
 

Kıymetli meslektaşlarım, 

Basınımızın değerli temsilcileri, 

Öncelikle sizleri yönetim kurulumuz adına saygı ve sevgiyle 

selamlıyorum. 2 gün önce yıldönümünü kutladığımız Türkiye 

Cumhuriyetinin kurulmasında en önemli mihenk taşlarından olan 

Ulusal birlik ve Bağımsızlığımızın  simgesi 30 Ağustos Zafer 

Bayramını kutluyor, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 

tüm kurtuluş kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. 

Değerli meslektaşlarım, 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti , Anayasamız gereğince bir Hukuk 

Devletidir. Hukuk Devletine uygun Yargı sürecinin zorunlu ve asli 

unsurları ise  Avukatlardır. Her Adli Yıl açışında ifade ettiğimiz 

üzere gün geçtikçe Avukatların Yargı süreci içerisindeki görevlerini 

yapmalarını engellemeye  yönelik yasal ve fiili tasarruflar, görevini 

ifa ettiği için meslektaşlarımıza yönelen alçakça saldırılar sadece 

‘Savunma’ mesleğini ifa eden bizlerin değil Devletimizin, Hukuk 

Devleti’ nin sorunudur. Bu sorun çözümlenmediği sürece Hukuk 

Devleti olmaktan bahis edilemeyeceği de ortadadır. 

Bu sebeple Yargının diğer asli unsurları olan Hakim ve Savcılar nasıl 

korunuyorsa Avukatların da aynı şekilde korunması, mevcut yasal 

düzenlemelerin gözden geçirilerek yargı unsurlarına karşı görevleri 

başında işlenen suçlarda verilecek cezaların  alt ve üst sınırlarının 

arttırılması gerekmektedir. Ayrıca Hakim ve Savcı meslektaşlarımız 



tarafından ‘ Avukatlara yönelik saldırıların aslında  Yargı erkine ve 

Hukuk Devletine yapılmış saldırılar ‘ olduğu gerçekliğine uygun bir 

tutum sergilenmelidir. 

Bu Ülkede yaşayan tüm vatandaşlarımız için Cumhuriyetimizin en 

önemli kazanımı olan yaşam hakkı, hak arama özgürlüğü, ifade 

özgürlüğü, çalışma özgürlüğü de dahil tüm temel hak ve 

özgürlüklerin teminatı  ‘Savunma’ hakkı ve dolayısı ile bu hakkın 

tek temsilcisi biz Avukatlarız. Savunması bağımlı, etkisizleştirilmiş 

ve tehdit altında olan bir Yargı sisteminin bağımsızlığından ve 

tarafsızlığından bahis edilemeyeceği gibi hak ve özgürlükleri 

teminat altına alınmış bireylerden müteşekkil bir toplumdan da 

bahis edilemez.  

Bu gerçeklikle Yargı önünde temsil ettiğimiz vatandaşlarımız ile 

birlikte ve bir vatandaş  olarak hukuk devletinde insanlık onuruna 

yakışır bir biçimde yaşamak ve bu ideale kavuşmak amacıyla 

hareket etmekteyiz. Üzerimizde büyük bir onurla taşıdığımız 

cübbemizin hukuk devleti , demokrasi ,temel hak ve özgürlüklerin 

teminatı olduğu bilinç ve sorumluluğu ile yüreğimizdeki umudu 

koruyarak tüm olumsuzluklarla mücadele kararlılığındayız. 

Değerli Meslektaşlarım, 

Herhangi bir planlama yapılmaksızın gerekli fiziki koşul ve öğretim 

üyesi donanımından yoksun bir şekilde açılan hukuk fakülteleri 

nedeniyle gün geçtikçe büyük bir hızla büyüyen işsiz hukukçular 

ordusu yaratılmıştır. Yargının unsurları  arasında meslek 

kazanımında eşitliğin sağlanamaması,  mezunların önemli bir 

kısmının  avukatlık stajını yaparak kolayca avukatlık mesleğine 

başlaması meslektaş enflasyonuna  sebebiyet  vererek ekonomik 



ve sosyal sorunların da  artmasına yol açmaktadır. Bağımsız 

savunmanın yegane temsilcisi,yargının eşit ve zorunlu unsuru olan 

avukatlık mesleğinin kazanımının,  ve staj dönemi özlük haklarının  

hakim ve savcılık  ile eşitlenmesi gereği ortadadır. Avukatların 

sosyal ekonomik problemlerinin çözümlenmesi  buna paralel 

olarak yapılan işin kamusal niteliği nazara alınarak vergi ve sosyal 

güvenlik sorumluluklarının iyileştirilmesi, genç avukatların 

istihdam koşullarının denetlenebilir hale getirilerek meslek 

onuruna yakışır ve disiplinel bir statüye kavuşturulması 

gerekmektedir. 

Ülkemizde yaşayan tüm bireylerin hukuki güvenliklerinin 

sağlanması ve dolayısı ile toplumsal barışın tesisi bizlerin en önemli 

görevidir. Bu nedenle yargının sorunlarının çözümlenmesi ve bu 

surette  hukuk devletinin  tüm mekanizmaları ile işlerlik 

kazandırılması için çalışma karalılığındayız.  

Değerli meslektaşlarım, 

Yargının tüm sorunlarının çözümlendiği, hukukun üstünlüğünün 

tesis edildiği ,adalet, demokrasi , temel hak ve özgürlüklerin kaim 

kılındığı günlere erişmek dileğiyle  

Yeni adli yıl tüm yargı mensuplarına, çalışanlarına ve adalet 

bekleyen tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. 

 

En içten saygılarımızla. 


