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Değerli katılımcılar. Bugün burada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek için çünkü iş insanlarının 
gerçek sorunlarından bahsetmek istiyorum. 
 
Umarım bu çalıştayda hocalarımız bunları kaleme aldıklarında gerçekten iş dünyasının ne kadar ciddi 
sıkıntıları olduğunu dile getirirler ve bizleri de en azındanyöneticilerimizin alacağı kararlarla bir nebze olsun 
yaralarımıza merhem olurlar diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.  
Tabii Işçi işveren en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Malum Edirne özelinde KOBİ'lerden oluşuyor. 
Kurumsal firmalar oldukça az. Ama genelde aile işletmeleri ve KOBİ'ler var. Dolayısıyla işçi işveren 
sorunlarında işçi, iş yerinden ayrılıyor. Kıdem tazminatını da alıyor. Iki yıl sonra, üç yıl sonra para bitiyor. 
 
Aklına geliyor, ben diyor bayramda da çalışmıştım. Bir dava açıyor. Maalesef, maalesef mahkemelerde 
işveren zaten iki sıfır mağlup başlıyor savunmaya. Kendini savunmaya iki sıfır mağlup başlıyor. 
Anlatamıyoruz. Iki tane yalancı şahit çok daha değerli oluyor. Yani işveren yüzlerce işçi çalıştırıyor. 
 
Milyonlarca yatırım yapmış, canıyla, malıyla saat yok, Suud yok. Yirmi dört saat işinin başında. Ama iki 
tane yalancı şahitle mahkeme kaybediliyor. Neden adam çıkıp aldığı tazminatı bitirdi veya iş bulamadı. 
 
Ama zaman aşımı beş yıl. E bir yıl olsun. Bir yıl olsun, bir yıl, bir yıl içinde açsın davasını açacaksa. Neden 
beş yıl? Bunun ciddi anlamda bizleri rahatsız ediyor ve bunun bir an önce düzeltilmesini istiyoruz.  
 
Onun dışında uzun yargı süreçleri iş dünyası ciddi anlamda zora sokuyor. Işte pandemi dediği yok adli 
tatil dedi. O dedi, bu dedi. Mahkemelerdeki dosya fazlalığı alacak verecek davası açıyor. Tebligatın 
ulaşmaması ayrı bir sorun. Zaten tebligat ciddi anlamda ülkede SGK ayrı bir tebligat sistemi var. Efendim 
maliyenin ayrı bir tepkigat sistemi var. Yani baktığın zaman herkesin menüs numarası var veya herkesin 
cep telefonu var. Gönderirsin mesajı telefondan. Tebligatı almış sayarsın. Şimdi PTT hizmetleri özelleşti. 
PTT tebligatları ulaştıramıyor veya muhatabı bulamıyor. Art niyet kişilerde tebligatları almıyor. 
 
Yani bir yıl, bir buçuk yıl ulaşmayan tebligatlar var. Dolayısıyla iş dünya bir alacak verecek davasında bir 
buçuk yıl tebligat bekleyecek. Dava açılacak ve adam hakkını arayacak. Zaten art niyetli kişiler şirketin 
içini boşaltıyorlar. 
 
Yani iş dünyasının gerçekten hukuken yapılacak bu reformlarda ciddi anlamda dinlenmesi lazım. Bu 
panellerin kanunları yapacak yöneticilerimize, hukukçularımıza ciddi ışıklar tutması lazım. Bizlerin 
görüşlerinin alınması lazım iş dünyasının. Yani bakıyoruz. Şimdi maliye ayrı bir sistemden tebligat 
gönderiyor. Efendim SGK ayrı bir taraftan bir şey tebligat gönderiyor. Elektronik posta sistemi var zaten. 
Herkes elektronik posta sistemine kayıtlı. Ama art niyetli kişiler işte bir çare buluyor buna. Benim 
şirketlerimde e-posta sistemi var. Bana tebligat anında geliyor. Beş gün içinde görüyorum. E karşı tarafta 
yok. Yani buna bir düzenlemenin acilen getirilmesi lazım. Veya herkesin bu sisteme alınması lazım. 
Herkesin e tebligat adresi olmasa da cep telefonu olmayan insan yok. Gönderirsin mesajı. Bitirsin. 
 
Onun dışında icra, iflas kanunu yeniden gözden geçirilmeli. Yani bakıyorsunuz. Art niyetli kişiler iflas 
erteleme alıyor. Ve bunlar üç yıl, beş yıl devam edenler var şehrimizde. Mağduriyet yaratıyor ve zaten 
adamın alacağı pul olmuş. Bu saatten sonra da artık görse ne olur, görmese ne olur? Şimdi Bu konu bir 
haftadan beri gündemimizde. Kendi avukatıma dedim ki ya bakın bakalım şirketlerde eski alacaklarımız 
ne durumda? Kimisi on yılı geçmiş. Alacaklar dosyaya gitmiş. Adam sosyal medyaya yat resmi koyuyor. 
Sosyal medyaya karavan resmi koyuyor. Bakıyorum  adamdan alacağın bugünkü parayla iki yüz elli bin 
lirayı geçmiş. Adam sosyal medyada yat resmi paylaşıyor. Yani nereden tutsak iş dünyası dertli. Inşallah 
bu tür paneller bizlere faydalı olur. Efendim iş dünyasına faydalı olur, üyelerimize faydalı olur. Dolayısıyla 
bize bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Inşallah panelistlerimize de başarılar diliyorum. 
Teşekkür ederim.  
 


