
T
RABZON Barosu tarafından 5 Nisan
Avukatlar Günü dolayısı ile bir kut-
lama programı düzenlendi. 5 Nisan

Avukatlar Günü münasebetiyle, Meydan
Parkı Atatürk Alanı’nda saygı duruşu, İs-
tiklal Marşı ve Atatürk anıtına çelenk ko-
nulmasıyla başlayan törene basın
açıklamasıyla devam edildi. Türkiye’nin
zor bir süreçten geçtiğinin bilincinde ol-
duklarını ve avukatların sorunlarının art-
tığını 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 ya-
sama ve yürütme erkinin eylem ve işlem-
lerini hukuka uygunluk bakımından denetleyip
dengeleyecek olan erk ise yargı erkidir. Bu ne-
denledir ki bağımsız, tarafsız, etkili ve verimli iş-
leyen, temel hak ve özgürlükleri koruyan,
kollayan bir yargı; demokrasinin ve hukukun üs-

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

nın hukukun evrensel il-
keleri ve vicdanlarıyla ha-
reket etmeleri sayesinde
mümkündür. Ancak bu
durumda adalet ve huku-
kun üstünlüğü tesis edile-
bilir. Yargının kurucu
unsurlarının birisi bağım-
sız savunmadır. Savunma
hakkı adil yargılamanın
temelidir. Savunmanın
temsilcisi olan avukatın
olmadığı bir yargılamada
hak, adalet ve adil yargı-
lama da yoktur. Adil yar-
gılamanın 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-

nın kurucu unsurlarından olan ve savunmayı
temsil eden avukatların sorunları ne yazık ki art-
maktadır. Mesleğimizin icrası sırasında şiddet
artmakta, bağımsız savunma yapabilecek ortam
ortadan kalkmakta, ekonomik ve sosyal güvenlik

kaygılarımız yaygınlaşmaktadır.
Kısacası meslektaşlarımız, mali,
ekonomik, sosyal güvenlik, ge-
lecek kaygısı gibi birçok so-
runla uğraşmaktadır. Ancak
tüm bu sorunlarımız mesleği-
mizi büyük bir inançla icra et-
memize engel olmayacaktır.
Ülkemizin zor bir süreçten
geçtiğinin bilincindeyiz. Bu
süreçte de bir hukuk devleti
olmanın gerekleri muhakkak
yerine getirilmelidir. Temel
insan hak ve özgürlüklerine
dayalı, hukuki güvenirliğin ve
hukukun üstünlüğünün sağ-
lanmasına yönelik bir yönetim
anlayışı tüm vatandaşlarımı-
zın adalete olan inancını sağ-
layacak ve bizi birbirimize
kenetleyecektir. Demokra-
siye, laik cumhuriyetimize,

bağımsız savun-
maya, bağımsız
yargıya ve hukuk
devletine inanan
avukatlar ve Trab-
zon Baromuz ola-
rak hukuk
devleti, bağımsız
yargı ve bağımsız
savunma ama-
cına yönelik
eylem ve söy-
lemlerimizi aynı
inançla hep bir-
likte sürdürece-
ğiz. Herkes için
adalet, adalet
için avukat
diyor, tüm

meslektaşlarımızın 5
Nisan Avukatlar Gü-
nü’nü kutluyor, saygı-
lar sunuyoruz.” 

A
K PARTİ Trabzon Milletvekili Av. Salih
Cora, Trabzon’da görev yapan avukatlarla
yaptığı yemekli istişare toplantı-

sında meslektaşlarına 16 Nisan’da ya-
pılacak olan referandumda
oylanacak olan yeni anayasayla ilgili
bilgi verdi. Trabzon’da bir otelde ya-
pılan toplantıya Trabzon Barosuna
bağlı çok sayıda avukat katılırken,
Milletvekili Cora, avukatlara yeni
anayasayı detaylarıyla anlattı. Konuş-
masına yasama ve yürütmenin
yeniden düzenlenmesi
ile ilgili bilgi vererek
başlayan AK Parti
Trabzon Milletvekili
Salih Cora, “Tek
adamlık iddiası mu-
halefetin seçmeni
yanıltmak için kul-
landığı bir söylem-
dir. Koalisyon
hükûmetleri dö-
nemini hatırladı-
ğımız zaman
hükûmetteki san-
dalye sayısını artırmak için yapılan
milletvekili transferleri geliyor aklımıza. Sabah
bir partide akşam başka bir partide sürekli parti

değiştiren vekiller gördük. Hükûmet kurulabil-
mesi için bakanlıkların pazarlık konusu yapıldı-
ğına 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 istik-
rarlı hükûmet dönemi geliyor. Halkın gün-
demi sürekli seçimle meşgul edilmiyor.
Partiler arası milletvekili transferleri, bakan-

lıkların pazarlık konusu olma-
sının önü kesiliyor.”
ifadelerini kullandı.

Katılımın yüksek olduğu
yemekli istişare toplantı-

sında Milletvekili Salih Cora,
yürütme ile yasamanın ayrıldığı

bir sistem içinde bu kurulların tam bağımsız ola-
rak görev yapacağının altını çizerek, 16 Nisan’da

evet çıkması hâlinde faili meçhullerle, si-
yasetteki belirsizliğin ortadan kalkacağı-
nın altını çizerek, “Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun (HSYK) adı, Hâkim
ve Savcılar Kurulu olacak; 13 üyeden
oluşan Kurul, 2 daireyle çalışacak. Kuru-
lun sadece 4 üyesi cumhurbaşkanınca, 7
üyesi TBMM tarafından seçilecek. Ada-
let Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal
üyesi olacak. Bu da doğal olarak
TBMM’nin etkin olduğunu ortaya ko-
yuyor.” dedi.

Milletvekili Cora, yargının hem ba-
ğımsız hem de tarafsız olacağına dik-
kat çekerek, “Yeni anayasanın ana
teması halkımız. 16 Nisan’da evet çık-
ması hâlinde yasama ve yürütmenin
oluşmasında tek hâkim halkımız ola-
cak. Cumhurbaşkanının yetkileri ve
sorumluluklarının altı kalın çizgilerle
çizilmiş. Seçilme yaşının düşürülmesi
halkın katılımının yüksek olmasına
yönelik bir uygulamadır. Bugün mil-
letvekili olmayanların bakan veya
sorumlu olduğundan yola çıkarsak
yeni anayasada başta cumhurbaş-
kanı yardımcıları dâhil seçilmeyen
hiç kimse yetkili konumda olmaya-
cak.” şeklinde konuştu.
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Katili dünya
durduramıyor

İ
NSAN Hak ve
Hürriyetleri
(İHH) İnsani Yar-

dım Vakfı Trabzon
Şube Başkanı Zühtü
Kalma, "Şu anda yara-
lılarımıza yardımcı ola-
bilmek için gerekli ilaç
ve ihtiyaçları toparla-
mak için çalışmalarımızı
hızlandırdık."
dedi. Kalma,
Suriye'de Beş-
şar Esed reji-
minin, ülkenin
kuzeyindeki
İdlib ilinin Han
Şeyhun belde-
sine düzenle-
diği klor gazı
içerikli kimyasal
silah saldırısıyla
ilgili  yaptığı
açıklamada, sal-
dırıyı şiddetle kı-
nadıklarını
söyledi. Konuyla ilgili yar-
dım çalışmalarına başladıkla-
rını dile getiren Kalma, "Bu
saldırı sonucunda 100'den
fazla sivil hayatını kaybetmiş,
yüzlerce kişi de yaralanmış.
Yaralılara müdahale için biz-
ler de acil ilaçların ve ihtiyaç-
ların listesini paylaştık. Şu
anda yaralılarımıza yardımcı
olabilmek için gerekli ilaç ve
ihtiyaçları toparlamak için ça-
lışmalarımızı hızlandırdık."
diye konuştu. Kalma, "Esed ile
destekçileri tarihe ve coğraf-
yaya ölüm ekmeye devam edi-
yor." diyerek, acil ilaç
seferberliği ile kimyasal silahlar-
dan etkilenen kardeşlerimize

yardımcı olmak istedik. Bu ne-
denle de çalışmalarımızı olgun-
laştırarak, duyarlılığı daha üst
seviyeye çıkartmak için gayret
ediyoruz." şeklinde konuştu.

Vatandaşları ilaç seferberliği
için duyarlılığa da davet ettiğini
dile getiren Kalma, kampanya
kapsamında koruyucu maske,
maskeye bağlı filtre kutusu, koru-

yucu elbiseler,
ayakkabılar, küçük
oksijen jeneratörü
ve tıbbi malze-
meye ihtiyaç du-
yulduğunu aktardı.
DUYARLILIĞIN
ARTIRILMASI
İÇİN ELİMİZ-
DEN GELENİ 
YAPACAĞIZ
İHH Trabzon

Kadın Kolları So-
rumlusu Gülderen
Mumcu ise İd-
lib'de yapılan sal-

dırı dolayısıyla üzüntü duyduklarını
ifade etti. "Yapılan saldırı bir insan-
lık suçudur ve bu saldırıyı kınıyo-
ruz." diyen Mumcu, "Biz İHH
olarak her zaman mazlumların ya-
nında olduk, olmaya da devam ede-
ceğiz. Zehirli gazdan etkilenen
insanların da yaralarını sarmak için
Trabzon'da vakfımız kimyasal saldı-
rılara karşı acil ilaç seferberliği baş-
lattı. Bu kapsamda da biz İHH
Kadın Kolları olarak çalışmalarımızı
hızlandırdık." şeklinde konuştu.
Mumcu, duyarlılığın artırılması için
ellerinden geleni yapacaklarını be-
lirterek, "Tüm gönüllülerimizi, ha-
yırseverleri ve halkımızı acil ilaç
yardımı içim maddi desteğe davet
ediyoruz." dedi.

Gümüşhane’de
Esed tepkisi 

G
ÜMÜŞHANE
İnsan Hak ve
Hürriyetleri İn-

sani Yardım Derneği
(İHH) Başkanı Ruşen
Kalaycı, Suriye'de Beş-
şar Esed rejiminin, İd-
lib'de düzenlediği
kimyasal silah saldırı-
sıyla ilgili olarak, "Bu
kadar çocuğu kimyasal
bombayla öldürmesi ve
dünyadan da Türkiye ha-
ricinde aşağı yukarı hiçbir
devletin ses çıkarmaması
düşündürücü." dedi.  Ka-
laycı, yaptığı açıklamada, saldırıyı
şiddetle kınadıklarını söyledi. Sal-
dırıda hayatını kaybeden çocuklar
olduğuna dikkati çeken Kalaycı,
"Oradaki Müslümanların, bir Müs-
lüman eliyle diyemeyeceğim, Esed'in
ne kadar Müslüman olduğu belli. Bu
kadar çocuğu kimyasal bombayla öl-
dürmesi ve dünyadan da Türkiye ha-
ricinde aşağı yukarı hiçbir devletin

ses çıkarmaması dü-
şündürücü." değer-
lendirmesinde
bulundu. 

Kalaycı, Suri-
ye'de yaşanan üzücü
olayların bir an önce
son bulması temen-
nisinde bulunarak,
"Bir an önce inşallah
biter. Oradaki kar-
deşlerimizde kurtu-
lur. Buraya göç
eden kardeşlerimiz
de belki birçoğu
dönmeyecektir ama

yine dönenler olur. Evlerine, vatanla-
rına kavuşurlar." diye konuştu. Dün-
yada bir Müslüman kıyımı olduğunu
dile getiren Kalaycı, bu zulmün karşı-
sında duracak bir Müslüman topluluk
oluşmasını arzu ettiklerini vurguladı.
Kalaycı, saldırıda yaralanalar için
İHH'nın başlattığı ilaç kampanyasına
dikkati çekerek, vatandaşlardan ge-
rekli duyarlılığı göstermelerini istedi. 

HABER
Milletvekili Salih Cora, 
Baro’nun yemeğine alternatif
organizasyon yaptı

Cora, Trabzon’da görev yapan
avukatlarla yaptığı yemekli istişare
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Gültekin SADIKOĞLU

İHH Trabzon Şube Başkanı Kalma: "Şu
anda yaralılarımıza yardımcı olabilmek
için gerekli ilaç ve ihtiyaçları toparlamak
için çalışmalarımızı hızlandırdık."

Gümüşhane İHH Başkanı Kalaycı: "Bu kadar
çocuğu kimyasal bombayla öldürmesi ve
dünyadan da Türkiye haricinde aşağı yukarı
hiçbir devletin ses çıkarmaması düşündürücü."

Herkes için adalet,
adalet için avukat

Genç,
Avukatlar
Günü'nü
kutladı

O
RTAHİSAR Belediye Başkanı Av.
Ahmet Metin Genç, 5 Nisan Avu-
katlar Günü dolayısıyla bir mesaj

yayınladı. Mesajında, avukatların bu özel
gününü kutlayan Başkan Genç,  avukat-
lık mesleğinin adaletin tecelli etmesinde
en önemli sac ayaklarından bir tanesi ol-
duğunu belirterek, "Adalet mülkün te-
melidir. Adaletin olmadığı bir yerde hak
ve hukuktan bahsedilemez. Adaletin or-
taya çıkması için üç önemli sac ayağı var-

dır. Bunlar; savcı, hâkim ve avukatlardır.
Hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsur-
larından savunma sorumluluğuyla yü-
kümlü avukatlarımız, vatandaş-devlet
ilişkilerinin çağdaş çerçevede yürümesi
açısından önemli bir görev yapmaktadır-
lar. Birey hak ve özgürlüklerinin savu-
nulmasında, 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 gü-
vencesi olan, savunma mesleği-
nin temsilcileri olan
Avukatlarımızın bu özel
gününü kutlar, adalet sis-
teminin sorunlarının çö-
zülmüş olduğu daha güzel
günlere kavuşmanızı di-
lerim." diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, 
5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı


