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                                                   SİRKÜLER 2017-07 

İŞ DAVALARINDA “ARABULUCUYA BAŞVURU ŞARTI” GETİREN İŞ 
MAHKEMELERİ KANUNU HAKKINDA 

25 Ekim 2017 tarihli ve 30221 sayılı Resmi Gazete’de; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve 
yargılama usulleri ile dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri düzenleyen ve 5521 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanunu yürürlükten kaldıran 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu yayımlanmıştır. 

Bu sirkülerimizde, söz konusu Kanun ile yapılan düzenlemelerden öne çıkan hususlar 
özetlenmektedir. 

1) Arabulucu ve Arabuluculuk nedir? 

07.6.2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na göre; 

• Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Adalet Bakanlığınca düzenlenen 
arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi, 

• Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak 
amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle 
çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin 
kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü 
kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini, 

ifade etmektedir. 

2) Arabulucuya başvuru dava şartı mıdır? 

Kanun kapsamında; kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan işçi ve işveren 
alacak ve tazminatı ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya 
başvurulması dava şartı olarak aranmaktadır. 

Söz konusu düzenleme 1.1.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Buna göre, davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın 
aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu 
zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkeme davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde 
mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren 
davetiye gönderecektir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe 
çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilecektir. Arabulucuya başvurulmadan dava 
açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmaksızın davanın, dava şartı yokluğu 
sebebiyle usulden reddine karar verilecektir. 
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Aynı maddeye göre, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi 
tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabulucuya başvuru şartı 
aranmayacaktır. 

3) Arabulucuya başvuru nasıl yapılmaktadır? 

Adalet Komisyonu Başkanlıkları, arabulucuların yer aldığı listeleri kendi yargı çevrelerindeki 
arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise görevlendirecekleri sulh 
hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne göndermektedirler.  …………………………………. 
 
Başvuru; karşı tarafın, karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin 
yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise 
görevlendirilen yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.  ……………………………………………. 
 
Arabulucu, komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden büro tarafından belirlenecektir. 
Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları hâlinde bu 
arabulucu görevlendirilecektir. 

4) Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde arabuluculuk faaliyeti nasıl 
işlemektedir? 
 
Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin varlığı hâlinde işe iade talebiyle arabulucuya başvurulduğunda, 
anlaşmanın gerçekleşebilmesi için işverenlerin arabuluculuk görüşmelerine birlikte katılmaları ve 
iradelerinin birbirine uygun olması aranacaktır. 

5) Arabuluculuk faaliyetinin ücreti nasıl karşılanmaktadır?   …………………………………. 
 
Tarafların arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaları hâlinde, arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk 
Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin İkinci Kısmına göre aksi 
kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacaktır. Bu durumda ücret, Tarifenin Birinci 
Kısmında belirlenen iki saatlik ücret tutarından az olamayacaktır. İşe iade talebiyle yapılan 
görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde 
işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek 
ücret ve diğer haklarının toplamı, Tarifenin İkinci Kısmı uyarınca üzerinde anlaşılan miktar olarak 
kabul edilecektir. 

6) İşe iade talebinde arabulucuya ne kadar süre içerisinde başvurmak gerekmektedir? 

İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin 
geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde işe 
iade talebiyle, İş Mahkemeleri Kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. 
Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği 
tarihten itibaren, iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Taraflar anlaşırlarsa uyuşmazlık 
aynı sürede iş mahkemesi yerine özel hakeme de götürülebilir. Arabulucuya başvurmaksızın 
doğrudan dava açılması sebebiyle davanın usulden reddi hâlinde ret kararı taraflara resen tebliğ 
edilir. Kesinleşen ret kararının da resen tebliğinden itibaren iki hafta içinde arabulucuya 
başvurulabilir.” 
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7) Alacak ve tazminatlar parasal olarak mı belirlenecektir? 

Bilindiği üzere, uygulamada işe iade kararı veren mahkeme boşta geçen süreye ilişkin 
alacak (ücret ve diğer haklar) ile işe başlatmama tazminatını ay esaslı olarak belirlemektedir. 
 
Bunun sonucu olarak işe iade kararına dayanarak işe başlamak isteyen işçinin işe başlatılmaması 
durumunda kararda ay esaslı olarak belirlenen alacak ve tazminatın tahsili için ikinci bir dava 
açması gerekmektedir.  …………………………………………………………………………….. 
 
Bu Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 21 inci maddesinde değişiklik yapılarak, mahkemenin 
belirtilen alacak ve tazminatı parasal olarak belirlemesi sağlanmakta ve işe başlatılmama 
durumunda kararda yazan parasal miktarın tahsili için doğrudan icra takibine geçilebilmesine 
imkan tanınmaktadır. 

8) Kıdem, ihbar, kötüniyet ve ayrımcılık tazminatları ile yıllık izin ücretine ilişkin 
zamanaşımı süresinde bir değişiklik var mıdır?   ……………………………………………….. 
 
Bu Kanunla, 4857 sayılı Kanuna eklenen ek madde 3 ile iş sözleşmesinden kaynaklanmak 
kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen 
tazminatların zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.  …………………………………… 
 
* Kıdem tazminatı,    ……………………………………………………………………………… 
* İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat,   …………… 
* Kötüniyet tazminatı,  …………………………………………………………………………… 
* İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat. 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

http://resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20
171025.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171025.htm  

 
İHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
                       Saygılarımızla  


