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Yeni
HSYK’yı
anlattı

günebakış

Tasarım: Gülen ULUSOY

Milletvekili Salih Cora,
Baro’nun yemeğine alternatif
organizasyon yaptı

K PARTİ Trabzon Milletvekili Av. Salih
Cora, Trabzon’da görev yapan avukatlarla
yaptığı yemekli istişare toplantısında meslektaşlarına 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda
oylanacak olan yeni anayasayla ilgili
bilgi verdi. Trabzon’da bir otelde yapılan toplantıya Trabzon Barosuna
bağlı çok sayıda avukat katılırken,
Milletvekili Cora, avukatlara yeni
anayasayı detaylarıyla anlattı. Konuşmasına yasama ve yürütmenin
yeniden düzenlenmesi
ile ilgili bilgi vererek
başlayan AK Parti
Trabzon Milletvekili
Salih Cora, “Tek
adamlık iddiası muhalefetin seçmeni
yanıltmak için kullandığı bir söylemdir. Koalisyon
hükûmetleri dönemini hatırladığımız zaman
hükûmetteki sandalye sayısını artırmak için yapılan
milletvekili transferleri geliyor aklımıza. Sabah
bir partide akşam başka bir partide sürekli parti
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Katili dünya
durduramıyor
İHH Trabzon Şube Başkanı Kalma: "Şu
anda yaralılarımıza yardımcı olabilmek
için gerekli ilaç ve ihtiyaçları toparlamak
için çalışmalarımızı hızlandırdık."

değiştiren vekiller gördük. Hükûmet kurulabilmesi için bakanlıkların pazarlık konusu yapıldığına şahit olduk. Yeni Anayasa değişikliği ile
birlikte cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekili
seçimleri ile birlikte yapılacak ve 4 yıldan 5
yıla çıkarılacak. Bu yolla 5 yıl kesintisiz istikrarlı hükûmet dönemi geliyor. Halkın gündemi sürekli seçimle meşgul edilmiyor.
Partiler arası milletvekili transferleri, bakan-
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lıkların pazarlık konusu olmasının önü kesiliyor.”
ifadelerini kullandı.
Katılımın yüksek olduğu
yemekli istişare toplantısında Milletvekili Salih Cora,
yürütme ile yasamanın ayrıldığı
bir sistem içinde bu kurulların tam bağımsız olarak görev yapacağının altını çizerek, 16 Nisan’da
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lun sadece 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7
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dırıyı şiddetle kıMumcu ise İdyönelik bir uygulamadır. Bugün milnadıklarını
lib'de yapılan salletvekili olmayanların bakan veya
söyledi. Konuyla ilgili yardırı dolayısıyla üzüntü duyduklarını
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yüzlerce kişi de yaralanmış.
nında olduk, olmaya da devam edeYaralılara müdahale için bizceğiz. Zehirli gazdan etkilenen
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ekonomik, sosyal güvenlik, gelecek kaygısı gibi birçok sorunla uğraşmaktadır. Ancak
tüm bu sorunlarımız mesleğimizi büyük bir inançla icra etmemize engel olmayacaktır.
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Herkes için adalet,
adalet için avukat

RABZON Barosu tarafından 5 Nisan
Avukatlar Günü dolayısı ile bir kutlama programı düzenlendi. 5 Nisan
Avukatlar Günü münasebetiyle, Meydan
Parkı Atatürk Alanı’nda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan törene basın
açıklamasıyla devam edildi. Türkiye’nin
zor bir süreçten geçtiğinin bilincinde olduklarını ve avukatların sorunlarının arttığını kaydeden Trabzon Barosu Başkanı
Av. Sibel Suiçmez, “Hukuk devletinin
temel ilkelerinden birisi yasama, yürütme
ve yargı erklerinin birbirinden ayrılması;
yani kuvvetler ayrılığıdır. Temel hak ve
özgürlükleri güvence altına alacak yasama ve yürütme erkinin eylem ve işlemlerini hukuka uygunluk bakımından denetleyip
dengeleyecek olan erk ise yargı erkidir. Bu nedenledir ki bağımsız, tarafsız, etkili ve verimli işleyen, temel hak ve özgürlükleri koruyan,
kollayan bir yargı; demokrasinin ve hukukun üs-

nın hukukun evrensel ilkeleri ve vicdanlarıyla hareket etmeleri sayesinde
mümkündür. Ancak bu
durumda adalet ve hukukun üstünlüğü tesis edilebilir. Yargının kurucu
unsurlarının birisi bağımsız savunmadır. Savunma
hakkı adil yargılamanın
temelidir. Savunmanın
temsilcisi olan avukatın
olmadığı bir yargılamada
hak, adalet ve adil yargılama da yoktur. Adil yargılamanın gerçekleşmesi
için bağımsız-tarafsız bir
mahkemenin yanında, savunmanın da özgür ve
bağımsız olması gerekir. Güçlü yargı ancak güçlü
ve bağımsız savunmayla sağlanabilir.” İfadelerini
kullandı.
Suiçmez sözlerine şöyle devam etti: “Yargı-

tünlüğünün teminatıdır.” diye konuştu. “Adaletin gerçekleşmesini sağlayan yargı erki ise
sav-savunma-karar temelleri üzerine kuruludur.”
diyen Suiçmez, “Yargının her üç kurucu unsurunun da tarafsız ve bağımsız olması, mensupları-

nın kurucu unsurlarından olan ve savunmayı
temsil eden avukatların sorunları ne yazık ki artmaktadır. Mesleğimizin icrası sırasında şiddet
artmakta, bağımsız savunma yapabilecek ortam
ortadan kalkmakta, ekonomik ve sosyal güvenlik
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Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç,
Genç,
5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı
Avukatlar O
Günü'nü
kutladı
RTAHİSAR Belediye Başkanı Av.
Ahmet Metin Genç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj
yayınladı. Mesajında, avukatların bu özel
gününü kutlayan Başkan Genç, avukatlık mesleğinin adaletin tecelli etmesinde
en önemli sac ayaklarından bir tanesi olduğunu belirterek, "Adalet mülkün temelidir. Adaletin olmadığı bir yerde hak
ve hukuktan bahsedilemez. Adaletin ortaya çıkması için üç önemli sac ayağı var-

dır. Bunlar; savcı, hâkim ve avukatlardır.
Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından savunma sorumluluğuyla yükümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet
ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi
açısından önemli bir görev yapmaktadırlar. Birey hak ve özgürlüklerinin savunulmasında, hakların korunmasında,
hukukun üstünlüğünün var olmasında
yılmadan çaba gösteren avukatlar; aynı
zamanda demokratik, laik, sosyal ve

hukuk devletinin de güvencesidir.
Hukuk devletinin olmazsa olmazı yargı
erkinin temel taşı ve en büyük güvencesi olan, savunma mesleğinin temsilcileri olan
Avukatlarımızın bu özel
gününü kutlar, adalet sisteminin sorunlarının çözülmüş olduğu daha güzel
günlere kavuşmanızı dilerim." diye konuştu.

