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Öncelikle tüm katılımcıları, tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. 
Şehrimize gelen İstanbul'dan gelen konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Oya Başkanımın değindiği 
koduyla başlayayım. Bursa Barosu olarak on bir yöneticimizden altı tanesi şu an yönetim kurulunda 
kadındır. O yüzden gururla da söylüyoruz. Inşallah da daha da artarak devam etsin. biz de yine az önce 
değerli meslektaşımın da ifade ettiği gibi genelde kelimeleri kullanıyoruz Hakan Bey ama. Sayılara da 
değinerek ben yine isterim. Ramazan Başkanım sayıları verdi. Evet. Az önce.  
 
Ben de Bursa özelinde bazı sayıları ve Yargıtay üzerinde de bahsetmek isterim. Çünkü her ne kadar iş 
dünyasının içinde ben değerli STK üyeleri, başkanlarımız gibi yer almıyorsam da staj dahil yirmi 
dokuzuncu senem. ve dolayısıyla hep iş hayatının içinde ve daha çok da işveren ağırlıklı olarak 
işletmelerin boyutunda görme fırsatını yakaladım. 
 
Tüm bunlara baktığımızda da ben görüyorum ki gerçekten işletmelerin önündeki en büyük sorunlar 
yargıya intikal eden sorunlar. Şimdi Bursa özelinde baktığımızda iki bin yirmi bir yılı itibariyle birebir rakam 
paylaşmayacağım ama yaklaşık değerlerden bahsetmiş olacağım. 
 
Iş mahkemelerinde görülen ki burada eminim ki tüm katılımcı arkadaşlarımın da tespiti bu yönlerde 
olacaktır. En büyük sorunlardan biri. Yaklaşık yedi bin altı yüz civarında dosyamız var. On yedi iş 
mahkemesine paylaşılan. Tabii ki diğer şehirlerde daha farklıdır. 
 
Ticaret hukuku bağlamında baktığımızda ise bu dosya sayılarımız yarısı nispetinde. Ama yine Bursa 
özelinde baktığımızda az bir sayı değil, üç bin altı yüz civarında. 
 
Eminim ki açılan dava dosyalarına baktığımızda da yine bugünden yarına ya da çok kısa sürelerle 
nihayetlenen dosyalarımız yok. Burada bulunan çok kıymetli hukukçu arkadaşlarım var. Beni 
destekleyeceklerini düşünüyorum. Nihayetinde ortalama hedef yargı süreleri getirildi. 
 
Ama bunlara ne kadar uyabiliyoruz? Biraz da böyle bakmak lazım. Yargıtay'a da bu kapsamda iki bin yirmi 
bir yılı itibariyle gelen iki bin yirmiden gelen dosya sayısı yirmi bire yirmi ikiye devreden sayısı da yine 
artmış durumda. Elli iki binden yine küsuratları paylaşmıyorum. Yetmiş dokuz bine çıkmış. Dolayısıyla 
gerçekten hukuki mecralarda büyük sorunlar yaşıyoruz. Ama ben burada birazcık da iş dünyasına da 
değinmek belki eleştirel anlamda olacak. Belki de hani soruda gelirse o anlamda da yanıt da vermeye 
gayret ederim.  
 
Biz gerçekten hukukun koruyucu şemsiyesini ne kadar kullanıyoruz? 
 
Hepimiz biliyoruz ki burada bulunan tüm değerli sanayiciler de biliyorlar ki avukatlık kanunu çerçevesinde 
sözleşmeli avukat barındırma çalıştırma sözleşmeli avukatla belli bir sermayenin üzerinde çalışma 
yükümleri var. 
 
Bu da Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde belirlenen ana sermayenin beş katı olacak ki genelde iki yüz elli 
bin ve üzeri ama genelde bizim gördüğümüz, ne yazık ki sadece kağıt üzerinde anlaşmalar yapılıyor. 
 
Bütün hukukçu arkadaşlarımın eminim ki yapılan sözleşmeler çerçevesinde hukuki destek vermeye 
hazırlardır. Her ne kadar avukat sayımız artıyorsa da çünkü neden? Konu yargıya intikal ettiği aşamada 
biz aslında ortaya çıkan uyuşmazlığa bir hukuki pencereden bakarak sorunu çözmeye gayret ediyoruz. 
Ama biz öncesinde koruyucu danışmanlığı ne kadar alıyoruz? Avukat arkadaşlarımızdan.  
 
Meslektaşlarımız dediğim gibi bu konuda son derece yetkinler ya da burada bulunan yine tüm 
sanayicilerimiz sözleşmeler yapıyorlar. O sözleşmelere kendilerini koruyucu hükümleri ne kadar 



koyabiliyorlar? Çünkü günün sonunda baktığınızda bu sorunlar bize yargıda sorun olarak Karşımıza 
çıkıyor. 
 
Bunlar pratik sorunlar tabii. Evet yani hani soruna gelmeden önce biz bence en başta nerelerden kendimizi 
koruyabiliriz? Buna bakmak lazım. Ki iş hukuku, ticaret hukuku, en nihai aşamada da baktığınızda tahsil 
edilemeyen onların da icraya intikali var. tüm bunlara yine baktığımızda sadece evet hukukta dosya 
yoğunluğundan bahsetmiştim.  
 
Acaba biz alternatif çözüm yöntemlerini ne kadar kullanıyoruz?   
Arabuluculuk var. 
Medya sayfamızda da gördüm. sizler de sonuçta arabuluculuğa değinmişsiniz. Singapur Konvansiyonuna 
değinmişsiniz. Yani burada bulunan sanayicilerimiz için bence çok önemli bir konu. On bir Nisan itibariyle 
Singapur Konvansiyonu yürürlüğe giriyor. 
 
Singapur Konvansiyonu ne getiriyor biliyor muyuz? yargıda çok fazla zaman kaybımız yaşanıyor. Evet 
çok haklısınız. Ama biz yargıya intikal etmeden acaba sorunlarımızı gerçekten de masada çözebiliyor iki 
tarafın tabii ki bu böyle çok kısıtlı süreyle anlatılabilecek ama sadece değinmek adına söylüyorum. Iki 
farklı ülkede ticaret gerçekleştiren hepimiz burada ihracata yönelik de çalışıyoruz. 
 
Gerek Bursa özeli olsun, gerekse Türkiye geneli olsun. Nihayetinde orada çıkan bir ihtilafla ilgili az önce 
Feyyaz Bey söyledi. Yani istikrar istiyoruz, güven istiyoruz. 
 
Bunu biz nasıl sağlayabiliriz? Yargıya baktığınızda süreler çok uzun. O halde biz konvansiyonu belki 
devreye alacağız ve bunları değerlendireceğiz. Buna hukukçular olarak biz hazırız. Gerçekten ne 
müzakere avukatlığı yapan müzakerelerde de yine değinmişken şunu ifade etmek isterim. 
 
Sonuçta masada belki sizler konuşuyorsunuz. Sanayiciler olarak, yöneticiler olarak. Ama orada hukukçu 
desteğini ne kadar alıyoruz? Biraz bunlara bakmak lazım. Aldığımızda çünkü sorunun inanın daha 
aşaması ilerlemeden belki de kaynağında biz bunu giderebileceğiz danışmanlar olarak. Tabii bu 
kapsamda da koruyucu hukuk bağlamında baktığımızda da gerçekten bunu önemseyeceklerini de 
düşünüyorum. 
 
Buna ilave olarak mesela yine tahkim var. Tahkime ne kadar başvuruyoruz? Işletmelerimiz ne aşamada 
tercih ediyorlar? 
 
Yargı uzun ama med-arb dediğimiz de bir sistem var. Sonuçta tarafın kendi iradesiyle masada bir araya 
gelip bir anlaşmaya varamadığı noktada ki arabuluculuk aşamasından söz ediyoruz  O aşamada eğer 
siz tiril tahkimi kabul ederek devam ederseniz Türkiye koşullarına baktığımızda dava şartında sekiz 
hafta, üç ayda seri takvim beş ayda bir ticari ihtilafınızı çözme olanağınız var.  


