başkan’dan
Sevgili Meslektaşlarım,
Türkiye Barolar Birliği’nin 31. Olağan Genel Kurulu 7-8 Mayıs 2011
tarihlerinde Adana’da yapılacak. Bu genel kurulda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 01.04. 2009 ile 31.03.2011 tarihleri arasındaki çalışmalarının yanı sıra bilanço ve gelir/giderlerine ilişkin raporları, yine
Türkiye Barolar Birliği Denetleme Kurulu’nun aynı döneme ilişkin raporları görüşülecek, tartışılacak ve eleştirilecek.
Demokratik bir sistemde her türlü eleştirinin yurttaşların temel hakkı
olduğu, hiç bir kişi ve kurumun eleştiri dışı olmadığı ve esasen yerleşik
kurumların ve uygulamaların eleştirilmediği bir toplumda, demokrasiden söz etmenin mümkün olmadığı göz önüne alındığında, 31. Olağan
Genel Kurul’da yapılacak eleştirilerin, ortaya konulacak fikirlerin ve önerilerin, yönetme sorumluluğunu üstlenmiş olan bizler için son derece yararlı ve yol gösterici olacağı açık.
Dileğimiz, genel kurulumuzun bütün bunlara imkan verecek bir özgürlük ortamında, biz avukatlara yakışan bir olgunlukta ve düzeyde geçmesidir. Bu şekilde geçeceğine olan inancımız da tamdır.
Ama buna rağmen haksız ve kimi kişisel saldırılar da mutlaka olacaktır. Bu konumda olanlara diyeceğimiz şudur: “Kusuru olmadan saldırıya
uğrayanlar, iftira etmeden iftira edilenler, sevgiyle itaat edenler ve acı çekerken
hoşnut olanlar, ihtişamıyla yükselen güneşe benzerler.”
Sevgili Meslektaşlarım,
Kimi insanlar şanslı, kimi insanlar da şansız olurlar. Sanırım ben
şanslı olanlardanım. Şanslıyım zira rahmetli Başkanımız, Üstadımız Özdemir Özok’tan iyi bir miras devir aldım. Rahmetli Özok’tan alt yapı olarak, bina/tesis olarak, donanım olarak, kurumsal işleyiş olarak aldığım
iyi mirasların yanında en iyi miras yönetim, disiplin ve denetim kurulu
üyesi arkadaşlarımdır. Gerek kişi, gerekse avukat olarak her biri bir diğerinden değerli kurul üyesi arkadaşlarımla birlikte uyumlu ve üretken bir
hizmet dönemini geride bıraktık.

Yönetim Kurulu Çalışma Raporunda ayrıntıları ile yazılı olduğu üzere, hep birlikte rahmetli Başkanımız Özdemir Özok’un yaptıklarının üzerine yeni ve önemli hizmetler koyduk. Gerek bunun için, gerekse göreve
geldiğim 13 Haziran 2010 tarihinden itibaren hemen her konuda bana
gösterdikleri güven için, verdikleri destek için kendilerine müteşekkirim,
minnettarım.
Yaptıklarımızın, başardıklarımızın yanı sıra yapamadıklarımız da
oldu. Görev süremizin sona ermesine daha iki yıllık bir süre var. Yönetim
olarak bu iki yıllık süre içerisinde yapamadıklarımızın üzerinde yoğunlaşacağız. İki yıl sonra 32. Olağan Genel Kurula geldiğimizde: munzam
emeklilik sistemini, avukat stajyerlerine şimdilerde kredi olarak ödenen
miktarın artırılarak burs haline dönüştürülmesini, yeni avukatlık yasasının yürürlüğe konulmasını, meslek kurallarının güncelleştirilmesini,
ülkemizin değişik bölge ve barolarında eğitim, konaklama ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak nitelikte avukat evleri kurulmasını, tapu, trafik, SGK,
nüfus bilgileri, adres sorgulama işlemlerinin UYAP Avukat Portalı üzerinden açılmasını, harç, bilirkişi ücreti pul gideri gibi parasal işlemlerin
modernize edilen avukatlık kimlik kartı ile Birliğimiz tarafından kurulan
elektronik ödeme sistemi üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayacağız.
“Gelecek uzun sürer”, ama bütün bunların yapılması, gerçekleştirilmesi o kadar uzun sürmeyecek. Lütfen bizi izlemeye devam ediniz.
Saygılarımla.
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