
 
 

AKİF ARICAN ARABULUCULUK PANELİ KONUŞMA METNİ 
 
Sayın Yargıtay Birinci Başkan Vekilim, 

Sayın Kaymakamım, 

Sayın Belediye Başkanım, 
Sayın Cumhuriyet Başsavcım 

Sayın Adalet Komisyonu Başkanım, 
Saygıdeğer hâkimlerimiz ve savcılarımız, 

Saygıdeğer Üyelerimiz, 
Değerli Basın Mensupları, 

 
Türk hukuk sistemine 2012 yılında giren ancak uzun zamandır gelişmiş 

ülkelerde uygulanmakta olan arabuluculuk sistemini sizlerle paylaşmak, 
sistemin bilinirliğini, üyelerimizin farkındalığını arttırmak amacıyla 

düzenlediğimiz arabuluculuk paneline hoş geldiniz der, FTSO Yönetim Kurulu 
adına saygılarımı sunarım.  

Ayrıca davetimizi geri çevirmeyip, panelimize katkılarını esirgemeyen başta 
Yargıtay Birinci Başkan Vekili Sayın Seyit Çavdar olmak üzere, Arabuluculuk 

daire Başkanlığı Arabuluculuk Kurul Üyesi Sayın Av. Yakup Erikel’e, işbirliğinde 
bulunduğumuz İzmir Arabulucular Derneği’ne ve değerli hukukçu arkadaşlara 

katkı ve desteklerinden ötürü teşekkürü bir borç bilirim. 

 
Değerli konuklar; 

Adalet mülkün temelidir. Bu söz özellikle biz tüccarlar için çok önemlidir ancak 
geç gelen adalet de adalet değildir. Bildiğiniz gibi adliyelerimiz, üst yargı 

kurumlarımız çok yoğun çalışıyor. Hakim başına düşen dosya sayısı her geçen 
gün artıyor. Davaların, dosyaların her geçen gün artması dosyalarla baş 

etmeye çalışan yargı sistemimizin daha da yavaş ilerlemesine sebep oluyor. 
İşte arabuluculuğu bu noktada özellikle ticari davalarda bir umut, bir çıkış 

noktası olarak görüyoruz. 
 

Kıymetli misafirler; 
Hepimiz biliyoruz ki bir şirket, bir tüccar için davalı ya da davacı olarak adliyeye 

düşmek -haklı bile olsa- itibar kaybı demektir. Kaybettiğiniz itibarınızın yanı 
sıra zamanınızı ve paranızı da harcıyorsunuz. Davanız sonuçlandığında ise iş 

işten geçmiş oluyor. 

 
Arabuluculuk yöntemini kullandığınızda ise hem dava konusu gizli kalıyor hem 

de dava sürecindeki kadar çok para ve zaman kaybetmeden sonuca ulaşmış 
oluyorsunuz. En az 1 sene sürecek bir mahkeme hükmü, arabuluculuk 

sistemiyle 1 ayda elde edilebiliyor. Arabuluculuk sisteminin geliştirip, 
yaygınlaştırılması bu bakımdan önemli. Böylece FTSO olarak bizde bütün 

işverenlere, buradan “arabuluculuk sistemine başvurun, çok daha kısa sürede 
sonuç aldığınızı göreceksiniz” diye sesleniyoruz ve seslenmeye devam 

edeceğiz. 
 



 
 

 
 

 
Öte yandan zorunlu arabuluculuğa ilişkin yayınlanan Tasarı’yı da olumlu 

buluyor, bu işin ivme kazanmasını sağlayacağını düşünüyoruz. İşçi-işveren 
arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde,  iş adamlarının arasındaki alacak 

verecek davalarında  “Arabuluculuk’’ mekanizmasının kullanılması ile süreçler 
çok daha kısa olacaktır. Böylelikle mahkemelerimizin de iş yükleri azalacak ve 

daha süratli kararlar çıkacaktır. Hukuk demek, güven demektir.  Güven olursa, 
reel sektör önünü görür, daha kolay risk alıp yatırım yapar, üretim yapar.    

  
Sözlerime burada son verirken Yargıtay 1. Başkan Vekili Sayın Çavdar’a, 

Arabuluculuk Kurul Üyesi Sayın Av. Yakup Erikel’e ve beraberinde diğer 

konuşmacılarımıza, siz saygıdeğer katılımcılarımıza katkılarınız için teşekkür 
eder; arabuluculuk sisteminin ülkemizin ve ilçemizin ticari hayatında etkin bir 

şekilde kullanılmasını temenni eder, panelimizin başarılı ve verimli geçmesini 
dilerim.  

 
Saygılarımla, 


