidarın amaçlarıyla ilgili 
olduğu açıktır.
Meslektaşlarımızın halen 
gözaltında tutulması ve Ankara 
Adliyesi’ne getirilmemesi, 
kararın hukuki değil, idari 
olduğunu açıkça göstermektedir. 
Demokratik, hukuk devletinde 
toplantı ve gösteri yürüyüşü, 
düşünce açıklamanın bir yolu 
olup, bu durumun devlet 
tarafından güvence altına 
alınması gerekmektedir. 
Hukuk devletinde bu durumun 
bizler için kabul edilebilir 
bir yanı yoktur. Bu nedenle 
meslektaşlarımız Av. Ebru 
TİMTİK, Av. Barkın TİMTİK ve Stj 
Av. Buket YILMAZ derhal serbest 
bırakılmalıdır.”
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Cumhuriyet Davası, Bursa Barosu’nun takibinde
12’si tutuklu 17 çalışanın 24 
Temmuz günü ilk kez hakim 
karşısına çıktığı Cumhuriyet 
Gazetesi Davası’nı Bursa Barosu 
da takip ediyor.
İstanbul 27. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen davanın 
ilk duruşmasını Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, yönetim 
kurulu üyeleri Aslı Evke Yetkin, 
Buket Gülçin Özel, Sefer Bülent 
Yaylalı ve Bursa Barosu Avukat 
Hakları Merkezi Başkanı Birkan 
Özey de izledi.
Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve 
yazarlarının FETÖ/PDY, PKK/KCK 
ve DHKP/C terör örgütlerinin 
savunucusu ve kollayıcısı olduğu 
savunulan iddianamede şöyle 
deniliyor:
“Basın özgürlüğü ve evrensel 
hukukun sağladığı ağır eleştiri 
içeren haber ve yorum yapma 
hakkının çok ötesine geçmiş, 
kayıt dışı illegal siyasete zemin 
hazırlayarak Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı asimetrik savaş 
yöntemleriyle hedef tahtası 
haline getirmek üzere yoğun bir 
algı operasyonu başlatmıştır.”
Cumhuriyet Davası’nın ilk 
duruşmasına,  267 gündür 
tutuklu bulunan Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Murat Sabuncu, İcra Kurulu 
Başkanı Akın Atalay, Kitap Eki 
Yayın Yönetmeni Turhan Günay, 
Yayın Danışmanı ve Yazar Kadri 
Gürsel, Okur Temsilcisi Güray 
Öz, Çizer Musa Kart, Yazar Hakan 

Kara, gazetenin avukatları Bülent 
Utku ve Mustafa Kemal Güngör, 
Yöneticisi Önder Çelik ve 206 
gündür tutuklu olan Muhabir 
Ahmet Şık ile tutuksuz sanıklar 
Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz 
Sahibi Orhan Erinç, yazarlar 
Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya, 
muhasebe çalışanı Günseli 
Özaltay ve eski çalışan Bülent 
Yener katıldı.

“Kraldan çok kralcısınız”
Davanın tutuklu sanıklarından 
Avukat Bülent Utku, çarpıcı bir 
savunma yaptı. “Bu operasyonu 
düzenleyenlerin ne hukuk 
birikimi ne de yaşam pratikleri 
beni darbecilikle suçlamaya 
elverir” diyen Utku şöyle devam 
etti:
“Heyetinizce düzenlenen tensip 
zaptı, heyetinizin iddianameye 
hemen inandığını gösteriyor. 
33 yıllık meslek yaşantımda, 

heyetinizin düzenlediği tensip 
zaptı gibi bir metinle, yasaların, 
Anayasa’nın, AİHS’in, hukukun 
temel prensiplerinin böylesine 
ihlal edildiğine 12 Eylül Askeri 
Darbesi sonrası katıldığım 
sıkıyönetim mahkemelerindeki 
metinler dışında pek az rastladım. 
Böyle bir tensip zaptı kanımca 
ancak üç halde yazılabilir. Siyasal 
iktidar heyetinize ya baskı 
yapmaktadır ya baskı yapacağı 
yönünde kuşku vardır ya da 
heyetiniz kraldan, yani siyasal 
iktidardan çok kralcıdır. Hepsi 
aynı kapıya çıkar.”
Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu 
Başkanı Avukat Akın Atalay, 41 
sayfalık bir savunma sundu. 
Atalay, özellikle “Cumhuriyet’in 
FETÖ irtibatlı şirketlerle ilişkisi 
olduğu” iddiasına madde 
madde yanıt verdi. Atalay’ın 
savunmasındaki detaylar 
iddianame için “bu kadar da 
olmaz” dedirtti.

Cumhuriyet Gazetesi davasını izleyen Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Sakarya 
Barosu Başkanı Zafer Kazan, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan ve Adana Barosu 
Genel Sekreteri Semih Gökayaz ile İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu’nu 
ziyaret ettiler.
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Bursa Barosu tarafından 
organize edilen seminerde Acil 
Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü 
Dr. Müge Güner, Acil Sağlık 
Hizmetleri Görevlisi Hemşire 
Meryem Akçay, katılımcılara acil 
yardım konusunda yapılması 
ve yapılamaması gerekenleri 
anlattılar.
Dr. Müge Güner ve Hemşire 
Metyem Akçay, her türlü 
ilkyardım çalışmasına katılacak 
kişilerin önce kendi güvenliklerini 
sağlamaları gerektiğini anlattılar. 
Trafik kazalarında akan trafik 
durdurulmadan bir girişimde 
bulunulmaması gerektiğini ifade 
eden Güner ve Akçay, boğulma 

vakalarında çok iyi yüzme 
bilmeyenlerin kendi canından 
olmamak için, yardım edeceği 
kişi baygın hale gelmeden 
müdahale etmemelerini 
öneriyorlar.

Travmalarda yaralıya
dokunmayın
acil ekibini bekleyin 
Pek çok vaka sonrası yeniden 
hayata döndürebilecek kişilerin 
hatalı ilkyardım çabaları 
nedeniyle kaybedildiğine dikkat 
çeken uzmanlar, travmalarda, 
yüksekten düşmelerde asla 
yaralıya dokunulmaması 

ve acil yardım ekiplerinin 
beklenmesini istiyorlar. 
Geçmişte, kurtarılabilecek pek 
çok yaralının karga tulumba 
taşımalar nedeniyle öldüğünü, 
kamuoyunda bilinen örneklerle 
anlattılar.
Bazı avukatlar eğitime uygulamalı 
olarak katılırken, toplantıyı Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
Başkan Yardımcısı Atila Atik, 
Sayman Metin Öztosun, yönetim 
kurulu üyesi Yener Poroy da 
izledi. Seminer sonunda Bursa 
Barosu Başkan Gürkan Altun, Dr. 
Müge Güner ve Hemşire Meryem 
Akçay’a teşekkür plaketi verdi.

Acil Yardım Farkındalık Eğitimi gerçekleştirildi
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Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu, TBMM’ne sunulan 
yeni yasa tasarılarıyla, il ve 
ilçe müftülerine nikah kıyma 
yetkisi verilmesine ve sağlık 
personelinin takibi dışında doğan 
çocukların doğum bildirimlerinin, 
nüfus müdürlüklerine sözlü 
beyanla yapılacak olmasına 
tepki gösterdi. Tasarının, 
2016 yılında geri çekilen ve 
kız çocuklarıyla evlenmeleri 
halinde istismarcılarının 

cezalandırılmamalarına yönelik 
çağdışı teklifin farklı bir versiyonu 
olduğu savunuldu.
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Atila Atik ile Sayman Metin 
Öztosun, yönetim kurulu 
üyesi Hüsniye Altın Yeşil ve bir 
grup avukatın katıldığı basın 
açıklamasını, Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Nazlı Ceren 
Şendoğan okudu.
İki tasarının da “vahim 
değişiklikler” içerdiğini 

ifade eden Av. Nazlı Ceren 
Şendoğan, “Söz konusu tasarı, 
2016 yılında geri çekilen ve 
kız çocuklarıyla evlenmeleri 
halinde istismarcılarının 
cezalandırılmamalarına 
yönelik çağdışı teklifin farklı bir 
versiyonundan ibaret olup; en az 
o tasarı kadar gerici, tehlikeli ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
ilkelerine ters düşer niteliktedir” 
dedi.
Anayasanın 2. maddesinin 

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu: “Sağlık personelinin takibi dışında doğan 
çocukların doğum bildirimlerinin, nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak olması, 
2016 yılında geri çekilen ve kız çocuklarıyla evlenmeleri halinde istismarcılarının 
cezalandırılmamalarına yönelik çağdışı teklifin farklı bir versiyonudur.”

“Nüfus Hizmetleri Kanunu Tasarısı, kız çocuklarını 
hamile bırakan istismarcılara yarar”
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Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘laik’ 
bir devlet olarak tanımladığına 
dikkat çeken Şendoğan, şöyle 
konuştu:

“Doğum bildirimi 
zorunluluğu kalkıyor” 
“Laiklik başta kadınlar olmak 
üzere bu ülke vatandaşlarının en 
büyük güvencesidir. Herhangi 
bir ihtiyaç olmamasına rağmen; 
‘vatandaşlarımızın evlenme 
işlemlerini kolaylaştırmak 
ve daha seri hale getirmek’ 
sözde sebebiyle; müftülere 
evlendirme memurluğu yetkisi 
verilmesine yönelik bu değişiklik; 
Anayasamızın ‘evlilik akdinin 
evlendirme memuru önünde 
yapılacağı’ hükmüne aykırıdır. 
Laiklik ilkesinin de çiğnenmesine 
yol açacak değişiklik, belediyede 
kıyılan nikah, müftülükte kıyılan 
nikah gibi sebepsizce ikiye 
bölünmüş bir uygulamayla hukuk 
birliği ortadan kalkacaktır.
Sağlık personelinin takibi 
dışında doğan çocukların 
doğum bildirimlerinin nüfus 
müdürlüklerine sözlü beyanla 
yapılmasına ilişkin değişiklik 

ise aynı tasarının bir başka 
maddesi… Bu uygulamaya 
göre kız çocuklarının yaptıkları 
doğumların bildirimine ilişkin 
zorunluluk ortadan kalkıyor. 

“Çocuk istismarcılarına 
örtülü af”
Resmi makamlarca takibi 
yapılmayan bu doğumlar, çocuk 

istismarcılarının yakalanmasını ve 
cezalandırılmasını zorlaştıracaktır, 
zira evlilik adı altında yapılan 
istismarların çoğu, doğum 
amacıyla hastaneye gidildiğinde 
ortaya çıkmaktadır. Böylece 
kız çocuklarını hamile bırakan 
istismarcılar tespit edilemeyecek 
ve dava açılmayacak. Yani çocuk 
istismarcılarına ‘örtülü af’ geliyor.

Hükümete ve tüm siyasi 
partilere çağrı
Anayasa’nın laiklik ve eşitlik 
ilkelerine aykırı olan değişiklik 
taleplerinin toplumda ayrışmaya 
sebep olacağı, kadın ve 
çocuklara yönelik taciz ve 
istismar vakalarını artırıp, mevcut 
vakaların ise tespit edilmesini 
zorlaştıracağı ortadadır. 
Bu nedenle Bursa Barosu Kadın 
Hakları Komisyonu olarak; söz 
konusu kanun değişikliği teklifini 
kabul edilemez bulduğumuzu ve 
şiddetle reddettiğimizi belirtiyor; 
söz konusu değişikliğin Meclisten 
geri çekilmesi için hükümete 
ve tüm siyasi partilere çağrı 
yapıyoruz.”

Hukuk İngilizcesi 
için dil kursu
Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, Next 
Language Instıtute yetkilierini kabul etti. 
Avukatlara hukuk ingilizcesi kursu için 
indirim teklifi yapıldı. Talep toplamak 
için Adalet Sarayı’ndaki avukat bekleme 
odasına broşüler konuldu.
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Temmuz ayında ruhsat alan meslektaşlarımız

Birkan FİLİZ

Onur ÖKSÜZ

Baki Onur KARAKOYUN

Rukiye KAHYA


