
Halkın yargı  içindeki sesi olan, insan haklarına ve demokratik değer-
lere bağlı  tüm değerli meslektaşlarımın Avukatlar Günü'nü en içten dilek-
lerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı  dolu nice yıllar diliyorum. 

Değerli Meslektaşlarımız, saygıdeğer konuklar; 

Avukatlık mesleği, halkın adalete kavuşması  ve hak arama 
özgürlüğünün korunması  adına büyük öneme sahiptir. Sahip olduğumuz 
kültürel miras, mesleğimizi büyük bir sörumluluk bilinciyle icra etmemizi 
zorunlu kılmıştır. Yegane sermayemiz ()fp bilgi birikimimizi ve itibarımızı  
kullanarak, mesleğimizi daima bağımsız bir şekilde sürdürmemiz, halkla 
barışık olmamız, halkın adalet ihtiyacını  karşılamamız gerekmektedir. 

Avukatlık, adalet ve demokrasi Mücadelesinin mesleki karşılığıdır. 
Rejimi ne olursa olsun bütün devletlerde, uyuşmazlıkları  çözmek üzere ku-
rulmuş  mahkemeler vardır. Ancak; sadece demokratik hukuk devletlerinde, 
etkin ve yargının kurucu unsuru niteliğini taşıyan bağımsız savunmadan söz 
edilebilir. Etkin ve bağımsız savunmanın olmadığı  rejimlerde, tarafsız ve 
bağımsız mahkemelerden de bahsetmek mümkün değildir. 

Biz avukatlgr, yüzyıllardır toplumlara önderlik etmenin, baskılara di-
renmenin, hiçbir güç karşısında boyun eğmemenin ve doğru bildiğimizi sa-
vunmaktan vazgeçmemenin haklı  gururu ve azmiyle, cübbelerimizi onurla 
ve hiç kimsenin önünde iliklemeden sırtımızda taşıyoruz. Biz avukatlar, hu-
kuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağımıza na-
musumuz ve vicdanımız üzerine and içerek cüppelerimizi giyiyor ve sadece 
hukukun önünde saygıyla •eğiliyoruz. 

Çünkü biz avukatız:İstismar edilen çocukların, şiddete uğrayan kadın-
ların, madende şehit olan işçilerin, sokak hayvanlarının, havası  kirletilen in-
sanların, yani halkın sesiyiz. Çünkü biz avukatız. Yurttaşların ekmek gibi, 
su gibi, hava gibi muhtaç oldukları  adaletin teminatı  ve savunuculanyız. 

Değerli Meslektaşlarımız, saygıdeğer konuklar; 

Önceki gün yaptığımız basın açıklamasında, mesleğimizin genel so-
runlarından, bölünmeye çalışılan baroların bizim için ne kadar önemli oldu-
ğundan uzun uzun söz etraiştik. Bugün burada bir araya gelme sebebimiz 



Avukatlar Günü'nü kutlamak olduğundan, sorunlarımızdan tekrar tekrar söz 
edip moralirnizi bozmak istemiyorum. 

Kocaeli Barosu olarak, aVukatlığın hak ettiği noktaya gelmesi ve mes-
lektaşlarımızın daha özgür biçimde çalışabilmeleri için var gücümüzle 
çalışacağımızın sözünü veriyor, 

Hukuk devleti ilkesine uygun olarak, barolara yönelik baskıların sona 
erdiği, basın özgürlüğünün saklandığı, kuvvetler ayrılığının, hukukun üs-
tünlüğünün, adil yargılamanın ve demokrasinin tesis edildiği bir Türkiye di-
lediğimi belirtiyor, tüm meslektaşları= bu özel gününü bir kez daha kut-
luyorum. 

KOCAELI BARO BAŞKANI 
AV. SERTİF GÖKÇE 


	00000001
	00000002

