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Altun: Anayasa değişikliği torba kanun gibi
Bursa Barosu Başkanı Altun, anayasa değişikliğinin son maddesinin, torba kanun gibi, 
onlarca maddede esaslı ve yapısal değişiklik getirdiğini söyledi.

Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun, 16 Nisan’da referanduma 
sunulacak 18 maddelik anayasa 
değişikliğinin torba kanun gibi 
olduğunu, son maddedeki 
düzenlemelerin onlarca 
maddede yapısal  değişikliğe 
yol açtığını söyledi.
Bursa Barosu’nun, ilçelerdeki 
avukatlarla kahvaltılı toplantı 
geleneği Mustafakemapaşa’da 
devam etti. Hande Otel’de 
gerçekleştirilen kahvaltıda 
konuşan Başkan Gürkan Altun, 
meslektaşlarının sorunlarıyla 
her zaman ilgilendiklerini, fakat 
genel olarak adliye ve yargının 
sorunlarının Türkiye’nin her 
yerinde aynı olduğunu söyledi.
Altun, meslektaşlarına, Bursa 
Barosu olarak ilki 4 Mart’ta 
yapılacak anayasa panelleriyle 
ilgili bilgi verdi. Halkoylamasına 
sunulacak Anayasa 
değişikliğinin, torba kanun 
gibi getirildiğini, 18. maddeyle 
onlarca anayasa maddesine 
esaslı ve yapısal değişiklikler 
getirildiğini ifade etti.

18. maddeye göre Devlet 
Denetleme Kurulu’nun, daha 
önce sadece mali denetime 
tabi tutulan kamu kurumu 
niteliğindeki meslek odalarını 
idari denetime açarak 
başkan ve yöneticilerini 
görevden alıp, yerlerine 
kayyum atayabileceğini ifade 
eden Altun, bu kapsamda 
baro yönetimlerine de el 

konulabileceğini belirtti.
Mustafakemalpaşa’daki 
kahvaltıya, Bursa Barosu 
Mustafakemalpaşa Temsilcisi 
Rıza Göksu ile ilçedeki avukatlar 
ile Bursa Barosu yönetim kurulu 
üyeleri Onur Yavuz, Hüsniye 
Altın Yeşil, Sefer Bülent Yaylalı, 
avukatlar İzzet Boğa ve Türker 
Sarnık katıldı.
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303 stajyerin eğitimi başladı
Bursa Barosu Staj Eğitim Merkezi, 2017 dönemi eğitimleri başladı. İki grup halinde 
toplam 303 stajyer avukata eğitim verilecek.

Staj eğitim merkezinde birinci 
gruba ilk dersi Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun ve Başkan 
Yardımcısı Atila Atik verdi. 
Eğitim dönemi açılış törenine 
Bursa Barosu Saymanı Metin 
Öztosun ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Sefer Bülent Yaylalı da 
katıldı.
Bursa Barosu Başkanı Altun, 
stajyer avukatlara mesleki 
kurallar, meslektaş dayanışması, 
yazışma ve konuşmada üslup, 
kılık kıyafet, duruş ve tavırlarla 
mesleki temsil, reklam yasağı 
konularında uyarılarda bulundu.
Gerek avukat ofisi, gerekse 
adliye stajında kendilerine 
“çalışan muamelesi” 
yapılmaması gerektiğini 
söyleyen Altun, “Kimse sizi bir 
çalışan olarak görmemeli. Bir 
şey yapmanız istendiğinde bir 
kez yapın ama öğrenmek için. 
İkinci kez olursa işiniz haline 
gelir. Oysa siz stajyersiniz 
ve işin değişik boyutlarını 
öğreneceksiniz. Profesyonel 
anlamda staj yaptığınız büronun 
kar-zarar ya da verimliliği sizlerin 
sorunu ve sorumluluğunda 
değil. Ruhsatınızı alıp cübbenizi 
giydiğinizde çok farklı bir 
ortamda bulacaksınız kendinizi. 
O nedenle bir yılı dolu dolu 
öğrenerek geçirin” dedi.

EĞİTİM PROGRAMINDAN 
BAZI BAŞLIKLAR
Bursa Barosu’nun Akademik 
Odalar Birliği Yerleşkesi’ndeki 
merkezinde başlayan ve 
13 Haziran’a kadar sürecek 
eğitimlerden bazı başlıklar ve 
eğitmen avukatlar şöyle:
Bursa Barosu önceki 
başkanlarından Zeki Kahraman 
“Staj ve mesleğe kabul” başlığı 
altında staja kabul şartları ile 
stajyerin hak ve yükümlülükleri 
hakkında ders verecek.
Şerafettin İrmiş, meslektaşlarla 
ve kurumlarla ilişkileri anlatacak, 
avukatın hak ve yükümlülükleri 
başlığı altında “işi reddetme, 
dosya inceleme, duruşmayı 
terk etme, çekilme”, “reklam 
yasağı” ve “özen yükümlülüğü” 
konularını işleyecek. Mustafa 

Uğur Apaydın’ın işleyeceği konu 
ise avukatlık sözleşmeleri ve 
ücretler...
Bursa Barosu Başkan Yardımcısı 
Atila Atik, avukatlık meslek 
kurallarını, disiplin hukuku 
başlığı altında yargılamaya 
konu olan eylemleri, disiplin 
soruşturması ve kovuşturmasını, 
cezaları ve itiraz usulünü 
anlatacak. Atik ayrıca, tüketici 
hukuku konusunda da bir ders 
verecek.
Bursa Barosu Tiyatrosu 
Yönetmeni İzzet Boğa’dan 
diksiyon eğitimi alacak olan 
stajyer avukatlara, adli yardım 
servisi ve işleyişini Aynur 
Çiğdem Ünel, CMK servisi 
ve işleyişini de Seda Sümer 
anlatacak.
Tayfun Gündoğdu’nun “avukatın 
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ceza ve hukuksal sorumlulukları” 
başlığı altındaki ders konuları 
ise “Avukat hakkında soruşturma 
ve kovuşturma yöntemi”, “İş 
sahibinin zararı ve avukatın 
kusuru” ve “İş bitiminden sonraki 
sorumluluk”...
Mali hukukla ilgili olarak “İşyeri 
açılış bildirimi, defter tutma, 
serbest meslek ücret makbuzu 
kesme” Fikri Akgün’ün, “KDV ve 
geçici vergi beyannamesi” Ayça 

Akgün’ün ders konuları...
Halil Tomruk “Büro çalışma 
düzeni”, Nevin Canbaz 
“Boşanma davaları ve Ailenin 
Korunması Hakkında Kanun”, 
Nezaket Altun “Mal rejimleri”, 
İsmail İşel ve Göksel Özerkan 
“İş hukuku”, Onur Yavuz “Marka 
ve patent hukuku”, Aykut 
Cura “Tapu iptal ve tescil 
davaları”, Akan Demir “Spor 
hukuku”, Meysun Güler “HMK 

uygulaması”, Nezih Sütçü “Kat 
karşılığı inşaat sözleşmeleri”, 
Şerafettin Gökalp “Tebligat 
hukuku”, Naci Emre “Sigorta 
hukuku”, İsmail İşyapan “Kira ve 
tahliye davaları”, Eralp Atabek 
“İdare hukuku”, Onur Özdiker 
“Bilişim hukuku”, Konuralp Yeşil 
“Uygulamalı ceza hukuku”, 
Kenan Şan “Uygulamalı ceza 
usul hukuku” dersleri verecek.

Bursa Barosu Kadın Hakları Komisyonu:
“İktidarı ve kurumları göreve davet ediyoruz”
Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu, Türk Medeni 
Kanunu’nun kabulünün 
91’nci yılı nedeniyle bir basın 
açıklaması yaptı.
Bursa Barosu Başkanlık 
Makamı’nda yapılan 
açıklamada Bursa Barosu 

Başkanı Avukat Gürkan Altun, 
Bursa Barosu Yönetim Kurulu 
üyeleri ve avukatlar hazır 
bulundu.
Bursa Barosu Kadın Hakları 
Komisyonu Başkanı Avukat 
Nazlı Ceren Şendoğan 
tarafından okunan ve 

kanunun kabulünün 
üzerinden geçen 91 yılda, 
sahip olunan hakların 
geliştirilmesinin aksine 
günümüzde, mevcut hakların 
kullanılmasının da önüne 
geçildiğine dikkat çekilen 
açıklama şöyle:
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“Bugün Türk Medeni 
Kanunu’nun 17 Şubat 1926 
tarihinde kabul edilmesinin 
91. yılını kutluyoruz. Kurtuluş 
Savaşı’nın kazanılması ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
başlatmış olduğu hukuk 
devriminin şüphesiz en önemli 
başarısı Medeni Kanun’un 
kabulüdür.
Meclis tarafından kurulan ve 
avukatlardan, yargıçlardan, 
öğretim üyelerinden ve 
hukukçu milletvekillerinden 
oluşan komisyonun, titizlikle 
yapmış olduğu çalışmalar 
sonrasında; dönemin 
kanunlarının en çağdaşı olması, 
dilinin anlaşılabilirliği ve en 
önemlisi kadın erkek eşitliğine 
dayanması sebebiyle İşviçre 
Medeni Kanunu’nun en uygun 
kanun olduğuna karar verilmiş 
ve Türkçe’ye çevrilmiştir. 
Nihayetinde de 17 Şubat 
1926 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul 
edilerek yürürlüğe girmiştir.
Medeni Kanun’un kabulüyle 
sosyal alanda eşitlik ilkesi kabul 
edilmiş, ülkemizin kadınları o 
dönem dünya üzerinde bile az 
rastlanır hak ve özgürlüklere 
kavuşmuşlardır.
Özellikle aile hukuku 
konusunda meydana gelen 
değişiklikler ile;
Kadınlar miras ve boşanma 
konularında erkekler ile 
eşit hale gelmiş; tek eşlilik 
benimsenmiş, resmi nikah 

yapma zorunluluğu kabul 
edilmiştir.
Kadınların mirastan erkeklerle 
eşit pay alabilmesinden, 
mahkemelerde tanıklık 
yapabilmelerine kadar 
geniş bir yelpazede tanınan 
haklar ile Medeni Kanun’un 
kabulü; ülkemiz kadınlarının 
toplumda en az erkekler kadar 
var olabilmelerinin, birey 
olabilmelerinin başlangıcı ve 
Türk Hukuk Devrimi’nin de 
miladıdır.
Medeni Kanun’un kabulünün 
üzerinden geçen 91 yılda, 
sahip olduğumuz hakların 
geliştirilmesi beklenirken;
Kadınlar için hayati önemi olan 
laikliğe ve modern haklarımıza 
yönelik saldırılar, gerek iktidarın 
gerekse güç sahiplerinin her 
gün gündemde yer alan şiddeti  
körükler nitelikteki açıklamaları 

ve ‘hadım’ ‘idam’ gibi 
intikama dayalı uygulamaların 
getirilmeye çalışılması ile 
günden güne artmakta, 
içerisinde bulunduğumuz 
OHAL döneminde kadın 
cinayetleri 2 kat artmış 
durumdadır.
Gelişen, sağlıklı bir toplum inşa 
edebilmek için ‘çocuk yaşta 
evlilikler’in önlenmesinin siyasi 
bir hedef haline getirilmesini, 
bu yolda kararlı bir devlet 
politikası uygulanmasını 
beklerken; ‘kadınların itaat 
etmesi’, ‘adam gibi ölmek’ 
şeklinde kadın düşmanı 
açıklamalar, kadına yönelik 
şiddeti kınamak ve yaptırım 
uygulamaya teşvik etmek 
yerine ‘tepkinizi mırıldanarak 
verin’ şeklinde beyanlarla 
Medeni Kanun ile kazanılmış 
hakların geliştirilmesi bir 
yana, mevcut haklarımızın 
kullanılmasının da önüne 
geçilmektedir.
Çağdaş bir medeniyet 
olabilmenin temel unsuru olan 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanabilmesi için, Türk 
Medeni Kanunu’nun kabulünün 
91. yılında, Bursa Barosu olarak; 
Siyasi iktidarı, ilgili kurum, 
kuruluşları ve toplumdaki her 
bir bireyi sosyal eşitlik ilkesinin 
gerekliliklerini yerine getirmek 
için göreve ve duyarlılığa davet 
ediyoruz.”
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“Anayasa değişikliği, seçilmişlere darbe girişimi”
Eski Başbakan Yardımcısı Ertuğrul 
Yalçınbayır, Milli Eğitim ve Milli Savunma 
eski bakanlarından Turhan Tayan, eski 
hukukçu milletvekilleri de komisyonda...

Komisyon, çeşitli çalışma gruplarıyla 
16 Nisan’da referanduma sunulacak 
anayasa değişikliğinin neler götürdüğünü 
vatandaşa tane tane anlatacak.

16 Nisan’da halk oylamasına 
sunulacak 18 maddelik Anayasa 
değişikliğinin neler getirdiği ve 
götürdüğü üzerine tartışmalar 
şiddetini artırıyor. AKP İktidarı ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan cephesi, değişikliğe 
hayır oyu verecek olanları 
terörist ilan ederken, Bursa 
Barosu çeşitli platformlarda 
Anayasa değişikliğinin 
neler getireceğinden çok 
götüreceklerini anlatamaya 
hazırlanıyor.
Bursa Barosu bünyesinde 
oluşturulan, Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, Sayman 

Metin Öztosun ile TBMM 21. 
Dönem Anayasa Komisyonu 
Başkanı, eski Başbakan 
Yardımcısı Ertuğrul Yalçınbayır, 
yine 21. dönemin Adalet 
Komisyonu Başkanı Turhan 
Tayan, Bursa Barosu önceki 
başkanları eski milletvekilleri 
Ali Arabacı ve Yahya Şimşek 
ile Mehmet Küçükaşık, Asude 
Şenol, Ekrem Demiröz, avukatlar 
Mehmet Şişmangil, Halil 
Yeşilyurt, Umut Mısır, Aslı Evke 
Yetkin, Kemal Özgür Yetkin, 
Akın Özgüç ve Nezih Şeker’den 
oluşan Bursa Barosu Anayasa 
Komisyonu ilk toplantısını yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, mart ayında 
gerçekleştirecekleri ve popüler 
isimlerin katılacağı panel 
hazırlıklarından bahsetti. Altun, 
sandık güvenliği konusunda da 
Bursa Barosu olarak yapacakları 
çalışmaları anlattı.

YALÇINBAYIR: 
“SEÇİLMİŞLERİN 
SEÇİLMİŞLİĞİNE DARBE 
GİRİŞİMİ”

AKP kurucular kurulunda yer 
alan eski devlet bakanı ve 
başbakan yardımcısı Ertuğrul 
Yalçınbayır ise konuşmasına, 
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yanında oturan Turhan 
Tayan ile birlikte TBMM 21. 
dönem Anayasa ve Adalet 
komisyonlarının başkanlıklarını 
yapmalarından ötürü, Bursa 
Barosu’nun zenginliğini diler 
getirdi.
Anayasaların uzlaşma metni 
olması gerektiğinin altını 
çizen Yalçınbayır, “Anayasa 
yapımıyla ilgili uzlaşma teamülü 
yaratılıyordu ancak AK Parti’nin 
24. dönemdeki çalışmaları, 
uzlaşma komisyonunu tesirsiz 
hale getirdi” dedi.
Yalçınbayır şöyle konuştu:
“Bir anayasa nasıl yapılır, nasıl 
değiştirilir? Hangi süreçlerden 
geçmelidir? AK Parti’nin bütün 
metinlerini inceledim. Bazılarını 
bizzat yazdım. Olağanüstü halde 
anayasa yapılmayacaktı. Hazırlık, 
kanunlaşma, referandum ve 
sonrası üç aşamalı süreçte 
katılımcılık, şeffaflık gibi 
yönetişimin temel ilkeleri 
uygulanmalıydı. Oysa yasama, 
yürütme, yargı kuvvetleri 
arasındaki denklikten sarfınazar 
edip yürütmeye büyük bir güç 
vererek Cumhuriyetin içinin 
boşaltılması söz konusudur.
Bu değişikliği savunanların, 
daha önce neleri savunduklarını 
önceki açıklamalarından 
görmek lazım. Baronun görevi 
hukuk yoluyla siyaset yapmak 
ve demokrasiye ulaşmaktır. 
Gelecek tehlikeleri görüyoruz. 
Seçilmişlerin seçilmişliğine 
yönelik darbe girişimidir bu...”

Bu anayasa değişikliğinden 
sonra insanların artık avukat 
ya da hakim değil, siyasetçi 
arayacağını çünkü, 15 bine yakın 
kanun, 30 bine yakın düzenleyici 
işlem bulunduğunu, ayrıca 
Türkiye’de kayıt dışı ekonomi, 
siyaset ve din olduğunu öne 
sürdü.

ARABACI: “TOPLUMDA 
KORKU HAKİM”

Bursa Barosu geçen dönem 
başkanı Ekrem Demiröz, sadece 
halkı bilgilendirme amaçlı 
organizasyonlar yapılması 
gerektiğini kaydetti. Demiröz 
“Aşk ve nefret üzerinden 
yürüyen insanlarla işimiz 
olmamalı. Saha çalışmasıyla 
aydınlatıcı ve diğer barolara 
örnek olmalıyız” dedi.
Eski milletvekili ve Bursa Barosu 
önceki başkanlarından Ali 
Arabacı da, toplumda korku 
hakim olduğunu, STK’ların 
da tavırlarını açıkça ortaya 
koymaları gerektiğini belirtti. 
Arabacı, Bursa Barosu’nun, 
neden hayır dediğini “hayır” 
diyerek anlatması gerektiğine 
işaret ederek “Korkudan, 
hayır diyeceğini açıkça ifade 
edemeyenlerin sesi olunmalı. 
Baroların siyasi parti değildir. 
Yapacakları sınırlı. Ancak bu 
yapılabilir. Sandık güvenliği için 
de azami gayret gösterilmelidir” 
diye konuştu.
Yine eski milletvekili ve Bursa 
Barosu önceki başkanlarından 
Yahya Şimşek ise AKP’nin şu 

ana kadar başkanlık sistemini, 
insanları tatmin edecek şekilde 
savunamadığını ifade etti. 
Şimşek “Bu doğrultuda, AKP 
ve MHP’lileri tartışma ortamına 
çekersek, bu tartışmalarda 
olumlu sonuçlar elde edilebilir. 
Ne yazık ki bu tartışma Meclis’te 
yapılamadı” dedi.
Önceki milletvekillerinden 
Mehmet Küçükaşık da Baro’nun 
siyasi partilerden herhangi 
birine angaje olmaması 
gerektiği yolundaki uyarısına 
karşılık Bursa Barosu Başkanı 
Altun da, barolar ve akademik 
meslek odalarıyla birlikte 
hareket ettiklerini söyledi.
Halkoyuna sunulacak anayasa 
değişikliğinin, halifeliği geri 
getirme çabası olduğunu iddia 
eden Bursa Barosu önceki 
başkanlarından Asude Şenol 
da, “Hayırcıların teröristlikle 
suçlanması, sağduyulu 
vatandaşlarda ‘o kadar da değil’ 
düşüncesini yarattı. Bu umut 
verici bir durum aslında” diye 
konuştu.

TAYAN: “TAYYİP ERDOĞAN’IN 
UYKULARI KAÇIYOR”

Eski Milli Savunma ve Milli 
Eğitim bakanlarından 
Turhan Tayan da, 1980’den 
buyana yapılan anayasa 
değişikliklerinden söz etti ve 
“2010 Anayasa değişikliği ile 
Türkiye’nin beli kırıldı. Tüm 
kurumları bu değişiklikle 
berhava ettiler. Yetmez ama evet 
diyenler İran ve Afganistan’da 
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olup bitenleri incelesinler. 
Demokrasimizin elde kalanlarını 
da kaybetmemek için son 
çıkıştayız” dedi.
Turhan Tayan şöyle konuştu:
“Toplumun büyük bölümü neyin 
oylanacağının farkında değil. Bir 
kısmı inanmış, katı bir şekilde 
biat etmekle meşgul. Bir kısmı 
olup bitenin farkında. Bir kısmı 
evetçi, bir kısmı hayırcı. Bizim 
hedef kitlemiz hiç bilmeyenler. 
Her ne pahasına olursa olsun 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
peşinden gidenler değil bizim 
hedef kitlemiz. Barolar Birliği 
Başkanı Metin Feyzioğlu’nun, 
anayasa değişikliğinin ne 
anlama geldiğini somut ve net 
bir şekilde şapka değiştirerek 
anlatması, bir başkasının “Bu 
kadar yetkiyi evliyaya verirsen 
azıtır” demesinin yanında 
daha bilimsel, daha hukuki 
açıklamalara muhtaç seçmenler 
var. Bunu gözardı etmememiz 

lazım. Bugün iktidar da çok rahat 
değildir. Yaptıkları değişikliği 
savunmada güçlük çekiyorlar. 
Bu Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kurtuluş reçetesidir. Hep hesap 
sorulacağından duyduğu endişe 
nedeniyle uykuları kaçıyor.”

ALTUN: “HAYIR DİYENLERE 
HUKUKİ DESTEK”

Bursa Barosu Saymanı 
Metin Öztosun da, seçim 
ve referandumlara katılan 
seçmen sayısına dikkat çekerek, 
referanduma katılımı yüzde 90’la 
çıkartacak çalışmalar yapılması 
gerektiğini vurguladı.
Son olarak Bursa Barosu Başkanı 
Gürkan Altun, hukuksal çerçeve 
içinde hayır dediği için başına 
dert açılacağından endişe 
edenlere Bursa Barosu olarak 
hukuki yardımda bulunup 
yanlarında duracaklarını 
söyledi. Altun, “Anayasa 
değişikliği konusunda görüşüne 

başvurulan vatandaşların, neden 
evet, neden hayır diyeceklerini 
öğrenmek en temel haklarıdır. 
Bu kapsamda bilgilendirmeliyiz” 
dedi. Vatandaşların, referandum 
takvimi süresince halkın 
ayrıştırma politikalarından 
etkilenmeden birbirlerine 
sevgi ve hoşgörüyle yaklaşması 
gerektiğini kaydeden Altun, 
“Hiç kimse asla hukuk dışına 
çıkmamalı, herhangi bir 
kimse ya da düşünceye karşı 
hakaret içeren tutum ve tavır 
sergilememelidir” diye konuştu.
Toplantının sonunda Bursa 
Barosu Anayasa Komisyonu 
Yürütme Kurulu oluşturuldu. 
Başkanlığa Sayman Metin 
Öztosun’un getirildiği 
komisyonda başkan yardımcısı 
Halil Yeşilyurt, genel sekreter 
Aslı Evke Yetkin oldu. Kurul 
da Umut Mısır ile Mehmet 
Şişmangil de üye olarak yer aldı.
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12 bankadan, üç kat kartel tazminatı istenebilir

Bursa Barosu, 12 Bankaya Karşı Üç Kat Tazminat (Kartel Tazminatı) paneli düzenledi. 
Avukatların yoğun ilgi gösterdiği panel, Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde 
gerçekleştirildi.

Panelistler Prof. Dr. Şebnem 
Akipek Öcal, Yrd. Doç. Dr. 
Kerem Cem Sanlı ve Mustafa 
Oğuzcan Bülbül idi. Birinci 
oturumda konuşan Prof. Öcal, 
son dönemde 12 bankanın 
kartel oluşturmasıyla ilgili 
önemli bir durumun Türk 
hukukunun karşısına çıktığını 
söyledi. Rekabet Kurulu 
tarafından 12 banka hakkında 
somutlaştırılmış şekilde kartel 
tespit edildiğini aktaran Prof. 
Öcal, “Bahse konu 12 bankanın 
mevduat, kredi ve kredi kartları 
hizmetleri bakımından ortak 
fiyat tespitine giderek rekabet 
ihlali gerçekleştirdikleri tespit 
edilmiştir. Dolayısıyla mevduat 

için getirilen faiz de dâhil olmak 
üzere, kredi ve kredi kartı 
faizleri bakımından bankaların 
aralarında uzlaşarak sınırlama 
getirmeleri söz konusudur. 
Ancak kararda açıkça kredili 
mevzuat hesapları bakımından 
haksız rekabet oluşturacak 
şekilde bir uzlaşma olmadığı 
hususu vurgulanmıştır” dedi.

PROF. ÖCAL: BANKALARIN 
HAKSIZ FİİL İŞLEMİŞ 
OLDUĞU AÇIKTIR
Prof. Öcal, söz konusu 12 
bankanın sektördeki payları 
incelendiğinde 2011 yılı 
itibarıyla aktif payları toplamının 
tüm bankacılık sektörünün 

yüzde 91,02’sini oluşturduğunu 
vurguladı. Bankalar arası 
rekabeti belirleyen en önemli 
unsurun faiz olduğunu ifade 
eden Prof. Öcal, şöyle devam 
etti;
“Bankalar, aralarında uyumlu 
eylem kararı almışlar ve bu 
yolla haksız rekabete yol 
açılmıştır. Rekabet Kanunu’nun 
57. maddesi, bankaların kartel 
oluşturması durumunda 
tazminat hakkı düzenliyor. 
Hâkim, zarar görenlerin 
talebi üzerine, uğranılan 
maddi zararın ya da neden 
olanların elde ettiği karların 
üç katı oranında tazminata 
hükmedebilir. Bankaların kartel 
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oluşturmasına karşı, banka 
müşterisi tüketici ise tüketici 
mahkemeleri, tacir ise ticaret 
mahkemeleri, kamu kurumu ise 
asliye hukuk mahkemelerinin 
görevli olduğu açıktır. Rekabete 
aykırı davranmak suretiyle 
on iki bankanın haksız bir fiil 
işlemiş olduğu açıktır. Bankalar 
arasında bu nedenle müteselsil 
sorumluluk (borca karşı olan 
sorumluluk) bulunmaktadır. 
Hatta on iki banka dışındaki 
banka müşterilerinin de bu on 
iki bankaya yönelerek tazminat 
talep etmesi mümkündür.” 

SANLI: REKABET KURULUNUN 
KARARI TAZMİNAT 
DAVALARINI KOLAYLAŞTIRDI
Panelin 2. oturumunda Yrd. 
Doç. Dr. Kerem Cem Sanlı ise, 
“Rekabet Kurulu’nun on iki 
bankanın rekabet hukukunu ihlal 

ettiğine dair karar vermiş olması, 
bu ihlalden zarar görenlerin üç 
katı tazminat davası açmasını 
kolaylaştırdığını aktardı. Kurul 
kararına göre, bankalar 2007-
2011 yılları arasında taşıt, konut 
ve ihtiyaç kredisi, bazı kredi kartı 
hizmetleri ve mevduat hizmetleri 
konusunda anlaşmaya vararak, 
rekabeti olumsuz etkilediklerine 
dikkat çeken Sanlı, şunları 
sıraladı:
“Bu karar çerçevesinde 
müşterilerin hukuka aykırılığı 
ve bankaların kusurlu davranıp 
davranmadığını ispatlamalarına 
gerek yoktur. Karara göre 
ihlale katılan bankadan, ihlal 
konusu hizmeti aldığını ortaya 
koymaları, tazminat davası 
açılması açısından yeterli 
görülebilir. Burada dikkat 
edilmesi gereken husus, 
her bir bankanın, sayılan 

tüm hizmetleri konu alan 
anlaşmaya, tüm süre boyunca 
katılmamış olmalarıdır. Karar 
her bir banka özelinde farklı 
değerlendirmeler içermektedir. 
Dolayısıyla dava açacak olan 
tüketicilerin kararı iyi okumaları 
ve müşterisi oldukları bankanın, 
hukuka aykırı davranışa 
katılıp katılmadığı, katıldıysa 
hangi süre içerisinde hangi 
hizmet açısından anlaşmaya 
taraf olduğunu tespit etmesi 
gerekmektedir.”
Son oturumda ise Rekabet 
Kurumu eski çalışanı Mustafa 
Oğuzcan Bülbül, banka 
kartellerine yönelik tazminat 
davalarına konu olacak zararın 
ortaya çıkışı ve bu zararın 
hesaplanma yöntemlerini 
anlattı. Panelin sonunda Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
panelistlere plaket verdi.
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Meslektaşlarımıza ergonomi semineri
Bursa Barosu, “Çalışma 
Hayatında Ergonomi” 
konulu seminer düzenledi. 

Adliye Sarayı Konferans 
Salonu’nda gerçekleştirilen 
seminere Bursa Barosu 
Başkanı Avukat Gürkan Altun 
başta olmak üzere çok sayıda 
avukat katıldı. Bursa Romatem 
Hastanesi Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap 
Latif Raif katılımcılara duruş 
bozuklukları hakkında bilgi 
verdi.
Çalışma hayatında sıkça 
karşılaşılan kas ve iskelet 
sistemi bozuklukları hakkında 
detaylı bilgiler veren Dr. 
Serap Latif Raif, ergonominin 
temel amacının çalışanları 
kas iskelet rahatsızlıklarından 
ve hastalıklarından korumak 
olduğunu ifade etti. Çalışanların 
performansları ile kas iskelet 
sağlığı arasında doğrudan ilişki 
olduğunu belirten Dr. Serap Latif 
Raif, “Ergonomi, iş hayatında 

yaralanma riskini ve ortaya 
çıkan hataları azaltır. Verimliliği 
artıran ergonomi aynı zamanda 
moral motivasyonu da sağlar. 
Ergonomiyle iş organizasyonu 
estetik bir yapıya kavuşurken, 
iş kalitesinde de artış olacaktır” 
diye konuştu.
Ergonomiyi tüm iş kollarında 
dikkate alınması gereken bir 
disiplin olarak wdeğerlendiren 
Dr. Serap Latif Raif uygun 
çalışma koşulları hakkında da 
bilgi verdi. Raif şunları söyledi:
“Uygun çalışma koşullarını şöyle 
sıralayabiliriz; İyi düzenlenmiş 
çalışma alanı, iyi seçilmiş bir 
sandalye ve masa, tam göz 

hizamıza uygun yerleştirilmiş 
bir monitör, ortam ısısı, 
aydınlatmanın uygunluğu 
ve gürültü düzeyinin kabul 
edilebilir olması.”

SIRTINIZI DİK TUTUN

Günümüzde yoğun ve stresli 
tempoda çalışan insanın basit 
de olsa bazı egzersizleri yapması 
gerektiğinin önemine değinen 
Dr. Serap Latif Raif, konuklara 
işyerlerinde kolay uygulanabilir 
tekniklerle ilgili bilgiler verdi.
Dr. Raif sözlerini şöyle 
tamamladı: “İşyerinde iki 
büklüm ve öne kaymış bir 
şekilde oturmayın; sırtınızı 
daima dik tutun. Boynunuzun 
yorulmaması için fırsat buldukça 
başınıza koltuğa yaslayın. 
Sürekli koltukta oturmayın. Kısa 
süreli de olsa kalkıp hareket 
edin. Bilgisayarın monitörü tam 
karşınızda olmalı. Klavye de 
karşınızda konumlanmış halde 
ve dirsek seviyesinde bulunmalı. 
İş yerinizde basit ve küçük 
egzersizler yapın.”
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İzzet Boğa yönetimindeki 
Bursa Barosu Tiyatrosu, 

“Manolya Apartımanı Daire 
7” adlı oyunu 12 Şubat 
2017 tarihinde İstanbul 

Kocamustafapaşa Çevre 
Tiyatrosu’nda sahneledi. 

Oyunu, Bursa Barosu 
Başkan Yardımcısı Atila 

Atik de izledi. Atik, oyun 
sonunda, İstanbul’daki 

organizasyonu yapan Nesin 
Vakfı adına Süleyman 

Cihangiroğlu’na plaket 
verdi.

Çakmak Koleji’ni 
Baro’ya tanıttılar
Bursa Çakmak Koleji Koordinatörü Emine 
Çağraoğlu, Eğitim Koordinatörü Oya 
Gökçedağlıoğlu Bursa Barosu’nu ziyaret etti. Kolej 
yöneticileri, Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
Başkan Yardımcısı Atila Atik ve yönetim kurulu 
üyesi Sefer Bülent Yaylalı’ya okulu tanıttılar.

“Manolya 
Apartımanı 

Daire 7” 
İstanbul’da 
sahnelendi

Başkan Altun’a 
TÜMSİAD ziyareti
Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği (TÜMSAD) Bursa Şubesi 
Başkanı Metin Şenol, yönetim kurulu üyesi, 
şehit babası Ali Taştan ve Güneydoğu gazisi 
Tarkan Kösa, Bursa Barosu Başkanı Gürkan 
Altun’u ziyaret etti. Dernek yöneticileri, Başkan 
Altun’a faaliyetlerini, Bursa’daki gaziler ve şehit 
yakınlarının durumunu anlattı.
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VATANDAŞLAR
SALONA SIĞMADI

Baroların, halka Anayasa 
değişikliğini anlatma toplantıları 
sürüyor. Bunlardan birisi 
de Aydın Barosu tarafından 
gerçekleştirildi.
Aydın Şükran Güngör 
Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen, 
açılış konuşmasını Aydın Barosu 
Başkanı Gökhan Bozkurt’un 
yaptığı ve Barolar Birliği Başkanı 
Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Prof. 
Dr. Süheyl Batum ve Prof. 
Dr. Korkut Kanadoğlu’nun 
konuştuğu panele Bursa Barosu 
Başkanı Gürkan Altun, yönetim 
kurulu üyeleri Ebru Piri Kaya, 
Buket Gülçin Özel ve Sefer 
Bülent Yaylalı katıldı.

Salonu tıklım tıklım dolduran 
vatandaşlara halk oylamasına 
sunulacak anayasa değişikliğine 
neden hayır denmesi gerektiği 
tüm gerçekliğiyle anlatılırken, 

panel sonunda konuk baro 
başkanları da sahneye çağrıldı. 
Konuşmacılarla el ele veren baro 
başkanları, vatandaşlarla birlikte 
İzmir Marşı’nı okudu.

Aydın’da el ele İzmir Marşı
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Her şey
yaşanabilir
çevre için
Saadet Partisi Bursa İl Başkanı 
Mehmet Atmaca ve çevre 
komisyonu üyeleri, Bursa 
Barosu Başkanlığı’nı ziyaret 
etti. Ziyarette konukları 
Bursa Barosu Saymanı Metin 
Öztosun, Yönetim Kurulu 
Üyesi Aslı Evke Yetkin ve 
Çevre Komisyonu Başkanı 
Eralp Atabek ağırladı.

Adli bilişim, suç ispatında çok önemli!
Sansar, “Adli bilişimin, suçun 
ispatlanmasında önemli rolü var” dedi.
Ekin ise “Delili pas geçmemek adına 

dikkatli olun” derken, Taşkın da “Adli 
bilişimdeki kavramlar ciddi manada yol 
gösterici oluyor” diye konuştu.

Bursa Barosu Başkanlığı’nın 
BAMER işbirliği ile düzenlediği 
Bilişim Suçları Paneli’ne 
avukatlar yoğun katılım gösterdi.
Bursa Adalet Sarayı Konferans 

Salonu’nda gerçekleştirilen 
panelde; BAMER’den Ahmet 
Ekin, Mustafa Sansar ve 
Bursa Barosu’ndan Avukat 
Cankat Taşkın konu ile ilgili 

açıklamalarda bulundu.
Bursa Barosu Başkanı Avukat 
Gürkan Altun ile Baro Yönetim 
Kurulu üyelerinin de hazır 
bulunduğu panelde konuşan 
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Adli Bilişim Uzmanı Mustafa 
Sansar, adli bilişimin, suçun 
ispatlanmasında önemli rol 
oynadığını söyledi.  Adli bilişime 
bu açıdan bakılması gerektiğinin 
altını çizen Sansar, soruşturma 
ve kovuşturmadaki tarafların 
dijital dünyadan uzak kaldığını 
hatırlatarak şunları söyledi:

BUZDOLABINIZ DA 
SALDIRGAN OLABİLİR!
“Bilmediğiniz şeyi 
yönetemezsiniz, 
yönetemediğiniz şeyden zarar 
görürsünüz. Başınıza bir şey 
geldiğinde ilk avukatınıza 
gidersiniz. Şu anki suçlar kolay 
suçlar. Örneğin, boşanma 
davasında silinen whatsapp 
bilgilerinin geri getirilmesi… 
Yavaş yavaş duyuyoruz. Bir gün 
bir kişi, benim buzdolabım 
cumhurbaşkanlığının web 
sayfasına saldırmış diyecek. 
Bunun bağlantısı olabilecek 
mi? Artık akıllı ev dediğimiz 
sistemler devreye giriyor. 

Artık her cihaza internet 
verebiliyorsunuz. Teknolojinin 
en iyisini kullanalım ama bunun 
tedbirini almak lazım. Suçla her 
zaman mücadele için teknoloji 
takip edilmeli. Buzdolabı olmaz, 
evin güvenlik kamerası olur. 
Saldırı sistemleri giderek artıyor. 
Bu geleceğin suçu da değil. 3 
ay önce Amerikan sistemlerine 
saldırı oldu.”
Hash değerinin, bilgisayar 
kriminolojisinde parmak izi 
olarak adlandırılabileceğini 
söyleyen Sansar, bu değerin 
bir diğer adının dijital mühür 
olduğunu ifade etti.

DELİLİ PAS GEÇMEMEK 
ADINA DİKKATLİ OLUN
Olay yerlerinde karşılaşılan 
dijital materyallerin çok farklı 
şekillerde olabileceğine dikkat 
çeken Adli Bilişim Uzmanı 
Ahmet Ekin de, “Olay yerinde 
karşılaşan bilgisayarlar çok farklı 
şekilde karşımıza çıkabiliyor. Bu 

noktada bunların bilgisayar olup 
olmadığını tespit edemezseniz 
delili pas geçmiş olabilirsiniz. 
Disklerin özelliklerinin bilinmesi 
gerekiyor. Ve olay yerinde en 
sık karşılaşılanlardan birisi de 
cep telefonları. Bir diğeri USB 
bellekler. Standart bir USB 
beklerken günümüzde çok farklı 
USB’ler var. Bunlar da gözden 

kaçmamalı” diye konuştu.

FARADAY BAG İLE 
DELİLLER GÜVENDE
Delillerin korunması konusunda 
da açıklamalarda bulunan Ekin, 
“Deliler anti-statik ambalajlarla 
paketlenmeli. Uyarı etiketi 
yapıştırılmalı. Saydam statik 
kutular kullanın. Taşıma 
esnasında güvenli çantalar 
kullanılmalı, soğuk ve nemsiz 
şekilde taşınmalı, saklanmalı, 
çarpılmamalıdır” dedi.
“Faraday Bag” olarak bilinen 
elektriksel iletken metal ile 
kaplanmış veya iletkenler ile 
ağ biçiminde örülmüş içteki 
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hacmi dışarıdaki elektrik 
alanlardan koruyan çantalardan 
bahseden Ekin, “Telefon ve 
interneti açıkken bir kişi bu 
telefona uzaktan bağlanabilir 
ve tüm veriyi silebilir. Böyle 
bir olasılığı ortadan kaldırmak 
bu çantalarla mümkün. Şahsın 
telefonu ele geçirildi ve 
kapanmasını istemiyorsanız, bu 
çanta içinde baz istasyonuyla 
erişimi kesiliyor. Bu şekilde 
delil güvenliği sağlanabiliyor” 
şeklinde konuştu.

KAVRAMLAR İYİ 
BİLİNMELİ

Bursa Barosu avukatlarından Dr. 
Cankat Taşkın da, adli bilişimde 
kabul gören kavramların 
önemine değindi. Taşkın, bu 
kavramların hukukçulara ciddi 
manada yol gösterici olduğunu 
ifade etti. Taşkın, “Müdafi 
olduğum bir davada kişi, 
çocuk pornosu gibi ciddi bir 
suçtan yargılanıyordu. Aslında 
görüntüler geçici klasörde 
tutuluyor. Yani, internet üzerinde 
izlemiş geçmiş. O verileri 
bilinçli bir şekilde depolama 
söz konusu değil. Hakim 
savunmamızı kabul etti. Suçun 
maddi unsurları oluşmamıştı. 
Süreklilik kastı taşımadığına 
kanaat getirildi” dedi.
Sunumların ardından Bursa 
Barosu Başkanı Avukat Gürkan 
Altun, panelistlere teşekkür 
plaketi verdi.

İlk derece yargılamasında görevlendirilen zorunlu müdafi 
ve vekillere bölge adliye mahkemelerinde görülecek 
duruşmalara katılmaları halinde yapılacak ücret ödemeleriyle 
ilgili terddüt ortadan kalktı.
Türkiye Barolar Birliğinin 2016/75 sayılı duyurusu üzerine, 
CMK gereğince ilk derece mahkemelerinde müdafi/vekil 
olarak görevlendirilen avukatlara, istinaf mahkemesi olarak 
adlandırılan bölge adliye mahkemelerinde duruşmaları takip 
etmeleri halinde ayrıca ücret ödemesi yapılıp yapılamayacağı 
konusunda doğan çelişkinin giderilmesi için Bursa Barosu 
olarak Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü 
nezdinde yaptığımız girişim sonuçlandı.
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce “CMK 
gereğince ilk derece mahkemesinde görevlendirilen 
ve bir oturuma katılan müdafi veya vekil, istinaf kanun 
yolu aşamasında da duruşmaya katılmış ise müdafi ve 
vekile tarifede ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye 
mahkemeleri için belirlenen ücretin ayrı ayrı ödenmesi 
gerektiği” ve “Görevlendirilen müdafi ve vekile görevi 
gereği yapılan zorunlu yol giderlerinin, yönetmeliğin 11’inci 
maddesi uyarınca ödenmesi gerektiği” bilgisi verildi.

CMK görevlendirmelerinde
İstinaf’ta da ücret ödenecek
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Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun, 
2 Şubat tarihinde 5 yeni avukatın 
ruhsat töreninde, meslektaşları 
ve yakınlarına seslendi. Ülke 
olarak Anayasa değişikliği 
referandumuna kilitlendiğimizi, 
bu konuda Bursa Barosu’nun 
görüşlerinin her platformda dile 
getirildiğini söyleyen Altun, bakış 
açısını genişletmek gerektiğini 
ifade etti. 12 Ocak’ta başlayan 
Kıbrıs görüşmelerinde gelinen 
noktaya dikkat çeken Başkan 
Altun, uzlaşmaya varıldığı haliyle 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
toprağının yüzde 20’sinin Rumlar’a 
bırakılacağını, burada yaklaşık 100 
bin Rum’un yaşayacağını belirten 
Altun şunları söyledi:
“Toplamda adanın yüzde 25’e 
yakını Türkler’de olacak. Bunun 
dışında Türklere kalan federatif 
bölgeye de 60 bin Rum’un 
yerleşme hakkı olacak. Güney 
kesimi tamamen Türklerden 
arındırılmış bir bölge olacak, 
Kuzey’de ise hem toprak kaybı 
yaşayacağız, hem de 60 bin Rum 
Kuzey Kıbrıs’a yerleşecek. Bununla 
da yetinilmeyecek. Yüzölçümü 
olarak küçük görünse de adanın 
Türkiye’ye uzanan ucu Karpaz, 
üzerindeki manastır ve kiliselerden 
ötürü kutsal bölge kabul edilerek 
Rumlar’a bırakılmak istenmektedir. 
‘Bu Kıbrıs Türkleri’nin işi. Bizi 
ilgilendirmez’ diyemiyoruz. Çünkü, 
bizim uçak gemimiz, uzay gemimiz 
yok. Kıbrıs, Türkiye’nin Akdeniz’de 

sabit duran uçak gemisidir. 
Ülkemizin güneyden güvenliğini 
buradan sağlıyoruz. Kıbrıs’ın Girit 
gibi kontrolümüz dışına çıkması bizi 
yalnızlaştıracağı gibi ciddi güvenlik 
sorunları ortaya çıkarır.”

“BUNUNLA SINIRLI DEĞİL”
Tehlikenin bununla da sınırlı 
olmadığının altını çizen Bursa 
Barosu Başkanı Gürkan Altun, şöyle 
devam etti:
“Biliyorsunuz ki Doğu Akdeniz’de 
Kıbrıs Rum Yönetimi Kıta 
Sahanlığı’nda doğalgaz ve petrol 
kaynakları var. Uluslararası şirketler 
burada geniş üretim sahaları 
elde ettiler. Lazkiye, Karpaz, Hatay 
üçgeninde yoğun rezerv olduğu 
biliniyor. Bu bölge Türkiye’nin kıta 

sahanlığındadır.
Eğer Karpaz Rum’a verilirse 
yarımadanın 12 mil çevresi Rum 
devletine geçecek. Bize göre 
kıta sahanlığı 6 mildir. Rumlar ve 
Yunanlılar, 12 milde ısrar ediyorlar. 
Bunun en bariz örneğini birkaç gün 
önce Kardak’ta yaşadık. Bize göre 
Kardak bizim toprağımız, ancak 
Yunanlıların genelgeçer iddiasına 
göre de onların toprağı…

DOĞAL KAYNAK
Mesele Kardak’taki kayalık değildir. 
Kayalıkla başlayacak olan kıta 
sahanlığı meselesidir. Ege’yi iç 
deniz haline getirmek istedikleri 
gibi, aynı senaryoyu Akdeniz’de 
uygulamaya çabalamaktadırlar.
Ayrıca Suriye’de El Bab’dan 
Menbiç’e uzanan bir Kürt devleti 
planlanıyor. Adına da güvenli 
bölge diyorlar. Eğer o bölge de 
Lazkiye üzerinden Akdeniz’e inerse, 
anakaradan hesapladığınızda 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kıta 
sahanlığı neredeyse kalmayacak. 
Hem güvenlik sorunu yaşayacağız, 
hem de oradaki doğal kaynaklar 
üzerinde tasarruf hakkımızı 
kaybedeceğiz.”
Gürkan Altun, bu senaryonun 
sonunda, Kıbrıs’taki Türk nüfusun 
Türkiye’ye gönderilmesi pazarlık 
masasına geleceğini iddia etti. 
Altun, 12 Ocak’ta başlayıp belli bir 
noktaya gelen görüşmelere yaygın 
medyanın ilgi göstermemesinin de 
endişelerini artırdığını söyledi.

“Kıbrıs tehlikesinin farkında mısınız?”


